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چکیده

ترکيبسازی در یک زبان ،مانند تکثير سلّولی در بدن موجود زنده ،بقهای آن را تضهمينمهی-
کند .پيدایش واژگان جدید نتيجۀ احساس نياز اهل ادب بهه مصهالح زبهانی تهازه اسهت ،تها اندیشهه
متفاوت خود را به زیباترین شهکل بيهان کننهد .شهعر انقهالب و پایهداری محصهول فضهای فکهری و
اجتماعیِ متفاوتی است بنابراین ،شاعران با مفاهيم تازهای مواجهاند و نمیتوانند برای بيان پارهای از
آن ها ،استعداد زبانی و واژگانی مناسبی بيابند .ناگزیر بهه واژهسهازی مهیپردازنهد .در ایهن جسهتار،
ی اسهم مرکهب ،صهفت مرکهب ،ترکيبهات ونهددار،
نوترکيبهای بهدست آمده ،در پنج دسهتۀ کلّه ِ
ترکيبات شبهونددار و همآیی بالغی واژگان قرارگرفتهاند .این نوشتار ،پاسخگوی سهواالتی اسهت
نظير اینکه :چه مؤلّفههایی در ميزان توفيق در ساخت نوترکيبها دخيلاند؟ زمينههای فکری غالب
در ترکيبهای جدید کداماند؟ عناصر بالغی در این ترکيبها چه جایگاهی دارند؟ براسهاس چهه
معيارهایی میتوان نوترکيبها را دستهبندیکرد؟ بيشترین نوترکيبها در آثار چه شاعرانی یافهت-
میشود؟ نگارندگان به نمونههایی بدیع از نوترکيبههای سهاختهشهده در شهعر انقهالب و پایهداری
دستیافتهاند که غالب آنها دربردارندة مضامين ادبی ،دینهی ،ملهی ،حماسهی ،عرفهانی ،سياسهی و
اجتماعی است.
واژههای کلیدی :نوترکيب ،اسم ،صفت ،ونددار ،همآیی.

 .4استادیار زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه تبریزabedi@tabrizu.ac.ir :
 .2دانشجوی دکتری پردیس البرز.
تاریخ دریافت مقاله34/41/46 :

تاریخ پذیرش نهایی مقاله32/3/3 :
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 -1مقدّمه
زبان ،نخستين و گستردهترین وسيلۀ ارتباط در جوامع انسانی است که در عين پيچيده-
بودن ،استفاده از آن برای انسانها به راحتی و در هر شرایطی امکانپذیر است .زبان،
دستگاه پيچيده و نظاممندی است که اجزای تشکيلدهندهاش الفبا و واژگان است؛ واژه،
کليد کشف تاریکی ،رمز معماها و بزرکترین کشف انسان بر روی زمين است؛ اکتشافی
که تا انسان هست ،جاودانه پاک است و تازه میماند( .براهنی )61 :4914 ،انسانها با زبان
روابط اجتماعی برقرارکرده و با توسل به آن میاندیشند و به تفکرات خود نظممیدهند.
 -1-1بیان مسئله
زبان یک وسيلۀ ارتباطیِ درونزا ،پویا و دیناميک است و به دليل ماهيت تحوّلپذیرش
هرگز ایستا نيست (وحيدیان .)2 :4936،از این رهگذر ،امکان ترميم ،نوزایی و
تجدیدپذیری ،در هر زبانی وجوددارد .وجود ظرفيت و امکانات کافی برای واژهسازی در
یک زبان از رکود و مرک زبان جلوگيریمیکند .در ميان شيوههای مختلف توليد واژگان
جدید در یک زبان ،ترکيب سهلالوصولترین و اقتصادیترین آنها است (سایپر:4916،
 .)33زبان فارسی تقریباً از همۀ الگوها و فرایندهای واژهسازی ،چه آنها که بيشتر در زبان-
های تصریفی بهکارمیروند (مانند اشتقاق) و چه آنها که ویژة زبانهای ترکيبیاند (یعنی
ترکيب) و حتّی فرایند وندافزایی و پيوند که بيشتر مربوط به زبانهای پيوندی است ،بهره-
میگيرد (عاصی .)91 :4939،به همينجهت« ،زبان فارسی به لحاظ قدرت امکانات ترکيبی
یکی از نيرومندترین زبانهاست( ».شفيعیکدکنی)39 :4931،
شاعران بزرگی نظير فردوسی ،دانته ،شکسپير ،حافظ ،نظامی ،متنبّی ،موالنا ،شهریار و ...
تعدادی ترکيب تازه در شعر خود آفریدهاند .این «شعرای بزرک ،کلمات خاصی دارند که
شخصيّت آنها را میشناساند؛ زیرا که معنای خاصی داشتهاند و مجبوربودهاند کلمهای
برای منظور خود پيداکنند( ».اسفندیاری .)243 :4963،از این قبيل است ،ترکيبِ «خالف-
آمدِ عادت» در بيتِ «هرچه خالفآمد عادت بود /قافلهساالر سعادت بود» ،که نظامی آن
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را برای نخستين بار بهکاربردهاست و حافظ در بيت «از خالفآمد عادت بطلب کام که
من /کسب جمعيّت از آن زلف پریشان کردم» ترکيب مذکور را از او وامگرفتهاست.
(شفيعیکدکنی)39 :4931،
چون مبنای اصلی تحوّالت سبکی ،تغيير در نوع نگاه شهاعران اسهت ،نهاگزیر ایهن نگهاه
جدید ،منشأ پيدایش واژگان و ترکيبات جدید میشود .ازاین رهگذر ،بسهامد ترکيبهات نهو
در نقاط عطف تحوّالت سبکی نسبت به دورههایی که یک سبک واحد در جریان بهوده بهه
مراتب باالتر است .ادبيّات انقالب اسهالمی در ادب معاصهر فارسهی نقطهۀ عطهف و سهاحتی
نوین است .اینجا شاعران در عالمی متفاوت سيرمیکنند؛ بایدها و نبایدها ،و مبانی و مفهاهيم
شاعر انقالب و پایداری با دیگر شاعران معاصر ،به کلی یا به طور نسبی متفاوت است .ایهن
تفاوتها به زبانی متفاوت میانجامهد و ترکيبهات و کلمهات جدیهدی را بههدنبهالمهیآورد.
وجهۀ همت نگارنده در این نوشتار ،بازنمایی کهمّ و کيهف فراهنجهاری واژگهانی و معرفهی
نوترکيبهای این دوره است .از این رهگذر 464 ،نوترکيب بدیع از آثار  29شاعر معرفهی-
شدهاست :موسوی گرمارودی  11ترکيهب ،مههرداد اوسهتا  92ترکيهب ،علهی معلّهم و قهادر
طهماسبی ،هر کدام  42ترکيب ،محمهود شهاهرخی  3ترکيهب ،مشهفق کاشهانی  1ترکيهب،
حميد سبزواری ،سلمان هراتهی و حسهين اسهرافيلی ،هرکهدام  6ترکيهب ،قيصهر امهينپهور 5
ترکيب ،اسهتاد شههریار و عبهاس خهوشعمهل ،هرکهدام  1ترکيهب ،یوسهفعلی ميرشهکّاک،
محمدرضهها عبههدالملکيان و محمههدعلی مجاهههدی ،هرکههدام  9ترکيههب ،صههدیقه وسههمقی 2
ترکيب و امام خمينی ،سيد حسن حسينی ،طاهره صفارزاده ،محمدعلی مردانی ،پرویز بيگی
حبيبآبادی ،عليرضا قزوه و ساعد باقری ،هرکدام  4ترکيب.
در نمونههای زیر ترکيباتی نظيرِ خونبانو (بانوی حماسه و رزم) :کدام برترید؟ /او /...یا
تو ای خونبانو (گرمارودی ،)411 :4939،بهآیند :جبریيل صالداده صالیی همه دلکش /از
نای شکرریز و شکربيز و بهآیند (همان ،)14 :سرکهسيما :کشته چندند بر پشته خموشيده /
سرکهسيمای بهنگامنجوشيده (معلم )92 :4935 ،و هيچسو :شکوهای بال نيایش بازکرد /
زی فراز هيچسو پروازکرد (اوستا )4933:439 ،از این قبيل است.
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شاعری که توانایی ابهداع مفهاهيم تهازه را دارد ،نيازمنهد واژگهان جدیهدی هسهت .او از
امکانات زبهان اسهتفادهکهرده و ترکيبهات بهدیعی مهیسهازد (مدرسهی .)51 :4933،تغييهر در
مفاهيم شعر ،تبعی از تغيير نگاه شاعران به جهان است؛ اگر روزنۀ دید متحوّل شود ،نهاگزیهر
نوع تعبير نيز تغييرمییابد؛ تغيير برداشهت شهاعر از مهرک و زنهدگی و درک او از موقعيهت
انسان در عالم ،جملگی در کالم او تهأثيرمهیگهذارد و کلمهاتی متفهاوت ،بها محتهوا و لحهن
خاص میطلبد .پس ،ناگزیر درپی لغات و ترکيبات جدید میگردد تا آنچه را کهه دیگهران
ندیده و نگفتهاند ،با زبانی متناسب بيانکند .حال ،اگر او کلمه یها ترکيهب درخهوری نيابهد،
ناگزیر با توسل به استعداد بالقوة زبان به ترکيبسازی رویمیآورد.
شاعران و صاحبذوقان ،بهترین لغتسازان زبانند؛ آنان کلماتی مانند دلستان ،پریچهر،
پنهانگریز و صدها مانند آن را ساختهاند و چنان زیبا در شعر خهویش جهایدادهانهد کهه بهر
دلها نشستهاست .لغتسازی ،آیين و اصولی دارد که آنها بهه خهوبی از آن آگهاهبهودهانهد.
(فرشيدورد )222 :4931،معموال بزرگان صاحبسبک از روزنۀ دید هنری متفاوتی به جهان
پيرامون مینگرند و برای بيان پندارهای تازه و توصيف دنيای جدید خهود ،نيهاز بهه کلمهات
تازهای را احساسمیکنند .اندیشۀ بدیع ،معانی و صور خيال نو و زبان ادبی تازهای بهدنبهال-
خودمیآورد و بدینوسيله فصلی نوین در ادبيّات یک ملّت گشودهمهیشود(.سهارتر:4969،
 )46از این رهگذر ،دیدگاه کسانی چون سارتر که معتقدند شاعران تابع بیقيد و شرط زبان
نيستند و تن به کليشههای رایج زبان نمیدهند ،صائب مینماید .در ادبيّات پایداری انقهالب
نه تنها روزنۀ دید جمالشناختی بلکه اندیشه جهانشهناختی شهاعران نيهز تغييهرمهییابهد و در
حوزة معنا و مضمون و به تبع آن در ترکيبها و تعابير ،تغييهر جهدی پدیهدمهیآیهد و لغهات
جدیدی وارد ادبيّات میشود؛ بيشتر نوترکيبها با مضهامينی چهون انقهالب ،جههاد ،آزادی،
دین ،عشق و عرفان و حماسه ،سياست و جامعه ارتباطپيدامیکند .ردّ پهای مضهامين فهوق را
در ترکيباتی مانند «قرآن سرخ و خونآیه» (آیهای از جنس خون دارای پيام الهی) :تو قهرآن
سرخی/خونآیههای دالوریت را  /بر پوست کشيدة صحرا نوشتی (گرمارودی،)36 :4939،
«تندر بانگ» :بارگی شبرنگ من در جوشنی /دیهو تندربهانگ پههوالدینتنهی (اوسهتا:4933،
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« ،)421گههلبوسههه» :تصههویرهههای شههعر تهههو /تصههویرهههای سههرخ /گههلبوسههه گلولهههه
(گرمههارودی« ،)235 :4939،سههينهسههرخان مهههاجر»(شهههيدان) :بههه راه سههينهسههرخان مهههاجر/
ستمکاری چو گامیبرنداری (خهوشعمهل )11 :4915،و «حنجهرة دیگهران» :آی دمنهدگان
شيپورهای شایعه/آی حنجرة دیگران (هراتی )225 :4931،میتواندید.
 -2-1پیشینة تحقیق
در باب واژگان و ترکيبات تازهای که در دورههای مختلف شعر فارسی و یا به وسيلۀ
شاعران بزرک پارسیگو ،وارد این زبان شده ،کار جدّی صورتنگرفتهاست .هرچند پاره-
ای پژوهشها قابل ذکراند؛ مانند  -4سلسله مقاالت «ترکيب در زبان فارسی  4تا  ،»6از
عالءالدین طباطبایی؛ مبنای بحث در این مقاالت ،روابط نحوی و معنایی موجود ميان
واژگان سازندة کلمات مرکب است« -2 .صفت فاعلی مرکّب مرخّم :آری یا نه؟» از
عليرضا خرمایی .این مقاله به نقد دیدگاه دستورنویسان سنّتی دربارة صفت فاعلی مرکّب
مرخّم میپردازد و سعی دارد از روزنۀ کاربردشناختی به این ساختار بنگرد« -9 .ترکيب-
سازی واژگانی در پنج گنج نظامی» از قدرت قاسمیپور .نویسنده در پی اثبات این مدعا
است که توان ترکيبسازی نظامی با دیگر جنبههای استادی او همچون قصهپردازی ،صور
خيال و آفاق اندیشهاش برابریمیکند .مبنای کار او دیدگاه فرماليستهای روسی است.
« -1فرایند فراهنجاری واژگانی در اشعار شفيعیکدکنی» که در صدد بازنمایی شيوههای
ابداع واژگان جدید در شعر شفيعیکدکنی است .نگارنده توفيق شاعر در ترکيبسازی را
مرهون وسعت اطالعات او و امکانات زبان فارسی در واژهسازی میداند .نيز کتابهایی
مانند «ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز» از ایران کلباسی« ،لغتسازی و وضع و ترجمۀ
اصطالحات علمی و فنی» از خسرو فرشيدورد« ،اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز» از
خسرو کشانی و «ساخت زبان فارسی» از آزیتا افراشی ،در این زمره قرارمیگيرند.
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 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
اهميّت این تحقيق ،افزون بر معرفی ترکيبهای جدید ،در جوابدادن به سواالتی است
که در این زمينه قابل طرح است؛ سواالتی مانندِ الف :زمينههای فکری غالب در ساخت
ترکيبهای جدید کدامند؟ ب :نوترکيبهای ساختهشده در ادبيّات این دوره را به چند
دسته میتوان تقسيمکرد؟ و این دستهبندی براساس چه معيارهایی صورتمیپذیرد؟ ج:
ميزان توفيق در ساخت ترکيبات تازه به چه مؤلّفههایی بستگیدارد؟ د :عناصر بالغی و
زیباشناختی در ساخت ترکيبات جدید چه جایگاهی دارند؟ ه :ترکيبات جدید ،در آثار چه
شاعرانی از بسامد باالتری برخورداراست؟
 -2بحث
نوترکيبهای موجود در آثار شاعران شاخص این دوره را میتوان ذیل چند عنوان
کلی تقسيمبندیکرد که عبارتاند از اسم مرکب ،صفت مرکّب ،ترکيبات ونددار،
ترکيبات شبهونددار و همایی بالغی واژگان:
 -1-2اسم مرکب
 -1-1-2اسم+اسم
 -1-1-1-2هستة پایان
آنگاه که ترکيب اسمی متشکل از دو اسهم (اسمااسهم) باشهد ،نهاگزیر یکهی از آن دو
هسته و دیگری وابستۀ آن است .چنانکه هستۀ ترکيب ،جزء دوم باشد ،اسهم مرکهب هسهته-
پایان خواهدبود .در ترکيبهای اسمی هسهتهپایهان ،اسهم اوّل (وابسهته) اسهم دوم (هسهته) را
محدودمیکند .مانند کلماتِ شب ،غم و اندرز که در ترکيبات هستهپایانِ شبنامه ،غمنامهه
و اندرزنامه ،معنای هستۀ ترکيب (نامه) را محدودکردهاند .اسم مرکهب هسهتۀ پایهان ،همهان
است که در دستور سنّتی آن را اضافه مقلوب ناميدهاند؛ زیرا این دسته از ترکيبهات از جابهه-
جایی مضاف و مضافاليه بهدستمیآیند .ترکيبات اسمی هستۀ پایان را به دو دسته تقسيم-
کردهاند؛ دستۀ اوّل اسمهای مرکبی اند کهدر آنها هم هسته وهم وابسته ،هردو معنهی اسهمی
دارند( .طباطبایی )431 :4936،ترکيباتِ حيرتسرا :کوهها ای کوههای سهرفراز /ای در ایهن
حيرتسرا آیينهباز (اسرافيلی ،)59 :4934،شویخانه :ای عروسان امشب!/که گلگيسهتان را
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به ستاره آذینکردهاید /و در هودجی ازکهکشان به شویخانه میروید (گرمهارودی:4939،
 )455و التمهاسنامهه :روزههای بها شههادت آشههناشهدن ،گریسهتن ... /روزههای التمهاسنامههه
خواستن ز مادر و پدر(طهماسبی )93 :4935 ،از آن جملهاند:
در دسته دوم از ترکيبات اسمی هستهپایان ،وابسته ،معنای صفتی دارد( .طباطبایی:4936،
 )434یا اینکه می توان آن را تأویل به صهفت کهرد .در ایهن حالهت ،ممکهن اسهت توصهيف
متضمّن معنای شباهت باشد .مانند گهلپولهک (پولهکِ گهل ماننهد) :سهتارگان /گهلپولهک
آستين منند گویا (گرمارودی ،)433 :4939،گلميخ (ميخِ گل مانند) :از دامهن خيهام سهحر
دستهای صبح /گلميخهای کوکب سيمينه میکشيد (همان ،)949 :گلگيس (گيس گهل
ماننههد) :و کنههار آن تپههه /کههز نرمریههز بهههاری بههاران /گههلگههيس سههبزش مرطههوب اسههت (-
گرمارودی )461 :4939،و گلنغمه (نغمه گل ماننهد) :سهبز شهد شههر ز گهلنغمهه تکبيهری
سبز/کوچه در کوچه ز گلبانگ فراگيری سبز (مجاهدی)51 :4939 ،؛ یها اینکهه وابسهته در
مقام وصف ،منشأ چيزی را بيانکند .نظيرِ سنگاب (آب ناشی از سنگ) :از سينه ههر کلمهه /
هفت سنگاب معنا میجوشد (همان ،)263 :سهمضهربه (ضهربه ناشهی از سهم) :بهر توسهنی از
جادو  /میتازی  / ...و سمضربههای توسنت /تنها خاک تاریخ را برمیانگيزد (همان،)293 :
نمک آبادی (آبادی ناشی از نمک) :دور مداریدمان که دیهر رسهيدیم /از نمهکآبهادی ،از
کهویر رسيهدیم (معلم )31 :4935،ممکناست وابسته در جایگاه صفت نسبی نشسته و نسبت
به مکان یا زمانی را بيانکند .مانندِ ميانسو (سوی ميانی) :وقتی سفر از ميانسوی داالن عطهر
اقاقیهاست /شور درازای ره ،باز باقی است(/گرمارودی )911:4939 ،و شبفهروغ (فهروغ
شبانه) :چلچراغ آه کهردم شهبفروغ آسهمانهها /تها جمهال عشهق را از روزن زنهدان ببيهنم (-
کاشانی)444:4932،
در ترکيبِ «دلفرش» (فرشی از جنس دل) نيز وابسته به منزلۀ صفت برای هسهته اسهت و
جنس آن را بيانمیکند :وقتی خبر ز آمدنت آمد /گستردهشد /در هر کجهای خهاک /دل-
فرش عاشقان عطشناک (عبدالملکيان.)421 :4966،
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 -2-1-1-2هستةآغاز :اسم مرکبی است که جزء اوّل آن هسته و جزء دوم وابسته
باشد« .صورت زیرساختی این نوع اسم مرکب ،ترکيبی است نحوی شامل دو اسم که با
نشانۀ اضافه به هم پيوندمییابند( ».طباطبایی )432 :4936،مانند «راهآهن» (راهِ آهن) یا
ترکيب «گلسنگ» (گلِ سنگ) :هزاران بار /در حسرت همپایی قاصدکها مردهام /و در
حسرت دیدن رویش گلسنگ (گرمارودی)224 :4939 ،
 -3-1-1-2متوازن :اسم مرکبی است که هر دو جزء آن به یهک انهدازه در سهاختار
معنایی ترکيب نقشدارند؛ یعنی نمیتوان یکی را هسته و دیگری را وابسته ناميد .نوترکيهبِ
«زهرانگبين» از این قبيل است :موميهایی  /...زههرانگبهين لبخنهد دانایهان مغمهوم را  /بهر لهب
داشت (همان .)431 :چه بسا ممکن است بين دو جهزء تشهکيلدهنهدة اسهم مرکهب متهوازن
حرف عطف «واو» بياید( .طباطبایی )432 :4936،نظيرِ «ليت و لعل» و «بهوک و مگهر» :چهه
قوم ،قومی غافل ،اسير ليت و لعهل /چهه قهوم  ،قهومی جاههل ،ذليهل بهوکومگهر (کاشهانی،
 )11:4932گاه در بخشی از یک همایی واژگهانی نيهز نهوعی تهوازن دیهده مهیشهود :ماننهد
«مجمع طبع و طبيعت» :بهار مجمع طبع و طبيعت است و ليک /به هر که ساخت معلّم بهه مها
نساخت بهار (معلم.)222 :4935،
 -2-1-2اسم  +صفت
 -1-2-1-2اسم  +صفت فاعلی :ساخت صفت فاعلی مرکّب مرخّم ،از فرایندهای
بسيار زایا و آسانیاب در واژهسازی است .طی ایهن فراینهد «عنصهر غيرفعلهی (اسهم ،ضهمير
مشترک ،صفت ،قيد) قبل از ستاک حال فعل (مثالً آموز و بهين) قهرارمهیگيهرد و ماحصهل
آن ،اسم یا صهفت جدیهدی (دانهش آمهوز ،خهودبين) اسهت( ».خرمهایی )69 :4931،برخهی
مرکبهای اسمی که در شعر این دوره با بهرهگيری از این الگو ساختهشهدهانهد ،عبارتنهد از
قلمزن :تنی پایفرسود سال است و ماه /همينم قلمزن بهه دفتهر نوشهت (اوسهتا،)4933:222 ،
سههحرآویههز :در دشههت شهههادت چههو نسههيم سههحرآویز /بهها داغ دل اللههه بههه تفسههير نشسههتيم
(همان ،)491:آیينهباز :کوهها ای کوههای سرفراز /ای در این حيرتسرا آیينهباز (اسهرافيلی،
 ،)59 :4934نطفهبند :خنده در گلزار هستی ،نطفهبند شيون اسهت (همهان ،)5 :تماشهاجهو :آه
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دیگر نه درختی است که من /عطش چشم تماشاجو را بنشهانم (هراتهی ،)216 :4931،نغمهه-
سنج :چه التفات به مرغان نغمهسنج چمن/که باغ را به زبان شکوههای رنگين (اوستا:4933 ،
 )19گاه در اسامی مرکبی که با اسهتفاده از الگهویِ «اسهما صهفت فهاعلی» سهاختهشهدهانهد،
صفت فاعلی معنایِ صفت مفعولی دارد .مانند پسریز :ای تابنهاکتهر از پهسریهز بهاران بهر
برک مانده  ... /ای شعر (گرمارودی ،)435 :4939،روشناس(روشناس غيب :انسان عارف):
از کيميای مهر تو ای روشناس غيب /قلب ما ز بوته بهرون بها عيهار نهاب (شهاهرخی:4911،
.)512
 -2-2-1-2اسم یا صفت جانشین اسم  +صوفت مفعوولی :صهفت مفعهولی بها
افزودن پسوندِ «های غير ملفوظ» به ستاک گذشته افعال بهدسهتآیهد .ماننهدِ رفتهه ،نوشهته و
خورده .این صفت ،گاه با اسمی که بعد از آن میآید ،واژه مرکبی میسازد که غالب ًا صهفت
مرکّب و گاه اسم مرکب است (طباطبایی .)451 :4931،برخی اسامی مرکهبِ نوترکيهب در
شعر انقالب با استفاده از این الگو ساختهشدهاند .مانند آتشزاد :آه خاموشان آتهشزاد بهی-
تاثير نيست (اسرافيلی ،)5 :4934 ،سياهزاده :چه باک اگر /آن سياهزادة سالوس  /...به سهياه-
کاری تنمیزنهد (همهان ،)991 :نانجيهبزاده :ملهوک نانجيهبزاده  /...آب را بهر خاکسهتر
ریخت (هراتی.)444 :4931،
 -3-1-2صفت +اسم :ایهن اسهم مرکّهب کهه دستورنویسهان بهه آن ترکيهب وصهفی
مقلوب میگویند از جابهجایی صفت و موصوف (تقدم صفت بر موصوف) بهدستمیآید.
این دسته از اسامی مرکب غالباً خوشساخت و شيوا بهوده و انسهجام درونهی بهاالیی دارنهد.
نوترکيبهایی نظيرِ داغناله :بندیان خاک /افالک را ستههارهنشهانمهیکننهد /از داغنالههههای
جگرسوز تابناک (خوشعمل ،)411 :4915،شورابه :شورابۀ اشکی نهابهنگهام را /بهر لبهانم
مزمزهکردم (عبدالملکيان ،)61:4966،کهنهرند :این تهازه رویهان کهنههرنهدان زمهينانهد /بها
ناشکيبایان صبوری را قریناند (معلم )11 :4935،و نازکنای :بهه زاللهی /بهه نهاگزیر /چهون
شعر که از درون شاعر /چون تراوش آب کهه از نهازکنهای (گرمهارودی ،)493 :4939،در
این طيف قرارمیگيرند:
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 -4-1-2قید +بن مضارع :ماننهد سهحرخند :ای بهه ههر گهردش چشهم تهو ههزاران
بدرود /ای سحرخند تو را اشک و دریغ (اوستا.)4933:36،
 -2-2صفت مرکّب
 -1-2-2اسم  +اسم :گاه از ترکيب دو اسم ،یهک صهفت مرکّهب حاصهلمهیشهود.
معموالً در این حالت ،در زیرساخت ترکيب نوعی تشبيه نهفتهاست و بهه تبهع آن از یکهی از
دو اسم ،معنای صفت حاصلمیشود :مانند رخشدل (دارای دلی مانند دل رخش) :اگر کهه
رخشدلی بوی آشنا شنود/کجا به دست سواری مههار خواههدمانهد (امهينپهور،)33 :4969،
گلنفس (دارای نفسی مانند نفس گل) :کاش در این فصل بیدردی نسيمی گلنفس /گهرد
حسههرت را زروی بههرک زردی مههیگرفههت (مجاهههدی ،)33 :4939،شههقایقسههيرت (شهههيد:
دارای سيرتی مانند سيرت شقایق) :سخت گمناميد امّا ای شقایقسيرتان /کيسهمیدوزند با نام
شما شيادها (قزوه« .)22 :4935،رخشدل» در ردیهف ترکيبهاتی ماننهد «بهزدل» یها «مهرغدل»
قرارمیگيرد.
 -2-2-2اسم  +صفت
 -1-2-2-2اسم  +صفت فواعلی مرکّوب مورخّم :ایهن فراینهد از آسهانتهرین و
پرکاربردترین روشها در ترکيبسازی است .چنين نوترکيبهایی «بيش و پيش از هر چيهز
برای توصيف ویژگیها و صفات افراد و اشيا بههکهارمیرونهد» (قاسهمیپهور )426 :4931،و
صفتهای مرکب بهدستآمده از این شيوه ،معموالً ،طبيعی و خوشتراشاند .در مثهالههای
آتی ترکيبههای نهمهارجو :وخشهوررو ،دژخهيمخهو ،انهدکهنهر ،بسهيارگو /کاههلعمهل،
نهمارجو ،آلودهجان ،آلودهتن (سبزواری ،)494 :4961،نهادرهگهو :قمهری چهه بهه سهر دارد

برشاخه اگر نيست /خود نادرهگو شيخی بنشسته به منبر (گرمارودی ،)411 :4939،خردسوز
(عاشق) :ما خردسوزان عالم با جنون هم خانهایم /بادهپيمایان عشقآیين نافرزانهایم (خهوش-
عمل )23 :4915،و دلدوز :دوباره میآیی /با صفایی دلدوزتر از تَرَکهای دست روستایی
(گرمارودی )211 :4939،از آنجملهاند:
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این روش جزء زایاترین ابزارها در ساخت مرکهبههای وصهفی اسهت (خرمهایی:4931،
)69؛ به همين دليل ،بسامد نوترکيبهایی که با این شيوه ساختهمیشوند ،نسبت به شيوههای
دیگر بيشتر است .این الگوی واژهسازی از آن جههت اهميّهتدارد کهه قهدمت آن حتّهی بهه
سدههای نخستين هجری و زمان فردوسی نيز میرسد( .فرشهيدورد )292 :4931،نوترکيهب-
هایی چون نرمخيز :خوشا پرنده تنهاتراز مهن /کوچهکتهر از عشهق /...نهرمخيزتهر ازمهتهاب
(همان ،)291 :غمگزا :با اندوهی واالتر از غمگزایی عشق /...برای تو با چشم همه محرومان
میگریم (گرمهارودی ،)494 :4939،روانسهوز :نشهان درد روانسهوز تسهت دفتهر تهو /کهه
بيسههتون اثههر از رنههج کههوهکههن دارد (اوسههتا ،)4933:99 ،شههورخند :عشههق خههوار انگاشههتهای

شورخند بخت من /خوابناک ای بخت من زین تلخگهون صههبای مهن (همهان )99 :و نهرم-
گریههز :نههرمگریههزان /آویههزان /پهها برمههیچيههنم از الونههد /و پهها پنجههه بههر البههرز مههیجهههم (-
گرمارودی )433 :4939،نيز از این قبيلاند:
 -2-2-2-2اسم+صفت مفعولی مرکّب مرخّم :از صفتهای مرکبی که ترکيبی
از اسم و صفت مفعولی مرکّب مرخّم هستند ،آنچه عمالً برجایمیماند ،اسم و بن ماضی
است .چنانکه در نوترکيبهایی نظيرِ پسافکند (فرزند ،یادگار) :ازآدم و از نوح بهين پور به
گوهر /وز ختم رسل احمد مختار پسافکند (کاشانی ،)295 :4961،پایفرسود :تنی پای-

فرسود سال است و ماه /همينم قلمزن به دفتر نوشت (اوستا ،)222 :4933،زرنوشت
(طالیی ،افتخارآميز) :ماندگار باد بر کتاب ذهن روزگار /برکهای زرنوشت سرنوشت ما
(طهماسبی )93 :4935،و غزلپرورد :ای عشق غزلپرورد ای وحشی صحراگرد /تنهاشدهام
برگرد ،برگرد که میميرم (مجاهدی )92 :4939 ،میتواندید:
 -3-2-2صفت+اسم :این الگو در ساخت اسم مرکب نيز کاربرد دارد و همان است
که در مباحث دستوری ترکيب وصفی مقلوب ناميدهمیشود؛ امّا کاربرد الگوی مذکور در
ساختن صفتهای مرکّب بيشتر از مرکّبهای اسمی است .ترکيبات پر کاربردی نظير
«بزرکمرد»« ،زیبارو»« ،نکوسيرت»« ،روشنضمير»« ،بلندباال» و «بلندهمت» در این طيف
قرار میگيرند .در نمونههای زیر نيز نوترکيبهایی مانند خوشبال :کدام شاپرک خوش-
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بال /چنين سيمرغگون میپرد؟ (گرمارودی ،)411 :4939،گرمتاب :این سوسمار خرد/
خفته بر صخره ،در ال الیی خورشيد گرمتاب (همان )431 :و گرانپی :تا گشت این حصار
گرانپی وطن مرا /زد چون حصار سلسله در پا محن مرا (اوستا )4933:254،از این قبيلاند:
 -4-2-2صفت+صفت :گاهی صفت مرکّب از ترکيب دو صهفت حاصهلمهیشهود.
نظيرِ بدرام (سرکش) :توسنی باشد جهان بدرام و صاحبناشناس /چهابکیکهن تها بهه منهزل
آیی از بيدای خویش (سبزواری )423 :4961،که در آن ،غالب خصوصهيات یهک ترکيهب
بدیع نظير داللت کامل ترکيب بر معنای مورد نظر ،عدم وابستگی به متن و امکهان اسهتعمال
آن در معنههای مههذکور در مههوارد دیگههر ،و پيوسههتگی و گههرهخههوردگی کامههل ميههان دو
جزءترکيب ،مشهوداست .نيز«سرنگون موجخيز» (آسمان) در بيتِ «بر این سرنگونموجخيز
کبود /بگستردمی بال و پرسودمی» (اوستا.)921 :4933،
 -3-2ترکیبات ونددار :برای ایجاد یک مدخل واژگهانی جدیهد مهیتهوان از شهيوه
وندافزایی بر ابتدا یا انتهای یک واژه مسهتعمل و شهناختهشهده بههرهجسهت .زبهان فارسهی از
جمله زبانهایی است که امکان استفاده از این فرایند جهت واژهسهازی در آن مهياسهت .در
این زبان ،وندها متعدّدند؛ دستهای از این وندهها تصهریفیانهد و در سهاخت واژگهان جدیهد
نقشیندارند ،امّا دسته دوم وندهای اشتقاقیاند که با استفاده از آنها مهیتهوان سهاختههای
واژگانی تازهای ابداعکرد .وندهای اشتقاقی بهه اقسهام مختلهف کلمهات پيوسهته و ترکيبهات
جدید میسازند.
 -1-3-2پیشونددار
نارندم ار بخواهم این شب سحرشود /باش د اگر به تخت سليمانيم جلوس (امامخمينی،
« :)423 :4911نارند»  ،ترکيبی زیبا و درعينحال رندانه است؛ دو جزء ترکيب به زیبایی
درهمتنيده و جاافتادهاست .چنان که میتوان آن را بدون کوچکترین ابهام معنایی ،در
موارد دیگر بهکاربست .ترکيب «نافرزانه» را نيز ،هم از جهت ساخت و هم ازحيث هالۀ
معنایی رندانهاش با ترکيب نارند میتوان مقایسهکرد؛ زیرا چنانکه از فحوای بيت برمیآید،
نافرزانه ،به معنی بیخرد نيست؛ بلکه بيشتر مفهوم عاشقپيشۀ خردگریز از آن به ذهن
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متبادرمیشود :ما خردسوزان عالم با جنون همخانهایم /بادهپيمایان عشقآیين نافهرزانهایم
(خوشعمل.)23 :4915 ،
علی معلّم نيز ترکيب پيشونددار «بیهم» (بییاور) را ساختهاسهت کهه در مقابهلِ «بهاههم»
قراردارد و به تقليد از آن ساختهشدهاست :بنشين ای به من از جمله فهراههمتهر /مهن و تهو از
همه بیهمتر و باهمتر (معلّهم )92 :4935 ،دو نوترکيهب «واگهردان» و «واپهاش» نيهز از فعهل
پيشونددار صفت فاعلی مرخّم ساختهشدهاست که معنای صفت مفعولی از آن برمیآید :یاد
لبخند تو در ذهن /چون واگردان خا طره نوایی گرم /به دل مینشسهت (گرمهارودی:4939،
)429؛ ای پنهانترین روح من  /...و چاالکتر از واپاشآبیکه نوبالغهان /مسهتقيم از نهاودان
مینوشند /ای شعر (همان.)435 :
 -2-3-2پسونددار
باورندارم از تو این بيگاه خفتار /پایان ره نزدیک و وامانهدنزرفتهار (سهبزواری:4963،
 )443شاعر در ابداع ترکيب «خفتار» (خوابيدن) به ترکيبهای شناختهشدهای نظير «رفتار» و
«گفتار» نظرداشتهاست .به هر صورت ،محصول کار او سهاخت بهدیع و اسهتواری اسهت .در
مثالهای زیر ترکيبات وندداری همچون «بهاور» :دردا که بيفکندیم از دفتر ایام /در گردش
سال و مه اوراق بهاور (سبزواری ،)413 :4961،ترانهزار :ترانهزار مهن تهویی /تهو نوبههار ههر
کجا شکفتهای (اوستا )61 :4933،و آفتابآسا :آفتابآسا خيال روی او /سربرآرد ههر دم از
هر روزنی (همان ،) 436 :با تفاوت در شدت و ضعف چنين حالتی دارند:
نمونههای دیگری از نوترکيبهای پسهونددار در شهعر اوسهتا ،طهماسهبی و گرمهارودی
عبارتند از خوابگون :راز هستی را که میگفتی یکی ایدر نيهوش /قصههههای خوابگهون از
نرگس شهالی مهن(همهان ،)93:خفتگهاه :سهرزمين باسهتان ،شهب خفتگهاه کهاروان /افتخهار
روزگاران یادگار ازمنه (همان ،)216:ایمانکده :دیو بیباور کثرت ز ميان تا برخاست /شدم
ایمانکدة وحدت روحافزایی(طهماسهبی ،)451 :4935 ،صهخرهوار :آیها مهرک واریهزعمهر
است /چون پسریز باران /مانده بر یال صهخرهواران (گرمهارودی )4939:295،و سنبلسهتان:
سنبلستان گيسو /سایهبان شقایقهای عذارت (همان.)251 :
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 -4-2ترکیبات شبهونددار :افزون بر وندها ،واژگانی نيز وجوددارند که مانند وند
عملمیکنند؛ اگر چه در اصل ،جزء وندها بهحسابنمیآیند« .شبهوندها (موارد ميانمرزی)
کلمات آزادی هستند که در ترکيب با کلمات دیگر با معنایی به جز معنی اصلی خود به-
کارمیروند .شبهوندها هرگاه معنی اصلی خود را از دستبدهند و یا دیگر به صورت آزاد
بهکارنروند ،به وند تبدیلمیگردند» (کلباسی .)415 :4919،شاعران در نمونههای زیر از
واژگانی همچون «آباد»« ،سرا»« ،خانه» و «نامه» به عنوان شبهوند بهرهجستهاند؛ در ترکيبات
حيرتسرا :کوهها ای کوههای سر فراز  /ای در این حيرتسرا آیينهباز (اسرافيلی:4934،
 ،)59نازخانه :چقدر نازشدی ای نازنين من امروز /چقدر نازخریدی که نازخانهشدی
(طهماسبی ،)65 :4935 ،التماسنامه :روزهای با شهادت آشناشدن ،گریستن /روزهای
التماسنامه خواستن ز مادر و پدر (همان ،)93 :هرگزآباد :نالهای بگشودپر بگرفتپای/
سوی عرش هرگزآباد خدای (اوستا )4933:439 ،و شویخانه :در هودجی ازکهکشان به
شویخانه میروید (گرمارودی.)455 :4939،
برخی از واژگان در حالت عادی شبهوند نيستند یا اینکه در عرف اهل زبان شبهونهد بهه-
حسابنمیآیند؛ امّا ممکن است در عمل ،به جههت کثهرت ترکيهب بها کلمهات دیگهر ،در
جایگاه وند بنشينند و مانند وند عملکننهد .اسهتعمال واژة «یهار» در ترکيهب «راهیهار» از آن-
جملهههه اسهههت :ای از تهههو بهههیپنهههاهکسهههان ،گهههرمرو /ای راه و راهیهههار کجههها مهههیروی
(ميرشکّاک )11 :4935،البتّهه «یهار» در پهارهای مهوارد پسهوند دارنهدگی اسهت؛ چنانکهه در
«هوشيار» میبينيم .امّا مواردی نيز هست که اگرچه وند نيست ،ولی مانند وند عملمهیکنهد.
به جز راهیار ،دهیار و بهیار و کودکیار نيز از این قبيلاند .این حکم در مورد واژهای ماننهد
«سو» ،در ساختهایی مانند «ميانسو» و «هيچسو» نيز صادق است :وقتی سهفر از ميهانسهوی
داالن عطر اقاقیهاست /شور درازای ره ،باز باقیاست (گرمهارودی ،)911:4939،شهکوهای
بال نيایش بازکرد /زی فراز هيچسو پروازکرد (اوستا.)439 :4933،
ممکناست که برخی شاعران برای خود شبهوندهای ویژهای داشتهباشند؛ منظور از شبه-
وندهای خاص ،واژگانی است که احياناً شاعر در سهاختههای متعهدّد و بهه کهرّات از آنهها
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بهرهمیگيرد ،چنانکه گویی از آنها تلقی وند دارد .در شعر مهرداد اوسهتا ،واژگهان «سهير»،
«پيوند» و «سوز» ،در ترکيبات آسمانسير :که افزون تر ز یک لمعهه نتابهد /چهراغ آذرخهش
آسمانسير (همان ،)436:گردونسير :پشه گردونسيرشد همچون همای /نيمی ابليس آمد و
نيمی خدای (همان ،)436:پيوندسوز :شکوه ترس مالمهتخهوردة پيونهدسهوز /حسهرت بهيم
ندامت دیده تنهای من (همان ،)91:غمپيوند :اشک نی ایهن شهعله آه اسهت بهر دامهان شهب/
میزند مژگان خوابافشان غمپيوند من (همان ،)421:جگرپيوند :هاله بندد چهون شهباهنگام
ای دلبند من /تندباد ناله در آه جگرپيونهد مهن (همهان ،)429:اندیشههسهوز :اشهک مهن ایهن

خلوتافروز غم اندیشهسوز /کودک چشم جگرپيوند خون پاالی من (همهان ،)94:خهواب-
سههوز :بههيش از ایههنم آذر دل برفههروز /ای شههراب بههزمسههاز خههوابسههوز (همههان )436:چنههين
جایگاهی دارند:
 -5-2همآیی بالغی واژگان به منزلة ترکیب
کلمه سه ویژگی دارد :بار تصهویری ،بهار موسهيقيایی و بهار فضاسهازی .ترکيهب (کلمهه
مرکب) هم ،به جهت اینکه جانشين کلمه میشود و نقش کلمه را بازیمیکنهد ،از ایهن سهه
خصوصيّت برخورداراسهت .برخهی سهاخت هها ،اگهر چهه لزومه ًا کلمهه مرکهب نيسهتند ،امّها
خصوصيات فوق را کماکان در آنها میتوانیافت .این ساختها معموالً از ههمآیهی بالغهی
واژگان بهدستمیآید .وقتی از همآیی بالغی سخنمیگویيم ،بدان معناست که دو یا چنهد
واژه ،هرچند فاقد پارهای از خصوصيات یک ترکيب مستقلاند ،امّا به جههت وجهود عٌلقهه-
های بالغی و هنری مستحکم در ميانشان ،در مجموع به منزلۀ یک واحد زبهانی عمهلمهی-
کنند و تداعیگر بار مفهومی و محتوایی واحدیاند؛ بنابراین معنای بهدستآمده از همهسیی
چند واژه با معنای تکتک واژههای زنجيره متفاوت است.
 -1-5-2همآیی استعاری
همسیی استعاری معموال متشکل از کلمه استعاره و قرینه صارفۀ آن است ،به شهرطی کهه
از نهایت انسجام برخورداربوده و به جهت قرارگرفتن در فضای معنهایی واحهد ،جهداکهردن
آنها از یکدیگر با حفظ معنای مورد نظر امکانپدیرنباشد .گاه ،زمينهۀ شهکلگيهری همهسیی
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واژگانی ،مفاهيم ادبی است .مانندِ بهار عاطفه (غزل) :بهار عاطفه است این غزل که من دارم
(حبيبآبادی ،)63 :4961 ،ارغنون خدا (شعر) :چو سوز عشق نبينی به ساز عشهق مپهيچ /کهه
شعر نغمۀ عشاق ارغنون خداست (شهریار،ج  ،)444 :4،4913نقشبنهد قهول و غهزل (اسهتاد
شهریار) :بشکست زهره بربط و لببسته از سرود /تا نقشبند قهول و غههزل زیهن دیهار رفهت
(شاهرخی ،)153 :4911،پسر آسمان (حهافظ) :کهه جهز تهو ای پسرآسهمان بهه روی زمهين/
حمایل ازکهف جهوزا گرفهت وقهت سهحر (گرمهارودی ،)914 :4939،الفبهای درد (شهعر):
الفبهای درد از لبم میتههراود /نه شبنم که خون از لبم میتراود (امينپهور ،)13 :4935،از آن
جمله است:
دستۀ دیگری از همسییهای واژگانی ناظر بر طبيعت و توصيف شاعرانۀ آن اسهت؛ ماننهد
بقچۀ نور (خورشيد) :در جوشن رزم صبح را تاباندیم /یک باغ بنفشه در سحر رویانهدیم /تها

بقچه نور واشود در پس ابر /مهمان خدا را به ضيافت خواندیم (بهاقری ،)53 :4961،عهروس
هودج خون (زعفران) :من آیينۀ رنهج روزگهارانم /عهروس ههودج خهون زعفهران ایهرانم (-
گرمارودی ،)151 :4939،دریای باژگون روان (آبشار) :ای از شهکوه بيشهتر و از وقهار ههم/
دریای باژگون روان آبشار هم (همان ،)13 :پيک هرزهگرد (باد) :پيهک ههرزهگهرد بهاد /از
سوک بزرگی میدهد پيغام (سبزواری ،)31 :4961،دهان خشک زمين (چاه خشک) :هنهوز
دهان خشک زمين /چاه /ز حيرت صبر بزرک تو /باز ماندهاست (وسقمی.)49 :4963،
ردّ پای دیگر موضوعات رایج در شعر انقالب و پایداری نظير مضامين دینهی ،حماسهی،

ملی و سياسی -اجتماعی را نيز در همسییهای واژگانی میتوان سراغ گرفت .ماننهد قتلگهاه
ترنّم (فضای خفقان و استبداد) :پيامآورانی که در قتلگهاه تهرنّم /سهرودن علهیرغهم رنجبهر/
اعجازشههان بههود (حسههينی ،)15 :4935،خضههردریاههها و امههام آبههها (غههدیر خههم) :کهههيست؟
خضردریهاها امهام آبه ا چيسهت؟ روشهن آبگيهری برتهر ازکهوثر غهدیر (ميهرشهکّاک:4935،
 ،)412نهایت ابهام جاده (دوردست قابل مشاهدة جاده که موهوم و مبهم جلوهمیکند) :مهن

از نهایت ابهام جاده میآیم /هزار فرسخ سهنگين پيهاده مهیآیهم (معلهم ،)4935:93،خهواب
شهيد (از دنيا رفتن شهيد) :با صدای خروس آبهادی /چشهم بيهدار صهبح پيهداشهد /بهاز ایهن
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آسمان آبی رنگ /مثل خواب شهيد زیبا شد (همان ،)932 :قرآن سهرخ (امهام حسهين (ع)):
تو قرآن سرخی« /خونآیه»های دالوریت را /بر پوست کشيدة صهحرا نوشهتی (همهان،)36:
حریق سبز (درخت؛ درخت انقالب) :ریشه های ایهن حریهق سهبز و رویهش بلنهد /تها بعيهد و

ناپدید ،یک نفس دویهدهاسهت (طهماسهبی ،)11 :4935 ،مههين طهوطی غيهبآمهوز (پيهامبر
اسالم(ص) :مهين طوطی غيبآموز در آیينۀ وحدت /کهه بهیقهرآن قنهدآميز او کهامروایهی
نيست (شهریار.)113 :4913،

نيز از این قبيل است همسییهای موجود در مثالهایی نظير سرزمين فرصت پرواز
(جبهه) :مادر! /این نامه یک اشارت کوتاه /...از سرزمين فرصت پرواز (عبدالملکيان:4961،
 ،)439باغ بينش و کالم فشردة تاریخ (امام حسين (ع)) :ای باغ بينش  /...تو کالم فشردة
تاریخی /کربالی تو مصاف نيست /منظومۀ بزرک هستیست (گرمارودی،)416 :4939،
طفل نيل  :چو طفل نيل صدها غرقه در بحر بال بينی /که طوفانشان نگهبان است تا آرد به
ساحلها (مردانی ،)949 :4961،نقاشیروح (عشق) :عشق نقاشی روح است و به طفلی

طرحی  /رنگ و روغن به جوانی به پيری پرداز (شهریار،ج ،)663 :2،4913سقفهای-
کاذب سربی (هوای آلودة شهرها) :گفتند /:از سقفهای کاذب سربی /باران زرد /باران
شيميایی /میبارد (امينپور ،)426 :4935 ،مفتاح غم پنهان (ناله) :ناله مفهتاح غم پنهان بود/
جان صاحبدرد را درمان بود (سبزواری.)411 :4961،
 -2-5-2همآیی مجازی  :در همسیی مجازی لفظ مجاز همراه یک یا چند کلمه
دیگر که معموالً قرینه مجازاند ،میآید و در مجموع بار تصویری و معنایی واحدی را القا-
میکند .مانندِ رویش بلند (درخت :درخت انقالب) :ریشههای این حریق سبز و رویش
بلند /تا بعيد و ناپدید ،یکنفس دویدهاست (طهماسبی ،)11 :4935،موعظۀ مطرود (لطفاَ
سکوت) :هياهو در راهروها سرگردان میگذرد /و به موعظه مطرود «لطفاً سکوت» نيشخند
میزند (صفارزاده ،)445 :4965،تعجب سبز (بهار) :بهار تعجب سبزی است /در چشمهای
خاک (هراتی ،)51 :4931،اتفاق زرد (پایيز) و اتفاق سرد (مرک) :افتاد /آنسان که برک/
آن اتفاق زرد /میافتد /افتاد /آنسان که مرک/آن اتفاق سرد /میافتد (امينپور)51 :4935،
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نخستين و ابتداییترین خصوصيتی که میتواند به یک ترکيب تازه در نزد مخاطبان و
اهل زبان مقبوليتبخشد ،داشتن جلوة جمالشناختی است .این امر زمانی تحققمییابد که
ترکيب تازه در فضای طبيعی زبان و به تبعيت از قواعد زبانشناختی و دستوری ساختهشود
و درعينحال ،رنگ و بوی تکلف و تصنع نداشتهباشد .واژههای گوشنواز و خوشصدا و
به دور از تنافر آوایی ،بیتردید برای ذوق سليم خوشایندتر است .همچنين ترکيبهایی که
دارای انسجام درونی بوده و اجزای آن از بههمپيوستگی باالیی برخوردارباشند ،از احتمال
کسب مقبوليت بيشتری برخوردارند .معيار مقبوليت واژگان و ترکيبات جدید در حوزة
یک زبان ،ذوق سليم مخاطب است.
از رهگذر تحليل نوترکيبهای معرفیشده در این نوشتار ،میتوان در باب ویژگیهای
کلی ترکيبات بدیع به چند نکته اشارهکرد :الف :معموال در ترکيبهای بدیع  ،مفهومی که

از آن ارادهمیشود ،حاصلجمع مفهوم همه اجزای آن نيست؛ بلکه برآمده از شکل ترکيب-
یافته اجزا و کليت ترکيب یا عبارت است؛ مانند رخشدل (شجاع) ،امامآبها (غدیر خم)،
قتلگاه ترنم (اوج خفقان) ،بهار عاطفه (غزل) ،دریای واژگون روان (آبشار) ،سرزمين فرصت
پرواز (جبهه) ب :چنانکه معنا به ترکيب تحميلنشود و ترکيب به خودی خود گویای آن
باشد ،ميزان توفيق در ساخت ترکيب تازه باالتر است .ج :یک نوترکيب موفق در داللت بر
معنای مورد نظر ،به هيچ وجه وابسته به متن نيست ،چنانکه بدون داشتن قراین لفظی یا
معنایی یا با داشتن کمترین قرینه ،معنا از آن قابل استنباط است؛ مانند خفتار (خفتن)،
نهمارجو (زیادهخواه) ،بدرام (سرکش) ،نارند (کسی که رند نيست) د :ترکيبهای جدید

دوجزئی که یکی از دو جز را پيشوند یا پسوند تشکيلمیدهد ،خوشنشسته و بهتر جلوه-
میکنند؛ مانند بیهم ،نارند ،خفتار ،درشتناک ،بهاور .ه :در ترکيبات و عباراتی نيز که
یکی از اجزای آن را عنصر فعلی تشکيلمیدهد ،ميزان موفّقيّت شاعران باالتر است .از این
قبيل است ترکيباتی که در ساختن آنها از صفت فاعلی یا صفت مفعولی مرخّم استفاده-
شدهاست .و :دسته دیگر از ترکيبات ابداعی شاعران ،مواردیست که در آنها پيوندهای
بالغی و بيانی نقش اصلی را ایفامیکنند؛ یعنی ترکيب متضمّن تشبيه و استعاره و مجاز
بدیعی است؛ چيزی که در این نوشتار از آن به همسیی بالغی واژگان تعبيرشدهاست؛ مانند
عروسهودج خون (زعفران) ،دریای باژگون روان (آبشار) ،دلفرش ،پيک هرزهگرد (باد)،
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ارغنون خدا (شعر) ،نقاشی روح (عشق) ،برج بینيازی (قناعت) ،سقفهای کاذب سربی
(هوای آلوده) ،دهان خشک زمين (چاه بیآب) ،مفتاح غم پنهان (ناله) ز :پارهای از
ترکيباتی که از بيش از دو جزء تشکيلیافتهاند ،در درون خود دو یا چند ترکيب اضافی
متوالی دارند که اصطالحاً از آن به تتابع اضافات تعبير میشود؛ مانند عروسهودج خون،
قتلگاه تمدن شرق ،نهایت ابهام جاده و سرزمين فرصت پرواز.
 -3نتیجهگیری
نتایج حاصل به شرح ذیل قابل دستهبندی است:
-4زمينۀ فکری و محتوایی غالب ترکيبات جدید در شعر انقالب اسالمی ،توصيف
طبيعت و مضامين ادبی و تغزلی ،دینی و عرفانی ،سياسی و اجتماعی ،اخالقی و تربيتی ،و
حماسی و ملّی است -2 .غالب ترکيبهای جدید از ظرافت زیباشناختی ،جذبۀ هنری و
رنگ ادبی برخوردارند -9 .در اکثر قریب به اتفاق موارد ،ذوق سليم میتواند معنای مورد
نظر را از ترکيب استنباطکند -1 .نوترکيبها یا در داللت خود مستقلاند و یا این که به
کمترین قرینه لفظی یا معنوی نيازدارند -5 .در بسياری از نوترکيبها معنا از کلّ ترکيب
برمیآید؛ یعنی معنایی که از کلّ ترکيب برمیآید ،چيزی جز معنای دقيق و اصلی هر یک
از اجزای آن است که این موضوع ،نشاندهندة انسجام درونی ترکيب تازه است؛ هر چند
موارد معتنابهی نيز وجوددارد که با تجزیۀ ترکيب ،اجزای معنا از اجزای ترکيب قابل-
استنباطاست -6 .در مواردی که ترکيب تازه ونددار ،شبهونددار ،ترکيب وصفی مقلوب و
یا اضافی مقلوب است ،معموال افزون بر بیسابقهبودن ،هماهنگی و همبستگی ميان دو جز
آن نيز در حد اعالست و میتوان دو جز ترکيب را بسان یک هيئت واحد و همچون یک
واژه بسيط انگاشت -1 .از ميان شاعرانی که سرودههایشان در این پژوهش مورد بررسی
قرارگرفتهاست ،بسامد ترکيبهای بدیع ،به ترتيب در شعر موسوی گرمارودی و مهرداد
اوستا ،بيش از دیگران است .در ردههای بعدی نيز شاعرانی مانند علی معلّم ،قادر طهماسبی،
محمود شاهرخی ،مشفق کاشانی ،حسين اسرافيلی ،سلمان هراتی ،حميد سبزواری و قيصر
امينپور قرارمیگيرند.
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