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1. Introduction 

Bidel Dehlavi, the famous poet of Indian style, has composed 

poems as well as intricate, complicated proses; one reason for this 

complication is his ambiguity and brevity in language. While less 

ambiguity is expected in prose due to the lack of rhyme and rhythm, 

this is not the case in his prose. Syntactical form of compounds and 

sentences accompanied by omissions and brevities is an important 

factor in these ambiguities. The omissions in syntax and rhetorical 

brevity in Bidel's “Chahar Unsor” have led to semantic complexity 

and hard-obtained sentences, multiplying the ambiguity of the text 

along with other devices of eloquence and rhetoric. The present study 

seeks to investigate the factors of ambiguity on the basis of syntactical 

norms and discovering infrastructure sentences (deep structures of the 

sentences), using the factors of eloquence and rhetoric. To conduct a 

more careful investigation, the authors have analyzed ambiguous 

sentences and compounds as needed in terms of syntax, rhetoric and 

eloquence, and have provided syntactical patterns for their meanings 

to be understand.  

The most obvious feature of Chahar Unsor is its ambiguities and 

complexities. These ambiguities result from such factors as brevity 

and special compounds created by Bidel. Given these features, the 

investigation aims at finding the factors of ambiguity in the 

compounds created by Bidel in terms of syntax, and tries to answer 

the following questions: 

1) How does Bidel create brevity? 2) What ambiguities are caused 
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by these brevities? 3) How can they be analyzed and disambiguated 

by creating simpler syntactical patterns? 

Knowledge of Bidel's poems and works helps knowing Persian 

literature in Safavid period, particularly in Indian Peninsula. On the 

one hand, complexities and some intricacies of literary works in this 

period have made familiarity with these works and this style difficult. 

On the other hand, introducing and knowing Chahar Unsor as one of 

Bidel's prose works with its particular complexity can help us to get 

more familiar with language, style and content of poems and works in 

this period. Therefore, it is necessary to help understanding his works 

and the like better by elaborating and disambiguating Bidel's “Chahar 

Unsor”  

 

2. Methodology 

The present study addresses one of the most important features of 

Bidel's prose in Chahar Unsor, i.e. brevity, which has not been 

discussed in detail in any study before. It uses a descriptive-analytical 

method based on selected sentences from the work. No doubt, the 

issue of ambiguity in Bidel’s whole work and finding detailed answers 

require more than an article; however, selecting some particular 

sentences as sample will be helpful and will provide the ground for 

more researches. 

 

3. Discussion 

Like Persian poetry, Persian prose has had particular and different 

features in different periods. Bidel lived and wrote in 11th and early 

12th century AH, contemporary to Safavid period.  

Of course, it is important to note that Persian prose in Iran cannot 

be regarded identical to that of India and the same characteristics 

cannot be attributed to these different proses. Those who are interested 

can refer to other works such as Bahar's Stylistics (Vol. 3, Ch. 3) and 

Shamisa's Stylistics of prose (pp. 253-177) to review the features of 

prose style in Safavid period; however, Bidel's prose, like his poetry, 

has some differences while having some of these features. His prose is 

complex, intricate and full of ambiguity. Therefore, the factors 

causing complexity and intricacy in his prose will be clear through 

knowing the features of his poems and factors of their complexity. 

Far-fetched images, scattered elements, astonishment and wonder for 

the reader, frail and dilute imaginations, narrow and poetic thoughts, 

distancing the reader from common associations and imaginations, a 

lot of ambiguities, weak expression, neglecting natural rules of 
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Persian language, allegory, personification, and philosophical and 

mystical concepts are among the features of his poems. Given that 

Bidel's mother tongue was not Persian, the kind of particular 

compounds and contexts he has created may have made his language 

complex and ambiguous, such that many of these compounds do not 

correspond with Persian collocation system. Some of his complex 

compounds include hasrat kamin (regret for losing opportunity), ma'ni 

sabaqan qaflat ahang (neglectful meaning pioneers), heyrat ijad 

(worry making), ezzat kolah (honour owner), forsat enshayane hasti 

(opportunity poets of existence), and tapesh amadehtar (readier 

impulsion).    

Overall, the prose of Bidel's “Chahar Unsor” is technical and 

artificial and deserves much more review than his poems given the 

following points.  

First, not only the prose of Chahar Unsor is nearly identical to 

poem in terms of literary value, but also it is sometimes more complex 

and harder to obtain than poem because of having enough room for 

circumlocution, freedom in rhyme, possibility of rhythmic and 

assonance prose, and contradiction of imagination. 

Second, ambiguity-arising in Bidel's prose is intentional. If Bidel's 

ambiguities in poem can sometimes be justified by such factors as 

solecism or barbarism, etc., his prose is devoid of such accusation and 

the reason for its ambiguity should be found in other factors like 

syntactical ones.  

Third, semantic extension of verbs which shows Bidel's particular 

view about the syntax of Persian language and his sinking in countless 

imaginations is another factor which makes his prose hard to obtain.  

Forth, brevity in Bidel's prose which is sometimes accompanied by 

omission and substitution of different syntactical cases has made some 

ambiguity- arising brevities. These brevities are intentional despite the 

possibility of circumlocution. 

Fifth, Bidel's compounding which is sometimes the result of 

abnormal syntactic usage or using the very syntactical brevities and 

sometimes the result of using rhetorical elements adds to the 

ambiguity of his prose and makes it appear out of mind like his 

poems. Finally, it should be said that all these factors together with 

different kinds of ambiguities, metaphor, allegory, etc. have made 

Bidel's prose so complex that it is supposed that there will be no 

problem in understanding his poems if his prose is understood. 

In fact, the definition of brevity is included in its usage, i.e., using 

fewer words for a lot of meanings; however, the important point is 
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that brevity should not cause ambiguity while in the prose of Chahar 

Unsor the very brevities have caused ambiguity. The brevity discussed 

in the paper is sometimes in rhetorical meaning and sometimes in 

syntactical domain. This means that it sometimes occurs by containing 

a lot of meanings in fewer words and sometimes by omitting 

syntactical elements. The latter is more likely to cause ambiguity, so 

we face a kind of syntactic abnormality which causes ambiguity. 

However, we should see how this syntactical omission and brevity can 

be justified and the real meaning can be achieved.   

 

4. Conclusion 

It is a part of Bidel's mentality to make ambiguous compounds and 

sentences. Such mentality traces back to his approach to syntax and 

the way he uses it. Persian is not Bidel's mother tongue and he is 

sometimes involved in syntactical abnormality, sometimes in 

contradiction of imagination, and sometimes in Indian frail and dilute 

imagination. Putting many poetic imaginations in short and long, and 

sometimes equal and rhythmic, sentences has made poetic brevity in 

Bidel's prose. Even when he uses circumlocution in some sentences, 

brevity can be seen in compounds made of these sentences. These 

brevities, whether syntactical, rhetorical or semantic, are the very 

factors of ambiguity-arising is Bidel's prose, and sentences should be 

reconstructed in their original form and deep structure in order to 

understand the meaning of these brevities and the images presented in 

them. It can be concluded that the most important factor of ambiguity 

in Chahar Unsor is putting a lot of meanings and images in very few 

words formed in the mind of a poet whose mother tongue is not 

Persian. The main factors of ambiguity in Chahar Unsor are making 

kinds of artistic significant in second language for the significations 

stuck to the mind in mother tongue, Bidel's interest in compounding 

and verbal extension which are considered a kind of syntactical 

brevity, his special approach to the relationship between significations 

like identity (sameness) relationship, etc. 

Bidel's interest in brevity, compounding with infinitive, verbal 

semantic extension, making identity (sameness) relationship in some 

compounds, and omitting syntactical elements accompanied by 

contradiction of imagination along with his complete mastery in 

Persian grammatical rules have made ambiguity in the prose of 

Chahar Unsor. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  9211 پايیز و زمستان، 84شمارة  دورة جديد، ،32سال 

 
 پرور در نثر چهار عنصر بیدلایجازهای ابهام

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2 مهدی قاسمی، 1 محمود مهرآوراندکتر 

 چکیده
 

لوی شاعر معروف سبک هندی، عالوه بر اشعار، آثار نثر نیز دارد. نثر بیـدل نیـز ماننـد    بیدل ده
آفـري  او در نثـر   ها ناشی از زبـان پراياـاز و ابهـام   است. يکی از پیچیدگیشعر او مشکل و پیچیده 

شـد،  آفرينی هنری، كمتـر با بايست ابهاماست. در حالی كه در نثر به دلیل رهايی از وزن و قافیه می
هاسـت كـه بـا    هـا و جملـه  ها، شکل دستوری تركیباما اينگونه نیست. يک عامل مهم در اي  ابهام

گويیِ بديعی ـ در چهـار  هايی كه ـ در حیطة دستور زبان و موجزحذف و ايااز همراه است. حذف
بـا  اند و آمیختگـی ايـ  مـوارد    عنصر اناام شده، باعث تعقید معنايی و ديرياب شدن جمالت گشته

هـا بـر   بررسی عوامـل ابهـام   ،است. هدف اي  مقالههای بیانی و بديعی بر ابهام مت  افزودهديگر ابزار
های دستوری و كشف جمالت زيرساخت، به كمک عوامل بیانی و بـديعی اسـت. مـا    مبنای هناار

ری تحلیل برای بررسی دقیق، جمالت و تركیباتِ مبهم را براساس نیاز، از نظر بديعی، بیانی و دستو
ايــم. عالقــة بیــدل بــه موجزگــويی، كــردهايــم و بــرای فهــم معنــا، الگوهــايی دســتوری ارا ــهكــرده
 سازی با مصدر، توسعة معنای فعلی، ايااد رابطة ايـ  همـانی در برخـی تركیبـات و حـذف     تركیب

عـث  عناصر دستوری همراه با تزاحم خیال، در كنار عدم تسلط كامل او بـه قواعـد زبـان فارسـی، با    
 است.ابهام در نثر چهار عنصر شده
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 .بیدل دهلوی، ايااز، ابهام، چهارعنصر، الگوهای دستوری  :کلیدیهایواژه

 

 مهمقدّ -1

در میــان ســخنوران زبــان فارســی، برخــی هــم در شــعر و هــم در نثــر آثــاری ارزنــده و   

. در های برجسـته در ايـ  موعـوس هسـتند    تأثیرگذار دارند. سعدی، مولوی و جامی از نمونه

اش میان شاعران فارسی زبان بیرون از ايران، بیدل دهلوی را بیشتر بـا سـبک خـاا شـاعری    

شناسیم اما او آثاری به نثر نیز دارد كـه ییـر از محتـوای آن، زبـان پیچیـده و پرابهـام ،       می

اش ايااز است و اي  اياـار  باعث شده كمتر به سراغ آنها برويم. نثری كه بارزتري  ويژگی

اسـت. نوشـتة حاعـر دربـارة همـی       ه ابهـام در در  مـت  و ديريـابی فهـم آن شـده     منار بـ 

 آفري  است.اياازهای ابهام

 لهئبیان مس-1-1

و آثار شاگردان و معاصـران او، تصـوير نسـبتا      چهار عنصراز زندگی بیدل به مدد كتاب 

و را بـه سـال   روشنی در دست است. نام او ابوالمعانی عبدالقادر بیـدل اسـت و تـاريخ تولـد ا    

اند. زادگاه او به نقـل از آزاد بلگرامـی، عظـیم آبـاد )پتنـه( اسـت. در پـن         كردهتعیی  9108

سالگی از نعمت پدر )عبدالخالق( و در ش  سالگی از رحمت مادر محروم شد. پـ  از آن  

نظم تربیت و سرپرستی او با میرزا قلندر، برادر دينی عبدالخالق بود و به سفارش او به مطالعة 

و نثر فارسی پرداخت. بیدل پ  از هفده سالگی نزد دايـی خـود ـ میـرزا فريـف ـ كسـب          

شود. پ  از مرگ میـرزا فريـف،   كند و از قبل او با میرزا قاسم هواللهی آشنا میمیمعرفت

جويد همچون موالنا شیخ كمال، شاه ملـو ، شـاه يکیـة    بیدل از اساتید ديگری نیز بهره می

ه.ق پ  9922ـ گشوده و به سال   9108دفتر شعر بیدل، از ده سالگی او ـ   آزاد و شاه فاعل.

سال، بسته شد و در همان سال از عالم فنابه عالم بقا رخت دركشید. آثـار او در قالـب    01از 

ترتیـب زمـان   هـا )بـه  نظم و نثر تنوس زيادی دارد: آثار منظوم او عبارتند از: یزلیـات، مثنـوی  

نامه، صفت شمشیر، كیمیا و سم حیرت، طور معرفت، عرفان، فرسسراي : محیط اعظم، طل

بند، مخمسـات و مقطعـات. آثـار منثـورش را نیـز      بند، ترجیعفیل(، رباعیات، قصايد، تركیب

 اند: چهار عنصر، نکات و رقعات.  چنی  برشمرده



 102 دلبی عنصر چهار نثر در پرورابهام یجازهایا                         99 پاییز و زمستان

ــوان يــک شــاعر مــی   ــه عن ــران بیشــتر ب ــدل را در اي ــر  بی ــر او كمت ــار نث ــه آث شناســند و ب

است؛ اي  در حالی است كه محققان حوزة ادب فارسی نثر او را نیز بسیار درخـور  شدهتوجه

ــعرش    ــد ش ــت و آن را مانن ــاوير و تخیّــ    »اهمی ــده از تص ــه و آكن ــوز، لونزگون ــا  مرم « لیالب

 دانند. همچنی :( می218: 9233كوب، )زري 
ز آثــار منظــوم او دهــد كــه آثــار منثــور او اگــر ارزشــی بــی  امــیل درآثــار بیــدل نشــانتأمّــ»

تـر از اشـعارش ندارنـد و از ديربـاز نويسـندگی بیـدل مـورد توجـه         باشـند، جايگـاهی پـايی    نداشته

دهـد كـه آثـار منثـور بیـدل و      مـی است. اي  نکته، نیـز نشـان  نويسندگان شرح احوال و آثار او بوده

  (.34: 9210)كاردگر، « استرفتهنويسندگی او نقطة قوت  به شمار می

ه.ق است  9110است. تاريخ شروس تالیف آن  چهار عنصركتاب ز آثار مهم بیدل يکی ا

نامة خودنگاشت چهار عنصر در حقیقت زندگیاست. ه.ق بوده 9990و اتمام كتاب در سال 

چهار عنصر آب، آتـ ، خـا  و   شاعر است كه با نثری آراسته، در چهار فصل و بر اساس 

ای از زنـدگی و حـاالت   ای با دورههريک از عناصر به گونه است.و تدوي  يافته باد نگارش

ـ   میرزا عبدالقادر بیدل مطابقت دارد.  ل از منتخبـات  مؤلف كتاب نقد بیدل كـه شـرحی مفصّ

آثار بیدل را به دست داده و يکی از معدود پژوهشگرانی است كه با دقت در اشـعار و آثـار   

 پردازد:                                          تاهی از اي  كتاب و نثر آن میبیدل نگريسته به معرفی كو

تري  نثرهای بیدل است و يکی از آثار جدّی اوست. وجـه تسـمیة   ، بهتري  و روانچهار عنصر»

كتاب به اي  نام از دو جهت است: اول طوری كه بیشتر واعح است اي  اسـت كـه ايـ  كتـاب در     

اسـت كـه هـر عنصـر     هركدام آن را بیدل به نام عنصری به ترتیب يادكرده چهار جزء تألیف شده و

 .(809: 9241)سلاوقی، « های حیات اوای است از دورهدوره

هـا ناشـی از زبـان    اسـت. يکـی از پیچیـدگی   نثر بیدل نیز مانند شعر او مشـکل و پیچیـده   

تحلیـل و ارا ـة الگوهـايی     كوشـیم بـا  آفري  او در نثر است. در اي  مقاله مـی پرايااز و ابهام

 ها كمک كنیم.دستوری به فهم و در  اي  مت  و رفع برخی ابهام

 

 پیشینة پژوهش -1-2

گرچه بیدل در ايران دير شناخته شد و به همی  سبب مانند شاعرانی چون صـا ب كمتـر   

ته و به او پرداخته شده، در عی  حال دربارة اشعار بیدل بیشتر تحقیق شده و دههـا مقالـه نوشـ   
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است. اما دربارة نثر های گوناگون اشعار او بیان و در اي  باره سخ  فراوان گفته شدهويژگی

هـای آن آثـار   شود. دربارة كتاب چهـار عنصـر و ويژگـی   های كمتری ديده میوی پژوه 

                                زير درخور ذكر است:                                                                                     

اهلل خلیلی كه نخستی  بار حدود نیم قرن پی  در كابل چـا   كتاب فیض قدس از خلیل 

اسـت. ايـ    در تهران ويراي  و تاديد چا  شده 9240و  9242( و در سالهای 9228شده )

هـای  اسـت؛ مقدمـة كتـاب تـالش    اثر معروف بیـدل نهـاده شـده   « چهار عنصر»كتاب بر بنیاد 

محققان و اسـتادان افنانسـتانی و هنـدی و اروپـايی تـا زمـان نگـارش فـیض قـدس را شـامل           

های مربوط به كودكی و جـوانی بیـدل، بخشـی بـه نـام مشـايخ بیـدل        شود. پ  از بخ می

هـای سـبکی ايـ  اثـر آشـنا      است. در بخ  چهار عنصر و نثر بیدل مخاطب بـا ويژگـی  آمده

چهار عنصر بیدل، برخالف آثار منثـور فنـی ديگـران از لنـات     شود. به گفتة نويسنده، در می

شاذ و نادر عربی و جمالت و تركیبات مطنط  خبـری نیسـت. مبحـث بعـدی بـه تحقیـق در       

زمان نگارش و تالیف چهار عنصر اختصاا دارد. بحث سبک نثر بیدل در چهار عنصر نیـز  

تـاب نقـد بیـدل در چنـد     ( نیـز در ك 9244سـلاوقی )  از مباحث تفصیلی و فنی كتاب اسـت. 

 كند.میصفحة مختصر به چهار عنصر اشاره و نظر خود را دربارة نثر و موعوس آن بیان

از مـاه جبـی  عمـر    « تركیبات خاا بیدل در چهار عنصـر »اثر درخور توجه ديگر كتاب 

 821 تعداد( است كـه در آن پـ  از معرفـی تفصـیلی بیـدل و كتـاب چهـار عنصـر،         9243)

بنـدی و  و با موازي  دسـتوری بـه صـورت الفبـايی دسـته      گردآورده راكتاب اي   از تركیب

گمان شرح اي  تركیبات در شـناخت و در  مطالـب كتـاب و اشـعار     بی است.شرح نموده

 است.چند مقاله نیز دربارة اي  كتاب و نثر آن نوشته شده بیدل بسیار راهگشاست.

ابتدا به « لزار چهار عنصر بیدل دهلویگلگشتی در گ»( در مقالة 9219تی )ولی پور و همّ

پردازنـد، سـ   محتـوا و ارزش ادبـی و فصـول      اختصار به معرفی زندگی و آثـار بیـدل مـی   

كنند و اصل نوشتة خود را بر معرفی و مقايسة چهار نسخة خطی از مختلف كتاب را بیان می

سـیری در  »گر با نـام  ای دي( در مقاله9212پور )ولیگذارند. چهار عنصر در ايران می كتاب

كـار علمـی    تاكنون ايران عم  معرفی مفصل كتاب، با اي  فرض كه در« وادی معانی یزال

 صـورت  خصوصـا   چهـار عنصـر   و عمومـا   بیـدل  منثور آثار معرفی شناسايی و در قابل توجه

 بیـدل  ناشـناختة  و ارزشـمند  اثـر  اي  معرفی به تحلیلی توصیفی روش با مقاله اي  در نگرفته،
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تحريـف و تصـحیف و بـدخوانی در چهـار     »ای ديگـر بـا نـام    در مقاله .استپرداخته هلوید

 9213( مـت  ايـ  كتـاب را كـه در سـال      9218تی)بازهم، ولی پور و همّ« عنصر بیدل دهلوی

توسط سید عیاءالدي  شفیعی ماددا  چا  شده، بررسی و با استفاده از چهـار نسـخة خطـی    

های ايـ  چـا  را ذكـر و    یعی، مهمتري  اشکاالت و بدخوانیدر ايران و مقايسه با چا  شف

ــه يکــی از مهــم تصــحیحات پیشــنهادی خــود را ارا ــه كــرده  تــري  انــد. امــا مقالــة حاعــر ب

ای به شـکل تفصـیلی بـه آن پرداختـه     های نثر بیدل در چهار عنصر كه در هیچ نوشتهويژگی

ري  ويژگی بیدل ابهام است و در نثر تپردازد؛ چون بارزتري  و برجستهنشده، يعنی ايااز می

 توان ايااز دانست.تري  عامل ابهام را میبیدل مهم

 

 پژوهش و اهمیّت ضرورت -1-3

ـ  ت بیـدل در زبـان و ادب فارسـی و دشـواری نثـر او عـرورت دارد كـه        با توجه به اهمیّ

نصـر  هايی در شیوة بیان و راههايی برای آسان كردن در  و فهم مـت  نثـر چهـار ع   پژوه 

ارا ه گردد تا اي  مت  كه از ذخا ر زبان فارسی است بیشتر و بهتر شناخته شـود. ايـ  نوشـتار    

 گامی در اي  راه است.

 

 بحث و بررسی -2 

هـای ديگـر متفـاوت    هـايی دارد و بـا دوره  ای ويژگـی نثر فارسی مانند شعر در هـر دوره 

اری و همزمان با دورة صـفويه  است. بیدل شاعر و نويسندة قرن يازدهم و اوا ل دوازدهم ه

پارسـی آشـفته و آشـفته    »است. مؤلف تاريخ ادبیـات در ايـران در كتـاب خـود زيـر عنـوان       

های زبان فارسـی در ايـ  دوره پرداختـه و نظـر خـود را همـراه بـا        به ويژگی« گويان پارسی

   كند:میناخرسندی چنی  افهار

كـرد و ايـ  دگرگـونی بـه     مـی ی سـیر زبان فارسـی در عهـد صـفوی ... در حـالتی از دگرگـون     »

ها، تنییر يافت  معنی بعضی از آنها، متداول شدن تر شدن برخی از واژهصورتهای مختلف مانند ساده

يافـت و بـه هـر صـورت بـا زبـان ادبـی        های تازه، رواج يافت  تعبیرها و تركیبهای نو، تحقق میواژه

 .(823: 9/ 0: 9231)صفا، « پذيرفتاستوار دورانهای پی  تفاوت می
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 شناسـی بهـار  سـبک هايی ديگر چون های سبک نثر دورة صفوی به نوشتهدربارة ويژگی

تـوان رجـوس   ( مـی 333تـا   302شمیسا )صفحات  شناسی نثرسبک)جلد سوم، گفتار سوم( و 

اما نثر بیدل عم  داشت  برخی از آن خصوصیات، تفاوتهايی نیـز دارد. نثـر بیـدل نیـز      ،كرد

هـای اشـعار او و   مشکل، پیچیده و پر ابهام اسـت. بنـابراي  بـا شـناخت ويژگـی     مانند شعر او 

شـود. تصـويرهای دور از ذهـ ،    عوامل پیچیدگی آن، علل دشواری نثر بیدل نیز روش  مـی 

هـای  عناصر پراكنده، اعااب و سرگردانی برای خواننده، خیالهـای نـاز  و رقیـق، انديشـه    

هـا و خیالهـای رايـ ، ابهـام فـراوان، عـعف       ز تداعیباريک و شاعرانه، دوركردن خواننده ا

اعتنايی به موازي  طبیعی زبان فارسی، تمثیل، تشخیص و مفاهیم فلسفی و عرفـانی از  بیان، بی

خصوصیات شعر اوست. شـايد بـا توجـه بـه اينکـه زبـان مـادری بیـدل، فارسـی نبـوده نـوس            

ای كه گونهاست؛ بهمبهم كردهتركیبات و بافتهای خاصی كه او ساخته كالم  را پیچیده و 

بسیاری از اي  تركیبات با محـور همنشـینی زبـان فارسـی سـازگار نیسـت. برخـی تركیبـات         

یامض او عبارتند از: حسرت كمی ، معنی سبقان یفلت آهنگ، حیرت ايااد، عزت كـاله،  

مـی   تر. در نثر بیدل نیز تركیباتی شگفت و پیچیـده بـه ه  فرصت انشايان هستی و ط   آماده

كـم فرصـتی: ناامیـدی و تـوهم از دسـت رفـت  فرصـت،         شود؛ مانند: شبهةت ديده میصور

كند. معنی كالهان: صاحبان و آگاهان : عدمی كه برای وجود تالش میمعدوم هستی تالش

معنا، سالکان آگاه. ط   فرسای پیچ و تـاب: خسـتگی ناشـی از تکـاپوی زنـدگی؛ حیـرت       

: اشـک، نگـاه   بسـمل الفـت كمـی  نگـاه    و ناخودآگاهی؛ انشايی: سرودن شعر از سر حیرت 

 محبت آمیز و اشک آلود.

يکی از محققان بیدل شـناس، برخـی از عناصـر سـبکی را كـه باعـث تفـاوت و جـدايی         

     شمارد:شود در هشت گروه، چنی  برمیسبک بیدل از شاعرانی ديگر چون صا ب می
هـای  د حسـامیزی، افزونـی بسـامد وابسـته    افزونی بسامد تصويرهای پارادوكسی، افزونـی بسـام  »

خاا عددی، افزونی بسامد تشخیص، افزونی بسامد تركیبات خاا، افزونی بسامد تاريد، افزونی 

« بسامد اسلوب معادله، شـبکة جديـد تـداعی در پیرامـون موتیوهـای قـديم و اياـاد موتیوهـای نـو         

 .(81: 9231)شفیعی كدكنی، 

دگی بیدل در آثارش، نوس توصیفات محققان را از دربارة نزديکی روح شاعری و نويسن

 نويسد:توان شاهد گرفت؛ چنانکه مؤلف تاريخ ادبیات میكتاب چهار عنصر می



 102 دلبی عنصر چهار نثر در پرورابهام یجازهایا                         99 پاییز و زمستان

در شرح مقتدايان بیدل در سلو  راه طريقت و ذكر احـوال اوسـت. بسـیاری از     چهار عنصر» 

اب با نثر مزي  مصنوس مطالب كه میان اهل طريقت راياست در مطاوی اي  مطالب آمده و تمام كت

: 9231)صـفا،  « دهـد میاست و نثرش به روشنتري  وجهی سبک او را در یزلهاي  نشاننوشته شده

0 /2 :9318.) 

پسند اوست و نیز وجـود  جو و ابهامهای بیدل كه متأثر از روح ابهامدربارة ابهام در نوشته

جـود دارد و برخـی از محققـان    ها و نظرات مختلفی واي  ويژگی در آثار اي  دوره، داوری

 اند؛ از جمله: آن را ناپسند شمرده
انديشـی و فزونـی دادن مظـروف بـر فـرف      رويها در خیالبندی و نـاز  پیداست كه اي  زياده»

كالم در همان حال كه گاه با آفرين  بدايعی در سخ  همراهست حتی در نزد شاعران چیره دست 

كشاند و بیدل نیـز از  و يا ابهام شديد و بی معنی بودن آن می مايگی كالمگاه كار را به سستی و بی

 (. 9231: 3/ 0:  9231)صفا، « اي  نقص بركنار نماند

اي  درحالی است كه برخی ديگر كـه فـاهرا  بـا انـ  بیشـتری آثـار بیـدل را خوانـده و         

 اند، نظر متفاوتی دارند:بررسی كرده
هـای لفظـی و معنـوی ديگـر و     هات بکـر و آرايـه  پر است از استعارات و تشـبی  چهار عنصرنثر »

انـد و  ای است كه تمام آنها به صورت دو به دو بـاهم قرينـه  تركیبات تازه؛ تركیب جمالت به گونه

ها چنان موسیقی كالم را ینا بخشیده كـه آن  وجود انواس جناسها و ساعها و به تبع آن انواس موازنه

بیدل در اي  است كه با وجود پیچیـدگی نثـر ايـ  اثـر، در     است. هنر عمدة را تا مرز شعر پی  برده

خیلـی كـم اسـت و     -ییـر از چنـد واژه و اصـطالح هنـدی     –سرتاسر آن لنات نامـأنوس و یريـب   

هـا از اصـطالحات عایـب و    برخالف نثرهای متکلف مرسوم آن دوره كه برای قرينه سازی جملـه 

« كردند، هـیچ خبـری نیسـت   میاستفادهیريب و عبارات عربی و كلمات و اصطالحات ییر مأنوس 

 (.933: 9219)ولی پور، همتی، 

در ماموس، نثر چهارعنصر نثری فنی و مصنوس است و با توجه به چند نکته، بسـیار بـی    

تنهـا كـم از شـعر    از شعر او قابل بررسی است: يکم: از لحاظ ارزش ادبی، نثر چهار عنصر نـه 

ای اطناب و آزادی در وزن و امکان ساع پـردازی  ندارد بلکه به دلیل وجود فضای كافی بر

پـروری در نثـر   اسـت. دوم: ابهـام  تر شدهتر و ديريابو تزاحم خیال، گاهی از شعر نیز سخت

های بیدل در شـعر او را بتـوان گـاه بـا مـواردی ماننـد عـعف        دی است. اگر ابهامبیدل، تعمّ

توان بـه ايـ  اتهـام    ز جهت نثر بودن نمیتالیف يا یرابت استعمال و ... توجیه كرد، نثر او را ا
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گرفت و بايد دلیل ابهام آن را در موارد ديگری مانند موارد دسـتوری پیگیـری كـرد. سـوم:     

رساند و نیز یـرق  گسترش معنايی در افعال كه نگاه خاا بیدل را به دستور زبان فارسی می

تـر  ست كه نثـر او را ديريـاب  نماياند، از موارد ديگری اهای فراوان میشدگی او را در خیال

كند. چهارم: ايااز در نثر بیدل، كه گاه با حذف يـا جاباـايی مـوارد مختلـف دسـتوری      می

شـود. ايـ  اياازهـا در نثـر، بـا وجـود       آفري  مـی هايی ابهامهمراه است، باعث ساخت ايااز

ناهناـار  های بیدل، كه گـاه نتیاـة اسـتفادة    دی است. پنام: تركیب سازیامکان اطناب تعمّ

كارگیری عناصر بیانی است، های دستوری و گاه حاصل بهدستوری و يا كاربرد همان ايااز

دهـد. و در  به ابهام نثر او كمک كـرده و نثـر او را همچـون شـعر او دور از ذهـ  نشـان مـی       

ها و مااز و استعاره و ... نثـر  نهايت بايد گفت جمع شدن همة اي  موارد در كنار انواس ايهام

شود بـا در  نثـر او، ديگـر مشـکلی در فهـم      است كه تصور میدل را چنان پیچیده كردهبی

 شعر او باقی نخواهد ماند.

 

 تعریف ایجاز و کاربرد آن-2-1

 9241)همـايی،  « ايااز، كوتاه كردن كالم و آوردن لفظ انـد  اسـت بـا معنـی بسـیار     »

آنچه را كه در عمیر اوسـت و  (. به عبارت ديگر ايااز آن است كه گوينده و نويسنده 303:

قصد تفهیم آن را دارد در عبارتی كوتاه و الفاظ اند  با رعايت فصـاحت و بالیـت چنـان    

ب روراند كه تمام مقصود او را بفهماند بی آنکه موجب اخالل و ابهام و تعقیـد معنـی و مـراد    

(. 9241، شده باشد و كالم موجز آنست كه از حشو و زوايـد پیراسـته باشـد )ن. : همـايی    

كارگیری لفظ اند  برای معنـی  است؛ بهكاربرد ايااز درواقع در تعريف آن گناانده شده

بسیار؛ اما آنچه اهمیت دارد اي  است كه نبايد ابهام ايااد كند؛ در صورتی كه در نثر چهـار  

كنـیم،  اند. اياازی كه در اي  نوشتار از آن صحبت میعنصر همی  اياازها باعث ابهام شده

اه در معنای بديعی و گاه در حیطة دستوری است؛ يعنی اي  كوتـاهی در سـخ  گـاهی بـا     گ

افتد و گاهی با حذف عناصر دستوری. اي  مورد دوم گنااندن معنی بسیار در لفظ اتفاق می

 شـويم كـه ابهـام   گردد؛ پ  بـا نـوعی ناهناـاری دسـتوری روبـرو مـی      بیشتر باعث ابهام می

اي  حـذف و اياـاز دسـتوری چگونـه قابـل توجیـه اسـت و چطـور          آفريند، اما بايد ديدمی

 توان به معنای اصلی، دست پیدا كرد.می
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هدف ما از اي  بررسی، يافت  عوامل ابهام در معنای تركیبـات برسـاختة بیـدل در چهـار     

سـازد    بیدل چگونه ايااز می -9ها است: عنصر از لحاظ دستوری و يافت  پاسخ اي  پرس 

تـوان بـا سـاخت الگـوی     چگونـه مـی   -2آورند   هايی به وجود میها چه ابهامازاي  ايا -3

تر، آنها را تحلیل و از ابهام خارج كرد  البتـه بـرای بررسـی ايـ  موعـوس در      دستوری ساده

كل كتاب و يافت  پاسخ مفصّل، به ماالی بی  از يـک مقالـه نیـاز اسـت امـا انتخـاب چنـد        

 واند سرآیاز تحقیقات بیشتری و راهگشای اي  مطلب باشد. تعنوان نمونه میجملة خاا به

 الگوهای دستوری-2-2

در جمالت اسـنادی اسـت كـه ابهـام برانگیـز اسـت.        :سازیاولی  شکل تركیب -2-2-1

گروه اسـمی در جـای مسـند    مسـندالیه   سازی بـه ايـ  شـکل اسـت:    ساختار اي  نوس تركیب

آوردن كسره اعـافه باـای آن(  فعـل    )شامل مضاف و مضاف الیه  حذف حرف اعافه و 

آفرينـد، آوردن تركیـب گـروه اسـمی در     اسنادی. آنچه در اي  دسته از جمـالت ابهـام مـی   

خداوندا! زبان، معذور بیصرفه سـرايی اسـت؛ عـذر هـرزه درايـان      »جايگاه مسند است. مثال: 

یاز چهار عنصر اما ازآنااكه آ ،است(. اي  جمله كه اگرچه ساده9/  8: 9289)بیدل، « ب ذير

عنـوان مسـندالیه و   بـه « زبـان »های بعدی باشد. در اي  جمله: تواند راهنمای بررسیاست، می

فعـل اسـنادی اسـت. امـا درواقـع ايـ  جملـه        « است»مسند و « معذور بیصرفه سرايی»تركیب 

-بـه معنـی بیهـوده   « بیصرفه سـرايی »بوده. « صرفه سرايی معذور استزبان، در بی»صورت به

 است. برای مسند، به جای متمم آمده« در»است و مصدری است كه با حرف اعافة گويی 

( اي  جملـه نیـز دقیقـا از همـان     9/  8: 9289)بیدل، ...« و بیان مابور آشفته نوايی است »

اسـت: بیـان در   كند. جملة اولیه يا ژرف ساخت به اي  صورت بودهساختار پیشی  پیروی می

مـوردی كــه بايــد بــه آن توجــه داشـت ايــ  اســت كــه بیــدل،   آشـفته نــوايی مابــور اســت.  

توانست اي  تركیبات و جمالت را به اي  صورت نیـز بیـاورد: زبـان بیصـرفه سـرا و بیـان       می

آشفته نوا است؛ اما ترجیح داده به جای صفت بیانی فاعلی از اعافه كـردن جـزء اسـمی )يـا     

كنـد كـه معنـای مصـدریِ آن،     صفت( به مصـدر )بیصـرفه سـرايی، آشـفته نـوايی( اسـتفاده       

 آفريند.كند و ابهام میگستردگی بیشتری در معنی ايااد می
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( سعی طلبها در جنون تازی بسـمل  9/  8: 9289)بیدل، « سعی طلبها، است.»ديگر:  ةنمون

را حـذف كـرده و بـه جـای سـاخت  مـتمم، تركیبـی        « در»آهنگ است كه با حـرف اعـافة   

اسـت: بسـمل آهنـگ جنـون تـازی. بـه طـور سـاده         سـاخته طوالنی و از نظر معنايی سـنگی   

ــون عشــق، بســیار كنــد و چــون مریــی    مــی ــه ســوی جن ــت  ب خواســته بگويــد طلــب در رف

: 9289)بیـدل،  « جهد آرزوها قف  فرسودة شعله پروازی اسـت »است. نمونه ديگر: سربريده

اســت: جهــد آرزوهــا در شــعله پــروازی، قفــ   ( كــه زيــر ســاخت جملــه چنــی  بــوده 8/9

 است.فرسوده

ــدل در اياــاد ابهــام: هــای تركیــبيکــی ديگــر از شــیوه  -2-2-2  آوردن رابطــة  ســازی بی

« بر یفلت كالمـان خـرده مگیـر   »نشانة جمع: « ان»همانی بی  دو كلمه است: اسم   اسم  اي 

 (.9/  8: 9289)بیدل، 

را زود بـرده كـه اگرچـه در ابتـدا، فـاه     كـار را بـه « یفلت كالمـان »در اي  جمله تركیب 

يـابیم كـه از هناارهـای دسـتوری زبـان      مـی شود اما با دقـت در ايـ  تركیـب، در   فهمیده می

توانـد باشـد و نـه    فارسی خارج است. یفلت، اسم است نه صفت؛ پ  نـه صـفتِ كـالم مـی    

، زيبا صفت است و با كالم، تركیب وصفی سـاخته  «كالمِ زيبا»صفت گويندة كالم. مثال در 

زيبا كالم، هم معنای كالمِ زيباست و هم معنای صـفت بیـانی دارد:    و مقلوب آن به صورت

گويـد. سـاخت یفلـت كـالم را نیـز بايـد بـا        كسی كه كالم  زيباست؛ يعنی زيبا سخ  می

ها پیدا كنیم؛ يعنی جانشی  كردن اسم به جای يک صفت بیانی. جملـة  روش اي  نوس صفت

بر كسانی كه كالمشان از سـر یفلـت اسـت    »است: گونه بودهزير ساخت و اولیه در واقع اي 

اسـت.  كه با اي  بیان در جملـة نهـايی چنـدي  حـذف و جاباـايی اتفـاق افتـاده       « خرده مگیر

عنـوان  حـرف اعـافه بـه   « ازسـر »عنوان عـمیر ملکـی،   به« شان»عنوان متمم فعلی، به« كسانی»

اخت( حـذف  از جملة پی  فرض ما )ژرف سـ « است»متمم قیدساز توعیحی، و فعل ربطی 

را نیز در اول تركیب اعـافه  « بر»اند و بعد یفلت را پی  از كالم آورده و حرف اعافه شده

اسـت؛ زيـرا فعـل خـرده     عنوان متمم فعلی قرار گرفتـه است و یفلت كالم، در جمله، بهكرده

دهنـدة  ، نشـان گرفت  نیاز به يک متمم دارد. الف و نون جمع نیـز كـه بـه كـالم اعـافه شـده      

اســت، يعنــی تركیـب وصــفی را بـه اعتبــار جانشــینیِ   « یفلــت كالمـان »ی  اســم بـودنِ  جانشـ 

توان جمله را به اي  صورت نیز تصور كرد: بر كسـانی  است. میموصوف )كسان( جمع بسته
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هـا را بايـد فقـط    كه كالمشان همان یفلت است خرده مگیر. در اي  صورت، رابطـة بـی  آن  

كالم یفلت است و اگر الف و نـون جمـع را بـرای خـود      همانی بدانیم؛ يعنیيک رابطة اي 

ايم؛ چرا كه ذهـ  خواننـده،   ها یفلت هستند ـ، معنا را محدود كرده كالم بدانیم ـ يعنی كالم 

تـوان گفـت كـه بـا     آورد؛ پ  مـی هنگام خواندن اي  جمله، گويندگان كالم را در نظر می

نـای صـفت سـاده و بیـانی فـاعلی را      جمع بست  اي  صفت )مانند: زيبا كالمان كـه هـردو مع  

است. نمونة ديگـر  همانی و هم صفت بیانی را اراده كردهتواند داشته باشد( بیدل، هم اي می

آيینـة توجـه شـفقت نگاهـان، یبـار انـدود       »سازی را در اي  جمله نیز داريم: اي  نوس تركیب

 (0/  8 :9289)بیدل، « تنافل مباد.

همـانی و صـفت بیـانی را در    ت كالمان، هر دو معنـای ايـ   شفقت نگاهان نیز مانند یفل  

هايی كه همـان شـفقت اسـت. در    خود دارد: كسانی كه نگاهشان از سر شفقت است يا نگاه

توان به يک جملة واحد دست پیدا كرد كـه احتمـاال   های دوگانه و تركیبی، میاي  برداشت

ن )عـی ( یفلـت اسـت خـرده     است: بر كسانی كـه كالمشـان همـا   در ذه  بیدل شکل گرفته

مگیر. آيینة توجه كسانی كه نگاهشان همان )عی ( شفقت است یبار اندود تنافل مبـاد. پـ    

را بـه اعتبـار اسـم يـا عـمیر، جانشـی        « ان»همـانی و  جا دارد كه رابطة بـی  دو كلمـه را ايـ    

، سـتايیم اگر شکفتگی گلهـای حمـد ايـ  اسـت كـه مـی      »های ديگر: موصوف بدانیم. نمونه

 (.3/  8: 9289)بیدل، « ی خموشی صد پیره  بالیده تر... ینچه

اسـت. يعنـی   گفتـار رفتـه  بـه « شکوفانیممی»ستايیم، به جای فعل متعدی در جملة باال، می

شکوفانیم... اما فعل سـتودن را  گفت: اگر شکفتگی گلهای حمد اي  است كه ما میبايد می

ان گفت كه منظور اي  اسـت: اگـر سـتودن مـا همـان      تواست. يا میآورده« حمد»با توجه به 

تر است اما سیاق جمله، ما را بـه گونـه اول   شکفت  گلهای حمد است... كه اي  معنی درست

و اگـر  »خوانیم كـه:  شود. ازآنااكه در ادامة سخ  بیدل، چنی  می)فعل متعدی( رهنمون می

)بیـدل،  « تـر مرتبـه فهمیـده  گشايیم معنی جهـل هـزار   وعوح دفتر معرفت همی  است كه می

9289 :8 /3.) 

است؛ پ  اي  دو جملـه را پیـرو يـک    به اي  معنی دوم نزديک شده« همی »جمله با قید 

كنیم: شکفتگی گلهای حمد همان ستودن مـا و وعـوح دفتـر    همانی( محسوب میالگو )اي 

 معرفت همان گشودن ماست.
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ت به نهـاد جملـه اسـت. در حقیقـت     اعافة قید عل سازی بیدل،شیوة سوم تركیب -2-2-3

بیدل جمالت را تا حد ممک  با حذف برخی اركان و ساخت تركیـب، بـه اياازهـای مـبهم     

شود، جمله را بیشتر بـه ابهـام   هنگامی كه با الگوی اول تركیب می ،كند. شیوة سوممیتبديل

)مـتمم    كشاند. الگوی تأويلی سوم چنی  است: قید علت )اسم مصـدر(   نهـاد  گـزاره   می

 مسند   فعل(.

)بیـدل،  « های عنان نف ، ناگزير خیال تازی است، بسملی پر افشـانده باشـد.  گسستگی» 

های عنان نفـ ، از  است: گسستگیگونه بوده( اي  جمله نیز در زير ساخت اي 9/  8: 9289

خیال تازی ناگزير است. باز هم اعافه شدن جزء اسمی)تركیب اعـافی( بـه اسـم مصـدر را     

ريم و جملة بعدی استعاره تمثیلی است برای جملة قبل. مورد ديگری كه بايد به آن توجه دا

است، اي  كلمه در ابتدای جمله و در حالت اعافی با عنـان  « گسستگی»ب كلمه كرد، انتخا

پندارد، نهادِ جملـه، نفـ  باشـد، امـا     برد كه مینف ، ذه  مخاطب را به سمت و سويی می

گونه است كه: گسستگیِ عنان ـ نف  ـ ناگزير خیـال تـازی اسـت. درواقـع،       سیاق جمله اي 

گـويیم:  فسـیر و بـر اسـاس روسـاخت  معنـا كنـیم مـی       اگر بخواهیم خـود جملـه را بـدون ت   

دانـیم كـه گسسـتگی را    گسستگی عنان نفـ ، در خیـال تـازی نـاگزير اسـت و خـوب مـی       

توان نهاد دانست؛ زيرا خیال تازی كار نف  است نه كار عنان و نه كار گسستگی؛ پـ   نمی

د بـه ايـ  صـورت    بايد به دنبال جملة زير ساخت بگرديم و بگويیم كـه جملـه در ابتـدا شـاي    

است: نف  به دلیل )با وجود( گسسـتگی عنـان، در خیـال تـازی نـاگزير اسـت. )نفـ         بوده

بینیم كه با اي  جملـه معنـايی كـه    است(. میناگزير خیال تازی است، زيرا عنان نف  گسسته

هـا  هـای آن افتد. در برخی جمالت ديگر كـه نمونـه  در ابتدا در ذه  ايااد شده، بهتر جا می

كند. ايـ   هد آمد، قیدی مانند گسستگی، درواقع دلیل و چرايیِ ساخت جمله را بیان میخوا

اسـت. در جملـة بعـدی    قید )گسستگی عنان( در ايناا، قید علت است كه به نهاد اعافه شده

 است.نیز اي  شیوة بیانی رعايت شده

ری دامـ  هـوايی   های منز انديشه، بی اختیار هوس پردازی است، یباپر فشانی» ةدر نمون

( پرفشانی 9/ 8: 9289)بیدل، « بی مدعايی پرواز رنگ، آشیان حیرت پیرايی»يا « خراشد.می

اختیـار اسـت، منـز    توان نهاد حقیقی دانست؛ چون آن چیزی كه در هوس پردازی بیرا نمی

گونـه بـوده: منـز    انديشه يا همان انديشه است. در ايناا هم بايد گفـت كـه جملـه اولیـه ايـ      
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كنـد. بـاز   هـدف( مـی  اختیار است، چون پرفشانی )پروازهای بینديشه در هوس پردازی بیا

اسـت و بـا اعـافه    هم پرفشانی، دلیل و چرايی را در قالب قید، در جمله مـذكور بیـان كـرده   

كنــد: اســت. جملــة بعــدی هــم از همــی  الگــو پیــروی مــیزا گرديــدهشــدن بــه نهــاد، ابهــام

جـوالن اشـک سـرمنزل تعاـب     « = زل تعاب نمايی اسـت مقصدی جوالن اشک، سرمنبی»

مقصدی دلیل جمله است. و همچنـی  در جملـة   مقصد است. درواقع بیزيرا بی ،نمايی است

پريـدگی(،  پـرواز رنـگ )رنـگ   « بی مدعايی پرواز رنگ، آشیان حیرت پیرايی]است[.»بعد: 

ركیبــات مــدعايی اســت. اگرچــه ايــ  تآشــیان حیــرت پیراســت  اســت، چــون عالمــت بــی 

مقصدی جوالن اشـک، بـی مـدعايی پـرواز     گسستگی عنان نف ، پرفشانی منز انديشه، بی»

خوانیم، كـل جملـه   در نف  خود، نامفهوم و مبهم نیستند اما وقتی جمله را تا انتها می« رنگ

زای ايـ  تركیبـات، اسـتفاده از اسـم     نمايد. يکـی ديگـر از عوامـل ابهـام    برای ما ديرياب می

تـر از فعـل، جملـه مـا را بـا ابهـام بیشـتری        نای قیدی است كه با معنای گسـترده مصدر در مع

 (9/  8: 9289)بیدل، «. بی مدعايی پرواز رنگ، آشیان حیرت پیرايی»است: همراه كرده

نشینی جمله، گذشته از عناصر صرفا  دستوری، استفاده از واژگانِ جايگزي  در محور هم

بـی مـدعايی پـرواز رنـگ، آشـیان حیـرت       »مثال در اي  نمونـه:  است. نیز ابهام را بیشتر كرده

ادعـا بـودن   پريدگی، كه به علت تواعـع و بـی  گونه است كه: رنگ، معنی جمله اي «پیرايی

سـازی و حـذف و   ییـراز تركیـب  است، جايگاهی است برای كمتر شدن حیـرت. بیـدل، بـه   

اسـت: پـرواز رنـگ بـه     م رفتـه اعافات، در انتخاب واژگان نیز به جهت عالقه، به سمت ابهـا 

پريدگی، آشیان به جای محل و جايگاه و مُقام، حیرت پیرايـی بـه جـای حیـرت     جای رنگ

 كاست  و كم كردن. 

تناسـب  »رعايـت   -9اي  نوس نثر به شعری منثور نزديک اسـت كـه عـواملی دارد ماننـد:     

اسـت. و يـا در جمـالت    در نثر او كه برای مثال پرواز و آشیان را در كنار هم نشانده« شعری

در حقیقـت   -3مقصـدی و سـرمنزل.   قبلی، عنان و تاخت ، نف  و خیال، انديشه و هوس، بی

ل را بـه مخاطـب   ذه  و نگاه شاعرانة بیدل، نتوانسته در نثر او خود را پنهان كند و نثری مخیّ

دسـتوری  های ل قوی و تزاحم خیال در اي  نثر باعث هناار گريزیتخیّ -2است. ارا ه كرده

تـوان بـه جمـالت    در اثبات اي  مدعا می -8زيادی است كه البته اي  نیز ويژگی شعر است. 

هــايی را در كنــار هــم وزن او نیــز اشــاره كــرد، كــه گــويی مصــراسانــدازه و تقريبــا هــمهــم
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شـود.  ديده می گفتار رفته در جمالت است كه بعضا و نشر به مورد ديگر لفّ -0است. چیده

 است.های درونی در مت  نیز نثر و شعر را در هم آمیختهساع و قافیهرعايت   -0

)اسـم   سازی ديگر بیدل، الگوی تـأويلی زيـر اسـت: قیـد حالـت     شیوة تركیب -2-2-4

)نهاد(   گزاره. قید به اعافة تشبیهی )نهاد( در ابتدای جملـه اعـافه    مصدر(   اعافة تشبیهی

بطـه شـباهت، بـا هـر دو طـرف تشـبیه، تناسـب پیـدا         است كه البته آن قید با توجه بـه را شده

ای تـا بهـارت   رنگی نبسته»رود. مثال: گفتار میكند و به صورت قید حالتی برای هردو بهمی

بـاالن  های بهار ادرا ، از شکستهچاكیـ سینهای تا آفتابت خوانندبیرون ندادهدانند ـ پرتوی  

« رت از خاكسترنشینان شعلة اي  نیرنـگ های آفتاب فطتصوير اي  رنگ است و داغ فروشی

بـاالن تصـوير ايـ     هـای بهـار ادرا ، از شکسـته   چـاكی سینه» ة( در جمل9/ 8: 9289)بیدل، 

چاكی، كار بهار است، اما بهار به تنهايی نهاد جمله نیست بلکه نهاد اگرچه سینه« رنگ است

« چـاكی سینه»است و شدهاست. بهار در يک رابطة تشبیهی به ادرا  اعافه « ادرا »جمله، 

چـاكی در محـور جانشـینی، بـه جـای واژة شـکوفايی،       وجه شبه آن دو است. در عم  سینه

باالن تصوير اي  رنگ است. اش، از شکستهاست: ادرا  در اوج شکوفايی بهار گونهنشسته

اي  جمله از لحاظ معنايی با قید حالتی شروس شده كه هم وجـه شـبه اسـت و هـم بـه نـوعی       

گويــد: در اوج اق درونــی دارد؛ زيــرا جملــه اشــاره بــه شــکفت  قــوة ادرا  دارد و مــیایـر 

بـالی ادرا  نیـز، تشـبیهی مضـمر دارد:     شکوفايی، هنـوز هـم ادرا  عـعف دارد. شکسـته    

مانـد. ايـ  انتخـاب واژگـانی،     بال است و از پرواز میای است كه شکستهادرا  مانند پرنده

اسـت:  است، باعث تزاحم خیـال و ابهـام شـده   موجود بودهكه تناسب آن فقط در ذه  بیدل 

گونة آن در مقابل تصوير اي  رنـگ   بالی است كه شکوفايی بهارادرا  مانند پرندة شکسته

ناچیز است. حال بايد گفت: آيا در ذه  بیدل شکوفايی پرنده ممک  اسـت همـان پـرواز او    

 باشد  

ای تـا  رنگـی نبسـته  »بـه  « اي  رنگ»ست. ا« تصوير رنگ»ديگر عامل ابهام در اي  جمله، 

گردد. يعنی: بی رنگی؛ پ  پـارادوك  و تنـاقض نمـايی در ايـ  كلمـه      برمی« بهارت دانند

رنگ در حقیقت به معنی نقشی فرعـی از نقـ  اصـلی اسـت؛     « تصوير»است. و گفتار رفتهبه

رنگـی  »جملـة  باالن تصوير بی رنگی است. با توجه به كلمـة بهـار در   پ  ادرا  از شکسته

ای تـا تـو را بهـار    تو رنگی نبسـته  -9شويم كه ايهام دارد: متوجه می« ای تا بهارت دانندنبسته
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ای تا هنگام بهار و شـکوفايی تـو را بداننـد. در واقـع ايـ  ايهـام را       تو رنگی نبسته -3بدانند. 

ر، عمیر پ  از كلمه بها« ت»توان با ععف دستوری توجیه كرد: معلوم نیست كه عمیر می

ملکی است)بهارِ تو را بدانند( و يا عمیر مفعولی است)تو را بهار بداننـد(، همچنـی  در علـم    

دانیم كه نويسنده تعمـدا   نمايند، اما نیک میلیف متهم میأمعانی، اي  نوس نحو را به ععف ت

س علـم  است و صرفا  اي  توجیه يک توجیه دستوری يا توجیهی براسابردهكاراي  ايهام را به

هرحال اي  هناـارگريزی دسـتوری نیـز ايهـام سـاز و در نتیاـه       تواند باشد، ولی بهمعانی می

توان به لف است. در باب شعری بودن نثر كه قبال بحث شد، در ايناا نیز میآفري  شدهابهام

هـای درونـی و صـنعت تناسـب     گفتار رفته در جمالت و همچنـی  بـه سـاع و قافیـه    و نشر به

 است.  و بهار اشاره كرد كه نثر را به سمت شعر كشیده رنگ بست 

ای تـا آفتابـت خواننـد ... و    پرتوی بیرون نداده»نمونة ديگر اي  الگو، جملة بعدی است: 

( داغ 8/9: 9289)بیـدل،  « های آفتاب فطرت از خاكسترنشینان شعلة اي  نیرنـگ. داغ فروشی

ابیدن، و آفتاب در يک رابطة تشبیهی به فروشی نیز كار آفتاب است به معنی گرم كردن و ت

فطرت اعافه شده و در حقیقت فطرت نهاد جمله است: فطرت مانند آفتاب تابانی است كـه  

در اوج تاب  و روشنايی درونی، از خاكسترنشینان اي  نیرنگ اسـت. داغ فروشـی بـه معنـی     

تواند كی خود میتاب  و پرتو افکنی بر چیزی است كه آن چیز روش  شود. فطرت نیز با پا

مسا ل روحی را روش  كند و اي  همان وجه شبه ـ داغ فروشی ـ اسـت. پـ  داغ فروشـی،       

آفتاب، فطرت، خاكستر و شعله تناسب دارند. عمنا  اي  جملـه بـه داسـتان حضـرت ابـراهیم      

 اش با آفتاب پرستان تلمیح دارد.  )س( و معرفت فطری و محاجه

م سازی و هناارگريزی دسـتوری، حـذف حـروف    الگوی بعدی بیدل در ابها -2-2-5

 شان است.ربط و اعافه از جايگاه توعیحی

توان سخ  گفت. حروف گفتار رفته در نثر بیدل نیز میدر مورد حروف ربط و اعافه به

ربط و اعافه خصوصا  حروف توعیحی، در متون نثری معموال مت  را از ابهام خارج و قابـل  

ثر بیدل اي  حروف يا كـاربرد حـداقلی دارنـد و يـا گـاهی در جـای       كنند، اما در نتر میفهم

توان جای خالی برخـی از ايـ    در جمالت ابتدايی نثر می اند. مثال گفتار نرفتهدرست خود به

خداوندا! زبان معذور »آمد: بودند مت  از ابهام بیرون میحروف را احساس كرد، كه اگر می

درايان ب ذير و بیان مابور آشفته نوايی اسـت ]پـ [    صرفه سرايی است ]پ [ عذر هرزهبی
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 هـای عنـان نفـ ، ]كـه[ نـاگزير خیـال تـازی اسـت        بر یفلت كالمان خرده مگیر. گسستگی

بـی اختیـار هـوس پـردازی      های منـز انديشـه، ]كـه[   بسملی پر افشانده باشد. پرفشانی ]چون[

]بـرای[ جـوالن اشـک،     یمقصدخراشد. بیدام  هوايی می یباری ]است كه[ است، ]مانند[

]در[ پرواز رنگ، آشیان حیرت پیرايی. نه دريـايی   سرمنزل تعاب نمايی است و بی مدعايی

هايـت شـمارند.   به قوت نظـر سـتاره   كهبه یواصی فکر از تو گوهری برآرند و نه آسمانی  تا

تـا ايناـا در   )همان( « آفتابت خوانند تاای بهارت دانند ـ پرتوی بیرون نداده تاای رنگی نبسته

است، كه آن هـم  گفتار رفتهش  سطر ابتدايی مت ، فقط چهار مورد حرف ربط توعیحی به

توان نوه حرف را وارد كـرد؛  كه در جمالت قبلی میتري  جمالت است، درصورتیدر ساده

حـروف  »گونـه متـون، حـذف    شود گفت كه يکی ديگـر از عناصـر ابهـام سـاز ايـ      پ  می

و يـا  « كـه »بـه جـای   « تا»از میان جمالت است. در دو جملة آخر نیز  «توعیحی ربط و اعافه

است حالیه از جمله حذف شده« و»است. در جملة زير نیز حرف ربط گفتار رفتهبه« تا آنکه»

ايـم ]و[ بـه سـیر    خیالی در نظر خون كرده»تر نمايد: توانست معنا را زوديابكه وجودش می

بـه عرصـة تحقیـق ذات     ايـم ]و[ وی تعقـل انگیختـه  نـازيم؛ یبـاری آن سـ   گلش  صـفات مـی  

 (.9/ 8: 9289)بیدل، « تازيممی

ای اسـت كـه   الگوی دستوری ابهام ساز ديگر بیـدل اسـتفاده از حـرف اعـافه     -2-2-2

(  گـزاره ) تـابع   سـاز  ايهـام  حرفِگردد:  نهاد )تشبیه مضمر(  از )باعث گستردگی معنا می

 الگوی اول( 

( اصـل ابهـام   8/3: 9289)بیـدل،  « هم، منـرور توفـان طرازيسـت.   موج سرابی از گرد تو»

در ايناـا، مخاطـب را در حـالتی قـرار     « از»اسـت.  « از»جمله، به علت آوردن حـرف اعـافة   

مـوج   -9مانـد:  شود و بی  انتخاب معنی بقیـة جملـه مـردد مـی    دهد كه با ايهام مواجه میمی

رور شده به اينکه طوفـان طـراز اسـت.    سرابی كه ـ آن سراب ـ از جن  گرد توهم است، من  

اسـت بـه   است، منـرور شـده  موج سرابی، به خاطر گرد توهمی كه در ذه  او قرار گرفته -3

است. اگـر قبـل   معنا را مبهم كرده« از»بینیم حرف طور كه میاينکه طوفان طراز است. همان

جملـه از ابهـام   شـد،  مانند جمله شماره يک، آورده مـی « كه»از اي  حرف، حرف توعیحی 

بـود، امـا ايـ  حـذف و يـا      گونه میتری برخوردار بود و از لحاظ دستوری نیز بايد همی كم

دانـیم بـرای بیـان جـن  اسـت يـا بیـان        ای كه نمیافتادگی همراه شده با آمدن حرف اعافه
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اسـت كـه تشـبیهی    « مـوج سـراب  »است. ابهام ديگر جمله در علت؛ پ  ايهام معنايی ساخته

نیـز  « منرور توفان طرازيسـت »رد و سراب را به دريايی تشبیه نموده كه مواج است. مضمر دا

 )به توفان طرازی منرور است(.  كند.از الگوی اول پیروی می

و »الگوی هفتم، گسـترش معنـايی شـاعرانه در اسـم مصـدر اسـت. در جملـة:         -2-2-7

ـ  3/  9: 9289)بیـدل،  « ای در پردة تخیـل، آيینـة خورشـید پـردازی    زنگارِ سايه ل ( پـردة تخیّ

ماننـد  ای بر آن بیفتد، آن سايه بـه ماند و هنگامی كه سايهقدر لطیف است كه به شیشه میآن

شويم كند. با توجه به معنی جمله، متوجه میكند و خورشید پردازی میزنگارِ آينه عمل می

در خود دارد: سايه گروه نهادی است كه دو تشبیه مضمر « ای در پردة تخیلزنگار سايه»كه 

به زنگار و پرده به شیشه. در قسمت گزاره نیز آيینة خورشید پردازی، تنها به معنی پـرداخت   

بـازی كـردن بـا     -9و مشنول شدن به خورشید نیست بلکه به دو معنی ديگر هم اشاره دارد: 

ر ايناـا  پرداخت  را د -3آينه و نور خورشید و تاباندن آن بر چیزهای ديگر)خورشید بازی( 

به معنی ساخت  بايد گرفت و در ادامه جملة قبل كه سخ  از معرفت توهمی بـود، ايناـا نیـز    

اسـت كـه در آيینـة نـاقص خـود، خورشـید را دريافتـه و        بگويیم كه پردة تخیل متوهم شـده 

تاباند)خورشید پردازی(. درست ماننـد  جا نیز میبیند و آن خورشیدِ خودساخته را به همهمی

كنـد و فعـل پـرداخت  را در معنـی سـاخت      پـردازی مـی  گـويیم: فالنـی خیـال   ما می كهوقتی

باعث گسترش معنـايی تركیـب شـده و    « پردازی»هرحال واژة بريم. بهگفتار میموهومات به

كـه اگـر   شود. درصـورتی كه در اسم مصدر نشان داده می توان اي  را ايهام فعلی دانستمی

شید سازی، آورده بود ديگر نیاز بـه كشـف ابهـام از فعـل     به جای آن خورشید بازی يا خور

شد. آنچه بیدل را به انتخاب جمله نبود و ديگر مشنول شدن به خورشید از آن برداشت نمی

است، سطح واالی نشینی وادار كردهچنی  واژگانی در محور جانشینی يا حذف از محور هم

ی  گسترش معنـايی واژگـان اسـت كـه     ست. يکی از خدمات شاعران به زبان نیز همل اوتخیّ

گريـزی   ل، ايااد نخواهد شد، هرچند در ابتدا آن را هناـار خوردگی زبان و تخیّجز با گره

دستوری و زبانی به حساب بیاورند. ابهام ديگر جمله، حذف صـفت اشـاره از جملـه اسـت:     

اسـت[. در واقـع   ]همان[ آيینة خورشید پـردازی ]  ل)گروه نهادی(ای در پردة تخیّزنگارِ سايه

همانی است. در گروه نهادی لوازم آيینه به صورت تشبیه بی  گروه نهادی و آيینه، رابطه اي 

ل بـه پـرده(.راي    )سايه به زنگار و تخیّ آورده شده؛ گروه نهادی خود دارای دو تشبیه است.
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تـوان يـک رك )مشـبه( بـرای كـل جملـه دانسـت و گزاره)آينـة خورشـید          دو تشبیه را مـی 

بـه  هه دانسـت  دو تشـبیه، بـرای يـک مشـبّ     به( شمرد. شايد مشـبّ  هٌ)مشبّ دازی( را رك  ديگرپر

تـوان  تزاحم خیال ايااد كند. از طرفی وقتی لوازم چیزی موجود باشند، خودِ آن چیز را مـی 

« همـان »خـوانیم. بنـابراي  حـذف واژة    همانی میموجود دانست؛ پ  اي  رابطه را رابطة اي 

سعی طلبها بسـمل  »ديگر:  ةاست. نمونآفري  شدههای بیدل، در ايناا ابهامذفمانند ديگر ح

( بسمل با مـرغ تناسـب   3/ 9: 9289)بیدل، « ايمآهنگ جنون تازی است تصور آشیانی نبسته

گويد: حـاال كـه سـعی طلبهـا در     آورد. میدارد؛ پ  در ادامه، آشیان را در همی  ارتباط می

ايـم. در زبـان عـادی،    هند شد، ما تصور اسـتراحت و آشـیان نبسـته   وار، فدا خواشتاب ديوانه

سـابقه بـوده،   صورت بست  به معنی نق  بست  و تصور كردن است، اما تصور بسـت  كـه بـی   

است. در عم  سعی طلبها همان بسـمل   يک برداشت ذهنی بیدل از اي  فعل و موجب ابهام

گويـد: سـعی طلبهـا = نـابودی     ت و مـی آهنگ بودن است؛ چرا كه از ابتدا محکوم به فنا اس

است. ابهام ديگر اي  تركیب در دو معنايی بودن آهنگ در اينااست: بسمل آهنـگ: قصـد   

آوا بودن با كشتگان است، پ  اي  تركیـب بـه چنـد شـکل ابهـام      كشته شدن داشت  و يا هم

بـا بسـمل   همانی سـعی طلبهـا   رابطة اي  -2ايهام بسمل آهنگ  -3طبق الگوی اول  -9دارد: 

صـورت  »در محـور جانشـینی بـه جـای     « تصور بسـت  »كارگیری تركیب به -8آهنگ بودن 

( 3/ 9: 9289)بیـدل،  « جهد آرزوها قف  فرسودة شعله پـروازی اسـت.  »نمونه ديگر: «. بست 

هــای هــوا و هــوس اســت كــه قفــ  خــود را فرســوده و جهــد آرزوهــا همــان پــرواز شــعله

. شـعله پـروازی، همـان تـالش و جهـد آرزوهـا بـرای        استاست پ  خود نیز سوختهسوخته

رسیدن و رهايی از قف  اسـت كـه چـون آتشـی  اسـت، هـم خـود را و هـم قفـ  )دل( را          

نیـز  « شعله پروازی»همانی جهد آرزو با شعله پروازی، خودِ است. در كنار رابطة اي سوزانده

و حركـت رو بـه بـاالی     گسترش معنايی در فعل دارد. پريدن در شعله )و سوخت ( يا پـرواز 

 ها.  شعله

هشتمی  الگوی ابهـام آفـري  بیـدل، پـارادوك  يـا متنـاقض نماهـای معنـايی          -2-2-8

كنند و بـا وجـود تـزاحم خیـال     هستند كه در سطح جمله مخاطب را در در  معنا گی  می

 ايـم؛ بینـد، لنگـر جمعیـت شـناخته    تأملی عرض پريشـانی مـی  »كنند: ابهام نثر را دوچندان می

( عـرض پريشـانی   3/ 9: 9289)بیدل، « ايم.آرايد، آشیان اقامت شناختهوحشتی بال پرواز می
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را جمعیت خاطر دانست  و پريـدن از تـرس را آشـیان اقامـت شـناخت  از جملـه ايـ  مـوارد         

هستند. در جمله اول خواننده با يک استعاره مکنیه )تاملی(، يک تشـبیه پنهـان )پريشـانی بـه     

اره ) لنگر جمعیت استعاره از دل( و يک گسترش معنايی فعل )شـناخت  در  دريا(، يک استع

معنای دانست  و حساب كردن( روبروست كه اي  مـوارد وقتـی بـا پـارادوك  معنـايی بیـان       

ی دوم نیـز وحشـت، نهـاد و فاعـل     برنـد. در جملـه  میشوند جمله را در ابهامی دير ياب فرو

يک كنايه )بال پرواز آراست  كنايه از آمـادگی بـرای   ه دارد، جمله شده و يک استعاره مکنیّ

پرواز(، يک گسترش معنايی فعل )شناخت  در معنـای دانسـت ( و يـک پـارادوك  معنـايی      

اند. اي  حام از تزاحم خیال در كنار حذف حرف ربطـی )توعـیحی( كـه    ابهام آفري  شده

تار نحوی جملـه سـردرگم   در موارد باالتر به آن اشاره شد، مخاطب را در در  معنا و ساخ

 كند.می

الگوی نهم الگويی تماما  دستوری نیسـت و ذهنـی و معنـوی اسـت، امـا يکـی        -2-2-9

آفرينی بیدل است. در اي  الگو تركیب چند مدلول هنری يـا عناصـر   های ابهامديگر از شیوه

كشـف   قرآنی، عرب المثلی و... با هم و درنتیاه ايااد تزاحم خیال در نثـر اوسـت، كـه بـا    

توانیم ارتباط بی  كلمات را با اعافه كردن آنچه شود و میعناصر اولیة آن، ابهام برچیده می

بیابانی كه در هاـوم عـاجز   »حذف شده، هم از لحاظ دستوری و هم از لحاظ معنايی بیابیم. 

بـالی،  مآلی، سر رشته گم دارد از معمای كمالـت چـه دريابـد و زبـانی كـه از یبـاِر شکسـته       

در ايناا بـا آمـدن حـرف    (. 3/ 9: 9289)بیدل، « تابد ر سر كند به پرواز ثنايت چه شخا  ب

چند نکته وجود دارد: ابهـام  « و زبانی كه...»ترتیب جمله درست است اما در جملة دوم « كه»

بالی با زبان، خا  بر سر كردن زبان، پرواز ثنا با زبان. از معنـای مصـطلح   در ارتباط شکسته

ای ه بگذريم، در اي  جمله يک تشـبیه مضـمر وجـود دارد: زبـان را بـه پرنـده      بالی كشکسته

كنـد و بـر سـر    است كه هنگام افتادن بر خا ، گرد و یباری بلند میبال تشبیه كردهشکسته

تواند به پرواز ثنای خداوند بشتابد. از كلمات زبان و پرواز و ثنا اي  آيه ريزد و نمیخود می

( گويی بیدل با توجه بـه ايـ  آيـه    91)فاطر:« الیه يصعد الکلم الطیب» كند:به ذه  خطور می

گويد: اگرچه كالم پا  به سوی خداونـد  است و میل ذهنی خود پرداختهبه پروراندن تخیّ

رود اما زبانی كه عاجز است از حمد و ثنای او، چگونه بـه پـرواز دادن سـتاي  خـدا     باال می

یل كشف نکردن عناصر اولیة ذهنیِ بیدل در سـاخت  تركیبـات   ب ردازد. گاهی ابهامِ نثر، به دل
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است، و نیز استفاده از علم بیان و اسناد ماازی و... . مثال خا  بـر سـر كـردن زبـان، همـان      

گويد: خـا  بـر دهـانم. از ايـ  سـه      تعارف مصطلح در هنگام ادب است كه فرد جسور می

عاز زبان از ثنا، بیدل برای زبـان   عنصرِ: صعود كالم پا ، خا  بر دهان كردن و ععف و

 است.بالی، خا  بر سر كردن به ذهن  خطور كردهقا ل شده و پرواز، شکسته« تشخیص»

بینـد، لنگـر جمعیـت    تأملی عـرض پريشـانی مـی   »بعدی اي  الگو، اي  جمله است:  ةنمون

توجـه بـه چنـد     جمله و بـا  ( در اي  جمله نیز با توجه به سیاق3/  9: 9289)بیدل، « ايمشناخته

)همـان( معنـی جملـه ايـ      « ل سر به جیب فروبرد، زندانی گرداب فنا]ست[.تا تأمّ»جملة قبل 

ـ  ل كه میاست كه: يک تأمّ بینـد، امـا مـا آن پريشـانی را     ل فقـط پريشـانی مـی   شـود، آن تأمّ

ی لتأمّ» -9توان به دو صورت آورد: ايم. اي  جمله را میعنوان لنگر جمعیت خاطر شناختهبه

بیند، تأملی عرض پريشانی می» -3« ايمبیند، لنگر جمعیت شناخته]را كه[ عرض پريشانی می

پ  ابهام در ارجاس لنگر جمعیت است كـه  «. ايم]اما ما آن پريشانی را[ لنگر جمعیت شناخته

ـ  »به تأمل برگردد يا به پريشانی. با دقـت در جملـة    ل سـر بـه جیـب فـرو بـرد، زنـدانی       تـا تأمّ

يابیم كه تأمل و سر به جیـب فـرو بـردن، عناصـر اولیـة بیـدل بـرای        درمی« نا]ست[.گرداب ف

گـويیم:  ساخت جملة بعدی هستند. در واقع تأمل همان سر به جیب فروبردن است؛ پ  مـی 

بینـد. در يـک تشـبیه مضـمر پريشـانی را بـه دريـايی        برد، پريشانی میوقتی سر به گريبان می

روان است و لنگری دارد و با آرام  در آن دريای پريشان  ای در آنتشبیه كرده كه كشتی

است. فقط سری كه پايی  افتاده مانند لنگری است كـه در دريـا فـرو رفتـه، و ییـر از      ايستاده

است يابیم. از طرفی جمعیت را در تضاد با پريشانی آوردهاي  مشبهی برای لنگر در مت  نمی

د چیزی جز دل پريشان نیست. پ  عناصـر اولیـة ايـ     بینو آن دريايی كه سر رو به پايی  می

ای ديگـر:  ابهام عبارتند از: سر به جیب بردن = تأمل = لنگر،   دل= دريـای پريشـانی.  نمونـه   

)همان(. وحشـتی ]را كـه[ بـال پـرواز     « ايمآرايد، آشیان اقامت شناختهوحشتی بال پرواز می»

آرايـد،]اما مـا آن وحشـت را[    بـال پـرواز مـی   ايم. يا وحشتی آرايد، آشیان اقامت شناختهمی

ايم. وحشت، پريدن از ترس)پرواز فکـر( و آشـیان و اقامـت كـردن در     آشیان اقامت شناخته

اگــر شــکفتگی گلهــای حمــد ايــ  اســت كــه »تــرس از عناصــر اولیــه هســتند. مثــال ديگــر: 

صـد  »ملـة اول  (. در ج9/3: 9289)بیـدل،  ...« تـر  ستايیم، ینچة خموشی صد پیره  بالیدهمی

ای است با توجه به شکفت  )پیراه  دريـدن گـل( و ینچـه كـه هنـوز      مقايسه« ترپیره  بالیده
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پیراه  زيادی بر ت  دارد. اي  مقايسه با توجه به عناصـر اولیـة ذهنـی بیـدل )شـکفت ، گـل،       

ـ   ینچه( ساخته شده ل و ابهـام جملـه   است. ینچة خموشی نیز اعافة تشبیهی است كـه بـه تخیّ

 است.كردهكمک 

 

 گیرینتیجه-3

ت، بـه  ت بیدل است. اي  ذهنیّـ ساخت تركیبات و جمالتی كه ابهام دارند، جز ی از ذهنیّ

گردد. فارسی زبـان مـادری بیـدل نیسـت و     میكارگیری و نگرش او به دستور زبان برنوس به

ز  گاه او گرفتار هناار گريزی دستوری شده و گاه گرفتار تزاحم خیال و گاه گرفتـار نـا  

خیالی هندی است. گنااندن خیاالت فراوان شاعرانه در جمالت كوتاه و بلند و گاه موزون 

اسـت. حتـی اگـر در برخـی جمـالت      و مساوی، اياازی شاعرانه را در نثر بیدل روان ساخته

ها توان ديد. اي  اياازبرد، در تركیبات برساختة آن جمالت، ايااز را میگفتار میاطناب به

و چه بديعی و معنوی باشند همان عوامل ابهـام آفرينـیِ بیـدل هسـتند كـه بايـد        چه دستوری

هـا، جمـالت را بـه شـکل اولیـه و      ها و ديدن تصوير ارا ـه شـده در آن  برای در  معنی آن

تري  عامل ابهام در چهار عنصر، گناانـدن معنـا و   ژرف ساخت  برگرداند. نتیاه آنکه مهم

اش نبـوده(  كه در ذه  شاعری )كه فارسی زبـان مـادری  تصوير زياد، در لفظی اند  است 

هـايی كـه در زبـان مـادری در     های هنری به زبان دوم برای مـدلول شکل گرفته. ساخت دال

ی بیدل به تركیب سازی و نیـز توسـعة فعلـی كـه نـوعی      اند، و همچنی  عالقهذه  جا گرفته

هـا ماننـد رابطـة ايـ      لشوند، و نگرشی خـاا بـه روابـط مـدلو    ايااز دستوری محسوب می

 همانی و ... عوامل اصلی ابهام در چهار عنصر هستند.
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