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 چکیده

-مهی ولی در بدن موجود زنده، بقهای آن را تضهمين  سازی در یک زبان، مانند تکثير سلّيبترک

کند. پيدایش واژگان جدید نتيجۀ احساس نياز اهل ادب بهه مصهالح زبهانی تهازه اسهت، تها اندیشهه        

کننهد. شهعر انقهالب و پایهداری محصهول فضهای فکهری و        متفاوت خود را به زیباترین شهکل بيهان  

ای از توانند برای بيان پارهاند و نمیای مواجهتی است بنابراین، شاعران با مفاهيم تازهاجتماعیِ متفاو

پردازنهد. در ایهن جسهتار،    سهازی مهی  ها، استعداد زبانی و واژگانی مناسبی بيابند. ناگزیر بهه واژه آن

 آمده، در پنج دسهتۀ کّلهِی اسهم مرکهب، صهفت مرکهب، ترکيبهات ونهددار،        دستهای بهنوترکيب

گوی سهواالتی اسهت   اند. این نوشتار، پاسخقرارگرفتهآیی بالغی واژگان ونددار و همترکيبات شبه

های فکری غالب اند؟ زمينهها دخيلهایی در ميزان توفيق در ساخت نوترکيبفهنظير اینکه: چه مؤلّ

اسهاس چهه   ها چه جایگاهی دارند؟ براند؟ عناصر بالغی در این ترکيبهای جدید کدامدر ترکيب

-ها در آثار چه شاعرانی یافهت کرد؟ بيشترین نوترکيببندیها را دستهتوان نوترکيبمعيارهایی می

شهده در شهعر انقهالب و پایهداری     ههای سهاخته  هایی بدیع از نوترکيبشود؟ نگارندگان به نمونهمی

فهانی، سياسهی و   ها دربردارندة مضامين ادبی، دینهی، ملهی، حماسهی، عر   اند که غالب آنیافتهدست

 اجتماعی است.
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 مقدّمه -1

-ارتباط در جوامع انسانی است که در عين پيچيده ۀترین وسيلنخستين و گسترده ،زبان

 ،پذیر است. زبانو در هر شرایطی امکان حتیها به رابودن، استفاده از آن برای انسان

اش الفبا و واژگان است؛ واژه، دهندهمندی است که اجزای تشکيلچيده و نظامدستگاه پي

ترین کشف انسان بر روی زمين است؛ اکتشافی کليد کشف تاریکی، رمز معماها و بزرک

ها با زبان ( انسان61: 4914ماند. )براهنی، که تا انسان هست، جاودانه پاک است و تازه می

 دهند.میاندیشند و به تفکرات خود نظمو با توسل به آن می کردهروابط اجتماعی برقرار

 

 مسئلهبیان  -1-1

پذیرش تحوّلزا، پویا و دیناميک است و به دليل ماهيت زبان یک وسيلۀ ارتباطیِ درون

رهگذر، امکان ترميم، نوزایی و  این از .(2: 4936)وحيدیان، هرگز ایستا نيست

سازی در برای واژه کافی د. وجود ظرفيت و امکاناتتجدیدپذیری، در هر زبانی وجوددار

های مختلف توليد واژگان کند. در ميان شيوهمییک زبان از رکود و مرک زبان جلوگيری

: 4916)سایپر، ها استترین آنترین و اقتصادیالوصولجدید در یک زبان، ترکيب سهل

-سازی، چه آنها که بيشتر در زبانههای واژالگوها و فرایند ۀزبان فارسی تقریباً از هم .(33

اند )یعنی های ترکيبیزبان ةروند )مانند اشتقاق( و چه آنها که ویژکارمیهای تصریفی به

-های پيوندی است، بهرهفرایند وندافزایی و پيوند که بيشتر مربوط به زبان حتّی ترکيب( و

ظ قدرت امکانات ترکيبی زبان فارسی به لحا» جهت،به همين .(91: 4939گيرد )عاصی،می

 (39: 4931کدکنی،)شفيعی« هاست.یکی از نيرومندترین زبان

 ی، موالنا، شهریار و ...شاعران بزرگی نظير فردوسی، دانته، شکسپير، حافظ، نظامی، متنبّ

کلمات خاصی دارند که  ،شعرای بزرک»اند. این ترکيب تازه در شعر خود آفریده تعدادی

ای اند کلمهبودهاند و مجبورزیرا که معنای خاصی داشته ؛شناساندها را میآن شخصيّت

-خالف»از این قبيل است، ترکيبِ  .(243: 4963)اسفندیاری، «کنند.برای منظور خود پيدا

، که نظامی آن «ساالر سعادت  بودآمد عادت بود/ قافلههرچه خالف»در بيتِ « آمدِ عادت
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آمد عادت بطلب کام که از خالف» ست و حافظ در بيتابردهکاررا برای نخستين بار به

است. گرفتهترکيب مذکور را از او وام« ت از آن زلف پریشان کردمجمعيّ من/ کسب

 (39: 4931کدکنی،)شفيعی

ت سبکی، تغيير در نوع نگاه شهاعران اسهت، نهاگزیر ایهن نگهاه      تحوّالچون مبنای اصلی 

رهگذر، بسهامد ترکيبهات نهو     شود. ازایندید میجدید، منشأ پيدایش واژگان و ترکيبات ج

بهه   بهوده  جریان هایی که یک سبک واحد درت سبکی نسبت به دورهتحوّال در نقاط عطف

 یحتانقالب اسهالمی در ادب معاصهر فارسهی نقطهۀ عطهف و سها       ادبيّاتمراتب باالتر است. 

نبایدها، و مبانی و مفهاهيم  کنند؛ بایدها و مینوین است. اینجا شاعران در عالمی متفاوت سير

شاعر انقالب و پایداری با دیگر  شاعران معاصر، به کلی یا به طور نسبی متفاوت است. ایهن  

آورد. مهی دنبهال انجامهد و ترکيبهات و کلمهات جدیهدی را بهه     ها به زبانی متفاوت میتفاوت

ی و معرفهی  وجهۀ همت نگارنده در این نوشتار، بازنمایی کهمّ و کيهف فراهنجهاری واژگهان    

-شاعر معرفهی  29نوترکيب بدیع از آثار  464های این دوره است. از این رهگذر، نوترکيب

و قهادر   معلّهم  ترکيهب، علهی   92ترکيهب، مههرداد اوسهتا     11است: موسوی گرمارودی شده

ترکيهب،   1ترکيهب، مشهفق کاشهانی     3ترکيب، محمهود شهاهرخی    42طهماسبی، هر کدام 

 5پهور  ترکيهب، قيصهر امهين    6تهی و حسهين اسهرافيلی، هرکهدام     حميد سبزواری، سلمان هرا

، شهکّاک ترکيهب، یوسهفعلی مير   1عمهل، هرکهدام   ترکيب، اسهتاد شههریار و عبهاس خهوش    

 2ترکيههب، صههدیقه وسههمقی  9محمدرضهها عبههدالملکيان و محمههدعلی مجاهههدی، هرکههدام 

پرویز بيگی  ترکيب و امام خمينی، سيد حسن حسينی، طاهره صفارزاده، محمدعلی مردانی،

 ترکيب. 4آبادی، عليرضا قزوه و ساعد باقری، هرکدام حبيب

)بانوی حماسه و رزم(: کدام برترید؟/ او.../ یا  بانوخونهای زیر ترکيباتی نظيرِ در نمونه

داده صالیی همه دلکش/ از : جبریيل صالآیندبه(، 411: 4939گرمارودی،بانو )تو ای خون

: کشته چندند بر پشته خموشيده / سيماسرکه(، 14آیند )همان: بهنای شکرریز و شکربيز و 

کرد / ای بال نيایش باز: شکوهسوهيچ ( و92: 4935نجوشيده )معلم، سيمای بهنگامسرکه

 ( از این قبيل است.4933:439سو پروازکرد )اوستا، زی فراز هيچ
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گهان جدیهدی هسهت. او از    را دارد، نيازمنهد واژ  شاعری که توانایی ابهداع مفهاهيم تهازه   

تغييهر در   .(51: 4933)مدرسهی،  سهازد کهرده و ترکيبهات بهدیعی مهی    امکانات زبهان اسهتفاده  

گزیهر  شود، نها  تحوّلمفاهيم شعر، تبعی از تغيير نگاه شاعران به جهان است؛ اگر روزنۀ دید م

موقعيهت   یابد؛ تغيير برداشهت شهاعر از مهرک و زنهدگی و درک او از    مینوع تعبير نيز تغيير

گهذارد و کلمهاتی متفهاوت، بها محتهوا و لحهن       مهی انسان در عالم، جملگی در کالم او تهأثير 

گردد تا آنچه را کهه دیگهران   پی لغات و ترکيبات جدید میدر طلبد. پس، ناگزیرخاص می

کند. حال، اگر او کلمه یها ترکيهب درخهوری نيابهد،     اند، با زبانی متناسب بيانندیده و نگفته

 آورد.       میسازی رویبه ترکيب با توسل به استعداد بالقوة زبان رناگزی

چهر، آنان کلماتی مانند دلستان، پری ؛سازان زبانندذوقان، بهترین لغتشاعران و صاحب

انهد کهه بهر    دادهاند و چنان زیبا در شعر خهویش جهای  گریز و صدها مانند آن را ساختهپنهان

انهد.  بهوده ها بهه خهوبی از آن آگهاه   آیين و اصولی دارد که آن سازی،است. لغتها نشستهدل

سبک از روزنۀ دید هنری متفاوتی به جهان صاحب( معموال بزرگان 222: 4931)فرشيدورد،

بهه کلمهات   نيهاز  نگرند و برای بيان پندارهای تازه و توصيف دنيای جدید خهود،  پيرامون می

-دنبهال ای بهمعانی و صور خيال نو و زبان ادبی تازهکنند. اندیشۀ بدیع، میاحساس را ایتازه

: 4969شود.)سهارتر، مهی گشوده ملّتیک  ادبيّاتوسيله فصلی نوین در آورد و بدینمیخود

قيد و شرط زبان رهگذر، دیدگاه کسانی چون سارتر که معتقدند شاعران تابع بی این ( از46

پایداری انقهالب   ادبيّاتنماید. در می صائب دهند،های رایج زبان نمینيستند و تن به کليشه

یابهد و در  مهی شهناختی شهاعران نيهز تغييهر    شناختی بلکه اندیشه جهاننه تنها روزنۀ دید جمال

آیهد و لغهات   مهی ها و تعابير، تغييهر جهدی پدیهد   معنا و مضمون و به تبع آن در ترکيب ةحوز

ضهامينی چهون انقهالب، جههاد، آزادی،     ها با مشود؛ بيشتر نوترکيبمی ادبيّاتجدیدی وارد 

کند. ردّ پهای مضهامين فهوق را    میپيدادین، عشق و عرفان و حماسه، سياست و جامعه ارتباط

ای از جنس خون دارای پيام الهی(: تو قهرآن  )آیه« آیهقرآن سرخ و خون» در ترکيباتی مانند

(، 36: 4939مارودی،های دالوریت را / بر پوست کشيدة صحرا نوشتی )گرآیهسرخی/خون

 :4933تنهی )اوسهتا،  بهانگ پههوالدین : بارگی شبرنگ من در جوشنی/ دیهو تندر«تندر بانگ»
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بوسههه گلولهههه  هههای سههرخ/ گههل   هههای شههعر تهههو/ تصههویر   : تصههویر «بوسههه گههل »(، 421

سههرخان مهههاجر/ )شهههيدان(: بههه راه سههينه«سههرخان مهههاجرسههينه»، (235: 4939)گرمههارودی،

: آی دمنهدگان  «حنجهرة دیگهران  »( و 11: 4915عمهل، داری )خهوش برنستمکاری چو گامی

 .دیدتوان( می225: 4931دیگران )هراتی، شيپورهای شایعه/آی حنجرة

                                                                                     

 پیشینة تحقیق -1-2

 به وسيلۀهای مختلف شعر فارسی و یا دوره ای که دردر باب واژگان و ترکيبات تازه

-است. هرچند پارهنگرفتهگو، وارد این زبان شده، کار جدّی صورتشاعران بزرک پارسی

، از «6تا  4ترکيب در زبان فارسی »سلسله مقاالت  -4 ند؛ ماننداها قابل ذکرای پژوهش

و معنایی موجود ميان الدین طباطبایی؛ مبنای بحث در این مقاالت، روابط نحوی عالء

از « : آری یا نه؟مرخّممرکّب صفت فاعلی » -2واژگان سازندة کلمات مرکب است. 

مرکّب صفت فاعلی  دربارة سنّتینویسان عليرضا خرمایی. این مقاله به نقد دیدگاه دستور

-ترکيب» -9کاربردشناختی به این ساختار بنگرد.  ۀپردازد و سعی دارد از روزنمی مرخّم

پی اثبات این مدعا  در هپور. نویسنداز قدرت قاسمی« ی واژگانی در پنج گنج نظامیساز

پردازی، صور های استادی او همچون قصهسازی نظامی با دیگر جنبهاست که توان ترکيب

های روسی است. کند. مبنای کار او دیدگاه فرماليستمیاش برابریخيال و آفاق اندیشه

های که در صدد بازنمایی شيوه« کدکنیواژگانی در اشعار شفيعیفرایند فراهنجاری » -1

سازی را توفيق شاعر در ترکيب هکدکنی است. نگارندابداع واژگان جدید در شعر شفيعی

هایی داند. نيز کتابسازی میمرهون وسعت اطالعات او و امکانات زبان فارسی در واژه

سازی و وضع و ترجمۀ لغت»از ایران کلباسی، « ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز»مانند 

از « اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز»از خسرو فرشيدورد، « اصطالحات علمی و فنی

 گيرند.میاز آزیتا افراشی، در این زمره قرار« ساخت زبان فارسی»خسرو کشانی و 
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 تحقیق اهمیّتضرورت و  -1-3

دادن به سواالتی است های جدید، در جوابرکيباین تحقيق، افزون بر معرفی ت اهميّت

های فکری غالب در ساخت که در این زمينه قابل طرح است؛ سواالتی مانندِ الف: زمينه

این دوره را به چند  ادبيّاتشده در های ساختههای جدید کدامند؟ ب: نوترکيبترکيب

پذیرد؟ ج: مییی صورتبندی براساس چه معيارهاکرد؟ و این دستهتوان تقسيمدسته می

دارد؟ د: عناصر بالغی و هایی بستگیيق در ساخت ترکيبات تازه به چه مؤلّفهميزان توف

زیباشناختی در ساخت ترکيبات جدید چه جایگاهی دارند؟ ه: ترکيبات جدید، در آثار چه 

 است؟شاعرانی از بسامد باالتری برخوردار

 بحث -2

توان ذیل چند عنوان شاخص این دوره را می نهای موجود در آثار شاعرانوترکيب

، ترکيبات ونددار، صفت مرکّباند از اسم مرکب، کرد که عبارتبندیکلی تقسيم

 ونددار و همایی بالغی واژگان: ترکيبات شبه

 اسم مرکب -2-1

 اسماسم+ -2-1-1

 پایان ةهست -2-1-1-1

نهاگزیر یکهی از آن دو    گاه که ترکيب اسمی متشکل از دو اسهم )اسمااسهم( باشهد،   آن

-مرکهب هسهته   دوم باشد، اسهم  هسته و دیگری وابستۀ آن است. چنانکه هستۀ ترکيب، جزء

)وابسهته( اسهم دوم )هسهته( را    اوّل  پایهان، اسهم  های اسمی هسهته بود. در ترکيبپایان خواهد

نامهه  غمنامه، پایانِ شبکند. مانند کلماتِ شب، غم و اندرز که در ترکيبات هستهمیمحدود

پایهان، همهان   ۀ هسهت  اند. اسم مرکهب کردهو اندرزنامه، معنای هستۀ ترکيب )نامه( را محدود

-جابهه  دسته از ترکيبهات از  زیرا این ؛اندآن را اضافه مقلوب ناميده سنّتی دستور است که در

-مپایان را به دو دسته تقسيآیند. ترکيبات اسمی هستۀ میدستاليه بهجایی مضاف و مضاف

اسهمی   هم وابسته، هردو معنهی  و ها هم هستهدر آن که اند مرکبی هایاسماوّل  ۀدست اند؛کرده

های سهرفراز/ ای در ایهن   ها ای کوه: کوهسراحيرت( ترکيباتِ 431: 4936دارند. )طباطبایی،

گيسهتان را  : ای عروسان امشب!/که گلخانهشوی(، 59: 4934باز )اسرافيلی،سرا آیينهحيرت
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: 4939گرمهارودی، روید )خانه میاید/ و در هودجی ازکهکشان به شویکردهستاره آذینبه 

نامههه ... روزههای التمهاس   شهدن، گریسهتن/  نامهه: روزههای بها شههادت آشههنا    و التمهاس  (455

 اند:از آن جمله (93 :4935خواستن ز مادر و پدر)طهماسبی، 

: 4936، معنای صفتی دارد. )طباطبایی،پایان، وابستهدر دسته دوم از ترکيبات اسمی هسته

ف توان آن را تأویل به صهفت کهرد. در ایهن حالهت، ممکهن اسهت توصهي       ( یا اینکه می434

پولهک  پولهک )پولهکِ گهل ماننهد(: سهتارگان/ گهل      گهل  معنای شباهت باشد. مانند متضمّن

يهام سهحر   ميخ )ميخِ گل مانند(: از دامهن خ ، گل(433: 4939گرمارودی،آستين منند گویا  )

گيس )گيس گهل  ، گل(949کشيد )همان: های کوکب سيمينه میميخهای صبح /گلدست

-گههيس سههبزش مرطههوب اسههت  )ماننههد(: و کنههار آن تپههه /کههز نرمریههز بهههاری بههاران/ گههل

نغمهه تکبيهری   نغمه )نغمه گل ماننهد(: سهبز شهد شههر ز گهل     و گل (461: 4939گرمارودی،

(؛ یها اینکهه وابسهته در    51: 4939گيری سبز )مجاهدی، بانگ فراسبز/کوچه در کوچه ز گل

کند. نظيرِ سنگاب )آب ناشی از سنگ(: از سينه ههر کلمهه /   مقام وصف، منشأ چيزی را بيان

ضهربه )ضهربه ناشهی از سهم(: بهر توسهنی از       ، سهم (263جوشد )همان: هفت سنگاب معنا می

، (293انگيزد )همان: اریخ را برمیهای توسنت/ تنها خاک تضربهتازی ... / و سمجادو / می

آبهادی، از  نمک آبادی )آبادی ناشی از نمک(: دور مداریدمان که دیهر رسهيدیم/ از نمهک   

است وابسته در جایگاه صفت نسبی نشسته و نسبت ( ممکن31: 4935کهویر رسيهدیم )معلم،

سوی داالن عطهر  ز ميان)سوی ميانی(: وقتی سفر ا سوميان کند. مانندِبه مکان یا زمانی را بيان

)فهروغ   فهروغ شب( و 4939:911گرمارودی، هاست/ شور درازای ره، باز باقی است/)اقاقی

-هها/ تها جمهال عشهق را از روزن زنهدان ببيهنم )      شبانه(: چلچراغ آه کهردم شهبفروغ آسهمان   

 (4932:444کاشانی،

ی هسهته اسهت و   )فرشی از جنس دل( نيز وابسته به منزلۀ صفت برا« فرشدل»در ترکيبِ 

-کجهای خهاک/ دل  شد/ در هر کند: وقتی خبر ز آمدنت آمد/ گستردهمیجنس آن را بيان

 .(421 :4966)عبدالملکيان،  ناکفرش عاشقان عطش
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آن هسته و جزء دوم وابسته اوّل  : اسم مرکبی است که جزءآغازةهست -2-1-1-2

حوی شامل دو اسم که با ساختی این نوع اسم مرکب، ترکيبی است نصورت زیر»باشد. 

)راهِ آهن( یا  «آهنراه»( مانند 432: 4936)طباطبایی،« یابند.نشانۀ اضافه به هم پيوندمی

ام/ و در ها مردهپایی قاصدک)گلِ سنگ(: هزاران بار/ در حسرت هم «سنگگل»ترکيب 

  (224: 4939گرمارودی، سنگ )حسرت دیدن رویش گل

است که هر دو جزء آن به یهک انهدازه در سهاختار     : اسم مرکبیمتوازن -2-1-1-3

توان یکی را هسته و دیگری را وابسته ناميد. نوترکيهبِ  دارند؛ یعنی نمیمعنایی ترکيب نقش

انگبهين لبخنهد دانایهان مغمهوم را / بهر لهب       از این قبيل است: موميهایی .../ زههر  « انگبينزهر»

دهنهدة اسهم مرکهب متهوازن     ء تشهکيل (. چه بسا ممکن است بين دو جهز 431داشت )همان: 

چهه  «: بهوک و مگهر  »و   «ليت و لعل»(  نظيرِ 432: 4936بياید. )طباطبایی،« واو»حرف عطف 

کاشهانی،  ومگهر ) قوم، قومی غافل، اسير ليت و لعهل/ چهه قهوم ، قهومی جاههل، ذليهل بهوک       

اننهد  : مشهود دیهده مهی   ( گاه در بخشی از یک همایی واژگهانی نيهز نهوعی تهوازن    4932:11

بهه مها    معلّم بهار مجمع طبع و طبيعت است و ليک/ به هر که ساخت«: مجمع طبع و طبيعت»

 .(222 :4935نساخت بهار )معلم،

 اسم + صفت -2-1-2

، از فرایندهای مرخّممرکّب : ساخت صفت فاعلی اسم + صفت فاعلی -2-1-2-1

غيرفعلهی )اسهم، ضهمير     عنصهر »سازی است. طی ایهن فراینهد   یاب در واژهبسيار زایا و آسان

گيهرد و ماحصهل   مهی فعل )مثالً آموز و بهين( قهرار   مشترک، صفت، قيد( قبل از ستاک حال

( برخهی  69: 4931)خرمهایی، « آن، اسم یا صهفت جدیهدی )دانهش آمهوز، خهودبين( اسهت.      

انهد، عبارتنهد از   شهده گيری از این الگو ساختههای اسمی که در شعر این دوره با بهرهمرکب

(، 4933:222زن بهه دفتهر نوشهت )اوسهتا،     فرسود سال است و ماه/ همينم قلم: تنی پاینزقلم

: در دشههت شهههادت چههو نسههيم سههحرآویز/ بهها داغ دل اللههه بههه تفسههير نشسههتيم   آویههزسههحر

باز )اسهرافيلی،  سرا آیينههای سرفراز/ ای در این حيرتها ای کوه: کوهبازآیينه (،491)همان:

جهو: آه  (، تماشها 5بند شيون اسهت )همهان:   : خنده در گلزار هستی، نطفهبندنطفه(، 59: 4934
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-نغمهه  ،(216: 4931جو را بنشهانم )هراتهی،  دیگر نه درختی است که من/ عطش چشم تماشا

: 4933های رنگين )اوستا، سنج چمن/که باغ را به زبان شکوه: چه التفات به مرغان نغمهسنج

انهد،  شهده سهاخته « اسهما صهفت فهاعلی   »فاده از الگهویِ  ( گاه در اسامی مرکبی که با اسهت 19

ریهز بهاران بهر    تهر از پهس  : ای تابنهاک ریزپس صفت فاعلی معنایِ صفت مفعولی دارد. مانند

 )روشناس غيب: انسان عارف(:روشناس، (435: 4939برک مانده / ... ای شعر )گرمارودی،

: 4911بها عيهار نهاب )شهاهرخی،    از کيميای مهر تو ای روشناس غيب/  قلب ما ز بوته بهرون  

512). 

: صهفت مفعهولی بها    اسم یا صفت جانشین اسم + صوفت مفعوولی   -2-1-2-2

آیهد. ماننهدِ رفتهه، نوشهته و     دسهت به ستاک گذشته افعال به« های غير ملفوظ»افزودن پسوندِ 

صهفت  باً سازد که غالآید، واژه مرکبی میگاه با اسمی که بعد از آن می ،خورده. این صفت

برخی اسامی مرکهبِ نوترکيهب در    .(451: 4931)طباطبایی، و گاه اسم مرکب است مرکّب

-زاد بهی : آه خاموشان آتهش زادآتشاند. مانند شدهشعر انقالب با استفاده از این الگو ساخته

-.../ به سهياه  سالوس ةزاد: چه باک اگر/ آن سياهزادهسياه(، 5: 4934تاثير نيست )اسرافيلی، 

.../ آب را بهر خاکسهتر    زاده: ملهوک نانجيهب  زادهنانجيهب ، (991زنهد )همهان:   میکاری تن

 .(444: 4931ریخت )هراتی،

ب کهه دستورنویسهان بهه آن ترکيهب وصهفی      : ایهن اسهم مرکّه   صفت+ اسم -2-1-3

آید. میدستجایی صفت و موصوف )تقدم صفت بر موصوف( بهگویند از جابهمقلوب می

ساخت و شيوا بهوده و انسهجام درونهی بهاالیی دارنهد.      غالباً خوشاین دسته از اسامی مرکب 

ههای  نالهه کننهد/ از داغ مهی نشهان : بندیان خاک/ افالک را ستههاره نالهداغهایی نظيرِ نوترکيب

بهنگهام را/ بهر لبهانم    : شورابۀ اشکی نها شورابه(، 411 :4915عمل،ناک )خوشسوز تابجگر

انهد/ بها   رنهدان زمهين  رند: این تهازه رویهان کهنهه   ، کهنه(4966:61کردم )عبدالملکيان،مزمزه

: بهه زاللهی/ بهه نهاگزیر/ چهون      ناینازک( و 11: 4935)معلم، اندناشکيبایان صبوری را قرین

(، در 493: 4939نهای )گرمهارودی،  شعر که از درون شاعر/ چون تراوش آب کهه از نهازک  

 گيرند:میاین طيف قرار
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: ای بهه ههر گهردش چشهم تهو ههزاران       سهحرخند د : ماننه قید+ بن مضارع -2-1-4
        (.4933:36رود/ ای سحرخند تو را اشک و دریغ )اوستا،بد

                                           
 صفت مرکّب -2-2

شهود.  مهی حاصهل  صهفت مرکّهب  یهک   ،: گاه از ترکيب دو اسماسم + اسم -2-2-1

است و بهه تبهع آن از یکهی از    نوعی تشبيه نهفته معموالً در این حالت، در زیرساخت ترکيب

)دارای دلی مانند دل رخش(: اگر کهه   دلرخششود: مانند میدو اسم، معنای صفت حاصل

(، 33 :4969پهور، مانهد )امهين  دلی بوی آشنا شنود/کجا به دست سواری مههار خواههد  رخش

نفس/ گهرد  يمی گلدردی نساین فصل بی )دارای نفسی مانند نفس گل(: کاش در نفسگل

)شهههيد:  سههيرتشههقایق(، 33 :4939گرفههت )مجاهههدی،حسههرت را زروی بههرک زردی مههی

دوزند با نام میسيرتان/ کيسهای شقایقامّا  گمناميد سخت دارای سيرتی مانند سيرت شقایق(: 

« دلمهرغ »یها  « بهزدل »در ردیهف ترکيبهاتی ماننهد    « دلرخش(. »22 :4935شما شيادها )قزوه،

 گيرد.یمقرار

 اسم + صفت  -2-2-2

تهرین و  : ایهن فراینهد از آسهان   مورخّم مرکّوب  اسم + صفت فواعلی   -2-2-2-1

بيش و پيش از هر چيهز  »هایی سازی است. چنين نوترکيبها در ترکيبپرکاربردترین روش

( و 426: 4931پهور، )قاسهمی « رونهد کهارمی ها و صفات افراد و اشيا بهه برای توصيف ویژگی

ههای  اند. در مثهال تراشآمده از این شيوه، معموالً، طبيعی و خوشدسترکب بههای مصفت

عمهل،  هنهر، بسهيارگو/ کاههل   خهو، انهدک  : وخشهوررو، دژخهيم  نهمهارجو  ههای آتی ترکيب

دارد  : قمهری چهه بهه سهر    گهو نهادره  (،494: 4961تن )سبزواری،جان، آلودهنهمارجو، آلوده

 خردسوز(، 411: 4939گرمارودی،)بنشسته به منبر  گو شيخیخود نادره برشاخه اگر نيست/

-)خهوش ایم آیين نافرزانهپيمایان عشقایم/ باده)عاشق(: ما خردسوزان عالم با جنون هم خانه

های دست روستایی کرَدوزتر از تَآیی/ با صفایی دل: دوباره میدوزدلو ( 23: 4915عمل،

                                                                                                   اند:      جمله( از آن211: 4939)گرمارودی،
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: 4931)خرمهایی،  ههای وصهفی اسهت   ترین ابزارها در ساخت مرکهب این روش جزء زایا

های شوند، نسبت به شيوهمیهایی که با این شيوه ساختهبه همين دليل، بسامد نوترکيب ؛(69

بهه   حتّهی  دارد کهه قهدمت آن  اهميّهت سازی از آن جههت  گر بيشتر است. این الگوی واژهدی

-نوترکيهب ( 292: 4931رسد. )فرشهيدورد، های نخستين هجری و زمان فردوسی نيز میسده

خيزتهر ازمهتهاب   تهر از عشهق.../ نهرم   تراز مهن/ کوچهک  : خوشا پرنده تنهاخيزنرمهایی چون 

گزایی عشق.../ برای تو با چشم همه محرومان تر از غمدوهی واالگزا: با ان، غم(291)همان: 

سهوز تسهت دفتهر تهو/ کهه      : نشهان درد روان سهوز روان(، 494: 4939گریم )گرمهارودی، می

ای : عشههق خههوار انگاشههتهشههورخند(، 4933:99کههن دارد )اوسههتا، بيسههتون اثههر از رنههج کههوه

-نهرم  ( و99بای مهن )همهان:   شورخند بخت من/ خوابناک ای بخت من زین تلخگهون صهه  

-جهههم )چيههنم از الونههد/ و پهها پنجههه بههر البههرز مههی گریههزان/ آویههزان/ پهها برمههی: نههرمگریههز

 اند:                                       نيز از این قبيل (433: 4939گرمارودی،

های مرکبی که ترکيبی : از صفتمرخّممرکّب صفت مفعولی اسم+ -2-2-2-2

ماند، اسم و بن ماضی میهستند، آنچه عمالً برجای مرخّممرکّب عولی مف از اسم و صفت

)فرزند، یادگار(: ازآدم و از نوح بهين پور به  افکندپسهایی نظيرِ است. چنانکه در نوترکيب

-: تنی پایفرسودپای(، 295: 4961کاشانی،افکند )مختار پس گوهر/ وز ختم رسل احمد

 زرنوشت (،222: 4933زن به دفتر نوشت )اوستا،قلمفرسود سال است و ماه/ همينم  

های زرنوشت سرنوشت ما )طالیی، افتخارآميز(: ماندگار باد بر کتاب ذهن روزگار/ برک

ام شدهپرورد ای وحشی صحراگرد/ تنها: ای عشق غزلپروردغزل( و 93: 4935)طهماسبی،

 :                                                                                             دیدتوان( می92: 4939ميرم )مجاهدی، برگرد، برگرد که می

دارد و همان است  این الگو در ساخت اسم مرکب نيز کاربرد: اسمصفت+ -2-2-3

کاربرد الگوی مذکور در امّا  ؛شودمیکه در مباحث دستوری ترکيب وصفی مقلوب ناميده

نظير  کاربردی های اسمی است. ترکيبات پربب بيشتر از مرکّمرکّ هایساختن صفت

در این طيف « بلندهمت»و « باالبلند»، «ضميرروشن»، «نکوسيرت»، «زیبارو»، «مردبزرک»

-: کدام شاپرک خوشبالخوشهایی مانند های زیر نيز نوترکيبگيرند. در نمونهقرار می
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: این سوسمار خرد/ تابگرم ،(411: 4939ی،پرد؟ )گرمارودگون میبال/ چنين سيمرغ

تا گشت این حصار  :پیگران و (431تاب )همان: خفته بر صخره، در ال الیی خورشيد گرم

 اند:                                          ( از این قبيل4933:254پی وطن مرا/ زد چون حصار سلسله در پا محن مرا )اوستا،گران

شهود.  مهی از ترکيب دو صهفت حاصهل   صفت مرکّب: گاهی تصفصفت+ -2-2-4

کهن تها بهه منهزل     ناشناس/ چهابکی )سرکش(: توسنی باشد جهان بدرام و صاحب بدرامنظيرِ 

غالب خصوصهيات یهک ترکيهب     ،( که در آن423: 4961آیی از بيدای خویش )سبزواری،

تن و امکهان اسهتعمال   بدیع نظير داللت کامل ترکيب بر معنای مورد نظر، عدم وابستگی به م

خههوردگی کامههل ميههان دو  آن در معنههای مههذکور در مههوارد دیگههر، و پيوسههتگی و گههره   

خيز موجبر این سرنگون»)آسمان( در بيتِ « خيزسرنگون موج»است. نيزجزءترکيب، مشهود

 .(921: 4933)اوستا،« سودمیکبود/ بگستردمی بال و پر

تهوان از شهيوه   ل واژگهانی جدیهد مهی   : برای ایجاد یک مدخترکیبات ونددار -2-3
جسهت. زبهان فارسهی از    شهده بههره  وندافزایی بر ابتدا یا انتهای یک واژه مسهتعمل و شهناخته  

سهازی در آن مهياسهت. در   هایی است که امکان استفاده از این فرایند جهت واژهجمله زبان
ر سهاخت واژگهان جدیهد    انهد و د هها تصهریفی  ای از این وندند؛ دستهمتعدّدوندها  ،این زبان
ههای  تهوان سهاخت  ها مهی اند که با استفاده از آندسته دوم وندهای اشتقاقیامّا  ندارند،نقشی

کرد. وندهای اشتقاقی بهه اقسهام مختلهف کلمهات پيوسهته و ترکيبهات       ای ابداعواژگانی تازه
 سازند.جدید می
 
 پیشونددار   -2-3-1

خمينی، د اگر به تخت سليمانيم جلوس )امامشود/ باشنارندم ار بخواهم این شب سحر

حال رندانه است؛ دو جزء ترکيب به زیبایی ، ترکيبی  زیبا و درعين« نارند(: »423: 4911

ترین ابهام معنایی، در توان آن را بدون کوچکاست. چنان که میتنيده و جاافتادهدرهم

جهت ساخت و هم ازحيث هالۀ  را نيز، هم از« نافرزانه»بست. ترکيب کارموارد دیگر به

آید، زیرا چنانکه از فحوای بيت برمی ؛کردتوان مقایسهاش با ترکيب نارند میمعنایی رندانه

پيشۀ خردگریز از آن به ذهن بلکه بيشتر مفهوم عاشق ؛خرد نيستنافرزانه، به معنی بی
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ایم نافهرزانه آیينعشق نپيمایاایم/ بادهخانهشود: ما خردسوزان عالم با جنون هممیمتبادر

 .(23: 4915عمل، )خوش
« ههم بها »اسهت کهه در مقابهلِ    یاور( را ساخته)بی« همبی» ترکيب پيشونددار نيز معلّم علی
تهر/ مهن و تهو از    بنشين ای به من از جمله فهراههم است:شدهدارد و به تقليد از آن ساختهقرار

نيهز از فعهل   « واپهاش »و « واگهردان »دو نوترکيهب   (92: 4935م، تر )معلّه تر و باهمهمهمه بی
یاد  آید:است که معنای صفت مفعولی از آن برمیشدهساخته مرخّمپيشونددار صفت فاعلی 

: 4939گرمهارودی، نشسهت ) می دل گردان خا طره نوایی گرم/ بهلبخند تو در ذهن/ چون وا
از نهاودان   که نوبالغهان/ مسهتقيم  آبیتر از واپاش.../ و چاالک روح من ترین(؛ ای پنهان429
 (.435: نوشند/ ای شعر )همانمی

                             
 پسونددار -2-3-2
: 4963،رفتهار )سهبزواری  زندارم از تو این بيگاه  خفتار/ پایان ره نزدیک و وامانهدن باور 
و « رفتار»ای نظير شدهههای شناخت)خوابيدن( به ترکيب« خفتار»( شاعر در ابداع ترکيب 443
بهدیع و اسهتواری اسهت. در     است. به هر صورت، محصول کار او سهاخت نظرداشته« گفتار»

دردا که بيفکندیم از دفتر ایام/ در گردش «: بهاور»های زیر ترکيبات وندداری همچون مثال
 تهو نوبههار ههر   زار مهن تهویی/   : ترانهزارترانه(، 413: 4961مه اوراق بهاور )سبزواری، و سال

آسا خيال روی او/ سربرآرد ههر دم از  : آفتابآساآفتاب( و 61: 4933ای )اوستا،کجا شکفته
                                                                (، با تفاوت در شدت و ضعف چنين حالتی دارند:                                                                                                436هر روزنی )همان: 

های پسهونددار در شهعر اوسهتا، طهماسهبی و گرمهارودی      های دیگری از نوترکيبنمونه

ههای خوابگهون از   گفتی یکی ایدر نيهوش/ قصهه  : راز هستی را که میگونخوابعبارتند از 

کهاروان/ افتخهار   : سهرزمين باسهتان، شهب خفتگهاه     خفتگهاه (، 93)همهان:  مهن  نرگس شهالی

باور کثرت ز ميان تا برخاست/ شدم : دیو بیکدهایمان(، 216روزگاران یادگار ازمنه )همان:

عمهر  : آیها مهرک واریهز   وارصهخره (، 451: 4935افزایی)طهماسهبی،  کدة وحدت روحایمان

: سنبلسهتان  و (4939:295گرمهارودی، واران )ریز باران/ مانده بر یال صهخره است/ چون پس

                                                (.251های عذارت )همان: بان شقایقنبلستان گيسو/ سایهس



 243 پایداری ادبيّات/ 

دارند که مانند وند ها، واژگانی نيز وجود: افزون بر وندونددارترکیبات شبه -2-4

مرزی( وندها )موارد ميانشبه»آیند. نمیحسابجزء وندها به ،اگر چه در اصل ؛کنندمیعمل

-کلمات آزادی هستند که در ترکيب با کلمات دیگر  با معنایی به جز معنی اصلی خود به

بدهند و یا دیگر به صورت آزاد دست وندها هرگاه معنی اصلی خود را ازروند. شبهمیکار

های زیر از شاعران در نمونه .(415: 4919)کلباسی، «گردندمیکارنروند، به وند تبدیلبه

 در ترکيبات اند؛جستهوند بهرهبه عنوان شبه «نامه»و « خانه»، «سرا»، «آباد»همچون  واژگانی

: 4934باز )اسرافيلی،سرا آیينههای سر فراز / ای در این حيرتها ای کوه: کوهسراحيرت

شدی خریدی که نازخانهشدی ای نازنين من امروز/ چقدر ناز: چقدر نازنازخانه (،59

شدن، گریستن/ روزهای : روزهای با شهادت آشنانامهالتماس، (65 :4935)طهماسبی، 

پای/ ای بگشودپر بگرفت: نالههرگزآباد ،(93 :نامه خواستن ز مادر و پدر )همانالتماس

: در هودجی ازکهکشان به خانهشوی ( و4933:439سوی عرش هرگزآباد خدای )اوستا، 

                                      (.455: 4939روید )گرمارودی،خانه میشوی

-ونهد بهه  وند نيستند یا اینکه در عرف اهل زبان شبهبرخی از واژگان در حالت عادی شبه

ممکن است در عمل، به جههت کثهرت ترکيهب بها کلمهات دیگهر، در       امّا  ؛آیندنمیحساب

-از آن« یهار راه»در ترکيهب  « یهار »ة کننهد. اسهتعمال واژ  جایگاه وند بنشينند و مانند وند عمل

روی مهههی یهههار کجهههاو راه  رو/ ای راهکسهههان، گهههرمپنهههاهای از تهههو بهههیجملهههه اسهههت: 

چنانکهه در   ؛ای مهوارد پسهوند دارنهدگی اسهت    در پهاره « یهار »ه البتّه  (11: 4935،شکّاک)مير

کنهد.  مهی ولی مانند وند عمل ،مواردی نيز هست که اگرچه وند نيستامّا  بينيم.می« هوشيار»

ای ماننهد  این حکم در مورد واژه اند.یار نيز از این قبيلیار و کودکیار و بهیار، دههبه جز را

سهوی  نيز صادق است: وقتی سهفر از ميهان  « سوهيچ»و « سوميان»هایی مانند ، در ساخت«سو»

ای (، شهکوه 4939:911است )گرمهارودی، هاست/ شور درازای ره، باز باقیداالن عطر اقاقی

 .(439: 4933کرد )اوستا،سو پروازکرد/ زی فراز هيچازبال نيایش ب

-باشند؛ منظور از شبهای داشتهوندهای ویژهاست که برخی شاعران برای خود شبهممکن

و بهه کهرّات از آنهها     متعهدّد ههای  وندهای خاص، واژگانی است که احياناً شاعر در سهاخت 
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، «سهير » رد. در شعر مهرداد اوسهتا، واژگهان  دا وندتلقی ها چنانکه گویی از آن ،گيردمیبهره

: که افزون تر ز یک لمعهه نتابهد/ چهراغ آذرخهش     سيرآسمان ، در ترکيبات«سوز»و « پيوند»

شد همچون همای/ نيمی ابليس آمد و سير: پشه گردونسيرگردون(، 436سير )همان:آسمان

سهوز/ حسهرت بهيم    خهوردة پيونهد  : شکوه ترس مالمهت سوزپيوند(، 436نيمی خدای )همان:

: اشک نی ایهن شهعله آه اسهت بهر دامهان شهب/       پيوندغم(، 91ندامت دیده تنهای من )همان:

ون شهباهنگام  چه : هاله بندد جگرپيوند(، 421پيوند من )همان:افشان غمزند مژگان خوابمی

: اشهک مهن ایهن    سهوز اندیشهه (، 429ای دلبند من/ تندباد ناله در آه جگرپيونهد مهن )همهان:   

-خهواب (، 94سوز/ کودک چشم جگرپيوند خون پاالی من )همهان: افروز غم اندیشهخلوت

( چنههين 436)همههان:سههوز سههاز خههواب: بههيش از ایههنم آذر دل برفههروز/ ای شههراب بههزمسههوز

                                                                 جایگاهی دارند: 

 رکیبآیی بالغی واژگان به منزلة تهم -2-5

)کلمهه   کلمه سه ویژگی دارد: بار تصهویری، بهار موسهيقيایی و بهار فضاسهازی. ترکيهب      

کنهد، از ایهن سهه    میشود و نقش کلمه را بازیمرکب( هم، به جهت اینکه جانشين کلمه می

امّها   هها، اگهر چهه لزومهًا کلمهه مرکهب نيسهتند،       اسهت. برخهی سهاخت   ت برخوردارخصوصيّ

آیهی بالغهی   ها معموالً از ههم یافت. این ساختتواننها میخصوصيات فوق را کماکان در آ

گویيم، بدان معناست که دو یا چنهد  میآیی بالغی سخنوقتی از همآید. میدستواژگان به

-به جههت وجهود عٌلقهه   امّا  اند،ای از خصوصيات یک ترکيب مستقلواژه، هرچند فاقد پاره

-مهی جموع به منزلۀ یک واحد زبهانی عمهل  شان، در مهای بالغی و هنری مستحکم در ميان

آمده از همهسیی  دستبنابراین معنای به ؛اندگر بار مفهومی و محتوایی واحدیکنند و تداعی

 های زنجيره متفاوت است.   تک واژهچند واژه با معنای تک

 یی استعاری آهم -2-5-1

است، به شهرطی کهه   همسیی استعاری معموال متشکل از کلمه استعاره و قرینه صارفۀ آن 

کهردن  گرفتن در فضای معنهایی واحهد، جهدا   بوده و به جهت قراراز نهایت انسجام برخوردار

سیی گيهری همه  نباشد. گاه، زمينهۀ شهکل  پدیرآنها از یکدیگر با حفظ معنای مورد نظر امکان
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دارم  )غزل(: بهار عاطفه است این غزل که من بهار عاطفهواژگانی، مفاهيم ادبی است. مانندِ 

)شعر(: چو سوز عشق نبينی به ساز عشهق مپهيچ/ کهه    ارغنون خدا (، 63: 4961آبادی، حبيب)

)اسهتاد   بنهد قهول و غهزل   نقش(، 444: 4،4913شعر نغمۀ عشاق ارغنون خداست )شهریار،ج 

بسته از سرود/ تا نقشبند  قهول و غههزل زیهن دیهار رفهت     شهریار(: بشکست زهره بربط و لب

)حهافظ(: کهه جهز تهو ای پسرآسهمان بهه روی زمهين/         پسر آسمان(، 153: 4911)شاهرخی،

)شهعر(:   الفبهای درد (، 914: 4939حمایل ازکهف جهوزا گرفهت وقهت سهحر )گرمهارودی،      

(، از آن 13: 4935پهور، تراود )امينتههراود/ نه شبنم که خون از لبم میالفبهای درد از لبم می

 جمله است:

ماننهد  ؛ ی ناظر بر طبيعت و توصيف شاعرانۀ آن اسهت های واژگانییسهم دستۀ دیگری از

)خورشيد(: در جوشن رزم صبح را تاباندیم/ یک باغ بنفشه در سحر رویانهدیم/ تها   بقچۀ نور

عهروس  (، 53: 4961بقچه نور واشود در پس ابر/ مهمان خدا را به ضيافت خواندیم )بهاقری، 
-ج خهون زعفهران ایهرانم )   )زعفران(: من آیينۀ رنهج روزگهارانم/ عهروس ههود     هودج خون

)آبشار(: ای از شهکوه بيشهتر و از وقهار ههم/      دریای باژگون روان(، 151: 4939گرمارودی،

گهرد بهاد/ از   )باد(: پيهک ههرزه   گردپيک هرزه(، 13دریای باژگون روان آبشار هم )همان: 

چاه خشک(: هنهوز  ) دهان خشک زمين(، 31: 4961دهد پيغام )سبزواری،سوک بزرگی می

 .(49: 4963است )وسقمی،ان خشک زمين/ چاه/ ز حيرت صبر بزرک تو/ باز ماندهده

ردّ پای دیگر موضوعات رایج در شعر انقالب و پایداری نظير مضامين دینهی، حماسهی،   

قتلگهاه  توان سراغ گرفت. ماننهد  های واژگانی میاجتماعی را  نيز در همسیی -ملی و سياسی
رغهم رنجبهر/   علهی  آورانی که در قتلگهاه تهرنّم/ سهرودن   پيام )فضای خفقان و استبداد(: ترنّم

)غههدیر خههم(: کهههيست؟ امههام آبههها   دریاههها وخضههر(، 15: 4935اعجازشههان بههود )حسههينی،

: 4935،شهکّاک ا چيسهت؟ روشهن آبگيهری برتهر ازکهوثر غهدیر )ميهر       بهخضردریهاها امهام آ

کند(: مهن  میوم و مبهم جلوه)دوردست قابل مشاهدة جاده که موه نهایت ابهام جاده (،412

خهواب  (، 4935:93آیهم )معلهم،  آیم/ هزار فرسخ سهنگين پيهاده مهی   از نهایت ابهام جاده می
شهد/ بهاز ایهن    )از دنيا رفتن شهيد(: با صدای خروس آبهادی/ چشهم بيهدار صهبح پيهدا      شهيد
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: (قرآن سهرخ )امهام حسهين )ع(   (، 932آسمان آبی رنگ/ مثل خواب شهيد زیبا شد )همان: 
، (36های دالوریت را/ بر پوست کشيدة صهحرا نوشهتی )همهان:   «آیهخون»تو قرآن سرخی/ 

های ایهن حریهق سهبز و رویهش بلنهد/ تها بعيهد و        )درخت؛ درخت انقالب(: ریشه حریق سبز

آمهوز )پيهامبر   غيهب  طهوطی  مههين (، 11: 4935اسهت )طهماسهبی،   ناپدید، یک نفس دویهده 
روایهی  يز او کهام قهرآن قنهدآم  وز در آیينۀ وحدت/ کهه بهی  آمغيب طوطی : مهين)ص(اسالم

 .(113: 4913نيست )شهریار،

 سرزمين فرصت پرواز هایی نظيرهای موجود در مثالنيز از این قبيل است همسیی

: 4961)جبهه(: مادر!/ این نامه یک اشارت کوتاه.../ از سرزمين فرصت پرواز )عبدالملکيان،

.../ تو کالم فشردة  : ای باغ بينش()امام حسين )ع(دة تاریخ باغ بينش و  کالم فشر (،439

 ،(416: 4939ست )گرمارودی،تاریخی/ کربالی تو مصاف نيست/ منظومۀ بزرک هستی

شان نگهبان است تا آرد به : چو طفل نيل صدها غرقه در بحر بال بينی/ که طوفانطفل نيل

ق نقاشی روح است و به طفلی )عشق(: عش روحنقاشی (،949: 4961ها )مردانی،ساحل

-هایسقف(، 663: 2،4913طرحی / رنگ و روغن به جوانی به پيری پرداز )شهریار،ج

های کاذب سربی/ باران زرد/ باران )هوای آلودة شهرها(: گفتند:/ از سقف کاذب سربی

ان بود/ )ناله(: ناله مفهتاح غم پنه مفتاح غم پنهان(، 426: 4935پور، بارد )امينشيميایی/ می

 (.411: 4961درد را درمان بود )سبزواری،جان صاحب

: در همسیی مجازی لفظ مجاز همراه یک یا چند کلمه آیی مجازیهم  -2-5-2

-آید و در مجموع بار تصویری و معنایی واحدی را القااند، میدیگر که معموالً قرینه مجاز

های این حریق سبز و رویش )درخت: درخت انقالب(: ریشه رویش بلندکند. مانندِ می

)لطفاَ  مطرود موعظۀ(، 11: 4935است )طهماسبی،نفس دویدهبلند/ تا بعيد و ناپدید، یک

نيشخند « لطفاً سکوت»گذرد/ و به موعظه مطرود راهروها سرگردان می سکوت(: هياهو در

های )بهار(: بهار تعجب سبزی است/ در چشم تعجب سبز(، 445: 4965زند )صفارزاده،می

سان که برک/ )مرک(: افتاد/ آن اتفاق سرد )پایيز( و اتفاق زرد(، 51: 4931خاک )هراتی،

 (                                                                                 51: 4935پور،افتد )امينسان که مرک/آن اتفاق سرد/ میافتد/ افتاد/ آنآن اتفاق زرد/ می
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تواند به یک ترکيب تازه در نزد مخاطبان و ترین خصوصيتی که میتين و ابتدایینخس

یابد که میشناختی است. این امر زمانی تحققبخشد، داشتن جلوة جمالاهل زبان مقبوليت

شود شناختی و دستوری ساختهترکيب تازه در فضای طبيعی زبان و به تبعيت از قواعد زبان

صدا و نواز و خوشهای گوشباشد. واژهی تکلف و تصنع نداشتهحال، رنگ و بوو درعين

هایی که تردید برای ذوق سليم خوشایندتر است. همچنين ترکيببه دور از تنافر آوایی، بی

باشند، از احتمال پيوستگی باالیی برخوردارهمدارای انسجام درونی بوده و اجزای آن از به

 ةعيار مقبوليت واژگان و ترکيبات جدید در حوزکسب مقبوليت بيشتری برخوردارند. م

 یک زبان، ذوق سليم مخاطب است. 
های توان در باب ویژگیشده در این نوشتار، میهای معرفیاز رهگذر تحليل نوترکيب

های بدیع ، مفهومی که کرد: الف: معموال در ترکيبکلی ترکيبات بدیع به چند نکته اشاره
-شکل ترکيب بلکه برآمده از ؛جمع مفهوم همه اجزای آن نيستحاصل شود،میاراده آن از

آبها )غدیر خم(، دل )شجاع(، اماممانند رخش؛ یافته اجزا و کليت ترکيب یا عبارت است
 فرصت روان )آبشار(، سرزمين عاطفه )غزل(، دریای واژگون ترنم )اوج خفقان(، بهار قتلگاه

نشود و ترکيب به خودی خود گویای آن ميلب: چنانکه معنا به ترکيب تح )جبهه( پرواز
باشد، ميزان توفيق در ساخت ترکيب تازه باالتر است. ج: یک نوترکيب موفق در داللت بر 

وجه وابسته به متن نيست، چنانکه بدون داشتن قراین لفظی یا  هيچ معنای مورد نظر، به
)خفتن(،  مانند خفتار؛ است طاستنبا ترین قرینه، معنا از آن قابلمعنایی یا با داشتن کم

های جدید )سرکش(، نارند )کسی که رند نيست( د: ترکيب خواه(، بدرامنهمارجو )زیاده
-نشسته و بهتر جلوهدهد، خوشمیجزئی که یکی از دو جز را پيشوند یا پسوند تشکيلدو

اراتی نيز که در ترکيبات و عب. ه: ناک، بهاورهم، نارند، خفتار، درشتمانند بی ؛کنندمی
است. از این  شاعران باالتر موفّقيّتدهد، ميزان مییکی از اجزای آن را عنصر فعلی تشکيل
-استفاده مرخّمها از صفت فاعلی یا صفت مفعولی قبيل است ترکيباتی که در ساختن آن

های ست که در آنها پيونداست. و: دسته دیگر از ترکيبات ابداعی شاعران، مواردیشده
تشبيه و استعاره و مجاز  متضمّنکنند؛ یعنی ترکيب میغی و بيانی نقش اصلی را ایفابال

مانند  ؛استواژگان تعبيرشده بالغی در این نوشتار از آن به همسیی که چيزی بدیعی است؛
گرد )باد(، فرش، پيک هرزهروان )آبشار(، دل باژگون هودج خون )زعفران(، دریایعروس
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های کاذب سربی نيازی )قناعت(، سقف، نقاشی روح )عشق(، برج بی)شعر( ارغنون خدا
ای از آب(، مفتاح غم پنهان )ناله( ز: پاره)هوای آلوده(، دهان خشک زمين )چاه بی

اند، در درون خود دو یا چند ترکيب اضافی یافتهترکيباتی که از بيش از دو جزء تشکيل
هودج خون، مانند عروس ؛شودمی اضافات تعبيرمتوالی دارند که اصطالحاً از آن به تتابع 

 تمدن شرق، نهایت ابهام جاده و سرزمين فرصت پرواز. قتلگاه
 
 گیرینتیجه -3

 بندی است:نتایج حاصل به شرح ذیل قابل دسته

توصيف  ،اسالمی انقالب  شعر جدید در ترکيبات غالب محتوایی  و  فکری ۀزمين-4

اجتماعی، اخالقی و تربيتی، و   و دینی و عرفانی، سياسی ی،تغزل ادبی و  مضامين  و طبيعت

هنری و  ۀهای جدید از ظرافت زیباشناختی، جذبغالب ترکيب -2ملّی است.  و حماسی

تواند معنای مورد قریب به اتفاق موارد، ذوق سليم می در اکثر -9رنگ ادبی برخوردارند. 

اند و یا این که به در داللت خود مستقل ها یانوترکيب -1کند. نظر را از ترکيب استنباط

ترکيب  ها معنا از کلّدر بسياری از نوترکيب -5دارند. ترین قرینه لفظی یا معنوی نيازکم

آید، چيزی جز معنای دقيق و اصلی هر یک میترکيب بر کلّ از آید؛ یعنی معنایی  کهبرمی

رونی ترکيب تازه است؛ هر چند انسجام د دهندةنشان موضوع، از اجزای آن است که این

-ترکيب، اجزای معنا از اجزای ترکيب قابل یۀدارد که با تجزموارد معتنابهی نيز وجود

ونددار، ترکيب وصفی مقلوب و در مواردی که ترکيب تازه ونددار، شبه -6است. استنباط

يان دو جز بودن، هماهنگی و همبستگی مسابقهیا اضافی مقلوب است، معموال افزون بر بی

توان دو جز ترکيب را بسان یک هيئت واحد و همچون یک آن نيز در حد اعالست و می

شان در این پژوهش مورد بررسی هایکه سروده از ميان شاعرانی -1واژه بسيط انگاشت. 

های بدیع، به ترتيب در شعر موسوی گرمارودی و مهرداد است، بسامد ترکيبگرفتهقرار

، قادر طهماسبی، معلّم های بعدی نيز شاعرانی مانند علییگران است. در ردهاوستا، بيش از د

محمود شاهرخی، مشفق کاشانی، حسين اسرافيلی، سلمان هراتی، حميد سبزواری و قيصر 

 گيرند.میپور قرارامين
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