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 سازیهنر ترکیبحکیم زلالی خوانساری و 
 

 1دکتر حیدرعلی دهمرده 

 2سامره شاهگلی

 چکیده

با افزودن انووا   های زبان به همدیگرپیوستن واژه .های ترکیبی استزبان وزبان فارسی جز

نشانة زایایی  سازی،سازی است. واژهبترکی متداول جهتهای وندها به واژه، یکی از شیوه

 1221زلالی خوانساری ). رودبه شمار میآن  و پایداری تداوم هایترین شیوهزبان و از مهم

شاعران برجستة سبک هندی است. وی به عنووان شواعری آهواه بوه اسورار  از جمله(، ه.ق

جسته است تا  ن سودکیمیاهری زبان، برای بیان مفاهیم هنری و ذهنی خویش از واژهان زبا

او در آمده اسوت.  غالب در شعر . چنانکه ساخت ترکیب، به عنصرترکیباتی تازه را بیافریند

بسامد بالای ترکیبات بدیع، نوا و آهنگ خاصّ ترکیبوات، زبوان اسوتوار و از همین رهگذر، 

وی شوعر و غنوای نیز تخیّل قوی و هنجاندن همة این موارد در سیاق ترکیبات، در باروری 

زلوالی اشوعار های خلّاقانوة سوازیانووا  ترکیب پوووهشتأثیر فراوانی داشته است. در این 

بلاغت بررسی شوده  وخوانساری در ذیل سه بخش: مضامین فکری، ساختمان دستور زبان 

از خصوصویّت زایوایی است. دستاوردهای پووهش ناظر بر این است که زلالی بوا اسوتفاده 

ته است. از میان انوا  نو نظیری ساخو ترکیبات بی کلماتی آن، پذیرترکیب ویوهیزبان و 

هم از لحاظ بلاغت و فصواحت و هوم از لحواظ بودعت و  ،سمیشاعر، ترکیبات ا ترکیبات

 است. برخوردار اهمیّت فراوانیتازهی از 

 سازی، ترکیبات اسمی.حکیم زلالی خوانساری، دیوان اشعار، ترکیب ها:واژهکلید
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 مقدمه

و  ه.ق(، از شاعران بزرگ و صاحب سبک زبان فارسی اسوت. وی در اشورا  1221ی خوانساری )زلال

وه آثوار . متأسوفانه از میوان انبوآیودبه حساب میشاعران طرّاز اول  و، جزآهاهی به علم کیمیاهری زبان

را بودان توان شواعر ت که میحکیم زلالی خوانساری، این تنها عنوان و نشانی اسشاعران و نویسندهان، 

تووان جوزو نامید. زلالی را بر اساس اشعار و حکیم خواندنش از طر  دانشومندی چوون میردامواد می

کوه وی ویوه موسیقی دانست و تنهوا کسوی نجوم و به  هایی مثل فلسفه، ریاضی،ن عالم در حوزهشاعرا

اد، حکویم نهود هموین میرداموبه حقیقت و از سر فخر دنیوی و اخروی بور آسوتانش جبوین ارادت می

 سوروده شودهبه نامش اشراقی مشرب است. شخصی که بیشتر آثار زلالی به سفارش و تشویق وی و یا 

نوآور بود و روشی مخصوص در نحوة ارایة افکوارش   و مبدوی شاعری (. 11:1951)شفیعیون، است

ماننود »فسویر دارد. آورد که هاه نیاز به توضیح و ترا به وجود می ایهای تازهداشت و از این راه ترکیب

، یعنوی مرغوی "مور  روزپنهوان"هردد. ، یعنی کسی که در دشت به دنبال غنچه می"خواه دشتغنچه"

ن ، یعنی آنکه به جای شوراب از خوو"ساقی خونین جگر"آید و پنهانست. که به هنگام روز بیرون نمی

هووس "اصوواب کنود. ، یعنی کسوی کوه اندیشوة ن"سوزفکر خام دما  دل به"نوشد. جگر خویش می

، یعنی آنکه هوس فضای باز فرسنگ در فرسنگ دشت را داشوته باشود. "پخت فضای دشت و فرسنگ

، در حد و اندازة یک لب تَور کوردن. "لب تَرانه"شود. ، جایی که هر روز درد دلی نو متولد می"نوکده"

و تعبیرهوای نووآیین را های های عجیب و ترکیباند این همه مضمونشگفت است که دربارة او نوشته

 (.122:1،ج1912)صفا،« هفتآهاهانه می

دیگور و در  های بعدی در شعر شاعرانر دورهد ای دیگر از ترکیبات آورده شدة زلالیدر مقابل پاره

ر، هریختوه سست، بهاشومپسند، آتش آرزو، شادی مرگ، قدمنظیر: طبیعت»شود. ر نیز دیده میزبان معیا

آلود، دوری ضورور، هلولکنوار، تماشواخواه، دیرسواله، پراپور، بوالین ضورور، لیخواب، غلط آورده، خا

فوراق، راهکوش، تماشواهیر، نوتماشوا، آیان، زانو شده، خون تدارک، نگاه انتخابی، غیرپناهی، مردهسخن

خورد که بعضاً به طور محودود در زبوان وجوود کامزد. همچنین ترکیباتی نیز در شعر زلالی به چشم می

خم، سورجوش، سورچین، نالوه، توه، ولی شاعر به آنها توسع فراوانی در شعرش بخشیده است: تهداشته

 (.79:1951)شفیعیون،« فکر، تهآباد، شادیانهنشر، سرخم، سرشکن، غنچهته
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سوابقه از مختصوات ابدا  ترکیبات تازه و تعبیرات بی»اند که دربارة زلالی چنین نوشتهبر این اساس 

زلوالی »چنین معرفوی شوده اسوت:  تذکرة شمع انجمن(. زلالی در 192:1911کوب،ین)زرّ« کلام اوست

افکنود، سوبعة کند و نیستان کلکش در این بحر لآلی شواهوار میخوانساری، طبعش از مثنوی طوفان می

« د بنودان خیوال را در دایورة حیورت کشویدهن را ترصیع کاری آسمان بخشیده و سسیارة او زمین سخ

 (.71:1997)بخشی،

سازی در حووزة شوعر وی، توأثیر بسوزایی کیمیاهری زبان در عرصة ترکیبراز و رمز آهاهی او به 

در قالوب  زیادی وجود دارد که عموماًتشبیهات، استعارات و کنایات  در اشعار ویچنانکه داشته است. 

ضوامین غریوب و این ترکیبات، زادة قریحة خلّاق اوست. زلالی در آفرینش م شود،یک ترکیب ارایه می

ترکیبات و تعبیرات نا آشنا، مهارتی خاصّ دارد. او حتی در بیان مضامین عادی و رایج، چنوان نووآوری 

کنود. ترکیبوات زیبوا و منحصور بوه فورد کرده که همچون تعبیرات و ترکیبات ابداعی خودش جلوه می

محموود و ایواز بخوش مثنووی ای درخشان بر تارک آسمان شعر وی، بوه خصووص زلالی چون ستاره

های خیال شعرش را بر مبنوای هموین ترکیبوات ها و شکلای که بسیاری از صورتهونهدرخشد. بهمی

 ها و شگردهای شعرش دانست.توان از مایهبنا نموده و این ترکیبات را می

امیوری خراسوانی و است. صورت هرفته  هاییر زلالی خوانساری پووهشدر خصوص شعتا کنون 

، بوه معرفوی شواعر و خصوصویات شوعری وی «حکیم زلوالی خوانسواری»مقالة در  ،(1951ده )دهمر

 بیوان در کوه اسوت قریحوه خووش و اقخلّو نووآور، شاعری ویاند که و به این نتیجه رسیده پرداخته

 ویووه جایگواهی او کلوام در مجازهوا و هواتشبیه زیبا، تصویرهای. دارد خاصّ سبکی خود هایاندیشه

 در تحقیقوی بوا عنووان(، 1931)آبوادی و نووروزی نجف. بخشودموی خاصی زیبایی شسخن به و دارد

 خصووص در ،«بررسی تطبیقی موسیقی درونی اشعار مذهبی زلالی خوانساری و ابن معتووق موسووی»

 مودایح. در مقالة مذکور آمده کوه اندکرده تفحّصی موسوی معتوق ابن و خوانساری زلالی مذهبی اشعار

 شواعر نیوز موسووی معتوق ابن. دارد وی عرفانی از مشرب حکایت است و دین زرهانب شأن در زلالی

 مودح در چوه و دین بزرهان مدح در چه او قصاید. است عربی ادبیات در زلالی ةهم دور شیعه مذهب

 دو هور شعر میان که اندرسیده نتیجه این بهنگارندهان  نهایت در و ددار مذهبی رنگ ،عصرش حاکمان

 بوه هواتفواوت و هواشوباهت این تعلّ که دارد وجود درونی فرم نظر از هاییشباهت و هاتشاعر تفاو

ناموة (، در پایان1931رحموانی )همچنوین  .هورددمی بر عربی و فارسیادب هایویوهی و فردی سبک
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را موورد  او، سوبک شوعر «زلالی خوانسواریهای بررسی سبکی مثنوی»با عنوان کارشناسی ارشد خود 

 قرار داده است.  بررسی

سازی واژهانی دیووان اشوعار ترکیب"لی در زمینة نکه تا کنون هیچ هونه پووهش مستقبا توجه به ای

ها سوازیبوا بررسوی انووا  ترکیب انددر این مقاله سعی کرده هانگارند، نانجام نشده "زلالی خوانساری

د و برای دسوت یوافتن بوه نی تأکید ورزدر حوزة اشعار زلالی بر غلبة این وجه زبانی در دیوان اشعار و

سازی در شعر زلالی، تمام ابیات بیت بوه بیوت مطالعوه یافتن از غلبة عنصر ترکیب این منظور و اطمینان

بندی شوده اسوت. روش ترکیوب بووده، اسوتخراج و دسوتهدو هزار  بیش ازها که شد و تمام نو ترکیب

 ای بررسی شده است.ز تحلیل محتوا، به شیوة کتابخانهپووهش، توصیفی و نتایج با استفاده اانجام این 

 ضرورت و اهمیّت تحقیق

های جدید دیوان اشعار زلالی خوانسواری، در جوواب دادن ترکیباهمّیت این تحقیق، افزون بر معرفی 

 است: مطرحبه سوالاتی است که در این زمینه 

 د و کودام بخوش بسوامد تووان تقسویم کورهای بر ساختة شاعر را به چند دسوته میترکیب

 بالاتری دارد؟

 های جدید اشعار زلالی کدامند؟های فکری غالب در ساخت ترکیبزمینه 

 عناصر بلاغی و زیباشناختی در نو ترکیبات شعر زلالی از چه جایگاهی برخوردارند؟ 

 بحث و بررسی

شوود. آن محسوب میهای حفظ و تداوم ترین شیوهترین نشانة زایایی یک زبان و مهمسازی عمدهواژه

های نو برای القای مفاهیم تازه، بوه غنوای واژهوانی زبوان و برخوورداری آن توان زایایی و ساخت واژه

سازی توانمند، فعّال و مولّد وابسته است. این دستگاه باید چنوان شوالودة اسوتواری زبان به دستگاه واژه

ویسوندهان و هوینودهان، متناسوب بوا نیواز ن های جدید وداشته باشد که بتواند در ساخت و تولید واژه

ختلفوی صوورت های مرسانی و القوا  مفواهیم توازه بوه شویوهسازی به منظور پیامکند. واژهآفرینی نقش

(. زبوان فارسوی در 15:1952سازی است )طباطبایی،، اشتقاق و ترکیبهاین این شیوهترهیرد، اما رایجمی

هوای هنود و اروپوایی خوردار است. زبوان فارسوی یکوی از زبانانگیزی بریی شگفتااین عرصه از توان
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هوای ترکیبی، تووان بوه هوم پیوسوتن واژهویوهی های ترکیبی تعلّق دارد. منظور از است و به هروه زبان

زبان به یکدیگر یا افزودن پیشوندها و پسوندها به آنها برای ساخت کلمات جدید، برای بیوان معوانی و 

های جدیود از رهگوذر ترکیوب (. بنابراین بخش بسیار بزرهی از واژه7:1912رّبی،مفاهیم تازه است )مق

 کنود کوه مخوت ّها از قواعد خواصّ خوود اسوتفاده میشوند. البته هر زبانی در ترکیب واژهساخته می

هایی چون: اسم مرکوب، صوفت توان از ترکیب برای ساخت مقولههمان زبان است. در زبان فارسی می

بهوره بورد. هور  و نظوایر آن حور  ربوط مرکوبرکب، فعل مرکب، حر  اضافة مرکب، ممرکب، قید 

شاعری با توجه به نگرش و هزینش خاصّی که در قبال جهان و زبوان دارد، الگوهوایی را بوه صوورت 

هیرد که زلالی خوانساری یکی از این شاعران هنرمنود اسوت. خودآهاه یا ناخودآهاه در اثرش به کار می

: هوایتووان در بخشهای موجوود در دیووان اشوعار زلوالی خوانسواری را میس، نو ترکیببر این اسا

 .کردفکری، ساختمان دستوری و بلاغت بررسی  مضامین

 سازی در اشعار زلالی خوانساریترکیب -1

بخصوص بخوش مثنووی محموود و ایواز  ها و ساخت ترکیبات تازه در اشعار زلالی خوانسارینو واژه

وصویف نمووده و های هونواهونی تهای جدیود را بوه صوورتای دارد. شاعر ساخت واژهکاربرد ویوه

هیری از آفرینش کلمات جدید، بوه تصویرسوازی ی از آنها ساخته است. وی با بهرهتعبیرات بسیار زیبای

و نقّاشی با کلمات پرداخته و توانسته انوا  معانی و مفاهیم را در برابر ذهن مخاطب به تصوویر بکشود. 

های نو برای شاعر مجالی است تا با قدرت تخیّول، جهوان آرموانی خوویش را تصویرسازی به مدد واژه

ها، ظر  بیان انوا  عواطوف و احساسوات های درونی خود را بیان کند. بنابراین نو واژهبسازد و حالت

عرفوانی تقسویم  -عاشقانه و اخلاقی -عاطفیاند و به طور کلی به دو جنبة اشعار زلالی خوانساری هشته

 شوند.می

 ها، بیانگر عواطف و احساسات شاعرانه )جنبة عاشقانه(نو واژه -1-1

هووای جدیوود، منزلووت و ارزش دیگووری قایوول شووده اسووت. زلووالی خوانسوواری بوورای سوواخت واژه

ها، قلمرو وسیعی از مضامین ادبی شاعر را به زیر فرمان خود کشویده و معوانی و عواطوف سازیترکیب

چون: عشق و نفرت، مهربوانی و سونگدلی، دوسوتی و دشومنی، خشوم و بخشوش، انودوه و متضادی 

هوا بوا صوفات و انود. در شوعر زلوالی خوانسواری، نوو واژهشادی، صداقت و ریا را در خوود هنجانده
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(، بوسوة شومع 9112(، ابورش روح )ب1122(، آه بسته )ب1237تعبیرهای مختلفی نظیر:آشنا رنگ )ب

(، 9221(، خوراب عشووه )ب9913(، خواتم دل )ب2111(، چاشنی ناله )ب121بوی آه )ب(، 522)ب

(، تواج 112(، پیمانة عشوق )ب151بساط بوسه )ب(، 112(، دهان خنده )ب233چنگ قهقة شیشه )ب

م )ب132عشووق )ب (، شوواب بوسووه 192دل )ب (، دلووو121ِ(، دروازة دیوودار )ب112(، چشوومة تبسووّ

های شووادی (، کللووه121فروشووی )ب(، قهقه222ب(، عقیووق بوسووه )227(، شووهید غمووزه )ب119)ب

(، 1971روز بووازار نظوور )ب(، 131(، خاکسووتر عشووق )ب171فووروش عشووق )ب (، هلدسووته115)ب

(، عشوقِ 25(، صدای بوسه )ب123(، شهیدان سخن )ب71بیت موج خون )ب (، شاه575زار )بزخم

هیر (، لوذت2331(، کوچوة دل )ب2222(، عکو  خوواهش )ب135(، عقدة کود )ب2199عشق )ب

بوار )معوادل  1129( و... کوه بوه تعوداد 9911(، نصاب عشوه )ب111(، لقمة عشق )ب2521شکر )ب

 ( آمده است.72/73%

 یکوووی اشوووکی بوووه هووورد دیوووده توووازد

 

 کووه بوور وی چشووم موون چووون دایووه نووازد 

 (111:1951)زلالی خوانساری،                    

دو ترکیب ابداعی شاعر هستند که با آنهوا عواطوف  ،"نازیدن چشم"و  "اشک به هرد دیده تاختن"

و منجر به شیوایی سوخن شواعر و نفووذ عاشقانة زلالی خوانساری )غم و اندوه( به تصویر کشیده شده 

. در ابیاتی دیگر نیز شواهدی از آمیختگوی احساسوات شواعر بوه شودآن بر سویدای دل خوانندهان می

و  "پیوه هذاشوتن چورا  دیوده"، "عشق بور طرازیودن"بات وسیلة ساخت ترکیبات نو آمده است. ترکی

 ، محصول ذهن خلّاق شاعر است:"عشق بافان"

 دمووواغش هووواه عشوووقی بووور طووورازد
 

 اش پیهوووووی هووووودازدچووووورا  دیوووووده 
 

 ز نالووه تووار و پووودم در خووراش اسووت

 

 بافان، خووش قمواش اسوت که خواب عشق 

 (122و  911)همان:                                 

 های اخلاقی و عرفانی )جنبة عارفانه(ها، بیانگر اندیشهنو واژه -1-2

هوا در موواردی حواوی انووا  تفکّورات اخلواقی و عرفوانی شواعر در اشعار زلالی خوانساری، نوو واژه

د، چنانکه شاعر از آنها برای بیان اوصا  و تعبیرات عارفانة خویش بهره هرفته اسوت. موواردی نباشمی

 از قبیل:
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(، بیووع رحمووت 2711(، اضووافات موجووود )ب2121(، اشووک پرسووتش )ب2127یوونش )بآیینووة ب

(، چواک بیوداد 251(، حجلوة رحموت )ب2722مرد آمین )بی(، پا935انداز عبادت )ب(، پای255)ب

(، 159نووش )ب (، خطوا111(، خضر عمر )ب2211خرقة خم )ب(، 9921(، خرج اعمال )ب111)ب

(، 2911(، صولای حاجوت )ب2211، شوهباز نیواز )ب(2111(، شکست توبوه )ب2759دمان کوثر )ب

(، مسوتوفیان خواک 2111(، هول موال آدم )ب2211(، کوچوة شوقّ القمور )ب111طاقهای سوجده )ب

(، آغووش درهواه 222، آغوش خووبی )ب(219(، پیغمبر شعر )ب977(، نمکدان اجابت )ب9212)ب

(، سوااه 111خرقوة لالوه )ب (،112(، تنودباد نفو  )ب111(، بخیة راز )ب33(، ابر توحید )ب132)ب

(، 112(، طوور میخانوه )ب112(، شاهسووار ملکووت )ب111(، سونگ اجول وزن )ب121استغفار )ب

( بوه %91/92موورد )معوادل  712و نظایر آن که با بسوامد  (153(، نهال شیعگی )ب111مشق نف  )ب

 کار رفته است.

 نهمب  که با نقش معانی سر به بوالین موی

 

 ه بسوتر دیبوای مونخیز هشوت خاک یوسف 

 (71)همان:                                         

ای ملویح بوه داسوتان حضورت بیوت اشوارهکنود. آفرینی شعر خوویش افتخوار میشاعر به مضمون

خوواک "بووا اسووتفاده از افکووار عارفانووة خووویش، ترکیووب ابووداعی  زلووالی در اینجووا و یوسووف) ( دارد

   را آفریده است. "خیزیوسف

 دل دوز دمووم کووز هوودفی رد نشووود تیووز

 

 زایووداز کمووان خانووة ابووروی قَوودَر می 

 (11)همان:                                       

کموان خانوة ابوروی "امور اعتقاد به قضا و تقودیر الهوی دارد، از ایون رو ترکیوب شاعر در رابطه با 

 ، شاهدی دیگر است:"افتادن تسبیح سرشک از دست"، به زیبایی آمده است. همچنین "قدر

 خواسووت آموود هریووة مسووتچنووان بی

 

 کوووه تسوووبیح سرشوووک افتووواده از دسوووت 

 (121:1951زلالی خوانساری، )                   

لازم به ذکر است در شعر معاصر و در آثار شاعرانی چون: هرمارودی، اوستا، هراتوی و... نیوز کوم و 

و محتووای غالوب ترکیبوات آنهوا بوا مضوامین:  شود. چنانکه زمینة فکریها مشاهده میبیش نو ترکیب

کند که از این حیث با موارد یواد شوده از اشوعار زلوالی انقلاب، آزادی، سیاست و جامعه ارتباط پیدا می

توو »: "قرآن سورب و خوون آیوه"متفاوت است. از این جهت ردپای مضامین فوق را در ترکیباتی مانند 
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(. 57:1959)هرموارودی، «ر پوسوت کشویدة صوحرا نوشوتیرا/ بوهای دلاوریوتقرآن سرخی/ خون آیه

( و 122:1955)اوسوتا، «بارهی شبرنگ من در جوشنی/ دیوو تنودر بانوگ پولوادین تنوی»: "تندر بانگ"

تووان ( را می221:1952)هراتی، «آی دمندهان شیاورهای شایعه/ آی حنجرة دیگران»: "حنجرة دیگران"

 مشاهده نمود.

 تور زبانسازی از لحاظ دسترکیب -2

بودن، اسوتفاده از  ترین وسیلة ارتباط در جوامع انسانی است که در عین پیچیدهزبان، نخستین و هسترده

منودی اسوت ها به راحتی و در هر شرایطی امکان پذیر است. زبان، دستگاه پیچیده و نظامآن برای انسان

تاریکی، رموز معماهوا و بزرهتورین واژه، کلید کشف »اش الفبا و واژهان است. که اجزای تشکیل دهنده

« مانوودتووازه میا انسووان اسووت، جاودانووه و کشووف انسووان بوور روی زمووین اسووت. اکتشووافی کووه توو

زا، پویا و دینامیک است و بوه دلیول ماهیّوت تحووّل (. زبان یک وسیلة ارتباطی درون72:1911)براهنی،

ن ترمیم، نوزایی و تجدیود پوذیری (. از این رهگذر، امکا2:1957پذیرش، هرهز ایستا نیست )وحیدیان،

از رکود و مورگ  ،سازی در یک زباندر هر زبانی وجود دارد. وجود ظرفیت و امکانات کافی برای واژه

، ترکیوب سوهل های مختلف تولیود واژهوان جدیود در یوک زبوانکند. در میان شیوهجلوهیری میآن 

 (.33:1917آنها است )سایار،ترین الوصول

هوای تصوریفی سازی چه آنها که بیشوتر در زباناً از همة الگوها و فرایندهای واژهزبان فارسی تقریب

افزایی و پیونود آیند ونوداند و حتی فرهای ترکیبیروند )مانند اشتقاق( و چه آنها که ویوة زبانبه کار می

بوان ز»(. بوه هموین جهوت 91:1959هیرد )عاصوی،، بهره میاست یهای پیوندبه زبان طوکه بیشتر مرب

(. 39:1952کدکنی،)شوفیعی« ها اسوتفارسی به لحاظ قدرت امکانات ترکیبی، یکی از نیرومندترین زبان

ی »اند. شاعران بزرگ همواره ترکیبات تازه را در شعر خود آفریده ایون شوعرای بوزرگ، کلموات خاصوّ

ی مود شاعران همواره شناساند. به خواننده میدارند که شخصیت آنها را  اند و نظور داشوتهمعنای خاصوّ

(. شاعری کوه توانوایی ابودا  215:1975)اسفندیاری،« ای برای منظور خود پیدا کننداند کلمهمجبور بوده

مفاهیم تازه را دارد، نیازمند واژهان جدیدی است. او از امکانات زبان استفاده کورده و ترکیبوات بودیعی 

سازان زباننود. آنوان کلمواتی ماننود ین لغتذوقان، بهتر (. شاعران و صاحب12:1955سازد )مدرسی،می

انود اند و چنان زیبا در شعر خوویش جوای دادههریز و صدها مانند آن را ساختهدلستان، پریچهر، پنهان»
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 «انودسوازی، آیوین و اصوولی دارد کوه آنهوا بوه خووبی از آن آهواه بودهها نشسته است. لغتکه بر دل

ها فراوان بهره هرفته است و بور ایون اسواس سازیاز ترکیب (. زلالی خوانساری222:1952)فرشیدورد،

ر زبان، ذیول چنود عنووان کلوی توان از لحاظ ساختمان دستوهای موجود در اشعار وی را مینو ترکیب

 بندی کرد.تقسیم

 های اسمیترکیب -2-1

یبواتی هوم کوه در جز واژه که در نف  و ذات خویش باید از بار موسیقیایی لازم برخوردار باشد، ترک به

آرای هوم باشود. یاکوبسون آید، باید متمم و مکمل بوار موسویقیایی و آهنوگیک اثر ادبی به وجود می

تورین ایون ویوهی زبوان شوعر دارد. یکوی از مهمی در خصوص های مهم(، دیدهاهاس روسیشن)زبان

محوور »ن شوعر اسوت. جانشینی و همنشینی زبامحور ها و امکانات ها، بحث او در باب هزینشدیدهاه

جانشینی، مربوط به عنصر غایب و محور همنشینی مرتبط با عناصر حاضر در زنجیرة سوخن اسوت. در 

تواند از میان انبار زبان، واژهان هوناهونی را برهزیند و آنهوا را در هو میمحور همنشینی، شخ  سخن

 (.  117:1912)مقرّبی، «وضعیت هم جواری و همنشینی جدیدی قرار دهد

در واقوع شواعر،  در این بین کار شاعر بیش از هر چیزی تأکید بر محور همنشینی و ترکیبی اسوت.

کنود و در محوور ای غیور منتظوره احضوار میواژهانی را از انبار و امکانوات جانشوینی زبوان بوه هونوه

انه، هویود: زبوان شواعرست که یاکوبسن در باب زبوان شوعر میا . این جادهدهمنشینی جدید قرار می

در (. Bradford,1994:9افکنود )اصل تعادل را از محور جانشینی به سوی محور همنشوینی طورح می

هوای سازی نکاتی هفته شود. زبان فارسی جوز  زبانبادی امر لازم است که در رابطه با ترکیب و ترکیب

واقوع شوود. در هوای خواصّ ایون زبوان محسووب میسازی از ویوهیباشد. ویوهی ترکیبصرفی می

شوند. ترکیب در زبان عربوی در مقابول تجزیوه کلمات مرکب همان کلماتی هستند که ترکیب نامیده می

(. 111:1979قرار دارد و آن عبارت است از هرد آمدن حرو  در یک جوا و ایجواد کلموه )فرشویدورد،

نو  اسم + اسوم باشد و اغلب از ها مربوط به اسم میسازیدر اشعار زلالی خوانساری، بیشترین ترکیب

یوا از یوک  و شوند و یا از یوک اسوم و یوک صوفتهستند. کلمات مرکب نیز یا از دو اسم ساخته می

ترکیبوات اسومی کوه در دیووان  هیورد.کلمة مستقل با یک جز  پیوندی که در اول یا آخور آن قورار می

 باشد:اشعار زلالی خوانساری بیشترین بسامد را دارد به شرح ذیل می
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(، افسور 2237(، آخرهوای روز )ب792(، هلوزار نالوه )ب721(، دما  زنبوق )ب112)بچشمخانه 

(، بوزم پیالوه 2172(، برگ سرشوک )ب2111(، انگارة خاک )ب1913(، امتلای خنده )ب219شعر )ب

(، پیووه دل 2211(، پاسوونگ دل )ب11(، بوسووة چشووم )ب1172(، بدخشووان جگوور )ب9171)ب

(، 2211)ب (، تووه خنووده771(، توه زخووم )ب9292)ب(، تووه فکوور 9115(، تربوت خانووه )ب1121)ب

(، 2115(، خونابة حسورت )ب1519(، خون سرشک )ب117ناله )ب (، خراش271خراش مصر  )ب

بوافی  (، حیلوه121(، درد موزد )ب991(، دانة نوور )ب525(، خیل خیال )ب2115خوناب تراوش )ب

و... کوه بوا بسوامد  (119ب(، هورداب نوا  )193(، پردة خیال فوروش )ب155، پای هام )ب(792)ب

 ( ساخته شده است.%23/23مورد )معادل  129

 زار صرصوور و هووردچووه صووحرال غووول 

 

 کوردکه در دهشوت، هوراس از خوویش می 

 (113:1951)زلالی خوانساری،                 

. علاقوه و باشوددر این بیت مبیّن خلاقیّت و نووآوری شواعر می "زار غول"ترکیب اسمی و ابداعی 

هوا بهوره سازی باعث شده است تا از هر فرصتی در جهت خلوق ایون نوو  ترکبن  شاعر به ترکیبا

و نیوز در ابیوات زیور  سوازدهیرد. این ترکیبات هم صورت کلامش را زیبا و هم سخنش را برجسته می

کوه ایون ترکیبوات علواوه بور  آورده شده است "آیین موهان"و  "غم آیین دردِ"ترکیبات اسمی جدید 

در  افتود.هوا میانگیزد و چنین است که کلوام زلوالی بور سور زبانوشش وزنی توجه مخاطب را برمیپ

 توصیف عشق ایاز به محمود هفته شده:

 رسوووواندی نکتووووة درد غووووم آیووووین
 

 شکسووووت هوشووووة بووووالین بووووه بووووالین 
 

 کوووردایووواز، آیوووین موهوووان توووازه می
 

 کووووردهووووای جگوووور، شوووویرازه میورق 

 (721و727:1951، )زلالی خوانساری           
 

 های فاعلی مرکبصفت -2-2

نامنود. های مرکب بسیاری وجود دارد که دستوریان سنّتی آنها را صفت فواعلی میدر زبان فارسی، واژه

ل شوود. حوامشتقی است که با افزودن پسوند وَ نده به بن مضار  افعوال حاصول میصفت فاعلی، واژة 

رود و ه حذ  شود، کلمة باقیمانده به جای صوفت بوه کوار مویوَ نداهر از آخر صفت فاعلی مختوم به 

ای هویند. در ایون صوورت قبول از بون مضوار ، کلموهآن را صفت فاعلی مرکب مرخّم یا مخففّ می
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افزاینود بووده اسوت  افزا که در اصول غومآورند که با بن مضار  تشکیل یک صفت بدهد، مانند غممی

شوود، زایوایی فراوانوی دارد، هگذر آن صفت فواعلی سواخته می(. الگویی که از ر271:1913)شریعت،

زایایی این الگو به عوامل متفاوتی چون: رعایت اصل اقتصاد و نیواز زبوان فارسوی بسوتگی دارد )ناتول 

های بدیع و نظرهیور در اشوعار زلوالی خوانسواری نقوش هالگو در ساختن واژ(. این 112:1911خانلری،

ترکیبات، علاوه بر تنگی واحدهای مصر  و بیت کوه منجور ه سوی این نو  رویکرد زلالی ب مهمی دارد.

ط بور آنهوا نیوز هردد، به آهاهی شاعر از وجوه چند معنایی زبان و تسولّبه ایجاز در محور همنشینی می

 شود. مربوط می

بین کلمات شعر زلالی خوانساری، پیوندهای لفظی و معنوی متعوددّی برقورار اسوت. وی همچوون 

کشود. درصود برخوی افعوال موورد اسوتعمال در ندهی مقتدر رشتة طلایی واژهان را بوه زنجیور میفرما

توانود در تعیوین سوبک شخصوی وی انگیوز اسوت و میاعلی مرکب در اشعار زلالی توجوه برصفات ف

ی »هوید: ها توسط شاعر میراهگشا باشد. شمیسا دربارة هزینش واژه هنرمنود، رفتارهوای ذهنوی خاصوّ

« کنوودی را بووه آنهووا حموول میی معنووی خوواصّ یووا احسوواس خاصووّ کلمووات دارد، یعنوو بووا برخووی

های فواعلی مرکوب، ترکیبوات نظرهیور و پور (. زلالی خوانساری با سواخت صوفت111:1911)شمیسا،

 های فاعلی مرکب در اشعار وی به شرح زیر است:تشماری از این هونه صفکرده،  محتوایی خلق

حسوون هلوسوووز (، 121آمیز )ب(، شووورش115افشووار )ب(، دسووت2359زن )ب آفتوواب تیوو 

(، سورین 213سووز )ب(، بورق نا 591خواب خونریز )ب(، 2131ش )ب(، حسن سخن کل2117)ب

(، 179(، سوواهر هلاوووش )ب139(، خووونریز سووبو )ب111سوواز آب )ب(، زره112سوومن ریووز )ب

ونوواب هلوسوووز خ(، 119هر بوسووه )ب(، نغمووه127(، دسووترنج صووبر )ب121بندی خووار )بدشوونه

(، سووز 9252(، دسوت دلشوکن )ب2513هیر درد )ب(، درموان1592هرد )بیال کوچهخ(، 2177)ب

انودوز (، عویش غوم9271عنکبووت شوعربا  )ب (،1127خدنگ جگوردوز )ب(، 2122هلوسوز )ب

(، مارشوکرخیز 1193(، هووش بنودان )ب9211آمووز )ب (، مرغوله157سوز )ب (، فکر خام2313)ب

انوداز (، چو 1111ابور لعول فشوان )ب(، 9213هیور )ب(، قطره1312هیر )بازان غم(، دمس1552)ب

ایوون  ( آورده شووده اسووت.%29/5بووار )معووادل  117کووه بووه تعووداد  و... (729(، بلووا انووداز )ب511)ب

شده است. ترکیباتی کوه شووری  یساز آفرینش صفات فاعلی مرکب متعددپردازی زلالی، سببصورت

 سازد.را در مخاطب بیدار می
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 غلووووامی مووووی فروشووووم جملووووه ادراک

 

 بووواکهریوووزان رحوووم و طاقوووت دزد و بی 

 (792:1951)زلالی خوانساری،                    

آفریند که هم موسیقی شعر غنی شود و هوم ارزش هاه زلالی صفات فاعلی مرکب را طوری می هه

الصوفات، سوه صوفت رایوة تنسیقهیوری از آشاعر در این بیت بوا بهرهشود. بلاغی به شعر بخشیده می

، ابوداعی "طاقوت دزد"و  "هریوزان رحوم"های فواعلی هم نشانده است کوه صوفت فاعلی را در کنار

، "انودیشمزاج"و  "آمیزرق "، "خواب خونریز"باشند و نیز در ابیات دیگر، صفات فاعلی جدید: می

 قابل تأمّل است.

 درآمووود غزنووووی ز آن خوووواب خوووونریز
 

 سووومل رقووو  آمیوووزچوووو مووور  نووویم ب 
 

 هووول سووووری، موووزاج انووودیش هشوووته

 

 ز بووو  خندیووود، کوووامش ریوووش هشوووته 

 (711و  121)همان:                                 

شوود و در این ترکیبات خوش ساخت علاوه بر تحرّک دادن به بیت موجوب درنوگ مخاطوب می

 جهت ادای مقصود بیشترین کارکرد را دارد.

 های مفعولی مرکبصفت -2-3

صفات فاعلی نیست، هور چنود ایون  بسامد ترکیبات مفعولی مرکب در اشعار زلالی خوانساری به اندازة

له در کلیّت زبان فارسی نیز مشهود است، اما زلالی در همین مقودار انودک از ایون قسوم ترکیبوات، مسئ

 زلوالی،های مفعولی توازه، بوار معوانی ترکیبوات را غنوا ببخشود. در شوعر تلاش کرده با ساخت صفت

 های مفعولی نظیر:صفت

(، 152(، هلوزار خفتوه )ب212(، ماه پیشانی هشاده )ب151دم هرم برشته )ب(، 121آلود )ب عشوه

(، حوال 113انجوم هشوته )ب(، 2512جان زخم آلود )ب(، 111(، با  هل آلود )ب723خشم آلود )ب

ا خووردة نواخورده (، پو1112(، دود آب خوورده )ب1211(، حسن ته برشوته )ب11شکسته بسته )ب

(، نی کمر بسوته 51شته )ب(، نگاه کل9171(، خون موج بسته )ب9251(، می اندیشه کلش )ب2197)ب

(، 1533(، فکور دلچسوب )ب992ب(، عوروس شوو ندیوده )2131های ته برشوته )ب(، نغمه132)ب

چوورخش برشووته (، 1227(، تصوووّر سوووده )ب2951(، پیچیووده پوورده )ب1اشووک خووون هردیووده )ب

 ( ساخته شده است.%17/7مورد )معادل  53و... به تعداد  (1991)ب
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 شووود خنوووده آلوووودلوووب او هووور نمی

 

 ملاحوووت توووا قیاموووت بوووی نموووک بوووود 

 (129)همان:                                            

هوا و واژزلوالی در سواخت ایون دانود. شاعر در این بیت وجود لبخند بر لبان معشوق را واجب می

زدایی و هنجارهریزی زبوانی عمول ارهای زمانی خود عدول کرده و بر پایة اصل آشناییاز هنج کلمات

در  "خنوده آلوود"کرده است و بر این مبنا هرچه در فکرش آمده به قلم آورده اسوت. صوفت مفعوولی 

، "نیواز آلووده"های مفعوولی: باشد و همچنین در جاهای دیگر صفتجا حاصل ذهن خلّاق شاعر میاین

 آمده است: "آتش آلود"و  "یندهخندة هر"

 نظووووور بتخانوووووة حسووووون ایوووووازش
 

 نیووووواز آلوووووودة پووووووزش ز نوووووازش 
 

 بطوووک را کبوووک آسوووا خنوووده بگشوووای
 

 ز سووووینه، خنوووودة هرینووووده بگشووووای 
 

 بتوووی چوووون روی جانوووان آتوووش آلوووود

 

 ن محمووودای بوور خوووهوول سوور چشوومه 

 (721و  799،115)همان:                           

ساختة فراوانی دارد. با توجه به مشاهدات انجوام شوده،  قصایدش، ترکیبات بر خاقانی نیز در دیوان

های صفت فاعلی و مفعولی شعر خاقانی، اغلب با علوم و باورهای عاموه تلفیوق یافتوه کوه از نو ترکیب

 این حیث با نحوة کار زلالی متفاوت است و بدین سان خاقانی آنها را در ابیاتی چند باز نموده:

 ب بریوودن خووود، دسووت آز رااز بهوور توو

 

 از نیسوووتان هووویچ کسوووی تبسوووتان مخوووواه 

 (115:1911)خاقانی،                                 

، خاصویت نوی در "تبسوتان"و  "نیسوتان"های فواعلی در این بیت خاقانی علاوه بر آوردن صوفت

ریودن توب بیموار، از در هذشوته، افسوونگران بورای ب»بریدن تب را در باور عوام یادآور شوده اسوت. 

 (.  22:1915)کزازی،« شدهرفتند که بر آنها ورد و افسون خوانده میهایی کمک مینی

 دوسوووتان تشووونه لوووب را زیووور خووواک

 

 دان یوووواد آوردیووووداز نسوووویم جرعووووه 

 (215:1911)خاقانی،                                 

از  عوه بور خواک ریخوتن کنایوه، صفت فاعلی است. در ادب پارسی، جر"داننسیمِ جرعه"ترکیب 

هوای کهون در شوادخواری و افشوانی بور خواک از آیینجرعه»نواختن فرو دستان و درماندهان اسوت. 

افشواندند نوشی، سرشکی چند از باده را بر خاک میهساری بوده است. ایرانیان باستان به هنگام بادهباده

(. چنانکوه هفتوه شود در نوو 233:1915ازی،)کوز« تا بغبانوی زمین را بدین شیوه سوااس هفتوه باشوند
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ای بوه امثوال و باورهوای عامیانوه نمووده های صفت فاعلی قصاید خاقانی نیز اغلب شاعر اشارهترکیب

 است.

 ندارم سرِ موی کوه چوون سوگ هزیوده

 هریووزمز آن آب آذر آسووا ز انسووان همی
 

 هریووووزمام وز سووووقا میجگوووور تشوووونه 

 کوووز آب سوووگ هزیوووده، شووویر سووویه ز آذر

 (915:1911)خاقانی،                                  

 

های المثلرا کوه برهرفتوه از ضورب "هزیودههرگ"و  "هزیدهسگ"های شاعر در این بیت ترکیب

آفرینی بوه ترسد( اسوت، در جهوت مضومونرایج در میان مردم )مار هزیده از ریسمان سیاه و سفید می

هیری از این ترکیب بیان کرده اسوت کوه از باده نوشیدن را با بهره کار هرفته، خاقانی در این بیت، پرهیز

 از هر بیان مستدلّی تأثیرهذارتر است.

 شاید ار مغوز زکوام آلوود را عوذری نهنود

 

 برنتابود بویش از ایونکو نسویم مشوک سوارا  

 (171)همان:                                          

در هذشته برای درمان بیمار و بیرون راندن توری و »ی است. ، صفت مفعول"مغز زکام آلود"ترکیب 

انود اندودهای را با داروهوا و ضومادهایی میسرمایی که مایة بیماری پنداشته شده، از سر و مغز او پارچه

 (.117:1915)کزازی،« اندبستهو برهرد سر بیمار می

 ترکیبات وند دار -2-4

ی بسیار رایج است. ونودها بوه دو دسوتة تصوریفی و اشوتقاقی سازی به کمک وندها در زبان فارسواژه

های جموع اموا ونودهای اشوتقاقی سازند مثل نشانهوندهای تصریفی، واژة جدید نمی»شوند. تقسیم می

(. از آنجایی که در زبوان فارسوی امکوان 122:1931)موسوی سوته و دیگران،« سازندترکیبات جدید می

سندهان از این اسوتعداد زبوان سوود جسوته و یفراهم است، شاعران و نوپیوستن انوا  کلمات به وندها 

های زبانی خویش، از امکان زایوایی نوآوریاقتضای اند. زلالی خوانساری نیز به ترکیبات فراوانی ساخته

ده، رسد اغلب ترکیبات به کار هرفتوه شوزبان بهره هرفته و ترکیبات فراوانی خلق کرده است. به نظر می

کارهیری این ترکیبات و به رشتة نظم کشواندن آنهوا بوه قصود مضومون و نو هستند و شیوة به ابداعی 

آفرینی و تصویرسازی در نهایت فصاحت و بلاغت، اموری اسوت کوه زلوالی خوانسواری در آن هووی 
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وار ار اشعار زلوالی فهرسوتد سبقت از دیگر شاعران ربوده است. در زیر برخی از ترکیبات ابداعی وند

 آمده است:

(، جگرهوواه بلووارک 1122(، خضوور سوومن زار )ب717(، بسووملگه لالووه )ب2159زار )بآیینووه

(، قربانگوواه نوواز 1235(، غوووره زار )ب1922غوطووه هوواه نوویش )ب(، 575زار )ب(، زخووم1317)ب

(، هلووزار 2117(، کشووتزار دزد هشووته )ب121(، کارهوواه کووار )ب1211(، کارهوواه آفتوواب )ب211)ب

(، 2911(، نمکوودان سووخن )ب2711(، نخجیرهوواه دام و دانووه )ب15زار )ب(، نالووه1311یکرنگووان )ب

(، 111نواک )ب(، سورمه119(، شرار آسا )ب112ی )بسوز(، نا 727(، مایه ور )ب111زار )بنمک 

 زار(، ارغووان211، آتشوگاه آزرم )ب(115(، کبوک آسوا )ب151(، زعفوران زار )ب512خامشکده )ب

(، عیودهاه آفتواب 111کدة نواز )ب(، صوبوحی121(، زخمنواکی )ب121هاه خزان )ب(، پرسه112)ب

( %31/11بوار )معوادل  112و... بوا بسوامد  (112(، نوو کودة درد )ب213هاه اژدها )ب(، غوطه227)ب

ی آفریده شده است. زلالی خوانساری با به کارهیری پسوندهایی نظیر: دان، سوتان، زار و هواه کوه همگو

درخوور  همگویکوه سواخته  روند، ترکیبات نو آیوین و بکوریبه کار میبرای ساخت ترکیبات مکانی 

و  "هاهخنوده"مثلواً بوا افوزودن پسووند هواه و سوتان، بوه حوالتی از انسوان و یوا اشویا ، واژة  اند.توجه

 .است خلق نمودهرا  "درختستان"

 هوواه شیشووه سوور کووردسرشووک از خنووده
 

 نووده توور کووردقوودح از هوول، دهوون پوور خ 
 

 در آن هنگامووووه از شوووواب هوزنوووووان

 

 خشوووووکی شووووود بیابووووواندرختسوووووتان  

 (121و  791: 1951)زلالی خوانساری،             

ها و حالوات خواصّ بوه کموک ونودها چنوین ترکیبوات زیبوا و بر همین قیاس، برای بیان موقعیت

هوای بکوری ن نوو ترکیبهیوری از آجدیدی ساخته است. یکی دیگر از پسوندهایی که زلوالی بوا بهره

کنود، برخوی از پردازی وی ایجواب میاست. همان هونه که شیوة سخنساخته، پسوندهای ناک و آسا 

ای برخووردار هسوتند. شواعر در وصوف ز طمطوراق ویووهترکیبات ساخته شده با این هونه پسوندها ا

 هوید:میهای آن چنین عشق و سختی

 پوووووی اظهوووووار عشوووووق آرزونووووواک
 

 ن تهموووت دامووونش پووواکچوووو لعووول از کوووا 
 

 نسوویم آسووا بووه هوور روزن فوورو شووو

 

 جگووووور بریانیوووووان را دزد بوووووو شوووووو 

 (112و  112)همان:                                   
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 ترکیبات شبه وند دار -2-5

شوبه ونودها »شووند. سوازی بوه کوار هرفتوه میعلاوه بر وندها، کلماتی هستند که مانند وند، در ترکیب

ی( کلمات آزادی هستند که در ترکیب با کلمات دیگر با معنایی بوه جوز معنوی اصولی )موارد میان مرز

به کوار ت آزاد روند. شبه وندها هر هاه معنی اصلی خود را از دست بدهند و یا به صورخود به کار می

جملوه  (. کلماتی نظیر: آباد، خانوه، شواه، ناموه و... از111:1952)کلباسی،« هردندنروند، به وند تبدیل می

شوبه ونودها ترکیبوات هیوری از ایون . زلالی خوانساری با بهره(191:1952)طباطبایی، شبه وندها هستند

فراوانی ساخته است که نقش مهمی در القا  معنا و مفهوم دارند و نیوز واجود بلاغوت ادبوی هسوتند. از 

 اند، بدین قرارند:هجمله ترکیباتی که به مدد شبه وندها ساخته شد

(، خوراش آبواد 179(، حسون آبواد )ب9115تربوت خانوه )ب(، 152نامه )بمی(، 12باد )بآآیینه

(، دم آبوواد 1111(، رقوو  آبوواد )ب1559(، چشووم نامووه )ب9112(، چشووم خانووه پوورواز )ب179)ب

(، 117)ب (، موریم آبواد1551(، عشرت آباد )ب279سرای غم آباد )ب(، 217نامه )بفرق(، 1151)ب

(، 715(، پنبوه آبواد )ب171(، مهور آبواد )ب221(، نف  آباد )ب122نامه )ب(، مر 9211قلندرخانه )ب

آبواد  (، حیوات215، آتشخانة جوام )ب(715(، وسعت آباد )ب721(، عیسی آباد )ب725جنون آباد )ب

و... بوا  (153(، معنوی آبواد )ب191(، مسیح آباد )ب221(، شهنامة مه )ب152(، ساقی آباد )ب153)ب

یکوی از شوبه ونودهای پور بسوامد در اشوعار زلوالی  ( آورده شوده اسوت.%11/19)معادل  135بسامد 

 ترکیبات بدیعی از آن ساخته است:شاعر که  باشدمی "خانه"خوانساری، 

 خزیووووده حیوووورتش در چشوووومخانه
 

 لووووب از جووووان، چاشوووونی هیوووور بهانووووه 
 

 توووک و پووووی بلوووراق شووود چالووواک

 

 از پریخانووووووة خیووووووال بووووووه خوووووواک 

 (197و  112: 1951،)زلالی خوانساری              

نیز از جمله شبه وندهایی است که زلالی برای بیان مفاهیم انتزاعوی و عینیّوت بخشویدن  "آباد"واژة 

. این پسوند از جمله پسوندهای مورد علاقوة شواعر در خلوق هیردبه امور ذهنی و معقول از آن بهره می

باشود چنانکوه ت آهنگین کردن کلوام میرسانِ شاعر در جهترکیبات اشتقاقی است. از نگاه دیگر، یاری

 شواهد زیر مؤید این مطلب هستند.

 بوووه چوووین آبووواد زلوووف دلبووور آمووود
 

 بوووه رشوووته توووابی مشوووک تووور آمووود 
 

   



  113سازی                        ی و هنر ترکیبحکیم زلالی خوانسارسال پنجاه و یکم                           

 

 از آن پیچووووان کمنوووود عقووووده آبوووواد

 

 بوووووت کشووووومیریان در بنووووود افتووووواد

 (172و  117)همان:                                   

های خوود از قلوم نینداختوه کاربرد ترکیبات جدید را در سوروده در میان شاعران فارسی، نظامی نیز

کنایی و عواطوف شواعرانه  -ونددار شعر وی با مفاهیم انتزاعیاست. اکثر ترکیبات ابداعی ونددار و شبه 

تری ها از دایورة وسویعسوازیتلفیق یافته، حوال آنکوه در اشوعار زلوالی خوانسواری ایون هونوه ترکیب

ها، عواطوف و احساسوات عر آنها را با عناصر و موضوعاتی چون: جانوران، پدیودهبرخوردار بوده و شا

هووای مختلفووی همووراه کوورده اسووت. در مخووزن الأسوورار نظووامی مووواردی نظیوور: زخمگووه آه و موقعیت

(، دل 123(، بادیووة دیوسووار )ص122(، خنجوورة دودنوواک )ص199(، زخمگووه چوورب )ص121)ص

(، هنرناموه 113(، رصود ناموة اختور )ص97، ناموسگاه )ص(21دان عدم )ص(، غله192پرهیزناک )ص

 "عدمخانوه"دار  و شوبه ونود "لافگواه"دار  ( و... آمده اسوت. در ابیوات زیور نوترکیوب ونود111)ص

 هایی دیگر از شعر نظامی است:مثال

 لوووا  بسوووی شووود کوووه دریووون بزمگووواه
 

 بووور توووو جهوووانی بوووه جووووی خووواک راه 
 

 خلوووووت خووووود سوووواز عدمخانووووه را
 

 ایووووون ده ویرانوووووه را بووووواز هوووووذار 

 (  125و119:1915)نظامی،                           

 ترکیبات وصفی -2-6

ترکیباتی هستند که مفهوم وصف دارند و از دو کلمه یوا بیشوتر تشوکیل شوده باشوند ترکیبات وصفی، 

(. ترکیب وصفی یعنی صفت و موصو  و یا به عبوارتی دیگور اسوم + صوفت کوه 11:1932پور،)خیام

کند. زلالی خوانساری در اشعار خود به فراوانوی نوو ترکیبواتی از نوو  ترکیبوات اسم را بیان می ویوهی

وصفی را خلق کرده است. شگردهای زلالی در عرصة تصویرآفرینی و خلق مضومون، منجور بوه ابودا  

ند و توان آنها را مخت ّ شعر زلالی دانست. ترکیباتی کوه توصویفی هسوتترکیباتی شده که به تحقیق می

های مختلف، از کوارکرد هنوری و ها و موقعیتها، جانوران، پدیدهبا استخدام عناصری چون شخصیت

هایی از ترکیبات وصفی که ابداعی نیز هستند، به ایون شورح شوند. نمونهای برخوردار میزبانی برجسته

 باشد:می



 جستارهای نوین ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابق(                          شمارة دوم                                  122

 

ایووام بلووافر   (،2921(، امیوود پوویچ در پوویچ )ب2591(، اشووک تلوو  )ب2211آتشووخانة خووام )ب

های بکور (، بوسوه1221(، بوسة مدهوش )ب211(، بلای کاری )ب2939(، بکر مناجات )ب2211)ب

غموی (، تیو  بی912(، تیو  هریوان )ب2127(، تخوم داغکواری )ب1915(، تبسّم ریوزه )ب1152)ب

(، خلووت 9251(، خاکیوان نویمکش )ب2277(، چارة ناچوار )ب9992(، جهان نو کیسه )ب2172)ب

(، زخوم انبووه 1132(، دما  بندهی )ب299(، خیال چرب )ب2195(، خندة خونین )ب2722تنگ )ب

(، شوهاب 2227پووش )بشومع کفون(، 2313شمع مجازی )ب(، 9915(، شعلة چسبان )ب2273)ب

(، 2311نواک )ب دبواد جلوه(، هر2122(، عشقِ عریوان )ب2711(، طفل پسین زاده )ب1173کشته )ب

بیهووده (، نوره  127(، می  قطوره بوار )ب9911های خاطر چسب )بی(، معن2211آشام )بماه مهر 

 ( ساخته شده است.%13/11بار )معادل  211( و... که با بسامد 213)ب

 چووو آموود قصوور و بووا  خوواطر افووروز

 

 تموووام اجوووزا تووور از حلسووون هلوووو سووووز 

 (719:1951)زلالی خوانساری،                    

هوایی در زمینوة یرهرای ادب فارسی، برای آنکه بتواند نوآوریزلالی خوانساری به عنوان شاعر تصو

هوای زیبوایی سواخته اسوت و در ایون بیوت، تصویرسازی داشته باشد، به مدد ترکیبات وصفی، ترکیب

: ترکیب وصفی ابداعی حلسن هلوسوز مبین نوآوری شاعر است و نیز در ابیات دیگر ترکیبوات وصوفی

کوه برخوی از ایون ترکیبوات آموده  "سووزمحموود می"و  "کناچشم سورمه"، "های جگرخوارجان"

 برند.شود و رنگ کهنگی را از صورت کلام او میساز منجر به زنده و پویا شدن سخن شاعر میقافیه

 هوووای جگرخووووارقووودح پیموووای جان
 

 هوووووووای خبووووووورداردموووووووا  آرای دل 
 

 کوووه ای لالوووهل ز عاشوووق نیسوووت باکوووت
 

 چوووه کیفیّوووت ز چشوووم سووورمه ناکوووت 
 

 سوووووزی دودل بوووور محمووووود میبیووووا ا

 

 رود از هلخووون اموووروزکوووه بیووورون موووی 

 (111و  117، 111)همان:                          

 ترکیبات مصدری -2-7

های فاعلی مرکب مرخّمی هستند کوه یوای مصودری بوه آنهوا افوزوده ترکیب مصدری در اصل صفت

سواز اسوت کوه پسووند فعّوال اسمی مصدری، »هوید: شود. فرشیدورد در تعریف یای مصدری میمی

پیونودد و آن را تبودیل بوه حاصول سازد. این لفظ معمولاً به آخر صفت میاسم معنی و اسم مصدر می
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(. زلالی خوانساری، اغلب از ایون هونوه ترکیبوات جهوت خلوق 111:1979)فرشیدورد،« کندمصدر می

است. شمار بسیاری از این نو  ترکیبوات قافیه و افزودن بر بار موسیقیایی شعرش بیشترین بهره را برده 

وار در مکان قافیه، مؤید این مطلب است. به عنوان نمونه برخی از ترکیبات مصودری در زیور فهرسوت

 آمده است:

(، 591بازی )ب(، شووعله511هشووایی )ب(، صووورت513سوووزی )ب(، عافیت579ریزی )بلووب

(، 599(، جگور دوزی )ب1272)ب پوزی(، حیلت9512انگیزی )ب(، سرعت1137هستری )بسیاست

(، سور بخشوی 111زبوانی )ب(، بوسوه513(، جگرسازی )ب117فی )ب(، خون با173غم اندوزی )ب

(، 9315(، دغاسوازی )ب537(، پایوان دانوی )ب312(، جان توزی )ب511(، سخن شاشی )ب119)ب

(، 121کوبی دل )ب(، طبول121کاری )ب، تاانچوه(115سووزی )ب (، نوا152هیری زلوف )بشکن

 است.( آورده %12/1بار )معادل  15و نظایر آن که به تعداد  (112قلمکاری هام )ب

 بووووه سوووووهان زبووووان در تیوووو  بووووازی

 

 بوووووه میووووودان دهووووون در ترکتوووووازی 

 (571:1951)زلالی خوانساری،                      

زیور و  ساز اسوت. آهواهی شواعر بوهدر این بیت قافیه "ترکتازی"و  "تی  بازی"برای مثال ترکیب 

ها جهت خلق ترکیب بهوره هیورد. جوای قافیوه بوه سازی سبب شده تا از تمامی ظرفیتهای ترکیببم

 دلیل تشخّصی که دارد، بهترین مکان جهت خلق ترکیبات بکر است.

 ز آهوووووم جسوووووتة دیوانوووووه سووووواری

 

 ز اشووووکم کووووودکی الموووواس خووووواری 

 (512)همان:                                         

یّت موسیقی کناری در دیوان اشعار زلالی بسیار است. بوه طووری کوه هواه شواعر هنرمنود هور اهم

. از جملوه ترکیبوات سوازدنشاند و بار موسیقی شعرش را غنی میترکیب مصدری را در مکان قافیه می

و  "تراشوویمجنون"، "پاشوویاشک"کلووام اوسووت، ترکیبووات: بکوور زلووالی کووه هویووای زنووده و پویووایی 

کنود، بلکوه تنها صوورت کلوامش را توازه می است و شاعر با احضار این قبیل ترکیبات نه "زیبابوسه"

 رساند.سازی به انجام میرسالتش را در قافیه

 اش در اشووووک پاشوووویکنوووود از دیووووده
 

 موووووه لیلووووی نگووووه مجنووووون تراشووووی 
 

 تماشووووا پیشووووه را در جلوووووه سووووازی

 

 در و دیوووووار، نقوووووش بوسوووووه بوووووازی 

 (119و  111)همان:                                    



 جستارهای نوین ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابق(                          شمارة دوم                                  122

 

 دارترکیبات حرف اضافه -2-8

اغلب این نوو  ها با حرو  اضافه است. ق ترکیبیکی از هنرهای ذهنی و زبانی زلالی خوانساری، تلفی

باشند که حاصل آن خلق تصاویر ذهنی و عینوی زیبوا در ذهون مخاطوب اسوت. ترکیبات کنایی نیز می

 دار در دیوان اشعار زلالی خوانساری به شرح زیر است:شماری از ترکیبات حر  اضافه

(، دسوت و هوردن را زلوف بسوتن 113(، خورد بوی بورگ کوردن )ب399حیا در خاک افتادن )ب

(، ادب را ادب کووردن 511(، اجوول بوور تیوور بسووتن )ب2935(، سوووار بوور خنووده بووودن )ب1391)ب

(، توه دل بور زبوان بوودن 1111)ب(، با نیش زنبوور پول بسوتن 151(، ابرو به ابرو بستن )ب2171)ب

(، دسوت از داموان 357(، دامان فلک بر زموین دوخوتن )ب521(، خیال از خیال تراشیدن )ب1213)ب

(، سوخن 153(، دیده در زیر شکم داشوتن )ب11(، دهان در مشت پیچیدن )ب173سر کوتاه شدن )ب

در دانوه برشوتن (، عشوق 2152(، صود طوفوان از یوک قطوره بورآوردن )ب1511بر شعله نوشتن )ب

(، کهکشوان در 31(، قیاموت را پو  زانوو نشواندن )ب312(، غلغل می در هلوو داشوتن )ب1211)ب

(، موی بور تون 9233(، منقار بر ناله شکستن )ب521(، لب بر خنده چسبیدن )ب21آغوش داشتن )ب

رده ( آو%53/1)معوادل  111( و... کوه بوه میوزان 119بوودن )ب (، نقش سایه بر هوا112آب شدن )ب

 شده است.

 درون قصرشووووووووان اوّل ره افتوووووووواد
 

 بوووه چووورب از نردبوووان نوووور موووه افتووواد 
 

 دهووور فکوووری ز فکووور کهنوووه متوووراش

 

 خریووووودار خیوووووال توووووازه رو بووووواش 

 (791و711:1951)زلالی خوانساری،            

است. شومار فوراوان ایون نوو   "از"یکی از پیوندهای پرکاربرد در شعر شاعر آفرینش حر  پیوند 

از نردبوان نوور مواه "در ابیات بالا ترکیبات ت پیوندی بیانگر نگاه عمیق زلالی به زبان عامیانه است. کلما

 «از»، علواوه بور اینکوه کنوایی هسوتند، هموراه بوا حور  اضوافة "فکر از فکر کهنه تراشیدن"و  "افتادن

نیوز اعتلوای زبوان  اند. همچنین در جاهای دیگر، زلالی خوانساری برای پرورش پنودار شواعرانه وآمده

راه بور خودنگ "و  "سرمه به بخت کشیدن" ،"دل از درد محبت آباد کردن"شعری خویش به ترکیبات 

 اشاره نموده است: "ناله بستن

 دل از درد محبوووووووت سووووووواز آبووووووواد
 

 کوووه بوووی دردی اسوووت کفووور آدموووی زاد 
 

 چهووووارش چشووووم آموووود دا  رخووووتم  شوووقایق توووا کشووود سووورمه بوووه بخوووتم
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 بسووتلووه میچووو راهووی بوور خوودنگ نا

 

 جسوتزد که خوون صود نیوزه مینف  می 

 (725و  152، 511)همان:                       

 سازی در تصاویر بلاغیترکیب -3

هیری از عنصر خیال، از بیان عادی و خبری فاصوله خیال، عنصر اصلی بیان شاعرانه است. شاعر با بهره

از ذهون خوویش، مقصوودش را بوا بیوانی مخیّول و هیرد و با تصرّ  در مفاهیم و افزودن تصویری می

سوازد و میوزان هنور و بررسی صورخیال، سبک و ارزش هنری اثر را روشون می»هوید. شاعرانه باز می

های شوعر سوبک هنودی، (. یکی از ویوهی73:1915کدکنی،)شفیعی« کندنوآوری شاعر را مشخ  می

های سوازیی خوانساری در اشوعار خوویش ترکیبپردازی با استفاده از عناصر خیال است. زلالمضمون

نو و جدید را با تصاویر بلاغی و صورخیال )تشبیه، استعاره و کنایوه( هموراه کورده اسوت. در حقیقوت 

باشود. از ایون رو هور مضومون های نوو و بودیع میهای معنایی و تصویرسازیشاعر به دنبال خلق افق

 صة تجربه و آفرینش جدید واقع شود.های مختلف، عرتواند برای او از دیدهاهمی

 تشبیه -3-1

آیود. هور قودر ترین رکن، وجه شبه است که از مشبهل به بدست میتوان هفت مهمدر بررسی تشبیه می

تور و تر باشود، تشوبیه هنریتر و غریبرابطة بین مشبه و مشبهل به دورتر باشد و به عبارتی دیگر ادعایی

های هنرمندانوه و در واقع ادعای مانندهی دو چیز به یکدیگر بوا اسوتدلال تشبیه»تر خواهد بود. با ارزش

رکون اساسوی (. 75:1975کدکنی، )شوفیعی« باشدخیالی است. این استدلال شاعرانه، همان وجه شبه می

روزهارانش شوده، اسوتفادة هوشویارانة وی از تشوبیه قوت شعر زلالی که باعث تمایز وی از اقران و هم

طرازان خویش اسویر تصوویر و فضواهای خیوالی انتزاعوی اسوت چه شاعر نیز همانند هم رباشد. اهمی

هایش که مایة عقلی و انتزاعوی دارنود های منظوم مثنویای از دیباچههایش و پارهخصوص در قصیدهبه

ی اش که ریشه در روان شاعر دارند و نیوز فضوای غنوایی و روایواما علاقة او به طبیعت بیرونی و زمینی

داده  چند وهمی و انتزاعوی بسویار موفوق جلووه ، او را هاه در آفرینش فضاهای عینی شاعرانه هراثرش

است. نکتة جالب توجه آن است که در همین حوزة تشبیه درصد بیشتری از انووا  تشوبیه را تشوبیهات 

و ربوط دو واسطة بدیع بودن و هاه غرابت وجوه شوبه دهد اما بههر دو رو حسی به خود اختصاص می
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ترین اشوعار ایون دوره طر  تشبیه و نیز اجمال و ایجازی که در آن اسوت، شوعر زلوالی را از غوام 

 به عنوان نمونه:شمار آورده است. به

(، تنوور 2121(، برگ بهانوه )ب2133(، برات دود )ب1115ابر تی  )ب(، 2215آشیان نیش آزار )ب

(، خمیور حسون 251(، خانوة بخشوش )ب311(، خودنگ نالوه )ب123(، تیو  شوعله )ب532لاله )ب

(، سوووهان زبووان 135(، سوووزن موهووان )ب1321زنجیوور آه )ب (،112(، درس نالووه )ب2111)ب

(، خمیور عشوق 9271هوای شوعر )ب(، هل211(، قربانگواه نواز )ب2221(، غزالان غزل )ب9915)ب

(، جوزر 191(، پیالة سوخن )ب121(، بتخانة سخن )ب115(، آیینة دیده )ب127آب سخن )ب(، 3)ب

(، خوار 211(، حریور شوعله )ب113(، چمن عمور )ب111کش عطسه )ب(، جنیبت127و مدّ فکر )ب

(، دفتربنود عشوق 9919سواند شویون )ب(، 111(، قفل دهن )ب191نمای ابرو )ب(، قبله113ادب )ب

دوات  ،(2119(، بوا  آغووش )ب2712شواب روایوت )ب(، هل افسوانه/ 1111آسا )ب، نسیم(522)ب

باشوند و ی شواعر میو نظایر آن از جمله تشبیهاتی هستند کوه محصوول فراینود ذهنو( 211)ب تیرة دل

 ( است.%73/91مورد )معادل  151امد آنها بس

 تشبیه حسی به حسی:

 ز هووووهر خانوووة لوووب توووا در هووووش

 

 شوود دوش بووا دوشسووخن بووا خنووده می 

 (155:1951)زلالی خوانساری،                  

آورده بورای توصویف معشووق را  "هوهرخانوة لوب"زیبایی ترکیب تشوبیهی زلالی در این بیت به 

کتواب "تووان در ابیوات زیور در ترکیبوات تشوبیهی های دیگر از این قبیول را میاست. همچنین نمونه

 مشاهده نمود.  "شهیدستان زمین"و  "حریر هل"، "خنده

 شوووکوفه، جووووش مغوووزش توووازه هوووردد
 

 کتوووواب خنووووده را شوووویرازه هووووردد 
 

 هووول، صوووبا بووور خوووار بافووودحریووور 
 

 دموووووا  زنبوووووق از بوووووو برشوووووکافد 
 

 رسووووید از راه و دیوووود از دور محمووووود

 

 شهیدسووتان زمووین، هووردون کفوون بووود 

 (191و  721)همان:                                
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 استعاره -3-2

ترین نقطة قوت و آفرینش هنوری را هموین اسوتعارة مکنیوه و تشوخی  تشوکیل در شعر زلالی حیاتی

دهد و اصلاً در آن دوره مراد از استعاره به تنهایی در کلام فقط اسوتعارة مکنیوه بووده اسوت. چنانکوه یم

بنیاد شعر زلالی تشخی  است با این تفاوت که وی توانایی شگرفی در بوارور کوردن وجووه مختلوف 

ایون اسوتعاره مختور  ای از توان در ساخت هونهای که زلالی را میهونهخیالی این نو  استعاره دارد، به

سواختی بوه ات استعاری را با چنان ژر بشاعر در مواردی ترکی. دست دانستکم استادی چیرهیا دست

اند. اشوعار زلوالی خوانسواری شناسنامة شعری او هشته وکار برده که آنها الفاظ خاصّ سبک وی و جز

ترین شوکل آن اسوت. وی و پر تحرّک ترینباشد که در میان انوا  تصاویر، ارزندهسرشار از استعاره می

دهود و خصوصویت انسوانی مینیوز بلکه حتی به معانی انتزاعوی  ،ها نه تنها با اشیا با استفاده از استعاره

هوای فراوانوی شاعر در ایون میوان بوه نوآوری چنانکه سازد،آنها را صاحب اعمال و عواطف انسانی می

 هایی نظیر:مثال دست زده است.

(، جوان 9221(، پسوتان خوزان )ب9913(، بوسة خار )ب11(، انگشت لاله )ب115بآغوش علم )

(، خرقووة هوول 1559(، چشووم نامووه )ب1131(، چشووم شوومع )ب121(، جبووین نالووه )ب2573غووم )ب

(، هووردن خوشووه 313(، دسووت جووربت )ب1731(، دامووان آه )ب2532(، خجلووت غووم )ب2211)ب

(، مغووز هفتگووو 922غووز آفتوواب )ب(، م1911(، هیسوووان آه )ب1319(، هوووش جگوور )ب211)ب

(، دل شووبخیز 2112(، سووایة شوومع )ب1933نووب  آرزو )ب(، 1312هجوور هووره رو )ب(، 2122)ب

بوسوة شمشویر (، 197های چورا  )ب، بوسوه(1111(، رقو  آه )ب2111(، دهان شیشه )ب2192)ب

(، 121پوشوی شومع )ب(، تاج191(، پنجة شعله )ب213(، پنجة تاک )ب139(، پای هوهر )ب213)ب

(، دوش دل 191(، دسوتبازی بواد )ب171(، دریوزة دیوده )ب111(، خندة دندان )ب112چشم غم )ب

(، 212رقو  مواتم )ب ،(112(، رلب خمیوازه )ب112(، رخت غم )ب112(، دهان هوس )ب177)ب

(، 151پرسوت )ب(، موه خور112(، هیسووی چوهوان )ب115(، کفش اجول )ب119عرق آفتاب )ب

در  ( کواربرد داشوته اسوت.%11/12بار )معوادل  219ظایر آن که به میزان و ن( 122همسایگی جلوه )ب

 جز تشبیهات تو در تو، دو وجهی بودن استعاره کاملاً پیداست. در بیت:های زلالی بهاستعاره

 روسوووت دیوووده و نادیوووده بوووه او رو بوووه
 

 هوور موووه انگشووت نمایوود کووه اوسووت 

 (711:1951)زلالی خوانساری،                   
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بار هم به شخصی کوه انگشوت جایی اشاره کرده تشبیه شده و یکبار خود به انگشتی که بهه یکمو

اشاره به سوی چیزی دراز کرده باشد تشبیه شده است و البته در ایون فضوای ایهوامی، دو معنوی بوودن 

 تأثیر نیست.نظر رسیدن(، بیفعل نمودن )کردن، به

 شووداش همسووایه میچووو خووور بووا بوواره

 

 شوووودهیر سووووایه میآغوووووش زحوووول، 

 (711)همان:                                         

، بوه طوور هنرمندانوه برای سیارة زحول "هیر سایهآغوش"در این بیت، ترکیب استعاری و ابداعی  

، محصوول ذهون "خرقوة مواه"و  "سیمای عقل"آمده است. همچنین در ابیاتی دیگر ترکیبات استعاری 

 هوید:. چنانکه دربارة اوصا  و فضایل محمود میدخلاّق شاعر هستن

 نمووووودت، سوووویمیای عقوووول را بووووود
 

 وجوووودت، کیمیوووای عشوووق را جوووود 
 

 فضووولی هفووت بووا محمووود کووای شوواهل

 

 غبوووووار آسوووووتانت خرقوووووة مووووواه 

 (712)همان:                                        

است. در دیوان اشوعار وی موواردی هایی داشته سازی و نوآوریحافظ نیز در غزلیات خود ترکیب

(، توواج تکبّوور 251(، غووارتگری بوواد )ص221جو )ص(، نووره  عربووده115چووون: شووکرفروش )ص

(، چشوم دل سویه 121(، مطرب عشوق )ص151(، خندة می )ص915(، هل نو )ص232خورشید )ص

(، اقبوال کلوه 771(، نقاب هول )ص711(، چهرة خندان شمع )ص191(، نره  جمّاش )ص121)ص

هایش از های استعاری همراه بوا عاشوقانهدهد که شاعر در نو ترکیب( و... نشان می791هل )ص هوشة

هوای خوویش را بوه ها و هیاهان و...( مدد هرفته تا بدین هونه مهارت و نوآوریهای طبیعت )هلپدیده

م هولتب"و  "بزمگاه چمن"های استعاری در شعر حافظ های دیگر نو ترکیبنمایش بگذارد. نمونه  "سوّ

 است:

 بووه بزمگوواه چموون دوش مسووت بگذشووتم
 

 چون از دهان توام غنچه در هموان انوداخت 
 

م هوول  نشووان عهوود و وفووا نیسووت در تبسووّ

 

 بنووال بلبوول بیوودل کووه جووای فریوواد اسووت 

 (211و175:1953،)حافظ                        

اغلوب حواوی مضوامین های شوعر زلوالی برخلوا  حوافظ، پردازیاین در حالی است که اسوتعاره

 تری دارد.اخلاقی، انوا  عواطف و احساسات و اندیشة شاعر است و کاربرد وسیع
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 کنایه -3-3

شووود. در حقیقووت ارزش آفرین در شووعر محسوووب موویترین ترفنوودهای زیبوواییکنایووه از برجسووته

« ی دریافتوه شوودآمیز با درنگ و تلاش ذهنی بیشوترسخن کنایه»کنایه نیز در آن است که شناسی زیبایی

هیوری از بیگوانگی معنوی اسوتفادة مناسوبی کورده، زلالی از کنایوه بوه سوبب بهره(. 117:1951)کزازی،

اند توا هوم خصوص آنکه شعرای آن دوره میل بسیاری به استفاده از زبان و اصطلاحات عووام داشوتهبه

هی شعرشان بهوره ببرنود. حوزة مخاطب خویش را توسعه دهند و هم از امکانات زبانی بیشتری در تاز

های ظریف و نواب وی را از کنایوه نشوان دهویم کوه بواز بوه عقیودة در اینجا لازم است برخی استفاده

 نگارندهان بدعت درخور توجهی در آنها نهفته است.

(، دیور 132(، غلطوان بوودن سوخن )ب175(، رنگ و بوی دل برشتن )ب177حسن ته برشته )ب

(، 712(، آتووش دهوون )ب721هووای نالووه )ب(، توور نوازی721)ب(، سووخن هلوسوووز 112دوز )بغووم

(، دود خامووان 921(، در دل انعووام داشووتن )ب9121)ب(، خووواب هلخیووز 1112خنجرکوواری دل )ب

(، جگور هول کوردن 2712پیونود )ب (، نمک2711کاری کار )ب(، هره9225ریزی باد )ب(، هره7)ب

(، نخول غمبنودان 292دوسوت )ب (، صوحرا هورد لیلوی1521(، حسد بور آسوتین داشوتن )ب91)ب

(، انگشت خووردن 111فرما )ب(، قد خمیازه 2125(، دل هردیده )ب112اندوز )ب(، دیر غم2217)ب

(، پوو  اندیشووی کووردن 2191(، پریشووان سوواختن خنووده )ب593(، بخیووة دیووده هسسووتن )ب35)ب

(، 2111(، رحموت فوروختن )ب2125(، خنوده درانودن )ب391(، جام دعا تهوی شودن )ب2975)ب

مضومون سویه کوردن (، 517(، غوم دمیودن )ب315(، صود بالوا شودن )ب512شکم انداختن ابور )ب

(، مهموان 111(، کشوتگان نگواه )ب221پوش دا  پووش )ب(، خرقوه115، آتش چهره )ب(1212)ب

بوه  ،کنایه از صفت، کنایه از موصوو  و کنایوه از فعول :های هوناهونو... که به صورت (111دهن )ب

 است. ( آمده%11/21ر )معادل با 111میزان 

 بووه دشووتی تاخووت کووز خضوور سوومن زار

 

 شوود چووون خووط یووارنفوو  سوور سووبز می 

 (155:1951)زلالی خوانساری،                       

 کنایه از نف  تازه و با طراوت. نف  سرسبز  کنایه از صفت:

 ای از حلسووووون خوبوووووانهلسوووووتان زاده
 

 غبووووارش، سوووورو نوووواز پووووای کوبووووان 

 (179)همان:                                            
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 کنایه از معشوق.  هلستان زاده کنایه از موصو :

 هووووای رقصشوووان انووودام موووی ریخوووت

 

 ریخووتچووو بوورگ هوول کووه از بووادام می 

 (717:1951زلالی خوانساری،)                 

 کنایه از مضطرب و آشفته شدن. اندام ریختن  کنایه از فعل:

 لحاظ مضامین فکری ازها سازیانواع ترکیبجدول بسامد  -1

 های اخلاقی و عرفانی/ جنبة عارفانهاندیشه عواطف و احساسات شاعرانه/ جنبة عاشقانه نوع

 712 1129 تعداد

 %91/92 %72/73 درصد

 %122 جمع

 ها از لحاظ ساختمان دستور زبانسازیجدول بسامد انواع ترکیب -2

 اسمیترکیب نوع
ت صف

 فاعلی
 داراضافهحرف مصدری وصفی داروندشبه  داروند ت مفعولیصف

 111 15 211 135 112 53 117 129 تعداد

 %53/1 %12/1 13/11 %11/19 %31/11 %17/7 %29/5 %23/23 درصد

 %122 جمع

 ها از لحاظ تصاویر بلاغیسازیجدول بسامد انواع ترکیب -3

 کنایه استعاره تشبیه نوع

 111 219 151 تعداد

 %11/21 %11/12 %73/91 درصد

 %122 جمع

 نتیجه

نگارنودهان در ایون پوووهش شناسوی، انساری و با توجه به الگوهوای سوبکاشعار زلالی خوبا بررسی 

سوازی اسوت زلوالی، ترکیبشعر وجه غالب  اند.ها به دست آوردهرا در ترکیبشاعر سازی قواعد واژه

خود، آن را به کوار هرفتوه اسوت. بسوامد نوو هنری برکت نبو  و به  پردازیسخنکه شاعر به اقتضای 

 به وی بخشویده ی ممتاز و ویوهها در شعر زلالی چنان زیاد است که در کل ادب فارسی جایگاهترکیب
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زلالی از شاعرانی است که برای حیات بخشویدن بوه زنجیورة نظیر است. و در نو  خود فوق العاده و بی

نکتوة مهوم در ، های متنوو  هنرنموایی کوردهو ترکیبوات جدیود بوه هونوه هاکلام خود در ساخت واژه

، دارای یوک یوا دو دیووان اشوعار ویدر  این است که اغلب ابیات موجوود ویخصوص کار شاعری 

باشد. زمینة فکری و محتوایی غالب ترکیبوات جدیود اشوعار زلوالی، عاشوقانه نظیر میترکیب زیبا و بی

اسوم + اسوم  سواختارسواختمان دسوتور زبوان فارسوی و تلف ترکیبات، از میان ساختارهای مخ. است

در خور تأمل است که پربسوامدترین واژهوان ابوداعی در اشوعار . داردبسامد بیشتری )ترکیبات اسمی(، 

شوود، از آنجا که این ترکیبات بیشتر در قالب یک صفت مرکب عرضه می زلالی، واژهان مرکب هستند.

شواعر بورای همچنوین . بوده و موسیقی شعرش را افزون کرده استرخوردار ی باز آهنگ و نوای خاصّ

هوای موجوود، های موجود زبان بسنده نکرده و هوه هواه بوا اسوتفاده از تکواژسازی تنها به واژهبرجسته

سواخت های سلی  و روان ابدا  نموده است. علاوه بر آن ترکیبات خواص اشوعار زلوالی در ژر واژه

باشود. از نظور ی هوناهونی ماننود رابطوة فواعلی، مفعوولی، مصودری و نظوایر آن میدارای روابط نحو

اوج تر از ترکیبات عوادی در زبوان معیوار هسوتند. ساختار معنایی، ترکیبات خاص شعر این شاعر متنو 

آفرینی بوا چاشونی تشوبیه، ازی و مضومونسوهنگامی است کوه در جهوت تصویر ترکیباتبلاغت این 

و  و زبوانی اوسوتذهنی  خلّاقیتوسعت اندیشه،  نشان دهندةاین امر  کهشود همراه می استعاره و کنایه

 بخشد.ها و مفاهیم مورد نظرش را تجسّم و عینیت میپدیدهشاعر بدین وسیله 

 کتابنامه

 دفترهای زمانه. ،هردآوری سیروس طاهباز ،دربارة شعر و شاعری (.1975. )اسفندیاری، علی

فصلنامة ادبیات و زبان  ،«حکیم زلالی خوانساری» (.1951. )؛ دهمرده، حیدرعلیامیری خراسانی، احمد

 .11-93ص   ،بهار ،13شمارة  ،دورة جدید ،دانشگاه شهید باهنر کرمان

 تهران: حوزة هنری. ،چاپ اول ،سخنافسوس بی (.1955. )اوستا، مهرداد

 ر.تهران: چاپ میرپو ،تذکرة شعرای خوانسار (.1997. )بخشی، یوسف

 تهران: نشر نویسنده. (.طلا در م  )در شعر و شاعری (.1911. )براهنی، رضا

 تهران: طلو . ،صحیح محمدقزوینی و قاسم غنی، تدیوان غزلیات (.1953. )الدینشم حافظ، خواجه

 تهران: نشر مرکز. ،الدین کزازیویراستة میرجلال ،دیوان اشعار (.1911. )الدین بدیلخاقانی، افضل

 تبریز: انتشارات ستوده. ،چاپ شانزدهم ،دستور زبان فارسی (.1932. )پور، عبدالرسولخیام
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ارشود ناموة کارشناسوی پایان ،هوای زلوالی خوانسواریبررسی سوبکی مثنوی (.1931. )رحمانی، نازنین

 استاد راهنما حسین فقیهی. (.دانشگاه الزهرا)س

 تهران: جاویدان. ،سوم چاپ ،با کاروان حله (.1911. )زرین کوب، عبدالحسین

تهران: کتابخانة مرکوز  ،تصحیح و تحقیق دکتر سعید شفیعیون ،کلیّات اشعار (.1951. )زلالی خوانساری

 اسناد مجل  شورای اسلامی.

تهوران:  ،شوناسترجمة علوی محمود حق ،زبان، درآمدی بر مطالعة سخن هفتن (.1917. )سایار، ادوارد

 سروش.

 اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان. ،دستور زبان فارسی (.1913. )شریعت، محمّد جواد

 تهران: انتشارات آهاه. ،موسیقی شعر (.1975. )کدکنی، محمد رضاشفیعی

 تهران: انتشارات آهاه. ،صورخیال در شعر فارسی (.1915. )ووووووووووووووووووووووووو

 تهران: سخن. ،مچاپ دو ،ادوار شعر فارسی (.1952. )ووووووووووووووووووووووووو

 تهران: سخن. ،چاپ اول ،زلالی خوانساری و سبک هندی (.1951. )شفیعیون، سعید

 تهران: انتشارات فردوس. ،چاپ سوم ،کلیّات سبک شناسی (.1911. )شمیسا، سیروس

 تهران: انتشارات فردوس.  ،1ج  ،تاری  ادبیات ایران (.1912. )صفا، ذبیح الله

 تهران: مرکز. ،چاپ اول ،اسم و صفت مرکب در زبان فارسی (.1952. )طباطبایی، علا الدین

 ،جلود اول ،ویووه ناموة فرهنگسوتان ،پردازش دستوری زبان فارسی با رایانوه (.1959. )عاصی، مصطفی

 شمارة اول.

 تهران: امیرکبیر. ،دربارة ادبیات و نقد ادبی (.1979. )فرشیدورد، خسرو

 تهران: سورة مهر. ،ی و وضع اصطلاحات جدید علمی و فنیسازلغت (.1952. )وووووووووووووووووو

تهوران: پووهشوگاه مطالعوات  ،سواخت اشوتقاقی واژه در زبوان فارسوی اموروز (.1952. )کلباسی، ایران

 فرهنگی. 

 تهران: مرکز. ،چاپ ششم (.شناسی سخن پارسی )بیانزیبایی (.1951. )کزازی، میرجلال الدین

فصولنامة زبوان و ادب  ،«کدکنیند فراهنجاری واژهانی در اشعار شوفیعیفرای» (.1955. )مدرسی، فاطمه
 .79-11ص   ،12شمارة  ،فارسی

 تهران: نشر مرکز. ،چاپ اول ،های دیوان خاقانیهزارش دشواری (.1915. )وووووووووووووو

 تهران: انتشارات قدیانی. ،صدای سبز (.1959. )هرمارودی، علی

 تهران: انتشارات طوس. ،چاپ اول ،در زبان فارسی ترکیب (.1912. )مقرّبی، مصطفی



  191سازی                        ی و هنر ترکیبحکیم زلالی خوانسارسال پنجاه و یکم                           

 

 تهران: توس. ،دستور زبان فارسی (.1911. )ناتل خانلری، پرویز

بررسوی تطبیقوی موسویقی درونوی اشوعار موذهبی زلوالی » (.1931. )آبادی، هاجر؛ نوروزی، علینجف

صو   ،قوی در آنهای تطبیالمللی ادبیات و پووهشهمایش بین ،«خوانساری و ابن معتوق موسوی

1512-1573. 

 تهران: نشر قطره. ،به کوشش سعید حمیدیان ،مخزن الأسرار (.1915). )نظامی، الیاس بن یوسف

 تهران: نشر سمت. ،چاپ دهم (.1دستور زبان فارسی ) (.1957. )وحیدیان، تقی

 تهران: دفتر شعر جوان. ،چاپ دوم ،مجموعة شعرهای سلمان هراتی (.1952. )هراتی، سلمان
 

Bradford, Richard ,(1994), Roman Jacobson: Life, language, art, London and New 

York. 

 

 




