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چکیده
هایی اسـت کـه   ترین حوزهسازي یکی از مهمترکیب
ان در راستاي تازگی زبان و ایجاد خالقیـت در  شاعر

هدف این مقاله بررسـی چگـونگی   . اندآن وارد شده
پـور و کارکردهـاي   سازي در شعر قیصر امـین ترکیب

هنري آن است که با روش استقرایی انواع ترکیبـات،  
هـاي هنـري آن را بررسـی    چگونگی ساخت و نقش

ه حوزه وي با ایجاد پیوند میان کلماتی ک. کرده است
معنــایی دور از هــم و متضــاد دارنــد ابهــام هنــري و 

ایجـاد  . اي ایجاد کـرده اسـت  معانی عمیق و برجسته
سـازي و  نشینی از طریق ترکیـب تازگی در محور هم

هاي دستوري در ترکیب انجام رفتارهاي تازه با مقوله
و کاربرد ترکیبات عامیانه، زبان شعري او را برجسـته  

ــت  ــاخته اسـ ــر  از کارک. سـ ــري دیگـ ــاي هنـ ردهـ
پـور ایجـاد موسـیقی اسـت کـه از      سازي امینترکیب

طریق تناسبات آوایی و تکرار کلمه در ترکیب ایجـاد  
سـازي تصـاویر، آنهـا را بـه     وي با فشرده. شده است

صورت اضافات اسـتعاري و تشـبیهی ارائـه کـرده و     
ــري و داراي ارزش  ــاتی هن ــناختی  ترکیب ــاي زیباش ه

رکردهاي هنـري ترکیـب در   از دیگر کا. ساخته است
توسع زبانی و انحراف معنـایی اسـت کـه    ،شعر وي

منجر به ساخت ترکیبات تازه و حمل معانی تازه بـه  
.  واژگانِ دخیل در ترکیب شده است

زیباشناسی شعر، دسـتور زبـان فارسـی،    : هاواژهکلید
پورسازي، قیصر امینترکیب
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Word Combination and Its Artistic

Roles in Gheisar Aminpour’s Poetry
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Abstract
This article aims to discuss Gheisar
Aminpour’s word combinations and
their artistic functions in his poetry,
using an inductive method in
analyzing the types of combinations,
their method of creation and their
artistic roles. Aminpour creates artistic
ambiguity and deep, striking meanings
by linking words from distant and
antithetical semantic fields. What
makes his poetic language so
prominent is his innovations in the
syntagmatic axis of the texts by the
help of word combinations, and also
performing novel behaviors with
grammatical categories in the
combinations and the employment of
popular expressions. Another artistic
function is creating music, which is
achieved by the help of phonetic
proportioning and repeating of the
words in the combinations. By
compressing the images, he presents
them as metaphors and similes and
creates artistic combinations with high
aesthetic values. Language expansion
and semantic deviation are other
functions of word combinations in his
poetry, which lead to the creation of
new combinations and loading new
meanings on the participant words.
Keywords: Aesthetics of poetry, Persian
grammar, word combination, Gheisar
Aminpour
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مقدمه
زیـاد آن در  هاي زبان فارسی، قابلیت یکی از ویژگی

زبانــان کــه فارســیايگونــهســازي اســت بــهترکیــب
توانند در مواقع نیاز، واژگان را با هم ترکیب کنند می

به سخن دیگر زبان فارسی، . اي بسازندو واژگان تازه
تـوان از پیوسـتن   مـی «زبانی ترکیبی است کـه در آن  

هاي زبان بـه یکـدیگر، یـا افـزودن پیشـوندها و      واژه
گونـه  راي معانی تازه بهره گرفت و بـدین ب،پسوندها

1356مقربی، (»واژه تازه با معانی تازه ساختانهزار
از همین ویژگی است که تعداد ترکیبـات در  ) 422: 

کـه  چنـان زبان فارسی بیش از کلمات ساده است، آن
شامل دویست هـزار واژه اصـلی و   «نامه دهخدا لغت

تاد هـزار  هزار ترکیـب و نزدیـک هشـ   تقریباً ششصد
: 1376مـرادي، (».اعالم تاریخی و جغرافیـایی اسـت  

یعنی در زبان فارسی ترکیبات بیش از سه برابر ) 143
. واژگان اصلی است

با آنکه زبـان فارسـی زبـانی ترکیبـی اسـت امـا       
در . هایی هسـتند ترکیبات داراي ضوابط و محدودیت

ها معموالً عالوه بر توضیح معنا، رو بـه  فرهنگ لغت
از نگاه . شودهر واژه چندین واژه دیگر ذکر میروي 

نویس این واژگان تقریبـاً معـادل یکدیگرنـد؛    فرهنگ
معنـایی واقعـی در میـان    هم«: هرچند برخی معتقدند

اي دقیقـاً داراي  ها وجود نـدارد و هـیچ دو واژه  واژه
ایـن تفـاوت  ) 1366:107پـالمر، (».یک معنی نیستند

نشـینی میـان آنهـا    شـود هـم  میان واژگان موجب می
پیونـد برخـی از   . هایی خاص باشدداراي محدودیت

. هایی خـاص میسـر اسـت   آنها تنها در ارتباط با واژه
داننـد کـه بـه ایـن     اینتاش را نخستین کسی مـی مک.ا

وي برخی از آنهـا را  . ها اشاره کرده استمحدودیت
هایی که بستگی بـه  محدودیت«: شمردگونه بر میاین

از این مقولـه  » گاو سبز«عبارت . ها دارندهمفهوم واژ
ــد عامــل مهمــی اربرد نیــز مــیدامنــه کــ. اســت توان

اي ممکن واژه. نشینی محسوب شودمحدودیت همدر
هـا کـه از نظـر    اي از صـورت است در کنار مجموعه

این مسـئله  . معنایی ویژگی مشترکی دارند قرار بگیرد
».در مــورد عــدم همــاهنگی نیــز مطــرح اســت     

هــا در دســتور ایــن محــدودیت) 166: 1366پــالمر،(
سه قاعـده اصـلی   . شودزایشی چامسکی نیز دیده می

ساخت آوایی، ساخت معنـایی و سـاخت نحـوي در    
این دستور به دلخواه نیسـت؛ بلکـه از قواعـد بسـیار     

مثالً بر اساس سـاخت معنـایی   . کنددقیقی پیروي می
ولـی  "زن شـوهردار "شود گفت می«در زبان فارسی 

)139: 1380باطنی،(»."دارشوهر زن"شود گفت نمی
ترکیبات در شعر به عنوان نمونه هنري و متعالی یک 
زبان نیز داراي ضوابط خاصی اسـت کـه بسـیاري از    

در ایـن مقالـه منظـور از    . آنها جنبه زیباشناسی دارند
ترکیب در شعر ایجـاد پیونـد میـان کلمـات چـه بـه       

اخت صورت اضافی و وصفی و چه بـه صـورت سـ   
مرکـب اسـت کـه    -کلمات مرکـب، مشـتق و مشـتق   

هاي دستوري در کتاب. موجب برجستگی زبان گردد
صفت، اضـافه،  (این دو موضوع در سه بحث جداگانه

ــه ــاختمان کلم ــت ) س ــده اس ــی ش ــه  . بررس ــا آنک ب
ــتورزبان ــی و   دس ــر بالغ ــدان از نظ ــج چن ــاي رای ه

کنند؛ زیباشناسی قواعد و قوانین  زبان را بررسی نمی
جز محدود مباحثی اسـت کـه در   ،مبحث ترکیباما

بحث . آن قواعد بالغی و زیباشناسی وارد شده است
از تشبیه و استعاره در اضـافات تشـبیهی و اسـتعاري    

.یکی از این مباحث است
هـایی اسـت   سازي یکی از مهمترین حوزهترکیب

که شاعران در راستاي تازگی زبان و ایجاد خالقیـت  
ایـن ترکیبـات عـالوه بـر جنبـه      . انددر آن وارد شده

جامعه نیـز بایـد مطلـوب    معنایی براساس ذوق ادبی 
غـار  «دو ترکیـب  . شودپس زده میواقع شود وگرنه،

ــنفش  ــغ ب ــود و جی ــی  » کب ــنگ ایران ــعر هوش در ش
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هایی از ترکیباتی است که مطلوب جامعه واقـع  نمونه
به این نکته نیز باید توجـه داشـت اگـر شـاعر     . نشد

هـا بـدون ترکیـب و امتـزاج     امی و واژهمتکی به اسـ 
هنري میان آنها باشد میدان محدودي براي خالقیـت  

ها را ترین میدانسازي گستردهدارد؛ حال آنکه ترکیب
.دهددر اختیار تخیل و ذوق و عاطفه شاعر قرار می

اهمیت و تازگی زبان در شـعر معاصـر تنهـا بـه     
ـ    یش از دلیل به کارگیري واژگان تازه نیسـت؛ بلکـه ب

. آن ترکیبات است که زبان را امروزي سـاخته اسـت  
مسئلۀ اصلی این مقاله آن است که نشان دهد قیصـر  

هـایی  سازي چـه خالقیـت  پور در عرصۀ ترکیبامین
ایجاد کـرده و نتـایج آن چـه کارکردهـاي بالغـی و      

. زیباشناسی در شعر او داشته است

پیشینه تحقیق
ــعر   ــب در ش ــه ترکی ــان در زمین ــت آن محقق و اهمی

در » جبـین عمـر  ماه«. اندتحقیقات ارزشمندي نگاشته
، فهرسـت  ترکیبات خاص بیدل در چهار عنصرکتاب 

. بلندي از ترکیبـات شـعر بیـدل را ارائـه داده اسـت     
هاي شعري شاعران معاصر را مورد برخی نیز ترکیب

ده شـاعر انقــالب کـاظمی در  .انــدبررسـی قـرار داده  
شـعر نصـراهللا مردانـی، و    ویژگی ترکیبـات تـازه در   

ترکیبات شعر شاملو سفر در مهپورنامداریان نیز در  
مصــطفی مقربــی در مقالــه . اســترا بررســی کــرده

به چگونگی سـاخت آن در  » ترکیب در شعر فارسی«
اي در این آثار اشـاره . زبان فارسی توجه داشته است

پـور نشـده و چگـونگی سـاخت     به شعر قیصر امـین 
هاي زیباشناختی و هنـري آن مـورد   ترکیبات و نقش

در مقاله حاضر با رویکردي . بحث قرار نگرفته است
پـور بـا روش   سازي،  شعر قیصر امـین تازه به ترکیب

هاي هنـري  استقرایی مورد بررسی واقع شده و نقش

هاي مختلفـی جـاي   و زیباشناختی ترکیبات در دسته
. داده شده است

ایجاد ابهام
یکی از ویژگی هاي مثبت و ابهام ،در نقد ادبی مدرن

شـعر برخـی   . شـود جزو جوهره شعر محسـوب مـی  
شاعران خالی از واژگان دشوار و مبهم است و بـراي  
درك معناي آنها نیازمند به فرهنگ لغـت نیسـت امـا    

هاي خاصی در درك معـانی آنهـا حـس    باز دشواري
شود که گاه ایـن موضـوع برخاسـته از چگـونگی     می

شفیعی کدکنی در مورد شـعر  . استترکیبات واژگان 
یکی از خصوصیات شعر بیـدل کـه   «: نویسدبیدل می

زبان او را بیشتر مبهم و پیچیده ساخت نوع ترکیبات 
هاي خاصی است کـه وي در شـعر خـویش    و بافت

ایجـاد  )20: 1376شـفیعی کـدکنی،  (».استخدام کرده
پـور نیـز گـاه    ارتباط میان واژگان در شعر قیصر امین

اژگـانی انجـام گرفتـه کـه درك معنـا دشـوار       میان و
منکـر نیـاز   / یک نفر که تا همین دو روز پیش«:است

ــود  ــنگ بـــ ــگ ســـ ــاه را  / گنـــ ــه گیـــ گریـــ
)1393:263پور،امین(».سرودنمی

ترکیبـی مـبهم اسـت و    » نیاز گنگ سنگ«ترکیب 
مقصـود  . دهـد معناي خود را به وضـوح نشـان نمـی   

ن کسـی  زبـان و داشـت  شاعر نیاز سنگ به داشتن هـم 
است که تنهایی او را بسراید امـا در بیـان نیـاز خـود     

ابهام در شـعر  . تواند آن را بیان کندگنگ است و نمی
اي نیسـت کـه   گونـه ترکیبات به. پور اندك استامین

ازدحام معانی موجـب ابهـام و درك نشـدن شـعر او     
:در این بیت» آینه تردید«ترکیب . گردد

افتادنداز همان لحظه که از چشم یقین 
هاي نگـــــران آینه تردیدندچشــــم

)70: همان(
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در خارج از بافـت سـخن ابهـام بیشـتري دارد و بـا      
کاربرد در بیت معنـاي خـود را بـا وضـوح بیشـتري      

معـانی ترکیبـات در شـعر وي قابـل     . سازدنمایان می
هایی از ابهام در اشعار او دیده درك است و اگر رگه

» هنوز«وي شعر . کندرفع میشود قراینی آن ابهام را
:گونه سروده استرا این

/ درد/ هنوز هم که هنوز اسـت / دامنه دارد/ هنوز
/ طنین نـام نخسـتین  / شروع شاخه ادراك/ دامنه دارد

کـه تـا نفـس    / و طعم میوه ممنـوع / تکان شانه خاك
هنــوز ادامــه / و درد/ ادامــه خواهــد داشــت/ ســنگ

)286:همان(دارد
بدون فعـل در کنـار یکـدیگر    ترکیباتی متوالی و

شـروع شـاخه   (درك معانی برخی از آنها. آمده است
در نگـاه  ) تکان شانه خاك/ طنین نام نخستین/ ادراك

» طعـم میـوه ممنـوع   «نخست دشوار است؛ اما ترکیب
سازد زیرا وضوح این ترکیب ابهام آنها را برطرف می

که اشاره به خـوردن میـوه ممنوعـه در بهشـت دارد،     
الشـعاع قـرار   عنایی ترکیبات دیگر را نیز تحتدایره م

یابـد کـه شـعر اشـاره بـه      دهد و مخاطب در مـی می
به عنـوان مثـال از همـین منظـر     . آفرینش انسان دارد

معنـاي حرکـت و   » تکـان شـانه خـاك   «ترکیب مبهم 
.یابدجنبش اولیه انسان، بعد از آفرینش می

هرچه حوزه معنـایی میـان دو واژه کـه بـا هـم      
اند، بیشتر باشد ابهام بیشتري نیـز ایجـاد   شدهترکیب

کند؛ زیرا ذهن مخاطب با تکاپوي زیاد باید تلفیق می
ترکیبـات پارادوکسـی از ایـن نـوع     . آنها را درك کند
»دردهــاي بــومی غریــب  «: شــودمحســوب مــی 

نسبت دادن همـراه بـومی و غریـب بـه     ) 343:همان(
معمــوال . درد نــوعی پــارادوکس ایجــاد کــرده اســت

همچنـین در  . یزي که بـومی اسـت غریـب نیسـت    چ
:سطرهاي زیر

، در عصــر )277:همــان(بــا تــوام اي شــادي غمگــین
ناشناس تمـام  -، توي آشنا)275:همان(قاطعیت تردید

ــزل ــاغ ــان(ه ــکوت  )19:هم ــرا س ــت فصــیح م ، به
، هرچه جز تشریف عریانی برایم )277:همان(گرفتند

). 278:همان(تنگ بود

تازگی و برجستگی زبان
کند کـه  ترکیبات تازه مخاطب را با کلماتی مواجه می

کمتر دیده است و ذهن وي را براي درك بـه تکـاپو   
دارد و از حالت برخورد همیشـگی و تکـراري   وا می

کنـد بـدون آنکـه    که فقط معنا را از کلمه دریافت می
در « : گـزاره در . داردبه خود کلمه بیندیشـد بـاز مـی   

هـایی ماننــد  تـوان واژه مــی»  ...سـال صـرفه جـوییِ    
نهاد اما هیچ نـوع برجسـتگی   ... اقتصادي، آب، غذا و
گونـه  پور سـطر را ایـن  امین. کنددر سخن ایجاد نمی

سـازد و حـس و عاطفـه خـود را بـه آن      برجسته می
: بخشدسرایت می

ــرفه « ــال ص ــد در س ــویی لبخن ــه/ ج ــاي پروان ه
)250:همان(»زدندپرپر می/ روي لبان ما/ پریدهرنگ

:باز از همین نوع است سطرهاي زیر
، )250:همـان (ریخت و پـاش لبخنـد  در روزهاي 

در دل ذخیـره  / خود رالبخندهاي الغر/ عمري است
از / روزهـاي سـخت ادامـه   ، اي )251:همـان (کنممی

، شــاعران )240:همــان(هــا بــه در آییــدپشـت لحظــه 
ــهدر عهــد جاهلیــت / عاشــق ــامویران تــو را هــاي ن

/ هاي حوصله دیـوار نرده، از )265:همان(گریستندمی
)266:همان(کندسرریز می

نوع دستوري کلماتی که در ترکیبات شعر قیصـر  
. شـود خـالی از برجسـتگی نیسـت    پور دیده میامین

وحیدیان . ك.ر(نماي اضافه و صفت استکسره نقش
و بعد از آن در حالت ) 112: 1387کامیار و عمرانی،

جاي اما شاعر گاهی به. آیدعادي یا اسم یا صفت می
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جمله، قید آنها نوع دستوري دیگري مانند جمله، شبه
اي گونـه سازد؛ بـه آورد و زبان را برجسته میمی... و 

تـوان نقـش نحـوي آنهـا را بـه درسـتی       که گاه نمـی 
: در این سطرها. تشخیص داد

/ ناگهــانی از صــدا/ بــر لــب دو پرتگــاه ناگهــان«
)1393:122پور،امین(ناگهانی از سکوت

رفتاري مانند صفت یا اسـم  ) ناگهان(شاعر با قید
داشته اسـت در صـورتی کـه در زبـان مرسـوم قیـد       

:یا در سطر زیر. تواند وابسته اسم شودنمی
بـر  / هـاي اي کـاش  بر شـانه .../ هاي روانرفتار کعبه

)318:همان..(هاي اشکشانه
را به عنوان اسم یا صفت بـه  ) کاشاي(جملهشبه
توان گفـت چـه نقشـی نحـوي     ده است و نمیکار بر

اي در جایگاه اضافه قرار گرفته گاهی نیز جمله. دارد
:همـان (هاي هرچه بـود یـا نبـود   به بوي لحظه:است
هاي سادة باري اگر جویاي احوال و بال ما نامه) 137
هـاي سـادة   نامـه ../ هاي سادة بدنیستم امـا نامه/ باشی

)102:همان(ودیگر ماللی نیست غیر از دوري ت
کاربرد ترکیبات عامیانه یا ترکیباتی که متعلـق بـه   
ــان    ــز ســبب برجســتگی زب دوران معاصــر اســت نی

کودکان کربال، تکلیفشـان،  / راستی آیا«: شود؛ مثالًمی
ــم تکــرار / تنهــا ــا آب/ آب! مشــق آبدائ مشــق باب
برگرفته از دوران معاصـر اسـت کـه    ) 20: همان(»بود

نیـز  . را تعالی بخشیده اسـت شاعر با کاربرد ایهام آن
این ترکیبات عامیانه که زبان را امروزي ساخته است 

، )250:همان(، پیشخوان)249:همان(صد سال آزگار«:
، )23:همان(پوره پیرهن، این پاره)308:همان(گره کور

)290:همان(مثل میهمان سرزده

ایجاد موسیقی
ــادي در   ــان کلمــات اهمیــت زی ــی می تناســبات آوای

ترکیبـاتی کـه از تکـرار کلمـات     . ازي داردسـ ترکیب

شود از آنجا که طنـین موسـیقایی آنهـا در    حاصل می
شود موسـیقی بیشـتري   مدت زمان کوتاهی تکرار می

از مهمترین عوامل ایجـاد ترکیـب و   . کندرا ایجاد می
پـور  نشینی واژگان در شعر امـین به تعبیري جواز هم

ی ترکیبـات  موسیق. تناسبات آوایی میان واژگان است
حروفـی  هم: در شعر او به دو طریق ایجاد شده است

کلمات مرکب که نوعی هارمونی و توازن موسـیقایی  
ایجاد کرده و کاربرد کلمات مرکبی که از تکرار یـک  

:در سطر زیر. کلمه ساخته شده است
پافشـــاري شـــگفت /ایـــن ســـماجت عجیـــب

)242:همان(دردهاست
نظـر  جـا شـود از  جابـه » شگفت و عجیـب «اگر 

شــود امــا معنــایی و عروضــی اختاللــی ایجــاد نمــی
بیند هماهنگی و تناسب موسیقایی ترکیبات آسیب می

و در ترکیـب دوم  » ج«چرا کـه در ترکیـب نخسـت   
. عامل تناسب و جواز زیباشناختی ترکیب است» ش«

پـور چنـین امـري    در بیشتر ترکیبات شعر قیصر امین
:مشهود است

ــی ــدذوب م ســخت درد هــاي ســد صــخره/ کن
این لجـوج دیربـاور   / این دل نجیب را)247:همان(را

، )263:همـان (دهیددر میان خویش راه می/ عجیب را
، )263:همـان (نیاز گنـگ سـنگ  )263:همان(گریه گیاه

، حسـرت  )248:همان(به رغم باور باد/ خیل درختان
، انحنـاي  )238:همـان (، روز وفـور )240:همان(ستاره

، )243:همـان (پنـاه بـی گاه ، تکیه)242:همان(روح من
آب .../ گنـاه مـن  ، برق آه بـی )243:همان(درد دوستی

ــی ــت درد را مـ ــد درخـ ــان(دهـ ــل )247:همـ ، طبـ
)300:همان(، کویر کور و پیر)265:همان(تب

نــوع دوم موســیقی از طریــق کلمــات مرکــب و 
قیدهاي تکرار اسـت و از آنجـا کـه در ایـن مـوارد،      

ه تـرین حالـت ممکـن شـکل گرفتـ     تکرار در نزدیک
:موسیقی محسوسی ایجاد کرده است
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در دلـم نوشـته   / حرف حـرف درد را / اولین قلم
هـاي  ، رنگ و بوي غنچه را ز برگ)243:همان(است

، در هـواي  )244:همـان (جـدا کـنم  / تو بـه تـوي آن  
/ هاي گاه گـاه مـن  گرچه گریه/ نم استهاي نمگریه

ات آیـه ، آیـه )247:همـان (دهد درخت درد راآب می
، اي واي، )300:همـان (ات فصیحسورهصریح، سوره

ــاي ــت  ه ــو شکس ــزا در گل ــاي ع ــان(ه ، )296:هم
چـک،  ، چـک )اعتـراف (رسدخشی به گوش میخش
)89:همان(چک چه کار با پنجره داشتچک

نفـس،  همین دمی که رفت و بازدم شد     نفـس 
)74:همان(نفس خودش نیستنفس

اوج این نوع موسیقی در شـعر سـطرهاي سـفید    
د که شاعر فرم غـزل را برپایـه ترکیبـاتی    شودیده می

:قرار داده که از تکرار کلمه ایجاد شده
فصـل  / صـفحه صـفحه  / سطر سـطر / واژه واژه«
کـه سـطر   همچنان/ شوندگیسوان من سفید می/ فصل
تارهـاي  .../ شـوند هاي دفترم سـیاه مـی  صفحه/ سطر

دفتر مـرا ورق  / رشته رشته بشمرد/ روشن و سفید را
/ سطر سطر/ واژه واژه/ حرف حرف/ طهنقطه نق/ بزن

)281:همان(مو به مو حساب کن/ شعرهاي دفتر مرا
نقطـه نقطـه، خـط بـه خـط، صـفحه       :نیز در بیت

خط رد پاي توست، سـطر سـطر   / صفحه، برگ برگ
)37:همان(دفترم

تصویرسازي
سازي بستر مناسبی براي تخیل شاعر است که ترکیب

دیگر و ایجاد ارتبـاط  اي به کلمهبتواند با اسناد کلمه
و پیوند میان آنهـا تصـاویري بـدیع و شـگفت ارائـه      

ترین نوع تصویرسـازي برپایـه ترکیـب در    رایج. دهد
روزي که : گیرداضافات استعاري و تشبیهی شکل می

/ هـاي تنـگ قـوافی   در حجـره / شاعران ناچار نیستند
)238:همان(لبخند خویش را بفروشند

تشـبیهی بـه   شاعر حجـره را بـا ترکیـب اضـافی    
:قوافی پیوند زده است

روزي کـه مشـق آب،   / روزي که بـاغ سـبز الفبـا   
، از نردبان ابرها تـا آسـمان   )239:همان(عمومی است

/ هـاي خـویش  ، زیر سـایبان دسـت  )259:همان(رفتم
دهیــدپنــاه مــیجــاي کــوچکی بــه ایــن غریــب بــی

هاي جهان کورههد/ نام تو جذام خال، بی)363:همان(
، نام تو دسـتمال نسـیم   )267:همان(خواهد خورد/ را

)268:همان(است
پـور بسـامد   ترکیبات استعاري نیز در شـعر امـین  

نگـاه  . فراوانی دارد و شعر را تصویري ساخته اسـت 
شاعر در همه اجزاي طبیعت و حتـی مفـاهیم ذهنـی    

:بیندشور و حرکت و زندگی می
، خواب )همان(نشودبا خاك آشنا / پاي عشقجز 

دسـت  ، )همـان (کشـد خمیازه میهادهان مسلسلدر 
، )همان(با گلم سرشته است/ خون درد را/ سرنوشت
، به رغم )243:همان(زند ورقمیدست درد/ دفتر مرا
را نـبض مـاه  / هـاي شـب  ، نیمـه )248:همان(دباور با
ــدپیشــانی تفکــر، )363:همــان(گرفــتنمــی و تردی

پشـت گـوش   / باراین/ رااهحرف آینه، )268:همان(
ــدازم ــان(بین ــاي ، )285:هم ــن میزه ــاذه ــاي / م ج

)291:همان(ریزي شماستتخم
بخشـی در  بسامد ترکیب اسـتعاري از نـوع جـان   

البته همواره ترکیبـات  . پور بسیار زیاد استشعر امین
مـثالً در  . استعاري در شعر او از نوع تشخیص نیست

/ هـا ورباغهق/ ها که سقف خواب راشب«: این سطرها
شاعر خواب خـود را بـه   ) 268:همان(زنندهاشور می

اتاقی تشبیه کرده و از متعلقات خانه، سـقف را ذکـر   
. کرده است

ایجاز 
. سازي نقش دارندنا هر دو در ترکیبـــظ و معـــلف
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قدر که لفـظ در ایجـاد موسـیقی و برجسـتگی     همان
ــی   ــوب م ــم محس ــات مه ــان در ترکیب ــه  زب ــود ب ش

ازه و حتی شاید بیشتر از آن معنا نیز اهمیـت  اندهمان
یکی از کارکردهاي معنـایی مهـم در ترکیبـات    . دارد

اهمیت ایجاز تا حـدي اسـت کـه    . ایجاد ایجاز است
ابـوهالل  . انـد برخی بالغت را در آن خالصه سـاخته 

از یکـی از طرفـداران صـنعت    «: نویسـد عسکري می
یجاز ا: ایجاز پرسیده شد، بالغت چیست؟ جواب داد

حذف زائد و : و گفته شد؛ ایجاز چیست؟ جواب داد
ــردن  ــک ک ــکري،(».راه دور را نزدی ) 265: 1372عس

ایجاز آن «: آوردشمس قیس نیز در تعریف ایجاز می
شـمس  (»است که لفظ اندك بـود و معنـی آن بسـیار   

ــیس، ــل در   ) 1373:326ق ــات دخی ــدام از کلم هرک
وجود ترکیبات، معانی خاصی را در ذهن مخاطب به 

قدر گسترده اسـت کـه   آورند که گاه این معانی آنمی
نشینی آنها در ترکیب، شعر را داراي نوعی ایجـاز  هم
هـاي غیرضـروري و   سـازي بخـش  ترکیب.  سازدمی

کنـد و سـخن را فشـرده    اضافی کالم را حـذف مـی  
سازد و مخاطب باید براي درك معنا بخشی را بـه  می

: کالم اضافه کند
در بسـتر مـوازي   / طـار قـدیمی  روزي که ایـن ق 

)236:همان(بهانه توقف کندیک لحظه بی/ تکرار
پیوند میان موازي و تکرار و حمل معانی آنها بـه  
بستر موجب ایجـاز کـالم شـده اسـت؛ بسـتري کـه       
موازي است و همواره در رفت و برگشـت مسـیري   

در اضـــافات اقترانـــی، تشـــبیهی و . تکـــراري دارد
: شوددیده میاستعاري نیز نوعی ایجاز 

ــاه  روزي کــه / روزي کــه دســت خــواهش، کوت
دست خـواهش یعنـی   ) 236:همان(التماس گناه است

دستی که از روي خواهش باشد و بـه سـمت کسـی    
ــان مسلســل .دراز شــود ــازه خــواب در ده ــا خمی ه

)238:همان(کشدمی

ها در بردارنده این مفهوم نیز است کـه  دهان مسلسل
.اندند که داراي دهانها مانند انسانی هستمسلسل

ترکیب و توسع زبان
ساخت کلمات تـازه بـا ترکیـب نیـز یکـی دیگـر از       
کارکردهــاي هنــري شــعر قیصــر اســت کــه گــاه در 
فرهنـگ لغـت نیـز ثبــت نشـده اسـت امـا مخاطــب       

شـاعران زبـان را از ایـن    . توانـد آن را درك کنـد  می
» دردواره«به عنوان مثال واژه . بخشندطریق توسع می

بـاز از همـین نـوع اسـت     . هاسـت از ایـن واژه یکی 
(»خـاطره بـاران  «، )26:همـان (»مـایگی میان«ترکیبات

(»کـوه جنگـل «، )43:همان(»دریاآسمان«، )269:همان
ــان ــیمانه«، )43:هم ــان(»نس ــانگی«، )130:هم (»ناگه
)138:همان

تحدید و انحراف معنایی
ــان     ــایی واژگ ــد معن ــت تحدی ــاه نخس ــاید در نگ ش

ري در شعر نداشته باشد؛ چراکه در شعر کارکردي هن
برعکس نثرهاي علمی هرچه معـانی واژگـان بیشـتر    

هـاي متعـددتري خواهـد    باشد،  شعر داراي خوانش
اما گـاهی  . شد و کیفیت هنري بیشتري خواهد یافت

سـازي معنـایی نیـز ماننـد گسـترش      تحدید و فشرده
شناسـان ماننـد   برخی زبان. معنایی اهمیت هنري دارد

هاي به تشخیص معنی واژه از طریق معنی واژهفرث
از دیــدگاه ایــن محققــان . نشــین معتقــد هســتندهــم

ــاهم« ــاي واژه  ب ــی از معن ــا بخش ــی تنه ــر آی را در ب
در ایــن دیــدگاه از طریــق ) 161: 1366پـالمر، (».دارد

هاي زبانی، تشخیص و تفکیـک معـانی   مطالعه بافت
ژگـی  در شـعر ایـن وی  . گیـرد مختلف واژه انجام مـی 

به عنوان مثـال  . یابدهاي زیباشناختی میگاهی ارزش
: گونه آمده اسـت نامه ایندر لغت» اردیبهشت«معناي 

مـاه دویـم از   . اسم ماهی است در تاریخ یزدجـردي «
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. سال شمسی و آن میانه فروردین و خردادمـاه اسـت  
و آن مطابق است بـا  . مدت ماندن آفتاب در برج ثور

ی و جیهـه هنـدي و داراي   ثور عربی و نیسان سـریان 
. روز سـیم از هرمـاه شمسـی   ... سی و یک روز است

، به معنی فرشته موکـل نـار   ...آتش، نار. سوم روز ماه
دهخـدا، ذیـل   (»...آیـد نیز به اندك تکلف راست مـی 

پور این واژه را در ابیـات زیـر   وقتی امین) اردیبهشت
:گیردکار میبه

آغاز فروردین چشمت، مشهد من
ن اردیبهشت دامن توــمشیــراز

)35: 1393پور،امین(
بهار و طراوت «همه این معانی در واژگانی مانند 

باز از همین نوع است . شودمحدود می» و لطافت آن
:واژگان اصفهان و خوزستان در شعر زیر

رویت نصف جهانمـهر اصفهان اب
خرماي خوزستان من خندیدن تو

)همان(
ایـن نـوع تغییـر معنـا     هاي معانی نیـز از انحراف

ــی ــودمحســوب م ــاي  . ش ــایی، معن در انحــراف معن
نشینی واژگان دیگر تغییـر معنـا داده،   واژگانی در هم

در  سـطر  . یابـد به سمت معناي دیگري گرایش مـی 
بــا توجــه بــه شــرق و تغــزل و چشــم » مطلــع«زیـر  

طلـوع خورشـید،   (هرلحظه به سمت معنـاي خاصـی  
انحـراف  ) گیمطلع و بیت نخستین شعر و درخشـند 

:یابدمی
)41:همان(هایتاي مطلع شرق تغزل، چشم

گاه نیـز میـان ترکیبـات موسـیقی معنـوي ماننـد       
:رعایت شده است... آمیزي وام، حستضاد، ایه

اندصورتگران چین همه انگار خوانده
ش چشم توـــري پیــاشناسی نظــزیب

)47ص:همان(

ا توجـه  ب» زیباشناسی نظري«در ترکیب » نظري«واژه 
یابـد  انحراف می» اهل نظر بودن«به سمت » چشم«به 

بـه ســمت  » خوانــدن و زیباشناسـی «و بـا توجـه بـه    
آمیـزي  حس. یابدگرایش می» تئوري«اي مانند معانی

» سـبز «واژه . کنـد نیز نوعی انحراف معنایی ایجاد می
:در سطرهاي زیر

بـه  / توي حوض کوچـک خانـه  / و سالمی سبز«
)101-100:همان(»ها بگوییماهی

به سمت معنایی غیـر از رنـگ مشـهور انحـراف     
معنـاي دقیـق ایـن واژه حتـی در بافـت      . یافته اسـت 

باز از همـین نـوع   . معنایی شعر قابل تشخیص نیست
: است ترکیبات زیر

عطـــر بـــنفش نـــام تـــو    / در مشـــام بـــاد 
، در مــوج بــنفش عطــر گــل )267:همــان(پیچــدمــی

ــی ــنممـ ــان(بیـ ــران )83:همـ ــرف دیگـ ــوي حـ ، بـ
، سـالم  )41:همـان (، نـبض آبـی  )309:همان(دهدنمی

)138:همان(خیس

تغییر جاي ترکیب
توانـد لغـزان باشـد و گـاهی بـا      اجزاي ترکیـب مـی  

ایـن نـوع حرکـت    . سازدجایی، زبان را برجسته جابه
هایی مانند فک اضافه، اضـافه مقلـوب و دادن   گونهبه

بـر  «: در سـطر . گیـرد صفتی به صفت دیگر انجام می
شـاعر  ) 107:همـان (»پراکندوارِ خلوت من میسهخل

صفت را قبـل از موصـوف آورده امـا بـا قـرار دادن      
حرکت کسره طوري رفتار کرده کـه ترکیـب اضـافی    

الیـه تبـدیل شـده    به مضـاف » خلوت«ساخته شده و 
بـر  / تـا ذره ذره بسـازیم  «: نیز در این سـطرها . است

) 377:همـان (تندیسی از عروج/ بامی از بلند شهادت
است حرکـت  » بام«که متناسب با » بلند«شاعر صفت 

. در نظر گرفتـه اسـت  » شهادت«داده و مضافی براي 
:در سطر زیر
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تنهـا میـان سـاکت    / نالـد آژیر قرمز است که مـی 
)388ص(هاشب

جــاي جــایی ارکــان ترکیــب، بــهشــاعر بــا جابــه
، ترکیب اضـافی  »هاي ساکتشب«موصوف و صفت 

:همچنین در این بیت. تآورده اس» هاساکت شب«
چو گلدان خالی لب پنجــره

ایمخوردهپر از خاطرات ترك
)314ص(

» گلدان«که متناسب با » خوردهترك«شاعر صفت 
.سرایت داده است» خاطرات«است به 

سـازي از  تـوان گفـت ترکیـب   به طور کلـی مـی  
پـور محسـوب   هاي ادبی شعر امـین مهمترین ویژگی

گی زبان و بسـیاري دیگـر   شود و تازگی و برجستمی
سـازي  هاي شعري وي از رهگذر ترکیـب از خالقیت

ــه اســت  ــور یافت ــه  . ظه ــعري از اوســت ک ــر ش کمت
. دربردارنده چند خالقیـت در حـوزه ترکیـب نباشـد    

اشعاري از وي که خالی از ابتکار در حـوزه ترکیـب   
هـاي  است شعري ساده و بدون حادثه است و ارزش

همــزاد عاشــقان «عر شــ. زیباشناســی چنــدانی نــدارد
:شوداز این دست محسوب می» جهان
از روزگار پیشین تا بـه  / هرچند عاشقان قدیمی«
/ اندبیزار بوده/ از قیل و قال/ از درس و مدرسه/ حال

مـا عشـق را بـه مدرسـه     :/ اعجاز ما همین اسـت / اما
کتابخانـه  در یـک  / امتداد راهرویـی کوتـاه  در / بردیم

هاي سـرد  میلهو / انشگاهدهاي سنگیپلهبر / کوچک
ــزي ــد / فل ــبز ش ــل داد و س ــدم / گ آن روز، روز چن

آن روز / دانـم نمـی / یـا چنـد شـنبه بـود    / اردیبهشت
/ یـا آخـر زمسـتان   / از روزهاي آخر پاییز/ هرچه بود
-در یک بهار-/ما هر دو در بهار/ زیرا/ کندفرقی نمی

)9-8:همان...(ایمچشم به دنیا گشوده/ 
سـازي در  در عرصـه ترکیـب  هاي شاعر خالقیت

قد واژگان دیگر شود و صفات هماین شعر دیده نمی

و بدون برجستگی استفاده شده و  شعر منطقی نثري 
.و بدون حادثه گرفته است

گیرينتیجهبحث و 
پور برپایـه  هاي شعر قیصر امینبخش عمده خالقیت

ترکیبات شعري اوست که وي را قادر سـاخته بـراي   
رانه و انتقال مفاهیم و عواطف خود ساخت زبان شاع

نشـینی زبـان و پیونـد    با ایجاد خالقیت در محور هم
ترکیـب  . میان کلمات، ترکیبات تازه و بدیع خلق کند
رعایـت  . در شعر او کارکردهاي هنري فراوانـی دارد 

تناسبات آوایـی میـان اجـزاي ترکیـب و یـا سـاخت       
ترکیباتی که از تکرار یک واژه باشـد موجـب غنـاي    

پـور بـا سـاخت    امـین . موسیقایی شعر او شده اسـت 
ترکیبات تازه و افزودن بار معنایی به اجزاي ترکیـب  

ــت   ــع داده اس ــود را توس ــعري خ ــان ش ــاربرد . زب ک
گرایی و ترکیبات عامیانه از دیگر کارکردهـاي  باستان

از . شـود هنري این مقوله در شعر وي محسـوب مـی  
ارتبـاط  دیگر کارکردهاي ترکیـب در شـعر او ایجـاد   

میان واژگانی است که معنایی دور از هـم دارنـد کـه    
این موضوع عالوه بر ایجاد ابهـام، زبـان را برجسـته    

کـارکرد ترکیـب در تصویرسـازي در    . ساخته اسـت 
شعر او بیشتر از رهگذر اضافات تشبیهی و اسـتعاري  

پور با انحـراف معنـایی جزیـی از اجـزاي     امین. است
ان ترکیـب زبـان خـود را    جایی ارکـ ترکیب و یا جابه

اهمیت ترکیب در ساخت زبان . تر ساخته استهنري
گاه  ،توان گفت نبود آنشعر او به حدي است که می

.شودحادثه بودن شعر او میموجب ضعف و بی

منابع
: تهران. مجموعه کامل اشعار). 1393.(پور، قیصرامین

.چاپ یازدهم. مروارید



1393، زمستان9پیاپی ،اول، شماره سوم، سال»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«62

. ی بـه دسـتور زبـان   نگاه). 1380.(باطنی، محمدرضا
.چاپ نهم. آگه: تهران

ترجمـه کـورش   . شناسیمعنی). 1366.(پالمر، فرانک
. مرکز: تهران. صفوي

دانشـگاه  : تهران. نامهلغت). 1377.(دهخدا، علی اکبر
.چاپ دوم. تهران

. هـا شـاعر آینـه  ). 1376.(شفیعی کدکنی، محمدرضـا 
.آگاه: تهران

یروس بـه کوشـش سـ   . المعجم). 1373.(شمس قیس
.فردوس: تهران. شمیسا

ــوهالل  ــکري، اب ــه). 1372.(عس ــه (معیارالبالغ ترجم
: تهـران . ترجمه محمـدجواد نصـیري  ). صناعتین

.انتشارات دانشگاه تهران

). 1384.(علــوي مقــدم، محمــد و رضــا اشــرف زاده
.چاپ ششم. سمت: تهران. معانی و بیان

اص بیـدل در  ترکیبـات خـ  ). 1387.(جبـین عمر، مـاه 
.چوكچاندنی: نودهلی. چهار عنصر

ــدکاظم  ــاظمی، محم ــالب ). 1390.(ک ــاعر انق . ده ش
.چاپ دوم. سوره مهر: تهران

.»ترکیب در زبـان فارسـی  «). 1356.(مقربی، مصطفی
.431-422، صص26شماره . نشریه سخن

فرهنـگ  : تهران. شناسیمرجع). 1376.(مرادي، نوراهللا
.چاپ سوم. معاصر

. )1387(.و غالمرضـا عمرانـی  تقـی کامیار،یدیانحو
.سمت: تهران.یازدهمچاپ.فارسیزباندستور


