تحلیل آماری ویژگیهای سبکی
و زیباشناختی در دیوان بیدل
* دکتر عبداهلل نصرتی

چکیده
در مطالعات سبکشناسی ،بودن یا نبودن یک عنصر یا چند عنصر ،آن قدر اهمیت ندارد که بسامد آن عنصر یا عناصر .لذا
برای تعیین بسامد مختصات سبکی بیدل در این مقاله تحلیل آماری در نظر گرفته شده است که ابتدا تمامی مؤلفههای سبکی
به سه بخش اصلی یعنی مختصات ادبی ،زبانی و فکری تقسیم شده و در جدولی به عنوان طرح پایههای پژوهش در نظر گرفته
شده است .در ادامه هر یک از ویژگیهای سبکی بیدل در  083بیت به عنوان نمونه پژوهش (مطابق جدول نمونهگیری مورگان)
بررسی شده سپس با تعیین بسامد و درصد مشاهده آن جداولی آماری تنظیم گردیده و نتایج به جامعه آماری که  03هزار بیت
در دیوان بیدل است تعمیم داده شده است.

واژههای کلیدی
سبکشناسی ،دیوان بیدل ،مختصات سبکی ،تحلیل آماری.

* دانشگاه مازندران ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،ایران ،مازندران.
تاریخ دریافت21/01/01 :

تاریخ پذیرش23/3/11 :

مقدمه
بیدلخوانی در هند و افغانستان امری رایج است و این همه نشان اعتبار و ارزش این شاعر در حوزه گسترش زبان فارسی
در خارج از مرزهای ایران است .گرچه در سالهای اخیر کارهای ارزشمندی در داخل ایران درباره این شاعر انجام گرفته است،
با این حال بیدل ،آنگونه که شایسته اوست ،هنوز در ایران شناخته شده نیست.
خصایص برجسته سبک هندی در دیوان بیدل ،گسیختگی معانی و پریشانی اندیشهها و ابهام و غموض ذاتی شعر ،سبب
شده است که هر بیتی از عالم ویژه خویش سخن بگوید و حتی در یک غزل گاه معانی متضاد با یکدیگر در کنار هم قرار گیرند.
با این همه ،غرابت خیال و تازگی حرفها در شعر این دسته شاعران ،نوعی لذت که لذت هنری محض هم نیست ،در خواننده
ایجاد میکند .این لذت که از نظر دکتر شفیعی کدکنی «بیشتر شبیه لذتی است که از حل یک معما یا یک معادله ریاضی برای
انسان حاصل میشود» در حقیقت خواننده را به شگفتی وا میدارد.

تجزیه و تحلیل آماری
مطابق جدول مورگان از حدود  53هزار بیت غزلیات بیدل که جامعه پژوهش است  583بیت به عنوان نمونه انتخاب شد.
این ابیات در  53غزل جای گرفته است که ویژگیهای سبکی بیدل در این اشعار مشخص گردیده و تحلیل آماری بر مبنای آن
صورت گرفته است.
بر اساس طرح پایههای پژوهش خصوصیات سبکی بیدل به سه قسمت ادبی ،زبانی و فکری تقسیم شده است.

جدول1ـ طرح پایههای پژوهش

خصوصیات سبکی بیدل

مختصات ادبی

مختصات زبانی

مختصات فکری
اظهار یأس و نامرادی

بعد لفظی

ادات خاص

تشبیه
بحور طوالنی

وابستههای

عروضی

عددی

تکرار قافیه
تکرار ردیف

ادای غریب
واژگان

طرح سخنان
حکمتآمیز و اخالقی

استفاده از
فرهنگ عامیانه
دوری جستن از
بهرهگیری از آیات و
احادیث

بعد معنوی

مختصات ادبی
الف ـ بعد لفظی
1ـ بحور طوالنی عروضی :مبنای کار در یافتههای پژوهش بر دو بحر رمل و مضارع گذاشته شده است .لذا پس از تقطیع
ابیات نتایج زیر به دست آمد:
ــ

بحر رمل :غزلهای  53-52-55-50-02-03-15-11-7در مجموع  9غزل

ــ

بحر مضارع :غزلهای  51-09-03-05-01-18-17-13-9-8-3-2در مجموع  10غزل

2ـ تکرار قافیه :تکرار قافیه در غزلهای  07-05-19-18-17-11-15-11-9-7-3مشاهده نشد و به طور کلی از  53غزل
 02غزل تکرار قافیه دارد و در  11غزل تکرار قافیه وجود ندارد.
3ـ تکرار ردیف:
ــ

غزلهای  1-3-2-5-0ردیف «برون آ» تکرار شده است.

ــ در غزلهای  05-01-19-17-13-15-11-8ردیف «ما» تکرار شده است.
ــ در غزلهای  09-08-01-02-03-11-10ردیف «را» تکرار شده است.
ــ در مجموع از  53غزل 03 ،غزل با ردیف تکراری آمده و  13غزل بدون تکرار ردیف است.
ب ـ بعد معنوی
1ـ پیچیدگی در کالم :به طور قطع میتوان اینگونه اظهار نظر کرد که به جز سه بیت:
در غزل پنجم:
امیددد و یددأس وجود و عدددم غبددار خیددال اسددددت

از آنچه نیسدددت مخور غم از آنچه هسدددت برون آ

در غزل هشتم:
گفتم بدده دل :زمدداندده چدده دارد ز گیر و دار

خندددیددد و گفددت :آنیدده نیددایددد بدده کددار مددا

در غزل سی و سوم:
لدطفی ،امدددادی ،مدددارایی ،نیددازی ،خدددمتی

ای ز معنی غدافدل آدم شدددو بده این مقدارها

در تمامی ابیات ( 577بیت) با بهرهگیری از ترکیبات و صور خیال نوعی از ابهام و پیییدگی مشاهده میشود.

2ـ مضمونسازی با استفاده از صورتهای خیالی :جستجوی معانی بیگانه و مضمونسازی با کمک صورتهای خیالی در
 58بیت مشاهده شد و در همه ابیات حداقل یک آرایه ادبی وجود دارد.

مختصات زبانی
1ـ ادات خاص تشبیه

یکی از ادات تشبیه که مختص سبک هندی است «به رنگ» میباشد که در ابیات زیر موجود است:
در غزل :03
بده دور پیمدانده نگداهت اگر زند الف میفروشدددی

نفس بده رندگ کمند پیید ز موج می در گلوی مینا

در غزل :01
اگر حیرت به این رنگ اسددت دسددت و تیت قاتل را

رگ یدداقدوت میگردد روانی خون بسدددمددل را

در غزل :01
خیددال جددذبدده افتددادگددان دسددددت سدددودایددت

بدده رنددگ جدداده دارد در کدمنددد عجز منزل را

در غزل :07
حضدددور نورت از دق دت نگدداهی ننددگ میدارد

به رنگ چشم خفاش این گره جز پیش شب مگشا

2ـ وابستههای عددی

در  583بیت 20 ،عدد و معدود مشاهده گردید که به اختصار چند بیت ذکر میشود.
ــ یک تپش درنگ :در غزل سوم:
سدددپنددد مجمر هسدددتی ندددارد آن همدده طدداقددت

نیدداز حوصدددلدده کن یددک تپش درنددگ برون آ

ــ یک جبهه نم :در غزل چهارم:
شددددرم غددرور اعددمددال آبددی نددزد بدده رویددت

ای اندفدعددال کدو در یددک جدبدهدده ندم بدرون آ

ــ صد جنون شور :در غزل هفتم:
بددوریددا راحددت مددخددمددل بدده فددرامددوشددددی داد

صددد جنون شددور نیسددتان رگ خواب اسددت اینجا

د یک لحظه استقامت :در غزل نهم:
کسی درین دشت بر نیامد حریف یک لحظه استقامت

تو تا نیینی غبار خفت ز عرصددده بیجگر برون آ

ــ صد قطره گهر :در غزل پانزدهم:
صددد سددنگ شددد آیینه و صددد قطره گهر بسددت

افسدددوس همددان خدداندده خراب اسددددت دل مددا

و همچنین در غزلهددای  53-52-55-08-07-03-00-01-03-19-13-15-10-11-13-9-8-7-1-3-2-5-0نموندده
هایی از وابستههای عددی وجود دارد.
3ـ ادای غریب واژگان

در  02بیت از  583بیت واژگان غریب و ترکیبات نوین موجود میباشددد .واژگانی از جمله ادبگاه ،پرفشددانها ،شددکسددت
رنگ ،دوریشدگی ،هوسافزای ،مواسا ،احرام گذاری ،تشهیر ،بیدماغی ،نرگسستان ،و ...در غزلهای زیر قرار دارد-7-1-5-1 :
.55-08-01-05-00-13-12-11-13

مختصات فکری
 1د اظهار یأس و نامرادی :پس از قرائت کلیه ابیات نمونه در  23بیت زمینههای ناامیدی و شکست را میتوان مشاهده کرد.

 -2سخنان حکمتآمیز و طرح مباحث اخالقی و معنوی :در  73بیت از  583بیت سخن حکمتآمیز وجود دارد.
3ـ استفاده از فرهنگ عامیانه و الهام از تجارب روزانه :در  33بیت کلمات و ترکیبات عامیانه وجود دارد.
4ـــ دوری تنتا از بهرهگیری از آیات و احادیث :اگر تلمیح به داستانهای قرآنی را نیز جزء استفاده از آیات و احادیث بدانیم
فقط در  3بیت زیر این اشارتها وجود دارد.
ــ تلمیح به داستان حضرت یوسف :د بیت نهم از غزل اول:
بده کنعان هوس گردی ندارد یوسدددف مطلب



مگر درخود فرو رفتن کندد ایجداد چداه اینجا

استفاده از کلمات قرآنی :در بیت اول از غزل سیزدهم:
آندددیددده ندددذر درگددده آوردیدددم مدددا



تددحددفدده ،شدددددیددمددا

تلمیح به حضرت موسی :در بیت سوم از غزل نوزدهم:
دل مبرم و حقیقددت نددایدداب مدددعدداسددددت



بدر طدور ریدخددت برل فضدددولی کلیم مددا

تلمیح به داستان حضرت موسی(سامری و گوساله) :در بیت یازدهم غزل بیستم:
مکر زاهد ابلهان را سدددر خط درس ریاسدددت



آوردیددم مددا

سدددامری تعلیم بداطدل میکندد گوسدددالده را

تلمیح به سوره حمد :در بیت دوم از غزل سی و یکم:
بدی زمدزمدده حدمددد تدو قددانون سدددخن را

افسدددرده چو خون رگ تدار اسدددت بیددانهددا

5ـ وحدت وتود :از  583بیت در  10بیت به موضوع وحدت وجود اشاراتی شده است.
خالصه و نتیجهگیری به کمک جداول آماری
توزیع ابعاد مختصات ادبی سبک بیدل از لحاظ لفظ
جدول 2

ردیف

بعد لفظی

1
0
5

بحور طوالنی عروضی
تکرار قافیه
تکرار ردیف

شاخصها
مشاهده نشده
مشاهده شده
درصد
تعداد
درصد
تعداد
%23
12
%13
01
%50
11
%18
02
%25
13
%37
03

کل
53
53
53

با توجه به این جدول و درصدهای باالی موجود در ابیات نمونه ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که به طور تقریبی بیش از
نیمی از غزلهای دیوان بیدل که جامعه پژوهشددی را تشددکیل میدهد ،دارای بحور طوالنی عروضددی ،تکرار قافیه و ردیف می
باشند و این مؤلفهها در غزلهای بیدل بسامد باالیی دارد.

جدول 1-2

تکرار ردیف

تکرار قافیه

بحور طوالنی

03
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مشاهده شده

13
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مشاهده نشده
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تکرار ردیف

مشاهده شده نمودار 1-2
مشاهده نشده

تکرار قافیه

بحور طوالنی

توزیع ابعاد مختصات ادبی سبک بیدل از لحاظ معنا

جدول 3
شاخصها
بعد معنوی

ردیف

مشاهده نشده

مشاهده شده

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1

پیییدگی و ابهام

577

99

5

1

583

0

مضمون سازی

583

%133

-

-

583

بر این اسداس میتوان به طور تقریبی چنین نتیجهگیری نمود که بیش از  %93ابیات در جامعه پژوهشی دارای پیییدگی و
ابهام در کالم و مضمونسازی با استفاده از صور خیال میباشد که بسامد بسیار باالیی دارد.
جدول1-3
مضمون سازی

پیییدگی و ابهام در کالم
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مشاهده شده
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نمودار 1-3
توزیع ابعاد مختصات زبانی سبک بیدل

جدول 4
شاخصها
ردیف

مختصات زبانی

مشاهده شده

مشاهده نشده

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1

ادات خاص تشبیه

2

%1

571

%99

583

0

وابستههای عددی

20

%11

558

%89

583

5

ادای غریب واژگان

02

%1

531

%92

583

با وجود آن که این سده مؤلفه در ابیات نمونه دارای درصدهای باالیی نیستند ولی به واسطه کاربردها آنها در اشعار بیدل و
تبعیت او از سدبک هندی از مختصدات سدبکی بیدل محسدوب شدده است و صشرف مشاهده این مؤلفهها ،دارا بودن مختصات
زبانی سبک هندی در شعر بیدل مورد تأیید است.

تدول 1-4
ادای غریب واژگان

وابستههای عدد

ادات خاص تشبیه

02
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2
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مشاهده شده
مشاهده نشده
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مشاهده نشده
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ادای غریب

وابسته های عددی

ادات خاص تشبیه

واژگان

نمودار 1-4
توزیع ابعاد مختصات فکری سبک بیدل

جدول 5
ردی
ف

شاخصها
مشاهده شده

مختصات فکری

مشاهده نشده

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1

اظهار یأس و نامرادی

23

%00

553

%88

583

0

سخنان حکمت آمیز

73

%08

513

%80

583

5

استفاده از فرهنگ عامیانه

33

%05

553

%87

583

2

دوری جستن از بهرهگیری از آیات

3

%1

573

%99

583

3

وحدت وجود

10

%5

518

%97

583

از این جدول میتوان چنین نتیجهگیری نمود که درصدد باالی مؤلفههای مختصات فکری در نمونه پژوهشی را میتوان به
جامعه آماری تعمیم داد و تمامی مؤلفههای مختصات فکری سبک بیدل از بسامد نسبتا باالیی برخودار است.
جدول 1-3
وحدت

دوری جستن از

استفاده از

سخنان

اظهار یأس

وجود

بهرهگیری از آیات

فرهنگ عامیانه
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و نامرادی
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نامرادی

آمیز

فرهنگ عامیانه

از ...

مشاهده شده نمودار1-5
مشاهده نشده

وحدت وجود
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