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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Composition is one of the most important 
areas in which poets have entered in order to innovate the language and create 
creativity. Of course, it should be known that the talent of composing poets is 
different; The power of composing the poets of a period is not the same; And 
this inequality is more severe in different periods; In the Indian style, the issue 
of high compositional frequency is itself a stylistic factor. With the 
combinations that we encounter in the Indian style in the poetry of poets, as a 
collection of vague words and expressions, we become so confused and 
unfamiliar that we cannot get to the depth of the meaning of the verse. The 
purpose of this article is to study new and special compositions in the poetry of 
Indian style poets and its artistic functions.

METHODOLOGY: The research method in this article is based on the objectives 
set in a practical way, taking notes and based on data analysis, analytical-
descriptive and data collection (use of library resources and documents, 
scientific and literary articles, dissertation). And sites), taking notes, setting and 
classifying them. The research is theoretical. 

FINDINGS: The present study practically and scientifically shows that "special 
and new compounds" are one of the most important factors in the ambiguity 
of language in the poems of Indian style poets and have doubled the complexity 
of their language. The themes of these compounds are mainly classified into 
two groups of abstract and objective concepts. According to the research data, 
the objective elements of the compounds in the Indian style have a higher 
frequency compared to the abstract elements. 

CONCLUSION: This study by examining the thematic elements of new 
compositions in the poetry of Indian style poets shows that the elements of 
objective and abstract compositions can be classified into three groups "nature, 
objects and animals". The first group, objects 40% of all new compositions They 
comprise the Indian style, in the second order of nature, 35%, and in the third 
place, the new compositions of animal theme, 25% of the total composition.
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 مقاله پژوهشی
 پژوهشی در تركیبات تازۀ سبک هندی

 
 0د خیرخواهسعی  ،*2، محمدرضا شریفی 0موسی صباغیان

 دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد كاشان، دانشگاه آزاد اسالمی، كاشان، ایران. -4
 دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسالمی، نراق ، ایران. -6
 

 

 چکیده:
هایی است كه شاعران در راستای تازدی سازی یکی از مهمترین حوزهتركیبزمینه و هدف: 

سازی شعرا با هم اند. البته باید دانست كه استعداد تركیبن و ایجاد خالقیت در آن وارد شدهزبا

سازی شاعران یک دوره یکسان نیست و این یکسان نبودن، در ادوار متفاوت است؛ قدرت تركیب

انه شناسمختلف شدیدتر است. در سبک هندی مسئلج باال بودن بسامد تركیب، خود عاملی سبک

ای از كلمات و تعابیر مبهم ا تركیباتی كه در سبک هندی در شعر شاعران بعنوان مجموعهاست. ب

روبرو هستیم، دچار نوعی سردردمی و ناآشنایی میشویم كه نمیتوانیم به عمق مفهوم و منظور 

بیت راه یابیم. هدف این مقاله بررسی تركیبات جدید و خاص در شعر شاعران سبک هندی و 

 آن است. كاركردهای هنری

شده به شیوۀ كاربردی، روش پژوهش در این مقاله  براساس اهداف تعیینروش مطالعه: 

ها، تحلیلی ی توصیفی و دردآوری اطالعات برداری و بر مبنای تجزیه و تحلیل دادهیادداشت

اری، بردسایتها(، فیش وها نامهپایان ادبی، و علمی و اسناد كتابخانه، مقاالت منابع از )استفاده

 بندی آنهاست. تحقیق از نوع نظری است.تنظیم و طبقه

از مهمترین « تركیبات خاص و جدید»پژوهش حاضر بطور عملی و علمی نشان میدهد ها: یافته

عوامل غموض زبان در اشعار شاعران سبک هندی بوده و پیچیددی زبان آنها را دوچندان كرده 

اند. براساس بندی شدهوه مفاهیم انتزاعی و عینی طبقهاست. مضامین این تركیبات عمدتاً در دو در

های حاصل از پژوهش، عناصر عینی تركیبات در سبک هندی در مقایسه با عناصر انتزاعی داده

 بسامد باالتری را به خود اختصاص داده است.

آفرین تركیبات جدید در شعر شاعران سبک این پژوهش با بررسی عناصر مضمونگیری: نتیجه

طبیعت، اشیاء و »دی نشان میدهد عناصر تركیبات عینی و انتزاعی را میتوان در سه دروه هن

درصد از كل تركیبات جدید در سبک هندی  15بندی كرد. دروه اول شامل اشیاء طبقه« حیوان

درصد و در مرتبج سوم تركیبات جدید مضمون حیوانی  35را دربر میگیرند، در مرتبج دوم طبیعت 

 اند.ز كل تركیبات را به خود اختصاص دادهدر صد ا 65

  

 4344آبان  61 :دریافت تاریخ   

 4344آذر  64:  داوری تاریخ   

 4344دی  45: اصالح تاریخ   

 4344بهمن  69: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 سازی، سبک هندی،تركیب

 تركیبات انتزاعی، تركیببات عینی.
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 مقدمه
مواقع  اند درای كه شاعران توانستهسازی است. بگونهیکی از ویژدیهای سبک هندی، قابلیت زیاد آن در تركیب

ای بسازند. به سخن دیگر زبان سبک هندی، زبانی تركیبی است كه در نیاز، كلمات را تركیب كنند و كلمات تازه

ها به یکدیگر، یا افزودن پیشوندها و پسوندها، برای معانی تازه بهره درفت و بدینگونه هن از پیوستن واهآن میتوا

هزاران واهۀ تازه با معانی تازه ساخت. از همین ویژدی است كه تعداد تركیبات در سبک هندی بیش از كلمات 

 ساده است.

ات دارای ضوابط و محدودیتهایی هستند. این محدودیتها با آنکه زبان سبک هندی، زبانی تركیبی است، اما تركیب

میان كلمات موجب میشود، همنشینی میان آنها دارای محدودیتهایی خاص باشد. پیوند برخی از آنها تنها در 

های خاص میسر است. ا.مک اینتاش را نخستین كسی میدانند كه به این محدودیتها اشاره كرده ارتباط با واهه

« بزداو س»ها دارند. عبارت محدودیتهایی كه بستگی به مفهوم واهه»از آنها را اینگونه برمیشمرد:  است. وی برخی

ای ممکن از این مقوله است. دامنج كاربرد نیز میتواند عامل مهمی در محدودیت همنشینی محسوب شود. واهه

قرار بگیرد. این مسئله در مورد عدم  ای از صورتها كه از نظر معنایی ویژدی مشتركی دارند،است در كنار مجموعه

این محدودیتها در دستور زایشی چامسکی نیز دیده (. »444شناسی، پالمر: ص )معنی« هماهنگی نیز مطرح است

میشود. سه قاعدۀ اصلی ساخت آوایی، ساخت معنایی و ساخت نحوی در این دستور به دلخواه نیست؛ بلکه از قواعد 

 (.434)نگاهی به دستور زبان، باطنی: ص « بسیار دقیقی پیروی میکند

در این مقاله منظور از تركیب در شعر ایجاد پیوند میان كلمات چه بصورت اضافی و وصفی و چه بصورت ساخت 

كلمات مركب، مشتق و مشتق مركب است كه موجب برجستگی زبان میگردد. در حقیقت آنچه موضوع سخن ما 

ن سبک هندی بواسطج عناصری كه در غزل این شاعران برجستگی و تازدی سازی شاعرادر این مقاله است، تركیب

« انتزاعی و عینی»آفرین در شعر شاعران سبک هندی را میتوان در دروههای تركیبات دارد. عناصر تركیب

بندی است. این مقاله در پی پاسخ قابل دسته« طبیعت، اشیاء و حیوان»بندی كرد كه خود به سه دروه تقسیم

آفرین در سبک هندی چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، به این مسئله است كه باالترین بسامد عناصر تركیب دادن

 ایم.ردهبررسی ك« مفاهیم انتزاعی و عینی، طبیعت، اشیاء و حیوان»تركیبات شاعران سبک هندی را براساس عناصر 

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
اند، معتقدند در تركیبات سبک هندی نوعی غموض و پیچیددی همحققانی كه به تحقیق در سبک هندی پرداخت

وجود دارد كه به معنی برجستگی خاص میبخشد. با توجه به ضرورت بازدشایی تركیبات تازۀ سبک هندی، پژوهش 

های جدیدی از افکار و حاضر بخشی از تركیبات تازۀ زبان را بصورت جامع و علمی تبیین میکند. تا هم روزنه

تازۀ موجود در اشعار سبک هندی ازطریق زبان آشکار شود و هم پیچیددی زبان بنوبج خود تا حدی مرتفع  تركیبات

 شود.

اند، در كنار سایر عناصر زبانی، بصورت خیلی موجز و ناقص در آثاری كه زبان شعر سبک هندی را بررسی كرده

در بررسی شعر بیدل، بدون « هاعر آینهشا»های مركب بیان شده است. شفیعی كدكنی در كتاب شماری از واهه

غزل  شناسیطرز تازه، سبک»اینکه تعمّقی داشته باشد، تعدادی از تركیبات بیدل را ذكر كرده است. در كتاب 

شناسی شعر صائب فقط به تعداد معدودی از تركیبات صائب اشاره پور آالشتی، در سبکاز حسین« سبک هندی
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از محمدكاظم كاظمی نیز خیلی مختصر به تركیبات « ز: رهیافتهایی در شعر بیدلكلید در با»شده است. در كتاب 

 بیدل اشاره شده است. همچنین مقاالتی در این زمینه نگاشته شده است: 

( كه در این پژوهش 4341)اسداللهی،« تركیبات خاص اشعار صائب و بیدل براساس روابط نحوی و هستج معنایی»

اند. براساس روابط نحوی )رابطج مسندی، فاعلی، مفعولی، متممی و...( بررسی شدهتركیبات خاص صائب و بیدل 

( كه در این مقاله اشعار طالب 4345منش،)علی« دیری و تکامل ساخت تركیبات خاص در سبک هندیشکل»

 ،)جعفری« سازیهای رنگین در غزل بیدل دهلویتركیب»آملی و بیدل دهلوی در سطح زبان بررسی شده است. 

( كه در این پژوهش ارتباط واهۀ پركاربرد رنگ در غزل بیدل با عرفان وحدت وجودی این شاعر بررسی شده 4344

 است.

  «مفاهیم انتزاعی، مفاهیم عینی، طبیعت، اشیاء و حیوان»دربارۀ تركیبات تازه در سبک هندی  براساس عناصر 

قاتی در این مورد ضرورت انجام پژوهش را به اثبات تاكنون هیچ اثر مستقلی علمی نگاشته  نشده است. خأل تحقی

 میرساند.

 

 بحث و بررسی

های حفظ و تداوم آن محسوب میشود. توان زایایی ترین نشانج زایایی یک زبان و از مهمترین شیوهسازی عمدهواهه

سازی ز دستگاه واهههای نو برای القای مفاهیم تازه، به غنای كلماتی زبان و برخورداری آن زبان او ساخت واهه

توانمند، فعّال و مولّد وابسته است. این دستگاه باید چنان شالودۀ استواری داشته باشد كه بتواند در ساخت و تولید 

و القاء  رسانیسازی بمنظور پیامواهه»آفرینی كند. های جدید و متناسب با نیاز نویسنددان و دوینددان نقشواهه

)اسم و  «سازی استها، اشتقاق و تركیبمختلفی صورت میگیرد؛ امّا رایجترین این شیوههای مفاهیم تازه به شیوه

 (.49صفت مركب در زبان فارسی، طباطبایی: ص 

 سازی بهره میگیرد كه مهمّترین آنها عبارتند از:های مختلفی برای واههزبان فارسی از شیوه

 وند و پسوند.الف( اشتقاق یا امتزاج یک پایه واهه یا یک یا دو پیش

 ب( تركیب یا امتزاج دو یا چندپایه واهه. 

بر این دو روش، شیوۀ دیگری نیز وجود دارد كه تركیبی از دو روش ذكرشده است. واهۀ حاصل از روش سوم، عالوه

 نام دارد. « مشتق ی مركب»

كم دو ه بواسطج آن دستسازی در زبان فارسی عمدتاً مبتنی بر تركیب است. مراد از تركیب فرایندی است كواهه

 واهه به هم می یوندند و یک واهۀ مركّب میسازند؛ مانند نمازخانه، دل ذیر، شیردل.

ی برخوردار انگیززبانها نیز از نظر كاربرد با یکدیگر تفاوت دارند. زبان سبک هندی در این عرصه از توانایی شگفت

منظور از تركیبی، توان به هم پیوستن »تعلّق دارد. است. در حقیقت زبان سبک هندی به دروه زبانهای تركیبی 

های زبان به یکدیگر، یا افزودن پیشوندها و پسوندها به آنها برای ساخت كلمات جدید برای بیان معانی و واهه

های جدید سبک (. بنابراین بخش بسیار بزردی از واهه4)تركیب در زبان فارسی، مقرّبی: ص « مفاهیم تازه است

ها از قواعد خاصّ خود استفاده میکند كه رهگذر تركیب ساخته میشود. البتّه هر زبانی در تركیب واهههندی از 

هایی چون اسم مركب، صفت مركب، مختصّ همان زبان است. در سبک هندی میتوان از تركیب برای ساخت مقوله

 قید مركب، فعل مركب،حرف اضافج مركب و حرف ربط مركب بهره برد.

ا توجّه به نگرش و دزینش خاصی كه در قبال جهان و زبان دارد، الگوهایی را بصورت ناخودآداه یا هر شاعری ب
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( Dominantخودآداه در اثرش بکار میگیرد؛ در این میان جنبج مورد توجه خاص شاعر، بصورت وجه غالب )

مکتب »ت كه نخست در ( یکی از مفاهیم مهّم ادبی فرمالیسم اسDominantآید. عنصر مسلّط یا غالب )درمی

دسترش یافت و آنگاه بعنوان یکی از پربارترین و مهمترین مفاهیم در نظریج فرمالیستهای روسی « زبانشناسی

افکند و در عینحال یاكوبسن وجه غالب را عنصر كانونی هر اثری میداند كه بر دیگر عناصر سایه می»درآمد. 

پرداز مکتب زبانشناسی پراگ، (. موكارفسکی، نظریه36كوبسن: ص )وجه غالب، یا« یک ارچگی اثر را تضمین میکند

بندی یافتج عناصر یک اثر ادبی عبارت است از درجهسازی سازمانبرجسته»عنصر مسلط را اینگونه تعریف میکند: 

ر صكردن ارتباط دودانج این عناصر در یک زنجیرۀ تابع و متبوع به نحوی كه عنصری كه در رأس قرار میگیرد، عن

مسلّط نامیده میشود. بدین معنا كه عناصر موجود در اثر ادبی ارتباطی دوسویه با یکدیگر دارند كه در این ارتباط 

بعضی از عناصر پیرو تابع و تابع عناصر دیگر و برخی متبوع و یا مسلط بر عناصر دیگر هستند. عنصری كه در رأس 

« ( از آن یاد میکنندDominantط است كه بعنوان واهۀ  )قرار میگیرد و تابع عناصر دیگری نیست، عنصر مسلّ

 (.344)فرهنگ اصطالحات نقد ادبی، مقدادی: ص 

 

 تركیبات خاص 

در سبک هندی عالوه بر وجود تركیبهای ادبی تازه و ابتکاری، شاعران دست به ساخت نوعی تركیب زدند كه 

ای دارد. این نوع تركیبات، یا به بیان دیگر عمده ساختار این نوع تركیبات با تركیبهای معمول در فارسی تفاوت

كلماتی هستند كه در محور همنشینی زبان در كنار یکدیگر قرار میگیرند؛ بطوریکه در ساخت « تركیبات خاص»

ظاهر هیچ رابطج لفظی یا نحوی مانند یِ ، یُ ، یَ  بین آنها وجود ندارد. در سبک هندی یکی از عوامل غموض زبان 

اند. شفیعی كدكنی در كتاب یبات خاص است كه شاعران این دوره به ساخت آنها تمایل نشان دادههمین ترك

زبان فارسی در میان زبانهای جهان، بلحاظ امکان ساختن تركیب، چنانکه »در این باره میگوید: « هاشاعر آینه»

ی از لج ساخت تركیبات خاص یکزبانشناسان میگویند در ردیف نیرومندترین و بااستعدادترین زبانهاست و مسئ

زبان ای در راه آن هر چقدر اندک، كوشش كرده است، اما شاعران فارسیمسائلی است كه هر شاعری در هر دوره

سازی یکسان نیستند .... در سبک هندی باال بودن بسامد تركیب خود سازی یا در توجه به تركیبدر قدرت تركیب

 (.41ها، شفیعی كدكنی: ص نه)شاعر آی« شناسی استیک عامل سبک

 

 سازعناصر مضمون

شاعران سبک هندی برای بیان معنی از داللتهای زبانی بهره میگیرند؛ اما همیشه زبان عادی كه مبتنی بر دانش 

است و از راه عقل و استدالل درک میشود، قابلیت استقالل معنی را ندارد. در اینجاست كه این شاعران از شیوۀ 

ین تركیبات خاص و متفاوت برای انعکاس مفهوم استفاده میکنند. این شاعران برای پردازش الگوهای بیان و همچن

اندیشگانی خود از تركیباتی كه دارای مفاهیم عینی یا ذهنی یا عناصر جزئیتر این دو شاخه كه شامل )حیوان، 

 طبیعت و اشیاء( میشود بهره میگیرند.

سازی زبان شعری كمک كند. نوع پاالیش زبانی است است كه میتواند به غنیسازی یکی از ابزارهای زبانی تركیب

هایی داشته است و با ظهور سبکهای مختلف زمینج تحول تركیبات شعری بتدریج كه در ادب كهن فارسی نمونه

فراهم شده است. ضرورتهای تاریخی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی، و نیازهای تازۀ مخاطبان باعث شده است كه 

های مختلف شعری وجود داشته و در سبک هندی شاعران به خالقیت و نوآوری روی بیاورند. تركیبات در دوره
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تركیبات در شعر بعنوان نمونج هنری و متعالی یک زبان نیز دارای ضوابط خاصی است كه بسیاری »افزایش مییابد. 

(. 51ور و نقشهای هنری آن، دهرامی: ص پسازی در شعر قیصر امین)تركیب« شناسی دارداز آن جنبج زیبایی

بعضی از تركیبات حالت عام و مشترک دارند. مثالَ این تركیبات هم در شعر عصر خراسانی و هم در عصر سبک 

دریبان دریدن، رگ خواب، باددستی، پنجج غم، »عراقی وجود دارد و در سبک هندی نیز تکرار میشوند مانند: 

« هعبرت سرم»اما تركیب « دردانی، طشت از بام افکندن، و...ازک كردن، ورقنوخط، انگشت دزیدن، پشت چشم ن

فقط در شعر شاعران طرز « رنگیدامان تغافل، دیدۀ مژدان، شکسته»خاصّ سبک هندی است و تركیباتی چون 

 دیای در شعر فارسی ندارد. به عبارتی شاعران این سبک هنجارهای عاتازه و سبک هندی دیده میشود و سابقه

حشر »اند و به قول بیدل به كارداه دست یافته« قیامت الفاظ»و « رستاخیز كلمات»زبان را درنوردیند و به نوعی 

 راه یافتند.« غلغلج صور قیامت كلمات»و « معانی

 چون  غلغلییج صیییور  قیییامییت كلمییاتم      بیدل! نفسم، كارده حشر معانی است

 (4466)كلیات دیوان بیدل: ص           

بیدل بنیانگذار نظریج رستاخیز كلمات است كه این اساس بالغت جدید در نقد »به قول شفیعی كدكنی و 

 (.47ها، شفیعی كدكنی: ص )شاعر آینه« فرمالیستهای روسی است

براساس كاوشهای نگارنده، بعضی از تركیبات و كلمات در شعر این دوره بسامد بیشتری دارد و هر شاعری با 

 ، غنی كشمیری«رنگ»و « آینه»های در اثرش شاخص و ممتاز میگردد؛ بعنوان نمونه بیدل با واههموتیفهای خاص، 

كاله »، «رخنج دیوار»، «شیشج ساعت»، «شعلج آواز» ، «رشتج دلدسته»سرمه، آیینه، دلدسته، »ها و تركیبات با واهه

ها و هاند. )البتهّ این واهآفرینی كردهخیال« آهوی تصویر»، «دل تصویر»، «غنچج تصویر»، «بلبل تصویر»، «حباب

 تعابیر تقریباً بصورت مشترک در آثار شعرای سبک هندی با شدت و ضعف تکرار میشود(

در این پژوهش، تعابیر و تركیبات نوآیین و جدید كه خاصّ سبک هندی است، دو دروه تعابیر انتزاعی و ذهنی  را 

بررسی « طبیعت، اشیاء و حیوان»ركیبات عینی و انتزاعی در سه دروه بندی دیگری این تدربر میگیرند و در تقسیم

 اند. شده

 

 تركیبات انتزاعی و ذهنی
ركه هم همانطو« عینی»است. « ذهنی»به معنای « انتزاعی»انتزاع به معنی بركنده شدن است و در ادبیات اصطالح 

ت ادبیات نمیتواند كامالَ عینی و رئال باشد و آید، به معنای قابل رؤیت هست. هرچند در نهایاز معنی نامش برمی

ای از ذهنیت و انتزاعی بودن را در خود داشته باشد. نگاهی دذرا به ادبیات كشور ما نشان میدهد كه باید مایه

سمتی اند. قهای اول ادبیات فاصله درفتیم، تصاویر و تركیبات انتزاعی جای خودشان را به عینیت دادههرچه از دوره

درایی و قسمتی را در بصری شدن انسانهای زمان جستجو كرد. تركیبهای شعری ین تحول را میتوان در واقعاز ا

 افتد. شعر در حالتبهتر است قابل رؤیت و عینی باشند، اما داهی بدخوانی فاحشی از عینیت در شعر اتفاق می

وتیفهای اساسی آن است. بدین معنی كه از م« خیال»درایی را در خودش دارد، به این دلیل كه كلی نوعی ذهنی

ممکن نیست تركیبی بدون خیال بتواند نقش شاعرانه را ایفا كند. داهی خیال در زبان و داهی در تركیبات تأثیر 

 دراییمیگذارد، اما در هر حال همیشه وجود دارد. در سبک هندی نیز تصاویر و تركیبات در شعر بسمت عینیت

قابل لمس است، اما در كنار آن از ذهنیت هم در شعر استفاده « بصری یا عینی» پیش میروند و برای مخاطب

میکنند. بعنوان مثال كلیت یک شعر مفهوم ذهنی را منتقل میکند، اما در جزئیات به مسائل عینی پرداخته میشود. 
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د. بدین در تشابیه نمودی از عینیت و ذهنیت هستن« محسوس»و « معقول»در ادبیات سبک هندی وجه شبه 

ترتیب شاعر بزرگ در سبک هندی شاعری است كه ذهن او بتواند مدام بین معقول و محسوس روابط تازه ایجاد 

كند و میتوان دفت مطلب معقول بیت هندی موضوع است كه میتواند هر چیزی باشد و موضوع در مصراع محسوس 

ساز نرو میگویند شاعران سبک هندی مضمونتبدیل به مضمون میشود كه باید ظریف، هنری و تشبیهی باشد. ازای

هستند، یعنی موضوعی را كه عمدتاً عادی و غیرادبی است، تبدیل به مضمونی میکنند كه ظریف و هنری است. به 

ای با عبارت دیگر، ادر تركیبات شعری را به دو دستج عینی و ذهنی تقسیم كنیم، در عینیترین تركیبات هم بگونه

، با دویی خاصرونگرایی شاعر مواجه هستیم. در سبک هندی بدلیل وفور تصاویر عینی و كلیوجهی از انتزاع و د

د، درایی در تركیبات شعری بیشتر باشدرایی در تركیبات شعری مواجه هستیم. هرچه عینیبرونگرایی و انتزاعی

ر شد، انتزاع در تركیبات شعدویی بیشتر بادرایی و كلیانتزاع به وجهی پنهان خود را نشان میدهد و هرچه ذهنی

ت درایی در خود دارند، باعث میشوند كه كیفیبیشتر پدیدار خواهد بود. تركیبات  انتزاعی كه كمتر نشان از عینی

رابطج مخاطب با شعر دچار چالش شده و نوعی بحران در تعداد و سطح برقراری مخاطبان با تركیبات شعری سبک 

 هندی ایجاد شود.

 

 عیتركیبات انتزا
 اضافج تشبیهی. «یمعن یدداهِص»

سترده دام     صیدداه معنیم د شب در   روز و 

 
 انتظار صیییید ناكرده شیییکاری میکشیییم       

 (751كلیات اشعار طالب آملی: ص )        

ستعارۀ : خنده معاش« عنوانمعاشِ خنده» شی  یعنی ظاهر، معنای به مجازاً( آغاز و دیباچه)=  عنوان. مکنیه ا  معا

 .است بخشرضایت ظاهر به و است دهخن آن عنوان كه

 م رسیییید از معاش خنده عنوانی كه من دارم     

 
 از آبی ناشیییتاتر میشیییود نانی كه من دارم 

 (4439كلیات دیوان بیدل: ص )             

 تركیبات اضافج استعاریند.«: چشمِ وهم»و « نافِ شرک»

ند      كاوش رمح تو  نمیک نافِ شیییرک،   در 

 
 سییمار بشییکند در چشییمِ  وهم كلک تو م 

 (414دیوان حزین: ص )                      

 دانی:تیزهوشی در كشف پوشیددی سخن یا وضعیت، نکته«: فهمینزاكت»

 فهمیِ  الفییت مبییادكس بییدآموزِ نزاكییت 

 
ست     شی هم بی تو از بهرِ هالكم ناله ا  خام

 (354كلیات دیوان بیدل: ص )                

 ، نشئج خوشایند و مالیم:مستی لطیف«: نشئگینزاكت»

های می     كت نشیییئگی  عجزم  م رساز نزا

 
 كز شکستِ خویشتن لبریزِ دل شد ساغرم       

 (4457همان: ص )                           

 نتیجه:نافرجام، بدعاقبت، بی «:مآلهرزه»

چه دارد؟    مآلم درین بسیییاط   تالشِ هرزه 

 
 چکیدن از مژه چون اشییک و تا به پا نرسیییدن 

 (4663 همان: ص)                             
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 بساط: استعاره از دنیا. تشبیه بیت: تالش هرزه مآل چکیدن از مژه چون اشک است. 

 «آمیزیِ عنقارنگ»

شد زحمت به رنگ  آمیزی  عنقا جهانی میک

 
تاریکی       تو هم زین رنگ می رداز تصیییویری به 

 (4314كلیات دیوان بیدل: ص)              

 از تصویردری سیمرغ حقیقت )خداوند( عنقا: كنایه آمیزیرنگ

 آمیز، كنایه از نقاش كه كارش مخلوط كردن رنگها به هم و رنگ با آب است. رنگ

 ساز، محیل، مکار.باز، حیلهنیرنگ

 حقیقت است. تصویر انسانها از خداوند مانند كشیدن تصویری خیالی از عنقاست. استعاره از سیمرغ« عنقا»

ه این اند، تو نیز مانند آنها بآمیزی تصویر عنقایی است كه آن را ندیدهل معتقد است جهانی بیهوده در پی رنگبید

 تعالی(.حاصل، مشغولی )ضعف ادراک آدمی در شناخت حقكار بی

 

 تركیبات عینی 

 .استعاری اضافج«: كالهِ حباب»

كه از ازل      ما را ز تیغ مرگ مترسییییان 

 
 الهِ   حبییاب  را   انیید كبر موج  بسیییتییه 

 (457كلیات دیوان بیدل: ص )              

 بیییدل بییه دیرودار نفس آن قییدر منییاز       

 
 آینییه كن شیییکسییییتِ  كالهِ حبییاب را    

 (657همان: ص )                                

 

، رد و هر لحظهدر ابیات، اضافج تشبیهی وجود دارد. عارف مانند حبابی كه بر موج نشسته است از مرگ هراسی ندا

ری های فکمنتظر فناست و درواقع زنددانی كوتاه حباب برای او یادآور زنددی آدمی است. این اندیشه از بنمایه

 عرفاست.

 های اشک.اضافج استعاری.  اطفالِ دوهر: استعاره از دانه«: صُلبِ اشک»
شوقِ دریه  شک     ده ز  صُلب ا شادی اندر   های 

 
ستی اطفالِ دو     سان را شتیم همچو نی  هر دا

 (479)دیوان غنی: ص                         

 كنایه از ظاهرپرستان.«: آرایانصورت»

 آرایان منه  پهلوبه دیبای بسیییاطِ صیییورت

 
 كه فرش بوریای فقر، سیینجاب اسییت در معنی 

 (145دیوان حزین: ص)                        

 «صورتِ آیینه»

سازند    شان خاموز بزم دفتگو خود را نهان 

 
تار  نفس     ن   باشییید قابِ صیییورتِ آیینه از 

 (91 دیوان غنی: ص)                          

 بزم دفتگو: تشبیه بلیغ است. صورت آیینه، استعارۀ مکنیه است و تشخیص دارد.

 .استعاری اضافج«: مژدان صورتِ»

 تا غباری ز سیییر كوی تو رو بد خورشیییید 

 
دان   دی     یدۀ او  صیییورتِ  مژ  ردنور در د

 (794)دیوان ظهوری: ص                      
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های عکس و تصویر همراهند، در دیوان شاعران سبک    اضافج تشبیهی؛ چنین تركیباتی كه با واهه  «: طایرِ تصویر »

 هندی، فراوان است، مانند بلبل تصویر:

سرددی      سعی وحشت با همه اف ستم بی   نی

 
 تصیییویرم تییا  رنییگ دارم می رم      بلبییل   

 (449)دیوان بیدل: ص                       

ستند      سامان توانگر نی صورت هیچ از   اهل 

 
 طایر تصییویر پر دارد و لیکن بی پر اسییت  

 ( 619 دیوان غنی: ص )                      

 « كچه نهفتن»

 ای كه در انگشت كنند. كچه: انگشتری بی نگین، چلّه و هر حلقه

اید ای را پنهان میکرد و دیگران بدر دذشته بود. بدینگونه كه یک نفر كچه كچه نهفتن: یکی از بازیهای كودكان

 آن را مییافتند: 

دل كرد        یده  قّد خم یب پیری   آخر ز ج

 
لی                ف ط تن در روزدییار  ف ه ن كچییه  مز   ر

 (4346دیوان بیدل: ص)                      

 قد پیری نمودار اسیییت طفلی تا به كی بیدل؟     

 
ب       هان كن م خاک پن بازی  كچه در  ند   ادت ترك

 (4351 همان: ص)                           

 كچه دل كردن: افشا شدن راز: 

ما       خاكسیییتر  به   ید    نتوان داغ تو پوشییی

 
دل كرد          بان   هد ز دری فاخته  خوا  كچج  

 (514همان: ص )                                

 « كوچه دادن»

 ز كردن برای كسی با كنار رفتن از مسیر او. این تركیب، خاص بیدل است. كنایه از راه با

 آن كس كه بگذرد زخمِ زلفِ یار كیسیییت؟

 
 ها! ها كه ندادند  شیییانه      بر دل چه كوچه   

 ( 654 دیوان ظهوری: ص)                   

 به پیکرم شییکن پوسییت كوچه داده به هر سییو

 
سو       ست این كه چین فتاده به هر  س  طناب خیمه د

 (4674دیوان بیدل: ص)                       

 « مشت بعد از جنگ»

كنایه از اقدام ناوقت یا پاسخ دیرشده ]نوشدارو بعد از مرگ سهراب آوردن = كار از كار دذشتن[، مثلی است كه 

 «: مشت بعد از جنگ را به سر خود بزن»
 شییکسییتِ دل نمیدیدم نفس در جمع میکردم 

 
 مد به رنگِ غنچه این مشیییتم به خاطر بعد جنگ آ         

 (477دیوان بیدل: ص)                        

 .یزح یا،حیب یزقدرت و كاهل، نو فرمانبر، كم یعاز مط یهكنا«: شانهنَرم»

 زهی نبرد  كمان  تو  نرم  شیییانه  سییی هر

 
ندان  تیغ      بان تو آب د به پیش  ز  خهی  

 (4566)دیوان آملی: ص                      

 تركیبات اشیاء

اند تا بتوانند مفاهیم حسی ک هندی برای بیان مفاهیم عینی یا ذهنی خود داهی از اشیاء بهره جستهشاعران سب

ستفاده اند. دالیل اخود را القا كنند. لذا با باال بردن ظرفیت زبانی در بیان تركیبات خاص و جدید خود میکوشیده
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ان از یک سو تنگی دایرۀ دالهای زبان دانست از اشیاء در بیان تركیبات خاص و جدید شاعران سبک هندی را میتو

كه نمیتواند تجارب حسی را در خود جای دهد و از سویی دیگر وسعت مفاهیم است كه دنجایش بازتاب در زبان 

دونه را برای بیان مفاهیم عینی یا ذهنی خود بکار عادی را ندارد. شاعران سبک هندی زمانی كه تركیبات شیء

وتاب میشوند و انحرافات و تحریفات فراوانی در تركیبات جدید بکار میبرند. الگوهای فکری چمیبرند، داهی دچار پی

عبرت سرمه، شیشج ساعت، »دونج جدید در قالب مواردی چون شاعران سبک هندی را در قالب تركیبات شیء

 یشود.بیان م« لهای قالیسا، سرمج آواز، سرمج ما زاغ، دل كاغذ، كاغذ باد و دآسا، سرمهشکسته رنگی، سنبل مشک

 صدایی كه شنیده نمیشود. از كنایه«: آوازسرمه»

 شبی از دوشج چشم عدم غافل شدم بیدل     

 
 هنوزم دوش  میمالد پیام سیییرمه  آوازی      

 (4343دیوان بیدل: ص )                     

آواز است و در شبکج تداعی كنندۀ صدا و خاموش»واهۀ سرمه در كاربرد سبک هندی، معنی جدید یافته است و آن 

شاعران سبک هندی این ماده با صدا ارتباط مستقیم دارد و اساس این خوشج خیال، بر این اعتقاد عامیانه )در طب 

عوام( استوار است كه ادر سرمه را به كسی بخورانند صدایش خواهد درفت و به این خاطر است كه سرمه، خاموشی 

سرمج آواز: صدایی كه شنیده »های مختلفی بکار میرود، مانند ین واهه به دونهرا تداعی میکند و در سبک هندی ا

سا، سرمج مازاغ، سرمج نوا، عبرت و با شکلهای دیگری چون سرمج پیام، سرمج تفسیر، سرمج رنگ، سرمه« نمیشود

 سرمه، نوا در سرمه خوابانیده، بکار رفته است.

 بند آواز آن ردنخو تكثر از كه دویند. ستا یابس ردبا سرمه نچو ن،شد دنگ از «: كنایهردنك دلو به »سرمه

 میشود.

 دبو نشاا وشیی می خ شی نی یی ب نسخه ادوی س

 
 نددكر دلو در سرمه همه چشم بییجییای 

 (4463)دیوان بیدل دهلوی: ص              

 بستن مهر خامشی به اننتو نبازهل ا لب

 
 را دل ۀنال زدنسا كم ردنخو سرمهاز  قلم 

 (46همان: ص )                              

  .دلفریب و زیبا چشم از كنایه: سایسرمه چشم. بودن تار و تیره از كنایه«: ناکسا/ سرمهسرمه»

 (پسوند +اسم )ناک: صفت مشتق. سا و سرمهسرمه

 سییاغر ددر نگردد  سییاقی به سییر در آید  

 
 سییا رادر دردش ار ببیند آن چشییم سییرمه 

 (651دیوان حزین: ص )                      

 شییبانه شییکر تو را داشییت  زیر لب  نفسییم

 
سرمه    شت  به حیرتم كه چرا چشم   سا نگذا

 (699)همان: ص                                 

تم      سییییرمییه خ ب  نییاک اسییییت دیییدۀ  

 
یه      چه شیییسیییتم ز در بار در  اش صیییید 

 (443)دیوان آملی: ص                          

 كوب:سا: سایندۀ سرمه كه سرمه ساید. سرمهاحتماال كنایه از نگاه وحشتناک باشد. سرمه سا:مهسر نگاهِ -

 غزاالن حرم را سر به صحرا داده از وحشت   

 
 سییا را آهوی دشییت ختا كرده نگاهِ سییرمه 

 (447)همان: ص                                 

 

 



 45/ پژوهشی در تركیبات تازۀ سبک هندی

 

 « سرمهعبرت»

 و كسی را متوجه حُسن و قبح كاری كند:كنایه از آنچه بینایی را بیفزاید 

 دیدۀ ما را غبار دهر عبرت سیییرمه شییید     

 
ها            گار نه از زن خت این آیی ندو مک ا  مرد

 (45 دیوان بیدل: ص)                          

 تشبیهی است(.  )غبارِ دهر، اضافج

 تركیب اضافی مقلوب «:رنگیشکسته»

نددی مالل من اسیییت  دل خزان زده   ام ز

 
سته      ست شک  رنگی من ترجمان حال من ا

 (657)همان: ص                                 

 رنگی تن كرده بر جهان روشیینشییکسییته 

 
 كه خاک زر شیییود از كیمیای صیییحبت ما 

 (665)همان: ص                               

 رنگی و پژمرددی دواه من اسییتشییکسییته

 
 نشییینییاسیییم زاد خزانم بهییاركییه خییانییه 

 (593همان: ص )                               

 رنگ: رنگِ شکسته: تركیب وصفی مقلوب.شکسته 

مهِ روزه برد      یک دو روز   مرا  تابِ   به 

 
 رنگ آفتابِ مرا  چنین  كه برشیییکسیییت   

 (653)كلیات اشعار اهلی: ص                 

دن رنگ و تغییر حالت ظاهری آید و منظور شعرا، همان پری در سبک هندی مکررّ می « شکست رنگ  »تعبیر 

ست. بطوری كه حتی بیدل غزلی دارد با ردیف   این تركیب در شعرها با تداعیهای متعدد ظاهر  «. شکست رنگ  »ا

صورتهای          ست كه به  شده، منظور فنا و زوال ا سانی می ردازد و داهی از تركیب یاد شود كه به بیان حاالت نف می

 دونادون بکار میرود.

 «ساعت شیشجشیشج ساعت/ ریگِ »

نا و در الی شیییراب       لب می هادم بر   لب ن

 
 همچو ریگ شیییشییج سییاعت نمینگذاشییتم 

 (346كلیات نظیری: ص )                     

اند؛  ای مركب از دو مخزن و راه ارتباطی باریک كه مقدار معین ریگ در آن میریختهای شیشهشیشج ساعت: وسیله

 : ن دیگر افتاده و اوقات را از طریق آن تعیین میکردنددر فاصلج زمانی معین از مخزنی به مخز

 كاروان عمر دارد بس كه در رفتن شیییتاب   

 
ساعت دو منزل میرود      شه  شی  همچو ریگ 

 (46)دیوان غنی: ص                           

ركیب ت های پربسامد دیوان غنی و شعرای سبک هندی است. بنظر میرسدریگ شیشج ساعت: )ساعت شنی( از واهه

 ای )وصف مقلوب( باشد.شیشج ساعت، ساعت شیشه

 وهم تا كی شییمرد سییال و مهِ فرصییتِ كار

 
ست این جا        ساعتِ موهوم، حباب ا شه   شی

 (96دیوان بیدل: ص )                          

ست  فراوان عالم غم  دارم دل غنچه یک من و ا

 
 بیابان را؟ ریگ كنم ساعت  شیشه   در چه سان  

 (13 )دیوان صائب: ص                         

آفرین و پرتکرار سبک هندی است و منظور ساعتهایی    یکی از عناصر جدید مضمون  « شیشج ساعت   »تركیب 

صله   ست كه در فا ساعت  افتاده و اوقات را از روی آن تعیین میکردههای زمانی معین، ریگ از آن فرومیا اند. )
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 شنی(

 «کِ امروزی(كاغذِ باد/ كاغذْ باد )بادباد»
ته  چه دارد در وطن    رف یاران در یاد   ایم از 

 
غذ    ما      كا به كف هر طفل از مکتوب   بادی 

 (35)دیوان كلیم: ص                           

 هوا در آن و معموالً حركت گویندمی بادبادک آن به امروزه كه است چیزی باد: استعاره از بادبادک. همان كاغذِ

  .است شاعر عیتدا موجب و توجّه مورد

در بیت تشبیه بکاررفته در این اسلوب معادلج حکیم، مرغِ دلِ شاعر  به بادبادكی مانند شده است و همانگونه كه 

 تا رها نگردد، مرغ دل كلیم نیز بستج بندی است تا نگریزد: كاغذِ باد همیشه پابند بسته میشود

باد       ما را  مرغ دل غذ  كا  اسییییت روش 

 
شته  بی  ست  طفالن كف از به پا، ر  ن ریده ا

 (441)همان: ص                               

 «دل كاغذ»

 حسییین را بی عرق شیییرم طراوت نبود      

 
 دلِ كاغذ به از آن دل كه بر آن شییبنم نیسییت 

 (333: 4344)شفیعی كدكنی،              

دذشته ندارد و شاعران این    این تركیب از موتیفهای جدید سبک هندی است و ارتباطی با سبکهای   « دلِ كاغذ»

 اند:سبک با آن مضامین بسیار زیبایی ساخته

 دل كاغذی در تداعی بیدل رمزی است از زیبایی فاقد شرم یا زیبایی فاقد معنویت.

شاعران به         « دلهای قالی»و یا  صفهان،  صاً در ناحیج ا سد بعلت رواج هنر فرش و قالی در ایران، خصو كه بنظر میر

 «امتر ز نکهت دلهای قالیآسوده»اند. بیدل: خاصی داشته كاربرد آن توجه

 

 تركیبات طبیعت
های اصلی هنر بوده است، حضور طبیعت را از قدیمیترین ایام ها و سرچشمهطبیعت همواره یکی از خاستگاه

ت بان به طبیعتاكنون در آثار منظوم و شاعرانج همج ملتهای جهان میتوان مشاهده كرد. در ادبیات فارسی، توجه ادی

بسیار چشمگیر است؛ تاآنجاكه كه طبیعت یکی از بارزترین مضامین و تركیبات مورداستفادۀ بسیاری از شاعران 

اند، براین بسیاری از شاعران سبک هندی بطور مستقیم و صرف به طبیعت ن رداختهسبک هندی بوده است. عالوه

اند و در شعرهای آنها تصویرهای حوی با طبیعت درآمیختهیعنی صرف طبیعت را در شعر آنان نمیتوان دید، به ن

ها بکار برده شده است. نحوۀ كاربرد طبیعت نزد شاعران مانند بسیاری مضامین دونادون طبیعت برای بیان اندیشه

ای را به خود درفته، داه مشابه و حتی تکراری است. وقتی وبوی ویژه و مختص هر دویندهدیگر در عین اینکه رنگ

ای كه انسان با آن سروكار دارد، توصیف شاعر سبک هندی از طبیعت صحبت میکند، طبیعت بعنوان موجود زنده

ت كه ای اسدرایی است. طبیعت در شعر شاعران سبک هندی زمینهدرایی و ذهنیو بیان میشود. تفاوت، در عینی

 ای بسازند.از آن استفاده میکنند تا فضای شاعرانه

ت شعر شاعران سبک هندی میجوییم، بحث در موضوعی زنده و ملموس است كه طبعاً وجود آنچه در تركیبا

خارجی دارد و مواردی همچون دیاهان، درختان، صبح، شبنم، صبا، سحر، ماههای سال، و باد را دربر میگیرد. به 

وجود  و عوامل طبیعیعبارت دیگر بیان هر دونه تصویر خیالی یا عینی در تركیبات شاعران سبک هندی از عناصر 

اند. در تركیبات شاعران سبک هندی، طبیعت تموجی دارد و شاعران سبک هندی به طریقی از آن استفاده كرده



 10/ پژوهشی در تركیبات تازۀ سبک هندی

 

بیکرانه دارد و خون سیّال طبیعت در سخنشان میجوشد. این شاعران در تركیباتشان از صبح و شام، نسیم و طوفان 

و دریای بیکران سود میجویند و سخنشان را به مدد آنها غنی و بیان  مقداركن، كوهها و درختان و شبنم بیبنیان

 را مؤثر و تصویردر میسازند. 

شاعران در مواجهه با طبیعت، دو رویکرد عمده داشتند: یا به طبیعت بعنوان نقشی زیبا و رنگارنگ و دلفریب نظر 

یعت در تشبیه و استعاره برای بیان مقصود اند، یا آنکه از عناصر طبدوخته و آن را در تركیبات خاص خود آورده

اند. مواجهج شاعران سبک هندی با طبیعت نه مواجهج توصیفی است و نه ابزاری، بلکه طبیعت در خود بهره جسته

 شعر شاعران سبک هندی عنصری زنده و در تکاپو است.

 « صبح ِ بنادوشِ یار»

دوش یییار را       تییا دیییده بنییا بح  یم صییی  ا

 
 هر خواب رفته است از چشم ما چو چشم د   

 (14)دیوان غنی: ص                         

تركیب: صبح بنادوش یار، تشبیه بلیغ است؛ بنادوش یار به صبح مانند شده است؛ چنانکه صبح، پدیدار و مالحظه 

 میشود، بنادوش یار دیده شد. 

 «صفتصبحِ شبنم»

ست فطیر  شام بر كف چو هاللم   صفتم جرعج آبی است نهارصبحِ شبنم  لب نانی ا

 (41)دیوان حزین: ص                         

 صبح شبنم صفت، تركیب وصفی است. 

 «نهالقدسی» 
 نهالم رادر آب و دل نشییاند از باغِ جان قدسییی

 
ست   شم     فلک میخوا سودِ خزان با ست فر  چون دُل د

 (156همان: ص )                             

ی(: استعاره از وجود شاعر. در آب و دل نشاندن: كنایه از بوجود آوردن و خلق كردن. خزان: نهال )نهالِ قدسقدسی

 نماد مرگ و نیستی و آزار و به زردی دراییدن. 

 اضافج تشبیهی.«: نخلِ آه» 

نه چرا    یادِ او،  ور  من بهشییییتِ دیگرم از 

 
 همچو طوبی نخلهای آهِ من سییر میکشییند 

 (4وان بیدل: ص )دی                          

 .(بخشیشخصیت)مکنیه  استعارۀ و اضافی تركیب«: تبسّم نیشِ»

مک    ناز  یک نیش تبسیییم  ن  آلودۀ صییید  

 
 در كار دلم كن كه ثوابی به ازین نیسیییت     

 (351)دیوان آملی: ص                      

 وصفی تركیب«: هوایِ بُرشَکال؛ پُرشَکال»

 به معنی فصل باران در هندوستان. هندی است، بُرشَکال )برسات( واهۀ -

 دونه    باراندهی ابر تر  و  داهی  ترشیییح 

 
 بیا در چشییم  من بنگر هوای برشییکالی را  

 (664)همان: ص                               

 «برقِ حجابِ دل»
شق         شوخ ع شم  شرمگین چه كند چ سِن   با ح

 
 آتش بییه بلبالن زده برق  حجییاب  دییل 

 (394دیوان حزین: ص )                      
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 چشم عشق: تركیب اضافج استعاری. حجابِ دل: اضافج استعاری. 

 «بردْریزِ دی» 

تازه و تر اسیییت    در بردریز دی سیییخنم 

 
بار خویش      مه   خرمم ز نمِ  جوی خا  چون  

 (377همان: ص )                              

 بردریز دی: كنایه از پیری. 

 

 تركیبات حیوان

عران سبک هندی برای ملموس كردن و ارائج الگوهای مفاهیم ساختج ذهن خود از حیوانات و  شا

شبیهی از نمادهای       ساختارهای تمثیلی و ت شاعران با ایجاد  نمادهای حیوانی بهره میگیرند. این 

سته  ستری            اند بر جنبج زیباییحیوانی توان صر تركیبی ب شان بیفزایند و از این عنا شعر سی  شنا

ساختار تركیبات حیوانی، هر حیوانی   ردازش الیهبرای پ سازند. در  های متعدد فکری خود فراهم 

 نمادی از مفاهیم عرفانی، اخالقی، اجتماعی یا سیاسی را در خود دنجانده است.
 ارزش و اندک.تركیب اضافی. پشّه مجازاً هرچیز پست و بی«: پشه صیدِ»

 كم  همتان  به  حاصییل  دنیای   مختصییر

 
 صییییدِ پشیییّه زحمت شیییهباز میدهند در  

 (514)دیوان بیدل: ص                        

 وصفی تركیب«: مرغِ رشته در پا»
 ندارد ره به دردون روح تا باشییید نفس در تن     

 
شته در پا را       ست در پرواز مرغِ ر سایی نی  ر

 (4دیوان غنی: ص )                          

 «مشتاققفس مرغانِ»

صیبت  ما شتاقیم  قفس     مرغان  ده،زم  م

 
نه   درد   ید   پروا  ما  بال  و پر  ز بشیییوی

 (666دیوان آملی: ص )                      

 مشتاق: تركیب وصفی. قفس، مرغانِ

 تركیب وصفی.«: خوارمورانِ معنی»

 ات هر لفظ معنی   میخورددر سیییوادِ نامه  

 
 خوار راای كن آخر این موران معنیچاره  

 (34)دیوان قدسی: ص                          

 صفت مركب.«: آهونگاه»

 دل شیییران دین خون دردد از تاب نگاه او

 
 ادر از باده سیییازد شییییردیر آهونگاهان را     

 (444)كلیات عرفی: ص                       

 .وصفی تركیب«: آهوی آهودیر»

 غزاالن را به دام آرد ز مژدانهای بردشیییته    

 
 باشییید  چشیییم  جادویش    آهوی آهودیر  

 (444دیوان غنی: ص )                        

 اضافج تشبیهی.«: یرتصو یآهو»
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یر              هوی   تصیییو نی آ ک ف یر ا ت چون   تو 

 
توان كشییییت              ی م قش  ن م یبییای   بییه د

 (674دیوان آملی: ص )                        

 :صاحببی ولگرد، دسسته،ریسمان سگِ«: هرزهْ مرس»

ندرند   سیییگان هرزه مرس جز   دلوی خود 

 
ند خروش      هدۀ شییییر میکن  در از مشییییا

 (349كلیات اشعار آملی: ص )                

 سگانِ هرزه مرس: تركیب وصفی است. 

بان را  نشیییود نفس  دنی  سییییر    یاطل  دن

 
 نشیینید  قناعت  سییگ این  هرزه مرسییها  

 (645دیوان حزین: ص )                     

ندی به غموض و پیچیددی میگراید و آن سالست و روانی دذشته بنا به دالیل مختلف در مجموع، تركیبات سبک ه

دیده نمیشود؛ لفظ و مضمون، پیچیده میشود و مضامین فراوان در الفاظ اندک دنجانده میشود و حتی نحو سخن 

بت به هندی نس افکند. تفاوت دیگر سبکو كالم ددردون میشود و نوعی ایجاز حتی از نوع مخل بر شعر، سایه می

دل كاغذی، شیشج ساعت، دلهای قالی، دلهای تصویر، »سبک دذشتگان، در بنمایه و موتیف تركیبهاست؛ مانند 

ای به این عناصر نشده ریگ روان، خواب محمل و امثال آن، ولی در شعر سعدی یا حافظ و دیگران، هیچ اشاره

 .ای نمایش داده میشودی و دایرهاست. در ادامه نتایج این پژوهش بصورت نمودارهای ستون

 

 
 . درصد  تركیبات جدید عینی و انتزاعی بکاررفته در سبک هندی4نمودار

ترکیبات/. 40.
انتزاعی

ترکیبات /.60
عینی

ترکیبات انتزاعی

ترکیبات عینی
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 . سه دروه از تركیبات  جدید در سبک هندی6نمودار

 

 گیری نتیجه
شاعران سبک هندی برای خلق تركیبات تازه از عناصر مفاهیم انتزاعی و عینی بهره میگیرند، تا جایی كه از 

و ادبی   های اخالقی، عرفانیاند، پرهیز نمیکنند. این شاعران بنمایهاستخدام بعضی تركیبات كه به نظر رایج نبوده

اند، با تركیباتی نو در مضامینی تازه بیان میکنند. شبکج تصاویر و تركیبات معانی را كه پیش از آنها بارها تکرار شده

بین و خالق این شاعران مدام از یک شیء یا یک پدیده نگاه هرفدر شعر شاعران سبک هندی نقش مهمی دارد؛ 

آفرینی معادله ممکن است.  افراط در تركیبمتوجه امر دیگری میشود كه دریافت آن معموالً  از طریق اسلوب

 دویی شاعران سبک هندی میشود.موجب تناقض

می ردازند. با توجه به « ردریزی صرفیهنجا»سازی از عناصر مضمون آفرین به شاعران سبک هندی در واهه   

درصد از  45/5درصد  و تركیبات جدید مفاهیم عینی  15/5های این پژوهش، تركیبات تازه مفاهیم انتزاعی داده

روه بندی كرد: دتركیبات جدید را دربر میگیرند. تركیبات عینی و انتزاعی جدید را میتوان در سه دروه طبقه

سرمج مازاغ، سرمج آواز، سرمه »دونه هستند. این تركیبات جدید شامل مواردی چون نخست تركیبات عناصر شیء

ای رنگی، كاغذ باد،  دل كاغذ، دلهسرمه، شیشج ساعت، رنگ شیشج ساعت، شکستهناک، عبرتبه دلو بردن، سرمه

ردریز دی، ب»ون میشوند. دروه دوم تركیبات عناصر طبیعت هستند، این دروه تركیبات نیز شامل مواردی چ« قالی

ر میشوند و دروه سوم تركیبات عناص« صفت، صبح بنادوش یاربرق حجاب دل، هوای برشگال، نخل آه، صبح شبنم

. میشوند« مشتاق، آهونگاه، آهوی آهودیرخوار، مرغان قفسصید پشه، مرغ رشته در پا، موران معنی»حیوان  شامل 

درصد باالترین بسامد را داراست.  15/5ر شیءدونه با میانگین در میات تركیبات تازۀ سبک هندی، تركیبات عناص

 كمترین بسامد را داراست. 65/5س س با تفاوتی قابل توجه، تركیبات عناصر حیوانی با میانگین 

 

 مشاركت نویسندگان

 استخراج آزاد اسالمی واحد كاشاندانشگاه  در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

. اندودهب مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنمایی محمدرضا شریفیآقای دكتر . است شده

كتر آقای د. اند داشته نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به موسی صباغیان
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 قشن تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز سعید خیرخواهمصطفی درجی و آقای دكتر 

 دهبو پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوهش این مشاور

 .است

 

 قدردانی و تشکر
آزاد اسالمی واحد اه دانشگ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .ندنمای اعالم دادند، یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامه پایان داوران هیئت و كاشان

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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