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Abstract 
Creation of poetic images in the setting of novel adjunctive or attributive 

combinations that are far from conventional norms, whenever associated 

with purposeful innovations of poets and led to creation of deep associations 

between words, have immersed poetry in an aura of genuine poetic 

imagination and encouraged the audience to discover the subtleties hidden in 

the semantic layers of words. In the process of lexical combinability, the 

quality of lexical selection and combination indicates the weakness or 

mastery of poets in using linguistic capacities. A poet who continuously uses 

the combination of repeated words in the creation of poetic images, imposes 

a burden of boredom on the mind of the audience and opens a desolate 

perspective in front of the reader’s eyes. In such an atmosphere where 

everything looks conventional and ordinary, contemporary poets of Iran and 

Iraq in particular with regard to their intellectual and cultural affinities, have 

challenged the semantic norms of the language through new composite 

constructions in order to save words from the bondage of repetitive images. 

The constant assault of the poets of these two realms on the semantic rules 

governing the combination of words and their boldness in using the 

capacities available in the language has sometimes been accompanied by the 

creation of similar new combinations, something which the reader 

experiences for the first time. The basis of the authors' efforts in this research 

is finding an answer to this question: What are the most important motifs 

that have led to the combination of words far from each other and expanded 

the semantic field of the language in common form in the poems of 

contemporary poets of Iran and Iraq? According to the findings of this study 

employing new combinations in the structure of the poetry of today's Iranian 

and Iraqi poets has given their poetry a new and unusual movement by 

opening new semantic perspectives. 
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با نگاهی ؛ پذیری واژگانیترکیب حوزۀدر زدایی های آشناییمایهبن
 تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق
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 ، تهران، ایراندانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور

 رضا کیانی
 ، کرمانشاه، ایراندانشگاه رازیی زبان و ادبیات عربی آموختۀ دکتر  دانش

 (164-143)از ص 
یافت مقاله:   یخ در یخ پذیرش مقاله:   24/2/1400تار  11/5/1400؛ تار

 پژوهشی –علمی 
 

 چکیده
اندد   های اضافی یا وصفی بدیعی که از هنجارهای متعارف زبان فاصله گرفته آفرینش تصاویر شاعرانه در بستر ترکیب

  شدعر را در  است و به ایجاد پیوندهای عمیق میان واژگدان منجرگتدته هرگاه که با نوآوری هدفمند شاعران همراه بوده
های معندایی واژگدان  هدای نففتده در هیده اطدب را بده کتدر فرافتاندد و مخ ای از تخّیل ناب شاعرانه فرو برده هاله

کدردن کلمداب بدا یگددیگر  نمدودی از  گزینی و همنتین  پذیری واژگانی  کیفّیت واژه ترکیب فرآینداند. در  برانگیخته
ی  دهد. شداعری کده در قلدق تصداویر شدعر های زبانی نتان می وری از فرفیت ضعر یا توانایی شاعران را در بفره

اندازی  نمایدد و شتد  گیرد  باری از کسالت را بر ذهن مخاطب تحمیل می پیوسدته از ترکیب واژگان تگراری بفره می
دهدد  شداعران معاصدر ایدران و  گتاید. در شنین فضایی که همه شیز بوی عدادب می متروک را در برابر دیدگان او می

رای نجداب واژگدان از قیدد تصدویرهای تگدراری  هنجارهدای های قاّص فگری و فرهنگی  ب عراق  با توّجه به قرابت
وقفۀ شاعران این دو سرزمین بده  اند. هجوم بی های ترکیبی نوپا  مورد تعّرض قرار داده معنایی زبان را از طریق ساقت

متابه های موجود در زبان  گاه با ساقت  کارگیری فرفیت آیی واژگان و جسارب آنان در به قواعد معنایی حاک  بر ه 
نماید. مبنای کار نگارندگان  ها را تجربه می بار  برقورد با آن است که قواننده برای نخستین ترکیباب نوینی همراه بوده

های شاعران معاصدر  هایی که به شگل متترک در سروده مایه ترین ُبن در این پژوهش  پاسخ به این پرسش است: مف 
های  است و عرصۀ معنایی زبان را ُگسدترده  کدامنددی یافتده ر از ه  منجر گتتهایران و عراق  به تلفیق میان واژگان دو

برداری از ترکیباب نوین در ساقتار کالم شاعران امدروز ایدران و عدراق  بدا گتدایش  دهد که بفره این تحقیق نتان می
 است. گریز بختیده اندازهای بدیع معنایی  به شعر آنان تحّرکی تازه و عادب شت 

 
 پذیری واژگانی  شعر معاصر. زدایی  ترکیب موتیر  آشنایی: ی کلیدیاه واژه
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 . مقدمه1
های هنری شاعران از محیط پیرامون و ارائۀ ادبی آن به واسطۀ ترکیدب دو  تصویر دربردارندۀ دریافت

تواندد  هایی همانندد تتدبیه  مجداز  اسدتعاره و... اسدت کده هد  می یا شندد کلمده در قالدب آرایده
بررسدی آادار ادبدی در حدوزۀ  .زدایی ایجاد کند و ه  هنر ایجاز را به شگل زیبایی بازنمایاند آشنایی

دهد که نوع ترکیباب تصویری و کیفیت کاربردشان در شدعر گذشدته و امدروز  بسدیار  شعر نتان می
هدایی دارد کده در شدعر  پدذیری واژگدانی  ویژگی متفاوب است؛ شراکه شعر امروز در حدوزۀ ترکیب

قورد. جسارب قارج از وصر شاعران معاصر در همنتین کردن واژگدان  کمتر به شت  می گذشته
دور از ه  در یک محور  تلفیق واژگان عینی با مفاهی  ذهنی  پیوند واژگان قاص علوم غیرادبی بدا 

پدذیری بیتدتر شداعران امدروز را  آیند که قطر شمار می زبان احساس شاعر و... از جمله عواملی به 
 دهد. به شاعران گذشته نتان می نسبت

های نوین  تند و غیرعادی اسدت. شداعران امدروز  ش واژگان در قلب ترکیبپدر شعر معاصر  ت
کنندد  بلگده  های مأنوس و ملموس بسنده نمی برقالف شاعران پیتین  تنفا به تصویرپردازی از افق

اندد. تخّیدل  نامگتدوف ماندهبیتتر شت  به قطر کردن در قلمروهای مجفولی دارند که در گذشته 
ها  در جسدتجوی  هنری شاعران امروز  همواره بر صمیمّیت سّیال شعر  شناور است و در عمق واژه

آمدد  صید تصاویر تازه  آرام و قرار ندارد؛ به بیان دیگر  در شعر معاصر  شیدنش دیگرگونده و قالف
نمایدد کده رّد  از تصداویر  درگیدر می های نامتعارفی واژگان درکنار یگدیگر  ذهن مخاطب را با سازه

پایی در گذشتۀ ادبیاب ندارند. تالش شاعران امروز برای قروج از هنجارهای معنایی زبان از طریق 
های تصدویری  مخاطبدان را در برابدر آنخده قدالف عدادب اسدت  متحّیدر  ساقت ابتگاری شبگه

 نماید. گاپو وادار مینماید  به ت آنان را برای درک آنخه غریب می  سازد و ذهن می
ها  بدا تعدّرض در  در این رهگذر  شاعران معاصر ایران و عراق همانند شداعران دیگدر سدرزمین

های ذهنی آنان  انبوهی از تصاویر نوپدا  معانی قراردادی و مورد انتظار مخاطبان و بره  زدن معادله
ان ذهنی این شاعران  قواننددگان را بدا ای که هیج گونه اند  به پیتینه را در مدار زبان وارد نموده و بی

ای از قیدال و  رو ساقته که امگان انتقدال متدترک مجموعده طیفی مّواج از تصاویر هنجارگریز روبه
 نمایند. اندیته را توأمان فراه  می

های ترکیبدی شداعران ایدن دو  رسد کده آنخده بدر گسدترۀ سدازه ذکر این نگته ضروری به نظر می
اند که در جوشش و قریحه  تدوان  پذیر نتان داده  آن است که شاعرانی بوده سرزمین  شعر را آسیب

اندد  امدا یدا فرصدت کوشدش نیافتده  یدا از روی کداهلی  بدرای کمدال آن  باهیی از قود بدروز داده
رود کده گداهی  شدمار مدی اند. افزون بر این  شینش جدولی کلماب  از جمله عواملی بده  نگوشیده

 است. پذیر نموده عران ایرانی و عراقی را آسیبحوزۀ معنایی زبان شا
د توصدیفی و بدا تگیده بدر مگتدب آمریگدایی بده تطبیدق آن  آنخه در این پژوهش با شیوۀ تحلیلی

هایی که به شگل متابه  رابطدۀ عدادی  ترین موتیر قواهی  پرداقت  بررسی این مسأله است: مف 
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اسدت   ران امدروز ایدران و عدراق درهد  ریختههای ترکیبدی شداع میان واژگان دور از ه  را در سدازه
 کدامندی برای پاسخ به این پرسش باید ببینی  که:

هددای نددوین ادبددی  . دریافدت آزاداندده و تخّیددل فددردی ایددن شدداعران شده نقتددی در بدداروری ترکیب1
 استی داشته

 پدذیری واژگدانی  شدعر معاصدر ایدران و عدراق را . عواملی که به شدگل متدترک در حدوزۀ ترکیب2
   کدامندی  پذیر نتان داده آسیب

هایی بیش از هدر شیدز   در بیان اهمیت این موضوع باید گفت که ضرورب انجام شنین پژوهش
شدناقتی در ادبیداب ملدل  پژوهان به پدردازش و بررسدی تطبیقدی موضدوعاب زبان نیاز جّدی دانش

 است. صاص دادهباشد که امروزه در مباحث ادبی  جایگاه مفمی را به قود اقت مختلر می
آفرینی شاعران معاصدر ایدران و عدراق  بر این اساس  هدف از این پژوهش  تبیین کیفّیت ترکیب

رسد. ناگفتده  نظر می  تر به ها ملموس یافته که زیبایی تطبیقی آن  است که با استخراج شواهدی تحّقق
فدراوان شداعران ایدن دو نماند که با توجه به گسترۀ وسیع شدعر معاصدر ایدران و عدراق و نیدز شدمار 

های برقی از شاعران برجسته و سرآمد نیمۀ  سرزمین  پژوهش حاضر  تنفا به تحلیل تطبیقی سروده
و « سفراب سدپفری»  «االث مفدی اقوان»ند از: ا پردازد که عبارب دوم قرن بیست  در دو کتور می

 «.یوسر يسعد»و « يالبیاتعبدالوهاب »  «الحیدريبلند »در مقایسه با « پور قیصر امین»
پذیری واژگانی و تلفیددق واژگان ناهمدددگون  تداکنون پژوهتددددی بده شدگل  در حدوزۀ ترکیب

های فراهنددجار را در شعر معاصر ایران و عراق مدورد تحلیدددل و بررسدددی قدرار  تطبیقدی  موتیر
ین دو سدرزمین را در ای از توانش هندری شاعران ا است. امیددد که پژوهش حاضر بتواند گوشه نداده

های بدیددددع بدده مخاطبددان عرضدددده نمایددد و راه را بددرای انجددام  سددازی حددددوزۀ نددوآوری در ترکیب
 تری در این زمیددنه همددوار نماید. های کامدل پژوهش

 

 های ترکیبی نوین . توانش زبانی شاعران معاصر در ساخت2
برد و بده  کران که گاهی پا را از اصول مورد انتظار مخاطب فراتر می ای است بی شعر امروز  گستره»

« دهدد گریز قدویش قدرار می هدا را تیدررس نگداه عدادب دوزد و آن امور مجفول و نامرئی شت  می
 .(13: 1977)الخطیب  

« ترکیباب قاص»است. ز های شعر معاصر در حوزۀ معنایی  وجود عوامل زبانی ابفام از ویژگی
(Certain combination) آیندد   ترین عوامل ابفام در گسدترۀ زبدان شدعر بده حسداب می که از برجسته
زدایی از زبدان  کلماتی هستند که در محور همنتینی  در کنار یگدیگر قرار گرفتده  سدبب آشدنایی»

 .(231: 1390منش و قاسمی   )علی« شوند می
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ونه و غیرعدادی واژگان در کندار یگدیددگر  ذهدن مخاطدب را بدا در شعر معاصر  ترکیب دیگرگ
نماید. تالش شاعران امروز برای قروج از هنجارهای معندایی  های نامتعارف زبان درگیر می ساقت

 زبان  از طریق ساقت ابتگاری ترکیباب اضافی و وصفی:
اومدت در برابدر آنخده قدالف انگیزد. از طرفی  آنان را به مق ای را در مخاطبان برمی انفعال دوگانه

دارد  شون ترک عادب دشوار است و از طرف دیگر  امر قالف عدادب سدبب  عادب است  وامی
نمایدد  فعدال شدود. در  شان برای درک آنخه غریب می شود توجه آنان به موضوع جلب و ذهن می

ختدی از عوامدل تقابل این دو انفعال نفسانی  اگر قروج از عادب در حّد اعتدال و بدا تگیده بدر ب
گریزی و پدذیرش تجددّددی کده از طریدددق آن حاصدددل  سّندت صورب گیدرد  به نفدددع عدادب

 (.6: 1388شود )پورنامداریان   گردد  تمام می می
پتتوانه و قودسرانه تحّقدق  برعگس  در صورتی که این قروج  بدون توجه به عوامل سّنتی  بی

نمایدد کده  معنارسانی را شنان گرفتار آفدت نارسدایی می فرآیندپذیرد و اعتدال هزم را رعایت نگند  
توان پذیرفت که در  البته نمی شود. گردد و به همراهی با شاعر اقناع نمی مخاطب  قسته و کسل می

روز نباشد و سیددطرۀ عندداصر سّنتدددی و کفددن  زبان شاعران معاصر  نتانی از واژگان و ترکیباب به
 :توان گفت می اقی بماند؛ زیراشگل مطلق  پابرجا ب به 

پیوند  ای است که در دایرۀ زمانی عصر شاعر به وقدوع می حقیقت شعر  تصّرف در اّتفاقاب روزمره
و شاعر ناگزیر است که این اّتفاقاب را د همراه با اعدتدال هزم و به پتتوانۀ نسبی عوامل گذشته د با 

هدای شدعر   ن سدفولت در هضد  و تحلیدل دادهترین واژگان عصر قود بیان نماید  تا ضم نزدیک
 (.98: 1388)بفداروند   بیتترین همراهی را از جانب مخاطبان در پی داشته باشد

سدبب  سدابقه در شدعر معاصدر  به هدای تدازه و بی دهی محتوا و ارائدۀ آن در قالدب ترکیب شگل
شداعر را در  های هنجدارگریزی معندایی اسدت کده تأایرگذاری عمیدق بدر ذهدن مخاطدب  از شدیوه

گذارد  تا با فاصله گرفتن از رفتارهای معمدولی زبدان  غبدار  صمیمّیت سّیال و لغزان واژگان آزاد می
 کفنگی را از شفرۀ ترکیباب اضافی و وصفی بتگاند.

یابدد کده  های ترکیبی اضافی یا وصفی  زمانی تحّقدق می هنجارگریزی معنایی از طریق ساقت
ای  گونه رسد  به کنار یگدیگر بعید به نظر می ها در آیی آن اژگانی که ه منتظرۀ و شاعر با گزینش غیر

تدوان  می بختدد؛ بده تعبیدری رسداتربرد زبان  به کالم قویش برجستگی قارج از حری  عادی کار
 :شنین بیان کرد

آید که آن را به دیگران منتقدل  رسد  درصدد آن برمی ای می که شاعر به تجربۀ روحی ویژه  هنگامی
رو  بده سدرا   ایدن ها تأایر و احساسی شبیه آنخه در قودش رخ داده  ایجاد کند. از نماید  تا در آن

رود و قددود را در برابر امگاناب زباندی گونداگونی  مانددند واژگدان و  ابزار انتددقال این تجربه می
 (.32: 1391یابد )اناربزشلویی و امیدوار   ترکیددباب ویژه می

اسداس   نمایدد. بدر ایدن  زدایی می امگاناب است که شاعر از زبان شعرش آشناییواسطۀ این   به
 :باید گفت ساقتار شعر معاصر بارۀدر
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دهندد  بده  گام با ه   ساقتمان ترکیبداب اضدافی و وصدفی قداص را تتدگیل می واژگانی که ه 
ان شدعر را بده شوند  بلگه تجّسمی پویا از هستی هستند و زب ای محدود نمی نامه های لغت دهلت
سازند )وارین و  زداید  مبّدل می کران که یگنواقتی و مالل را از برابر دیدۀ قواننده می ای بی گستره

 (.139: 1972ویلیک  
هدا در  آن  در این رهگذر  شاعران با از میان برداشتن موانع قراردادی  واژگدانی را کده گدردآوری

نتانند و بده زبدان قدویش برجسدتگی  کنار ه  میرسد  در  پوشش یک ترکیب  ناممگن به نظر می
 دهند. می

 

 های ترکیبی شاعران امروز ایران و عراق زدایی در سازه . آشنایی3
رغ  تنددوع و   د بدده د ادبیدداب و توابددع آن ویژه در حددوزۀ هنرهددای کالمی شدداهگارهای انسددانی  بدده

ترکی نیدز برقوردارندد. مقایسدۀ هایی که ذاب و زمان و مگان و زبان دارند  از بنیادهای مت تفاوب
هدا و اصدول  راندد  تدا ویژگی آاار برتر بتری در درازنای حیاب اجتماعی  اندیته را بددان سدو می

های روشن روح و جامعۀ قویش   ها بیابد و ایمان آورد که انسان در برهه همانندی را در تمامی آن
ها و  ها را با شدیوه های یگسانی داشته  آن یا روزگاران تاریک و تفی قود  آرزوها و دردها و ناکامی

 (.251: 1380است )محّبتی   ابزارهای همسانی بروز داده
توانند حامل  گونه تأایر و تأّاری  می کران هستی  بدون هیچ  شاعران امروز در هرجا از گسترۀ بی

 ه باشد؛ زیدرااندازی در ساحت معنایی زبان فراه  آمد های متترکی باشند که در بستر دست اندیته
ای از قیدال  ترین محصول هنری است که امگان انتقال متترک مجموعده ترین و ساده شعر  نزدیک»

کند؛ رفتاری در عرصدۀ زبان که به مدد همان مصالدد  ابتددایی کدالم   و اندیته را توأمان فراه  می
اعر مند و معنابخش را که ناشی از همنتینی هوشمندانۀ واژگان در دستگاه ذهندی شد ساقتاری نظام

توانند زبان شعر قود را بده  اساس  شاعران می بر این  .(98: 1388)بفداروند  « نماید است  ایجاد می
 زدایی نمایند. ها  آشنایی عناصر یگسانی مجفز نمایند که دریافت ما را از واقعیت

های ترکیبی شداعران معاصدر ایدران و  های متترکی که در تگوین ساقتمایهبندر این قسمت  
های برجستۀ هنجارگریزی معنایی  مورد  عنوان یگی از شیوه اند  به  برداری واقع شده اق مورد بفرهعر

ای از تصداویر ترکیبدی  رسد که نقد تطبیقی حج  گسترده گیرند. به نظر می تحلیل و ارزیابی قرار می
راتر از دیگر ترفندهای ای روزآمد و ف گونه ویژه آنگاه که این ترکیباب به همسان در نزد این شاعران  به

زبانی  با مسائل شخصی  اجتماعی و سیاسی روزگار شاعران پیوند قدورده باشدد  تدا حدّد زیدادی 
 های نقادانه را در شعر این دو سرزمین گسترش دهد. تواند دامنۀ پژوهش می

 

 ها با دیگر واژه «خوشه»پذیری نامتعارف واژۀ  . ترکیب4-1
و نفایت آن  اسدتعاره و « تتبیه»ترین نوع تالش تخّیل برای نوپیوندی میان اجزای پراکنده   ابتدایی»

ها را در قالب هد   کند و استعاره آن مجاز است. تتبیه  عناصر متفرق و ناسازگار را به ه  نزدیک می
 .(22: 1381)مظفری  « کند برد و مجاز  نام یگی را بر دیگری اطالق می فرومی
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پراکندد  شاعر  نغمه و روحی از وحدب می»شود:  با توجه به این کارکرد تخّیل است که گفته می
شدعر  محصدول »؛ شراکده (175: 1366)دیخدز  « کندد آمیزد و ترکیب می که هر شیز را با دیگری می

رفتار منطقی کالم در حوزۀ اندیته نیست و شداعران بدا کتدر و تصدّرف ذهندی در روال معددمول 
ندام شدعر  هاسدت کده محصددولی بده  های انسدانی و طبیعدی  و تدالش در تلفیدق ایدن پدیده پدیده

 .(98: 1388)بفداروند  « آفرینند می
ساقت ترکیباب تصویری نوین که امرۀ کتر روابط جدید هنری و تعامل عاطفی بین انسدان و 

ان ایران و عراق نیدز شناس شاعران معاصر دارد. شاعر طبیعت است  دهلت بر ذهّنیت پویا و زیبایی
اندد کده از حدّد  در این رهگذر  با کتر مناسباب جدید بین واژگان  به ساقت ترکیباتی روی آورده

کنندد کده پدیش از ایدن  تجربدۀ  رود و مخاطبان را به سمتی هدایت می های عادی فراتر می دریافت
 اند. حرکت به آن سمت را نداشته
که به برجستگی تصاویر شعری شاعران ایرانی و عراقی منجر  هایی مایه در این زمینه  یگی از ُبن

اسدت و در پدی آن  « قوشده»هدا مضداف یدا موصدوف  واژۀ  شده  ساقِت ترکیباتی است که در آن
بدرای مخاطدب   )= واژۀ قوشده(پدذیریش بدا ایدن واژه  آید کده تصدّور ترکیب لإلیه یا صفتی می ٌمضاف

 نامتعارف و غیرمنتظره است.
هدای نامگددتوف زبانددی  وی را  مند سفراب سپفری در شناسددایی راه ق و جفتتگاپوی عمدی

دارد که با بیانی ویژه و غیرعادی به تصویرپردازی از ترکیباب تازه و متنّوعی بپردازد که یگدی  برآن می
 دهد. تتگیل می« قوشه»ها را واژۀ  از از ارکان اابت آن

 (؛94: 1389را فتردم )سپفری   قوشۀ فضاد 
 (؛100آویزد )همان:  می قوشۀ کفگتاند آسمان  

 (؛107پروردی )همان:  قوشۀ شکد و شه از این گویاتر  
 (؛109از دستش لغزید )همان:  قوشۀ رازد و کنار من  

 (.252ُپر بود )همان:  قوشۀ قام تدبیرد دستمال من از 
داِس »نماید که بدا  تتبیه می« قوشۀ روشن»االث نیز در تصویری زیبا  روز را به   مفدی اقوان

 است: درو شده« تاریگی
 (.252: 1388« )درو شد ناگفان با داس تاریگی قوشۀ روشن»د 

را در « ها قوشدهعناقیدد: »االدث  واژۀ  نیز در ترکیبی متابه با ترکیب اقوان  البیاتيعبدالوهاب 
 است: قرار داده« روشناییالضیاء: »محور همنتینی با واژۀ 

 «.میرم! های نور می من به قاطر قوشه»؛ (1/316: 1995  البیاتي) !َعَناقید الّضیاءد أُموُب ِمْن أْجل 
شبیه اسدت  واژۀ  البیاتياالث و  های اقوان  سعدی یوسر نیز در ترکیبی بدیع که بیتتر به نمونه

زبددان قددود  قددرار داده  از« َسددَنی: روشددنایی»را در محددور همنتددینی بددا واژۀ « عنقددود: قوشدده»
 است: زدایی نموده آشنایی
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ته َناِاٌر دْفَئًا َو د  دم از زنبیدل قدود  گرمدا و  سدپیده»؛ (1/416: 1988! )یوسر  َنْدیان يُعْنُقوَد سنَواْلَفْجُر ِمْن َسلَّ
 «.کند! قوشۀ نمناک نور پخش می

 

 های دیگر با واژه« فراموشی». تلفیق نامعمول واژۀ 4-2
شعر  تغییر احساساب عادی به احساساب تدازه و هندری اسدت. نیدروی تخّیدل شداعر  بدا از میدان 

ملگدۀ »نمایدد. در واقدع   ای را در سداقت تصداویر ترکیبدی ایجداد می برداشتن موانع  غرابت ویژه
« سدازد های بیدانی تدازه  اسدتوار می های شاعر را در جریان شینش واژگان و سداقت احساس  گام

 .(93: 1987 )الخال 
لإلیه که جنبۀ ذهنی یا انتزاعی دارد  در محور  عنوان یک مضاٌف   به« فراموشی»در این زمینه  واژۀ 

ای از واژگان  به شعر برقی از شاعران امروز ایران و عراق  نمدودی بددیع  همنتینی غیرعادی با پاره
 نماید. گیر می است و قواننده را در برقورِد نخست غافل بختیده
لإلیه در کندار واژگدان  در نقدش مضداٌف « فراموشدی»دو نمونۀ زیدر  سدفراب سدپفری از واژۀ در 

 است: برداری نموده بفره« طنین»و « مرداب»
 د و هنوز من

 نلغزیده بودم ُمرداب فراموشیدر 
 (.76: 1389که به راه افتادم )سپفری  

 (.119! )همان:طنین فراموشید کوهساران مرا ُپر کن  ای 
ها  هایی که فاشیست شعر زیر  با لحنی انتقادآمیز نسبت به جنایت نیز در پاره البیاتيعبدالوهاب 

را در پوشش یک ترکیدب اضدافی  بدا واژۀ « سیان: فراموشیالنّ »شوند  واژۀ  در حّق مردم مرتگب می
ة: »  دهد: در محور همنتینی قرار می« سبدَسلَّ
 يَفإْن َمَرْرَب یا أقد 

 األْسَنان؛بُفْرَشة 
َفا ُنَفایٌة ِفی  ة الّنْسیانفالَتُقل بأنَّ   َسلَّ

اهدُة اْلَوحیَدُة  اْلیومَ  َفا التَّ  ألنَّ
 َعَلی َجَرائ  اْلَفاشست

ای برادرم  اگر از کنار مسواک دنددانی عبدور »یعنی ؛ (312-1/311: 1995  البیاتيَحّق أقی اإلْنَسان! ) يفِ 
ای است در َسَبد فراموشی؛ زیرا ]این مسواک[ تنفا شاهد امدروز  ُزبالهکردی  مگو که ]این مسواک[ 

 «.ها در حق برادر انسان ! است بر جرائ  فاشیست
  ترکیبدی ندوین را «سیانالنّ »در نمونۀ زیر نیز بار دیگر با اتگا به واژۀ ذهنی  البیاتيبینش سیاسی 

 کتد: به تصویر می« با  حدیقة:»در مجاورب با واژۀ عینی 
الم َواإلْنَسان يد کاَن صَراَعًا َدامیًا َبیَن ُقَو   الظَّ

یلة امَنة  اللَّ اَعة الثَّ  السَّ
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ساعت هتت شب  در با  فراموشی  نبردی قونین میان نیروهای » ؛(1/418! )همان: َحدیَقة الّنْسیان يف
 «.بود! [تاریگی و انسان ]در جریان

لإلیه  در مجاورب واژۀ  را به عنوان مضاٌف « سیانالنّ »نیز در ترکیبی نامتعارف  واژۀ  الحیدريبلند 
 دهد: قرار می« ساحل شاطیء:»
 یا َمْوَجَة األیام! َهَذا َشاعٌر د 

اطئ الّنْسیان!َمْضنی  قذیه ل ای موج روزگاران! این شاعری است رنجدور و از »؛ (96: 1993  ي)الحیدر تَّ
 «.به سوی ساحل فراموشی برگیر!درآمده. او را  پای

 

 . تسخیر قلمروهای متناقض در ترکیبات اضافی4-3
هایتان شندان طبیعی بنمایندد کده بده  رغ  برجستگی اینگه شاعری بتواند ترکیباتی قلق کند که به»

ای از پیگر گسدتردۀ زبدانی تصدّور شدوند کده از  ها  پاره های ابداعی و نوففور آن جای توجه به جنبه
 .(244: 1387پور   )علی« شناقتی امروز است های زبان است  از شگفتی دیروز به ارث رسیده

ها در نگداه نخسدت از شتد   شاعران ایران و عراق با گزینش واژگانی که همنتینی نامتعارف آن
ماند  به تسخدیر قلدمروهای متناقض نوینی در سداقتار ترکیبداب  بسیاری از قوانندگان مخفدی می

و  ای اسدت کده در شدعر معاصدر ایدران عنوان مثال  کاربرد شنین شدیوه اند؛ به  تصدویری دست زده
ای تجّس  نمایند کده قلمروهدای زمدین را بده  گونه را به« قورشید»دهد تا  عراق به شاعران اجازه می

کده از عناصدر « قداک»و « گدرداب»است و در مجاورب با واژگانی همخدون  تسخیر قود درآورده
 زدایی نماید. شوند  از زبان آشنایی زمینی محسوب می

را کده « گدرداب»  واژۀ «گرداب آفتاب»ه از ترکیب بدیع در این زمینه  سفراب سپفری با استفاد
آید  درآورده  بده  شمار می که عنصری آسمانی به« آفتاب»به سط  زمین تعّلق دارد  در تسخیر واژۀ 

 است: ای نوین بختیده کالمش جلوه
 (.109: 1389ریخت  )سپفری  گرداب آفتاب د از شب ریته گرفت  و به 

فدراه  « قورشدید»و « قاک»فری  در تصویری تازه که از ترکیب سعدی یوسر نیز همانند سپ
اسدت و حدوزۀ معندایی زبدان را  آمده  یگی از عناصر زمین را در تسخیر عنصدری آسدمانی درآورده

 است: دیگرگونه جلوه داده
 ته اْلَقدیَمةَقارَّ  يد یگمُن ف

ْمسُمْنَگِمتًا َبیَن    اش  تیغی[ در قداّرۀ قددیمی جوجده»]؛ (2/9م.:  1988)یوسدر   يَواْلُعْتب اْلَمَسائ ُتراب التَّ
گدداهی  کدده در میددان قدداِک قورشددید و علددِر غروب شددود  در حددالی  ]= هک قددود[  مخفددی می

 «.است! فرورفته
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نمدایی عرضده  پذیری نامتعدارف واژگدان  گداه در قالدب تصداویر متناقض افزون بر این  ترکیب
و « طوفدان»و طرف دیگر آن  واژگانی همانند « آتش»شود که یگی از دو طرف ترکیب متناقض   می

 است.« آبتار»
و « طوفان»  واژۀ «طوفان آتش»شعر زیر با استفاده از ترکیب برجستۀ  االث در پاره  مفدی اقوان

 است: را در وحدتی نامتعارف در کنار ه  گرد آورده« آتش»
 (.68: 1374)اقوان االث   طوفان آتششان غّرش و  شان زندگی د بیخ گوش

االدث نیسدت  واژۀ  شباهت به تصویر اقدوان  نما که بی سعدی یوسر نیز در تصویری متناقض
تنداقض دارد  در پوشدش « آتدش الّنیدران:»اش بدا واژۀ  را که ماهّیت اجزای سدازنده« آبتارشاّلل: »

 است: ترکیبی هنجارگریز جای داده
 د تنفجُر األحالُم کالبرکاْن 

شدوند و  رؤیاهدا  همخدون آتتفتدان منفجدر می»؛ (1/246: 1988! )یوسدر  من النیرانشاّلٍل َوُتْرکُز مثل 
 «.گردند! همانند آبتاری از آتش جمع می

های باه  مولود دریافت آزادانه  بینی   محتوای ترکیباب ادبی شاعران در تمام نمونه که می گونه  آن
 ندارد. و تخّیل فردی آنان است و شندان به باورهای جمعی وابستگی

 

یاضی با زبان احساس شاعر4-4  . پیوند واژگان خاّص ر
های اقیر  برقی از شاعران برای شبیه کردن احساساب شداعرانۀ قدود بده باورهدای  در شعر دهه

ای از واژگدان آشددنای مدردم را  عمومی مردم و نزدیک کردن زبدان شدعر بده طبیعدت گفتدار  پداره
عنوان یک شگرد و تجربۀ ارزشدمند هندری  و از این شیوه به کنند های رایدج ادبی می جایگزین واژه

گیری افراطدی از ایدن شدگرد  گداه باعدث حرکدت بده سدمت ندوعی  جویند  هرشند بفره سود می
گداهی و اندیتدده نویسی و ماندن زبان در سط  می شعارزدگی  کلیدته ورزی  شود  امدا اگدر بدا آ

م و زیبایی در قلمدرو زبدان و احسداس منجدر همراه باشد  به نوعی صمیمّیت در لحن طبیعی کال
 (.389: 1387پور  گردد )علی می

برداری از شنین ترفندی  در آن دسته از تصاویری که از رهگذر ترکیباب اضدافی  در راستای بفره
اند  گاه شاهد پیوند عمیق واژگدان قداص علد  ریاضدی بدا زبدان احسداس  دست آمده  یا وصفی به

ر فراهنجار با سداقتار ترکیبداب  در شدعر معاصدر ایدران و عدراق  نمدودی شاعران هستی . این رفتا
پدور بدا  در این زمینده  قیصدر امین است. عران  سیمایی برجسته بختیدهشتمگیر دارد و به کالم شا

عالقۀ وافر به جاسدازی اصدطالحاب علدوم غیرادبدی در پیگدرۀ ترکیبداب تصدویری  از زبدان قدود 
نمونۀ زیر  وی در تگمیل ساقتمان ترکیبداب قدود از قواعدد هندسدی  است. در زدایی نموده آشنایی

 است: ها را در قدمت زبان و احساس قویش قرار داده است و آن بفره برده
 

 مدددرا ضدددرب در عدددذاب کنیدددد شدددعاع درد
 را شگسددته رسدد  کنیدددمحددیط تنددم دلدد  

 

 مددرا حسدداب کنیددد! مسدداحت رندددددجمگددر  
 را قددراب کنیددد! قطدددوم منحنددی قندددده

 (394: 1389پور   )امین                                   
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جای اشعار قدود  واژگدان قداص علد  ریاضدی را در سداقتار  االث نیز در جای مفدی اقوان 
 است: ترکیباب قود جای داده

 و این شطرنج مسخ و ماب ْی طوفان هندسهد و با این 
 (.223: 1388االث   فرود آمد )اقوان 

 و مدددددددار قطددددددر دایددددددرۀ قددددددوف
 

 ای هایدددل و ژرف اسدددت عتدددق جاذبددده 
 (339)همان:                                                 

 (.405پوینده )همان:  های شرف و شوکت زاویهد عطر محبوبت تا دورترین 
گیری از شنین شگردی  به ترکیباب تصویری قدود  های زیر  با بفره سفراب سپفری نیز در نمونه

 است: ملموس داده نمودی
 د شفر پیدا بود:

   آهن  سنمرویش هندسی سیمان
 (164: 1389کفتر صدها اتوبوس )سپفری   سقر بی
 است مجذور آینهد زندگی  

 ها ضرب زمین در ضربان دلزندگی  
 (171)همان:  هاست هندسۀ ساده و یگسان َنَفسزندگی  

 هایی که تاریک هستند د در این کوشه
 (228ترس  )همان:  می تردید و کبریتحاصل ضرب من از 

ای  واژگان متعّلدق بده حدوزۀ  در میان شاعران امروز عراق  سعدی یوسر به شگل نسبتًا گسترده
 شود: عل  ریاضی را در دل ترکیباب قود تعبیه نموده که در اینجا به ذکر شند نمونۀ زیر اکتفا می

هایدت را در معادلدۀ  آیدا تدو  پلک»؛ (2/402: 1988ی! )یوسدر  ُهولُمَعاَدَلة الدذ   يد أَلْست َتْنَتظریَن َجَفَنک ف
 «.سرگتتگی منتظر نگذاشتیی!

ای  مسداحتی  ای آنگه زرۀ شت  بر تن کدرده»؛ (2/415)همان:  َمَساَحًة لْلُحْل د أّیَفا اْلُمَتَدّرع باْلَعینین َدْع َلَنا 
 «.از رؤیا را برای ما واگذار!

َک د  ْمُت أنَّ  «.گمان کردم که تو زاویۀ آرزوهای من هستی!»؛ (94/ 3)همان: ! يَزاویُة آمالَتَوهَّ
 

 ها با دیگر واژه «قطره»آیی نامتعارف واژۀ  . هم4-5
ترکیباب شاعران متقددم را  های شعر کالسیک در ادوار پیتین  این بوده که شاعران متأقر  از ویژگی

کندد تدا ترکیدب  هر شاعری تالش می شعر معاصر  که در حالی است این در کردند. می دوباره تگرار
قاّص دست یابد  تدا شدفد تدازگی را در  به بیانی های پیرامونش  ای بیافریند و در توصیر پدیده تازه
 بیند و فاهر را به ضمیر سوق امروز  واقعیت را با دلش می شاعر» حقیقت  در مخاطب فروریزد. کام

 .(87: 2005 )عالق  «به تصویر بگتد معمولی قابل تصّور نیست انسان  برای تا آنخه را که دهد  می
رسد  شاعران معاصر ایدران و عدراق  جای آن به متام می در شنین فضایی که بوی تازگی از جای

روندد  تدا بدا  های پیرامون  بدا پارامترهدای عداطفی بده اسدتقبال از زبدان می نیز در برقورد با پدیده
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های واژگانی ترسدی   یافتۀ آن  تصویری دلخواه و ماندگار از نوپیوندی عهبرداری از امگاناب توس بفره
یابد و از ایدن  گسترش می« قطره»نمایند. در گیرودار این پیوندهای تازه است که قلمرو معنایی واژۀ 

َکَند و به واژگان غریب و ناآشدنا دل  و... دل می« باران»  «آب»پس  از واژگان قویتاوندی همانند 
 د.بند می

سدازد  تدا  همدراه می« اشتیاق»را در پیوندی نو با واژۀ « قطره»پور واژۀ  در این رابطه  قیصر امین
 قالق ترکیبی نامتعارف و نوپا در کالم قود باشد:

 د از شت  هر شفید
 یک قطره اشک شوق بگیرید

 (377: 1389پور   زیارب )امین یک قطره اشتیاق
را « ندور»و « قطدره»نیز با درک کارکردهای ساقتاری در بافت زبان  واژگان  البیاتيعبدالوهاب 

 دهد: در بستر یک ترکیب اضافی در کنار ه  قرار می
 د یُموُب 

 َقْطَرَة ُنورٍ تارکًا 
غیرین! ) های  ای نور در بین پسدتان که قطره میرد  در حالی  او می»؛ (2/193: 1995  البیاتيَبیَن َنْفدیفا الصَّ

 «.کوشگش بر جای گذاشته است!
 

 های نامعمول . تجّسم نور در ترکیب4-6
 توان شنین گفت: می

بر مناسباب میان زبان شاعرانه و زبان هر روزه  دیالگتیک رسوخ حاک  است. زبان هدر روزه  هدر 
شدود و در  است  متصدرف می های بیگانۀ قویش را از دست داده آنخه را از زبان شاعرانه که جنبه

زدایی  بده  هایی از زبان هر روزه را پدس از آشدنایی کند. زبان شاعرانه جنبه قلمرو قود مصرف می
سازد. در واقدع  زبدان هدر روزه بدا آشدناگردانی و زبدان شداعرانه بدا  جزیی از پیگر قود مبّدل می

ود گیرندد و در قد کار می کنندد  بده کنند و آنخه را که تصداحب می زدایی در ه  رسوخ می آشنایی
 (.46: 1379زاده   سازنند )رسول مستحیل می

نمایدد  هایی کتدر می دار ذهن شاعران معاصر در برقی از واژگان  قصلت  های جفت جفش
بفره گرفتن هنرمندانه از امگاناب نففته در زبان و پدیدآوری ارتباطاب تدازه »که برای ما ناآشناست: 

 .(109: 1391لی   )حسن« و رسیدن به زبان شعری ها؛ یعنی فاصله گرفتن از زبان معمول واژه میان
که « قدالده»و « فدواره»در پس واژگانی همانند « نور»در همین شفارشوب  همراه ساقتن واژۀ 

ای اسدت کده بده  ها در یک عبارب بدرای مخاطدب بیگانده اسدت  از تصداویر تدازه آیی آن تصّور ه 
 است: منجر شده البیاتيپور و  زدایی در زبان شاعرانی همخون امین آشنایی

 بگارید ای ِز نور د فواره
 (.377: 1389پور   قلبی از آینه  دلی از دریا )امین
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ای سدرود   بدرای او قصدیده»؛ (2/225: 1995  ي! )البیداتقالدًة مْن ُنور ةذَراع يْنَظَمُه َقصیَدًة  َفَتْرَتمی دمتق فد 
 «.ای از نور انداقت! پس دمتق در دستان وی قالده
بده برقدی از « مزرعده»یدا « مدزرع»آیدی بدا واژۀ  در محور ه « نور»افزون بر این عباراب  واژۀ 

 است: نوازی بختیده ترکیباب شاعران معاصر ایران و عراق طراوب شت 
 (.328: 1388االث    کتت و درود )اقوان مزرع نورگتت و سیر/ در آن  د پس از ساعتی شند ُگْل 

ور يد فِ   يُتْ  أْصَدَقائُکنْ  ُحُقول الن 
لیقة ) در مزارع نور  شما دوستان ما بودیدد  همانندد گنجتدگان »؛ (1/198: 1995  البیاتيَکاْلَعَصاِفیِر الطَّ

 «.آزاد
 

 های دور از ذهن به پدیده «رقص». انتساب نامأنوس واژۀ 4-7
 گیرد: ها قرار می ساقتار تصاویری که ترکیباب اضافی یا وصفی در هستۀ آن

هدای زمدانی و مگدانی و  شناسی ذهدن و زبدان  موقعیت تحت تأایر دنیای درونی شاعر  روان»
زمدان مربددوم بدده او   (Aesthetics)زبدانی فرهنددم مدادر و نیددز تقاضددای روح و سدلیقۀ زیباشناسددی 

گاهانده و اندیتدیده  دربردارندۀ نتانه های قاص است که به طور مستقی  و غیرمستقی  به معناهای آ
 .(132: 1383)نیگوبخت و بیرانوندی  « کند یصعود م

گون آن رها کرده  این  ساقتی و نّیت زبان شاعرانه  امگاناب درونی زبان هرروزه را از قید نظام تک
های ایدن بازیافدت  مختلدر و متندوع  یابد. صدورب امگاناب را در گوهر فراابزاری قویش بازمی

ی شدوند  ضدمن هنجارشدگنی و سدرپیخی از است  اما به هر صورب و به هر شدگلی کده متجّلد
کنند  های معمول  در کارکردهای آن  بحران ایجاد می های غالب زبان هرروزه و شگستن ُنرم قاعده

 (.46: 1379زاده   )رسول
. ایدن (125: 1380)زیدادی  « گدذرد جدوهرۀ شدعر  احساسدی اسدت کده از صدافی اندیتده می»

آید که در گسترۀ قیال  به عناصر دور از ذهن نسدبت  دست می احساس  گاه از رهگذر عملگردی به
قدوردگی  شاعر  کلماب را در حیطدۀ حدالتی کده زادۀ گره»شود. در شنین فضایی است که  داده می

 .(233 :)همان« کتاند احساس و اندیته و قیال است  از ژرفای ضمیر  به عال  حس می
ور از ذهن در پوشش ترکیبداب اضدافی  بده های د ها به پدیده از واژگانی که انتساب نامعمول آن

تدوان بده واژۀ  است  می های شاعران معاصر ایران و عراق  نمودی برجسته بختیده بختی از سروده
هدای  اشاره نمود که در پیوند با زبان احساس شاعر  تصاویر هنجارگریزی را به بایگانی تازه« رقص»

 است. ترکیبی افزوده
ی زیر از طریق شنین انتسابی  بده ترکیبداب تصدویری شدعری قدود  ها پور در نمونه قیصر امین

 است: سیمایی دیگرگون داده
 (.59: 1389پور   ها! )امین است این تالش د رقص بسمل

 (.84را تماشا کردی ! )همان:  رقص سرابد 
 (.109ما شه تماشایی است! )همان: رقص نگاهد 
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احسداس قدود  در پدارۀ شدعر زیدر  تصدویری االث نیز بدا برداشدت از گنجیندۀ   مفدی اقوان
 گذارد: زار را به همراهی نسی  به نمایش می هنجارگریز از پایگوبی هله

 

 هدددا طدددول قیابدددان شرا  سوسدددوکنان بددده 
 هددا شددون مددوج بدداده پتددت بلددورین ایا 

 کتددید آمددد مددرا بدده گددوش غریددوی کدده می
 

 های مسدددتقی  بدددر تددداج تابنددداک سدددتون 
 نسدددی  زار بددده همراهدددی رقدددص هلدددهیدددا 

 نّقددداره بدددا تغّندددی منحدددوس و دلخدددراش
 (.22-21: 1335االث    )اقوان                   

متدرادف اسدت  در « رقدص»که با « بزم»جایی واژۀ  االث  با جابه  شنین تصویری در نزد اقوان
 گذارد:   ترکیب هنجارگریز دیگری را به تماشا می«بوسه»مجاورب با واژۀ 
 دی و ایثارمن د و او را با سخاوب

 (.217: 1388االث    های روشن و شّفاف قود قواَند )اقوان به بزم بوسه
بده مففدوم انتزاعدی « رقدص»بدا انتسداب نامتعدارف واژۀ  الحیددرياین کاربرد در شدعر بلندد 

 رساند:   زیبایی هنجارگریزی معنایی را به اوج می«األقدار»
 «.رقص قضا و َقَدر در مات  رؤیاها»؛ (162: 1993  ي)الحیدر َمأَت  األْحالم! يد َرْقُص األْقَدار فِ 

نیز در نمونۀ زیر  با ارائۀ تصویری هنجارگریز که هستۀ آن از ترکیدب دو واژۀ  البیاتيعبدالوهاب 
 است: فراه  آمده  به زبان قویش طراوتی دیگر داده« ها األمطار: باران»و « رقص»

 د رباُب األْقَدار
 ُموسیَقی اْلَجازیْرقْصَن َعَلی 

ها  بدا موسدیقی جداز  زنان کاباره در سالن رقص باران»؛ (2/422: 1995  يَصالة َرْقص األْمَطار )البیات يف
 «.رقصند می

 

 «شاخه»و  «گیاه»با واژگان  «صدای هوش». همنشینی ترکیب بدیع 4-8
 (Specific pattern)در شعر  هنجارشگنی  نده از سدر اّتفداق  کده از روی قاعدده و طرحدی قداص »

صدواب به عمدل  سازی نظام زبان  تعبیری به غریب فرآیندتوانی  در این  گیرد و اگر ما می صورب می
باشد که به درک مولود  کالم می (Textual meaning)واسطۀ معنای بافتار  آوری   توفیدق ما در این راه به

 .(20: 1385دفتری   )عزب« کند فگری شاعر کمک می
هدایی  روندد  گداه حامدل ویژگی کار می ب هنجارگریزی که در تار و پود تصاویر شعری بهترکیبا

پردازنندد؛  العادۀ عناصدر موجدود در طبیعدت می هستند که با رعایت اصل ایجاز  به توصیر قارق
منزلۀ کالبدی برای دمیدن روحی از عاطفه و احساس  شاعر  اجزا و عناصر جفان عینی را به»شراکه 

 .(31: 1381)مظفری  « کند کند و میان قود و طبیعت  دوگانگی احساس نمی ّقی میقویش تل
شنان با روح لطیر سفراب سپفری و سعدی یوسر عجین شده که صددای  شنین احساسی  آن

 کنند: ها را با طنینی شبیه به ه  در گوش مخاطب زمزمه می هوش گیاهان و شاقه
 غروب بودد 

 (.179: 1389آمد )سپفری   به گوش می صدای هوش گیاهان
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 یْجمُع تْلک اْلمْرآةَ د 
 َعَلی َراحته

 َویالئُ  َبیَن األْجَزاء
کندد و بدین  آن آینه را بر کر دسدتش جمدع می»؛ (2/278: 1988! )یوسر  َصْوَب ذاکرة األْغَصانَویْحفُظ 
 «.کند! میها را حفظ  نماید و صدای هوش شاقه وجور می آن[ را ُجفت]اجزای 

دهدد  دو عامدل  های تخّیلی دو شداعر را نتدان می های باه که نمودی متابه از انگاره در نمونه
 است: اساسی به برجستگی شعر در حوزۀ معنایی زبان منجر شده

 ؛«هوش»با واژۀ « صدا»تلفیق غیرمعمول واژۀ  (الر
 «.شاقه» و« گیاه»به دو واژۀ « هوش»و « صدا»های انسانی  اطالق متخصه (ب

 

 «زده یخ» با صفت «اندوه»و  «لبخند»پذیری واژگان  . ترکیب4-9
بینی شاعرانه و نگاه تازه بر جفان شعر و هنر امروز حاک  باشد  ایدن دیددگاه  وقتی قرار باشد جفان»

ای در زبان  این فرصت را بیابد که وارد فضای اندیتگی و زیبدایی  که هر شیئی در طبیعت و هر واژه
 .(347: 1387پور   )علی «شود  پذیرفتنی قواهد بودشعر 

ای در ذاب قود شاعرانه یدا غیرشداعرانه نیسدت  بلگده شدیوۀ  هیچ واژه»در باور شاعران امروز  
 .(109: 1391لی   )حسن «کند رفتار شاعر با آن واژه است که ارزش شاعرانگی آن را متخص می

بدا سداقت ترکیبداب وصفددی تدازه و ناآشدنایی هندجارگریزی در محدور همنتینی واژگان  گاه 
هدا بده  روندد و کداربرد غیرتگدراری آن کار نمی طور معمول  در زبان معیار به شود که به  حاصدل می

پور و سعدی یوسر بدا تخّطدی از  انجامد. در این رهگذر  قیصر امین سازی هنری شعر می برجسته
اند و به  ساز نموده ه « زده یخ»را با وصر « اندوه»و « لبخند»اصول معنایی زبان قراردادی  واژگان 

 اند: ترکیباب نسبتًا متابفی رسیده
 د در روزهای ریخت و پاش لبخند

 قصابگان پروار
 دار و کاسبان رسمی پروانه

 قویش را زدۀ لبخندهای یخ
 بر پیتخان قود

 (.250: 1389پور   به تماشا گذاشتند )امین
 أفل  أجوُع الّلیَل!د 

 الحلُ  واهُب الغطاءه 
همخنان گرسنۀ شب هسدت ! نده بردبداری »؛ (1/396: 1988! )یوسر  يالحزَن الجلیدُتمطُر  يَوه الّریُ  اّلت

 «.بارد! زده فرومی دهندۀ ]دردهای من[ است و نه بادی که اندوه یخ پوشش
 
 «آلود مه»با صفت « سکوت»و « آهنگ»پذیری واژگان  . ترکیب4-10
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قرار توأم با بصیرب شاعر اسدت کده در زیبداترین وجده قدود  موجدب  های بی شعر  آشوب لحظه»
گاه شاعر است کده بستددگی  استحالۀ روحی و التذاذ می شود. بروز تحّوهب شعر  حاصدل ناقودآ

هایی کده محصددول برقددوردهای  های حّسی است؛ تجربه مستقی  با داشتۀ او دارد که همان تجربه
 .(428: 1380)زیادی  « های گوناگون طبیعت است پدیده مستدمر با

هایی که در شرایط غیرعادی بدر طبیعدت  عنوان یگی از حالت به« آلود مه»در این زمینه  وصر 
ای جدیدد بده کدالم سدفراب سدپفری و سدعدی  شود  در ساقتار ترکیباب وصفی  شفره عارض می

 است: یوسر بختیده
 د و سرانجام

 .(94: 1389  ترا گ  کردم )سپفری  یایشآلود ن آهنم مهدر 
دیمید أّیفا  ْمُت السَّ  يیقتاتن ياّلذ الصَّ

وُبی! دهدی   آلودی که مرا ُقوب قود قرار می ای سگوب مه»؛ (2/420: 1988)یوسر  « ِمْن أیَن یأتی الصَّ
 «.آیدی! ]این[ صدا از کجا می

قالقیدت شداعرانه در کتدر رسد مگانسی  قلدق شندین ترکیبداتی در بافدت شدعر   به نظر می
هددای  طلبددد و بددا هنجارگریزی حدداهتی اسددت کدده موشددگافی در نگدداه و فرافددت در اندیتدده را می

 یابد. اندیتگانی شاعران  در نگاه به اجتماع و طبیعت  پیوندی عمیق می
 

یافت واژۀ 4-11  در ساختار ترکیبات و عبارات جدید «مغول». باز
  کند تدا کدارکرد معندای از های ویژۀ شعر معاصر  شاعر تالش می ها و عبارب در بسیاری از ترکیب»

هدای  ها پدیدد آورد. در ایدن صدورب  واژه ها را رها کند و کارکردی تازه برای آن شدۀ واژه تعیین پیش 
 .(113: 1391لی   )حسن« گردند شود  از نو زنده می ها دمیده می ای که در آن مرده با روح تازه

نتدۀ برقی از واژگان و اصطالحاب کفدن  بینی های معاصر  همنتینی پیش در بختی از سروده
ای  افدزون بدر  است. کاربرد شنین شدیوه و ازُمدافتاده با واژگان امروزی  نمودی برجسته به زبان داده

 بختد. ها طراوب قاصی نیز می تگاند  به آن اینگه غبار کفنگی را از فاهر واژگان قدیمی می
ای از  بدا پداره« مغددول»آیی غیرمنتظرۀ واژۀ ُکفنسدال  اربردهای نوینی  ه در شارشوب شنین ک

های امروزین  از شعر برقی از شاعران معاصر ایراندی  واژگان کلیدی  در پوشش ترکیباب یا عبارب
 است. زدایی نموده و عراقی  آشنایی

مایۀ تصویری  را دست« مغول»پور با بیانی آمیخته به طنز و درد  واژۀ  در سرودۀ زیر  قیصر امین
 برد: کار می دهد و آن را در قدمت بیان وقایع زندگی روزمره به نوپا قرار می

 د گفت: احوالت شطور استی
 گفتمش: عالی است  مثل حال گل!

 (.161: 1389پور   ! )امینحال گل در شنم شنگیز مغول
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در پوشدش یدک ترکیدب « مغول»شعر زیر از پتانسیل واژۀ قدیمی  نیز در پاره البیاتيعبدالوهاب 
گری و شدب باد را به ویرانگری و قتدونت  است و به شگل ضمنی  یورش برداری کرده اضافی بفره

 است: قوم مغول تتبیه نموده
کَتافه اَحة ُصْعُلوک َعَلی أ  د َوکاَن فی السَّ

 َعَباَءٌة ِمْن َوَرق اْلَخریر
 َلة َتْترُب  فی جانبه  اْلگحولَوطْف 

َقاَن ف میدان  بینوایی بود که بر دوشدش  [در ]این» ؛(2/432: 1995  ي)البیات !الّری وجه ُمغول  يَوَتْنفُث الد 
نوشدید و دود در  ای بود که در کنار این بیندوا  الگدل می عبایی از برگ پاییز وجود داشت و دقتربخه

 «.افگند! شفرۀ باد مغول می
را در محدور « المغدولی»در نمونۀ زیر  سعدی یوسر نیز در پوشش یک ترکیدب وصدفی  واژۀ 

 یابد: دهد و به تتبیفی بدیع در ساحت معنایی زبان دست می قرار می« شب»همنتینی با واژۀ 
یُل اْلُمغول  َوأْنَصاف اْلَمَنائر  یْفبُط يد َعَلی اْلَمْوتَ   ياللَّ

 کُتُب... َوترتفُع اْلَحَرائُق  طعُمفا
ُه  شدده فدرود  های شگسته شب مغولی بر ُمردگان و ُگلدسدته»؛ (363/ 1: 1988! )یوسر  يالّلیُل المغوللإنَّ
 «.تردید  آن شب  شبی مغولی است شوند. بی ها برپا می هایی با طع  کتاب آید و آتش می

قوبی گویدای  های باه ارائه شد  به نگاهی کّلی به ترکیباب و عباراب نسبتًا متابفی که در نمونه
کلمداب زنددگی امدروز  وقتدی در کندار کلمداب سدنگین و مغدرور گذشدته »این مطلب است کده 

هدا فرامدوش  کتند و در یگدسدتی شدعر  اقتالف دهند و قد می نتینند  ناگفان تغییر ماهیت می می
 .(113: 1391لی   )حسن« شود می

 

 های رنگی موصوفی انتزاعی با صفت «یأس. »4-12
غبدارُزدایی از آییندۀ ادراکداب و »  اندد کده هزمدۀ جدور دیگدر دیددن فتهقوبی دریا شاعران امروز به

های انتسدابی و  ها و اندوقتده ها  آموقته ها  شنیده تگانی درون از دیده احساساب است؛ یعنی قانه
اکتسابی  پرهیز از ُعرف و عاداب مأنوس  مدنش و معرفدت مدوروث  درهد  ریخدتن قلعدۀ قددیمی 

هددا و  هددا از جلدوی پنجره ا و نردههد های اجدددادی و بنیدانی  برداشددتن پرده ها و دلبسدتگی دانسدتگی
 .(314: 1389)روزبه  « ها و در یک کالم  دگرگون شدن و دگرگون دیدن ها و دیده های فراوان دل منظره

های امروز  رفتاری که شاعران با واژگان انتزاعی دارند  رفتاری غیرعدادی و  در بختی از سروده
گونده محددودیت    پفنای تخّیل آنان  بددون هدیچای که شنین واژگانی در  گونه هنجارگریز است؛ به

پدذیری بدا واژگدان حدوزۀ رندم  حیداتی تدازه  کنندد و در ترکیب وجودی محسوس و عینی پیددا می
یابند. شاعران امروز با استفاده از این ترفند  برآنند که معادهب ذهنی مخاطبدان را بدره  زنندد و  می

 گیر نمایند. اویری غافلآنان را در هیجان عاطفی برقورد با شنین تص
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پدور   با رندم سدفید در شدعر قیصدر امین« یأس»آیی غیرمعمول واژۀ انتزاعی    ه فرآینددر این 
 دهد: نمودی از روحیۀ هنجارگریز وی را در ساحت معنایی زبان  نتان می

 

 یدددداس را یددددأس سفدددددیدُسدددددرخ کددددن 
 

 پددددداک کدددددن َگدددددرد و غبدددددار داس را 
 (412: 1389پور   )امین                                

را در محدور همنتدینی بدا وصدر « یأس»شعر زیر  موصوف انتزاعی  نیز در پاره الحیدريبلند 
است و به سداقت ترکیبدی برجسدته دسدت  که معّرف رنم سرخ است  قرار داده« ی: قونینالدام»

 است: یافته
 د َفتلک کومُة َوْهٍ  

 يأْغَرَقْت َفْجر
امَوَلْ  َتْبق لإهَّ  دم مدرا غدرق نمدود و  آن کومۀ وه  است کده سدپیده»؛ (33: 1993  الحیدري! )يیأسک الدَّ

 «.شیزی ُجز یأس قونین تو بر جای نگذاشت
)سفید بدودن و شده در این دو ترکیب که در جّو عاطفی شعر شناور است  مرئی  حزن و اندوه تعبیه

رسدانده و سدبب شدده کده مخاطبدان   ه  انگیز به وحددتی قیدال را  دریدأس(  )و نامرئی  سرخ بدودن(
 صمیمانه به فضای تجارب عاطفی این دو شاعر وارد شوند.

 

 شناسی ترکیبات نوین . نگاهی تطبیقی به آسیب5
گیرند  تا القاگر معنا یدا  وار و هماهنم در کنار ه  قرار می در شعر امروز  کلماب در یک نظام اندام

گدردد و کلمداب  وارگی آن قدر پیخیده می گاه این اندام»مففومی باشند که شاعر به آن نظر دارد  اما 
« کند پذیر می را آسیبجایی یک کلمه  تمام شعر  شوند که تعویض یا جابه ای دره  تنیده می گونه به

 .(35: 1391)طاوسی  
در شعر واقعی  ه  جوشش و ه  کوشدش  سدف  قدود را دارد. اگدر جوشدش بیتدتر باشدد  »

عگس  اگر سف  کوشش بخربد  سدخنوری بیتدتر و  شاعری بیتتر و سخنوری کمتر قواهد بود. به
)موسدوی « ی  داشتشاعری کمتر قواهد شد. اگر جوشش و کوشش برابر باشد  شاعری کامل قواه

 .(67: 1391گرمارودی  
ها در نگاه اّول  برای  های ادبی موجود در آن ای از آرایه با تأّمل عمیق در ساقتار ترکیباتی که پاره

ها  صدرفًا از یدک فرمدول  گیری این آرایه شوی  که شگل نمایند  متوجه می قواننده جذاب و تازه می
هدا جوشدش ذهندی شداعر نقدش فراواندی  آفدرینش آن کندد و در سطحی بر روی کاغدذ تبعیدت می

سادگی  است. بنابراین  سرایش شنین اشعاری عاری از ارزش هنری است؛ شراکه هر کسی به نداشته
تواند با کتیدن یک جدول و پس و پیش کردن یا تعویض جدای واژگدان در جمدالب مختلدر   می

کار برده باشدد. اگدر بخدواهی  شدعر  ای به ویژه کار ببرد  بدون اینگه تأّمل و تعّمق شنین ترفندی را به
هدایی  شناسی کنی   باید بگویی  که بختی از قرق عادب معاصر ایران و عراق را از این زاویه آسیب
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های امروزین قودنمایی نموده  از بره  قوردن نظام قانوادگی برقی از  که در ساقتار کّلی عبارب
هایی امدروز  سابقه بودن شندین سداقتارهایی در سدروده ه بیاست. با وجود آنگ دست آمده ها به واژه

 و« های واژگدانی وصدلت»ای از  شود که قوانندگان  قدود را بدا اندواع تدازه ایران و عراق  سبب می
رو ببینند  اما این بدان معنا نیست که شنین ساقتارهایی همواره بده تقویدت  روبه« بازی با کلماب»

ای سطحی که فاقدد عاطفدۀ هزم اسدت   گونه ده باشند  بلگه گاهی بههای معنایی زبان منجر ش هیه
های زیر کده همگددی بدا آمیدزش تدازۀ نظدام  کتاند. نگاهی به ساقدتار عبارب کالم را به ابتذال می
 رساند: اند  ما را در درک بفتر آنخه که گفته شد  یاری می دست آمده قانوادگی واژگان به

هدا را  ها  دلواپسدی تاریگی سدنم»؛ (187/ 1م.: 1988! )یوسدر  َتْترُب َهاجَس الّظلَمداباألْحَجاُر  کاَنْت ـ 
 «.نوشیدند! می

 .«ها را نوشید! قندۀ بادها  نور شمع»؛ (1/39: 1995  ي)البیات َضْحگُة األْریاح! 1َشرَبْت َسَناها د 
 (.430: 1389پور   ناب  کاری است شگفت! )امیننوشیدن نور د 

 (.52: 1389)سپفری   شعلۀ فانوس را نوشید!د نسیمی 
در ذاب قدود  نوشدیدنی نیسدتند  امدا شداعران در « شعله»و « نور»  «دلواپسی»واژگانی شون 

اندد   هدای متدترک زده های باه در مدار طبیعی واژگان  دست به نوجویی و قرق عادب تمام نمونه
های قاصی در پتدت هریدک  نیست و زیباییشنان ه  از منطق شاعرانه دور  اگرشه این ابتگارها آن

جدای  نه فقط در این شند نمونده  بلگده در جای« نوشیدن»است  اما از آن رو که فعل  ها نففته از آن
ها به یاری شعر آمدده   های شاعران مذکور  به عنوان یگی از عناصر تگراری در تنگنای لحظه سروده

ه پس از شندین بار تگدرار  تدازگی قدود را از دسدت ای به قود پذیرفته ک ای کلیته حالت کلیدواژه
نمایند که سداقتار قدانوادگی واژگدان را  پذیر می رو آسیب شعرهای باه ازآن است. بنابراین  پاره داده

آنگده  های کوشتدی و مگدرر شداعران د بی جایی با یک فرمول سطحی بر روی کاغذ بر مبنای جابده
 اند. بدیفی است: ته باشد د دشار تدحّول معنایی نمودهجوشش قریحه در این ساقتارها شربش داش

نمایدد  امدا پیوسدددته تگدرار  شناسی  تصددویری که در نگاه نخددست تدازه می از منظر آسیب»
دهدد و بداری از  پاید که ارزش قدود را در برابدر دیددگان قوانندده از دسدت می شود  دیری نمی می

صدویری پس از هر بار تگرار  شینش کوشتی واژگدان کند. شنین ت کسالت را بر ذهن او تحمیل می
 .(1/143: 2004  ي)الغریب« نماید را بیش از پیش  برای ما یادآوری می

ای همسدان و متدابه  از  پدور بدا شدیوه در دو نمونۀ زیر نیز بار دیگر سعدی یوسر و قیصر امین
ذهدن آن بدا واژگدانی شدون  و آمیدزش دور از« قطدره»های قراردادی میان واژۀ  طریق پس زدن رابطه

 اند:   به قالب زدن تصویرهای جدولی پرداقته«رنج»و « قستگی»
در آن حال که قطرهایی از قسدتگی »؛ (1/286: 1988! )یوسدر  ِمْن عناء اْلَحرف قطرةَتبگی َوَعَلی َجبینک د 

 «.کنی حرف بر پیتانی تو هست  گریه می
 (411: 1389پور   شتید! )امین را می قطره قستگی قطرهد 
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که در شیوۀ هنجارین کالم  همواره با واژگانی « قطره»بینی   واژۀ  گونه که در این دو نمونه می  آن
آیی دارد  در نمایی تازه و قالف انتظار  در کندار دو واژۀ  و... ه « اشک»  «باران»  «آب»همخون 

ید  تازگی در بیان این دو تصویر از سدط  عدادی کدالم ترد است. بی قرار گرفته «رنج»و « قستگی»
است  اما از آنجا که آفرینش شنین ترکیباتی همواره با غلبدۀ  ای زیبا بختیده فراتر رفته  به زبان  جلوه

های  پذیرد و ایدن جریدان در نمونده نیروی کوشتی شاعران بر استعدادهای جوشتی آنان شدگل می
ای  بده جدای واژه« رندج»و « قسدتگی»هدای  دردسدر واژه داده و بیجایی سد فوق نیز به شدگل جابه

دهد؛  صورب پذیرفدته  توانش زبانی این دو شاعر را در بوتۀ نگاهی منتقدانه قرار می« آب»همخون 
وقتی شاعران  تمام کوشش قدود را مصدروف سداقتن شدعر و بدازی بدا کلمداب »به عبارب دیگر  

شود و شعر را طبدق یدک دسدتورالعمل  شدب همانند می آنان به های کنند و به همین دلیل  نوشته می
بازی و  گرایانی ندارندد کده بده دنبدال قافیده سازند  تفاوتی بدا سدّنت شده می تعیین آموقته و از پیش 

اسدت کده بدا فراگیدری تگنیدک « های تدازه ساقت»روند. تنفا تفاوب آنان با اینان در  شعرسازی می
هایی از این دست  فدراوان در  به هر حال  نمونه .(64: 1387لی   حسن ←)توان به آن دست یافت  می

توان گفت برقی از شاعران این  ای که می گونه قورد؛ به های معاصر ایران و عراق به شت  می سروده
دو سرزمین  تاکتیک شینش جدولی را از طریق بره  زدن ندظام قانوادگدی واژگان  به عادتی غالب 

 پندارند! های شعر ُمدرن می بینند  بلگه آن را از نتانه تنفا ایرادی در آن نمی و نه اند تبدیل نموده
 

 . نتیجه6
برداری مناسب از ترکیباب بدیع در ساقتار کالم شاعران امروز  افزون بر اینگه به شعر  طراوب  بفره

برجسدته و اندازهای ندوین معندایی نیدز نقتدی  بختد  در توازن زبان و گتدایش شتد  و تازگی می
ای باشدد  گونده کننده دارد. در رهگذر ساقِت شنین ترکیباتی  دقل و تصّرفاب شاعرانه بایدد به تعیین

قدشه وارد ننماید؛ شراکه تالش شاعران « اصل رسانگی»که اصول بنیادین زبان را ُمختل نگند و به 
کده   اند  در صدورتی دهآیی غیرمنتظرۀ واژگان حاصل ش در آفرینش تصاویر ناآشنایی که از طریق ه 

تنفا مطلوب نیست  بلگه به ساقتار معنایی زبان  آسیب  معنارسانی را دشار اقتالل نماید  نه فرآیند
رساند؛ به بیان دیگر  تمام ترکیباب و عباراب نوینی کده سداقته و پرداقتدۀ ذهدن شداعران  جّدی می

ّد برقددی از شدداعران بدده امددروز بددوده  کددارکرد شایسددتۀ هنددری ندارنددد و شددیفتگی قددارج از حدد
انجامد. با این حدال   ع شعر می ّهای غیرمعمول  گاه به تصن پردازی های ناآشنا و عبارب سازی ترکیب

  رّدپدایی در سداحت «اصل رسدانگی»ای که با پایبندی به  مند ترکیباب و عباراب تازه آفرینش هدف
کنند  تأایر مطلوبی نیدز بده  ر ایجاد میای که در شع معنایی زبان گذشته ندارند  افزون بر فضای تازه

 نمایند. مخاطب القا می
های شداعران معاصدر ایدران و عدراق   ای از تازگی و غرابت سدروده در این رهگذر  بخش عمده

های تازه و ناآشنایی است که در کارگاه پیخیدۀ تخّیدل آندان  ها و عبارب ناشی از کاربرد همین ترکیب
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است. بیدنش شداعرانۀ بزرگدانی  گریز بختیده آنان  تحّرکی نوین و عادب است و به کالم تگوین یافته
  عبدالوهاب الحیدريپور از ایران و بلند  االث و قیصر امین همخون سفراب سپفری  مفدی اقوان 

و سعدی یوسر از عراق  برآیند گذر از تعبیرهدای کفدن و غبدارآلود گذشدته  و پیوسدتن بده  البیاتي
های ایدن شداعران  از نظدر  فور امروزین است. ترکیبداب تصدویری سدرودهتصویرهای مدرن و نوف

تدرین  شود  ابعداد مختلفدی دارندد کده مف  ها برداشت می ماهیت مصال  سازنده و معنایی که از آن
ند از: تصاویر حماسی  تصداویر عرفدانی  تصداویر سیاسدی  تصداویر اجتمداعی و... ا ها عبارب آن

مندد  است و به ایجاد پیونددهای هدف پتتوانۀ معنایی مناسب همراه بوده شنین ترکیباتی  آنگاه که با
میان واژگان منجر گتته  افزون بر اینگه نوآوری و آشنازدایی ایجاد نموده  هنر ایجاز را نیدز بده اوج 

های معنددایی واژگددان  هددای نففتدده در هیدده اسددت و مخاطددب را بدده کتددر فرافت قددود رسانده
 است. برانگیخته
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 اتحاد الگّتاب التونسیین.    تونس1 ج  فی الشعر التونسی الحدیث(  2004  قالد )يالغریب
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