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Abstract
At the level of the form of the poems of Bidel Dehlavi, various elements of language
have been misunderstood and led to de-familiarity. "Numerical affinities" are among
the most important elements that make it difficult to get meaning. Numerical
affinities are words that, in the context of the language of the conjunction, when
exerted by a few semantic relationships, are derived from the normal and standard
norms of the language.
In ordinary language, numerical affinities are words that denote by size, weight,
number, area, type, gender, quantity, and form of a few, and are placed after the
number in the locus of the language. Such as "two volumes of books". In poetic
language, grammatical numerical affinities are just as normal, but in terms of the
semantic associative system they act beyond the normal language, which is why they
are known as special numerical affinities. Also, in poetic language, affiliates do not
accurately state the size; for example, in the phrase "a mirror of the heart", the
"mirror" like "bottle and kilo" cannot reflect on the amount and size of the heart. This
ambiguity doubles when it is affiliated, and the few are both abstract, such as: "A
hundred crazy madness"
.Numerical affinities are one of the highlighting and ambiguous factors in the
language of Bidel Dehlavi's poetry that has led the language to persuade and make it
difficult to get meaning. Numerical affinities, such as: One hundred doomsday songs,
one hundred strokes of madness and ... are affiliations that have crystallized in
Biddle's poems, with a high frequency and with different structures than in other
periods. Considering the necessity of knotting the sadness in the language of Biddle's
poetry, the present study, with the help of a scientific study of particular numerical
affiliations, attempts to resolve some of the tongues to a degree and to explain the
relationship between the dependent and the few in terms of meaning rather than the
valve To enter the poet's mind and thought, and also to get the meaning of numerical
affinities and meaning of poetry.
In this paper, the semantic relations of certain numerical and limited affinities in the
language of Biddle's poetry have been explored and analyzed with respect to
semantic normality. In semantic normality, the constituent elements of the sentence
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in the associative axis, and at the level of meaning, diverge from the semantic
constraints and rules governing the normative language, and the language becomes
prominent. "The domain of meaning as the most flexible level of language is used
more than literary highlighting more than other levels of language" (Safavi, 2011, 1:
55). The particular affinities in Biddle's poems are initially in four patterns: the
number, the material and material dependence, the number, the material affiliation
and the few abstract, the number, the abstract dependence, and the few material, and
the number, abstract, and abstract dependence, Classified, then the types of semantic
relations are expressed separately in each pattern.
The result of the research suggests that there is a variety of semantic relations in the
fourteenth structure of the poetry of Bidel Dehwali in the axis of affinity between a
number and a few. The semantic relationships in the structure of the "number,
material affiliation, and material possessions" are: "the dish", such as: "One hundred
grass of tulips and flowers"; "likeness", such as: "One hundred eyelashes";
"contradictions", such as: "One hundred storms of dust"; "necessity", such as: "One
hundred caravans"; "tools", such as: "a swarm of swim"; "time", such as: "One
hundred storms of sorrow," "kind", such as: "Thousand colors of sound "and
"Creation" such as: "A breath of sting" .
In the structure of the "number, material affiliation, and abstract", there are these
relationships: "dish", such as: "One hundred depressions of madness"; "metaphorical
terms", such as: "a dignified enamel"; "likeness", like "half "Tools", such as "one
stepping stone"; "time", such as: "One hundred salt on the liver"; "necessity", such
as: "a world of belonging"; "type", such as: "One hundred colors of sorrow";
"Creation", such as: "Thousands of Chinese behavior" and "Descriptive", such as: "A
hundred storm earthquakes".
The structure of the "number, abstract, and abstract", which has long-lasting and
twisted relations, has these semantic relationships: "likeness", such as: "One hundred
Armies of Resurrection"; "Contradictions"; "Required", such as: "One Khalid Halot"
;" Tools", such as:" A footprint"; "Time", such as "100 Spring of Presence",
"Creation", such as "100 Hot Shock, "Descriptive", such as: "One Deathly
Armageddon"; and "Accompaniment" such as: "One Hundred Thorns."
In the structure of the "number, abstract dependence and a few material", there are
the following relationships: "likeness", such as "Several repentance"; "necessity",
such as: "a pounding spontaneous"; "time", such as: "a moment Bubble "and"
Creation", such as: "One hundred Melancholy". Some affiliations have a rhetorical
semantic relation with a few, that is, these relations are justified in terms of literature
(rhetoric), not linguistics, such as the similarity and metaphorical relationship.
�
This research also indicates that Bidel Dehlavi did not use any affiliate with the few
freely and arbitrarily. In numerical affiliations such as: "a desert of madness", "a
mirror of astonishment" and "a prostration", and ... a deliberate poet and
consciousness, to create more imagination and express a particular thought,
dependents has chosen.
Keywords: Bidel Dehlavi, semantic normality, numerical affinities, semantic
relations.
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بررسی روابط معنایی وابستههای خاص عددی و معدود در اشعار بیدل دهلوی
خدابخش اسداللهی ∗ ،ولی علیمنش

∗∗

چکیده
در سطح فرم اشعار بیدل دهلوی ،عناصر متعددی زبان را نامألوف کرده و منجر به هنجارگریزی شده است« .وابستههای خاص
عددی» از مهمترین این عناصر است که دریافت معنی را نیز دشوار کرده است .وابستههای خاص عددی کلماتی هستند که در
محور همنشینی زبان ،هنگامی که با معدود رابطۀ معنایی برقرار میکنند ،از هنجار عادی و متعارف زبان خاار مایشاوند .در
زبان اشعار بیدل دهلوی ،برجستهترین و نامدارترین شاعر سبک هندی ،وابستههای خاص عددی با بسامد باا و باه صاور
گسترده تبلور یافته است .در این مقاله ،روابط معنایی وابسته های خاص عددی و معادود در زباان اشاعار بیادل باا توجاه باه
«هنجارگریزی معنایی» بررسی و تبیین شده است .وابستههای خاص ابتدا در چهار الگوی «عدد ،وابستۀ مادی و معدود مادی»،
«عدد ،وابستۀ مادی و معدود انتزاعی»« ،عدد ،وابستۀ انتزاعی و معادود ماادی» و «عادد ،وابساتۀ انتزاعای و معادود انتزاعای»،
طبقه بندی شده ،سپس انواع روابط معنایی در هر الگو به طور مجزا بیان شده است .نتیجۀ پژوهش بیانگر این اسات کاه میاان
وابستههای خاص و معدود انواع روابط معناییِ ظرف ،تشبیه ،تضاد ،زمان و  ...وجود دارد وابساته óهاای عاددی ،بارای بیاان
اندیشه ای خاص و ایجاد تخیل بیشتر ،برخالف هنجار معمول در محور همنشینی زبان به کار رفته óاند.
کلیدواژهها :بیدل دهلوی ،هنجارگریزی معنایی ،وابستههای خاص عددی ،روابط معنایی
 -1مقدمه
سبک «عبار

است از خرو از زبان عادی و خودکار؛ یا به تعبیری آشناییزدایی و ناآشناسازی زباان» (فتاویی رودمعجنای،

 .)39 :1391مصداق بارز این تعریف ،شعر سبک هندی است .این سبک دارای مشخصههای سبکی منحصاربهفارد اسات کاه
سبب تمایز آن با سایر سبکها و ادوار شعر فارسی شده است .در سطح فرم و زبان شعر سبک هندی عناصر متعاددی وجاود
دارد که سبب غموض زبان و خرو آن از هنجار متعارف شده است .یکی از این عناصر« ،وابستههای خاص عددی» است که
کمابیش در اشعار تمام شاعران سبک هندی نمود پیدا کرده است .وابستههای خاص عددی کلماتی هستند که هنگام همنشینی
با معدود ،در ساختارِ «عدد  +وابسته  +معدود» ،از نظر معنایی از هنجار عادی زبان خار شده و آشناییزدایی و هنجارگریزی
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پدید آوردهاند .بیدل دهلوی ،بدون تردید از بزرگترین شاعران سبک هندی است که توانسته است با مهار

تمام وابستههاای

خاص عددی را در ساختار متنوعتر و برای بیان مقاصد گوناگون ،به استخدام شعر خود درآورد؛ به همین سبب است که زباان
اشعار بیدل همواره با غموض و پیچیدگی همراه است .سؤال اصلی پژوهش یاضر این است که «در زبان اشعار بیدل دهلوی،
میان وابستههای خاص عددی و معدود چه نوع روابط معنایی وجود دارد؟» و «برای چاه اهادافی باه کاار مایروناد؟» روش
پژوهش بدینگونه است که وابستههای خاص عددی در اشعار بیدل در الگوهاای مختلاف طبقاهبنادی شاده و باا توجاه باه
هنجارگریزی معنایی ،انواع روابط معنایی در ساختارهای چهارگانۀ «عدد ،وابستۀ مادی و معدود مادی»« ،عدد ،وابستۀ ماادی و
معدود انتزاعی»« ،عدد ،وابستۀ انتزاعی و معدود مادی» و «عدد ،وابستۀ انتزاعی و معدود انتزاعی» ،بیان شده است.
وقتی که رابطۀ معنایی بین وابسته و معدود تبیین میشود ،شاید اقتضای درک بهتر بیت ایجاب کند که ارتباط وابستههاا باا
تمام بیت ذکر شود؛ ولی به دلیل اینکه هدف اصلی مقاله فقط بیان ارتباط معنایی بین وابسته و معدود است و هم ایان امار در
وسع یک مقاله نمیگنجد و به مجال دیگری نیاز دارد ،از بیان معنی بیت اجتناب شده است .فقاط در بعضای مواقاع کاه ذکار
ارتباط بین وابسته و معدود با کل بیت ضروری بود ،این ارتباط بیان شده است.
ضرورت و اهمیت پژوهش
در شعر سبک هندی ،زبان اشعار بیدل به داشتن تعقید مشهور است .وجود انواع مؤلفههای زبانی پیچیده در اشعار بیدل ،معنی
اشعار او را با دیریابی و دشواری مواجه ساخته است .با توجه به ضرور

گرهگشایی غموض موجود در زباان اشاعار بیادل،

پژوهش یاضر با بررسی علمی یکی از عوامل تعقید زبان ،یعنی وابستههای خاص عددی ،سعی دارد غموض زبان را تا یدی
رفع کرده و روابط بین وابسته و معدود را از نظر معنی تبیین کند تا دریچهای برای ورود به ذهن و اندیشۀ شاعر باز کند و نیز
دریافت معنی وابستههای عددی و معنی اشعار را میسر سازد.
 -1-1بیان مسئله
 -1-1-1وابستههای خاص عددی
در زبان عادی ،وابستههای عددی کلماتی هستند که به اندازه ،وزن ،تعداد ،مسایت ،نوع ،جنس ،مقدار و شکلِ معدود د لات
میکنند و در محور همنشینی زبان ،بعد از عدد قرار میگیرند؛ مانند «دو جلد کتاب» .در کتابهای دستوری ،از وابستههای عددی
با عناوینی مانند «ممیّز ،روشنگر ،معدودهای کلی ،تمییز ،وابسته ،عبارا
دستوری ،در عبار

کمّیّتنما ،کلما میانجی و  »...یااد شاده اسات .از نظار

«دو جلد کتاب» ،کلمۀ «جلد» وابستۀ کلمۀ «دو» (عدد) است و کلماا

«دو» و «جلاد» یکجاا وابساتۀ کلماۀ

«کتاب» (معدود) هستند .این سه جزء در مجموع یک گروه اسمی تشکیل میدهند که معدود هستۀ آن است.
در زبان شعر ،وابستههای عددی از نظر دستوری ،درست مانند زبان عادی هستند ،ولی از نظر نظام همنشینی معنایی فراتار
از زبان عادی عمل میکنند ،به همین سبب است که به وابستههای خاص عددی معروفاند .وابستههای خاص عددی ،یکی از
عوامل برجستهساز و ابهامزا در زبان شعر سبک هندی است که زبان را به سمت تعقید سوق داده و دریافات معنای را دشاوار
کرده است .وابستههای عددی ،مانند صد قیامت آهنگ ،صد جنون تپش و  ...وابستههایی هستند کاه در شاعر شااعران سابک
هندی ،با بسامد با و با ساختارهای گوناگون نسبت به ادوار دیگر ،تبلور یافتهاند« .در زبان فارسی مثل هر زبان دیگری بارای
بیان معدودها غالباً صور های شناختهشده و کلیشهواری هست که کمتر تغییر مییابد؛ مثالً میگویند :یاک لیاوان شایر ،یاک
تخته قالی و  ،. ..ولی در تمام موارد عالوه بر اینکه این ساختار خاص بیان عدد همیشه ثابت و تقریباً کلیشه است (دسات کام
در هر برش زمانی) ،اجزای آن عالوه بر عدد ،آن دو بخش دیگر ،یعنی وابستۀ عددی و معدود همیشه امر مادی و ملموساناد
که قابلاندازهگیری و شمارشاند ،اما در شعر این هنجار شکسته میشود  ....چیزی که در سبک هنادی اسااس و محاور بیاان
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قرار میگیرد ،تنوع بیش از ید این نوع استعمال است ،آن هم در مواردی که گاه یکی از دو عامل بعد از عادد اماری انتزاعای
است و گاه هر دو از اموری هستند که انتزاعیاند و غیرقابلاندازهگیری» (شفیعی کدکنی.)46 :1366 ،
تفاو عمده میان وابستههای عددی در زبان شعر و در زبان عادی این است که در زبان عادی ،وابستهها اندازه را به طور دقیاق
نشان میدهند؛ مثالً در عبار «دو بطری آب» و «سه کیلو پرتقال» ،اندازۀ آب و وزن پرتقال به طور دقیق مشخص شده است ،ولای
در زبان شعر ،وابستهها اندازه را به طور دقیق بیان نمیکنند؛ مثالً در عبار

«یک آینه دل»« ،آینه» مانند «بطاری و کیلاو» نمایتواناد

بازگوکنندۀ مقدار و اندازۀ دل باشد .این ابهام وقتی مضاعف میشود که وابسته و معدود هر دو انتزاعی باشد؛ مانند «صد جنون تپش».
این نوع همنشینی وابسته و معدود در اشعار شاعران سبک هندی ،بهویژه بیدل ،سبب هنجارگریزی در معنی شده است.
 -2-1-1هنجارگریزی معنایی

1

هنجارگریزی ،عدول از قواعد یاکم بر زبان هنجار است« .انحراف از نرم (هنجارگریزی) در یوزۀ زبانشناسی ،به هر نوع
استفادۀ زبانی ˚ از کاربرد معناشناسیک تا کاربرد جمله ˚ که مناسبا
(داد .)540 :1383 ،هنجارگریزی به دو صور

عادی و متعارف زبان در آن رعایت نشود ،اشااره دارد»

«قاعدهکاهی» و «قاعدهافزایی» اتفاق میافتد (صفوی .)69 :1391 ،قاعادهکااهی

وقتی بر روی زبان شکل میگیرد ،منجر به ساخت شعر میشود و قاعدهافزایی کاه افازودن قواعادی مانناد موسایقی بیرونای
(وزن) ،کناری (قافیه) و درونی (صنایع لفظی) به زبان هنجار است ،نظم میسازد .هنجارگریزی بایاد دارای «خالقیات هناری»
باشد؛ یعنی انحرافی که صور

میگیرد ،باید انگیزۀ هنری در آن وجود داشته باشد؛ مثالً در جملۀ «من کتاب را از علی دادم»،

درست است که انحراف از زبان هنجار صور

گرفتاه اسات ،ولای ایان انحاراف چاون هناری نیسات و فقاط باه سااختی

غیردستوری منجر شده است ،هنجارگریزی به شمار نمیرود.
جفری لیچ ،زبانشاناس انگلیسای ،در کتااب «رویکاردی زباانشاناختی باه شاعر انگلیسای» ،هنجاارگریزی را باه اناواع
هنجااارگریزی «واژگااانی»« ،نحااوی»« ،آوایاای»« ،نوشااتاری»« ،معنااایی»« ،گویشاای»« ،ساابکی» و «زمااانی» تقساایم ماایکنااد .در
هنجارگریزی معنایی ،عناصر سازندۀ جمله در محور همنشینی و در سطح معنا ،از محدودیتهای معناایی و قواعاد یااکم بار
زبان هنجار عدول کرده و زبان برجسته میشود« .یوزۀ معنی به عنوان انعطافپذیرترین سطح زبان ،بیش از سطوح دیگر زبان
در برجستهسازی ادبی مورد استفاده قرار میگیرد» (صفوی،1390

 .)55 :1هنجارگریزی در وابستههای خاص عددی ،از نوع

هنجارگریزی معنایی به شمار میرود؛ «مثالً در مصرع بیادل دهلاوی «باه یااد

ساطر اشاکی ماینویسام نالاه مایخاوانم»،

(بیدل ،)459/2،آمدن عدد و معدودِ «یک سطر اشک» با هم ،از لحاظ منطق معنایی زبان ،ناهنجار است؛ زیرا «سطر» در زنجیرۀ
گفتار فارسی با نامه ،داستان ،کتاب و شعر همنشین میشود نه با اشک» (فتویی رودمعجنی.)46 :1391 ،
 -3-1-1روابط معنایی
علم زبانشناسی به شاخههای گوناگونی تقسیم میشود .یکای از مهامتارین آنهاا «معناشناسای» اسات« .معناا عباار

از

رابطههای دو جانبهای است که بین تصویر ذهنی و کلماه وجاود دارد» (سااغروانیان .)405 :1369 ،زباانشناساان در تعریاف
«معناشناسی» گفتهاند« :آن شاخهای از زبانشناسی که به مطالعۀ معنای الگوهای زبانی میپردازد ،معنیشناسی نام دارد» (هماان،
 .)424به عبار

دیگر« ،معنیشناسی با مطالعۀ معنی به دنبال کشف چگونگی عملکرد ذهن انسان در درک معنی از طریق زبان

است و در اصل بازنمودهای ذهن انسان را میکاود» (صفوی .)28 :1393 ،ایان تعریاف در ادبیاا

کمای متفااو

اسات .در

ادبیا « ،معنی شناسی به مواردی چون استعاره ،تشبیه ،تضااد ،متارادف ،کنایاه ،ایجازهاای ادبای ،نمااد و تأویال توجاه دارد»
(فضیلت .)68 :1385 ،یکی از یوزههای معنیشناسی در ادبیا

و زبانشناسی ،بررسی معنی واژهها در محور همنشینی و انواع

روابط معنایی آنها با یکدیگر است« .نهتنها واژهها دارای ویژگیهای معنایی هستند ،بلکه روابط معنایی گونااگونی باا یکادیگر
. Semantic Deviation

1
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برقرار میکنند» (آکماجین .)289 :1375 ،انواع روابط معنایی شناختهشده در زبان عبار اند از :روابط ابزاری ،سببی ،همراهای،
جنسیت ،نتیجهای ،مکانی ،زمانی ،منشأی ،استلزام ،شیوه ،خویشاوندی ،سازنده ،وصفی و . ...
 -4-1-1روابط معنایی وابسته و معدود
در زبان معیار برای هر معدود ،وابستۀ عددی مختص و شناختهشدهای وجود دارد که فقط با هماان معادود خاود باه کاار
میرود .مانند «بطری» برای آب ،شیر و معدودهایی مانند اینها ،در عبار

«یک بطری آب» و «یک بطری شیر»؛ اگار باه جاای

بطری ،وابسته هایی مانند قالده ،رأس ،یلقه و  ...که معدودهای خاصی دارند ،به کار ببریم ،رابطۀ بین وابسته و معدود نامفهوم
و متناقض با منطق زبان خواهد شد .بین بطری و آب از نظر معنی یک ارتباط منطقی وجود دارد که باعث هامنشاینی ایان دو
کلمه در زنجیرۀ زبان شده است .آب که به شکل مایع است ،در داخل بطری قرار میگیرد .درواقع ،بطری ظرفای اسات بارای
قرار گرفتن مظروف (آب) در آن .در عبار

«یک یلقه ستیک» ،اگر «یلقه» وابستۀ شناختهشده برای ستیک به کار میرود،

به این سبب است که خود ستیک یلقوی شکل است و یک ارتباط معنایی منطقی بین ایان دو ایجااد شاده اسات .در زباان
معیار هیچگاه نمیگویند «یک یلقه آب» یا «یک بطری ستیک».
در زبان عادی« ،عنصر ممیز [وابسته] از لحاظ معنایی با اسم همراه آن ارتباط دارد؛ به این معنی که ممیزها از میان واژههای
زبان و متناسب با ویژگیهای اسم برگزیده میشود؛ مثالً «جلد» برای «کتاب»« ،تان» بارای «انساان»« ،فنجاان» بارای «شایر» و
«کیلو ،گرم ،سیر ،مثقال» برای همه چیزهای وزنشدنی .از همین رو ،به همراه برخی اسمها ممیزهای متفاوتی ممکن اسات باه
کار رود» (مشکوهالدینی .)188 :1374 ،این رابطه در وابستههای عددی زبان شعر بیدل که ساختار پیچیدهتری دارند ،به شاکل
وسیعتر و متنوعتر وجود دارد.
 -4-1-1پیشینۀ پژوهش
پژوهشگرانی که در شعر بیدل به تحقیق پرداختهاند ،بعضاً وابستههای خاص عددی اشعار وی را از نقطهنظرهای متفااو
نیز بررسی کردهاند .شفیعی کدکنی در کتاب شاعر آینهها ،وفایی و رهبان در مقالۀ «بررسی چند شگرد صرفی ادبیساز زبان در
اشعار بیدل دهلوی» ،کاردل ایلواری در مقالۀ «ساخت ترکیبا

وابستههای عددی خاص در غزلیا

بیدل» و ذاکاری در مقالاۀ

«مقیاسهای شاعرانه و سبک هندی» وابستههای خاص بیدل را از ابعاد گوناگون بررسی کردهاند .در دیگر آثاری که به تحلیال
آثار بیدل پرداختهاند ،به صور

جسته و گریخته به وابستههای خاص بیدل هم اشاره کردهاند؛ مانناد کتاابهاای نقاد بیادل،

فیض قدس ،در خانۀ آفتاب و  . ...در این مقاله وابستههای خاص اشعار بیدل ،از نظر روابط معناایی موجاود باین وابساته و
معدود در ساختارهای چهارگانه بررسی شده است.
 -2بحث و بررسی
 -1-2عدد  +وابستۀ مادی  +معدود مادی
در این الگو ،روابط معنایی میان وابسته و معدود عبار اند از:
 -1-1-2ظرف
در این رابطه ،بین وابسته و معدود رابطۀ ظرف وجود دارد .گاهی وابسته ظرف است و معدود مظروف و گاهی معدود ظارف
است و وابسته مظروف .به رابطۀ ظرف ،رابطۀ مکانی نیز گفته میشود.
صد چمن الله و گل زد قدح ناز باه سانگ

قمااری از ساارو همااان گااردن مینااا دارد
(بیدل)215/2 :

صد چمن له و گل :چمن ،محل روییدن له و گل است .چمن نوعی ظرف است و له و گل مظروف آن.
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در این دریا که هر یک قطره صد دامن گهر دارد

یباااب مااا بااه دل پیچیااده صااد آه اثاار دارد
(همان)827/1 :

صد دامن گهر :یعنی گهر به اندازهای که در دهها دامن (دامن زیاد) جای بگیرد.
قیامت میکناد یسار مپارس از طباع ناشاادم

که من صد دشت مجنون دارم و صد کوه فرهادم
(همان)585/2 :

در این بیت دو وابستۀ عددی به کار رفته است .بر اساس روایا

داستانی مجنون (قیس بن عامر) پس از ناکامی در عشاق،

در دشت و بیابان مأوا گرفت و فرهاد برای رسیدن به کام خود کوه را پناهگاه وصالش قرار داد و به کندن آن مشغول شد .باه
این نوع ظرف ،میتوان «ظرف تلمیحی» گفت.
زیااان عماااار

دواناااده صاااد شاااعبه

یکک

عجکک دیککر و یکک

عککر

کعبککه

(همان)181/3 :
در این دو وابستۀ عددی« ،دیر» و «کعبه» محل پرستش عجم و عرب ذکر شده است .شاعر دیر را به معنی آتشگاه و عجام
را به معنی پیروان آیین زرتشتی در نظر گرفته است .اگر عرب ،مجازاً به معنای سارزمین اعاراب و عجام باه معنای سارزمین
عجمها باشد ،باز بین وابسته و معدود رابطۀ ظرف وجود دارد؛ یعنی کعبهای کاه در سارزمین اعاراب اسات و دیاری کاه در
سرزمین عجمهاست .عمار

استعاره از «دل» است.

بس که بیقدری دلیال دساتگاه عاالم اسات

چون پر طاووس ی

عال نگین بیخاتم است
(همان)556/1 :

یک عالم نگین :نگین ،سنگ قیمتی روی انگشتری است که با توجه به نوع سنگ ،رنگهای گوناگونی دارد .نگین در اینجا به
مجاز جزء و کل به معنی نگینهاست و این هم خود استعاره است از «انسانهای باقدر و ارزشمند» .عدد «یک» نشاندهنادۀ یکای
از دو عالم (دنیا و آخر ) است که با توجه به سیاق بیت منظور شاعر دنیایی است که در آن زندگی میکنیم .در این بیات ،نگاین
باید در خاتم (انگشتری) قرار بگیرد ،ولی اینها در جای اصلی خود قرار ندارند .بنابراین ،یک عالم نگین ،یعنی نگینها (انسانهای
ارزشمند) زیادی که در این عالم وجود دارند (زندگی میکنند) ولی در محل شایستۀ خود قرار ندارند.
چو عشق آمد ،خیال غیر ،رخت از سینه میبنادد

شکوه برق گرد ی

جهکان خاشکا

بنشااند

(همان)851/1 :
یک جهان خاشاک :یعنی خاشاک (ریزه چوب ،علف و کاه) به اندازه زیادی که سراسر جهان را پر کند.
 -2-1-2تشبیه
در این نوع وابستههای عددی ،بین وابسته و معدود رابطۀ تشبیه وجود دارد« .تشبیه ماننده کردن چیزی اسات باه چیازی،
مشروط بر اینکه آن مانندگی مبتنی بر کذب باشد نه صدق» (شمیسا« .)67 :1376 ،در میان تصاویر شعری کهن ،تشبیه و تمثیل
از همه پرکاربردترند؛ چراکه در توضیح و تبیین اندیشه از کاارآیی باا یی برخوردارناد» (فتاویی رودمعجنای )89 :1386 ،در
وابستههای خاص عددی ،گاهی وابسته مشبه است و معدود مشبهبه و گاهی وابسته مشبهبه است و معدود مشبه.
چیساااات هسااااتی بااااه آن همااااه آزار

گاال چشاامی و ناااز صککد مککژه خککار
(بیدل)263/2 :

صد مژه خار :شاعر در این بیت عالوه بر تشبیه کردن «هستی» به چشمی که خارهای زیادی در آن فرورفته است« ،مژه» را
نیز به «خار» تشبیه کرده است .بین «چشم و خار» و عدد «یک و صد» تضاد معنایی وجود دارد و بین «چشم و مژه» و «گال و
خار» تناسب معنایی آفریده شده است.
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شرم اگر باشد بنای وهم هستی هیچ نیسات

بیتکلف ی

عکر سکیب

مایبایاد مارا
(همان)444/1 :

یک عرق سیالب :شاعر عرق را در بیشی و افزونی به سیالب تشبیه کرده است.
کتاب پیکرم ی

موجِ می شیرازه میخواهد

ناام آباای فااراهم ماایکنااد خاااک پریشااان را
(همان)434/1 :

یک مو می شیرازه« :مو می» اضافۀ استعاری است .می به دریایی تشبیه شده است که مو دارد .شایرازه کاه باه معنای
عطف کتاب (جزء اصلی پیونددهندۀ اوراق) است ،به می تشبیه شده است .وجه شبه در این تشبیه ،سازندگی و کامل کردن هر
دو آنهاست .همانگونه که یک کتاب با شیرازه کامل میشود ،مو می ،یعنی مستی هم پیکرۀ وجود شاعر را کامل میکناد .در
این وابسته عددی ،شیرازه ،ایهام تبادر دارد .این کلمه بادۀ شیرازی را به ذهن متبادر میکند که با می تناسب دارد.
ز بیااد ن مشااو ایماان کااه تیاار آه یباااب

به یک نفس میگذرد از هزار جوشن مکوج
(همان)764/1 :

هزار جوشن مو  :مو در برجستگی و یلقهوار بودن به جوشن تشبیه شده است.
گااااااه از خااااااک نوبهاااااار کشاااااد

صکککد گکککل یینکککه از غباااار کشاااد
(همان)126/3 :

صد گل آیینه :گل به آیینه تشبیه شده است .همانگونه که وقتی غبار روی آیینه مینشایند ،باا کناار زدن آن ،آییناه خاود را
نمایان میکند ،گل نیز با کنار زدن غبار (مجازاً :خاک) سر بر میآورد و ظاهر میشود.
 -3-1-2ابزار
در این رابطه وابسته ،ابزار و وسیلهای است برای انجام دادن معدود.
تااا چشاام باااز کااردهای از خااود گذشااتهای

زین بحر تا کنار هماین ی

بغکل شناسکت
(بیدل)697/1 :

یک بغل شنا :بغل ،به زیر مفصل شانه و بازوی انسان یا ییوان میگویند .بغل مجازاً به معنی دست و کنار و جاناب بادن،
وسیلهای است برای شنا کردن.
 -4-1-2تضاد
در این رابطه ،وابسته و معدود با یکدیگر تضاد معنایی دارند .به این نوع رابطه «سامانگریزی» میگویند .یک جمله یا یاک
عبار « ،هنگامی از دیدگاه زبان بیسامان است که معنای واژههای منفرد آن در تضااد باا یکادیگر باشاند( ».فضایلت:1385 ،
.)137
گااو باادزدد آساامان شااور قیاماات در نفااس

از خموشی سرمۀ او راست صد توفان غبار
(بیدل)137/1 :

صد توفان غبار :بین غبار و توفان تضاد وجود دارد.
چو رنگ گل به شاخ برگ تحقیقم که میپیچد

که من صد پیرهن عریانتکر از پیاراهن خویشام
(همان)579/2 :

صد پیرهن عریانتر :در این بیت« ،عریان» صفت «من» است و میان پیرهن و عریانی تضاد وجود دارد.
 -5-1-2ایجاد و انشا
در این نوع رابطه وابسته یا معدود ،به نوعی ،سبب به وجود آمدن یکدیگر میشوند:
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طی شد به وهم عمر چاه دنیاا چاه آخار

زین ی

نفک

تک ش باه کجاهاا زدیام پاا
(بیدل)323/1 :

یک نفس تپش :نفس ،سبب به وجود آمدن تپش و ضربان میشود.
تا عرق گلبرگ یسنت را ی

دو شبن

داد

خانۀ خورشاید رخات نااز بار سایالب داد
(همان)875/1 :

یک دو شبنم آب :شبنم از قطرا

ریز آب در سحرگاهان به وجود میآید .در این بیت ،شاعر به صور

مضمر عرق را به

شبنم تشبیه کرده است.
بیاضااااش را ز فاااایض کلااااک تقاااادیر

ساااواد مردمااای یککک

نقتکککه تحریکککر
(همان)424/3 :

یک نقطه تحریر :یعنی تحریر به اندازه یک نقطه .تحریر در اینجا مجازاً به معنی «نوشته» اسات .یاک نوشاته ،در عمال از
نقطه (به هم پیوستن نقطهها) به وجود میآید.
به نیم گردش آن چشم فتنه رناگ شاراب

شکست بر سر من شیشه صد فرنگ شرا
(همان)496/1 :

صد فرنگ شراب :فرنگ (فرانسه) مجازاً به معنی اروپاییان است .در دورۀ صفویه کا هاای فرنگای از جملاه شاراب وارد
مناطقی از آسیا شد و شراب فرنگ در ادبیا

این دوره انعکاس یافت .صد فرنگ شراب ،یعنی شرابهایی که محصول فرنگ

است و اروپاییان آنها را تولید کردهاند.
طبلاااااه بسااااات از شااااامامۀ عطاااااار

یککک

خکککتن نافکککه کوچاااه و باااازار
(همان)185/3 :

یک ختن نافه :نافه مادهای خوشبو است که از ناف آهوی ختن به دست میآید .ختن از قدیم به تولید نافاه مشاهور باوده
است .اگر ختن مجازاً به معنی آهوی ختن باشد ،باز میان وابسته و معدود رابطۀ ایجاد وجود دارد.
 -6-1-2زمان
در این نوع وابسته عددی ،بین وابسته و معدود رابطۀ زمان وجود دارد؛ گاهی وابسته زمان معدود را نشان میدهد و گاهی
معدود زمان برای وابسته است:
گریبااانچاااکیی دارنااد مشااتاقان دیاادار

که گر اشکی به بار آرند ،صد توفان سحر ریزد
(بیدل)882/1 :

صد توفان سحر :توفان در این وابسته به صور

مضمر مشبه به اشک واقاع شاده اسات .اشاک مانناد توفاانی اسات کاه

سحرگاهان از چشم مشتاقان جاری میشود.
گاار یاارف غنچااۀ تااو عاارو بهااار نیساات

چندین سحر تبسک گکل نردباان کیسات؟
(همان)535/1 :

چندین سحر تبسم گل :تبسم گل ،استعارۀ مکنیه از شکفتن گل است .گل هنگام صبح میشکفد.
کااه یااک کوچااه زیاان ره بااه پایااان باارد
(همان)795/3 :
صد سحر جیب مژگان دریدن :جیب مژگان اضافۀ استعاری است .شاعر برای مژگان گریباانی فارض کارده اسات کاه دریاده
میشود .هنگام راز و نیاز در سحرگاهان ،نگاه (مجازاً :چشم) بیتابی میکند و اشک فراوان میریزد و مژگان را پر از اشک میکند.
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 -7-1-2الزمیت
در این رابطه ،وابسته و معدود زم و ملزوم یکدیگرند؛ یعنی وجود یکی ،با وجود دیگری معنی پیدا میکند.
به مقصد برد شور یک جارس صد کاروان محمل

مباش از ناله غافل گر هماه بایدرد برخیازد
(بیدل)825/1 :

صد کاروان محمل :کاروان دستهای از مسافران و سوداگران است که با اسب ،شتر و قاطر برای مقاصدی به سفر میروناد.
بودن محمل (کجاوهای که بر آن بار بزنند یا سوار بشوند) از وسائل ضروری و ملزوما
اثرهااای تعلااق نیساات مااانع ویشاات مااا را

کاروان است.

قفس تا ناله دامن برزند صد رنگ چین دارد
(همان)854/1 :

صد رنگ چین :چین ،مجازاً به معنای نگارستان چین است .در ادب فارسی ،نگارستان چین جایی پر از تصااویر و نقاوش
بدیع و رنگارنگ است.
 -8-1-2نوع
در این رابطه ،وابسته به معنی «نوع» است و تعدد معدود را نشان میدهد.
بااه کنااه مطلااب عجاازم کساای چااه پااردازد

لب خموش طلسمم هزار رنکگ صداسکت
(بیدل)734/1 :

هزار رنگ صدا :یعنی هزار نوع صدا ،صداهای زیادِ متعدد و گوناگون.
 -2-2عدد  +وابستهی مادی  +معدود انتزاعی
در این ساختار وابسته مادی و محسوس ،ولی معدود انتزاعی است .انواع روابط معنایی در این ساختار عبار اند از:
 -1-2-2ظرف
در آن ساااعت کااه یکاام ایاازدی داشاات

بااه نیاال قهاار قاابض یکک

جهککان رو
(بیدل)290/1 :

یک جهان روح :یعنی روح به اندازهای که سراسر جهان را پر میکند .روح در اینجا مظروف جهان است.
ای قیامت صبحخیز لعل خندان شما شااور

صککد صککحرا جنککون گاارد نمکاادان شااما
(همان)341/1 :

صد صحرا جنون :جنون به معنی دیوانگی و شیفتگی است .در اغلب اشعار بیدل به معنی «عشق» به کار رفتاه اسات .اگار
کسی به عشقی دچار شود که عقل را از تمییز باز دارد ،به سان دیوانگان سر به صحرا و بیابان میگذارد .مانند قیسبن عامر که
مجنون شد و در بیابان عمر سپری کرد.
وقتی وابسته مادی و معدود انتزاعی است ،گاهی بین این دو رابطۀ «ظرف استعاری» وجود دارد« .رابطۀ معناایی اساتعاری،
یکی از شیوههای دگرگونی معناست» (فضیلت .)15 :1385 ،در این رابطه ،معدود به یک چیزی تشبیه میشاود کاه در وابساته
قرار میگیرد:
در ایاان محفاال ز یکک

مینککا بضککاعت

بااه چناادین نغمااه قلقاال ماایتااوان کاارد.
(بیدل)805/1 :

یک مینا بضاعت :بضاعت و توان به بادهای تشبیه شده است که در مینا و جام شراب قرار دارد .بین بضاعت و میناا رابطاۀ
ظرف استعاری وجود دارد.
بیدل از مشات غباار یسار آلاودم مپارس

ی

بیابان خارخکارم ،یاک نیساتان نالاهام
(همان)414/2 :
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یک بیابان خارخار :خارخار ،به معنی اضطراب و آشفتگی است .این کلمه به گیاه و روییدنیای تشبیه شاده اسات کاه در
بیابان وجود دارد .این رابطه نیز ظرف استعاری است« .خار خار» کلمه «خار» را به ذهن متبادر میکند که در بیابان میروید.
 -2-2-2تشبیه
در این رابطه ،معدود گاهی مشبه است ،گاهی مشبهبه و گاهی وجه شبه .وابسته هم در جایگاه مشبه یاا مشابهباه باه کاار
میرود.
پیش است به هر گامت صد مرحله نومیدی

دنیااااا نفساااای دارد آمااااادۀ عقباهااااا
( بیدل)375/1 :

صد مریله نومیدی :مریله به معنی مکان ریل انداختن و اقامت کردن است .در اینجا به معنی منزل و مقامی است که در
بین راه وجود داشته و در طول سفر مدتی در آنجا میماندند .ناامیدی به منزلهای بیشماری تشبیه شده است که در راه وجود
دارند و در هر گام و یرکتی بهناچار باید با آن روربهرو شد.
ز یک تخم شرر صد کشت عبکرت کاردهام

از این مزرع درودن میدمد پیش از دمیدنها
(همان)383/1 :

خرمن
صد کشت عبر  :عبر

به کشتی تشبیه شده است که جمعکردنی است.

هککزار ینککه توفککان حیککرت اساات اینجااا

که چشم سوی تو داریم و هیچ سوی تو نیسات
(همان)581/1 :

هزار آینه توفان ییر  :توفان ییر  ،اضافۀ تشبیهی است .شاعر ییر
است .آینه مشبهبه ییر
تداعیگر ییر

قرار گرفته است .در ییر

آدمی مبهو

را در متالطم کردن آدمی به توفاان تشابیه کارده

میماند و چشمها باز و به یک جا خیاره مایشاوند .آیناه

است .آینه سراسر چشم است؛ چشمی که همیشه باز و گشاده است و این به بهترین شکل محسوس ییار

آدمی را مجسم میکند .در اغلب اشعار بیدل ،آینه مشبهبه یا نماد ییر
بر نی درم حاجت صد فاتحه بایاد خواناد

قرار گرفته است.

هر جا در جودی بود شاد مرقاد مادفونهاا
(همان)406/1 :

نیم درم یاجت :یاجت در کمی کمارزش بودن به درم تشبیه شده است.
در بعضی از وابستههای عددی ،معدود وجه شبه است:
دل ز ضبط گریاه چندین شعله توفان مکیکنکد

تا سر این چشمه میبندم جنون میگردد آب
(همان)514/1 :

چندین شعله توفان کردن« :دل» به صور

مضمر به «شعله» تشبیه شده است .وجه شبه آنها «توفاان کاردن» اسات .وجاه

شبه در رابطه با دل به معنی آشفته و پریشان شدن و در رابطه با شعله به معنی شرربار شدن آن است.
داغاام از او و یضاایض دسااتگاه انفعااال

بر فلک هم ی

عر وار اخترم گل کرد و ریخت
(همان)641/1 :

یک عرقوار گل کردن و ریختن :در این وابستۀ عددی« ،عرق» مشبهبه« ،اختر» مشبه و «گل کاردن و ریخاتن» وجاه شابه
است .وجه شبه در ارتباط با عرق ،به معنی ایجاد شدن در پیشانی و سرازیر شدن آن است و در ارتباط با اختر به معنی منور و
سرخرنگ شدن و از بین رفتن آن است.
هاار خااار و گاال آیینااۀ تعظاایم بهااار اساات

ای کوفتۀ خاواب گاران یک

مکژه برخیکز
(همان)287/2 :
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یک مژه برخیز :یعنی تو مانند مژه برخیز .برخاستن وجه شبه این تشبیه است که در رابطه با مژه باه معنای بااز و گشاوده
شدن آن است و در رابطه با تو ،به معنی از خواب غفلت برخاستن و به خود آمدن است.
 -3-2-2ابزار
دی اده و دل ی ک

کاارد هااوا مرتفااع غنچااه و گاال را یجاااب

مل ک فککال تماشااا زدنککد

(بیدل)108/1 :
یک قلم فال زدن :بعضی از فالها و طالعبینیها با قلم و خط انجام میشده است .فال تماشا یعنی فال برای تماشا کردن.
چاااو بیااادل تاااوان از دو عاااالم گذشااات

اگاار یکک

مککدم جهککد مردانککهای اساات
(همان)738/1 :

یک قدم جهد مردانه :یعنی جهد مردانه به اندازۀ یک قدم؛ قدم و پا وسیلهای است برای جهد و تالش کردن.
 -4-2-2ایجاد
غاارور بتکاادههااا کاارده در دماااث ایاادا

امال فکناده باه گاردن هکزار چکین رفتککار
(بیدل)134/1 :

هزار چین رفتار :رفتار ،به معنی سعی و تالشهای زیادی که همراه با یرص است .رفتارها و تالشها ،با گذر عمر آدمای،
سبب به وجود آمدن چین و چروک در گردن میشود.
 -5-2-2زمان
صد صبح نم

آن غنچاااه نشکساااته نمکااادان تغافااال

بر جگر خسته ما بست

(بیدل)399/2 :
صد صبح نمک بر جگر بستن :نمک بر جگر بستن (زدن) کنایه از به درد آوردن و افزودن درد است .در این بیات ،تغافال
به نمکدانی تشبیه شده است که نمک داخل آن به جگر زده میشود و آن را میسوزاند .ساحرگاهان ،وقات نیاایش ،تقارب و
آگاهی است ،ولی شاعر از غفلت در این وقت شکوه سر میدهد.
 -6-2-2الزمیت
دام یک

عکال تعلک گشات ییرانای مارا

عاقباات کاارد ایاان در واکاارده زناادانی ماارا
(بیدل)403/1 :

یک عالم تعلق :یعنی تعلق به اندازۀ یک دنیا .از خصوصیا

بارز دنیا تعلق و وابستگی به آن است که عرفا را خون باه دل

کرده است.
محیط از جنبش هر قطاره صد توفان جنون دارد

شکست رنگ امکان بود اگر یک دل تپید اینجاا
(همان)364/1 :

صد توفان جنون :جنون در اینجا مجازاً به معنی آشفتگی و تالطم است که از ویژگیهای توفانی اسات کاه در دریاا روی
میدهد.
صاابح شااکفتن ز بااس عقاادۀ دلهااا گشااود

غنچه چو شبنم نیافت نی گره پیچ و تکا
(همان)108/1 :

نیم گره پیچ و تاب :پیچ و تاب ،به معنی شکن و گردش یاک چیازی باه دور خاود اسات کاه در اینجاا از ویژگایهاا و
ملزوما

گره ذکر شده است .گره هم میتواند در ریسمان و طناب باشد و هام در درخات و امثاال اینهاا .همچناین در ایان

وابسته عددی ،غنچه به گرهی تشبیه شده است که باز شده و بدون پیچ و تاب است.
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از مذاق نااز اگار غافال نباشاد کاام شاوق

میتوان صد بوسه لذت باردن از دشانامهاا
(همان)373/1 :

صد بوسه لذ  :لذ

بردن از ویژگیهای جدانشدنی بوسه است.

 -7-2-2وصفی
در این نوع رابطه ،وابسته و معدود با یکدیگر رابطۀ وصفی دارند .وابسته در جایگاه موصوف و معدود در جایگااه صافت
قرار میگیرد:
چرخ و صد فتنه کمینپرور دور مه و سال

خااک صد زلزله توفکانگر آشاوب و ماالل
(بیدل)208/1 :

صد زلزله توفانگر :توفانگر که به معنی نابودکننده است ،برای زلزله صفت واقع شده است.
جااز مکاار در طبیعاات زهاااد شااهر نیساات

این گربهطینتان هماه یک

چشک اور اناد
(همان)70/2 :

یک چشم اورق :اورق صفت چشم و به معنی خاکسترگونه و کبود است.
گاهی این رابطۀ وصفی همراه با تشبیه است .در این نوع رابطه ،وابسته مشبهبه و معدود صفت است:
ایاان صاادفهااا یکک

ملکک بککیگوهرنککد

عاااااالمی دل دارد اماااااا دل کجاسااااات
(بیدل)658/1 :

یک قلم بیگوهر :در این بیت« ،صدف» مشبه« ،قلم» مشبهبه و «بیگوهر» صفت هر دو است .بایاد یاادآوری کارد کاه در
قدیم قلم را به گوهر میآراستند.
 -8-2-2نوع
در این رابطه ،وابسته کلمۀ «رنگ» و به معنی «نوع» است .این نوع کاربرد معنی از شیوههای دگردیسی مصداق باه مفهاوم
است« .ممکن است معنای واژهای با گذشت زمان از میان برود و واژهای دیگار ،باار آن معناا را باه دوش بکشاد( ».فضایلت،
.)15 :1385
صد رنکگ ه حسکرت پیچیادهایام در دل

این ناز و آن نیاز است از ما به پاای مطارب
(بیدل)490/1 :

صد رنگ آه یسر  :یعنی صد نوع آه یسر  ،آههایی که بر اثر یسر های گوناگونی در دل ایجاد میشود.
همانا زرپرستی میپرستی است کااه ماانعم

ساارخوش صککد رنککگ مسککتی اساات
(همان)553/3 :

صد رنگ مستی :یعنی صد نوع مستی.
 -3-2عدد  +وابسته انتزاعی +معدود مادی
وابستههای عددی در این ساختار ،نسبت به ساختارهای دیگر ،بسامد خیلی اندکی دارد .با این یال ،میان وابسته و معادود
چند رابطه معنایی وجود دارد که عبار اند از:
 -1-3-2تشبیه
در این رابطه ،وابسته همواره «مشبه» و معدود «مشبهبه» است.
واپسی زین کااروان چندین ندامت بکار داشات

هر که رفت از پیش خاکش بر سر ما ریختند
(بیدل)868/1 :
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چندین ندامت بار« :ندامت» مشبه و «بار» مشبهبه است« .واپسی» به معنی «واماندگی و عقبمانادگی» اسات .وامانادگی از
کاروان سبب شده است بار ندامت همراه با شاعر بماند و او ناگزیر از تحمل آن است.
 2-3-2ایجاد
در این نوع رابطه ،معدود بهوجودآورنده وابسته است.
پریشاااانی دمااااث باااوی گااال داشااات

رسااایی ساااغر صککد نشککئه مککل داشاات

(بیدل)413/3 :
صد نشئه مل :نشئه یالت سرور و فریی است که از خوردن مسکرا

به وجود میآید .مل (شراب انگاوری) ایجادکننادۀ

نشئه در شخص بادهخوار است.
به چشم اعتبار بیخودی عمری جنون کردم

کنون چون اشک ی

افتادگی زنجیر میخاواهم
(همان)561/2 :

یک افتادگی زنجیر :زنجیر (بسته شدن به زنجیر) سبب افتادگی ،عجز و انکسار میشود .در مصراع اول شاعر به عمر خود
اعتماد میکرده و سرمست آن بوده است .در مصراع دوم با یالت آگاهی ،زنجیر (مجازاً :ریاضت) میطلباد تاا باا انکساار ،از
اعتماد به عمر پرهیز کند.
جای آن دارد که از هر قطاره توفاان بردماد

وز دل هر ذره جوشد صد میامکتزار گکل
(همان)149/1 :

صد قیامتزار گل :قیامت در اینجا مجازاً به معنی شور و غوغا به کار رفته است« .زار» پسوند مکان است که در اینجاا باه
صور

تجریدی مفهوم یک مکان انتزاعی را در بردارد؛ مکانی که در ضمیر انسان جای مایگیارد« .قیاماتزار» یعنای شاور و

هیجان زیادی که آدمی تجربه میکند .مجموعهای از گلهای رنگارنگ و زیبا وقتی در یک محوطه قرار مایگیرناد ،یاالتی از
هیجان در انسان ایجاد میکنند و آدمی از مشاهدۀ آنها از خود بیخود میشود ،گویی که قیامت رخ داده و انساان را مادهوش
کرده است .در مصراع دوم شاعر میخواهد که از دل هر ذرۀ این دنیای خاکی گلهایی سر بر آورند که سابب ایجااد وجاد و
شور و یال گردند.
 -3-3-2زمان
در این رابطه ،وابسته زمان برای معدود یساب میشود:
نگاشت از خط یک نقطه صاد هازار کتااب

دمانااد از دل یااک دانااه صککد بهککار چمککن

(بیدل)180/1 :
صد بهار چمن :بهار ،فصل رویش دوبارۀ چمن و گلهاست.
ی

لحظه حبکا

آییناۀ نااز محایط اسات

بااار بیااادل ماااا ریااام نماییاااد بااارایش
(همان)334/2 :

یک لحظه یباب :یباب از زمان به وجود آمدن تا فنا و نابودی عمر زیادی طی نمیکند .در این وابستۀ عددی ،یبااب باه
آیینۀ نازی تشبیه شده است که وجود آن لحظهای و به مد

زمان اندک است.

 -4-3-2الزمیت
جز ی

ت ش س ندم چیازی نداشات بیادل

آتش زدم به هستی کااین عقاده بااز کاردم
(بیدل)498/2 :

یک تپش سپند :سپند یا اسفند وقتی روی آتش قرار میگیرد ،به تپش و جنبش میافتاد و باا و پاایین مایپارد .تاپش و
جنبش از ملزوما

سپند است.
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 -4-2عدد  +وابستهی انتزاعی  +معدود انتزاعی
در این ساختار ،وابسته و معدود هر دو انتزاعی و روابط میان آنها اندکی پیچیادهتار اسات .اناواع رواباط معناایی در ایان
ساختار عبار

است از:

 -1-4-2تشبیه
در این رابطه ،وابسته «مشبهبه» و معدود «مشبه» است و گاهی هم وابسته «مشبهبه» و معدود «وجه شبه» است.
خااام تسااالیم صکککد جنکککون مکککال

یااااک ساااار زانااااو و هاااازار خیااااال
(بیدل)193/3 :

صد جنون آمال :آمال و آرزوهایی که هنگام مراقبه شخص را به خود مشغول میکند ،به جنون تشبیه شده است.
در جهان یک گوش بر آهنگ ساز درد نیسات

صد میامت شکور دل زیار زباان دزدیادهام
(همان)572/2 :

صد قیامت شور دل :شور دل (شور و اشتیاق) به قیامت تشبیه شده است که شخص را از خود بیخود میکند.
خم هر سطر سنبل صد جنون شفتگی دارد

در این گلشن مگر واکردهای طومار گیسویی
(همان)798/2 :

صد جنون آشفتگی :سنبل در اینجا استعاره از گیسوست .گیسو به جنون تشبیه شده است و آشافتگی وجاه شابه ایان دو
است .آشفتگی در رابطه با جنون به معنی آشوب ،فتنه و جنب و جوش است که همراه با جنون است و در رابطه با گیساو باه
معنی پراکنده شدن آن است.
 -2-4-2الزمیت
در این محیط که هر قطره صد جنون تک ش

شااناخت مااو گهاار قیماات وقااار نفااس
(همان)302/2 :

دارد

صد جنون تپش :تپش به معنی بیقراری و جنبش و ناآرامی از ویژگیهای جنون و دیوانگی است.
صد خلد حبوت پای پارواز هاوس رفات

شاایرینی جااانم همااه در راه مگااس ریخاات
(همان)522/1 :

صد خلد یالو  :خلد به معنای «بهشات» و یاالو

باه معنای «لاذ » اسات .لاذ

باردن از بهشات از ویژگایهاای

جداییناپذیر آن است.
کنون کز پردۀ رنگم به چندین جلوه عریانی

چه مقدار آن قبای ناز تنگ آمد بار انادامت
(همان)662/1 :

چندین جلوه عریانی :جلوه به معنی تجلی و ظاهر شدن است .عریانی هم به معنی برهنگای و لخات باودن اسات .زماۀ
معنایی عریانی آشکار شدن و جلوه است .عریانی ،یعنی آشکار شدن ،از ویژگیهای ذاتی جلوه است .در این بیت ،پردۀ رناگ
کنایه از هستی و تعلقا

است .در مصراع دوم ،قبای ناز کنایه از «جلوه» است .بین پرده و جلوه و عریانی رابطهی تضاد وجود

دارد.
 -3-4-2تضاد
سپند مجمار هساتی نادارد آن هماه طاقات

نیاز یوصله کن ی

تک ش درنکگ بارون آ
(بیدل)320/1 :

یک تپش درنگ :تپش با درنگ تضاد دارد.
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بستهای ایرام صد عقبی امل اماا چاه ساود

فرصت نگذشتها پیش از گذشاتنهاا گذشات
(همان)578/1 :
انسان در این دنیای مادی است

صد عقبی امل :یعنی امل و آرزوهای دراز به طول صد عقبی .امل و آرزوپروری از صفا
که با عقبی و جهانِ پس از دنیای آرزوها تضاد دارد.
گذشااتهام بااه شااتابی ز خااود کااه نتااوانم

بااه صککد هککزار میامککت درنککگ برگردیااد
(همان)24/2 :

صد هزار قیامت درنگ :زمۀ معنایی قیامت بیقراری و جنبوجوش است که با درنگ و ایستادن تضاد دارد.
 -4-4-2ابزار
ی

لغکز

پکا جکاد توفیک طلاب کان

از زیماات چناادین ره و فرساانگ باارون آ
(بیدل)320/1 :

یک لغزش پا جادۀ توفیق :لغزش پا به معنی واماندگی ،عجز و قصور است .جادۀ توفیق اضافۀ تشبیهی است؛ توفیاق الهای
به یک جاده تشبیه شده است .عجز ،قصور و لغزش وسیلهای است برای به دست آوردن توفیقا

خداوندی.

 -5-4-2زمان
در این رابطه ،وابسته زمان برای معدود است.
تکلمش طاربآهناگِ صکد بهکار حضکور

تبساامش چماان اقبااالِ صااد هاازار سااحر
(بیدل)298/1 :

صد بهار یضور :یضور به معنی یاضر شدن وجمع شدن بهویژه در یک مکان است .شاعر در این بیات تکلام و ساخن
ممدوح را به آهنگ شادیبخش تشبیه کرده است ،آهنگی که در انجمن و جمع (یضور) در بهار نشاطانگیز نواخته میشود.
 -6-4-2وصفی
در این رابطه« ،وابسته» موصوف و مشبهبه است و «معدود» صفت و وجه شبه.
خجالت صد میامت صعبتر از مرگ میباشد

جدا از آستانت مردنم این باس کاه جاان دارم
(بیدل)444 /2 :

صد قیامت صعبتر :در این بیت «خجالت» مشبه است و «قیامت» مشبهبه« .صاعبتار» کاه معادود اسات ،صافت و وجاه شابه
«خجالت و قیامت» واقع شده است.
همچااو عنقااا بااینیاااز عاارض ایجااادیم مااا

یعنی آن سوی جهان ی

عکال

بکادی ماا

(همان)485/1 :
یک عالم آباد :منظور از عالم در اینجا سرای آخر

(بهشت) است .شاعر خود را به عالم دیگر تشبیه میکند که آباد ،کامل

و بینقص است.
 -7-4-2ایجاد
پااارو باااال نظااار در مردماااک ساااوخت

چو خط در نقطه با صد داغ ش

ساوخت

(بیدل)507/3 :
صد داث شک :شک و تردید بهوجودآورندۀ داث (رنج و عذاب) در انسان است.
صد جنون مستی است در خاک خراباا غارض

یلقااه باار درهااا زدن مااا را خااط پیمانااه کاارد
(همان)31/2 :
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صد جنون مستی :جنون به معنی دور شدن آدمی از خرد و قوۀ تمییز است .مستی سبب زایل شدن عقل میشود.
 -8-4-2همراهی و معیت
سایل به کف اهال کارم گار باه غلاط هام

چشمی بگشاید لاب صد رنگ سؤال اسات
(بیدل)628/1 :

صد رنگ سؤال :رنگ در اینجا به معنی «ییله و نیرنگ» است .سؤال سائل از اهل کرم همراه با نیرنگ است.
برق رم فرصت سر و بارگ طلابم ساوخت

صککد نالککه تمنککا نفااس بازپسااین شااد
(همان)111/2 :

صد ناله تمنا :یعنی تمنا ،خواست و آرزویی که همراه با ناله و تضرع است.
نتیجه
پژوهش یاضر نشان میدهد که در محور همنشینی زبان اشعار بیدل دهلوی میاان وابساتههاای خااص عاددی و معادود ،در
ساختارهای چهارگانه ،انواع روابط معنایی وجود دارد .روابط معنایی در ساختارِ «عدد ،وابستۀ مادی و معدود مادی» ،عبار

است

از«« :ظرف»« ،تشبیه»« ،تضاد» « ،زمیت»« ،ابزار»« ،زمان»« ،نوع»« ،ایجاد» .در ساختارِ «عدد ،وابستۀ ماادی و معادود انتزاعای» ،ایان
روابط وجود دارد« :ظرف»« ،ظرف استعاری»« ،تشبیه»« ،ابزار»« ،زمان»« ،نوع»« ،ایجاد»« ،وصفی» .ساختارِ «عدد ،وابساتۀ انتزاعای و
معدود انتزاعی» که روابط دیریاب و پیچیدهای دارد ،دارای روابط معناییِ «تشبیه»« ،تضااد» « ،زمیات»« ،ابازار»« ،زماان»« ،ایجااد»،
«وصف» و «همراهی» است .در ساختارِ «عدد ،وابستۀ انتزاعی و معدود مادی» ،این روابط وجود دارد« :تشبیه» « ،زمیات»« ،زماان»
ی بالغای دارناد؛ یعنای ایان رواباط از نظار ادبیاا (بالغات)
و «ایجاد» .بعضی از وابستهها در ارتباط باا معادود ،روابا ط معناای ِ
توجیهشدنی هستند ،نه از نظر زبانشناسی؛ مانند رابطۀ تشبیهی و رابطۀ استعاری .این پژوهش نیز بیانگر این است که بیدل دهلوی
به صور

آزاد و دلخواهانه هر وابستهای را با معدود به کار نبرده است .در وابستههای عددی مانند «یک بیابان جنون»« ،یک آیناه

ییر » و «یک سجده جبین» و  ...شاعر عامدانه و از روی آگاهی ،برای ایجاد تخیل بیشتر و بیان اندیشهای خااص ،وابساتههاا را
انتخاب کرده است.
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