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چکیده
یکی وحشی بافقیالدین محمد کمال/الدین موالنا شمس

939که در سال شاعران نامی ایران در قرن دهم است از 
شعر ارزش.هجري قمري در شهر بافق چشم به جهان گشود

او بیشتر در تأثیري است که در تغییرات سبکی شعر فارسی در 
سدة دهم بر جاي گذاشته است و منجر به پیدایش و رشد 

» مکتب وقوع«سبک بازگشت یا به کهاستشدهسبک جدیدي 
سازي از مسایل مطرح در نقد برجسته. باشدموسوم می

ها و نقدهاي مرتبط به ادبیت متن در بررسیکهفرمالیستی است
، در شعرزدایی آشناییازمنظور.گیردمیقرارمورد توجه

یها سعآنۀواسطشاعر بهکارهایی است که مجموعه راه
ب، غریبه جلوه دهد، دردیدگان مخاطدر برابر رامتنکندیم

و خیرافتاده ریافت معناي متن توسط مخاطب به تأاین امر داثر
ترکیبات یلو تحلیهاز تجز. گرددادبی آشنازدا میمتن

یشترشاعر ب: یدرسیرزتوان به نتایج میآشنازداي شعر وحشی 
اي که اسمییباتبا ترکاسمی و گاه هايگروهیريکارگبهبا 

به صفت هستند و نقش وصفی یلتأوقابل پیرودر جمالت
گره یاز طرف. داشته استزداییدر آشناییپذیرند، سعی می

عوامل دیگرایماژهاي شعري ازخوردگی این ترکیبات با
کارهاي راهدیگراز. باشدغزلیات وحشی بافقی میبرجسته ساز

مختصرسازي و ،، جهت برجسته کردن کالمشیوحشزبانی
کلمات گویشی ۀمفاهیم، کاربرد شاعرانۀنرمندانهسازيفشرده
ها و جا به جایی،ها در شعر در سطح واژگان و نحوو مثل

هایی که به غزل وحشی تکرارهاي برجسته و سایر ویژگی
.هویت خاص بخشیده است

،، غزل، وحشی بافقیزداییآشنایی، سازيبرجسته: هاکلیدواژه
.نقد فرمالیستی

استادیار دانشگاه پیام نور ١
S_Meghdari@pnu.ac.ir

Language Defamiliyarization in Molana
Shamsedin Mohammad Vahshi-ye Bafghi's

lyric poems

Sedighe Sadat Meghdari 2

Abstract

Molana Shamsodin/ Kamaloddoin Mohammad

vahshiBafghi is one of the most well-known

Iranian poets who were born in Bafegh in 939 AH.

He was one of the most influential poets on the 10th

century Persian poem that lead to a new literary

school, namely Voghu School. Defamiliarization is

one of the current trends in formalist text criticism.

This article aims to investigate defamiliarization of

words and phrases in Vahshi's lyric poems to show

his mastership in language and literature. Vahsi

makes the text foregrounding and defamiliar

through nominalization of verbs and adjectives,

topicalization of different parts of speech,

finalization of different parts of speech, abstraction

of sentences and phrases through deletion or

combination of different parts, dialectical usages

like dialectical words or proverbs in the poems,

noticeable repetitions and so many other literal and

lingual methods which grants Vahshi's poem a

unique identification.

Keywords:VahshiBafghi,defamiliarization,forma

list criticism, lyric poems.
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مقدمه
یکی از الدین محمد وحشیکمال/ الدین موالنا شمس

هجري 939که در سال شاعران نامی ایران در قرن دهم است 
رزش شعر او بیشتر ا.قمري در شهر بافق چشم به جهان گشود

در تأثیري است که در تغییرات سبکی شعر فارسی در سدة 
دهم بر جاي گذاشته است و منجر به پیدایش و رشد سبک 

مکتب وقوع . باشدموسوم می» مکتب وقوع«جدیدي شد که به 
و دورة بینابین دو سبک عمدة عراقی و هندي حد فاصلکه 

. ی ایفا کرده استاي در تاریخ ادبیات فارساست، نقش عمده
این نوع . گرایانه به زندگی استاساس این مکتب، نگاه واقع

هاي بسیاري در شعر فارسی شد و غزل نگاه باعث دگرگونی
شاعران بسیاري . ها گرفترا از این دگرگونیتأثیرترینبیش

وحشی از جمله کسانی است که . این شیوه را در پیش گرفتند
ناسرآمدازریافت و در این شیوههاي این مکتب را داندیشه

در ) بدیع(ينوآورگویی یا توجه به نادره. روزگار خود شد
هاي مؤثر در آهنگین و اثربخش نمودن سخن سخن از جنبه

اي است که در واقع آن حادثه. کالم منظوم استیژهبه وادبی 
از زبان معمول و ییادهد و حاصل آن آشنازدمیرخدر زبان
و ي تأثیرگذارباشد که از عوامل مهم در میسازيبرجسته

اما این حادثه زمانی . باشدماندگاري کالم در ذهن مخاطب می
تواند زبان را به حد تعالی برساند که هنرمندانه صورت می

آشنا کردن زبان و به عبارتی یک شاعر باید بتواند با نا. گیرد
یزي است آشنا کردن همان چاین نا. معنی هر دو برجسته شود

- زدایی و برجستهآشنایی. دانندزدایی میها آشناییکه فرمالیست

-شناسان در بررسیسازي کالم از جمله مفاهیمی است که زبان

آن بهژگانی و نحويهاي ادبی زبان در سطوح آوایی، وا
روابط زبان و«شعر تحوالت محور تمامجا کهاز آن.اندپرداخته

» ذهن«و نیست «ذهن«جز چیزي «زبان«...است» اجزاي زبان
بر این اساس ،)27: 1380شفیعی،(«نیست» زبان«جز یزيچ

گیرد و به صورت شود، قوت میزبان در ادبیات دگرگون می
شود ، منحرف میروزمرهاز زبان یافتهنظامکامالً

زبان هر آن چیزي را که شنیدنی است «لذا ). 4:1380ایگلتون،(
هاي ماست و با پرتو افکندن ، نور گوشزبان. شنواندبه ما می

را بیناو عقلو فهمچه دیدنی است و نادیدنی، حس بر هر آن
بخش زبان در صورتی بیشتر جلوه بیناییتأثیرکند ودانا میو

کند که زبان با درهم شکستن قراردادهاي معهود و روزمره با می
خلق روابط جدید هنجارهاي خوگرفته شده را در هم 

بستري است جهت بیان زبانچرا که،)1377،آشوري(»ریزدب
)1/58: 1371صورتخیل در قالب شعر و شعر به تعریف براهنی

در گذرا، لحظه اززمانیکاز انسان است استنباطجاودانگییزن
.هاواژهيجامه

کهمسایل مطرح در نقد فرمالیستی استازسازيبرجسته
قرارتبط به ادبیت متن مورد توجهها و نقدهاي مردر بررسی

مباحث گونهاینهاي شاخصی که بهچهرهاز میان . گیردمی
توان یماند، به شکلوفسکی وموکارفسکی و هاروانکپرداخته

هاآناشاره کرد که به ناآشنا کردن امور و دیریاب کردن 
است که وقتی ادراك ما از روي بر آنشکلوفسکی «.معتقدند

يدارنشانزدایی کاربرد شود، اما آشناییخودکار میعادت باشد 
رود یا به صورت در زبان معمولی به کار نمیچهآناست از 

آن یعنی ادراك و توصیف اشیاء . شودنشان از آن استفاده میبی
هدف هنر . اندشدهشناختهکه آن گونهکه هستند و نه گونه

سازي مشکلهاي آشناست تا با افزایشناآشنا کردن صورت
تر گردد، چرا که فرایند ادراك به طوالنیهاآنزمان ادراك 

برونز،به نقل از(»باشدي خود غایتی زیبا شناسانه میخود
2003:2(.

-ناآشنا کردن قالبودشوارسازي،ينوآوربنابراین هر چند

شود که زمان ادراك حسی هاي معهود و معتاد زبانی باعث می
هاي جدید بد و ذهن براي کشف روابط شبکهافزایش یاهاآن

گاه هاي کمیاب وهاي جدید و واقعیتدچار چالش با تعامل
ها در نایاب ذهنی شاعر گردد، اما واضح است که این بدعت

-که به ویران کردن شالودهدرآوردزبان نباید سر از ناکجاآبادي

ط لیچ براي این کار سه شر. هاي اساسی بناي زبان منتهی شود
-یانب) 1: زدایی بایداست که آشناییمعتقدوي . استشدهقائل

گر نظر گوینده یا جهتمند یانب) 2باشد گر مفهوم یا نقشمند
به (گر مفهوم یا غایتمند باشد به قضاوت مخاطب بیان) 3باشد

زدایی هرچه مدلول آشناییدر.)1380:44،صفوينقل از 



1392سال اول، شماره دوم ، بهار » هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«28

شد نقش ارجاعی آن بیشتر تر بازبانی به مصداق بیرونی نزدیک
شود و هرچه مدلول از مصداق دورتر شود نقش ادبی آن می

شود واین امر در قالب قاعده افزایی و قاعده میتربرجسته
کند و ابزار شعر کاهی در سیستم کلی زبانی تبلور پیدا می

قاعده کاهی یا هنجار گریزي انحراف . شودآفرینی محسوب می
شکل نوشتاري .رودان هنجار به شمار میاز قواعد حاکم بر زب

زبان خودکار همان نوشتاري نثري است که از طریق قاعده 
شعر با قاعده افزایی به نظم تبدیل وکاهی گاهی به شعر تبدیل

شود و اگر زمینه همان نثر باقی بماند و ابزارهاي شعر یا می
نثر به نثر ادبی تبدیلنظم آفرینی در آن اعمال شوند این

زدایی ها آشنایییستفرمال. )37- 1380:39صفوي،(شد خواهد 
در سطح«: دادندقرار مییمورد بررسسه سطح درمعموالًرا

زبان، در سطح. اشکال ادبیدر سطحمفهوم، و در سطحزبان، 
سازد و عامدانه آن را به صورت زدایی زبان را دشوار میآشنایی

با قلب زداییآشناییفهوم، در سطح م... آورد؛ یک مانع در می
از چشم هاآنو با نمایش دادن هاي پذیرفتهمفاهیم و ایده

اشکال در سطح... .کشاندرا به چالش میهاآناندازي متفاوت، 
ادبی از طریق شکستن ياز قراردادهازدایی ادبی، آشنایی

از طریقي معیارهاي نو، ونیز معیارهاي مسلط هنري و ارائه
). 49: 1386قاسم پور،(»گیردمی...انرهاي ادبی ارتقاء ژ

در سطح واژگانیسازيبرجستهنوآوري و 
ایجاد تغییراتی را بابافقی لغات معمول زبان یوحش

- استادانه و ماهرانه انجام میکامالًبرجسته ساخته و این کار را 

دهد و در حقیقت واژگان را همانند مومی متناسب با نیاز 
در . بخشدنی کالمش شکل و شمایل خاصی میشعري و وز

سطح واژگان موارد بدیع و برجسته در غزل وي بسیار فراوان 
ترین موارد در این بخش برخی از برجسته. استو چشمگیر

به اند کالم معهود و معمول زبان یافتهزبیشتري ايفاصلهکه 
.   گرددقطراتی از یک دریا ذکر میعنوان

در بیت »موج آن«به جاي«اشموجه«ي ژهکاربرد وا) الف
موجه اشسود دریاي محبت بس همین که از 

رگردان بماند جان در اوــــبشکند کشتی و س
)359:127زلغوحشی،(

به «در ترکیب »سختی«به معنی »نگیت«ي هکاربرد واژ) ب
»مصرعدر«در روزگار سخت جدایی» معنیبه«تنگیم از جدایی

:392زلغهمان،(«شد یکی پیدادایی کاشکی میاز جتنگیمبه 
137.(
ناز «در مصرع »فشاند «به قیاس »دماند«کاربرد فعل ) پ
)252:92زلغ،همان(»از زمین، فتنه فشاند از هوا دماند
که به قیاس با » شایستن«از فعل »شایم«کاربرد فعل) ت

. باشدیو از ابداعات زبانی وحشی ماستشدهساخته»شاید«
دکتر . شوندبراي شخص صرف نمی»شاید«و »باید«در نحو 

معتقد است که افعال ناقص دو ریز طبقه ) 123: 1364(یباطن
شوند اول که براي شخص و عدد صرف نمیيطبقهریز ،دارند

ایشان در .باشدمی»شودمی«و »توانمی«، »باید«شامل افعال 
»در بعضی دستورها «که دارند پاورقی همین صفحه اذعان می

هر دو را فعل ودهندیمدر یک طبقه قرار را»شاید«و »باید
کاربرد فعلی یبه کلدر فارسی امروز »شاید«ولی .شناسندمی

ي دوم که و ریز طبقه. »...استشدهدست داده و قید را ازخود 
هاي ماضی و و داراي صیغهشودیمبراي شخص و عدد صرف 

: همان(باشدمی»داشتن«اشد فقط شامل فعل بحال هردو می
فعل به عنواناز جمله دستورهایی که این دو فعل را . )124

دستور زبان «توان به دهند میناقص در یک گروه قرار می
به اما وحشی . دکتر حسن انوري نام برداز)1368(1سی رفا

آن را »شایم، شایی، شاید، نشاییم، شایید و شایند«صورت
زبان و ۀآزادانلذا این کاربرد . ی قابل صرف دانسته استفعل

و لذا زداییآشناییداد معهود زبانی ایجاد ارشکستن یک قر
به صورت فوق »باید«اگرچه صرف . نمایدمیسازيبرجسته

که شروط لیچ که در مقدمه به آن اشاره نیست چراپذیرامکان
حد قالب شکنی لذا وحشی نیز استادانه . نمایدمیرا نقضشد 
بیت زیر کاربرد در.تا مفهوم فداي صورت نشودداندمیرا 

.برجسته استکامالًیزن»صیاد«به جاي«صید بند«ي واژه

شایمراك را ـــــــش فتـــتم که آرایــشکاري نیس
منصید بندبه صید من چه سعی است این که دارد 

)323:115زلغوحشی،(
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»کمان«براي »رستن«ز فعل ا»رستگی«ساخت صفت ) ث
بدیع و » دارم و نه امید خالصرستگینه کمان«در مصرع یزن

.باشدبرجسته می
مقداري، «به معنی احتماالًه در بیت زیر ک»خیري«ي واژه) ج

نگارنده . باید باشد نیز کاربردي برجسته دارد»یا پري از زعفران
ي گویشی هژید وادر مورد معنی این واژه اطمینان ندارد و شا

براي خنداندن گل سوري که کاربرد زعفراناما بهر حال . باشد
دارداشاره به خاصیت دارویی زعفران در ایجاد نشاط و خنده

یاعطر یا رنگمعموالًچرا کهباشدمیبرجسته ونیز زیبا
.گیردآن در اشعار مورد توجه قرار میقیمتیگران

زم بهاروري بخندد ساقی بــــتا گل س
زعفرانخیريریخت در جام زمرد فام 

)338:120غزل ،همان(
یکی از کاربردهاي بسیار خالقانه و بدیع در شعر )چ

باشد و در چندین غزل تکرار برجسته میکامالًوحشی که 
و به معنی »گنجیدن«از فعل »گنجا«، کاربرد اسم استشده

.باشدمی»مکان«یا »جا«
)391:136زلغ،همان(یی گنجانبود در همه روي زمینش 

ییم نیست گنجادانم که در بزم تو گرچه می
) 95:40زلغ،همان(

به معنی »آوردگه«مشابه که»ناوردگه«يواژهکاربرد ) ح
ما سر میدان خیال ناوردگه«است در مصرع »میدان نبرد«

.باشدنیز برجسته می»است
اي اسمی کاربرد برجستهنیز بسیار در ترکیبات »بد«صفت ) خ

دارد که ممکن است گویشی باشد اما با توجه به بسامد آن در 
.تواند یک ویژگی سبکی محسوب شودشعر وحشی می

... دروري که برافشاند يبد بازفریاد ز 
)3:10غزل ،همان(

را آن بخت بیدار از کجا باشد بد روز من 
)285:103زلغ،همان(

را بد روزت من صد بار هر ساعکشدمی
)176:68زلغ،همان(

را بدروزتغییر طالع چون کنم این اختر
)12:10زلغ،همان(

بیش «به معنی »زیاده«و »زیاد«به معنی »پر«ةواژکاربرد) د
.هاي زیر برجسته استدر مصرع»یا بیشتر

)20:15زلغ،همان(ي پشمینه را به ما منماي زاهد خرقهپر
خوبی نکرد پر گوییم است میگرچه گستاخی 

)194:73زلغ،همان(
داشتزیادهمجنون هزار نامه ز لیلی 

)51:35زلغ،همان(
مجلسی داري و «در مصرع یزن»ساغر کشیدن«کاربرد فعل ) ذ

»تا نیم شبکشیمیساغر 
) 28:18غزل ،همان(

.باشدنیز بسیار شاعرانه و برجسته می
با همراه»پر«ي ي واژهو استادانهکاربرد بسیار خالقانه) ر

در بیت زیر که براي درك روابط معنایی آن ذهن به »نگاه«
رك تصویر بدیع حاصله بسیار داما از شودمیچالش کشیده 

. بردلذت می
کو که چون بر دل گشاید تیر نازیپر نگاه

م صد نگه تازد که پیکانم کشدـــپی هاز
)264:77زلغ،همان(

در بسیاري از ترکیبات هم شاعرانه »نیم«برد تکواژ کار) ز
وقتی در کلیت مخصوصاًاست و هم بسیار بدیع و برجسته 

نیز »نیم«بسامد این نوع ترکیبات با . بیت مورد نظر قرار گیرد
.باشدباال مینسبتاً

خورم از تغافلشمینیم کشآن که خدنگ
عتاب رانیم کشکند تمام کشاش ــــک

)10:4زل غ،همان(
نیم شبتا کشیمیو ساغرمجلسی داري 
رانیم خوابچشمبینمنمیروز پنداري 

)28:18غزل ،همان(
ي عاشق گداز چیستباز این عتاب و شیوه

چیستنیم بازه گره ــن همـــــبر ابرو ای
)76:33زلغ،همان(
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میان خاك و خوننیم بسملهمچو وحشی 
کنمکه بازي میپندارد شوخ میو آنتپم می

)111:311غزل ،همان(
ناز خلقی در قفاي خود نگرنیمکشت...

)224:83زلغ،همان(

گویشی در غزل وحشیسازيبرجستهنوآوري و 
هاي دربارها و یافتن مخاطبان جدید از تودهشعر ازخروج 

مردم و روي آوردن کسبه و مردم کوچه و بازار به سمت شعر، 
این . هنگ و زبان عامیانه در شعر شدباعث ورود عناصر فر

هم در محدودة فکري و هم در محدودة واژگانی و تأثیرات
بسامد باالي بعضی واژگان خاص عالوه . دستوري انجام گرفت

بر تأکید بر نگاه وقوعی وحشی، گواه بر نفوذ فرهنگ عامه در 
شعر اوست؛ واژگانی از قبیل اضطراب، تغافل، تف، تفسیده، 

ر به هوا، گنده، جاسوس و بسیاري موارد دیگر گواه اختالط، س
اشاره تأثیرهاي از این در این بخشی به نمونه. این مدعاست

.شودمی
) الف

ظریف که صد ما شکسته ز پیشيشیشهاین 
کندمیچیست که با خاره الطـــــاختاین

)164:163زلغ،همان(
.ه من دیدمکهااختالطیگرم به اغیار این ...:و یا مصرع

مصرع در»نیامد«به جاي» نامد«فعل ) ب
»که از جنون این بند از هم بگسلینامدوقت«

)131:85زلغ،همان(
»پنهان که داريتفاین گرمی طبع از... «

) 397:85غزل وحشی،(
وحشی،(»سینه تاب راتفاین فروخورمچند به دل «و یا

»سینه توان داشتفتگفتم مگر پاس«و نیز ) 4:10زلغ
از فعل» تفسیده«و کاربرد صفت ) 54:26غزل وحشی،(
شود در مصرع استفاده می»تف«که اسم آن به صورت »تافتن«

:141زلغ،همان(»گیاهی ز لب کوثر رستتفسیدهۀریش«
55(

یک مشت «یا»چنگال«به معنی »چنگل«ي کاربرد واژه) ت
متداول است و کامالًاینی نیز در گویش نگارنده یعنی قکه»پر

. شوداي محسوب میو محاورهیررسمیغدر واقع صورت 
وقوعی بودن شعر يدهندهنشانبه خوبیکاربرد چنین واژگانی 

.باشدوحشی می
درازکشیدکبک، خوش يقهقههزمان 

باز استچنگل ي خونین و مجال گریه
)40:21همان (

که در»نقراردادفشار تحت «به معنی »زور آوردن«فعل ) ث
:شعر ولی بسامد باالیی دارد

،همان. (هم خود حریف خویش نیستزور آوردناز چون 
)83:35زلغ

زلغ،همان... (ترسممیزور آوردهاز شوق امخوردهشرابی 
108:44(

،همان... (آرد زورمومی است چو عشق يپنجهصبر ما 
)115:68زلغ

هاي که در گویش»بعد از این«به معنی»ن بعدم«د قی) ج
ما را در این زندان «هاي متداول است در مصرعکامالًخراسانی 

کس ندید «و) 155:60زلغهمان،(»نتوان داشتنمن بعدغم 
برجسته ) 212:79زلغهمان،. (»اندمهربان شدهبعدمنکه 
.باشدمی

ال، ابدا، اص«به صورت»قطعاًو ابداً،اصالً«کاربرد قیود ) چ
156:61زلزیر از غهايمصرعدر»و قطعا

. کنندنمیاظهار حال ما به تو اصال ...
.کنندنمیذکر اسیر بادیه قطعا ... 
که در فارسی معیار »خار«به معنی »خسک«ي واژه) ح

.رودمیبه کار»خار و خس«نشینهمبه صورتمعموالً
:195غزل همان،(در زیر پا دارد مقیم کوي مشتاقی خسک

73(
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با کلماتی که/xard/»خَورد«به صورت»خُورد«تلفظ ) خ
که این آن جااز . هم قافیه شود»نبرد، سرد، زرد یا مرد«مانند 

يتنگناتوان آن را فقط نمیاستشدهصورت تلفظی تکرار 
. اي محسوب کرد و لذا باید گویشی باشدقافیه

)25:17غزل همان،(رفتیم تا کجاست دگر آبخورد ما 

همان،(کاش پرسد اول این معنی که خواب و خورد چیست 
)74:26زلغ

مراقبت «به معنی »گرد سر گشتن«یا »بر سر گشتن«مثل)د
:موارد زیردر«کردن

)16:14زلغهمان،(مرا کسهیچبر سر نگشت در تب غم 
)106:42زلغهمان،(گرد سر تو گردم و آن رخش راندنت 

:214غزل همان،(غرور گردم که کمی دراو نیاید ینسر ا
80(
«که«ضمیر متصل سوم شخص با ضمیر موصولی کاربرد)ذ

گیر و هاي وصفی بسیار چشمدر ابتداي بند جملهمخصوصاً
هنجار گریزي آن از فارسی معیار یزانمچرا کهبرجسته است 

جاکه ز آنا. گرددزدایی میموجب آشناییکامالًباشد که باال می
باشد و یک مورد هم در غزلیات وحشی باال می«اشکه«بسامد 

توان این ویژگی را از خصوصیات دارد میوجود«شانکه«
نمونه چند به عنوان. سبکی شعر وحشی بافقی محسوب نمود

:گرددمورد ذکر می
همان،(اش از سر آن کوي رفته خواست خار و خسی که...

)44:23غزل 
ز رهی آن سوار تندرسدمینوحشی 

اش از ره دگر زمقابل نمی رسمهـــک
)302:198زلغهمان،(

همان،(اش این می در سبو باشد به یک پیمانه آن ساقی که... 
)154:60غزل 

غزل همان،. (شوداش تا به ما صد جاي منزل میآن نگه که
161:61(

:213زلغهمان،(اش این خیال ز خاطر بدر کنید باشد که
79(

:203زلغهمان،(شان نیست وفایی بدین وجه کهاندجان... 
76(

:  در ترکیباتسازيبرجستهنوآوري و 
هاي بدیع هاي اسمی پیچیده با ساختوگروهترکیبات

هاي برجسته غزلیات وحشی بافقی نحوي و معنایی از ویژگی
.کندعمل میاستادانه و ماهرانهکامالًوي از این نظر . باشدمی

وصفی و اسمی یا به عبارتیهايگروهبهجمالتیلتأو
هاي زبانی است که سازي از فرایندسازي و وصفییاسم

ۀ ر زمیند.بردیمرا در غزلیاتش بکار هاآنوحشی استادانه 
: سه رویکرد وجود داردسازي در غزل وحشیترکیب

جاز سازي ابداعی دستوري در خدمت ایگاهی ترکیب)الف
گویی از طریق فشردهاست که در این بخش تحت عنوان

هاي سازي افعال و توالی مشخص سازهزي و وصفی اسمی سا
بررسی ییو معنااسمی با تکرار اسم یا صفت از نظر نحوي 

شود که گاهی ترکیبات وصفی مقلوب استفاده می)ب. گرددمی
جنبۀ ظاهراً براي طنین بخشیدن به موسیقی ابیات است وگرنه 
جا به ایجاز ندارند که این موارد در بخش مستقلی تحت عنوان 

ها از جا به جاییاین چرا کهشوند اجزا جمله بررسی میجایی
گاهی هم از )ج. باشدي شعر وقوعی میخصوصیات برجسته

رهگذر ترکیب، صفات مرکب و مشتق مرکب یا قیدهاي مرکب 
تب وقوع و کند که در کل شعر مکو مشتق مرکب درست می

هاينمونهدر ادامه کهسبک هندي پر از این ترکیبات است
. گرددشاخص و برجسته آن ذکر می

)اسامی مشتق از فعل(اسمی سازي ) الف
و ترینبیشفشرده گویی در کمترین واحد کالمی در

یکی از فرایندهاي فشرده .شودترین مفاهیم عنوان میعمیق
) nominalization(يسازمی کار اسگویی استفاده از راه

از ساخت دارزماناستفاده فعل به جايدر اسم سازی. باشدمی
هاي از ویژگی«يوقتی جملهمثالًشود ن استفاده میآاسمی 

تدریس«به صورت»دهددرس میخوب او این است کهبارز
.بکار رود»باشدمیشهاي با ارزشخوب او از ویژگی

)56:26زل غهمان،(استشدههامدتاز نظر افتاده یاریم- 
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غزل همان،(مکن ي امید خواهد شد دیدهرخنه بند- 
161:62(

)91:38غزل همان،(گردنم از طوق اگر هاست محروم کن- 
غزل همان،(یستنتازتوسنورنه شوقم جز به راه وصل، - 
88،27(
غزل همان،(او هايییآزماصبرعاقبت کاري کند - 

352:125(

)صفات مشتق از فعل(ی سازي وصف
وصفی (از فعلمشتق هايصفتکار دیگر کاربرد نوعی راه

در ترکیبات اسمی است که در غزلیات وحشی بافقی ) سازي
-بسیار پر بسامد است و ارزش معنایی خاصی به کالم وي می

ذهن نیازمند يبراترکیباتساختيسازبخشد چرا که پیچیده 
بط جدید نحوي و معنایی است و تالش اضافی براي درك روا

شناسیزیباییاین امر یعنی کشف روابط جدید عالوه بر حس 
موارد زیر در این . باشدمیبخشلذتشعر براي خواننده 

:استذکرقابلارتباط 
هجران کسی کرد به یک سیلی غم کور

غ نترسیده ما راــــــم دل از تیـــچش
)3:10غزل همان،(

از » ماةچشمِ دلِ از تیغ نترسید«ةیچیدپخود ترکیب 
باشد چرا که عالوه بر وصفی سازي، ترکیبات بسیار بدیع می

سازي اسمی را در ترکیبات اضافی پیوسته دارا تکرار مشخص
.باشدمی

فریاد زبد بازي دوري که بر افشاند
مارافروچیدهن عرصه شطرنج ــای

)3:10غزل همان،(
یا و

)224:83غزل همان،(نگر خود مردآزمايزور بازوي غم 
«مردآزما«در این ترکیب اسمی نیز عالوه بر صفت مشتق 

هاي اسمی در ترکیبات اضافی سازپیچیدگی و تکرار مشخص
.سازدبرجسته میکامالًمکرر آن را 
)22:16غزل همان،(ناشناس ماحق وفا وفايیب

غزل همان،(من بیگانه سوز دلبر آشنا کشنگار 
100:41 (

)66:30غزل همان،(جیب ما مالیدهآستین 

درد جان «مانندیگردچنین بسیاري موارد و هم
غزل همان،(»نازنگه دزد«ویا) 100:41غزل همان،(»فرسود

جامه خون «، )46:57غزل همان،(»ناز چشم کرده«،)91،41
.)194:173غزل همان،(»بسته ما

اسمی ياسازهتوالی مشخص 
یز چندین مشخص ساز اسم هسته که اسم، در این بخش ن
باشند بدون هیچ حرف ربطی به یکدیگر صفت یا قید می

سازند معنایی را میةفشردۀع یک بستقشوند و در وااضافه می
اي گردند بستههمراه با صنایع بدیعی مییوقتکه در شعر

دل ،شوند که تصویر حاصله از آن زیبامینوازچشمآراسته و 
:مانند موارد زیر. و خاطر نواز استانگیز 
دل «، )22:16غزل همان،(»محبت اساس ماطرح بناي«

، خانه پر رخنه کوتاه )231:85غزل همان،(»زندانیجرمیب
همان،(»دل خود کام بال دوست«، )93:39غزل همان،(دیواریم 

، )56:26غزل همان،(»زودرنجآن خوي نازك «،)37:20غزل 
یار خوش «،)216:80غزل همان،(»افل پرستتغزودرنجتو «

»سگ هرزه رو صید ندیده«،)91:38غزل همان،(»قاعده دانی
»چشم پر تغافل اندك گناه خود«، )284:103غزل همان،(
»ترك صید انداز وحشی در کمند«،)152:59غزل همان،(
).376:132غزل همان،(

جاي ضمیر منفصله کاربرد ضمیر متصل ب
به فرایندهاي مختصرسازي کاربرد ضمیر متصلیکی از

جا به با همراهباشد که در شعر وي ضمیر منفصل میجاي
نیز »را«مثالًرود و با حذف بخشی از جمله بکار میجایی

-زدایی ساخت مربوطه را برجسته میشود که با آشناهمراه می

برجسته اشاره هاساختدر این بخش به برخی از این . سازد
.شودمی
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غزل همان، (اندازت که ببینم در کمینگاه نظرصد ناوك 
همراه با » راتو«جاي ه ب»ت«منفصل یرضم) 33:19
.استرفتهکاربهسازيمؤخر

غزل همان،(هنوز به این حال آرزومندي تآرزو کرد
.همراه باجایجایی» تورا«جاي ه ب»ت«) 23:85

»م«) 86:35ل غزهمان، (یستنمیک التفات ز فرماندهان ناز
.جاییه ببا جاهمراه » براي من«جاي ه ب

غزل همان، (پیرامن این در ندید مشد تاکسروزها
.جاییه ببا جاهمراه » مرا«جاي ه ب»م«)215:80

بکار رفته است و » که«جاي ه ب»تا«در این مصرع فوق 
به شعر برجستگی یزناست»پیرامون«که صورت ادبی»پیرامن«

.استنحوي داده 
غزل همان، (ده به دست امتحانم دارينمیباور تگر

.»مرا«جاي ه ب»م» «تو«جاي ه ب»ت«) 392:128

به »گر«ضمیر متصل در این مصرع همراه با شکل مختلف 
از برجستگی » اگر«و نیز کاربرد ضمیر متصل با » اگر«جاي

.شوداین مصرع محسوب مینحوي سازي 
غزل همان، (نبود بین گرهی برجاتبا منز این پیش 

.»راتو«به جاي»ات«) 151:58

-ویژگیازکاربرد ضمیر متصل به اضافه ضمیر منفصل که 

چراکه بسامد آن در تواند محسوب شودهاي سبکی وحشی می
.باشدمیتوجهقابلکامالًشعر وحشی 

).191:72غزل همان،. (جا باشدتواشکه مبادا حرم وصل 

مانند » هرگز«و » ناید«میر با برد ضدر ترکیبات زیر نیز کار
.باشددر مصرع فوق برجسته می» گر«

به »ش«) 84:36غزل همان،(یستنمیل آرمیدن شهرگز
.جا به جاییو » اورا«جاي

به »ش«)22:16غزل همان،.(....ترسم که نادیدش به نظر 
.جا به جاییو » به او«جاي

براي کاربرد صفت متصل در ترکیبات اسمی پیچیده 
:ترکیب مانند موارد زیرسازيبرجستهو سازيفشرده

)39: 93غزل همان،. (هستمرخنه کوتاه دیداریخانه پر
.سازيمؤخرهمراه با » مرا«به جاي»م«

:اند ازهمین غزل عبارتدرموارد مشابه دیگر
/.دست آشنا یاري هست

.هستمبر در دل صد تقاضایییستادها
/.هستگنجاییمر بزم تو گر چه میدانم که د

.هستفرماییممقام رشکاندکی هم در 

ترکیبات معنایی بدیع و نوآورانه
-اذعان می) 28: 1368(یکدکنر که استاد شفیعی وطهمان

ص دادن به زبان و به قول صورتگرایان تشخّاز عواملدارد 
روسی از عوامل خارج کردن زبان از حالت اعتیادي آن، یکی 

خواننده با اجزاي یک ترکیب از قبل . کیبات استهم ساختن تر
آشناست و به تعبیر صورتگرایان روس، معتاد با آن اجزاست، 

خواننده ایجاد اي باشد که دراما ترکیب ممکن است به گونه
زدایی در کند و حاصل این آشنایی» زداییآشنایی«و شگفتی 

.اشیاءراکشف کنیمیقتما حقهنر این است که 
شیوه عاشق «،)24: 48غزل همان،(»برزده دامنکف تیغ بر«
غزل همان،(»آن بوالهوس گداز«،)62:161غزل همان،(»گذار
)39:21غزل همان،(»یاقوت گداز«و نیز ) 68: 178
:یباتترکیزون
). 83: 224غزل همان،(و ) 343:121غزل همان، (»مردآزما«

غزل همان،(»زمامجنون آ«و) 125: 352غزل همان،(»صبرآزما«
352:125.(

عشق محبت «، )22: 41غزل همان،(»مریض طفل مزاج«
: 37غزل همان،(»دل خود کام«،)16: 22غزل همان،(»اساس
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»فرماندهان ناز«،)41:22غزل همان،(»شطرنج غایبانه«) 20
)38: 91غزل همان،(»خنده رسمی«و ) 35: 86غزل همان،(

جاد کردن روابط معنایی جدید بین ترکیبات به لحاظ ایینا
-در ذهن خواننده برمیو لذتصفت و موصوف حس زیبایی 

هاي شعر چه از ویژگییرمعمولغایجاد روابط معنایی . انگیزند
اي شود ودرواقع همان حادثهمنظوم و چه منثور برشمرده می

-میرا درهممعمول يهاو قالبدهد است که در زبان رخ می

دست یاري که آستین مالیده جیب ما «ر مصرع دمثالً. شکند
ساخت نحوي آن از ساخت ) 30: 66غزل همان،(»گرفت

دست یاري که آستین مارا که به جیب ما مالیده شده «معمول 
جیب به معناي پیشانی و در واقع «ینچنو هم» بود را گرفت

تا عرق را پاك شدمیتجسم دستی که از شرم به پیشانی مالیده 
-اي است که به لحاظ ساختارشکنیبرجستهکامالًتصویر ،کند

هاي نحوي و معنایی بسیار زیبا بوده و درك روابط جدید براي 
ها در غزلیات وحشی از این نمونه.انگیز استذهن چالش

بافقی موارد بسیار زیادي است که در بخش ترکیبات اسمی 
ابل تامل موارد ذیل نیز از این نظر ق. ذکر شدهاآنموادي از 

). 152:59غزل همان،(» چشم برتغابل اندك گناه«.باشندمی
»جستجوي گنده«،)118: 333غزل همان،(»جاسوس نگاه«
،)59: 152غزل همان،(»گناهیبگنه «، )34: 78غزل همان،(
).339:120غزل همان،(»کسوت عریان تنی«

»صبر«ترکیبات نحوي و معنایی بدیع در مورد 
اردي که توجه به آن در غزلیات وحشی بافقی یکی از مو

باشد توجه به مقوله صبر است که خود مییرگچشمکامالً
از هانمونهدر این بخش این ،طلبدمیتحقیقی جداگانه را 
طور که گفته شد وحشی همان. استشدهغزلیات وي انتخاب 

که گونههمانلذا . باشدوقوع میمکتببافقی از شاعران موفق
و مانند »عشق نافرجام«، »صبر«، » فراق«مفاهیم رودتظار میان

.یابدخاص میسوخته نمودها در شعر این شاعران دل این
»صبر«کاربرد صفات بدیع براي 

: 20غزل همان،(صبر بند فرسا را یشپنهاده کار صعبی
).بودن صبرفایدهبیسختی شکیبایی و ()9

)10: 4غزل همان،(راصبر گران رکابزود سبک عنان کند 
).بودن صبرفایدهبیسختی شکیبایی و (

: 86زلغهمان،(یستنصبر حیله سازمکه اعتماد بر این 
).بودن صبرفایدهبیسختی شکیبایی و ()36

بسیار استادانه به صورت» صبر«اسمی زیر نیز یبدر ترکو 
سخت ،بزرگ بودنهاآنرود و در همه اي بکار مینوآورانه

در مقابل » صبر«بودن فایدهبییتنهاطوالنی بودن و ،بودن
.عشق معشوق وجود دارد

همان،(صبر ي، دارالشفا)11:15غزل همان،(متاع صبر 
،)63: 162غزل همان،(صبر آرایی ، صف)161:62غزل 

صبر پنجه ،)76: 203غزل همان، (يصبورجوشن فوالدي
) 34: 49غزل ن،هما(بازوي صبر ،)183: 224غزل همان،(

بریده شدن پنجه مومی صبر در مقابل «تعبیر بسیار زیباي
صبر ما پنجه غوکی «در بیت و شاعرانهکه بسیار ماهرانه »عشق

» پنجه گر ساخته باشد زخارا ببرد/   است چو عشق آرد زور   
،مانند تعبیرات فوق بسیار زیبا»پنجه صبر«که خود تعبیر 

.شاعرانه و بدیع است
:اربرد صبر در گروه فعلیک

غزل همان،(دوست زدارد به تنهایی گرنه عاشق صبر می
86 :36(

بکار رفته است و منفی »صبر کردن«به جاي»صبر داشتن«
به عنوان یک ویژگی بخش بعدکه در »نه«سازي با قید منفی 

صنابعگیرد و سایرسبکی در شعر وحشی مورد بحث قرار می
شود زیبایی اي نمیاشارههاآنن مقاله به شعر که در ایادبی 

:یرموارد زمانند ،سازدمیتعبیرات وي را صد چندان 
)73: 195غزل همان،(یشخومادر مقام صبر فشردیم گام - 
غزل همان،(داند عجب نبود که پاي صبر افشردن نمی- 

195:72(

خود »یا صورت اسمی آن پا فشردن«پا فشردن بر چیزي 
باشد که در اینجا در ترکیب با ر و مقاومت میبه معناي صب

گیرد که نوعی اغراق ادبی در مورد صبر صورت می» صبر«
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گیر و برجسته است و مانند سایر ترکیبات اسمی در بسیار چشم
.کندآن را بیان می»سختی«و »صبربزرگ بودن«مورد صبر 

»صبر«ختی بتجسم و شخصیت 
در ذهن شاعر برخوردار این مفهوم از چنان اهمیت بسزایی

و البتههاي آن نماییها و بزرگاست که عالوه بر اغراق
نهایت است به نمایی آن در مقابل عشق که بزرگ بیکوچک

و گیردمیغزل وحشی مورد خطاب قرار رددارصورت جان
.گیردمورد مشاوره و صالح اندیشی قرار می

)87: 237زل غهمان،(باش بند خانهاي صبر پاسبان در - 
غزل همان،(مصلحت دیدو چنین صبر که سویش نروم - 

283 :102(

در » هاصبر آزمایی«در » صبر«و در پایان کاربرد نوآورانه 
با جمع بستن این ،آنمعنایینماییبزرگبیت زیر عالوه بر 

اغراق .نیز صورت گرفته استنحوينماییبزرگاسم مشتق 
يو کاربردمعنایی ،سطوح نحويتواند درکه مینماییبزرگیا 

در . باشدکارهاي زبانی براي تاکید میدر زبان رخ دهد از راه
.افزایدبیت زیر تکرار و نیز براي تاکید می

وحشی و امید اصل و امتحان خود نیز به صبر
اوهايییصبرآزماندـــکار میــــت کــــعاقب

)  124: 353غزل همان،(

» نه«قید منفی منفی سازي برجسته با
تواند دانیم در فارسی براي منفی سازي میطور که میهمان

يااضافهحرفقبل از گروه اسمی یا گروه » نه«از قید منفی 
در ابتداي فعل و » م«یا»ن«استفاده کرد ویا از پسوند منفی ساز 

روش معمول منفی سازي در نحو همان منفی . هاآنیا هردوي 
روش دیگر باشد و دوند افزایی میسازي از طریق پیشو

سازي مفهوم مؤکدا یسازيبرجستهبوده و حاصل آن دارنشان
بافقی منفی سازي با قید منفی در شعر وحشی . باشدمینفی 

هاي سبکی آن را از ویژگیتوانیو مداراي بسامد باالیی است 
انتخابموارد زیر از غزلیات وحشی . شعر وي محسوب کرد

:اندشده

)18: 29غزل همان،(مصاحب باریکبودیم نه آخر به تو 
غزل همان،(طاقت ماست صبر وکمان تو نه به بازوي 

49:24(

غزل همان،(تنهایی زدوست بهداردمیعاشق صبر گر نه
67:30(

همان،(توست به هر که خواه نشین گر چه این نه شیوه 
)36: 87غزل 

استايیشهپانگبین دام مگس کردن ز شیرین 
سمانی پرواز راآنه دام مرغ ،ذرــــــــــبرگ

)12: 9غزل همان،(
غزل همان،(وه چه غوغا که نه در خانه من بود امروز 

229 :85(
در بیت زیر که در کنار تکرار » نه«ۀبرجستکامالًو تکرار

.باشدمیبسیار برجسته » چه«و » و«
دل وحشیچهکدام صبر و چه لیاقت چه این و

ه دین دارمـــه طاقت و نـــه صبر و نـــاز او ن
)108: 299غزل همان،(

برجسته و تکرار در غزلیات وحشیجا به جایی
قافیه سازي، اجزاي جمله در شعر برايجا به جایی

، خلق روابط جدید نحوي و معنایی و ایجاد سازيبرجسته
وزن و آهنگ از در کنارباشد و حس زیبایی معمول می

باشد و در واقع همین نظم از نثر مییزکنندهمتماهاي یویژگ
مؤکدهاست که بخشی از کالم را سازيمؤخرها ومبتدا سازي
-، تکرار نیز از فرایندجا به جاییبر عالوه . سازدیمو برجسته

باشد که میسازيبرجستهسازي و مؤکدهاي زبانی براي 
شگردهاي مختلف و بابسیار ماهرانه کی، ییاهردواز حشی و

انواع تکرار حرف، .در سطوح مختلف زبانی استفاده کرده است
شود که در این بخش صفت، اسم، فعل در اشعار وي دیده می

مبتدا مخصوصاًهاي برجستهجا به جاییشود و نیز ارائه می
داراي » امر«فعل الخصوصعلیسازي فعل مؤخرسازي یا 

غزل سبکیهاي یژگیواز دتوانمیچنان بسامدي است که 
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به شعر او هویت خاصی چرا که،وحشی محسوب شود
.استبخشیده

جابجا کردن اجزا ء در ترکیبات اسمی
باشد صفت و موصوف که در شعر معمول میجا به جایی

بسیار زیبا و ،ه با نوآوري معناییاهمروحشیدر شعر 
: 4غزل همان،(»عتابنیم کش«باشد از جمله مینوازگوش

پر فرحخوش «، )16: 22غزل همان،(»کهن پالس«، )10
: 365غزل همان،(»ربانالابالی مش«،)31: 69غزل همان،(»زمینی
).17: 26غزل همان،(»هااختالطیگرم «،)128

جا به جایی) 16: 22غزل همان،(»مصیب لباس ما«اما در 
. آن ترکیب را برجسته ساخته استاسم و مشخص ساز اسمی

همان،(»در کمین دارددامنی پر سگ طفلیزهر سو «مصرعدر
.شودمیبرجستگی دیده ینایزن)153: 134غزل 

گیرينتیجه
زبانها ادبیات مساوي با درهم ریختنبراي فرمالیست

و از نرماین درهم ریختگی، به جهت انحراف وکاربردي بود
تبع آنو بهبرجستگی خود باعثخودبهزبانی، عادت

با ساختن ترکیبات تازه، باعث شعرا.شدمیزداییآشنایی
شدهیبررسهاينمونه، که در شوندیمدستگاه زبان سازيغنی

به صورت »شایستن«از »شاید«فعل ناقص صرفاز همهیشب
-واژگانی به آن اشاره شد میهاينوآوريکه در بخش »شایم«

،ر افزودن واژگانعالوه بچرا کهتواند مصداق این سخن باشد 
چنین در سطح هم. تواند تحولی نحوي نیز محسوب شودمی

کند بیش از همه در غزل او جلب توجه میآن چهزبانی 
شایستگی و قابلیت زبانی وحشی از نظر .ترکیب سازي اوست

ترکیب سازي آن قدر کارآمد است که در بیشتر غزلیات او این 
. و نیز ابداعی خود اوستمختصه وجود دارد و بیشتر ترکیبات ا

این ، داللت بروحشیدر شعرفراوان هايیبوجود ترک
ي ، عالقههاکاربرد ترکیب، به زداییآشناییوي براي کهکندیم

را برجسته شعرش که زبان او هايیژگیاز ویکیدارد وزیادي 
، همین ترکیبات است، هرچند این برجستگی بخشدیمجلوه

هاي ادبی شعر وي که سایر ویژگیز اهمیتابه هیچ عنوان
. کاهدینمباشدمیاز سرآمدان شاعران مکتب وقوع شکیب
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