
 

 ها در شعر احمد عزیزینامهسازی با حوزة معنایی ساقیترکیب

 فریده داودی مقدم

 ادبیات فارسی دانشگاه شاهد تهراناستادیار زبان و 

 مریم آجیلی

 کارشناسی ارشد ادبیات پایداری دانشگاه شاهد تهران

 

 چکیده:

ن قارار ررتهاه اساتر در    وجه بسیاری از شااررا ترین انواع ادبی است که در طول زمان مورد تها یکی از رایجنامهساقی
ی هاا باه ن او دی ار    نامهشعارشان از لغات و اصطالحات ساقیبرخی شارران در ا ،هانامههای خاص ساقیکنار ویژری
لغات و اصاطالحات  و با ترکیب  سازی زبان تارسیریری از ویژری ترکیبر در واقع این شارران با بهرهانداسهفاده کرده

در پی انهقال مفاهیمی خاص به مخاطبان هسهندر از جملاه ایان شاارران احماد      ،های معنایی دی ربا حوزه هاامهنساقی
احماد رزیازی باه رناوان     دهاد  انجام شده است نشاان مای  توصیفی  –هش که به روش ت لیلی ورزیزی استر این پژ

هاا  ناماه سااقی  ساز، با ترکیب حوزه معناییببه رنوان شارری ترکی و شارری مذهبی و از شارران تعال انقالب اسالمی
 رمعنایی داشهه است ، هدتی تراتر از اسهفادة رموم شارران از این حوزةهای معناییبا دی ر حوزه

 

 

 نامه، حوزة معنایی، رزیزیرترکیب، ساقیواژگان کلیدی: 



 

 مقدمه:

اند کاه  یاتهه خمریات ادب رربی دانسههشکل ت ول یات تارسی است و آن رادر ادب تاثیررذاراز انواع ادبی  هانامهساقی
سرای تارسی ررضاه شاده   نامهتانی و انهقادی توسط شارران ساقیای تلسفی، اخالقی، رر، با صبغهدر سیر ت ولی خود

 بازم و  ،شراب ،جام ،کاربرد واژران خاص ادبیات مغانه چون ساقی، می ،استر از جمله خصوصیات بارز این نوع ادبی
های ارزندة آن است کاه شاارران در   سازی از ویژریستر از سوی دی ر، زبان تارسی زبانی ترکیبی است و ترکیبررر ا

سازی دو یا چند کلمة مسهقل، هویت و معناای خاود   پردازندر در ترکیبراسهای تازری زبان و ایجاد خالقیت به آن می
صوری و بااطنی، مفهاومی جدیاد باا معناایی مهفااوت از       دهند و با قرار ررتهن در کنار هم و تشردری را از دست می
 سازندر معنای اجزا می

ای داردر از احمد رزیزی یکی از شارران تعال انقالب اسالمی است که در حوزة ادبیات پایداری نیاز حواور رساهرده   
هاای  ترکیب حوزه یم،خورریری که هن ام بررسی و مطالعة آثار رزیزی به آن بر میشناسانه و چشمهای زیباییویژری

تاوان وی را یکای از شاارران    مای  ،ها در اشاعار او با توجه به کثرت ترکیبای که ر به رونهمعنایی مخهلف با هم است
تعیاین کناد کاه    های رزیازی  با بررسی مثنویاین پژوهش قصد دارد  ساز و از سرآمدان این نهوت دانستر لذاترکیب

های معنایی دی ر ر شعر رزیزی چیست و رزیزی این حوزه معنایی را با کدام حوزهها دنامهجای اه حوزه معنایی ساقی
 ترکیب کرده استر

 مبانی تحقیق:

 تعریف فرآیند ترکیب و کلمة مرکب 

تازه اساتر منواور   مفاهیم سازی و به وجود آوردن های تعال در واژهترکیب از مباحث مهم در زبان تارسی و از روش
(ر ایان  6831)اتراشی، « اتزایدهای زبان میار تعالی است که به صورت تکرارشونده بر تعداد واژهسازوک»سازی از واژه

ساازی اساتر   ریارد و ترکیاب یکای از پرکااربردترین تراینادهای اصالی واژه      های مخهلفی صورت میترآیند با روش
هاا از ترایناد   ستر بنابراین اسهفادة زباان هاهای جدید در همة زبانسازی تعال برای ایجاد واژهترکیب یک ترایند واژه»

های بشری مهعلق باه هار نقطاه    شناسان معهقدند زبانزبان(ر »)همان« شمار آوردتوان یک جهانی زبانی به ترکیب را می
ترکیب به هم پیوسهن دو (ر »)همان« های زبانی نام دارندهای مشهرک جهانیهای مشهرکی دارندر این ویژریدنیا ویژری

وت با دو معنی اصلی حاصال مای   است که هر یک دارای معنی مسهقل هسهند و از مجموع آنها معنی سومی مهفا کلمه
ها کلمة مرکب آن است که از کلمه»اند: نوران کلمة مرکب را چنین تعریف کردهبرخی صاحب (ر6831)خانلری،  «شود

ه اجزای ترکیب خاصیت صرتی یا ن اوی یاا آوایای یاا     کها یا از ترکیب آن دو ساخهه شده باشد؛ به طوریکلمهیا نیمه
ای که از دو جاز  یاا بیشاهر ترکیاب     (ر کلمه6831ترشیدورد، و 6831)ترشیدورد، « معنایی خود را از دست داده باشند

ای که هر یک از اجزای آن دارای معنی مسهقل و جدارانه بوده و از ترکیب آنها معنی واحد دی اری  شده باشد به رونه



 

توان باین اجازای آن رنصار    (ر ویژری مهم اسم مرکب آن است که نمی6838شود کلمة مرکب است )خانلری، ل حاص
 ناپاذیر اسات  شاوند رساهرش  دی ری آورد و آن را رسهرش دادر در واقع جز  نخست دو واژه که باا هام ترکیاب مای    

 (ر  6811)وحیدیان کامیار، 

 تفاوت ترکیب و واژة مرکب

اسهقالل و یک مفهوم معنایی دارد و قابل تفکیاک نیساتر اماا در ترکیاب اساهقالل معناایی و       ای است که مرکب واژه
های ن وی مسهقل در نور ررتتر لذا در زباان تارسای دو   توان دو یا چند واژه با نقشن وی وجود ندارد و آنها را می

وابسهة هسهه  _الیه یا صفت هسهندافکه مو_های دوم اند که در آنها واژهنوع ترکیب اضاتی و وصفی را تعریف کرده
خواهند بودر اما در مرکب چنین نیست و کل اجزای کلمه، توأمان اسهقالل ن وی و معنایی داردر در زبان تارسای باین   

 (ر6811اند )وتایی، ترکیب و مرکب اخهالط معنایی صورت ررتهه و بسیاری این دو را یک مطلب دانسهه
 

 انواع ترکیب

ای را توان رد پای جملهاند میهایی که ت ت ترایند ترکیب ساخهه شدهز در مجمورة وسیعی از واژهدر تارسی امرو
 ها ربارتند از:سازیترین ترایندهای ن وی دخیل در این نوع واژهاندر مهمها بودهیاتت که مبنای ادراکی ساخت آن واژه

رساخهه از یک جمله، نقش نهاد را در آن جمله ایفا کرده ر ترکیب نهادی: این امکان وجود دارد که بخشی از واژة ب6
های ساخهه شده باشدر واژه« خواهدچیزی که دل آن را می»ای نویر تواند از جملهباشدر برای نمونه واژة دلخواه می

 ریرندردلپسند، دلمرده و سرزنده در این مقوله قرار می
ررتت که بخشی از واژة برساخهه از یک جمله، نقش مفعول را در آن توان در نور ر ترکیب مفعولی: این امکان را می1

ساخهه شده « تروشدکسی که کهاب می»ای نویر تواند از جملهجمله ایفا کرده باشدر برای نمونه کهابفروشر این واژه می
 اندرکن از این نوعپاکتروش، دلبر، برفهای رلباشدر واژه

دارد که بخشی از واژة برساخهه از یک جمله، نقش مهمم را در آن جمله ایفا کرده  ر ترکیب مهممی: این امکان وجود8
 باشدر

-الیه را در جملهتوان در نور ررتت که اجزای سازندة یک واژه نقش مواف و موافر ترکیب اضاتی: شرایطی را می1

د را از هم مهمایز کرد و اولی را توان این دو واحای ایفا کرده باشند مثل پدرزن و رالبر برحسب نوع همنشینی می
 ساده و دومی را مقلوب دانست؛ یعنی کسی که پدرِ زن است و چیزی که آبِ رل استر

ای باشند که در آن جمله نقش صفت و موصوف دهندة یک واژه برساخهه از جملهر ترکیب صفهی: ارر اجزای تشکیل3
 ر(6816نست )صفوی، وان صفهی داتاند ترکیب حاضر را میرا بر رهده داشهه

 



 

 ترکیب اضافی

الیه( در کلمات در مقولة ترکیب آمده استر بر این اساس ترکیب آن است که دو در برخی منابع نقش اضاتی )مواف
کلمه به وسیلة کسره )اِ( به یکدی ر پیوند داده شوند و هر یک نقش خاص خود را در جمله داشهه باشد؛ بررکسِ 

الیه واقع شود نقش آن اضاتی یا ی داردر به بیان دی ر هر راه اسم در جمله موافکلمة مرکب که یک نقش ن و
الیهی است و این هن امی است که اسم یا جانشین آن پس از اسمی با کسره )اِ( بیایدر اسم نخست مواف و در مواف
رویندر بردی را ترکیب میهای اضاتی استر در زبان تارسی چنین کارالیه و در نقشهای اسمی و اسم دوم موافنقش

آیند زیرا در جمله تقط بنابراین واژرانی مانند صاحبدل، برادرزن، کارترما وررر واژة مرکب بوده و ترکیب به شمار نمی
جمله ساخت در شمار توان به هر جز  آنها نقش جدایی دادر ترکیب اضاتی در ژرفریرند و نمییک نقش ن وی می

توان بیش از چند های مکرر چندان م دودیهی ندارد و میالیهزبان تارسی آوردن مواف(ر در ب6816است )وتایی، 
ها به اسم پیش از خود اضاته الیه را به توالی آوردر اما همة آنها به یک هسهه وابسهه نیسهند و راهی این اسممواف

 (رالیه اسم دی ری باشد )همانشوند؛ هرچند که آن اسم خود موافمی
 

 ای ترکیب اضافی و ترکیب وصفیهویژگی
 اند از جمله:هایی را برشمردههای اضاتی و وصفی ویژریبرای ترکیب

 جز  نخست هر دو، اسم یا جانشین اسم استر .1

 جز  دوم ترکیب اضاتی اسم یا جانشین اسم، و جز  دوم ترکیب وصفی صفت استر. 2

 وصوف نام داردرجز  اول ترکیب اضاتی مواف، و جز  اول ترکیب وصفی م. 3

رای جاز  اول اسات   الیه دارد، ولی جز  دوم ترکیب وصفی، صفت بجز  دوم ترکیب اضاتی نقش اضاتی یا مواف .4

 (رالف 6816و  6811)وتایی، 
 

 سازیترکیب
-های ارزندة زبان تارسی است که شارران در راسهای تازری زبان و ایجاد خالقیت به آن میسازی از ویژریترکیب

که های جهان، به ل اظ امکان ساخهن ترکیب، چناندر میان زبان»ندر در واقع، زبان تارسی زبانی ترکیبی است و پرداز
هاست و مسئلة ساخت ترکیبات خاص یکی از رویند در ردیف نیرومندترین و با اسهعدادترین زبانشناسان میزبان

(ر 6811)شفیعی کدکنی، « کرده استد اندک ا کوشش ای در راه آن ا هر چنمسائلی است که هر شارری در هر دوره
های زبان به یکدی ر، یا اتزودن پیشوندها و پسوندها توان از پیوسهن واژهمنوور از ترکیب این است که در آن می»

از  (ر این زبان تقریبا6831ً)مقربی، « ا معانی تازه ساخترونه هزاران واژة تازه ببرای معانی تازه بهره ررتت و بدین
روند )مانند اشهقاق( و چه آنها های تصریفی به کار میسازی، چه آنها که بیشهر در زبانهمة ال وها و ترایندهای واژه

های پیوندی است اند )یعنی ترکیب( و حهی ترایند ونداتزایی و پیوند که بیشهر مربوط به زبانهای ترکیبیکه ویژة زبان



 

دهند و با سازی دو یا چند کلمة مسهقل، هویت و معنای خود را از دست میکیب(ر در تر6838د )راصی، ریربهره می
سازندر رسهرش ای جدید با معنایی مهفاوت از معنای اجزا میقرار ررتهن در کنار هم و تشردری صوری و باطنی، کلمه

سازی استر راهی ز ترکیبهای بارها و اتزایش امکانات زبان و کمک به غنای آن، از ویژریدایرة واژران و ترکیب
کندر بنابراین یکی دی ر از تواید ترکیب، یک ترکیب به آسانی و هنرمندانه، مفهوم چند جمله را به خواننده منهقل می

سازی و خلق ترکیبات جدید، دادن ایجاز به کالم استر از سوی دی ر با توجه به خصلت ذاتی نوجویی آدمی، ترکیب
ترین سازی رسهردهاذ ادبی و شعری خواهد داشتر بر این اساس، در شرایطی که ترکیبنقش انکارناپذیری در الهذ

لطفی هنری و م دودیت خالقیت شارر است ارر دهد، کمها را در اخهیار تخیل، ذوق و راطفة شارر قرار میمیدان
تارسی زبانی ترکیبی است، اما  ررچه زبان»ها بدون ترکیب و امهزاج هنری میان آنها باشدر تقط مهکی به اسامی و واژه

هایی هسهند که بسیاری از آنها ترکیبات در شعر به رنوان نمونة هنری و مهعالی یک زبان، دارای ضوابط و م دودیت
« دهایی وجود دارسازی م دودیتها و ترکیبنشینی واژهتوان چنین رفت که در همجنبة زیباشناسی دارند و می

هایی که بسه ی به مفهوم م دودیت»شمرد: ها را چنین برمیاینهاش برخی از این م دودیت(ر ار مک 6818)دهرامی، 
نشینی تواند رامل مهمی در م دودیت هماز این مقوله استر دامنة کاربرد نیز می« راو سبز»ها دارند؛ ربارت واژه

ایی ویژری مشهرکی دارند قرار ها که از نور معنای از صورتای ممکن است در کنار مجمورهم سوب شودر واژه
سازی آنچه هنر شارر را (ر در واقع در ترکیب6811)پالمر، « نیز مطرح است ب یردر این مسئله در مورد ردم هماهن ی

شکنی ریرد و با هنجاررریزی و قاردهنشینی کلمات به کار میکند، اسهعداد و خالقیهی است که او برای همنمایان می
 آتریندرهای زیبا، هنرمندانه و بدیعی را میی آنها، ترکیبنشیناصولی در هم

 
 سازینهضت ترکیب

و در قصاید خاقانی و به طاور   _االسراربه ویژه در مخزن _سازی در ادب تارسی دیرینه است و در زبان نوامی ترکیب
به دلیل تهرت طوالنی « هوتن»کاربرد اصطالح خوردر لذا رمده در شیوة مرسوم به سبک هندی به تراوانی به چشم می

اناد  و غیرقابل بخششی است که شارران از طرز هندی تا برهة معاصر در کاربرد این کارکرد خوشایند زبانی سبب شده
ر (6831ت )کااتی،  سازی را نیز از خدمات ادبیاات انقاالب دانسا   ورزی، رویکرد به ترکیبو البهه باید با اندکی تعصب

های اولیة پس از انقالب و در کناار قلمروهاای غازل ناو و غازل ناو       در سال»معهقدند: « زشعر امرو»نویسندران کهاب 
نامیادر در  « ساازی غزل نوین مبهنی بر ترکیاب »توان آن را ای دی ر در ررصة غزل نوین پدیدار شد که میمعهدل، حوزه

آهنگ در جا ی تازه و غالباً خوشهاسازی استر ترکیبترین نقش نوآوری در غزل، بر رهدة ترکیباین قلمرو، اساسی
شعر »(ر ررچه ن ارندران 6831)باقری و م مدی نیکو، «ر کشیدندآترینی را به دوش میبه جای ابیات بار اساسی خیال

های شعر رصر ایان  توانیم در تمام قالبمی»اند، اما ما سازی را رامل ظهور جریانی در غزل نوین دانسهه، ترکیب«امروز
)کااتی،  « تاوان نشاان داد  های مهعدد و مهنوری را میهای احمد رزیزی ترکیببینیمر به رنوان مثال در مثنویویژری را ب

 (ر6831



 

 



 

 های معناییحوزه

سازی ادبی مورد اسهفاده قرار پذیرترین سطح زبان، بیش از دی ر سطوح زبان در برجسههحوزة معنی به رنوان انعطاف»
« های خاص خود استاساس قوارد معنایی حاکم بر زبان هنجار، تابع م دودیت ها برریردر همنشینی واژهمی

-ای برخوردار است مسئلة حوزهزبانی از اهمیت ویژهیکی از موضوراتی که در مطالعة داللت درون(ر 6811)صفوی، 

شوند در ه نامیده میهای معنایی یک واژهای معنایی استر مفهوم یک واژه بر حسب شرایط الزم و کاتی یا آنچه مولفه
دهند و ها را تشکیل میهایی است که مفهوم واژهریردر شرایط الزم و کاتی ویژریهای معنایی مخهلفی جای میحوزه

دهند نمایانندر اروای یک حوزة معنایی واحدهای یک نوام معنایی را تشکیل میوجوه اتهراق و اشهراک مفاهیم را می
آیند و در حوزة حوزه به حساب میشان هم رندر چنین واحدهایی به دلیل ویژری مشهرککه در رابطة مهقابل با یکدی

هایی که به ل اظ شرایط الزم ای از واژه(ر در حقیقت مجموره6831ا یکدی رند )صفوی، معنایی خود در تباین معانی ب
شوندر هر یک حوزه نامیده میهم دهند واحدهایشان یک حوزة معنایی را تشکیل میو کاتی یا مولفة معنایی مشهرک

ای مربوط است که از های معنایی دی ری نیز امکان وقوع یابد و این موضوع به مؤلفهتواند در حوزهاز این واحدها می
ای از کلمات مخهلف انجام بندی مجمورهکاری که برای طبقه(ر به بیان دی ر شود )همانمفهوم آن واژه انهخاب می

انهخاب یک مجموره است و سپس به سراغ اروای این مجموره )از میان مجموره کلمات مخهلف( » دهیم، ابهدامی
شوندر ها انهخاب شده باشند، هر کدام یک حوزة معنایی نامیده میها وقهی بر حسب مفاهیم واژهرویمر این مجمورهمی

-ها را بر حسب همین مشخصة مشهرکاژهآورد تا بهوانیم ومشهرک بودن یک مشخصة معنایی این امکان را تراهم می

تواند مجموره یا حوزة معنایی را پدید آورد که شان در یک حوزة معنایی قرار دهیمر مثالً مشخصة معنایی پرنده می
های معنایی مخهلفش دهندر مسلماً مفهوم یک واژه به دلیل مشخصهاروایش را رقاب، کبوتر، پرسهو و غیره تشکیل می

 ریرد و هم در حوزةبندی شودر مثالً خفاش هم در حوزة معنایی پرندران قرار میند حوزة معنایی طبقهتواند در چمی
 (ر6816)صفوی، « معنایی پسهانداران

 
 هاروشی برای تفکیک ترکیب
اتی توانناد در تقسایم  شوند، مای های ترکیب خوانده میها که پایهاز نور بار واژه هاترکیب»برخی صاحبنوران معهقدند 

 قرار ریرند، مثالً:
 ترکیبی که هر دو پایة آن واژران انقالبی است: تفنگ خشم، خشم تفنگ؛ -
هاای آتاش، تاالوت خاون،     ترکیبی که از دو پایة آن، یکی انقالبی و یکی واژران و اصطالحات ماذهبی اسات: آیاه    -

 کربالی ظفر، رزم اه ایمان؛
ساهیزان، ساردار بیادار سا ر،     اژران تعلیم دیدراه انقالب باشد: مناتقترکیبی که از دو پایة آن، یکی جن ی و یکی و -

 شمشیر تجر؛



 

شکن، زخام خازان، اساب خاون،     های آن از واژران و اصطالحات جنگ باشد: آذرخش شبترکیبی که یکی از پایه -
 حلقوم تنگ تفنگ؛

 ر قبایل رل سرخ؛های آن از اصطالحات مذهبی است: بارراه کبوتر، امیترکیبی که یکی از پایه -
)کااتی،  « رقاب غیرت وررر های آن از واژران خاص انقالب باشد: چکامة تریاد، زاغان غفلت،ترکیبی که یکی از پایه -

 (ر6831
 

 ها و نخستین سرایندگان آننامهمعرفی ساقی
ه رناوان تشابیب   یاتهه خمریات است کاه در کاالم جااهلی با    ها رفهه شده است که شکل ت ولنامهساقی در باب منشأ

وصاف خمریاات در   پرداخهندر شد و سپس به اغراض قصیده میقصاید در دو یا چهار بیت در وصف شراب رفهه می
(ر اماا بزررهارین   6818یج بوده است )تخرالزماانی،  یان ررب راسرانامهساقیویژه در رهد رباسی توسط اوایل اسالم به

 هانامهساقیکه در در حالی ،است که اشعار خمری بیشهر جنبه راشقانه دارد در این هانامهساقیتفاوت میان خمریات و 
(ر باه نوار م جاوب اولاین     6811تمن، و اخالقای و ررتاانی آمیخهاه اسات )ماؤ      چنین نیست و با یک روح تلسافی 

ربدالنبی مال (ر 6881ی رنجوی است )م جوب، ی ادب تارسی تخرالدین اسعد رررانی و پس از آن نوامسرانامهساقی
تاان از  33شاارح احااوال و اشااعار  ،ای بااه نااام تااذکره میخانااه هرق( در تااذکره 6116قزویناای )تااوت: تخرالزمااانی 

کند و در آن کهابی به نام تذکره پیمانه تالیف می ،یان را می آورد و رلچین معانی ضمن تص یح این تذکرهسرانامهساقی
(ر 6838آورد )ماهیاار،  مای در تذکره میخانه نامی از آنان بارده شاده باود،    یانی را که سرانامهساقیتن از  11شرح حال 

اررر صفا نیز که در جلاد ساوم   کند و ذبیحمیمعرتی  سرانامهساقینوامی را به رنوان  ،تخرالزمانی در همین تذکره میخانه
(ر 6811)صافا،  کناد  مای وی را تاییاد   سخن ،پردازدمییان سرانامهساقیو  هانامهساقیو پنجم تاریخ ادبیات خویش به 

شماردر ولی نارفهه نباید رذاشت که میی ادب تارسی سرانامهساقیامیرخسرو دهلوی را دومین  ،صاحب تذکره میخانه
 آناان آماده اسات    ابیات مهفرقی است کاه در ضامن خمساة    های مسهقلی نیست و، منوومهی این دو شاررهانامهساقی

و بعد از وی، حاتظ نخسهین کسانی هساهند   هرق( 333)مهوتی در ر سلمان ساوجی (6818ریان، داودی مقدم و درودر)
را باا توجاه باه مواامین      هاا نامهساقی (رهانامهساقی: ذیل 6831اند )دهخدا، های مسهقلی از این نوع سرودهکه منوومه
سااخهن ایان    ،توان در شمار ادبیات انهقادی زباان تارسای دانساتر اررچاه باه نوار بعوای از م ققاان        میغالب آنها 

(ر در 6833سارایان دانسات )صافا،    پروایای غازل  رویان و بیهای قصیدهرریها را باید به منزله کفاره سهایشنامهساقی
هاا و  ، تاارغ از م ادودیت  مای و میخاناه و مساهی   داده است تا به بهاناه  میامکان خوبی به شارر  هانامهساقیحقیقت 
 ناماه سااقی  ،های روزرار خود را در قالب نکوهش روزرار و اهل آن بر زبان آورندر از ایان منوار  ، نارفهنیهاممنوریت

 (ر6833ررانه است )جوکار، خواهانه و شورش، آرمانشعری اجهماری
 

 احمد عزیزی



 

قبل از رتهن به دبساهان، خوانادن و   مهولد شدر در سر پل ذهاب کرمانشاه  شمسی 6883ماه رزیزی در چهارم دیاحمد 
هاا وررر  های روی تابلوها و اسامی خیاباننوشهه درنوشهن را بدون داشهن معلم و تنها از روی کنجکاوی و تأمل و دقت 

ای در مبانی ررتان، تلسفه و نیاز بودر وی مطالعات رسهردهای که در دبسهان از آموخهن بی؛ به رونهبه خوبی ترا ررتت
قبل از پیروزی انقالب اسالمی باه دراوت شامس    رزیزی  رحکمت تاریخ و تاریخ ادبیات ایران و دی ر کشورها داشت

انقالب اسالمی با  پیروزی پس ازو از م ور شهید مطهری هم بهره بردر  به تهران آمداحمد( )برادر جالل آلآل احمد 
باه رناوان معلام تلسافه اساالمی در      ، حاتوه قویمندی از بهرهبا و زمینه ادب و ررتان  درش توجه به وسعت اطالرات

رشد قابل  مسیر در این به سرودن شعر اههمام ورزید وجهاد سازندری مشغول به کار شد و همزمان با تدریس تلسفه، 
های جوانی و مجله جواناان دانساتر   لالبهه آغاز سرودن او را باید از سا تا آنجا که سبکی نو پدید آوردریاتت؛ توجهی 

شورای ترماندهی سپاه پاسداران و سرپرست روابط رماومی ایان    یت دررووو همکاری با روزنامه جمهوری اسالمی 
اسافندماه   63 )ع(مهاسفانه این شارر انقاالب و ماداح اهال بیات     رهای این شارر کرمانشاهی است، از جمله تعالیتنهاد

هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی به وضعیت کما رتت و از آن روز تا کناون  به دلیل کاهش سطح  6831
ای، رهبر معوم انقالب اسالمی در سافرش باه   اهلل خامنهحورت آیت کرمانشاه بسهری استر )ع(در بیمارسهان امام رضا

البای بار باالین رزیازی در بیمارساهان      به منوور تجلیل از مقام ادبی این شاارر انق  6811مهرماه  13اسهان کرمانشاه در 
 حاضر شد و از او دیدار کردر

 سبک شعری احمد عزیزی
تمایل سبک وی به ر استو دارای سبکی خاص در شارری و نویسندری رزیزی شارری با سبک من صر به ترد 

 سبکاین استر  نویردر شعر معاصر بی -ملهم از مثنوی مولوی-معنویت و ررتان اسالمی با ترم جدیدی از مثنوی 
-استر بسیاری از منهقدین معهقدند که آغاز شهرت رزیزی با مثنوی تاثیر بسیار زیادی در شعر معاصر رذاشهه رزیزی

ر ررایی شارر مهمرکز استبیش از هر چیز بر طبیعتاو های بلند و رمیق و ررتانیش بوده استر حال و هوای شعر 
اوستر دن ن رش مذهبی و بینش شیعی از نکات در خور تامل اشعار ساری بو جاری ورزیزی شارری مذهبی است و 

ر یکی از بارزترین زندو تمجید از اهل بیت در بیشهر آثارش موج میه است اشعار رزیزی با ررتان اسالمی آمیخه
ز به های م هوایی و شکلی، حهی رامه مردم را نیبسیار و پیچیدری ةبا وجود رسهرهای شعر او این است که ویژری

او از ریردر دلیل همراه بودن آثارش با موضورات روز اجهماری و سیاسی مورد اسهقبال قرار میو به  کندخود جلب می
 های زندری در روزرار امروز همراه کرده استر اشعارش را با بیان دغدغهشارران معاصری است که 

 های آثار احمد عزیزیقالب
های مثنوی و غزل سروده استر رزیزی اغلب آثار شعری خود را در قالبددی داردر آثار شعر و نثر ادبی مهعاین شارر 

به  و برخی آثار چاپ شده او مشخصاً است که بداند احمد رزیزی شعر نو هم سروده استالبهه شاید کمهر کسی 
ی سبکی اهویژرییژه اخهیار کرده است که از اشعار نوی او اخهصاص داردر او در نثر هم صاحب قلم است و سبکی و



 

دسهه تقسیم کرد: مثنوی، غزل، شعر  1توان آثارش را به آمیز او در نثرنویسی استر بنابراین در مجموع میان شطحاو زب
 نو و شط یاتر

 پیشینه پژوهش

رمز و »توان به های مخهلف روی اشعار احمد رزیزی انجام شده که از آن جمله میهایی در زمینهتاکنون پژوهش
ها و هنجاررریزی»نامه کارشناسی ارشد کلثوم اسفندیاری مهنی(، )پایان« یی در مجمورة آثار احمد رزیزیرمزررا

بررسی »نامه کارشناسی ارشد نسرین رزاقی(، )پایان« های مکاشفههای احمد رزیزی در مثنوی کفشساخهارشکنی
نامه کارشناسی ارشد )پایان« خ( احمد رزیزیساخهار شطح در آثار )مثنوی ملکوت تکلم، رودخانة رویا و سیل رل سر

نامه کارشناسی )پایان« های مکاشفههای زیباشناخهی شعر احمد رزیزی بر اساس کفشبررسی جنبه»الناز سرحدبانی(، 
)مقاله تریده داودی « هاهای احمد رزیزی از منور سیالن نشانهبررسی هنجاررریزی در مثنوی»ارشد زینب زارع(، 

بررسی »زاده و منوچهر اکبری(، )مقالة صدیقه غالم« احمد رزیزی« های مکاشفهکفش»ک مریمسهان شبنم ی»مقدم(، 
پناهی( اشاره کردر همچنین در )مقالة اسعد شیخ احمدی و تردین حسین« های احمد رزیزیاوزان رروضی در غزل

ز جمله: حسینی کازرونی با کهابی ت ت هایی چاپ شده است، اهایی انجام و کهابها نیز پژوهشنامهزمینه ساقی
ای ت ت رنوان مالحواتی در ساخهار ها پرداخهه و جوکار در مقالهنامهها به معرتی برخی ساقینامهرنوان ساقی

ها پرداخهه استر همچنین ابوالقاسمی نامههای ادبی( به بررسی ساخهار ساقیها )درج در مجله پژوهشنامهساقی
ها و موضورات پیرامون آن نامهامه حکیم تغفوری ریالنی به معرتی ساقینای با رنوان تاملی بر ساقی( در مقاله6831)

ها در شعر احمد رزیزی پژوهشی نامهدهد تاکنون در زمینه حوزة معنایی ساقیها نشان میپرداخهه استر اما بررسی
 انجام نشده استر

 روش تحقیق

ها و ادراکات توجه دارد، یعنی در پی روش کیفی که به مبانی، دیدراه»بر  روش ت قیق در پژوهش حاضر مبهنی است
 (ر6833)حریری، « هاستتهم معنای وقایع و موقعیت

شناسی، رناصر مورد نور خود را در جامعة آماری معاین شاده، در م اک    این پژوهش بر آن است تا از طریق مومون
توصیفی اسهفاده شاده اساتر    -حاضر کیفی است، در آن از روش ت لیلیت لیل قرار دهدر لذا با توجه به اینکه ت قیق 

های اوستر برای انجاام ت قیاق و باه رناوان     جامعة آماری این پژوهش، از میان کل آثار و اشعار احمد رزیزی، مثنوی
 دتهر مثنوی به شرح زیر انهخاب شده است: 1های رزیزی، تعداد نمونه آماری، از مجمورة مثنوی

 مثنوی کوتاه؛ 16شامل « وت تکلمملکر »6
 مثنوی کوتاه؛ 11شامل « طغیان ترانهر »1
 مثنوی؛ 61شامل « سرزمین سرمهر »8



 

 مثنوی؛ 61شامل « روشة بیدادر »1
 ها در ت قیق حاضر نیز، تیش ت قیق بوده استرابزار رردآوری داده

 



 

 هایافته

 ها در شعر احمد عزیزینامهحوزة معنایی ساقی

 هانامهحوزة معنایی لغات و اصطالحات ساقی با حوزة معنایی لغات و اصطالحات اعضا و اجزای بدن انسانترکیب . 1

 کند:کننده و خمارآور توصیف میرکیبات این حوزه ترکیباتی است که چشم یار و معشوق را مستبخشی از ت الف(

      خلوت تقدیس تو بادام ما  ی چشم تو جز جام ماچیست مِ  می چشم:
 (6831رزیزی، ) 

 ()همان سجده به خال تو چه شیخی نبرد؟  بادة چشم تو چه صوتی نخورد؟ :بادة چشم

 ()همان ات باده مکیدن خوشست  از مژه  از خُم چشم تو چکیدن خوشست  :خُم چشم

 
 هانامهساقی حوزة معناییب( جاندارپنداری لغات 

 حاوزة معناایی  بارای لغاات    ،هاا ناماه سااقی  حوزة معناایی نسان با اروا و اجزای بدن ا حوزة معناییرزیزی با ترکیب 
و با توجه به اینکه ذهن آدمی با اروا و اجزای بدن انسان آشناست معنا صفات و اجزای انسانی قایل شده  هانامهساقی

 تر کرده استر  را ملموس
 ن()هما  ست ج ر از شما لخهه خونی   چشم صراحی شده تر از شما  :چشمِ صراحی
 همان()    می شود نشئه آنجا صد برابر   شودباده آنجا چشم ساغر می   :چشم ساغر
شودر رنگ است و م لی برای رواطف انسانی تلقی میج ر )به رنوان جزئی از بدن انسان( قرمز و خونین ج ر پیاله:

ستر شارر در ترکیب ج ر با پیاله، آید و این روو با رواطف در پیوند ادر ادبیات کالسیک ما، درد و آه از ج ر بر می
 چنین معناهایی را به پیاله داده استر

 (همان)  ای کنوهمی بهراش و ناله   ای کنخون در ج ر پیاله  
 توان دید:نیز می «ساغر دل»همچنین نمونه دی ر این ترکیب را در 

 )همان(  از بسمل صید الغر دل    مسهیم ز خون ساغر دل  ساغر دل:
 
 هانامهحوزة معنایی لغات و اصطالحات ساقی باحوزة معنایی لغات و اصطالحات مذهبی و دینی یب ترک. 2

 هانامهساقی حوزة معناییکه در آنها  هایی است، ترکیبهانامهساقی حوزة معناییهای رزیزی با سازیبخشی از ترکیب
ستر رزیزی این دو حوزة معنایی مهواد و را با حوزة معنایی لغات و اصطالحات مذهبی و دینی ترکیب کرده ا



 

ها را آتریده است؛ ترکیباتی بدیع و دور از ذهن که مهناقض را هنرمندانه در کنار هم آورده و یکی از زیباترین ترکیب
 دارد:خواننده را به تأمل و تفکر وا می

 )همان(  واجب شده غسل باده امروز   رل حکم مباح داده امروز غسل باده:
 )همان(  اتطار پیاله مسه ب است   امروز چه جای لعن و سّب است پیاله: اتطار

 
مس و زکات شراب بداند، تسبیح را جای زین مِی کرده و برای می و خم، خُ رزیزی به جای آنکه ظرف می را حاوی

 قایل شده است:
 (همان)  ساغر تسبیح تو بر هر لبی   ای ورق وصف تو هر مذهبی  ساغر تسبیح:

 می، زکات خُم:خُمس 
 )همان( ریرد از مردم ببینخمس مَی، می  دهد هر شب زکات خُم ببینمی

 
 هانامهحوزة معنایی لغات و اصطالحات ساقی باحوزة معنایی لغات و اصطالحات مربوط به ادبیات پایداری . ترکیب 3

 هانامهساقی حوزة معناییرا نیز با ه لغات این حوزپایداری دانست و رزیزی  حوزة معناییتوان از خون و خنجر را می
 ترکیب کرده استر

رزیزی با الهام از رنگ سرخ می و سرخی خون، شراب موجود در ظرف را به خون ظرف تشبیه کرده  خون سبو:
 نوشیتو رلق را ز چه رو می   نوشیتو چرا خون سبو می     است:

 ()همان 
است و در ادبیات غنایی برای توصیف حاالت و رتهار معشوق کاربرد هنامهغمزه که از اصطالحات ساقی غمزة خنجر:

 استر در این ترکیب در کنار خنجر که از ادوات و آالت جن ی است قرار ررتهه  ،دارد
 (همان)  غمزة خنجر کن و در باز کن    آینه را جام می ناز کن

 
 هانامهمعنایی لغات و اصطالحات ساقیحوزة  باها و لغات مربوط به طبیعت حوزة معنایی پدیدهترکیب . 4

حوزة هایی است که از ترکیب آنها با ، ترکیبهانامهساقی حوزة معناییهای رزیزی با زیسابخش زیادی از ترکیب
بهره و ررر ها از رناصر طبیعت نویر رل، چمن، غنچه، موج، نسیم این ترکیب رزیزی در طبیعت ساخهه استر معنایی

 ررتهه است:

 )همان(  از ملک می، رل خم را ب یر    ای ردم! آیینة رم را ب یر  :خُم رُلِ



 

 )همان( رسید در پی شمسی قمری می  رسیدموج می از چشم پری می  موج می:

 همان()  ستذوق چمن رربدة خامشی   ستساغر رل میکدة بیهشی    :ساغرِ رُل

 همان()   ها نهادنهسر در پی سای   دل را به نسیم باده دادن  :نسیم باده

 )همان(  ستدار کسیآینه هم آینه  ستبزم چمن ررض بهار کسی  چمن:بزمِ 

 )همان(  آذین شده ص ن سبو آینه   جام چمن بادة رن ین شده   جامِ چمن:

 حوزة معنایی لغات و اصطالحات عرفانی باها نامهحوزة معنایی لغات و اصطالحات ساقیترکیب ر 3

حوزة زندر وی در اسهفاده از این صطالحات ررتانی در شعر او موج میررتانی است و لغات و ارزیزی شارری 
در پی قابل درک کردن مفاهیم ررتانی برای  ترکیب کرده و هانامهساقی حوزة معنایی، لغات این حوزه را با معنایی

 مخاطب استر 
 )همان(  ست یراقل کامل رل دیوان   ستجام جنون نشئة ترزان ی :جام جنون

 :بزم شهود /ساغرِ حیرت
 )همان(  ای روش باشبزم شهود آمده  ای هوش باشساغر حیرت زده

 )همان(  اند رریان نی حیرتآینه   انداهل نور مست می حیرت  :میِ حیرت

 ها نامهحوزة معنایی لغات و اصطالحات ساقیترکیب حوزة معنایی حیوانات و جانداران با . 6
 ()همان  شاهین شراب در ن اهت   از چشم غزال رد آهت  :رابشاهین ش

 (همان)   شدروسالة خلسه چاق می   شدهر شب در نشئه طاق می  :روسالة خلسه
 
 هانامهحوزة معنایی لغات و اصطالحات ساقی باحوزة معنایی لغات و اصطالحات مربوط به پوشاک ترکیب . 7

 )همان(  ایست هر پر رل دامن پیمانه  ایستیخانهچون چمن از بوی تو م  :دامن پیمانه
 همان() باغی از بادام می بینم به خواب    تنگ می اتهم به دامان شراب :دامان شراب

 
 حوزة معنایی عواطف و احساسات و صفات انسانی باها نامهحوزة معنایی لغات و اصطالحات ساقیترکیب . 8

 همان()  راه من و دامن تو طی شد    هرچند شراب رریه قی شد  :شراب رریه
 



 

 خیالبا ها نامهحوزة معنایی لغات و اصطالحات ساقیترکیب . 9
 (همان)    تراش باشیدر آینه بت   پاش باشیابریق خیال  :پاشابریق خیال

 



 

 

 رنگ باا هنامهحوزة معنایی لغات و اصطالحات ساقیترکیب . 11

 ()همان  ات کش رن یم ز پیمانهمی   اتای ملک می پر پروانه :کش رنگمی
 همان()   رنگ منست چشم تو میخانة   تو چون دل تنگ منست غنچة  :میخانة رنگ
)همان(  پیمانة رنگ ماست رلزار    پررار ،ایم و تصلما دایره  :پیمانة رنگ



 

 گیرینتیجه

همچون بسیاری از رسی است و رزیزی معنایی مهداول در شعر و ادب تا هایحوزهاز  هانامهساقی حوزة معنایی
اسهفاده کرده استر تأمل و تعمق در شعر رزیزی نشان  حوزة معناییدر اشعارش از لغات و اصطالحات این  شارران،

حوزة تقلیدی از دی ر شارران نیست و هدف او از اسهفاده از این  ،هانامهساقی حوزة معناییریری او از دهد بهرهمی
اند داشههدر اشعارشان  حوزة معناییبیان معمولی و مهداولی که دی ر شارران از لغات این  صرتاً ،در شعرش معنایی

را به  حوزة معناییسازی است، لغات و اصطالحات این رزیزی شارر ترکیب توجه به اینکه نبوده استر چرا که با
استر بررسی اشعار رزیزی نشان  ترکیب کرده معنایی دی ری هایحوزهرا با  حوزة معناییتنهایی اسهفاده نکرده و این 

لغات و اصطالحات اروا و اجزای بدن انسان،  معنایی هایحوزهرا با  هانامهساقی حوزة معنایی ،دهد این شاررمی
ها و لغات مربوط به طبیعت، لغات و پایداری، پدیدهلغات و اصطالحات ، لغات و اصطالحات مذهبی و دینی

یوانات و جانداران، لغات و اصطالحات مربوط به پوشاک، رواطف و احساسات و صفات حاصطالحات ررتانی، 
ام و در شعر رزیزی تقط توصیف می و ج هانامهساقی حوزة معناییترکیب کرده استر بنابراین  انسانی، خیال، رنگ

معنایی  هایحوزهکدام از  با هر هانامهساقی حوزة معناییرزیزی از ترکیب  شکبیساغر و بزم و خم و ررر نیست و 
در پی انهقال  ،هدف خاصی داشهه و رالوه بر تالش برای قابل درک کردن برخی مفاهیم برای مخاطبان ،ذکر شده

 ت لیل بیشهری استر نیازمندمفاهیمی نوین و بدیع به آنها نیز بوده است که 
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