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1. Introduction 
Paying attention to the syntactic and rhetorical patterns of composition 

leads to the discovery of the main techniques of the poets of each 

period. The composition was an important characteristic of Indian 

style poetry (Shafi'i Kodkani, 1987: 64). The style has lasted for three 

centuries and includes various styles (Hasanpour Alashti, 2005: 19). 

 This research investigates and describes the procedure and 

frequency, and patterns of composition, in two branches of Isfahani's 

Nazok-khiyal (delicate Imagination) and Indian Dur-khiyal (remote 

Imagination) in Indian style. However, research has already been done 

on the Special vocabulary compounds and genitive, and attributive 

compositions of the poetry of this style based on generative-

transformational grammar, but those studies don’t care about the 

unique characteristics of the combination in Indian style and didn’t 

pay attention to the significant differences in composition between the 

two important branches of the Indian style. 
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2. Methodology 
This article, based on Semantic relations and the existence or non-

existence of the determination and the head, in semantic relations, 

classified the compounds into two branches: Endocentric compounds 

and Exocentric Compounds (Bloomfield, 2000: 222). 

 In this essay, the meaning of composition is close to the logical 

meaning of the composition. It means the words, phrases, or sentences 

that created the complete concept (Mohaghegh, 2007: 42). 

 To accurately examine the routine of complexity and techniques of 

poets, the poets were classified into: the poets of Nazok-khiyal 

(delicate Imagination) style: Baba faghani, Orafi, Naziri, Kalim, and 

Hazin, and the poets of Dur-khiyal (remote Imagination) style: Zolali 

Khansari, Asir shahrestani, Ghani Kashmiri, Shukat Bukhari, and 

Naser-Ali Sarhindi. 

 

3. Discussion 
 The Endocentric compounds consist of Special vocabulary 

compounds, polysemous and ambiguous compounds, irregular 

compounds, consecutive attributive compounds, and predicated 

metaphorical compounds which have the head and the determination, 

and the Exocentric compounds Consist of simile and metaphorical 

genitival compounds, irony, and allegorical verbal compounds, and 

figurative predicated with simile and metaphor, and hyperbole. These 

compounds do not have pronounced determination. 

 Endocentric compounds: 

1.The Special vocabulary compounds in nazok-khiyal style, are 

simple and abounded and these compounds are artificial and 

abstracted in Dur-khiyal style. 

2.The irregular equivoque compounds in Nazok-khiyal styles are 

ingenious and these compounds in Dur-khiyal style are 

platitudinous. 

3.The Nazok-khiyal poets utilized attributive metaphorical 

compounds. These compounds in Dur-khiyal style are ambiguous 

because they describe rare and abstract situations. Sometimes 
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these compounds are scattered, therefore, do not create a coherent 

meaning image. 

4. The predicate compounds in Dur-khiyal style are more difficult 

because these compounds have been mixed with hyperbole and 

antithetical simile and far-fetched etiology.  

Exocentric compounds: 

1.The attributive, additional, verbal compounds which have simile 

and metaphorical genitive means in Nazok-khiyal style are 

numerous and meaningful. In Dur-khiyal style, the poet relates 

unrelated adornments to each other. 

2.The predicated compounds have allegorical and metaphorical 

genitive means. These compounds constructed without any 

arguments somehow cannot be imagined as semantic for 

combinations. 

 

 4. Conclusion 

Consideration of the process and pattern of composition in Nazok-

khiyal style indicated that in the endocentric part existed the 

determination. In Nazok-khiyal style, the Special vocabulary 

compounds are simple and near to the Khorasani style. In Dur-khiyal 

style, these compounds are difficult and very close to the Azerbaijani 

style. The polysemous and irregular compounds in Nazok-khiyal style 

are artistic and ingenious so which increases the coherence of the 

distich, but it seems that the Dur-khiyal poets do not have this ability 

to use this artistic technique, therefore, compounds compose 

ambiguous images. In both styles, attributive compounds with 

condenses and eliminate compose comprehensive, hyperbolic 

contradict consecutive adjectives. in Dur-khiyal style, these adjectives 

convert to abstract clauses which do not have enough coherence and 

cannot compose a meaningful description. In both styles, phrasal 

verbs are an outstanding technique of depiction which gradually 

become complex and abstract expressions. Predicated figurative 

compounds in Nazok-khiyal style are simple and in Dur-khiyal style 

composed with an array. 
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In the exocentric part, the additional compounds in Nazok-khiyal 

style are meaningful although imaginative but in Dur-khiyal style, 

these abundant compounds are insignificant. Predicated figurative 

compounds in Nazok-khiyal style are attendant with a condensed 

trope and condensed antithetical simile. These compounds in Dur-

khiyal style with abstract relations predicated on each other without 

logical causation. These compounds are an important technique that 

composes the complex meaning. in Dur-kheyal style, the intentional 

leonine rhyme of the poet and weak causation are conducive to an 

unusual nonsensical predicate that increases the intricacy of the poem. 

a complex compound sentence, artificial instance, and hyperbolic 

antithetical predicate destroyed the coherence of this style and created 

abstract intricacy, and indeterminacy, and plays a major role in the 

blunt imprecision of the composition of this style. 

 

Keywords: exocentric compounds, endocentric compounds, Indian 

style, Nazok-khiyal, Dur-khiyal. 
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 چکیده

 سازیکوشد روال و الگوی ترکیبمشخّصۀ مهم شعر سبک هندی است و این نوشتار می ترکیب،

خیال اصفهانی و دورخیال هندی را تشریح کند. به این منظور، ترکیبات بر اساس نازک دو طرز

مرکز مرکز و بروندر دو گروه ترکیبات درون ،رابطه معنایی و قرینه صارفۀ لفظی و معنوی

اند. منظور از ترکیب، سازوارۀ نسبت دادن عبارات به یکدیگر برای ساخت مفاهیم بندی شدهدسته

در  ،دهدواره یا جملۀ کامل باشد. نتایج پژوهش نشان میتواند واژه، جملهمفهوم میاست. این 

خیال به سبک مرکز که قرینۀ لفظی وجود دارد، ترکیبات واژگانی در طرز نازکمحور درون

ریخته در هم خراسانی و در دورخیال به سبک آذربایجانی نزدیک هستند. ترکیبات دومعنا و به

رسد شعرای طرز دورخیال نظر میانگیزی هستند؛ امّا بهمنسجم وعامل خیال خیالطرز نازک

مهارت زبانی استفاده از این ابزار هنری را ندارند. شاعران هر دو طرز در ترکیبات وصفی با 

سازند؛ البته در گونه و متتابع میآمیز، متناقضسازی و حذف روابط، صفاتی گسترده، اغراقفشرده

شوند که انسجام الزم را ندارند و نزدیک می هایی انتزاعیوارهجملهاین صفات به  طرز دورخیال،

خیال، ساده و در مرکز در طرز نازکسازند. ترکیبات اسنادی مجازی درونتصویری پراکنده می

مرکز، ترکیبات اضافی در طرز در محور برون شوند.های بالغی ترکیب میطرز دورخیال با آرایه
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سازی هستند که روالی تر هستند. ترکیبات فعلی در هر دو طرز عامل مهم تصویرگستردهدورخیال 

رو به پیچیدگی انتزاعی دارد. ضعف ارتباط استنتاجی کالم و شبکه پیچیده تصویری و  بالغی، در 

شود که بر پیچیدگی شعر این معنا و نامعمولی میطرز دورخیال منجر به ظهور اسنادهای اسمی بی

 است.افزودهطرز 

 

خیال، طرز دورخیال، زبان و ادبیات فارسی، سبک هندی، طرز نازک های کلیدی:واژه

 تراشی.بندی، لفظترکیب
 

 مهمقدّ .1

شعرا در خلق  هایتوجه به الگوهای نحوی در ترکیب عناصر زبانی منجر به کشف تکنیک

آید و شعرا به حساب می های مهمترکیب یکی از توانایی گردد؛ چراکه ساختاثر ادبی می

کدکنی،  شفیعی)« است. شناسیسبک عامل مهم ترکیب بسامد بودن باال هندی سبک در»

 «بندیکلمه»و « گویینزاکت»، «تراشیلفظ»ن امنتقدان عصر صفوی، تحت عنو (61: 4366

ر هایی دعالوه بر اینکه از دیرباز، برای سبک هندی زیرشاخهسازی توجه داشتند. به ترکیب

نویسان برجستۀ این عصر، در توصیف شیوۀ شاعری خوشگو از تذکرهاست. شدهنظر گرفته

گویان و تابع طرز اسیر کند و یکی را شیوۀ پیچیدههندیان، به دوگانگی طرزخیال توجه می

فتوحی و مهدوی ر.ک: ) داند.شهرستانی و دیگری را طرز مدعامثل و متتبع میرزا صائب می

بندی در شعر سبک هندی، کوشد ویژگی ترکیب( مقاله حاضر، می13: 4303و همکاران، 

خیال اصفهانی و دورخیال هندی را با تکیه روال، بسامد و الگوهای آن را در دو طرز نازک

 کند. بر شعر گروهی از شاعران برجستۀ دو طرز، تشریح و مقایسه

 پیشینۀ پژوهش. 1-2

در سبک هندی هیچ اثر مستقلی  با محوریت عبارات دربارۀ ساختار ترکیب

کنند، شفیعی کدکنی دوره را بررسی میاست؛ امّا در آثاری که زبان شعر این نشدهنوشته

کند. به ترکیبات خاص بیدل و شاعران آن دوره اشاره می هاشاعر آیینهدر کتاب 

 به ترکیبات خاص شناسی غزل سبک هندیطرز تازه، سبکپورآالشتی نیز در کتاب حسن
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ها را به کلمات مرکب، ترکیبات اضافی و ترکیبات شعرای این دوره اشاره دارد و آن

 کند.وصفی تقسیم می

 ۀنظری ۀپای بر فارسی مرکب هایواژه به نگاهی»ای تحت عنوان مستأجرحقیقی در مقاله

و  ( برای اوّلین بار بر مبنای گشتار، ترکیبات را مورد بررسی قرار داده4360« )زایاگشتاری

 کند.بندی میواژگان مرکب را دسته

ترکیبات »گیری و تکامل ساخت شکل»منش و همکاران در دو مقاله تحت عناوین علی

ترکیبات خاص اشعار صائب و بیدل بر اساس روابط »و  (4301« )در سبک هندی« خاص

در مقاله را شده ( واژگان مرکب مطرح4305« )ترکیب نحوی و هسته معنایی

کنند. این مقاله قی اساس کار خود قرار داده و برای هر مورد، شواهدی ذکر میمستأجرحقی

با تکیه بر نظریه زایاگشتاری که زبان معیار را مدّنظر دارد، تنها واژگان مرکبی را که به 

 است.کنند، مورد بررسی قرار دادهعنوان یک واحد معنایی عمل می

هایی از شعر سبک هندی و بر تکیه بر نمونهآموزش انواع ترکیب با »صباغیان در مقاله 

سازی و ارائه الگوهای دادن آموزش ترکیب( با محورقرار4301« )گشتاری پایه نظریه

نظران، انواع ترکیبات ذکر شده در نظریۀ زایاگشتاری را بررسی گشتار از نگاه صاحب

های اله ویژگیاست، تا از این طریق، شعر سبک هندی را رمز گشایی کند؛ امّا مقکرده

 فرد شعر سبک هندی را در نظر نگرفته است.بهمنحصر

سازی شعر طرز هندی و ابهام در آن، اشاره پس هرچند به کرّات، به مشخّصه ترکیب

نشینی تا کدام از این آثار به ترکیب عناصر نحوی و بالغی در محور همشده است؛ امّا هیچ

های ادبی منحصر به فرد شعر سبک تر و ویژگیهای شعرا در این بسسطح جمله و خالقیّت

 اند. در دو طرز توجهی نداشته هندی و تفاوت معنادار عنصر ترکیب

 مبانی پژوهش. 1-3

مرکز که تر، ترکیبات در دو شاخۀ کلی ترکیبات درونمنظور بررسی دقیقدر این نوشتار، به

مرکز که به معنایی خارج از ونها در بطن ترکیب وجود دارد و ترکیبات برهسته معنایی آن

اند. باید توجه داشت که در هر یک از بندی شدهالفاظ موجود اشاره دارند، طبقه
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شود؛ امّا منظور این می های ادبی و هنری ارزشمندی دیدهساختارهای ذکرشده نمونه

های نامتعارف و پیچیدۀ دو طرز است که موجد گرفتگی و ابهام بندیپژوهش، ترکیب

 است.ک هندی شدهسب

بندی، تنها واژگان مرکب قاموسی نیست که نقش نحوی واحدی ایفا منظور از ترکیب

بندی شود؛ بلکه در این پژوهش، بنیان ترکیب تواند جانشین آنای بسیط میواژهو کنند می

مجازی که ناظر بر یک اضافی و اسنادیرو رابطۀ نحویبر مفهوم کامل ترکیب است؛ از این

تواند در سطح واژه، عبارت و جمله بندی میهوم کلی باشد، مدّنظر است؛ پس ترکیبمف

خیال شعر: بابافغانی بندی، در طرز نازکهای ترکیببر تکنیک منظور احاطۀ جامعباشد. به

هـ( و در طرز 4415هـ(، حزین )4564هـ(، کلیم )4523هـ(، نظیری )000هـ(، عرفی )052)

کشمیری هـ(، غنی4560هـ(، اسیرشهرستانی )4525خوانساری )لیدورخیال هندی شعر: زال

هـ( بررسی شده است؛ 4451هـ( ناصرعلی سرهندی )4452بخاری )هـ( و شوکت4520)

انتخاب این شاعران، در جهت بررسی روال و ترسیم الگوهای نحوی متنوع جریان 

وره،  بابافغانی را نویسان آن داغلب تذکره»بندی نامطلوب در سبک هندی است. ترکیب

(؛ پس در این پژوهش، بابافغانی نقطه 141: 4361، 1)صفا، ج .«اندکردهمبدع طرز نو معرفی

حساب آمده است و از میان شاعران طرز دورخیال، آغاز این جریان در طرز هندی به

 ، بر گردنبد خونِ مذلّت شعر»اند که به زعم منتقدان همان دوره شاعرانی انتخاب شده

متنی به دیوان شعرا، جهت ( ضمناً در ارجاعات درون55: 4304)واله داغستانی،  «هاست.آن

 است.رعایت اختصار، سال چاپ کتاب تکرار نشده

 

 و بررسی بحث.2

های بررسی اجزای جمله است. در یکی از حوزه (compound)شناسی، ترکیب در زبان

شود. سته معنایی ترکیب توجه میتر ترکیبات، به هاین نوشتار برای بررسی دقیق

به  (semantic relations)و رابطه معنایی  (head)شناسان ترکیبات را به لحاظ هسته زبان

مرکز و ترکیبات برون (Endocentric compounds)مرکز دو گروه ترکیبات درون

(Exocentric Compounds) ان شناس( از زبان16: 4311افراشی، ر.ک: کنند. )تقسیم می
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بحث دقیقی دربارۀ ( Bauer)و باوئر ( katamba) ، کاتامبا(bloomfield)معاصر بلومفیلد 

کزی مرکز، کنش اصلی بیرون از سازۀ مراین اصطالحات دارند و معتقدند در ترکیب برون

مرکز و اگر اگر کاربرد صفتی داشته باشد، درون« تلخ و شیرین»زند: است. هینچا مثال می

را  جنسیت واژگان او (Hincha, 1961: 3)مرکز است. به گیاهی اشاره داشته باشد، برون

نویسد: وقتی مفهوم با ساختار مطابقت ندارد یا به هم در تعیین نوع ترکیب مدّنظر دارد و می

بلومفیلد به عنوان  (Ibid, 1961: 5)مرکز است. کند، برونی دیگر اشاره میجنسیت

مرکز، رابطۀ مرکز و بروننویسد: اصطالح درونبندی میترین تحلیلگر این تقسیماصلی

دهد و ناظر به ارجاع بیرونی مفهوم ساختار یک گروه برآیند را نشان می اجزای مفهومی

مرکز، مستلزم آن است گوید: تصدیق ساختار برونی میو( 222: 4320است. )بلومفیلد، 

های بیشتری در ساختار نحوی و صرفی نسبت به واژگان حقیقی در عبارت یا که فرد گره

را  poor johnای که در دست دارد، قرار دهد. وی برای مثال ساختار گروه برآیند جمله

تواند مرکب و گروه وابسته می کند،داند و عنوان میمی« هسته»را   johnمرکز و درون

مرکز را دو نوع های درون( او گروه221: 4320تر باشد. )بلومفیلد، های جزئیدارای هسته

( و گروه وابسته یا وصفی co-ordinative or serialپایه )داند: گروه هممی

(subordinative or attributive). (Bloomfield, 1993: 194) بندی او در طبقه

bittersweet ریزی، به معنی بوتۀ تاجlonglegs باغی، به معنی پشهbright-eyes  به معنی

مرکز، نوع نحوی گوید: گاهی ساختار برونمرکز هستند و میانسان شاد، همگی برون

مرکزی نام های برون( او از گروه223: 4320متفاوتی با هسته دارند. )ر.ک: بلومفیلد، 

( دارند؛ مانند: جمالت هسته و وابسته، subordinationمپایگی )برد که ساختار ناهمی

ها(. های برآیندی )موولهای متممی و وصفی(، گروهساختار محور و رابطه محور )گروه

(Bloomfield, 1993: 194) 

کند و آن را به نیمرود بری عالوه بر مفاهیم فوق، اصطالح گریز از مرکز را مطرح می

در « قرینه صارفه»را معادل determination دهد. وی اصطالح سبت مینسبی بودن مفاهیم ن

 (Barri, 2009: 12)برد. کار میبالغت، به معنای عامل نحوی نشانگر بسط مفهومی به

https://link.springer.com/article/10.1007/s11525-008-9122-5#auth-Laurie-Bauer
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دهند، پس برای تحلیل هایی تشکیل میای از فرمنویسد: ترکیب را مجموعهبلومفیلد می

در ( Bloomfield, 1993: 210)عبارت هستیم. توصیفی ترکیبات، نیازمند توجه به معنای 

 Theپذیری معنایی )با اصل ترکیب سازی، ترکیب(Semantic realationمعنایی ) رابطه

principle of contextuality ) و مفهوم کانونی(Focal concept)  .مرتبط است

الت و ترکیب پذیری معنایی، ناظر به نحو و مباحث مربوط به معناپذیری اجزای جمترکیب

 (11: 4304ها در معنی نهایی جمله است. )ر.ک: سبزواری، اجزاء و نقش آن
گوید: معنای یک عبارت، تابعی از معنای اجزای آن، پذیری معنایی میاصل ترکیب

( این اصل را fergeاند. فرگه )ای است که این اجزاء با هم ترکیب شدهباتوجه به شیوه

گونه تعریف نهد و آن را این( نام میThe principle of contextuality« )متنیّت»

: 4302)سبزواری،  کند.کند: تنها در دریافت یک جمله است که واژه معنا پیدا میمی

50) 

ای دارد که از کلمات منفرد به نظر بسیاری پژوهشگران، این اصل دامنۀ کاربرد گسترده

های دارای ( گروه50گیرد. )همان: برمیگفتارها در بافت را در شود و تا پارهشروع می

( 56( هستند. )همان: opacityهای فاقد هسته تیره )( و گروهtransparencyهسته، شفاف )

مرکز تمایز قائل ، بین هسته نحوی و معنایی ترکیب برون morphologyکاتامبا در کتاب 

نحوی آن باشد، هسته  که هسته معنایی ترکیب، مغایر با هستهنظر او، زمانیشود. بهمی

مرکز تیره است. وی این ( ترکیب باشد، پس ترکیب برونmodifierتواند توصیفگر )نمی

کند. )کاتامبا، به نقل از مرکز را در دایرۀ واژگان منفرد فهرست مینوع ترکیبات برون

 (12: 4304سبزواری، 

ای، گسسته و ندهستهای و چهای: تک هستهها، به گروهبندی گروهفرشیدورد در تقسیم

: 4312فرشیدورد، ر.ک: کند. )پیوسته، پایدار و لغزان، گردان و گریزان و... اشاره می

( و exocentricهسته )های برونبندی ناظر بر هسته، به گروه( او در تقسیم453-455

(؛ وی در ترکیبات حرف 452اشاره مختصری دارد )همان:  (endocentricهسته )درون

به منظور »و « چون»معادل « بعلت»، « با»معادل « بوسیلۀ» زند که عباراتی مثال میااضافه

های زند گروه( او همچنین مثال می245مرکز هستند )همان: و برون« برای»معادل « اینکه
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کار، پا سازند عبارتند از: دست اندر. می.ای که صفت مفعولی و.وصفی مرکب برون هسته

هوا، دست بر سینه و...  دوش، پا بر جا، سر به هراه، خانه به گوش، چشم ب هدر هوا، حلقه ب

کند: از خود ها را ذکر میاین نمونه ( وی برای ترکیبات وصفی درون هسته205)همان: 

 (51: 4310رسته، کار کرده و... )فرشیدورد،  راضی، نو

ده از کمترین واژگان، نویسد: زبان تمایل دارد با استفابی در تعریف ترکیب میمقرّ

مایه کند؛ پس آنچه در یک ترکیب مانده، صورتی کوتاه شده از یک بنسازی معنا

( در نحو عربی مراد از ترکیب، نشان دادن رابطۀ 14: 4322بی، )ترکیب بزرگتر( است. )مقرّ

 ( از نظر22: 4310رود. )فرشیدورد، کار می کلمات با یکدیگر است که در مقابل تجزیه به

که مخاطب پس از ایگونهدانان مسلمان، هر لفظ مرکبی که معنای آن کامل باشد، بهمنطق

شنیدن آن منتظر لفظی دیگر نباشد تا معنای آن را کامل کند، لفظ مرکب تام است )ر.ک: 

همان جمله و گروه است.  ،شود(؛ پس آنچه در منطق، مرکب نامیده می12: 4316محقق، 

، واژۀ «مرکب»الدین شیرازی به جای واژه خواجه نصیر و قطببعضی فالسفه مانند: 

(؛ بنابراین 21: 4310اند تا با مرکب نحوی اشتباه نشود )فرشیدورد، را به کار برده« مؤلّف»

بندی، متمایل به مرکب منطقی است تا نحوی. منظور ما از در این مقاله، اصطالح ترکیب

کدیگر برای ساخت مفاهیم است و مایۀ اصلی ترکیب، سازوارۀ نسبت دادن عبارات به ی

ای است که به عنوان یک متن مفهوم ذهنی تر گستردهسادهترکیبات پیچیدۀ فشرده صورت 

 تواند یک واژه، یک عبارت یا یک جمله باشد.دهد. این مفهوم میکاملی ارائه می

ساز، ویژگی با توجه به اظهارنظر منتقدان عصر صفوی، ساخت ترکیبات بدیع و مفهوم

« بندیتراشی و کلمهگویی، لفظنزاکت»مهمّ شعر سبک هندی است که با اصطالحات 

بندی فقط اضافه شدن چند مورد توجه بوده است. پس در این نوشتار، منظور از ترکیب

کلمه اعم از: اسم، صفت، ضمیر، فعل، حرف و وند به یکدیگر و ساخت یک ترکیب چند 

که تقلیل ترکیبات سبک هندی به اجزاء خُرد، به . نیست؛ چرائی مثل اسم و صفت و..جز

توجهی به هنر بی معنای فروکاستن ادبیّت هنری شعر این دوره به ساختارهای زبانی و

بندی ناظر به بسط معنایی و محصول ترکیب بدایع معنوی در واقع ترکیبشاعران است. در
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نشینی در سطح مصرع رکیب در محور همرو مقاله، توجه بیشتری به تبستر نحو است؛ ازاین

 عنوان یک ترکیب دارد.یا بیت، به

 خیال اصفهانیبندی در طرز نازکترکیب .2-1

های مجزایی گیرد و شاخهسبک هندی قریب به سه سده از ادوار شعر فارسی را در بر می

 های کامالًهای زبانی، ادبی و فکری ویژگیشناختی، مشخّصهدارد که از حیث سبک

( دو سبک عمدۀ این طرز: یکی 40: 4311پورآالشتی، جداگانه و مستقلی دارند. )حسن

تر بود و باید آن طرز رایج در ایران و هند است که در نازکی خیال و دقائق شعری متعادل

را اصفهانی نامید و دیگری سبکی آکنده از خیاالت پیچیده در هند است که با بالغت 

سالمت زبان و فصاحت کالم، »شود ( گفته می54: 4302ی، هندی همسو بود. )فتوح

وضوح و روشنی ترکیبات و تصاویر در شاخه ایرانی نسبت به شاخه هندی بسیار بیشتر 

کوشند سبک عصر صفوی را به اعتبار گروهی می»( 40: 4311پورآالشتی، )حسن «است.

 ( 54: 4302)فتوحی،  «وضوح بیشتر و زادگاه آن اصفهانی بنامند.
 مرکزترکیبات درون.1-1 -2

هسته معنایی آنها در درون عبارت مرکب قرار »مرکز ترکیباتی هستند که ترکیبات درون 

تر، یکی از اجزای آن هسته معنایی و اجزای دیگر توصیفگر محسوب دارد. به بیان ساده

 (16: 4311)افراشی، « شوند.می

این طرز، رنگی از کهنگی و بازگشت به  : این واژگان در شعرترکیبات واژگانی.2-1-1-1

ناک )حزین: شره(، 261کورانه )نظیری: (،05سبک خراسانی دارند؛ مانند: شبینه )بابافغانی: 

زدایی، واژگان را تغییر شاعر به هدف آشناییگاهی  .(232هان )حزین: دستگا(، قیامت422

طبیعتی به جای رنجور ( و رنجش 362آرایی )نظیری: دهد؛ مثالً به جای دیوانگی، دیوانهمی

نظارهْ فریب  (،330فریب )عرفی: واژگان مرکبی مانند: زخم آورد.( می511طبع )نظیری: 

خیال، ساده، عینی، دارای ( و... در طرز نازک626دشمن )عرفی: (، معموره222)کلیم: 

 اند. بودههای بسیاری قرینه لفظی و پرشمار هستند؛ البته این ترکیبات، محور پژوهش
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بندی قرار دادن کلمه در موقعیتی است که در راه دیگر ترکیب ترکیبات دومعنا:.2-1-1-2

 ارتباط با واژگان مختلف در متن، معانی مختلفی بسازد؛ مانند:

 فرا رسیدن ، ( پایان یافتن256)کلیم:  رسیده استباز از شراب غصه دماغم 

 امتا کمر را در میان زلف پیدا کرده  امها در آن اندام زیبا کردهموشکافی
 ج

 (542)کلیم:  

 مو را کنار زدن، دقت نظر کردن

 از تن گر استخوان مرا کهربا کشد   چنین که من از غم عجب مدار امهکاهید
 

 (142)کلیم: 

 ام هم مدّنظر است.شدن به قرینه کشش کهربا، معنای کاه شدهبه غیر از الغر

خیال است. بندی در طرز نازکی و عالی شعر کلیم برای ترکیباین ساختار، تکنیک اصل

نشینی بیت دهنده روابط همو انسجام این ترکیبات در این طرز دارای نحوی قوی و هنری

 هستند.

: در واقع این ترکیبات، هسته معنایی را در بطن خود دارند؛ امّا به ریختههمترکیبات به. 2-1-1-3

 شود؛ مانند:ان، معنا به دشواری دریافته میجایی واژگدلیل جابه

چشمان حیا از تنگ ام طمع آب( دانه325ام آب حیا دارد )حزین: تنگان دانهطمع از چشم

 دارد 

 ( اگر تو به کف پای روی نیاز داری420رخسار نیازت به کف پایی اگر هست )حزین: 

 روددر صحرای تو بر باد می( گرد ما 441بر باد رود گرد به صحرای تو ما را )حزین: 

( من خاک این دیار را به دیده سرمه 62به دیده سرمه کشد خاک این دیار مرا )حزین: 

 کشم

( آن گنج گهر را که دل ما خراب آن 22آن گنج گهر را که خراب است دل ما )حزین: 

 است...

همراه  های مبهمگ و تصویرسازیهایی گنحتی این عبارات آشفته، گاهی با استدالل

 سازند؛ مانند:شوند که انسجام معنایی ترکیب را متزلزل میمی
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 داشت جا فاخته در جامه یکتایی سرو

 
 

 ار نبودطوق گردن به گلو حلقه زنّ 

  (22)حزین: 

 قفل گنجینه گل در گره شبنم ازوست  عشق کو شد به سرانجام دل آب شده

 (462)حزین: 

 خود را  ۀپوش در محفل کند پروانعرصّم  فروغ اشک من خاصیت بال هما دارد

 (21)حزین: 

 شود.های اصلی شعر حزین در این طرز محسوب میبندی، جزو تکنیکاین نوع ترکیب

: صفات در شعر سبک هندی میل به گسترش دارند؛ هرچند هنوز در وصفی. ترکیبات 2-1-1-0

وجود دارد؛ مانند: داغ این طرز غالباً هسته معنایی ترکیب، در کنار موصوف در عبارت 

گرایانه ( تعمد شاعر در ساخت ترکیبات فشردۀ استعاره442)حزین:  .رنگ پَرافشانحسرت

و دور از انتظاری بسازد؛ مانند:  گردد با حذف روابط، ترکیبات وصفی طوالنیسبب می

جنونِ (، 325)کلیم:  سبیل یک اقلیمخون، بادۀ (240بینندۀ همزبان )کلیم:  تغافلچشمِ در 

واقع بخش مشخص شده، هسته ترکیب است ( در310با بیابان دوستی. )کلیم:  شهرْدشمن

شود. صفاتِ متتابع که در سطح نمایی یا توصیف میکه به کمک واژگانی دیگر بزرگ

خیال است؛ مانند: شوند، تکنیک مهم اکثر شاعران طرز نازکمی مصرع گسترده

تقاضای قیامت  آشوب(، جلوۀ باالی 05خواران )نظیری: صبحِ دولتِ دیدارِ می فالِمبارک

شمع کلک  سنجافسانه(، 03طرازش )عرفی: طرۀ سنبلْهای پریشانْشکن(، 423)عرفی: 

( گاهی ترکیبات 225تراوش دشنامِ همتم )عرفی:  سرچشمۀ(، 453)حزین:  آشوبمشعله

دهد؛ مانند: بت میمتناقض را به هم نس زدایی بیشتر، دو مفهوموصفی برای آشنایی

 فراغت(، 615)عرفی:  شبپروردِ سایه آفتاب، (215شبیخون )عرفی:  زخمِشناسِ لذت

شود در بیشتر این ترکیبات موصوف طور که دیده میهمان (؛221)کلیم:  فقرشعارِ گوشۀ 

هم پیوسته است که یک کل واحد را ای از صفات بهشود و ترکیب، مجموعهذکر می

 سازد.می
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شوند و شاعر اموری : بسیاری از این افعال به اقتضای ردیف ایجاد میافعال ترکیبی.2-1-1-5

آمیزی دهد. معموالً در این ترکیبات، نوعی استعاره یا حسغیرمعمول را به فعل نسبت می

گریستن، تغافل و شیون باریدن، امید و شتاب وجود دارد؛ مانند: ستاره ریختن، جلوه

شدن و... استفاده از این نوع شیدن، قانون فروچکیدن، شنیدن محوجوسوختن، حیا و دعا 

تر، ترکیبات فعلی بین شاعران سبک هندی رایج است. افعال ترکیبی در شکل پیچیده

(، روی 21دادن )بابافغانی: سرکرشمهسای را بهسرمهشوند؛ مثل: نرگستبدیل به کنایات می

(، 601)عرفی:  دزدیدن سراغ(، ز گرد بادیه کحل01)بابافغانی:  کار خود داشتن شکستدر 

)نظیری(. چون این  پیچیدن اثر(، پای در دامن 641)عرفی:  سوختنصبوریشتاب در عنان

 مرکز هستند، چندان انتزاعی نیستند.ترکیبات درون

کارگیری فعل ربطی : منظور از این نوع ترکیبات، اسناد نحوی با بهترکیبات اسنادی .2-1-1-6

نشینی و اسناد فعل به عنصر اغتشاش در محور هم»بلکه مقصود اسناد بالغی  ،ستنی

( این 451: 4313)شمیسا، « غیرحقیقی یا اسناد صفتی غیرمتعارف به موصوف است.

ترین مرکز بودن، همچنان واضح هستند. مهمترکیبات با وجود پیچیدگی، به دلیل درون

در که ناد امور متناقض به یکدیگر است؛ مانند: شکنانه در این ترکیبات، استکنیک عادت

 بود در عشق تدبیر دوا کردن دردیبی(، 352به نامحرمی هنوز )حزین: محرمیم عشق 

روشن نما شمع به باد دامنی (، 452بابافغانی: بودن خرابات )معمور (، منزل 316بابافغانی:  )

(، ناگوارایی غم 311عرفی: منست ) خموشهزار نغمه گره بر لب (، 21را )حزین:  مزارم

( در این 41: زند ناقوس استغفار )عرفی عصیان(، بانگ 445کند )عرفی: می حالوتکار 

کنند. این ترفند هنری سبب ساختار اجزای ترکیب، به لحاظ منطقی یکدیگر را نفی می

 شود.زدایی، چند بُعدی شدن سخن و ایجاد غموض میآشنایی

 مرکزترکیبات برون.2-1-2
گروهی واژگان است که صفت، اسم یا فعلی دیگر را تداعی »شده، گاهی ترکیب ساخته 

رو مفهومی هایی از مجاز، استعاره و تشبیه دارد؛ از اینای است که رگهوارهکند یا جملهمی

 (231: 4305منش، )علی« کند.نو را که خارج از هسته واژگان موجود است، القا می
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: منظور، ترکیباتی است که در زیرساخت خود، بنیان تشبیهی یا فیترکیبات اضا.2-1-2-1

کنند؛ مانند: استعاری دارند؛ در نتیجه، مفهومی خارج از الفاظ موجود را به مخاطب القا می

بخشی؛ طالع پیراهن فانوس )کلیم: (، نوعی مفهوم حیات104)عرفی:  سنمسیحادمان حُ

(، مفهوم شُکوه فقر؛ گره 226)کلیم:  فقر تختِپوست(، مفهوم در حجاب بودن؛ مویِ 441

 (، مفهوم گرفتگی؛ بانگ عصیانِ ناقوسِ استغفار20نوا )حزین: غنچه منقار مرغ خوش

(، مفهوم تأیید حتمی؛ جامۀ 330)عرفی:  شکنی؛ مُهر محضر خون(، مفهوم توبه644)عرفی: 

ها )نظیری: آغوش اثرناله هم(، مفهوم غفلت ناشی از عشق و پیرهن 216)عرفی:  خواب مِهر

خیال، نسبتاً قابل دریافت (، نوعی مفهوم اجابت. این نوع ترکیباتِ وصفی در طرز نازک05

  و انتزاع هستند.

است که با ترکیبی نو و شده: معادل معنایی کنش و مفهومی شناختهترکیبات فعلی .2-1-2-2

کند؛ مانند: آب دندان را خلق می شود و تصویری دور از ذهنبدون قرینه لفظی بیان می

(، نمک بر صهبا ریختن 461(، با تار جگر گریبان رفو کردن )نظیری: 362گشتن )بابافغانی: 

تری مانند: به ( و ترکیبات پیچیده21(، کاسۀ دیده آب جغد شدن )بابافغانی: 01)نظیری: 

 زعفران شدن زار حیا پایمالِ(، ارغوان601آستین نمک خون ز داغ دزدیدن )عرفی: 

(، رگ جان جسم را 224افالک را در بغل داشتن )کلیم:  ۀ(، سنگ شیش322)عرفی: 

(، نقش 461(، نافه داغ به گریبان ختنی داشتن )حزین: 216شیرازه زنّار کردن )حزین: 

 ( و...01(، موم گردنِ آتش به تار بستن )نظیری: 251پیشانی دل تا به سما ریختن )حزین: 

بندی به خیال برای ترکیبهای اصلی شعرای طرز نازکبات، جزو تکنیکاین نوع ترکی

آیند و بسامد قابل توجهی دارند. در بسیاری از آنها، کنش، به اسم معنا و حساب می

گردد ترکیب، شود که دور از انتظار است و سبب میمسندالیهی تجریدی نسبت داده می

ین چون شعرای سبک هندی در پی خلق استعاری داشته باشد؛ همچن-زیرساختی تشبیهی

گریز هستند، بخشی از این جنس ترکیبات را کنایات های تازه و عادتموقعیت

(، از 134)عرفی:  دهند؛ مانند: ترانه از نوای زاغ دزدیدنپارادوکسیکال تشکیل می

 (323آموختن )عرفی:  پژمردگی باغ پرورش
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 ایم ماهای سینه نمک سودهبر داغ  ایمزخم دل شکسته به الماس بسته
  

 (05)بابافغانی: 

: گاهی جمالت با اسناد مجازی فشرده یا معکوس و غیرمعمول، ترکیبات اسنادی .2-1-2-3

مرکز هستند. ترکیبات نتیجه، برونظاهر شده، در بطن خود دارند؛ در مفهومی فراتر از الفاظ

فضیلی دارند؛ مانند: ماه دو هفته اسنادی در بسیاری موارد، زیرساختی از تشبیه ضمنی و ت

(، فروغ از لمعه مهر رخت شمع الهی را )بابافغانی: 22گرد رخ دایره بست هاله را )بابافغانی: 

00) 

 کشد گرد رهت غزاله را سرمه ناز می  دهد می ز لبت پیاله راچاشنی ماه می

 

 ام غرقه بحری که ز اعجاز خطرشده

 (22)بابافغانی:  

ور بود پیچش گرداب آنجا زلف منص

 (3)حزین: 

 دهد:ای دور از انتظار را به کنش نسبت میگاهی شاعر برای تفضیل، نتیجه

 اگر آیینه نیابد ز قبولت نظری

 

 زلف جوهر همه از چهرۀ فوالد رود 

 (122)کلیم:                                                 

 کند پیراهن صد چاک ماه آنجاکتانی می  ییاگر چاک گریبان در شب مهتاب بنما

 (1)حزین:                                                            

زند، علت را عقیم گاهی شاعر در ساخت جملۀ خود تعمداً نظام علت و معلولی را بر هم می

ی را عامل اصلی دهد یا علت دیگرکند یا معلول را بر علت ترجیح مییا محتاج معلول می

 شوند؛ مانند:ای غیرمعمول یا محال میداند، به این جهت مقدّمات، منتج به نتیجهمی

 سرمستی سودای تو گوی زر خورشید

 

 بــر چــرخ ز یــک حملــه چوگــان مــن انــداخت        

 (22)حزین:                                                        
ــاندم      ان راجبریل به این مرگ نمرده است که ج ــار فشــــ ــدم یــــ ــفت در قــــ ــه صــــ  پروانــــ

 (334)حزین:                                                        
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کیست کز شعله خورشید برآرد شبنم )حزین: آمیزد: یا اغراق و استعاره تبعیه را در هم می

60) 

 من استقبال به آردهمی استغنا همت  من دنبال از خویش راه به حاجت دودمی

 (321عرفی: )                                             

 بندی در سبک دورخیال هندیترکیب. 2-2

کنند طرز دورخیال دانند و بیان میگروهی موطن اصلی سبک هندی را سرزمین هند می

بینی، دقت هندی حاصل برخورد فلسفۀ هندی با اندیشه ایرانی بود که سبب لطافت، باریک

در زمان خود به طرزخیال،  حتیشاخه هندی سبک هندی، ت معنی در این طرز شد. و رقّ

های زبانی، ها و شکستگیبندی شهره بود. در این طرز، آشفتگیطرز ایهام یا شیوۀ خیال

غموض معنایی، ابهام، انتزاع و تجرید در معنا یا تصویر و اشتباهات صرفی و نحوی بسیاری 

(؛ چراکه شعر این دوره حاصل 40: 4311پورآالشتی، نحسر.ک: خورد )به چشم می

)فتوحی و آفرینی است نه جوشش عواطف شاعرانه یابی و مضمونتالش برای معنی

بیشتر خودش  بندیو این ساختگی بودن شعر، در ترکیب( 13: 4303مهدوی و همکاران، 

 دهد.را نشان می

 مرکزترکیبات درون.2-2-1

مرکز شعر سبک هندی را در دو بات سبک هندی ترکیبات درونصباغیان در بررسی ترکی 

(؛ امّا به نظر ترکیبات درون26: 4301کند )صباغیان، بندی میگروه اضافی و وصفی دسته

 مرکز دیگری هم، در هر دو طرز وجود دارد.

در طرز دورخیال خصوصاً شعر زاللی بسامد این ترکیبات بیشتر و  :ترکیبات واژگانی.2-2-1-1

کاری )زاللی: (، غازه11شوند؛ مانند: مریمکده )زاللی: می به سبک آذربایجانی نزدیک

( واژگان ساختگی در شعر همۀ 65دار )غنی: ( روزینه202آموز )زاللی: (، مرغوله426

(، 223هو )زاللی: (، بت12پاش)اسیر: شود؛ مانند: آیینهشاعران این طرز دیده می

نایره (، فروغ410مجنون )اسیر: (، فرصت415بال )اسیر: آیینه(، 401مصرع )اسیر: آیین

 (140ابرو )شوکت: (، سبحه261)شوکت: 
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تر در ایشکل محدودتر و کلیشهدر طرز دورخیال این ترکیبات به ترکیبات دومعنا: 2-2-1-2

ده رسد شاعران این طرز مهارت زبانی استفاشوند؛ امّا به نظر میکشمیری ظاهر میشعر غنی

 شود؛ مانند:میهایی معدود دیده از این تکنیک را ندارند؛ هرچند نمونه

 ( انسان/ چشم42بیمار را )غنی:  مردمطاقت بستن نباشد 

 ( شهره شدن/ زبان به زمین کشیده شدن0)غنی:ها فتادم به زبانعمریست که از ضعف 

 شدن در خاکنشانه شدن/ عالمت و( بیچاره45)غنی:  هاخاک نشینند نشاندر دشت هوس 

 شدن( مشهورشدن/ رساتر413شنوم )غنی: نمی بلند نگردد سخنکه تا 

 غبار خـاطرم از اهـل عـالم جمـع شـد چنـدان      
 

 دیوار بردارمخواهم به پیش روی خود که می 

 (421)غنی: 

 دیوار بکشم/ )از خشم( دیوار را بشکنم

تر در طرز دورخیال کمتر به شکلی سادهاین ترکیبات با بسامدی ریخته: همترکیبات به .2-2-1-3

( صیاد خط لب بام را دام 60دام را خط لب بام نسازد صیاد )غنی: شوند؛ مانند: دیده می

 نسازد

 شود( رازِ در پردۀ ما مانند بوی گل فاش نمی12در پرده بوی گل نشود راز فاش ما )اسیر: 

ا اغراق است؛ این موارد ابهام و تفضیلی همراه بگاه پریشانی بیت ناشی از اسناد معکوس

(، از قدت 12ام گیرد رنگ )شوکت: هدشواری بیشتری دارند؛ مانند: نگه از دیدن آتشکد

شوند و شبکه تصویری و گاه در یک بیت گسترده می( 42اختر نظاره بلند اقبالی )اسیر: 

 مبهمی دارند؛ مانند:

 کان مسهلی از خنجر خورشید کفـم خـورد  

 

 خـون شـکم را   دریـا بخـورد  هر باچه کـه   

 (26)زاللی:                                                          
 

 پهلــویم را بــالش فکــرش ز نقــش بوریــا

 

 خوش قماشی را ز چشم پرنیان انداخته 

 (0)زاللی:                                              

این ترکیبات ی است. سازدر طرز دورخیال هم صفت میدان ترکیب :ترکیبات وصفی.2-2-1-0

دهند وصفی در قالب یک عبارت و گروه وصفی با معنای مبهم و پیچیده خود را نشان می
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های نادر، جزئی و دور از ذهن، کارکرد بالغی و زبانی ها و موقعیتو با استخدام پدیده

دلیل وجود موصوف در ترکیب، همچنان قابل  پررنگی در ایجاد ابهام دارند. هرچند به

شکار جلوه (، ساقی453حال )اسیر: شکار ابرِ پراکندهباران مانند:ریافت هستند؛ د

 آشوبدلبهارِ حسن  (، رنگین265)اسیر:  طرازالفتگریۀ (، بهار426)اسیر:  گدازطاقت

حسن نوای سوز و  کاریناخن(، 33)زاللی:  کارظلمت(، دود دوزخ باالفراز 340)اسیر: 

کاالی مقراضشهپررخی از این ترکیبات هسته، مبهم است؛ مانند: (. در ب22)زاللی:  ساز

خامش مهر  (، سیخ زرین ترانه245شرار )اسیر: کبابشعله(، شراب24هواگیر )زاللی: 

و پیچیده هستند؛ زیرا اجزای  (. این نوع ترکیبات در این طرز بسیار گسترده41)زاللی: 

فۀ هنری مهم شعر دورخیال وصف، مؤلّکنند. ها، تصویری معنادار و منسجم خلق نمیآن

 شود:طوالنی با اغراق در آمیخته می در موارد فراوانی ترکیبات وصفیاست که 

ــاز    ــک و ت ــش در ت ــر ران ــمندی زی  س

 شـد ز گردش جیب گردون چاک مـی 

 به مغرب گـر ز مشـرق رفتـی از دشـت    

 زبس آهش گل از شـاخ رزان ریخـت  
 

ــی  ــه مـ ــاالی آواز کـ ــر بـ ــام بـ  زد گـ

 شــدگــرفتش خــاک مــیتــا مــیهــوا 

 گشـت به برگشتن دچار خـویش مـی  

 خیال کشته چون برگ خزان ریخت
 

 (621زاللی: )                                                                                                    

فرینی بیشتر با همان آافعال ترکیبی در طرز دورخیال با هدف خیال افعال ترکیبی: .2-2-1-5

زدن، شفق آویختن، اتاقهطرازیدن، رقمآتش شوند؛ مانند:خیال ساخته میکیفیت طرز نازک

روفتن و... در این نوع ترکیبات، گاه شاعر شستن، نالهسوختن، شعلهچکیدن، قهقهه و ناف

انند: از سازد؛ مدهد و گروه فعلی نامأنوسی میربط نسبت میاجزای کالم را به فعلی بی

گل پیداست از آیینه رویش  بویعکس  ؛(11)اسیر:  چکدحیران میغبار ما بهار چشم 

 دیده ؛(411از بال و پرم امشب )شوکت:  نظارهکه چون مژگان چکد  ؛(221)شوکت: 

در  آهمخدنگ  ؛(411گرفت )اسیر:  دیدنحیرت ما ساغر  (،45افالک چکیدن )سرهندی: 

م بر این تیغ و ترنج جوش صفرا زد )زاللی: سودایکه  ؛(245مغز استخوان رقصد )زاللی: 

آمیزی، معنایی این ترکیبات بر پایۀ حس .(1شیرازه الفت بستن )سرهندی:  آهیبه  ؛(24
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امّا به دلیل وجود هسته در ترکیب، قابل فهم هستند و امکان تبدیل به  ،سازندغریب می

 تر را دارند.فعلی ساده

پیچیده تصویری ناشی از اسناد  ۀترکیبات اسنادی دارای شبک :ترکیبات اسنادی.2-2-1-6

را )شوکت:  آهشپیچند بتان در پردۀ آیینه میمانند:  ؛اموری غیرمتعارف به یکدیگر هستند

 شوند:های بالغی همراه میواقع این ترکیبات با آرایه(. در22

 بر ضعف تنم گر کند رنگ پریده تکیه   تواند چهره شد با من چو عکس آیینهمی

 (433)غنی:                                        

شاعر به عمد دو ( یا 502رُست )زاللی: که از بال هوا چون شعله می باالدوی چُستادهم 

تو را از قلم شکوه نویسد )اسیر:  شکردل  دهد؛ مانند:امر متناقض را به یکدیگر نسبت می

یم در سفر آرام است طاقتبیشور  ؛(416وان گرفت )اسیر: تمیرا به دام و قفس  پرواز ؛(6

 .(41م از سر بریدن است )سرهندی: زندگانیچون شمع  ؛(45)اسیر: 

طرازد )زاللی:  آتششود؛ مثالً: مگر آغوش آب گاهی پارادوکس با کنایه ترکیب می

د سفید از شود: چو ماهی در تنم خون شیا اسناد با اغراق در امری محال همراه می. (506

 (3)سرهندی:  هانشترآب 

 شوند:گاه اسناد تفضیلی معکوس و اغراق درآمیخته می

 گـر سـهم بـال   مرغ خدنگش هنوز نیـزه 
 

ــه شــهپر  جلــوۀ    شکســتســیمرغ را در ت

 (21)زاللی:                                        

 تعلیلی در خود دارد: یا ترکیب عالوه بر اسناد نامفهوم، حسن
 بـــــه راهـــــش چـــــرخ در ظلمـــــت نشســـــته    

 

ــته  ج ــر اســـــت از وی دل شکســـ ــین مهـــ  همـــ

     (164)زاللی:                                        

ــنه ــا از فــــرات تشــ ــدند تــ ــاز پــــس شــ  لبــــان بــ

 

ــت     ــا کنشــت رف ــرو ت ــه ف ــه اشــک کعب ــزم ب  زم

   (14 )زاللی:                                         

ــه چـــرخ  ــق او آســـمان را هـــم بـ  آورد شـــور عشـ
 

 چشـمی افـالک بـس   ننگ مـا سرگشـتگان هـم    

   (334)اسیر:                                                  
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 مرکزترکیبات برون. 2-2-2

کند. در این پژوهش، تکنیکی ها، گاه شاعر چند تکنیک را ترکیب میبندیدر این ترکیب

 قرار داده شده است.کند، اساس که ابهام بیشتری ایجاد می

هایی تشبیهی و استعاری که دارند ترکیبات اضافی به دلیل رگه ترکیبات اضافی: .2-2-2-1

مژه عمر  کنند که خارج از ترکیب است؛ مانند:مفهومی ضمنی را به مخاطب القا می

 پرواز خندۀ گلِ شوخِ ؛(263زار رنگین چمن گریه )اسیر: آیینه ؛(64جاودانِ مهتاب )اسیر: 

ضعف عقدۀ زلف نظاره  ؛(51شعلۀ حنای کف دریا )شوکت:  ؛(431هوای دل )اسیر: 

بند شعلۀ دیدار گلدسته ؛(54پرگاری )زاللی: وسعت دایرۀ عشرت بی ؛(445)شوکت: 

گاهی ترکیب چند اضافه، بیت را دچار  .(01شبنم گلزارِ دماغِ پرِ شمع )اسیر:  ؛(30)اسیر: 

 مانند: کند؛معنا مینوعی اسناد بی
 به استقبال پا انداز او از سنبل خجلت

 

 

 ببندد چون پری بال چمن را باغبان آرد 

 (252)اسیر:                                             

 سبزه دود دل خویشم شرارم شبنم است
 

 

 ریشه در آب است از سرچشمه اخگر مرا

 (22سیر: )ا                                             
 است گشته آتش گرداب خس من موم نخل

 

 

  اندکرده گلگون فانوس امشعله حریر از

 (210: شوکت)                                        

شود که اشتباه ساخته و ترکیبات اسنادی تشبیهی که به قرینه وجه شبه، مشخّص می 

ها ام چون ماهی از بال و پر خود تیرخورده اند؛ در نتیجه، ابهام بیشتری دارند؛ مانند:شده

 ( منظور شاعر پرنده است که بال و پر دارد.45)سرهندی: 

 ( که مجدداً منظور، پرنده است.46یا: به رنگ گل پر و بال است آشیانه ما )سرهندی: 

با شاعران ایرانی تبار شاعران هندی تفاوت بینش بالغی، نتیجۀ اسنادهارسد این به نظر می

های گسترده و دور از ذهنی دارد که در چراکه مثالً تشبیه در بالغت هندی گونه. است

 (223-224: 4155ها مصداقی قائل شد. )ر.ک: غالمی، توان برای آنمیان ایرانیان نمی

های تر و گرفتار الیهخیال انتزاعیاین ترکیبات نسبت به طرز نازک فعلی:ترکیبات  2-2-2-2

سازد؛  کند و استعارات تبعیه نامفهوم میهستند که کشف معنا را دشوارتر میمعنایی بیشتری 
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پس خم زدن سهلی و ایمای بلندی  ؛(113مانند: سیماب از سر سوزن افتادن )زاللی: 

عنبر از موج بوریا گرفتن  ؛(34سینه ماهی ز آبگینه بخار نمودن )زاللی:  ؛(43)زاللی: 

زاییدن پر از موی کمر ؛  اختر چار(161زاللی: دوال کوس دل کردن ) ؛(252)شوکت: 

بلبل برای گلشن ژاله  ۀبیض ؛(46ریخته به پیشانی یم بستن )زاللی: ؛ چین فرو(25)زاللی: 

ناوک خود  ؛(210سنگ سرمه طالع از برای کسی شرر گرفتن )شوکت:  ؛(23شدن )غنی: 

ز موم کافوری خنک آب نگین دیار نامداری ا ؛(140پر از مژگان اعمی کردن )شوکت: 

از شکست خویش  ؛(2از سر عنبر کله تا به زنخ بیضه گشتن )زاللی: ؛ (231کردن )شوکت: 

جوهر  ؛(141پوش کردن )زاللی: صدف را بحر سوزن ؛(356دست مومیایی بستن )اسیر: 

آغوش آب آتش طرازیدن )زاللی:  ؛(( 25اندر استخوان ماهیان پروانه شدن )سرهندی: 

 یاتی که در بیت بسط یافتند:( و کنا506

یا ترکیبات فعلی که ؛ (423است )شوکت: ها شدن رشتۀ نالۀ ما فکر آچیده دامان سحر

یا ترکیباتی  ؛(31شنیدن محو گردد گر به کس گویم خیالت را )اسیر: آمیز هم هستند: اغراق

 آمیز بودن، موهوم و خالف واقع هستند؛ مانند:که عالوه بر اغراق

 گشـت  بیضـه  زنـخ  بـه  تا کله برعن سر از
 

  خطـــا مشـــک نافـــه شـــد کـــافور حلقـــه 

 (2: زاللی)                                             

ما دامن خورشید  ۀآمیزد: شبنم گریگاه شاعر اغراق، اسناد معکوس و استعاره تبعیه را در می

طور همان .(52وکت: توان کردن )شمیشعله روشن از غبارش چراغ ؛(411گرفت )اسیر: 

 های این ساختار پیچیده و فراوان هستند.شود نمونهکه دیده می

چنان نامعمول « ب»به « الف» در این ترکیبات اسناد مجازی عنصر: ترکیبات اسنادی 2-2-2-3

این ساختار بیشترین  ای برای آنها متصوّر شد.توان حالت بالغیاست که به دشواری می

گونه که بنا بر روابط انتزاعی دور یا حتی بدون هیچدر این طرز دارد؛ چرا و ابهام رابسامد 

شوند؛ مانند: لب میگون کند چشم به استدالل منطقی، عناصر به یکدیگر اسناد داده می

؛ (420سواد گردش پروانه خط جام من است )شوکت:  ؛(51خون آغشته ما را )شوکت: 

شود از روزن گل گردن شبنم بلند می ؛(60 ابرو نگردد ناخن شهباز من )شوکت: ۀوسم
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پنبۀ مینایم از مهتاب  ؛(111زعفران خنده برق است کشت طالعم )شوکت:  ؛(200)شوکت: 

ز داغ  ؛(53ریخت دامان بیابان به گریبان جبل )زاللی:  ؛(254شب آدینه داشت )شوکت: 

 ؛(6د ز شبنم )اسیر: خاکستر پروانه سرشتن ؛(233جوشد )اسیر: کاران سبزۀ الماس میالله

باشد آتش آب نان پخته  ؛(12ام بی در رخسار تو مژگان شده است )سرهندی: هدید

فتد  ؛(453چو شعله تیپ کشد از حنای رنگ هواست )شوکت:  ؛(65گرداب را )شوکت: 

 ؛(410ام )زاللی: همچو خون سرو کام ناردان آورده ؛(35تجلی ایمن ز بینی کافور )زاللی: 

 سنبل برگ را خود چشم هایپرده ؛(00شک من صدف راز بلبل است )اسیر: های اگل

با وجود پیچیدگی بسیار به کمک مجاز و کنایه برای ترکیبات  .(200: شوکت) کندمی

 توان معنایی انتزاعی متصوّر شد.مذکور می

در طرز  آمیختن ترکیبات مشوّش و اسنادهای اسمیدر هم معنا:ترکیبات اسنادی بی. 2-2-2-3 

ها عموماً به اسنادمعنا در طرز دورخیال شده است. این خیال، تبدیل به اسنادهای بینازک

های خنک یا اسناد کنشی دور از انتظار به فاعل یا مفعول و ضعف ارتباط اقتضای التزام

 توان برای آنها معنای روشن متصوّر شد؛ مانند: شوند و نمیمنطقی و استنتاجی ایجاد می

 (11نجیردار موجۀ دود دماغ توست )زاللی: ز
 آید بـرون نـاالن ز شـاخ   غنچه منقار می

 

ــت      ــه اسـ ــل ریشـ ــال بلبـ ــا را بـ ــد مـ ــبن امیـ  گُلـ

 (416)شوکت:                                             

 عید اگر بلبل هر صبح نگردد چـه کنـد  

 

 گیــری و مشــرب بــه فغــان آمــده اســت روزه مــی 

 (433)اسیر:                                                        

 حــرف لــذت بــه گــوش خصــمانش     

 

ــزه     ــت مــــــ ــاب هزارپاســــــ ــته تــــــ  رشــــــ

 (10)زاللی:                                              

ــه ــرد بیضـ ــایرۀ مـ ــرم نـ  اشهای از اخگـ

 

ــت     ــمندر شکسـ ــال سـ ــر زدن بـ ــک پـ ــر یـ  آخـ

 (20)زاللی:                                             
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 بنــــددام را کــــه خــــون نمــــیخامــــه

 

ــزه    ــت مــــــــــ ــۀ خطاســــــــــ  اول نافــــــــــ

 (10)زاللی:                                                

این عدم ارتباط گاهی ناشی از استخدام شواهد ساختگی  معنا:جمله پایه و پیرو بی

 غیرملموس است؛ مانند:

ــر    ــاز نظ ــه ز اعج ــیند ک ــار نش ــق بیک  عش

 

 تشــنه خــون نمــک گشــته ســفیدآب آنجــا       

 (3)اسیر:                                                        

رسـد شـوقی کـه الفـت راهبـر      میبه جایی 

 دارد

 پــر پــرواز طــوطی رنــگ بــرگ نیشــکر دارد      

 (233)اسیر:                                                      

ــزد   ــالک پـ ــان ره سـ ــزلنـ ــش منـ  از آتـ

 

ــدارد     ــیر نـ ــکم سـ ــود دل شـ ــو شـ ــل چـ  کاکـ

 (232)شوکت:                                               

ها زده صـحرا بـه چـاک خرقـه     چه وصله

 فقر

ــی     ــنگ مـ ــاری فرسـ ــه کـ ــدت  ز بخیـ  نماینـ

 (21)اسیر:                                                      

دور و بر پایه حذف و استنتاج بعید است که در رابطه استداللی بین یا آنقدر تصویرسازی 

 آورد؛ مانند:ها گسست به وجود میمصرع

ــر گــرد غــربتم طــاهر   چنــان گردیــد دامنگی

 

 که ریگ شیشـه سـاعت بـود خـاک مـزار مـن       

 (455)غنی:                                                   

ــور      محمل نعش ز بس که تنگ کند خاکدان به ــد عبـ ــل کننـ ــوی اجـ ــه مـ ــه بـ ــار هفتـ  قطـ

 (35)زاللی:                                                

 ام گیـــرد رنـــگهنگـــه از دیـــدن آتشـــکد

 

ــی   ــل م ــا   خــون گ ــمندر اینج ــم س ــد از چش  چک

 (12)شوکت:                                               

 نقش پی سـگش اگـر از خـار گـل کنـد     

 

ــای     ــار پـ ــی از افتخـ ــد زمـ ــمان نهـ ــر آسـ  بـ

 (15)زاللی:                                              

ــیاد    ــی ص ــه از گرم ــیریم ک ــرغ اس  آن م

 

 مژگـــان ســـمندر شـــده چـــاک قفـــس مـــا   

 (12)اسیر:                                              

ــوش    قلم ز اسبش چـون بـر زمـین نویسـد بـاد      ــاه نـ ــار مـ ــی  چهـ ــار مـ ــدددر غبـ  خنـ
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 (02)زاللی:                                             

 ز عکس رایش چندان که هست برشمرد

 

ــور   ــته دیـــده کـ ــاو مـــاهی مـــوی نرسـ  ز گـ

 (15)زاللی:                                            

 چـــرا ز ســـایه پـــرواز مـــن چمـــن ندمـــد

 

ــت      ــیراب اس ــال س ــر ب ــوام اب ــوای ت ــه در ه  ک

 (25)اسیر:                                                

روشنی نداشته ی شود بیت مفهومی را القا کند؛ امّا معناارتباط مبهم دو مصرع باعث می

 باشد.

های محال عامل مهم دیگری برای ایجاد آمیز به کمک تصویرسازیاسنادهای اغراق

 انند:ترکیبات پیچیده در شعر این طرز هستند؛ م
 نفس آید به جای سرمه بیرون از لب جویش  آیدز بس گلشن به سوی او شتاب آلوده می

 (321)سرهندی:                                     

دوره است. بندی در شعر این اغراق مؤلفۀ اصلی ترکیبواقع در موارد بسیاری، در

ای وارونگی عمل یا اسناد مجازی اغراقی که محصول برهم زدن نظام منطقی و عرفی یا ادع

 عمل به علتی موهوم است.
بخشی به های لطیف و نازک و انتزاعی هستند که با روش شخصیتهای زاللی اغراقاغراق

های او عالوه بر معانی و تصاویر دور از ذهن و شود در اغراقامور ظریف و ذهنی بیان می

 خورد.های غیر عینی و... به چشم میبه پدیدههای پیچیده، حرکت بخشی انتزاعی، استعاره

در اثر  با شگرد تشخیص ساخته شده است. صائب احتماالَ سابقه که عمدتاَهای کمتصویر

هایش به معاشرت با هندیان به اغراق و پیچیده گویی روی آورد و در بسیاری از شعر

 (345: 4301. )فتوحی، دیریابی و دشواری شعرش بالیده است

 تیجه گیرین. 3

های نحوی آن بندی نامطلوب و تکنیکمنظور ترسیم جامع روال ترکیبدر این پژوهش به

، کلیم و ، نظیریخیال، شعر بابافغانی، عرفیدر سبک هندی از بین شاعران طرز نازک

خوانساری، اسیرشهرستانی، و از میان شاعران طرز دورخیال، شعر زاللی حزین

ی و ناصرعلی سرهندی مورد بررسی قرار گرفت. مفهوم بخارکشمیری، شوکتغنی
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اساس اینوارۀ سازندۀ معنایی کامل است. بربندی در این نوشتار، ناظر بر سازترکیب

ترکیبات شاعران با تکیه بر قرینه صارفه معنایی لفظی و معنوی در دو گروه اصلی ترکیبات 

 اند. شدهطبقه بندی مرکز مرکز و بروندرون

مرکز، ترکیبات واژگانی در طرز دورخیال پرشمارتر، دشوارتر و دروندر محور 

و به سبک  خیال، واژگان مرکب سادهنزدیک به سبک آذربایجانی هستند. در طرز نازک

تر و به لحاظ نحوی، قوی خیالتر است. ترکیبات دومعنا در طرز نازکخراسانی نزدیک

رسد نشینی بیت هستند؛ امّا به نظر میروابط هم دهندۀای انسجامتر و به شکل خالقانههنری

شاعران طرز دورخیال، دانش زبانی استفاده از این ابزار بسط معنایی را نداشتند. ترکیبات 

تری دارند که در طرز دورخیال تبدیل خیال روابط نحوی قویهم ریخته در طرز نازکبه

سازی و یبات وصفی با فشردهشوند. هر دو طرز در ترکبه شبکه تصویرسازی مبهم می

سازند؛ البته در طرز گونه و متتابع میآمیز، متناقضحذف روابط، صفاتی گسترده، اغراق

رسند. افعال معنایی میسازند و به بیدورخیال این ترکیبات تصویر معنادار منسجمی نمی

مرکز دوطرز تفاوت معناداری ندارند. ترکیبات اسنادی درونمرکز در ترکیبی درون

شکنانه و ناشی از اسناد امور متناقض به یکدیکر هستند که در طرز دورخیال با عادت

مرکز بودن مفهومی را منتقل شوند؛ امّا همچنان به دلیل درونمیهای بالغی ترکیبآرایه

 کنند.می

زدایی و خیال با وجود آشناییمرکز، ترکیبات اضافی در طرز نازکدر محور برون

و  کنند؛ امّا در طرز دورخیال این ترکیبات که گستردهز بودن، مفهومی را القا میانگیخیال

اند. ترکیبات فعلی در معنایی شدهدلیل چندبعدی بودن تصاویر، دچار بیپرشمار هستند به

استعاری روالی رو به پیچیدگی  -بندی و با زیرساختی تشبیهیهر دو طرز میدان ترکیب

خیال با اسناد در طرز نازکمرکز ترکیبات اسنادی برون ه باال دارد؛انتزاعی و بسامد رو ب

مجازی فشرده یا معکوس و زیرساختی از تشبیه ضمنی و تفضیلی مفهومی فراتر از الفاظ 

ظاهر شده در بطن خود دارند. اجزای این ترکیبات در طرز دورخیال با روابط انتزاعی دور 

های تأثیرگذار شوند و از مؤلفهگر اسناد داده میو حتی بدون استداللی منطقی به یکدی
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های خشک و ضعف ارتباط استنتاجی کالم در کردن معنا در این طرز هستند. التزامدشوار

شود که بر پیچیدگی شعر معنا و نامعمولی میطرز دورخیال، منجر به ظهور اسنادهای بی

ساختگی، اسنادهای معکوس  ربط، شواهدجمالت پیرو و پایه بیاین دوره افزوده است. 

های بعید و محال، درآمیختن حواس با یکدیگر، ضعف ارتباط آمیز با تصویرسازیاغراق

بندی را گسسته است و سهم منطقی و استنتاجی میان اجزای کالم، رشته انسجام ترکیب

 بندی در طرز دورخیال هندی دارد. ای در گرفتگی ترکیبعمده
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