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Abstract
Creation of poetic images in the setting of novel adjunctive or attributive
combinations that are far from conventional norms, whenever associated
with purposeful innovations of poets and led to creation of deep associations
between words, have immersed poetry in an aura of genuine poetic
imagination and encouraged the audience to discover the subtleties hidden in
the semantic layers of words. In the process of lexical combinability, the
quality of lexical selection and combination indicates the weakness or
mastery of poets in using linguistic capacities. A poet who continuously uses
the combination of repeated words in the creation of poetic images, imposes
a burden of boredom on the mind of the audience and opens a desolate
perspective in front of the reader’s eyes. In such an atmosphere where
everything looks conventional and ordinary, contemporary poets of Iran and
Iraq in particular with regard to their intellectual and cultural affinities, have
challenged the semantic norms of the language through new composite
constructions in order to save words from the bondage of repetitive images.
The constant assault of the poets of these two realms on the semantic rules
governing the combination of words and their boldness in using the
capacities available in the language has sometimes been accompanied by the
creation of similar new combinations, something which the reader
experiences for the first time. The basis of the authors' efforts in this research
is finding an answer to this question: What are the most important motifs
that have led to the combination of words far from each other and expanded
the semantic field of the language in common form in the poems of
contemporary poets of Iran and Iraq? According to the findings of this study
employing new combinations in the structure of the poetry of today's Iranian
and Iraqi poets has given their poetry a new and unusual movement by
opening new semantic perspectives.

Keywords: Motifs, Defamiliarization, Lexical Combining, Contemporary
Poetry.
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چکیده
آفرینش تصاویر شاعرانه در بستر ترکیبهای اضافی یا وصفی بدیعی که از هنجارهای متعارف زبان فاصله گرفتهاندد
هرگاه که با نوآوری هدفمند شاعران همراه بودهاست و به ایجاد پیوندهای عمیق میان واژگدان منجرگتدته شدعر را در
هالهای از ّ
تخیل ناب شاعرانه فرو بردهاندد و مخاطدب را بده کتدر فرافتهدای نففتده در هیدههای معندایی واژگدان

برانگیختهاند .در فرآیند ترکیبپذیری واژگانی ّ
کیفیت واژهگزینی و همنتین کدردن کلمداب بدا یگددیگر نمدودی از
ضعر یا توانایی شاعران را در بفرهوری از فرفیتهای زبانی نتان میدهد .شداعری کده در قلدق تصداویر شدعری
پیوسدته از ترکیب واژگان تگراری بفره میگیرد باری از کسالت را بر ذهن مخاطب تحمیل مینمایدد و شتد اندازی
متروک را در برابر دیدگان او میگتاید .در شنین فضایی که همه شیز بوی عدادب میدهدد شداعران معاصدر ایدران و
عراق با ّ
توجه به قرابتهای ّ
قاص فگری و فرهنگی برای نجداب واژگدان از قیدد تصدویرهای تگدراری هنجارهدای
معنایی زبان را از طریق ساقتهای ترکیبی نوپا مورد ّ
تعرض قرار دادهاند .هجوم بیوقفۀ شاعران این دو سرزمین بده

قواعد معنایی حاک بر ه آیی واژگان و جسارب آنان در بهکارگیری فرفیتهای موجود در زبان گاه با ساقت متابه
ترکیباب نوینی همراه بودهاست که قواننده برای نخستینبار برقورد با آنها را تجربه مینماید .مبنای کار نگارندگان
در این پژوهش پاسخ به این پرسش است :مف ترین ُبنمایههایی که به شگل متترک در سرودههای شاعران معاصدر
ُ
ایران و عراق به تلفیق میان واژگان دور از ه منجر گتتهاست و عرصۀ معنایی زبان را گسدترده کدامنددی یافتدههای
این تحقیق نتان میدهد که بفرهبرداری از ترکیباب نوین در ساقتار کالم شاعران امدروز ایدران و عدراق بدا گتدایش
شت اندازهای بدیع معنایی به شعر آنان ّ
تحرکی تازه و عادبگریز بختیدهاست.
واژههای کلیدی :موتیر آشناییزدایی ترکیبپذیری واژگانی شعر معاصر.
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 .1مقدمه
تصویر دربردارندۀ دریافت های هنری شاعران از محیط پیرامون و ارائۀ ادبی آن به واسطۀ ترکیدب دو
یا شندد کلمده در قالدب آرایدههایی همانندد تتدبیه مجداز اسدتعاره و ...اسدت کده هد میتواندد
آشناییزدایی ایجاد کند و ه هنر ایجاز را به شگل زیبایی بازنمایاند .بررسدی آادار ادبدی در حدوزۀ
شعر نتان میدهد که نوع ترکیباب تصویری و کیفیت کاربردشان در شدعر گذشدته و امدروز بسدیار
متفاوب است؛ شراکه شعر امروز در حدوزۀ ترکیبپدذیری واژگدانی ویژگیهدایی دارد کده در شدعر
گذشته کمتر به شت میقورد .جسارب قارج از وصر شاعران معاصر در همنتین کردن واژگدان
دور از ه در یک محور تلفیق واژگان عینی با مفاهی ذهنی پیوند واژگان قاص علوم غیرادبی بدا
زبان احساس شاعر و ...از جمله عواملی به شمار میآیند که قطرپدذیری بیتدتر شداعران امدروز را
نسبت به شاعران گذشته نتان میدهد.
در شعر معاصر تپش واژگان در قلب ترکیبهای نوین تند و غیرعادی اسدت .شداعران امدروز
برقالف شاعران پیتین تنفا به تصویرپردازی از افقهای مأنوس و ملموس بسنده نمیکنندد بلگده
بیتتر شت به قطر کردن در قلمروهای مجفولی دارند که در گذشته نامگتدوف ماندهانددّ .
تخیدل

صمیمیت ّ
ّ
سیال شعر شناور است و در عمق واژهها در جسدتجوی
هنری شاعران امروز همواره بر

صید تصاویر تازه آرام و قرار ندارد؛ به بیان دیگر در شعر معاصر شیدنش دیگرگونده و قالفآمدد
واژگان درکنار یگدیگر ذهن مخاطب را با سازههای نامتعارفی از تصداویر درگیدر مینمایدد کده ّرد
پایی در گذشتۀ ادبیاب ندارند .تالش شاعران امروز برای قروج از هنجارهای معنایی زبان از طریق
ّ
متحیدر
ساقت ابتگاری شبگههای تصدویری مخاطبدان را در برابدر آنخده قدالف عدادب اسدت
میسازد و ذهن آنان را برای درک آنخه غریب مینماید به تگاپو وادار مینماید.

در این رهگذر شاعران معاصر ایران و عراق همانند شداعران دیگدر سدرزمینها بدا ّ
تعدرض در

معانی قراردادی و مورد انتظار مخاطبان و بره زدن معادلههای ذهنی آنان انبوهی از تصاویر نوپدا
و بیپیتینه را در مدار زبان وارد نمودهاند بهگونهای که هیجان ذهنی این شاعران قواننددگان را بدا
طیفی ّمواج از تصاویر هنجارگریز روبهرو ساقته که امگان انتقدال متدترک مجموعدهای از قیدال و
اندیته را توأمان فراه مینمایند.
ذکر این نگته ضروری به نظر میرسد کده آنخده بدر گسدترۀ سدازههای ترکیبدی شداعران ایدن دو
سرزمین شعر را آسیبپذیر نتان داده آن است که شاعرانی بودهاند که در جوشش و قریحه تدوان
باهیی از قود بدروز داده اندد امدا یدا فرصدت کوشدش نیافتده یدا از روی کداهلی بدرای کمدال آن
نگوشیده اند .افزون بر این شینش جدولی کلماب از جمله عواملی بده شدمار مدیرود کده گداهی
حوزۀ معنایی زبان شاعران ایرانی و عراقی را آسیبپذیر نمودهاست.
آنخه در این پژوهش با شیوۀ تحلیلید توصدیفی و بدا تگیده بدر مگتدب آمریگدایی بده تطبیدق آن
قواهی پرداقت بررسی این مسأله است :مف ترین موتیرهایی که به شگل متابه رابطدۀ عدادی
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میان واژگان دور از ه را در سدازههای ترکیبدی شداعران امدروز ایدران و عدراق درهد ریختهاسدت
کدامندی برای پاسخ به این پرسش باید ببینی که:
 .1دریافدت آزاداندده و ّ
تخیددل فددردی ایددن شدداعران شده نقتددی در بدداروری ترکیبهددای نددوین ادبددی
داشتهاستی
 .2عواملی که به شدگل متدترک در حدوزۀ ترکیبپدذیری واژگدانی شدعر معاصدر ایدران و عدراق را
آسیبپذیر نتان داده کدامندی
در بیان اهمیت این موضوع باید گفت که ضرورب انجام شنین پژوهشهایی بیش از هدر شیدز
ّ
نیاز جدی دانش پژوهان به پدردازش و بررسدی تطبیقدی موضدوعاب زبانشدناقتی در ادبیداب ملدل
مختلر میباشد که امروزه در مباحث ادبی جایگاه مفمی را به قود اقتصاص دادهاست.
بر این اساس هدف از این پژوهش تبیین ّ
کیفیت ترکیبآفرینی شاعران معاصدر ایدران و عدراق
ّ
است که با استخراج شواهدی تحقق یافته که زیبایی تطبیقی آنها ملموستر به نظر میرسد .ناگفتده
نماند که با توجه به گسترۀ وسیع شدعر معاصدر ایدران و عدراق و نیدز شدمار فدراوان شداعران ایدن دو
سرزمین پژوهش حاضر تنفا به تحلیل تطبیقی سرودههای برقی از شاعران برجسته و سرآمد نیمۀ
دوم قرن بیست در دو کتور میپردازد که عبارباند از« :مفدی اقواناالث» «سفراب سدپفری» و
«قیصر امینپور» در مقایسه با «بلند الحیدري» «عبدالوهاب البیاتي» و «سعدي یوسر».
در حدوزۀ ترکیب پذیری واژگانی و تلفیددق واژگان ناهمدددگون تداکنون پژوهتددددی بده شدگل
تطبیقدی موتیر های فراهنددجار را در شعر معاصر ایران و عراق مدورد تحلیدددل و بررسدددی قدرار
ندادهاست .امیددد که پژوهش حاضر بتواند گوشهای از توانش هندری شاعران این دو سدرزمین را در
حددددوزۀ نددوآوری در ترکیبسددازیهای بدیددددع بدده مخاطبددان عرضدددده نمایددد و راه را بدرای انجددام
پژوهشهای کامدلتری در این زمیددنه همددوار نماید.
 .2توانش زبانی شاعران معاصر در ساختهای ترکیبی نوین
«شعر امروز گسترهای است بیکران که گاهی پا را از اصول مورد انتظار مخاطب فراتر میبرد و بده
امور مجفول و نامرئی شت میدوزد و آنهدا را تیدررس نگداه عدادبگریز قدویش قدرار میدهدد»
(الخطیب .)13 :1977
از ویژگیهای شعر معاصر در حوزۀ معنایی وجود عوامل زبانی ابفامزاست« .ترکیباب قاص»
(combination

 )Certainکه از برجستهترین عوامل ابفام در گسدترۀ زبدان شدعر بده حسداب میآیندد

« کلماتی هستند که در محور همنتینی در کنار یگدیگر قرار گرفتده سدبب آشدناییزدایی از زبدان
میشوند» (علیمنش و قاسمی .)231 :1390
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در شعر معاصر ترکیب دیگرگ ونه و غیرعدادی واژگان در کندار یگدیددگر ذهدن مخاطدب را بدا
ساقتهای نامتعارف زبان درگیر مینماید .تالش شاعران امروز برای قروج از هنجارهای معندایی
زبان از طریق ساقت ابتگاری ترکیباب اضافی و وصفی:
انفعال دوگانهای را در مخاطبان برمیانگیزد .از طرفی آنان را به مقاومدت در برابدر آنخده قدالف
عادب است وامی دارد شون ترک عادب دشوار است و از طرف دیگر امر قالف عدادب سدبب
میشود توجه آنان به موضوع جلب و ذهنشان برای درک آنخه غریب مینمایدد فعدال شدود .در
ّ
تقابل این دو انفعال نفسانی اگر قروج از عادب در حد اعتدال و بدا تگیده بدر بختدی از عوامدل
ّ
ّ
سندت صورب گیدرد به نفدددع عدادبگریزی و پدذیرش تجددددی کده از طریدددق آن حاصدددل
میگردد تمام میشود (پورنامداریان .)6 :1388

ّ
برعگس در صورتی که این قروج بدون توجه به عوامل ّ
سنتی بیپتتوانه و قودسرانه تحقدق
پذیرد و اعتدال هزم را رعایت نگند فرآیند معنارسانی را شنان گرفتار آفدت نارسدایی مینمایدد کده
مخاطب قسته و کسل میگردد و به همراهی با شاعر اقناع نمیشود .البته نمیتوان پذیرفت که در
زبان شاعران معاصر نتانی از واژگان و ترکیباب بهروز نباشد و سیددطرۀ عندداصر ّ
سنتدددی و کفددن
به شگل مطلق پابرجا باقی بماند؛ زیرا میتوان گفت:

ّ
حقیقت شعر ّ
تصرف در اتفاقاب روزمرهای است که در دایرۀ زمانی عصر شاعر به وقدوع میپیوند
ّ
و شاعر ناگزیر است که این اتفاقاب را د همراه با اعدتدال هزم و به پتتوانۀ نسبی عوامل گذشته د با
نزدیکترین واژگان عصر قود بیان نماید تا ضمن سدفولت در هضد و تحلیدل دادههدای شدعر
بیتترین همراهی را از جانب مخاطبان در پی داشته باشد (بفداروند .)98 :1388

شگلدهی محتوا و ارائدۀ آن در قالدب ترکیبهدای تدازه و بیسدابقه در شدعر معاصدر بهسدبب
تأایرگذاری عمیدق بدر ذهدن مخاطدب از شدیوههای هنجدارگریزی معندایی اسدت کده شداعر را در
صمیمیت ّ
ّ
سیال و لغزان واژگان آزاد می گذارد تا با فاصله گرفتن از رفتارهای معمدولی زبدان غبدار
کفنگی را از شفرۀ ترکیباب اضافی و وصفی بتگاند.
ّ
هنجارگریزی معنایی از طریق ساقتهای ترکیبی اضافی یا وصفی زمانی تحقدق مییابدد کده
شاعر با گزینش غیر منتظرۀ واژگانی که ه آیی آنها در کنار یگدیگر بعید به نظر میرسد بهگونهای
قارج از حری عادی کاربرد زبان به کالم قویش برجستگی بختدد؛ بده تعبیدری رسداتر میتدوان
شنین بیان کرد:
هنگامی که شاعر به تجربۀ روحی ویژهای میرسد درصدد آن برمیآید که آن را به دیگران منتقدل
نماید تا در آنها تأایر و احساسی شبیه آنخه در قودش رخ داده ایجاد کند .ازایدنرو بده سدرا
ابزار انتددقال این تجربه میرود و قددود را در برابر امگاناب زباندی گونداگونی مانددند واژگدان و
ترکیددباب ویژه مییابد (اناربزشلویی و امیدوار .)32 :1391

به واسطۀ این امگاناب است که شاعر از زبان شعرش آشناییزدایی مینمایدد .بدر ایدن اسداس
دربارۀ ساقتار شعر معاصر باید گفت:
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واژگانی که ه گام با ه ساقتمان ترکیبداب اضدافی و وصدفی قداص را تتدگیل میدهندد بده
دهلتهای لغتنامهای محدود نمیشوند بلگه ّ
تجسمی پویا از هستی هستند و زبان شدعر را بده
ّ
گسترهای بیکران که یگنواقتی و مالل را از برابر دیدۀ قواننده میزداید مبدل میسازند (وارین و
ویلیک .)139 :1972

در این رهگذر شاعران با از میان برداشتن موانع قراردادی واژگدانی را کده گدردآوری آنهدا در
پوشش یک ترکیب ناممگن به نظر میرسد در کنار ه مینتانند و بده زبدان قدویش برجسدتگی
میدهند.
 .3آشناییزدایی در سازههای ترکیبی شاعران امروز ایران و عراق
شدداهگارهای انسددانی بددهویژه در حددوزۀ هنرهددای کالمی د ادبیدداب و توابددع آن د بددهرغ تنددوع و
تفاوبهایی که ذاب و زمان و مگان و زبان دارند از بنیادهای متترکی نیدز برقوردارندد .مقایسدۀ
آاار برتر بتری در درازنای حیاب اجتماعی اندیته را بددان سدو میراندد تدا ویژگیهدا و اصدول
همانندی را در تمامی آنها بیابد و ایمان آورد که انسان در برهههای روشن روح و جامعۀ قویش
یا روزگاران تاریک و تفی قود آرزوها و دردها و ناکامیهای یگسانی داشته آنها را با شدیوهها و
ابزارهای همسانی بروز دادهاست ّ
(محبتی .)251 :1380

ّ
شاعران امروز در هرجا از گسترۀ بیکران هستی بدون هیچ گونه تأایر و تأاری میتوانند حامل
اندیتههای متترکی باشند که در بستر دستاندازی در ساحت معنایی زبان فراه آمده باشد؛ زیدرا
«شعر نزدیکترین و سادهترین محصول هنری است که امگان انتقال متترک مجموعدهای از قیدال
و اندیته را توأمان فراه میکند؛ رفتاری در عرصدۀ زبان که به مدد همان مصالدد ابتددایی کدالم
ساقتاری نظام مند و معنابخش را که ناشی از همنتینی هوشمندانۀ واژگان در دستگاه ذهندی شداعر
است ایجاد مینماید» (بفداروند  .)98 :1388بر این اساس شاعران میتوانند زبان شعر قود را بده
عناصر یگسانی مجفز نمایند که دریافت ما را از واقعیتها آشناییزدایی نمایند.
در این قسمت بنمایههای متترکی که در تگوین ساقتهای ترکیبی شداعران معاصدر ایدران و
عراق مورد بفرهبرداری واقع شدهاند به عنوان یگی از شیوههای برجستۀ هنجارگریزی معنایی مورد
تحلیل و ارزیابی قرار میگیرند .به نظر میرسد که نقد تطبیقی حج گستردهای از تصداویر ترکیبدی
همسان در نزد این شاعران بهویژه آنگاه که این ترکیباب بهگونهای روزآمد و فراتر از دیگر ترفندهای
ّ
زبانی با مسائل شخصی اجتماعی و سیاسی روزگار شاعران پیوند قدورده باشدد تدا حدد زیدادی
میتواند دامنۀ پژوهشهای نقادانه را در شعر این دو سرزمین گسترش دهد.
 .1-4ترکیبپذیری نامتعارف واژۀ «خوشه» با دیگر واژهها

«ابتداییترین نوع تالش ّ
تخیل برای نوپیوندی میان اجزای پراکنده «تتبیه» و نفایت آن اسدتعاره و
مجاز است .تتبیه عناصر متفرق و ناسازگار را به ه نزدیک میکند و استعاره آنها را در قالب هد
فرومیبرد و مجاز نام یگی را بر دیگری اطالق میکند» (مظفری .)22 :1381
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با توجه به این کارکرد ّ
تخیل است که گفته میشود« :شاعر نغمه و روحی از وحدب میپراکندد
که هر شیز را با دیگری میآمیزد و ترکیب میکندد» (دیخدز )175 :1366؛ شراکده «شدعر محصدول
رفتار منطقی کالم در حوزۀ اندیته نیست و شداعران بدا کتدر و ّ
تصدرف ذهندی در روال معددمول
پدیدههای انسدانی و طبیعدی و تدالش در تلفیدق ایدن پدیدههاسدت کده محصددولی بده ندام شدعر
میآفرینند» (بفداروند .)98 :1388
ساقت ترکیباب تصویری نوین که امرۀ کتر روابط جدید هنری و تعامل عاطفی بین انسدان و
ّ
طبیعت است دهلت بر ذهنیت پویا و زیباییشناس شاعران معاصر دارد .شاعران ایران و عراق نیدز
ّ
در این رهگذر با کتر مناسباب جدید بین واژگان به ساقت ترکیباتی روی آوردهاندد کده از حدد
دریافتهای عادی فراتر میرود و مخاطبان را به سمتی هدایت میکنندد کده پدیش از ایدن تجربدۀ
حرکت به آن سمت را نداشتهاند.
در این زمینه یگی از ُبنمایههایی که به برجستگی تصاویر شعری شاعران ایرانی و عراقی منجر
ساقت ترکیباتی است که در آنهدا مضداف یدا موصدوف واژۀ «قوشده» اسدت و در پدی آن
شده
ِ
مضافلإلیه یا صفتی میآید کده ّ
تصدور ترکیبپدذیریش بدا ایدن واژه (= واژۀ قوشده) بدرای مخاطدب
ٌ
نامتعارف و غیرمنتظره است.
تگاپوی عمدیق و جفتمند سفراب سپفری در شناسددایی راههدای نامگددتوف زبانددی وی را
برآن میدارد که با بیانی ویژه و غیرعادی به تصویرپردازی از ترکیباب تازه و ّ
متنوعی بپردازد که یگدی
از از ارکان اابت آنها را واژۀ «قوشه» تتگیل میدهد.
د قوشۀ فضا را فتردم (سپفری )94 :1389؛
د آسمان قوشۀ کفگتان میآویزد (همان)100 :؛
د و شه از این گویاتر قوشۀ شک پروردی (همان)107 :؛
د و کنار من قوشۀ راز از دستش لغزید (همان)109 :؛
د دستمال من از قوشۀ قام تدبیر ُپر بود (همان.)252 :

داس
مفدی اقوان االث نیز در تصویری زیبا روز را به «قوشۀ روشن» تتبیه مینماید که بدا « ِ
تاریگی» درو شدهاست:
د «قوشۀ روشن درو شد ناگفان با داس تاریگی» (.)252 :1388

عبدالوهاب البیاتي نیز در ترکیبی متابه با ترکیب اقوان االدث واژۀ «عناقیدد :قوشدهها» را در
محور همنتینی با واژۀ «الضیاء :روشنایی» قرار دادهاست:
ّ

ُ ُ
وب ِم ْن ْأجل َع َناقید الضیاء! (البیاتي )316/1 :1995؛ «من به قاطر قوشههای نور میمیرم!».
د أم

سعدی یوسر نیز در ترکیبی بدیع که بیتتر به نمونههای اقوان االث و البیاتي شبیه اسدت واژۀ
«عنقددود :قوشدده» را در محددور همنتددینی بددا واژۀ « َسد َدنی :روشددنایی» ق درار داده از زبددان قددود
آشناییزدایی نمودهاست:
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َْ

َّ

ْ ً

ُ

د َوالف ْج ُر ِم ْن َسلته َن ِاا ٌر دف َئا َو ُع ْنق َود سني َن ْدیان! (یوسر )416/1 :1988؛ «سدپیدهدم از زنبیدل قدود گرمدا و
قوشۀ نمناک نور پخش میکند!».

 .2-4تلفیق نامعمول واژۀ «فراموشی» با واژههای دیگر

شعر تغییر احساساب عادی به احساساب تدازه و هندری اسدت .نیدروی ّ
تخیدل شداعر بدا از میدان
برداشتن موانع غرابت ویژهای را در سداقت تصداویر ترکیبدی ایجداد مینمایدد .در واقدع «ملگدۀ
احساس گامهای شاعر را در جریان شینش واژگان و سداقتهای بیدانی تدازه اسدتوار میسدازد»

(الخال .)93 :1987
ٌ
در این زمینه واژۀ «فراموشی» به عنوان یک مضافلإلیه که جنبۀ ذهنی یا انتزاعی دارد در محور
همنتینی غیرعادی با پاره ای از واژگان به شعر برقی از شاعران امروز ایران و عراق نمدودی بددیع
برقورد نخست غافلگیر مینماید.
بختیدهاست و قواننده را در
ِ
ٌ
در دو نمونۀ زیدر سدفراب سدپفری از واژۀ «فراموشدی» در نقدش مضدافلإلیه در کندار واژگدان
«مرداب» و «طنین» بفرهبرداری نمودهاست:
د و هنوز من
در ُمرداب فراموشی نلغزیده بودم
که به راه افتادم (سپفری .)76 :1389
د کوهساران مرا ُپر کن ای طنین فراموشی! (همان.)119:

عبدالوهاب البیاتي نیز در پارهشعر زیر با لحنی انتقادآمیز نسبت به جنایتهایی که فاشیستها
در ّ
حق مردم مرتگب میشوند واژۀ « ّالنسیان :فراموشی» را در پوشش یک ترکیدب اضدافی بدا واژۀ
َّ
« َسلة :سبد» در محور همنتینی قرار میدهد:
َ
َ ْ
د فإن َم َر ْرب یا أقي
ُبف ْر َشة ْ
األس َنان؛
َّ
َ ُ َّ ُ َ ٌ
فالتقل بأن َفا نفایة ِفی َسلة ّالن ْسیان
َّ َ َّ ُ ْ َ َ
حید ُة ْال َ
یوم
ألنفا التاهدة الو
َ
َْ
َعلی َج َرائ الفاشست
ْ
اإلن َسان! (البیاتي )312-311/1 :1995؛ یعنی «ای برادرم اگر از کنار مسواک دنددانی عبدور
ِفي َح ّق أقی

کردی مگو که [این مسواک] ُزبالهای است در َس َبد فراموشی؛ زیرا [این مسواک] تنفا شاهد امدروز

است بر جرائ فاشیستها در حق برادر انسان !».
ّ
بینش سیاسی البیاتي در نمونۀ زیر نیز بار دیگر با اتگا به واژۀ ذهنی «النسیان» ترکیبدی ندوین را
در مجاورب با واژۀ عینی «حدیقة :با » به تصویر میکتد:

َّ
َ َ ً ً ُ
ْ
صر َاعا َدامیا َب َین ق َوي الظالم َواإلن َسان
د کان
َّ َ َّ َ َّ
الساعة الثامنة اللیلة
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َ

في َحدیقة ّالن ْسیان! (همان)418/1 :؛ «ساعت هتت شب در با فراموشی نبردی قونین میان نیروهای
تاریگی و انسان [در جریان] بود!».
ٌ
ّ
بلند الحیدري نیز در ترکیبی نامتعارف واژۀ «النسیان» را به عنوان مضافلإلیه در مجاورب واژۀ
«شاطیء :ساحل» قرار میدهد:

د یا َم ْو َج َة األیام! َه َذا َش ٌ
اعر
َّ
ْ
َمضنی قذیه لتاطئ ّالن ْسیان! (الحیدري )96 :1993؛ «ای موج روزگاران! این شاعری است رنجدور و از

پایدرآمده .او را به سوی ساحل فراموشی برگیر!».
 .3-4تسخیر قلمروهای متناقض در ترکیبات اضافی

«اینگه شاعری بتواند ترکیباتی قلق کند که بهرغ برجستگیهایتان شندان طبیعی بنمایندد کده بده
جای توجه به جنبههای ابداعی و نوففور آنها پارهای از پیگر گسدتردۀ زبدانی ّ
تصدور شدوند کده از
دیروز به ارث رسیدهاست از شگفتیهای زبانشناقتی امروز است» (علیپور .)244 :1387
شاعران ایران و عراق با گزینش واژگانی که همنتینی نامتعارف آنها در نگداه نخسدت از شتد
بسیاری از قوانندگان مخفدی میماند به تسخدیر قلدمروهای متناقض نوینی در سداقتار ترکیبداب
تصدویری دست زدهاند؛ به عنوان مثال کاربرد شنین شدیوهای اسدت کده در شدعر معاصدر ایدران و
عراق به شاعران اجازه میدهد تا «قورشید» را بهگونهای ّ
تجس نمایند کده قلمروهدای زمدین را بده
تسخیر قود درآوردهاست و در مجاورب با واژگانی همخدون «گدرداب» و «قداک» کده از عناصدر
زمینی محسوب میشوند از زبان آشناییزدایی نماید.
در این زمینه سفراب سپفری با استفاده از ترکیب بدیع «گرداب آفتاب» واژۀ «گدرداب» را کده
ّ
به سط زمین تعلق دارد در تسخیر واژۀ «آفتاب» که عنصری آسمانی بهشمار میآید درآورده بده
کالمش جلوهای نوین بختیدهاست:
د از شب ریته گرفت و به گرداب آفتاب ریخت (سپفری .)109 :1389

سعدی یوسر نیز همانند سپفری در تصویری تازه که از ترکیب «قاک» و «قورشدید» فدراه
آمده یگی از عناصر زمین را در تسخیر عنصدری آسدمانی درآوردهاسدت و حدوزۀ معندایی زبدان را
دیگرگونه جلوه دادهاست:

ُ
یگمن في َق َّارته ْال َق َ
دیمة
د
َْ
َّ ْ َ ْ ُ ْ
ُْ َ ًَ َ ُ
ّ
َ
منگ ِمتا بین تراب التمس والعتب المسائي (یوسدر  1988م)9/2 :.؛ «[جوجدهتیغی] در قدارۀ قددیمیاش

در غروبگدداهی
[= هک قددود] مخفددی میشددود در حددالی کدده در میددان قد ِ
داک قورشددید و علد ِ

فرورفتهاست!».
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افزون بر این ترکیب پذیری نامتعدارف واژگدان گداه در قالدب تصداویر متناقضنمدایی عرضده
میشود که یگی از دو طرف ترکیب متناقض «آتش» و طرف دیگر آن واژگانی همانند «طوفدان» و
«آبتار» است.
مفدی اقوان االث در پارهشعر زیر با استفاده از ترکیب برجستۀ «طوفان آتش» واژۀ «طوفان» و
«آتش» را در وحدتی نامتعارف در کنار ه گرد آوردهاست:

د بیخ گوششان زندگیشان ّ
غرش و طوفان آتش (اقوان االث .)68 :1374

سعدی یوسر نیز در تصویری متناقضنما که بیشباهت به تصویر اقدوان االدث نیسدت واژۀ
ّ
شالل :آبتار» را که ّ
ماهیت اجزای سدازندهاش بدا واژۀ « ّالنیدران :آتدش» تنداقض دارد در پوشدش
«
ترکیبی هنجارگریز جای دادهاست:

ْ
ُ
ُ
األحالم کالبرکان
تنفجر
د
ّ
َُ
ُ
ْ
وترکز مثل شال ٍل من النیران! (یوسدر )246/1 :1988؛ «رؤیاهدا همخدون آتتفتدان منفجدر میشدوند و

همانند آبتاری از آتش جمع میگردند!».

آنگونه که میبینی محتوای ترکیباب ادبی شاعران در تمام نمونههای باه مولود دریافت آزادانه
و ّ
تخیل فردی آنان است و شندان به باورهای جمعی وابستگی ندارد.
 .4-4پیوند واژگان ّ
خاص ر یاضی با زبان احساس شاعر
در شعر دهه های اقیر برقی از شاعران برای شبیه کردن احساساب شداعرانۀ قدود بده باورهدای
عمومی مردم و نزدیک کردن زبدان شدعر بده طبیعدت گفتدار پدارهای از واژگدان آشددنای مدردم را
جایگزین واژههای رایدج ادبی میکنند و از این شیوه بهعنوان یک شگرد و تجربۀ ارزشدمند هندری
سود میجویند هرشند بفرهگیری افراطدی از ایدن شدگرد گداه باعدث حرکدت بده سدمت ندوعی
شعارزدگی کلیدتهنویسی و ماندن زبان در سط میشود امدا اگدر بدا آگداهی و اندیتددهورزی
ّ
صمیمیت در لحن طبیعی کالم و زیبایی در قلمدرو زبدان و احسداس منجدر
همراه باشد به نوعی
میگردد (علیپور .)389 :1387

در راستای بفره برداری از شنین ترفندی در آن دسته از تصاویری که از رهگذر ترکیباب اضدافی
یا وصفی به دست آمدهاند گاه شاهد پیوند عمیق واژگدان قداص علد ریاضدی بدا زبدان احسداس
شاعران هستی  .این رفتا ر فراهنجار با سداقتار ترکیبداب در شدعر معاصدر ایدران و عدراق نمدودی
شتمگیر دارد و به کالم شاعران سیمایی برجسته بختیدهاست .در این زمینده قیصدر امینپدور بدا
عالقۀ وافر به جاسدازی اصدطالحاب علدوم غیرادبدی در پیگدرۀ ترکیبداب تصدویری از زبدان قدود
آشناییزدایی نمودهاست .در نمونۀ زیر وی در تگمیل ساقتمان ترکیبداب قدود از قواعدد هندسدی
بفره بردهاست و آنها را در قدمت زبان و احساس قویش قرار دادهاست:
شدددعاع درد مدددرا ضدددرب در عدددذاب کنیدددد

مگددر مسدداحت رندددددج مددرا حسدداب کنیددد!

محددیط تنددم دلدد را شگسددته رسدد کنیددد

قطدددوم منحنددی قندددده را قددراب کنیددد!
(امینپور )394 :1389
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مفدی اقوان االث نیز در جایجای اشعار قدود واژگدان قداص علد ریاضدی را در سداقتار
ترکیباب قود جای دادهاست:

د و با این هندسه ْی طوفان و این شطرنج مسخ و ماب
فرود آمد (اقوان االث .)223 :1388
دایددددددرۀ قددددددوف و مدددددددار قطددددددر

جاذبدددهای هایدددل و ژرف اسدددت عتدددق
(همان)339 :

د عطر محبوبت تا دورترین زاویههای شرف و شوکت پوینده (همان.)405 :

سفراب سپفری نیز در نمونههای زیر با بفرهگیری از شنین شگردی به ترکیباب تصویری قدود
نمودی ملموس دادهاست:
د شفر پیدا بود:
رویش هندسی سیمان آهن سنم
سقر بیکفتر صدها اتوبوس (سپفری )164 :1389
د زندگی مجذور آینه است
زندگی ضرب زمین در ضربان دلها
ََ
زندگی هندسۀ ساده و یگسان نفسهاست (همان)171 :
د در این کوشههایی که تاریک هستند
من از حاصل ضرب تردید و کبریت میترس (همان)228 :

ّ
ً
در میان شاعران امروز عراق سعدی یوسر به شگل نسبتا گستردهای واژگان متعلدق بده حدوزۀ

عل ریاضی را در دل ترکیباب قود تعبیه نموده که در اینجا به ذکر شند نمونۀ زیر اکتفا میشود:
َ

َ

َ

د أل ْست َت ْن َت َ
ظرین َجف َنک في ُم َع َادلة الدذ ُهولی! (یوسدر )402/2 :1988؛ «آیدا تدو پلکهایدت را در معادلدۀ

سرگتتگی منتظر نگذاشتیی!».

َ
ْ
ْ
ً ْ ْ
د ّأی َفا ال ُم َت َد ّرع بال َعینین َد ْع ل َنا َم َس َاحة لل ُحل (همان)415/2 :؛ «ای آنگه زرۀ شت بر تن کدردهای مسداحتی

از رؤیا را برای ما واگذار!».
ُ

د َت َو َّه ْم ُت َّأن َک َزاویة آمالي! (همان)94 /3 :؛ «گمان کردم که تو زاویۀ آرزوهای من هستی!».
 .5-4همآیی نامتعارف واژۀ «قطره» با دیگر واژهها

از ویژگیهای شعر کالسیک در ادوار پیتین این بوده که شاعران متأقر ترکیباب شاعران متقددم را
دوباره تگرار میکردند .این در حالی استکه در شعر معاصر هر شاعری تالش میکندد تدا ترکیدب
تازهای بیافریند و در توصیر پدیدههای پیرامونش به بیانی ّ
قاص دست یابد تدا شدفد تدازگی را در
کام مخاطب فروریزد .در حقیقت «شاعر امروز واقعیت را با دلش میبیند و فاهر را به ضمیر سوق
میدهد تا آنخه را که برای انسان معمولی قابل ّ
تصور نیست به تصویر بگتد» (عالق .)87 :2005
در شنین فضایی که بوی تازگی از جایجای آن به متام میرسد شاعران معاصر ایدران و عدراق
نیز در برقورد با پدیدههای پیرامون بدا پارامترهدای عداطفی بده اسدتقبال از زبدان میروندد تدا بدا

 /154بنمایههای آشناییزدایی در حوزۀ ترکیبپذیری واژگانی؛ با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق

بفرهبرداری از امگاناب توسعهیافتۀ آن تصویری دلخواه و ماندگار از نوپیوندیهای واژگانی ترسدی
نمایند .در گیرودار این پیوندهای تازه است که قلمرو معنایی واژۀ «قطره» گسترش مییابد و از ایدن
ََ
پس از واژگان قویتاوندی همانند «آب» «باران» و ...دل میکند و به واژگان غریب و ناآشدنا دل
میبندد.
در این رابطه قیصر امینپور واژۀ «قطره» را در پیوندی نو با واژۀ «اشتیاق» همدراه میسدازد تدا
قالق ترکیبی نامتعارف و نوپا در کالم قود باشد:
د از شت هر شفید
یک قطره اشک شوق بگیرید
یک قطره اشتیاق زیارب (امینپور )377 :1389

عبدالوهاب البیاتي نیز با درک کارکردهای ساقتاری در بافت زبان واژگان «قطدره» و «ندور» را
در بستر یک ترکیب اضافی در کنار ه قرار میدهد:

ُ
د ُیموب
ً َْ ََ ُ
ور
تارکا قطرة ن ٍ
َب َین َن ْفدیفا َّ
الصغیرین! (البیاتي )193/2 :1995؛ «او میمیرد در حالی که قطرهای نور در بین پسدتانهای

کوشگش بر جای گذاشته است!».
ّ .6-4
تجسم نور در ترکیبهای نامعمول

میتوان شنین گفت:
بر مناسباب میان زبان شاعرانه و زبان هر روزه دیالگتیک رسوخ حاک است .زبان هدر روزه هدر
آنخه را از زبان شاعرانه که جنبههای بیگانۀ قویش را از دست دادهاست متصدرف میشدود و در
قلمرو قود مصرف میکند .زبان شاعرانه جنبههایی از زبان هر روزه را پدس از آشدناییزدایی بده
ّ
جزیی از پیگر قود مبدل می سازد .در واقدع زبدان هدر روزه بدا آشدناگردانی و زبدان شداعرانه بدا
آشناییزدایی در ه رسوخ میکنند و آنخه را که تصداحب میکنندد بدهکار میگیرندد و در قدود
مستحیل میسازنند (رسولزاده .)46 :1379

جفشهای جفتدار ذهن شاعران معاصر در برقی از واژگان قصلتهایی کتدر مینمایدد
که برای ما ناآشناست « :بفره گرفتن هنرمندانه از امگاناب نففته در زبان و پدیدآوری ارتباطاب تدازه
میانواژهها؛ یعنی فاصله گرفتن از زبان معمول و رسیدن به زبان شعری» (حسنلی .)109 :1391
در همین شفارشوب همراه ساقتن واژۀ «نور» در پس واژگانی همانند «فدواره» و «قدالده» که

ّ
تصور ه آیی آنها در یک عبارب بدرای مخاطدب بیگانده اسدت از تصداویر تدازهای اسدت کده بده
آشناییزدایی در زبان شاعرانی همخون امینپور و البیاتي منجر شدهاست:
د فوارهای ِز نور بگارید

قلبی از آینه دلی از دریا (امینپور .)377 :1389
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َْ َ ُ َ َ
صید ًة َف َت ْر َتمی دمتق في َذراعة ً
قالدة ْ
من ُنور! (البیداتي )225/2 :1995؛ «بدرای او قصدیدهای سدرود
د نظمه ق

پس دمتق در دستان وی قالدهای از نور انداقت!».
افزون بر این عباراب واژۀ «نور» در محور ه آیدی بدا واژۀ «مدزرع» یدا «مزرعده» بده برقدی از
ترکیباب شاعران معاصر ایران و عراق طراوب شت نوازی بختیدهاست:

ُْ
د پس از ساعتی شند گلگتت و سیر /در آن مزرع نور کتت و درود (اقوان االث .)328 :1388
ُ
ُُْ ْ ْ َ َ
أصدقائي
د ِفي ُحقول النور کنت
ْ
َّ
َکال َع َص ِاف ِیر الطلیقة (البیاتي )198/1 :1995؛ « در مزارع نور شما دوستان ما بودیدد همانندد گنجتدگان

آزاد».

 .7-4انتساب نامأنوس واژۀ «رقص» به پدیدههای دور از ذهن

ساقتار تصاویری که ترکیباب اضافی یا وصفی در هستۀ آنها قرار میگیرد:
«تحت تأایر دنیای درونی شاعر روانشناسی ذهدن و زبدان موقعیتهدای زمدانی و مگدانی و
زبدانی فرهنددم مدادر و نیددز تقاضددای روح و سدلیقۀ زیباشناسددی ( )Aestheticsزمدان مربددوم بدده او
دربردارندۀ نتانههای قاص است که به طور مستقی و غیرمستقی به معناهای آگاهانده و اندیتدیده
صعود میکند» (نیگوبخت و بیرانوندی .)132 :1383

زبان شاعرانه امگاناب درونی زبان هرروزه را از قید نظام تکساقتی و ّنیتگون آن رها کرده این

امگاناب را در گوهر فراابزاری قویش بازمییابد .صدوربهای ایدن بازیافدت مختلدر و متندوع
ّ
است اما به هر صورب و به هر شدگلی کده متجلدی شدوند ضدمن هنجارشدگنی و سدرپیخی از
ُ
قاعدههای غالب زبان هرروزه و شگستن نرمهای معمول در کارکردهای آن بحران ایجاد میکنند
(رسولزاده .)46 :1379

«جدوهرۀ شدعر احساسدی اسدت کده از صدافی اندیتده میگدذرد» (زیدادی  .)125 :1380ایدن
احساس گاه از رهگذر عملگردی بهدست میآید که در گسترۀ قیال به عناصر دور از ذهن نسدبت
داده میشود .در شنین فضایی است که «شاعر کلماب را در حیطدۀ حدالتی کده زادۀ گرهقدوردگی
احساس و اندیته و قیال است از ژرفای ضمیر به عال حس میکتاند» (همان.)233 :
از واژگانی که انتساب نامعمول آنها به پدیدههای دور از ذهن در پوشش ترکیبداب اضدافی بده
بختی از سرودههای شاعران معاصر ایران و عراق نمودی برجسته بختیدهاست میتدوان بده واژۀ
«رقص» اشاره نمود که در پیوند با زبان احساس شاعر تصاویر هنجارگریزی را به بایگانی تازههدای
ترکیبی افزودهاست.
قیصر امینپور در نمونهها ی زیر از طریق شنین انتسابی بده ترکیبداب تصدویری شدعری قدود
سیمایی دیگرگون دادهاست:
د رقص بسمل است این تالشها! (امینپور .)59 :1389
د رقص سراب را تماشا کردی ! (همان.)84 :
د رقص نگاه ما شه تماشایی است! (همان.)109:

 /156بنمایههای آشناییزدایی در حوزۀ ترکیبپذیری واژگانی؛ با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق

مفدی اقوان االث نیز بدا برداشدت از گنجیندۀ احسداس قدود در پدارۀ شدعر زیدر تصدویری
هنجارگریز از پایگوبی هلهزار را به همراهی نسی به نمایش میگذارد:
سوسدددوکنان بددده طدددول قیابدددان شرا هدددا

بدددر تددداج تابنددداک سدددتونهای مسدددتقی

شددون مددوج بدداده پتددت بلددورین ایا هددا

یدددا رقدددص هلدددهزار بددده همراهدددی نسدددی
ّنقددداره بدددا ّ
تغندددی منحدددوس و دلخدددراش

آمددد م درا بدده گددوش غریددوی کدده میکتددید

(اقوان االث .)22-21 :1335

شنین تصویری در نزد اقوان االث با جابهجایی واژۀ «بزم» که با «رقدص» متدرادف اسدت در
مجاورب با واژۀ «بوسه» ترکیب هنجارگریز دیگری را به تماشا میگذارد:
د و او را با سخاوبمندی و ایثار
ّ
َ
به بزم بوسههای روشن و شفاف قود قواند (اقوان االث .)217 :1388

این کاربرد در شدعر بلندد الحیددري بدا انتسداب نامتعدارف واژۀ «رقدص» بده مففدوم انتزاعدی
«األقدار» زیبایی هنجارگریزی معنایی را به اوج میرساند:
ََ
ْ
َ
َْ
ْ
األحالم! (الحیدري )162 :1993؛ «رقص قضا و قدر در مات رؤیاها».
د َرق ُص األقدار ِفي َمأت

عبدالوهاب البیاتي نیز در نمونۀ زیر با ارائۀ تصویری هنجارگریز که هستۀ آن از ترکیدب دو واژۀ

«رقص» و «األمطار :بارانها» فراه آمده به زبان قویش طراوتی دیگر دادهاست:

ُ َْ
د رباب األقدار
َ ْ
ْ ْ َ
قص َن َعلی ُموسیقی ال َجاز
یر
َْ
َ َْ
في صالة رقص األمطار (البیاتي )422/2 :1995؛ «زنان کاباره در سالن رقص بارانها بدا موسدیقی جداز

میرقصند».
 .8-4همنشینی ترکیب بدیع «صدای هوش» با واژگان «گیاه» و «شاخه»

ّ

«در شعر هنجارشگنی نده از سدر اتفداق کده از روی قاعدده و طرحدی قداص ()Specific pattern

صورب میگیرد و اگر ما میتوانی در این فرآیند غریبسازی نظام زبان تعبیری بهصدواب به عمدل
آوری توفیدق ما در این راه بهواسطۀ معنای بافتار ( )Textual meaningکالم میباشد که به درک مولود
فگری شاعر کمک میکند» (عزبدفتری .)20 :1385
ترکیباب هنجارگریزی که در تار و پود تصاویر شعری بهکار میروندد گداه حامدل ویژگیهدایی
هستند که با رعایت اصل ایجاز به توصیر قارقالعادۀ عناصدر موجدود در طبیعدت میپردازنندد؛
شراکه «شاعر اجزا و عناصر جفان عینی را بهمنزلۀ کالبدی برای دمیدن روحی از عاطفه و احساس
ّ
قویش تلقی میکند و میان قود و طبیعت دوگانگی احساس نمیکند» (مظفری .)31 :1381
شنین احساسی آنشنان با روح لطیر سفراب سپفری و سعدی یوسر عجین شده که صددای
هوش گیاهان و شاقهها را با طنینی شبیه به ه در گوش مخاطب زمزمه میکنند:
د غروب بود
صدای هوش گیاهان به گوش میآمد (سپفری .)179 :1389

د ْ
یج ُ
مع ْتلک ْال ْ
مر َآة
َ
َعلی َراحته
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َو یالئ ُ َب َین ْ
األج َزاء
ُ
ْ
َو ْیحفظ َص ْو َب ذاکرة األغ َصان! (یوسر )278/2 :1988؛ «آن آینه را بر کر دسدتش جمدع میکندد و بدین

اجزای [آن] را ُجفتوجور مینماید و صدای هوش شاقهها را حفظ میکند!».
در نمونههای باه که نمودی متابه از انگارههای ّ
تخیلی دو شداعر را نتدان میدهدد دو عامدل
اساسی به برجستگی شعر در حوزۀ معنایی زبان منجر شدهاست:
الر) تلفیق غیرمعمول واژۀ «صدا» با واژۀ «هوش»؛

ب) اطالق متخصههای انسانی «صدا» و «هوش» به دو واژۀ «گیاه» و «شاقه».
 .9-4ترکیبپذیری واژگان «لبخند» و «اندوه» با صفت «یخزده»

«وقتی قرار باشد جفان بینی شاعرانه و نگاه تازه بر جفان شعر و هنر امروز حاک باشد ایدن دیددگاه
که هر شیئی در طبیعت و هر واژهای در زبان این فرصت را بیابد که وارد فضای اندیتگی و زیبدایی
شعر شود پذیرفتنی قواهد بود» (علیپور .)347 :1387
در باور شاعران امروز «هیچ واژهای در ذاب قود شاعرانه یدا غیرشداعرانه نیسدت بلگده شدیوۀ
رفتار شاعر با آن واژه است که ارزش شاعرانگی آن را متخص میکند» (حسنلی .)109 :1391
هندجارگریزی در محدور همنتینی واژگان گاه بدا سداقت ترکیبداب وصفددی تدازه و ناآشدنایی
حاصدل میشود که به طور معمول در زبان معیار بهکار نمیروندد و کداربرد غیرتگدراری آنهدا بده
ّ
برجستهسازی هنری شعر میانجامد .در این رهگذر قیصر امینپور و سعدی یوسر بدا تخطدی از
اصول معنایی زبان قراردادی واژگان «لبخند» و «اندوه» را با وصر «یخزده» ه ساز نمودهاند و به
ً
ترکیباب نسبتا متابفی رسیدهاند:
د در روزهای ریخت و پاش لبخند
قصابگان پروار
و کاسبان رسمی پروانهدار
لبخندهای یخزدۀ قویش را
بر پیتخان قود
به تماشا گذاشتند (امینپور .)250 :1389
ُ ّ َ
د أفل أجوع اللیل!
ُ
ه الحل ُ
واهب الغطاء
َ
الری ُ ّالتي ُت ُ
َوه ّ
الحزن الجلیدي! (یوسر )396/1 :1988؛ «همخنان گرسنۀ شب هسدت ! نده بردبداری
مطر

پوششدهندۀ [دردهای من] است و نه بادی که اندوه یخزده فرومیبارد!».
 .10-4ترکیبپذیری واژگان «آهنگ» و «سکوت» با صفت «مهآلود»

 /158بنمایههای آشناییزدایی در حوزۀ ترکیبپذیری واژگانی؛ با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق

«شعر آشوب لحظههای بی قرار توأم با بصیرب شاعر اسدت کده در زیبداترین وجده قدود موجدب
استحالۀ روحی و التذاذ میشود .بروز ّ
تحوهب شعر حاصدل ناقودآگاه شاعر است کده بستددگی
مستقی با داشتۀ او دارد که همان تجربههای ّ
حسی است؛ تجربههایی کده محصددول برقددوردهای
مستدمر با پدیدههای گوناگون طبیعت است» (زیادی .)428 :1380
در این زمینه وصر «مهآلود» بهعنوان یگی از حالتهایی که در شرایط غیرعادی بدر طبیعدت
عارض میشود در ساقتار ترکیباب وصفی شفرهای جدیدد بده کدالم سدفراب سدپفری و سدعدی
یوسر بختیدهاست:
د و سرانجام
در آهنم مهآلود نیایش ترا گ کردم (سپفری .)94 :1389
ّ
د ّأیفا َّ
الص ْم ُت َّ
السدیمی الذي یقتاتني
ُ
َّ ُ
م ْن َ
وبی!» (یوسر )420/2 :1988؛ «ای سگوب مهآلودی که مرا قوب قود قرار میدهدی
أین یأتی الص
ِ

[این] صدا از کجا میآیدی!».

به نظر می رسد مگانسی قلدق شندین ترکیبداتی در بافدت شدعر قالقیدت شداعرانه در کتدر
حدداهتی اسددت کدده موشددگافی در نگدداه و فرافددت در اندیتدده را میطلبددد و بددا هنجارگریزیهددای
اندیتگانی شاعران در نگاه به اجتماع و طبیعت پیوندی عمیق مییابد.
 .11-4باز یافت واژۀ «مغول» در ساختار ترکیبات و عبارات جدید

«در بسیاری از ترکیبها و عباربهای ویژۀ شعر معاصر شاعر تالش میکند تدا کدارکرد معندای از
پیش تعیینشدۀ واژهها را رها کند و کارکردی تازه برای آنها پدیدد آورد .در ایدن صدورب واژههدای
مرده با روح تازهای که در آنها دمیده میشود از نو زنده میگردند» (حسنلی .)113 :1391
در بختی از سرودههای معاصر همنتینی پیشبینینتدۀ برقی از واژگان و اصطالحاب کفدن
و ُ
ازمدافتاده با واژگان امروزی نمودی برجسته به زبان دادهاست .کاربرد شنین شدیوهای افدزون بدر
اینگه غبار کفنگی را از فاهر واژگان قدیمی میتگاند به آنها طراوب قاصی نیز میبختد.
ُ
در شارشوب شنین کاربردهای نوینی ه آیی غیرمنتظرۀ واژۀ کفنسدال «مغددول» بدا پدارهای از
واژگان کلیدی در پوشش ترکیباب یا عباربهای امروزین از شعر برقی از شاعران معاصر ایراندی
و عراقی آشناییزدایی نمودهاست.
در سرودۀ زیر قیصر امینپور با بیانی آمیخته به طنز و درد واژۀ «مغول» را دستمایۀ تصویری
نوپا قرار میدهد و آن را در قدمت بیان وقایع زندگی روزمره بهکار میبرد:
د گفت :احوالت شطور استی
گفتمش :عالی است مثل حال گل!
حال گل در شنم شنگیز مغول! (امینپور .)161 :1389
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عبدالوهاب البیاتي نیز در پارهشعر زیر از پتانسیل واژۀ قدیمی «مغول» در پوشدش یدک ترکیدب
اضافی بفرهبرداری کردهاست و به شگل ضمنی یورشگری و شدب باد را به ویرانگری و قتدونت
قوم مغول تتبیه نمودهاست:

َ َ
الس َ
احة ُص ْع ُلوک َع َلی َ
کان فی َّ
أکتافه
دو
ََ ٌَ ْ ََ ْ َ
عباءة ِمن ورق الخریر
ْ
َ ْ
طف َلة َت ْت ُ
رب فی جانبه الگحول
و
ُ
َ
َ
َ
ْ
َوتنفث الدقان في وجه ُمغول ّالری ! (البیاتي )432/2 :1995؛ «در [این] میدان بینوایی بود که بر دوشدش

عبایی از برگ پاییز وجود داشت و دقتربخهای بود که در کنار این بیندوا الگدل مینوشدید و دود در
شفرۀ باد مغول میافگند!».
در نمونۀ زیر سعدی یوسر نیز در پوشش یک ترکیدب وصدفی واژۀ «المغدولی» را در محدور
همنتینی با واژۀ «شب» قرار میدهد و به تتبیفی بدیع در ساحت معنایی زبان دست مییابد:

ُ َّ ُ ْ
ْ
َ ْ َ
ْ
د َعلی ال َم ْوتي َوأن َصاف ال َم َنائر ْیفبط اللیل ال ُمغولي
ترتفع ْال َح َر ُ
َو ُ
ائق ُ
طعمفا ُکت ُب...
ُ
ّ
َّلإن ُه الل ُیل المغولي! (یوسر )363 /1 :1988؛ «شب مغولی بر ُمردگان و گلدسدتههای شگستهشدده فدرود

میآید و آتشهایی با طع کتابها برپا میشوند .بیتردید آن شب شبی مغولی است».
ّ
ً
نگاهی کلی به ترکیباب و عباراب نسبتا متابفی که در نمونههای باه ارائه شد بهقوبی گویدای
این مطلب است کده «کلمداب زنددگی امدروز وقتدی در کندار کلمداب سدنگین و مغدرور گذشدته
مینتینند ناگفان تغییر ماهیت میدهند و قد میکتند و در یگدسدتی شدعر اقتالفهدا فرامدوش
میشود» (حسنلی .)113 :1391
« .12-4یأس» موصوفی انتزاعی با صفتهای رنگی

ُ
غبدارزدایی از آییندۀ ادراکداب و
شاعران امروز بهقوبی دریافتهاندد کده هزمدۀ جدور دیگدر دیددن «
احساساب است؛ یعنی قانهتگانی درون از دیدهها شنیدهها آموقتهها و اندوقتدههای انتسدابی و
ُ
اکتسابی پرهیز از عرف و عاداب مأنوس مدنش و معرفدت مدوروث درهد ریخدتن قلعدۀ قددیمی
دانسدتگیها و دلبسدتگیهای اجدددادی و بنیدانی برداشددتن پردههدا و نردههددا از جلدوی پنجرههددا و
منظرههای فراوان دلها و دیدهها و در یک کالم دگرگون شدن و دگرگون دیدن» (روزبه .)314 :1389
در بختی از سرودههای امروز رفتاری که شاعران با واژگان انتزاعی دارند رفتاری غیرعدادی و
هنجارگریز است؛ بهگونهای که شنین واژگانی در پفنای ّ
تخیل آنان بددون هدیچ گونده محددودیت
وجودی محسوس و عینی پیددا میکنندد و در ترکیب پدذیری بدا واژگدان حدوزۀ رندم حیداتی تدازه
مییابند .شاعران امروز با استفاده از این ترفند برآنند که معادهب ذهنی مخاطبدان را بدره زنندد و
آنان را در هیجان عاطفی برقورد با شنین تصاویری غافلگیر نمایند.
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در این فرآیند ه آیی غیرمعمول واژۀ انتزاعی «یأس» با رندم سدفید در شدعر قیصدر امینپدور
نمودی از روحیۀ هنجارگریز وی را در ساحت معنایی زبان نتان میدهد:
ُسدددددرخ کددددن یددددأس سفدددددید یدددداس را

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

بلند الحیدري نیز در پارهشعر زیر موصوف انتزاعی «یأس» را در محدور همنتدینی بدا وصدر
«الدامی :قونین» که ّ
معرف رنم سرخ است قرار دادهاست و به سداقت ترکیبدی برجسدته دسدت
یافتهاست:

َ
َُ ْ
د ْ فتلک کومة وه ٍ
َ ْ َ
أغ َرقت ف ْجري
َ
َّ
َول ْ َت ْبق لإه یأسک َّالدامي! (الحیدري )33 :1993؛ «آن کومۀ وه است کده سدپیدهدم مدرا غدرق نمدود و

شیزی ُجز یأس قونین تو بر جای نگذاشت».

حزن و اندوه تعبیهشده در این دو ترکیب که در ّ
جو عاطفی شعر شناور است مرئی (سفید بدودن و

سرخ بدودن) و نامرئی ( یدأس) را در وحددتی قیدالانگیز بهه رسدانده و سدبب شدده کده مخاطبدان
صمیمانه به فضای تجارب عاطفی این دو شاعر وارد شوند.
 .5نگاهی تطبیقی به آسیبشناسی ترکیبات نوین
در شعر امروز کلماب در یک نظام انداموار و هماهنم در کنار ه قرار میگیرند تا القاگر معنا یدا
مففومی باشند که شاعر به آن نظر دارد اما «گاه این انداموارگی آن قدر پیخیده میگدردد و کلمداب
بهگونهای دره تنیده میشوند که تعویض یا جابهجایی یک کلمه تمام شعر را آسیبپذیر میکند»
(طاوسی .)35 :1391
« در شعر واقعی ه جوشش و ه کوشدش سدف قدود را دارد .اگدر جوشدش بیتدتر باشدد
شاعری بیتتر و سخنوری کمتر قواهد بود .بهعگس اگر سف کوشش بخربد سدخنوری بیتدتر و
شاعری کمتر قواهد شد .اگر جوشش و کوشش برابر باشد شاعری کامل قواهی داشت» (موسدوی

گرمارودی .)67 :1391
با ّ
تأمل عمیق در ساقتار ترکیباتی که پارهای از آرایههای ادبی موجود در آنها در نگاه ّاول برای
ً
قواننده جذاب و تازه مینمایند متوجه میشوی که شگلگیری این آرایهها صدرفا از یدک فرمدول
سطحی بر روی کاغدذ تبعیدت میکندد و در آفدرینش آنهدا جوشدش ذهندی شداعر نقدش فراواندی
نداشتهاست .بنابراین سرایش شنین اشعاری عاری از ارزش هنری است؛ شراکه هر کسی بهسادگی
می تواند با کتیدن یک جدول و پس و پیش کردن یا تعویض جدای واژگدان در جمدالب مختلدر
شنین ترفندی را بهکار ببرد بدون اینگه ّ
تأمل و ّ
تعمق ویژهای بهکار برده باشدد .اگدر بخدواهی شدعر
معاصر ایران و عراق را از این زاویه آسیبشناسی کنی باید بگویی که بختی از قرق عادبهدایی
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ّ
که در ساقتار کلی عباربهای امروزین قودنمایی نموده از بره قوردن نظام قانوادگی برقی از
واژهها بهدست آمدهاست .با وجود آنگه بیسابقه بودن شندین سداقتارهایی در سدرودههایی امدروز

ایران و عراق سبب میشود که قوانندگان قدود را بدا اندواع تدازهای از «وصدلتهای واژگدانی» و
«بازی با کلماب» روبه رو ببینند اما این بدان معنا نیست که شنین ساقتارهایی همواره بده تقویدت
هیههای معنایی زبان منجر شده باشند بلگه گاهی بهگونهای سطحی که فاقدد عاطفدۀ هزم اسدت
کالم را به ابتذال میکتاند .نگاهی به ساقدتار عباربهای زیر کده همگددی بدا آمیدزش تدازۀ نظدام
قانوادگی واژگان بهدست آمدهاند ما را در درک بفتر آنخه که گفته شد یاری میرساند:
ْ

ّ

َ
کان ْت ْ
رب َه َ
األح َج ُار َتت ُ
اجس الظ َلمداب! (یوسدر 1988م)187 /1 :.؛ «سدنمها دلواپسدی تاریگیهدا را
ـ

مینوشیدند!».

َ َ ْ ََ ُ ْ َ 1
گة ْ
األریاح! (البیاتي )39/1 :1995؛ «قندۀ بادها نور شمعها را نوشید!».
د شربت سناها ضح
د نوشیدن نور ناب کاری است شگفت! (امینپور .)430 :1389

د نسیمی شعلۀ فانوس را نوشید! (سپفری .)52 :1389

واژگانی شون «دلواپسی» «نور» و «شعله» در ذاب قدود نوشدیدنی نیسدتند امدا شداعران در
تمام نمونههای باه در مدار طبیعی واژگان دست به نوجویی و قرق عادبهدای متدترک زدهاندد
اگرشه این ابتگارها آنشنان ه از منطق شاعرانه دور نیست و زیباییهای قاصی در پتدت هریدک
از آنها نففتهاست اما از آن رو که فعل «نوشیدن» نه فقط در این شند نمونده بلگده در جایجدای
سرودههای شاعران مذکور به عنوان یگی از عناصر تگراری در تنگنای لحظهها به یاری شعر آمدده
حالت کلیدواژهای کلیتهای به قود پذیرفته ک ه پس از شندین بار تگدرار تدازگی قدود را از دسدت
دادهاست .بنابراین پارهشعرهای باه ازآنرو آسیبپذیر مینمایند که سداقتار قدانوادگی واژگدان را
با یک فرمول سطحی بر روی کاغذ بر مبنای جابدهجاییهای کوشتدی و مگدرر شداعران د بیآنگده
جوشش قریحه در این ساقتارها شربش داشته باشد د دشار ّ
تدحول معنایی نمودهاند .بدیفی است:
«از منظر آسیبشناسی تصددویری که در نگاه نخددست تدازه مینمایدد امدا پیوسدددته تگدرار
میشود دیری نمی پاید که ارزش قدود را در برابدر دیددگان قوانندده از دسدت میدهدد و بداری از
کسالت را بر ذهن او تحمیل میکند .شنین تصدویری پس از هر بار تگرار شینش کوشتی واژگدان
را بیش از پیش برای ما یادآوری مینماید» (الغریبي .)143/1 :2004
در دو نمونۀ زیر نیز بار دیگر سعدی یوسر و قیصر امینپدور بدا شدیوهای همسدان و متدابه از
طریق پس زدن رابطههای قراردادی میان واژۀ «قطدره» و آمیدزش دور از ذهدن آن بدا واژگدانی شدون
«قستگی» و «رنج» به قالب زدن تصویرهای جدولی پرداقتهاند:
َ

ْ

د َتبگی َو َعلی َجبینک ِم ْن عناء ال َحرف قطرة! (یوسدر )286/1 :1988؛ «در آن حال که قطرهایی از قسدتگی
حرف بر پیتانی تو هست گریه میکنی».

د قطرهقطره قستگی را میشتید! (امینپور )411 :1389
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آن گونه که در این دو نمونه میبینی واژۀ «قطره» که در شیوۀ هنجارین کالم همواره با واژگانی
همخون «آب» «باران» «اشک» و ...ه آیی دارد در نمایی تازه و قالف انتظار در کندار دو واژۀ
«قستگی» و «رنج» قرار گرفتهاست .بیتردید تازگی در بیان این دو تصویر از سدط عدادی کدالم
فراتر رفته به زبان جلوهای زیبا بختیدهاست اما از آنجا که آفرینش شنین ترکیباتی همواره با غلبدۀ
نیروی کوشتی شاعران بر استعدادهای جوشتی آنان شدگل میپذیرد و ایدن جریدان در نموندههای
فوق نیز به شدگل جابهجایی سدداده و بیدردسدر واژههدای «قسدتگی» و «رندج» بده جدای واژهای
همخون «آب» صورب پذیرفدته توانش زبانی این دو شاعر را در بوتۀ نگاهی منتقدانه قرار میدهد؛
به عبارب دیگر «وقتی شاعران تمام کوشش قدود را مصدروف سداقتن شدعر و بدازی بدا کلمداب
میکنند و به همین دلیل نوشتههای آنان بهشدب همانند میشود و شعر را طبدق یدک دسدتورالعمل
آموقته و از پیش تعیینشده میسازند تفاوتی بدا ّ
سدنتگرایانی ندارندد کده بده دنبدال قافیدهبازی و
شعرسازی میروند .تنفا تفاوب آنان با اینان در «ساقتهای تدازه» اسدت کده بدا فراگیدری تگنیدک
میتوان به آن دست یافت (← حسنلی  .)64 :1387به هر حال نمونههایی از این دست فدراوان در
سرودههای معاصر ایران و عراق به شت میقورد؛ بهگونهای که میتوان گفت برقی از شاعران این
دو سرزمین تاکتیک شینش جدولی را از طریق بره زدن ندظام قانوادگدی واژگان به عادتی غالب
تبدیل نمودهاند و نهتنفا ایرادی در آن نمیبینند بلگه آن را از نتانههای شعر ُمدرن میپندارند!
 .6نتیجه
بفره برداری مناسب از ترکیباب بدیع در ساقتار کالم شاعران امروز افزون بر اینگه به شعر طراوب
و تازگی میبختد در توازن زبان و گتدایش شتد اندازهای ندوین معندایی نیدز نقتدی برجسدته و
تعیینکننده دارد .در رهگذر ساقت شنین ترکیباتی دقل و ّ
تصرفاب شاعرانه بایدد بهگوندهای باشدد
ِ
که اصول بنیادین زبان را ُمختل نگند و به «اصل رسانگی» قدشه وارد ننماید؛ شراکه تالش شاعران
در آفرینش تصاویر ناآشنایی که از طریق ه آیی غیرمنتظرۀ واژگان حاصل شدهاند در صدورتی کده
فرآیند معنارسانی را دشار اقتالل نماید نهتنفا مطلوب نیست بلگه به ساقتار معنایی زبان آسیب
ّ
جدی می رساند؛ به بیان دیگر تمام ترکیباب و عباراب نوینی کده سداقته و پرداقتدۀ ذهدن شداعران
ّ
امددروز بددوده کددارکرد شایسددتۀ هنددری ندارنددد و شددیفتگی قددارج از ح دد برقددی از شدداعران بدده
ترکیبسازیهای ناآشنا و عباربپردازیهای غیرمعمول گاه به تصنّع شعر میانجامد .با این حدال
آفرینش هدفمند ترکیباب و عباراب تازهای که با پایبندی به «اصل رسدانگی» ّردپدایی در سداحت
معنایی زبان گذشته ندارند افزون بر فضای تازهای که در شعر ایجاد میکنند تأایر مطلوبی نیدز بده
مخاطب القا مینمایند.
در این رهگذر بخش عمدهای از تازگی و غرابت سدرودههای شداعران معاصدر ایدران و عدراق
ناشی از کاربرد همین ترکیبها و عباربهای تازه و ناآشنایی است که در کارگاه پیخیدۀ ّ
تخیدل آندان
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تگوین یافتهاست و به کالم آنان ّ
تحرکی نوین و عادبگریز بختیدهاست .بیدنش شداعرانۀ بزرگدانی
همخون سفراب سپفری مفدی اقوان االث و قیصر امینپور از ایران و بلند الحیدري عبدالوهاب
البیاتي و سعدی یوسر از عراق برآیند گذر از تعبیرهدای کفدن و غبدارآلود گذشدته و پیوسدتن بده
تصویرهای مدرن و نوففور امروزین است .ترکیبداب تصدویری سدرودههای ایدن شداعران از نظدر
ماهیت مصال سازنده و معنایی که از آنها برداشت میشود ابعداد مختلفدی دارندد کده مف تدرین
آنها عباربا ند از :تصاویر حماسی تصداویر عرفدانی تصداویر سیاسدی تصداویر اجتمداعی و...
شنین ترکیباتی آنگاه که با پتتوانۀ معنایی مناسب همراه بودهاست و به ایجاد پیونددهای هدفمندد
میان واژگان منجر گتته افزون بر اینگه نوآوری و آشنازدایی ایجاد نموده هنر ایجاز را نیدز بده اوج
قددود رساندهاسددت و مخاطددب را بدده کتددر فرافتهددای نففتدده در هیددههای معنددایی واژگددان
برانگیختهاست.
پینوشت
 .1مرجع ضمیر «ها» واژۀ «شموع» است.
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