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چکیده
در این پژوهش ،به شیوۀ توصیفي ـ تحلیلی ،جنبههای خـاص واژگـان و توسـعا زبـان سـهراب
سپهری کاویده شده است؛ از جمله بررسی واژگان از دیدگاه نوع و ساختمان با تأکید بر نوآوری و
ابداع ،انحراف صفت مانند سکوت سبز چمنزار ،بررسي واژگان آرکائیـ  ،واژهگردانـی یـا تغییـر
طبقۀ دستوری واژه شامل صفتگردانی مانند سیاهِ پردۀ توری و اسمگردانی مانند سـرپنجههـای
سیم و قیدگردانی مانند با بدنی از همیشههای جراحت ،بررسـي ترکیـ هـای ابـدا ی وصـفی و
اضافی .در این پـژوهش نشـان داده مـی شـود کـه سـپهری در زمینـۀ واژه سـازی و در نهایـت
غنیسازي زبان ،سهم درخور توجهی دارد.

واژههاي کلیدي :انحراف صفت ،صفتگردانی ،اسمگردانـی ،ترکیـ هـای ابـدا یِ وصـفی و
اضافی ،ساختمان واژه ،نوآوری.

 .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

J.samadipour@gmail.com
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 .مقدمه
شناخت زبان ی

شا ر ،زمینۀ درک دقیقتر شعر او را فراهم میسازد؛ بنابراین به مـوازات

توجه به محتوا و جنبههای ادبی ،ضرورت دارد تا لل گوناگونی که منجر بـه تأ یرگـذاری
در ی

بافت زبانی میشود ،شناسایی شود .سپهری جزو شا رانی است که زبـان خاصـي

دارد و برای درک شعرش ،الوه بر ادراک ادبی ،به ادراک زبـانی هـم بایـد مسـلب بـود.
مقبول شدن و مقبول ماندن ی

شا ر ،تا حد زیادی منوط به انتخـاب درسـت واژگـان و

همنشینی و الفت بین آنهاست .سپهري از معدود شا رانی است که در صر حاضـر ،زبـان
ویژهاي دارد .مأنوس ساختنِ واژگـان امـروزی بـا واژگـان آرکائیـ  ،اسـتفاده از واژگـان
محاورهای و محلی در کنار واژگان معیار ،از شاخصههای شعر اوست.
تا کنون کتاب ها و مقالههای فراوانی دربارۀ شعر سهراب سپهری نوشـته شـده اسـت.
برخی از آنها شامل جنبه های ادبی و یا خاطرات و سال شـمار حـواد و اتفاقـات اسـت و
برخی شامل مقایسۀ سپهری با دیگران (مانند مقایسۀ سپهری با جبران خلیل جبران) .تا جایی
که نگارنده اطالع دارد ،منابع انگشت شماری وجود دارد که تا حد زیادی به بررسی واژگان
اختصاص دارد؛ منابعي مثل «سپهری ،مفسر آیههای قدیمی»« ،ویژگیهای زبان سپهری»،
«هنجارگریزی در شعر سهراب سپهری» ،و بخشهایی از کتاب «ساختار زبان شعر امروز».
نگارنده درصدد است به بررسی همهجانبۀ واژگان بپردازد و با وجود محـدودیت منـابع،
نگاه جامعتر و کاملتري ارائه کند و ابهاماتی چند را ـ در حد توان خود ـ برطرف سازد.
 .0بررسی واژگان از نظر نوع و ساختمان
 . .0اسم
«اسم (یا نام) کلمهای است که بدان مردم یا جانور یا چیز را نامند» (یاسمی و دیگـران: 03 ،

 .)03بخش گستردهای از واژگان بهکاررفته در هشت کتاب ،اسم است .آنچه توجه را جل
میکند ،وجود اسمهای معمولی زبان است که در بافت و زنجیرهای نوظهور ،جلوه میکند.
«سپهری در شعرهایش ،واژهها را با استفاده از شِگِرد آشنازدایی ،در ترکیبات تازه و ناآشـنا
به کار میبرد و معانی نهفتهشان را آشکار میکند» (مقدادی.) 33 : 031 ،
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. .0

 .اسمهای سادۀ شاذ

سپهری نی

میداند اسـتفاده از واژه هـای نامـأنوس ،موجـ تفـعیت ارتبـاط شـا ر بـا

خواننده میشود؛ بنابراین افراط نمیورزد و فقط چند واژه از این دست به کار میبرد:
پادمه  :نوان یکی از شعرهای سپهری (« )0 3 : 036پادمـه» اسـت کـه برخـی آن را
«نیلوفر» معنی کردهاند.
سِلخ (=سَلخ)« :یاد من باشد فردا ل سِلخ ،طرحي از بزها بردارم» (همان.)014 :
«سلخ ،مترادف استَلخ است که تلفظ محلی استخر ،و استخر ...هنوز به صورت کامال
پویا در گویش مردم نیاسر جاری است» (قائمپناه.)13 : 013 ،
شاسوسا :0پرتو بیفایی کلمۀ «شاسوسا» را «شاهِ سوسا» و آن را مأخوذ از نوان نام شاه
ساسانی میداند و میگوید« :یکی از پادشاهان ساسانی که اَنوشآباد (نوشآباد فعلی ،از توابع

آران و بیدگل) را احدا کرده ،در آن مدفون است» (سنجری.)34 : 031 ،
 .0. .0اسم مشتق
برخی واژههای بدیع که سپهری با پسوند «ستان» ساخته ،بارتاند از:
خوابستان« :فرسودۀ راهم ،چادری کو میـان شـعله و بـاد ،دور از همهمـۀ خوابسـتان»
(سپهری .) 31 : 036 ،به معنی جایگاه خواب است ،اما از این واژه استقبال نشـده و امـروزه
کمکاربرد است .حتی خود سپهری هم فقط ی

بار از آن استفاده کرده است.

هیچستان« :به سراغ من اگر ميآیید ،پشت هیچستانم» (همان.)063 :
سپهری ،هیچستان را چهار بار معادل «ناکجاآباد» به کار برده است.
 .0. .0اسم مرک
سایهـآفتاب« :در سایهـآفتاب این درخت اقاقیا ،گرفتن خورشـید را در ترسـی شـیرین تماشـا
کرد» (همان .) 43 :هر ی

از اسمها ،بخشی از ی

پدیده را نشان میدهند؛ مثال سایهـآفتاب

یعنی آمیختگی سایه و آفتاب؛ یا به تعبیر دیگر« ،نه سایۀ مطلق و نه آفتاب مطلق».
 .البته این اسم (پادمه) در متن شعر به کار نرفته است.
 .البته این اسم (شاسوسا) در متن شعر به کار نرفته است.
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دریاـپریان« :صدا نیست .دریاـپریان مدهوشاند .آب از نفس افتاده است» (همان.) 13 :

شا ر به جای استفاده از شـکل معمـولی واژۀ «پـریِ دریـایی» ،از شـکل نـو و بـیسـابقۀ
«دریاـپری» استفاده کرده و با پسوند تصریفی «ان» ،شکل جمع ساخته است .در واقع ،این
نوع نوآوری به دلیل تخطـی از هنجارهـای زبـان بـه وجـود آمـده اسـت؛ زیـرا «گریـز از
هنجارهای نحوی ،به ترکی واژگانی نو میانجامد» (سجودی.)0 : 033 ،
قابـآشیان« :رفتم ،غرورم را بر ستیغ قابـآشـیان شکسـتم» (سـپهري.) 13 : 036 ،
قابـآشیان یعنی «آشیانِ قاب»؛ احتماال شا ر ،سهولت تلفظ و طمأنینۀ الفاظ و کـاهش
هجاها را ،به دلیل حذف نقشنمای اضافه ،در نظر داشته است.
 .0.0صفت
 . .0.0صفت ساده :این صفتها در هشت کتاب سپهری ،متنوع و گوناگون است .به نظـر
نگارنده ،تنوع صفتها ـ بهویژه در زمینۀ رنگها ـ آنقدر زیاد اسـت کـه خواننـدۀ آگـاه و
دقیق میتواند به نقاش بودن صاح آن اشعار پی ببرد؛ صفتهایی چـون سـبز ( 03بـار)،
سیاه ( 1بار) ،سفید ( 6بار) ،سرخ ( 1بار) ،کبود ( 1بار) ،زرد ( 0بار) .سپهري به رنـگ سـبز
بیش از دیگر رنگها توجه کرده و به سب همین القه ،در نوان یکی از شعرهایش ،دو
بار این واژه را میبینیم« :از سبز به سبز» (همان .)011 :رنگ سبز ،جایگاه مثبـت و ویـژهای
در فرهنگ اسالمی دارد و توجه خاص سپهری به آن ،حاکی از « رفان» شا ر است .رنگ
سبز ،به طور ام ،در فرهنگ بشری و ایرانی و بهویژه در ادبیات فارسی ،همیشه نماد بهار
و زندگی و امید بوده است.
 .0.0.0صفت مرک  :صفتهایی که در شعر کالسی

به کار نرفته و ظـاهرا سـپهری

خودش آنها را ساخته است ،که بارتاند از:
صورتخاموش« :مانده بر این پرده لی  ،صورتخاموش» (همان ،)0 :به معنـی «دارای
ظاهری آرام».
فسادپرور« :بویی فسادپرور و زهرآلود  /تا مرزهای دور خیالم دویده است» (همـان.)43 :
واژۀ فسادپرور به قیاس واژههای «دینپرور ،بالپرور ،جانپرور» ساخته شده است.
شیرافشان« :گاوهاشان شیرافشان باد» (همان .)046 :شا ر با استفاده از قال های موجود،
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صفت بسیار خوشایندی ساخته است .واژۀ شیرافشان بـه قیـاس واژههـای «خـونافشـان،
جانافشان ،زرافشان» ساخته شده است« .شا ر از هنجارهای مربوط به همنشینی واژگـان
در ساخت کلمات مشتق ،تخطی کرده است و به بد تواژهای چون شیرافشان دست یافته
است» (سجودی.)03 : 033 ،

 .0واژهگردانی (تغییر طبقۀ دستوری واژه)

 . .0صفت بهجای اسم
«و بیاریم سبد  /ببریم این همه سرخ  /ببریم این همه سبز» (سپهری .)030 : 036 ،در ایـن
نمونه ،با مقولۀ دستوریاي که کاربرد ام یافته باشد ،روبهرو نیستیم .گاهي یـ

ترکیـ

وصفی دگرگون میشود و واژهای که صفت بوده ،در ابتدای ترکی میآید و جایگاه اسم را
میگیرد .در هشت کتاب ،چند بار شاهد این اتفاق هستیم.
روشنِ ش

0

(سپهری)00 : 036 ،

«روشن» به معنیِ روشنایي ،صفت بهجای اسم است .به نظر نگارنـده ،آن را بـا کسـره
باید خواند؛ زیرا ترکی اضافیِ «روشنِ ش » نو ی فراهنجاری یـا هنجـارگریزی دارد کـه
یکی از ویژگیهای بارز شعر معاصر و از جمله سهراب سپهری است .مشابه این ترکی را
نیما و شاملو نیز به کار بردهاند:
نیما« :پایانِ این ش  /چیزی بهغیرِ روشنِ روزِ سفید نیست» (یوشیج.)01 : 033 ،
روشن به معنی روشنی ،به نوان اسم به کار رفته است.
شاملو« :من چه بیشرمم اگر فانوس مرم را به رسوایي نیاویزم  /بر بلندِ کاجِ خشـ ِ
کوچۀ بنبست (شاملو.) 01 : 010 ،
«بلند» که صفت بوده ،کارکرد اسمی یافته و به معنی «بلندا» به کار رفته است« .صـفت
در مفهوم اسمي کارکرد یافته و بر اسم ،پیشی گرفته است» ( لیپور.)10 : 013 ،
سرخِ غـروب« :ریختـه سـرخِ غـروب  /جابـهجـا بـر سـرِ سـنگ (سـپهری.)03 : 036 ،
شاید بعفی صاح نظران ،در درستی مطل مطرحشده تردید داشته باشند و آن را ترکی
 .این اصطالح ،برگرفته از زبانشناس برجستۀ روس ،پیسیکوف الزار ساموئولیچ ،است.
 .نوان پنجمین شعر مجمو ۀ «مرگ رنگ» است؛ البته در متن شعر ،از این ترکی استفاده نشده است.
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وصفیِ مقلوب به حساب آورند؛ براي مثال ،آقای دکتر بحرالدین لیزاده ،که تمـام اشـعار
سپهری را به خط روسی (سیریلی ) چاپ کـرده اسـت ،آن را بـه شـکل وصـفی مقلـوب
«روشنش » و بدون کسره ،ترجمه کرده است ( ليزاده.) 0 :0331 ،
نمونههایی دیگر« :و بیکرانِ ریگستان سکوت را» (سپهری.) 11 : 036 ،
«گفتی سیاهِ پردۀ توری بود  /که روی وجودش افتاده بود» (همان.) 1 :
«در گفتار رایج ،بسیاری از صفتها ممکن اسـت بسـته بـه نقـشهـای گونـاگون ،در
معرض اسمگردانی و قیدگردانی قرار بگیرند؛ مثال صفتهای بد و خوب میتواننـد معنـای
صفتی ،اسمی و یا قیدی داشته باشند» (پِیسـیکوف .)11 : 013 ،شایان ذکر اینکه در انحراف
صفت  ،صفتگردانی 0صورت نگرفته است؛ یعنی از نظر دستوری ،از صفت استفاده شـده،
اما در جایگاه خودش قرار نگرفته است.
 .0.0قید بهجای اسم (قیدگردانی)
«با بدنی از همیشههای جراحـت» (سـپهری .)4 6 : 036 ،واژۀ «همیشـه» قیـد اسـت ،ولـی
سپهری آن را مانند اسم ،جمع بسته است.
 .0.0ضمیر مبهم بهجای اسم (ضمیرگردانی)

«و رفت تا ل هیچ» (همان .)43 :تبدیل «صفت مبهم» به «ضـمیر مـبهم» و یـا بـر کس،
یکی از اتفاقات رایج زبان اسـت ،امـا اسـتفاده از ضـمیر مـبهم در جایگـاه «اسـم» ،جـزو
کاربردهای بدیعی است که در شعر سپهری ،به وفور میتوان یافت .سـپهری  03بـار واژۀ
«هیچ» را به کار برده است که

بار کاربرد اسمی دارد.

اتفاقی که در شعر سپهری میافتد ،اتفاقی نیست که تنهـا در زبـان رخ بدهـد ،بلکـه
اتفاقی است که نخست در ذهن وی رخ داده و سپس از رهگذر اندیشـۀ مخیـل ،بـه
زبان منتقل میشود ...در حقیقت ،این ابهام و پیچیدگی ،ناشـی از رفتـار سـپهری بـا
زبان نیست ،بلکه برخاسته از ذهنیت خاص اوست (ترابی.) 4 : 036 ،
 .مانند «سکوت سبز چمنزار» که صفت «سبز» معموال بعد از چمنزار قرار میگیرد ،اما در اینجا با جابهجایی آن مواجه هستیم.
0
 .در مثال «سیاهِ پردۀ توری» که بهجای «سیاه» باید «سیاهی» قرار میگرفت تا روال ادی زبان باشد.
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 .4.0اسم بهجای صفت
اسم به ندرت میتواند جایگزین صفت شود و مل توصیت را انجام دهد؛ فقط سه نمونـه
از این کاربرد دیده شد:
سیم« :حوریانِ چشمه با سرپنجههای سیم» (سپهری .) 46 : 036 ،سپهری از واژۀ «سیم»
که اسم است ،صفت اراده کرده و به معنی «سیمین» به کار برده است.
سایه« :سایهتر شدهام» (همـان .) 33 :سایه اسم است نه صفت ،ولی بـا افـزودن پسـوندِ
«تر» صفت از آن ساخته است.
فری « :سپیدیهای فری روی ستون های بیسایه ،رجز میخوانند» (همان .)14 :فری
را به معنی «فریبنده» به کار برده است .نگارنده بر این باور است که همۀ نوآوریها مقبول
واقع نمیشوند و فقط شا رانی که مبتکرانه ،و با توجه به نیاز زبان ،آن را تغییر میدهنـد،
زبانشان ماندنی و دلپذیر میشود.
 .4بررسی همنشینی واژگان و ترکی سازي
 . .4ترکی اضافی
سپهری برخی ترکی ها را مستقیما اقتباس کرده (مانند «سرود زندۀ دریانوردهای کهـن » یـا
«نیلوفر وارونۀ چتر ،)»0اما ترکی های زیادي را مبتکرانه ساخته است (مانند «چرخ زرهپـوش»،

«پشت حوصلۀ نورها»« ،موپریشانهای باد»« ،سبزهزارِ میز»« ،خوشۀ بشارت») .واژۀ «مرگ» بسامد
زیادي در شعر سپهری دارد .این واژه دو بار مفاف شده ،آنهـم «مـرگ رنـگ» (سـپهری،
: 036

و  ،)14و پانزده بار در جایگاه مفافٌالیه قرار گرفته است.

درۀ مرگ« :اینجا؟ نی! در درۀ مرگ» (همان .)003 :ترکی زیبای درۀ مرگ «در یکی از
اشعار آلفرد تنیسون آمده است .نوان شـعر Charge of the Light ،اسـت» (حسـینی،
.)3 : 033

سی ِ طال« :در خاکی ،صبب آمد؛ سی طال ،از باغْ طـال آورد» (سـپهری .)000 : 036 ،از
ترکی های اضافی است که با اندکتغییری به ترکی وصفی تبدیل میشود؛ به این شکل
 .نوان شعر بلندی است از کالریج انگلیسی به نامِ .The Rime of the Ancient Mariner
0
 .در شعر «جان گولد فِلِچر» ،چتر به شکوفههای وارونه ( )recurved blossomsتشبیه شده است.
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که اگر گفته شود «سی طالیی» ،با ی

صفت نسبی روبهرو میشویم که جنس موصوف

خود را بیان میکند« .در فرهنگ یونانی ،سی ِ طـال ،هـم نشـانۀ شـق و سـازش و هـم
ناسازگاری و فرجام بد است» (نوربخش.)11 : 036 ،
نوشیدن ش « :ش

را نوشیدهام  /و بر این شاخههای شکسته میگریم» (سپهری: 036 ،

 .)10این ترکی  ،اضافۀ استعاری است و شا ر با نیروی تخیل خـود« ،شـ » را نوشـیدني
دانسته است.
پیمودن نور« :نور را پیمودیم ،دشت طال را درنوشتیم» (همان .) 30 :این ترکی همراه با
ترکی قبلی (نوشیدن ش ) « الوه بر حاالت استعاری ،نـو ی آشـناییزدایـی نیـز دارنـد»
(رامشینی.)3 : 011 ،

معراج شقایق« :به سر تپۀ معراج شقایق رفتند» (سپهری .)06 : 036 ،این ترکی اضافی،
قداست خاصي دارد .شقایق در ادبیات فارسی نماد شهید است .همراه شدن ایـن اسـم بـا
واژۀ «معراج» (که یادآور معراج پیامبر بزرگوار اسالم(ص) است) سـابقه نـدارد« .سـازۀ نامتـداولِ
معراج شقایق را شاید از مولوی گرفته باشد که گفته است معراج حقایق» (غیا ی.)1 : 013 ،
به نظر نگارنده ،حتی در صورت الگوبرداری از موالنا ،باز هم این سازۀ ارزشمند ،اهمیـتش
را از دست نمیدهد.
چینیِ تنهایی« :مبادا که ترک بردارد  /چیني نازک تنهایي مـن» (سـپهری.)06 : 036 ،
یکی از زیباترین ترکی های بلیغ سپهری است کـه «ترکیبـی اسـت از اسـم ذات و معنـا.
چینی ،واقعیتی است روزمره ،ولی چینیِ تنهایی نداشتیم» (غیا ی.)13 : 013 ،
سفالینۀ انس« :و سفالینۀ انس ،با نفسهایت آهسته تـرک مـيخـورد» (سـپهری: 036 ،

 .)004این واژهها به تنهایی نوآوری ندارند ،ولي همنشینی آنهـا در گـروه اسـمی ،در شـعر
هیچی

از شا ران قدیم و جدید ،سابقه نداشته است« .سپهری در هشت کتاب حدود 033

ترکی تشبیهی آورده که اغل آنها بر اساس مشبهبه+مشبه است .در مـوارد کمـی هـم،
ترکی تشبیهی را بر اساس مشبه+مشبهٌبه استوار کرده است» (ریحانی.) 33 : 011 ،
 .0.4ترکی های وصفی
گوشۀ پژمردههوا« :روزگاریست درین گوشۀ پژمردههوا  /هر نشاطی مردهسـت» (سـپهری،

ویژگیهای زبانی شعر سهراب سپهری 10/

« .) 0 : 036پژمرده» صفتی است که موما برای گیاهان به کار میرود .این صفت با ی
اسم همراه شده و صفت جدیدی ساخته است که سابقۀ کاربرد ندارد .هوا مانند گلی پژمرده
پنداشته شده و منظور شا ر ،ظاهرا هوایی است نامناس  .شاید بتوان گفت منظـور از واژۀ
«هوا» ،محیط و ففایی نامناس از نظر سیاسی واجتما ی است.
غمی غمناک« :دیگران را هم غم هست به دل  /غم من لی

غمـی غمنـاک اسـت»

(همان .)00 :غمناک ،صفت مشتق است که برای واژههای گوناگونی استفاده ميشـود ،امـا
کنار هم قرار گرفتن «غم» به نوان موصوف و «غمناک» به نوان صـفت و سـاختن یـ
گروه اسمی ،بیسابقه است.
باد هراسپیکر« :باد هراسپیکر  /رو میکند به ساحل و در چشمهای مرد  /نقش خطر
را پررنگ میکند» (همان .)11 :هراسپیکر به معنی هراسناکپیکر استفاده شده است .چنین
ترکیبی ،سابقۀ کاربرد ندارد ،بهویژه به نوان صفتی برای «باد».
فانوس خیس :این ترکی

در متن شعر به کار نرفته و صرفا نوان شعر اسـت (همـان:

 .)33بهرهگیري از صفت «خـیس» بـرای فـانوس ،تـازگی دارد و از ذهـن خلـاق سـپهری
سرچشمه گرفته است .به نظر نگارنده ،در این ترکی  ،احتماال تأکیـد بـر واجآرایـی (نغمـۀ

حروف) بوده ،وگرنه بهجای «خیس» ،نمناک و مرطوب نیز مفید است کـه همـین معنـی را
دارد .سپهری در جای دیگر برای اسم حقایق ،صفتِ «مرطوب» را به کار برده است .الوه
بر این ،شاید محاورهای بودن «خیس» که برای خواننده ،همحسـیِ بیشـتری را بـه وجـود
میآورد ،سب گزینش این واژه بوده است.
جهــنم ســرگردان« :جهــنم ســرگردان!  /مــرا تنهــا گــذار» (همــان .)14 :صــفت
مشتق ـ مرک ِ «سرگردان» ،ظاهرا نخستین بار در کنار واژۀ «جهنم» قرار گرفته اسـت .در
ادب فارسی ـ چه نظم و چه نثر ـ برای واژۀ «جهنم» ،صفتهایی به کار رفته اسـت مثـل
سوزان ،ولی سپهری کلماتی را در ی
همنشینی در ی

گروه قرار داده که تا قبـل از آن ،هـیچگـاه سـابقۀ

گروه اسمی را نداشتهاند.

دنیای به تَه نرسیدنی« :در دنیایی رازدار  /دنیای بهتهنرسیدنیِ آبی» (همـان .)30 :در ایـن
ترکی وصفی نیز از واژۀ محاورهای استفاده شده و با ث نو ی تشخصِ زبـانی در اشـعار
سپهری شده است .واژۀ «بیانتها» صدها و شاید هزاران بار در شعر فارسی اسـتفاده شـده
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است ،اما «بهتَهنرسیدنی» در اشعار هیچی

از شا ران قدیم و حتی معاصر دیده نشد.

وسعت بیواژه« :رو به آن وسعت بیواژه که همواره مرا میخوانـد» (همـان .)030 :ایـن
ترکی زیبا ،نامی است برای جهان معنـوی .شـا ر ،هـیچ واژهای را مناسـ نامیـدن آن
«المکان» ندانسته و از آن با صفت «بیواژه» یاد کرده است .پیشوند «بی» ،جزو پیشوندهای
فعال زبان فارسی است و شا رْ آگاهانه این پیشوند را با اسـم زیبـای «واژه» همـراه کـرده
است.
خط مماس« :بینش همشهریان افسوس  /بر محیط رونق نارنج ها ،خط مماسـی بـود»
(همان .)033 :اصطالح ریاضیِ «خط مماس» را به معنی «سطحی» به کار برده است.
پشت حوصلۀ نورها« :و رفت تا ل

هیچ  /و پشت حوصـلۀ نورهـا دراز کشـید» (همـان:

 .)43نوآوری و آرایۀ «تشخیص» ،توجه خواننده را برمیانگیزد و ا ربخشیِ زایدالوصـفی را
به دنبال دارد.
موپریشانهای باد« :موپریشانهای باد!  /گَرد خواب از تن بیفشانید» (همان .) 46 :ظاهرا
«موپریشانهای باد» را به معنی گیاهان به کار برده است که بـاد ،موهایشـان را پریشـان
میسازد.
انگشتان شبانه« :انگشتان شبانهات را میفشارم ،و باد ،شقایق دوردست را پرپر میکند»
(همان .) 10 :در این ترکی  ،نه موصوف تازگی دارد و نه صفت ،ولـي قـرار گرفتنشـان در
ی

گروه ،بیسابقه است.
انگشتهای روشن« :و ما حرارت انگشتهای روشن او را  /بهسان سم گوارایی  /کنار

حاد ه سر میکشیم» (همان .)0 4 :در تقابل با ترکی «انگشتان شبانه» ساخته شـده اسـت.
اگر بتوانیم صفت «شبانه» را برای انگشتان به کـار ببـریم ،قطعـا صـفت «روشـن» را هـم
میتوانیم.
هیچِ مالیم« :حفور هیچِ مالیم را  /به من نشـان بدهیـد» (همـان .)001 :قـرار گـرفتن
«هیچ» به نوان هستۀ گروه اسمی ،کمسابقه است و افزوده شـدن صـفتِ «مالیـم» آن را
شگفتانگیز و بیسابقه ساخته است« .مالیم» ،صـفتی اسـت کـه از آن مـیتـوانیم بـرای
موصوفهایی که شدت و ضعت دارند استفاده کنیم؛ مثال برای صدا.
گلهای ناممکن« :چرا مردم نمیدانند  /که در گلهای ناممکن هوا سرد است؟» (همان:

ویژگیهای زبانی شعر سهراب سپهری 11/

 .)014در این ترکی

جی و غری که از اسم ذات و پیشوند فارسیِ «نا» به اضـافۀ یـ

واژۀ دخیل ربی ساخته شده است ،ظاهرا گلهـایی منظـور بـوده کـه امکـانِ بـه وجـود
آمدنشان صفر است .پیچیدگی نحوی نیز ،بر غرابت این ترکی افزوده است.
گنجش

محض« :صبب است  /گنجش

محض  /می خواند» (همان .)403-406 :یکـی

دیگر از ترکی های جی و بیسابقۀ سپهری است که دربارۀ آن نوشتهاند« :اگر محض از
ترکی باال حذف شود ،چه بر جای میماند؟ ی

منظرۀ سادۀ غیرشعری ،بـی آنکـه هـیچ

تخیلی در آن دخالت کرده باشد» (سیاهپوش .)63 : 030 ،یکی از صـاح نظـران ،گنجشـ
محض را «احساسات درونی شا ر» میداند ( طاری کرمـانی .)431 : 011 ،بـه نظـر نگارنـده،
تعبیر زیبایی است که اگر هم کامال با نظر شا ر منطبق نباشد ،احتماال چندان هـم بـا آن
بیگانه نخواهد بود.
 .1بررسی واژگان از دیدگاه موضو ی و معنایی
مسلما سپهری که به چند زبان تسلط داشته و حتی به ترجمۀ اشعارْ دست یازیده ،واژگـان
بسیار گستردهای در اختیارش بوده ،اما تعمدا تا جایی که امکان داشته ،واژگـان فارسـی را
جایگزین کرده و در برخی موارد حتی به واژهسازی دست زده است .بسامد اندك این نـوع
واژگان ،توجه و القۀ سپهری را به زبان فارسی ا بات ميکند .تنوع واژگـان در مفـامین
مختلت نیز ،حاکی از توانمندی و تسلط شا ر است.
 . .1پدیدههای طبیعی
پدیدههای طبیعی در شعر سهراب سپهری بسامد زیادي دارند .یکی از دالیلش آن اسـت
که ارفْ با توجه به پدیدههای خلقت ،به خالق و آفریننده نزدی تر مـیشـود و شـناخت
کاملتري به دست ميآورد .دیگر اینکه «شا ر ،شهرنشـینی و شـلوغی آن را دیـده و بـه
کشورهای دیگر سفر کرده ،دلزده از این هیاهوی کسالتبـار بـه طبیعـت روی مـیآورد»
(رامشینی.) 31 : 011 ،
«و نگوییم که ش چیز بدی است» (سپهری .)030 : 036 ،واژۀ «ش » در شـعر سـپهری
جایگاه خاصي دارد و پرکاربردترین واژه (در این زمینه) محسوب میشود .بر خـالف معنـیِ
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نمادینِ رایج ،این واژه در اشعار سهراب ،مترادف با ظلم بـه کـار نرفتـه اسـت ،و «معنـایی
مثبت و الهامبخش دارد» (ریحانی .)0 : 01 ،از این واژه  40بـار اسـتفاده شـده کـه اگـر
واژههای «دیش » و «امش » را نیز بدان بیفزاییم ،بـه ـدد  6مـیرسـیم؛ البتـه بـدون
احتساب سایر واژههای مرک مانند «ش گـام» و «شـ تـاب» ،و واژههـای مشـتق ماننـد
«شبستان» و «شبانه».
 .0.1واژگان در حوزۀ درختان
«دیرزمانیست روی شاخۀ این بید  /مرغی بنشسته کاو به رنگ معماست» (سـپهری: 036 ،

 .)03سپهری به درخت «بید» و «کاج» توجه ویژهای داشته و چندین بار این اسمها را به کار
برده است .درخت بید نماد پایداری و استقامت و همچنین اطا ت و فرمانپذیری است .در
غرب ،نماد سوگواری است؛ یهودیان در طول تبعید در بابِل ،به یاد صهیون میگریسـتند و
چنگهای خود را بر درختان بید میآویختند.
 .0.1واژگان در حوزۀ گلها
«آنجا نیلوفرهاست؛ به بهشت ،به خدا درهاست» (همان .)000 :توجه بـه گـلهـا بـه نـوان
آفریدههایی ارزشمند ،توجه خواننده را به خود جل میکند .سپهری در اشعار خود ،دهها بار
نام گلها را به کار برده است« .نیلوفر» که نماد بوداست ،بیش از همه به کار رفته است.
 .4.1واژگان در حوزۀ دین
در زمینۀ واژگان دینی ،طبیعی است که بیشترین سهم به خدا تعلق داشته باشد .ایـن واژه
 0بار به کار رفته است ،نماز  6بار ،محراب  0بار ،بهشت  1بار.
نمونههای کاربرد این واژگان:
«من به خاک آمدم ،و بنده شدم  /تو باال رفتی ،و خدا شدی» (همان.) 30 :
«من نمازم را ،پی تکبیرةاالحرام لت میخوانم  /پي قدقامت موج» (همان.)030 :

«به در آ ،بیخدایی مرا بیاگن ،محراب بی آغازم شو» (همان.) 36 :

ویژگیهای زبانی شعر سهراب سپهری 13/

 .6واژگان کهن
 . .6فعل
«تا بدین منزل نهادم پای را  /از درای کاروان بگسستهام» (همان« .) 1 :دیرزمانیست روی
شاخۀ این بید  /مرغی بنشسته کاو به رنگ معماست (همان .)03 :افزودن پیشـوند «ب» بـه
فعل ماضی ،امروزه دیگر کاربرد ندارد .سپهری یا به دلیل تنگنای وزن و قافیه و یا به دلیل
احیای قوا د و کاربردهای آرکایی

زبان ،از این شیوه بهره جسته است.

 .0.6حرف
«را»ي ف

اضافه (جابهجایی میان مفاف و مفافٌالیه)« :دیرگاهیست که چون من همـه را

 /رنگ خاموشی در طرح ل است» (همان.) 0 :
به=در« :من به هر فرصت که یابم بر تو میتازم» (همان.)03 :
با=به« :با من گفت» (همان.)03 :
 .0.6اسم
دراي :زنگ کاروان« :از درای کاروان بگسستهام» (همان.) 1 :

آبنوس :نو ی درخت« :گویی بر آبنوس درخشد زر سپید» (همان.) 1 :
غراب :کالغ« :غیر آوای غرابانْ دیگر  /بسته هر بانگی ازین وادی رخت» (همان.)06 :
 .3واژگان محلی
چُلُو :نام پرندهای است« :تا چُلُویی میخوانْد ،سینه از ذوق شنیدن میسوخت» (همان.)031 :
چراغ  :کرمِ ش تاب« :ش بود و چراغ

بود» (همان.)040 :

پنیرک :نو ی گیاه است« :صببها نان و پنیرک بخوریم» (همان.)030 :
تیغال :گیاهی که به درون ،شـکرِ تیغـال دارد .نـامهـای دیگـر آن در قـدیم ،شـکرتیغال و
شکرتیار و خارشکر و تیغ قندک بوده است« :کوفيِ خش ِ تیغالها خوانده میشد» (همان.)41 :
هوبَره :تیرهای از راستۀ درناسانان است که پاها و گردن بلند و منقار قوی و کوتاه دارد:
«رنگهای شکم هوبَره را ،ا ر پای بز کوهی را» (سپهری.)013 : 036 ،
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با دقت در نمونههای ذکرشده ،درمییابیم که زبان شعر سهراب ،با زبان معمولی مردم،
فاصلۀ چندانی ندارد .شایان ذکر است بسامد انواع واژگان در هشت کتـاب ،دههـا مـورد را
شامل میشود که در این مجال نمیتوان به تمام آنها پرداخت.
 .1وامواژگان
هر زباني بر حس نیازهای خـود ،واژههـایی را از زبـانهـای بیگانـه وام مـیگیـرد .ایـن
وامگیری نهتنها خطری برای زبان وامگیرنده نیست ،بلکه بـه پختگـی و بـاروری آن نیـز
میافزاید .با این همه ،اگر ورود واژههای بیگانه به زبان ،انبوه باشد و مهمتر از آن ،اگر هر
واژه نه بهتنهایی ،بلکه همراه مشتقات و ترکیبات خود در زبان نفـوذ کنـد ،ممکـن اسـت
ساختِ واژگان را تغییر دهد و اشتقاقِ واژهها در زبانِ وامگیرنده ،تابع زبان وامدهنده شـود.
«زبان فارسی ،مانند هر زبانِ زنده و پویای دیگر ،طی قرنها ،شمار زیادی از الفاظ بیگانـه
را از زبانهای یونانی ،آرامی ،سُریانی ،ربی ،هندی ،ترکی ،و مغـولی ،و در روزگـار مـا از
زبانهای فرنگی به وام گرفته است» (حسندوست : 010 ،سیوسه).
نفوذ زبانهای بیگانه ،بهویژه آنجا با ث نگرانی است که دگرگونیهای ساختی به بـار
آورد؛ یعنی در دستور زبان نفوذ کند .خوشبختانه چنین پدیدهای در شعر سپهری خیلي بـه
ندرت دیده ميشود .با وجود آشنایی سپهری به چند زبان خارجی و حتی ترجمۀ برخی آ ار
از زبانهای انگلیسی و فرانسوی و چینی و ژاپنی ،شـگفتآور اسـت کـه در شـعرش ا ـر
چندانی از این زباندانی نیست و وامگیری سپهری ،محدود به همین چند واژه است:
 . .1واژگان اروپایی :گاهي واژگانی به کار برده است که کموبیش واژگان رایج در فارسی
هستند:
«حنجرۀ جوي آب را  /قوطي کنسرو خالي  /زخمي میکرد» (سپهری.)4 6 : 036 ،
«آی ،هلیکوپتر نجات!» (همان.)4 0 :

«ونیز یادت هست؟» (همان.)0 4 :
و گاه واژهای را به کار میبرد که کمکاربرد است و یا ناآشنا ،و نیازمند توضیب:
مگار« :حیاتْ ضربۀ آرامیست  /به تختهسنگِ مگار» (همـان« .)000 :به روایـت اسـاطیر
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یونانی ،در شهر مگار تختهسنگی است که چون با ریزهسنگی بدان ضربه وارد آوریم ،نوایی
شنیده میشود و این به سب آن اسـت کـه یـ

بـار آپولـون چنـگ خـود را روی ایـن

تختهسنگ نهاد» (لنگرودی.)0 6 : 01 ،
 ( Bodhiنوان ی شعر از مجمو ۀ شرق اندوه) :بودا
بَنارس و سَرنات« :و گوشوارۀ رفاننشان تبت را  /برای گوش بیآذین دختران بنارس،
کنار جادۀ سـرنات شـرح دادهام» (سـپهری« .)00 : 036 ،سـرنات :جـادهای کـه سـیذارتای
شاهزاده از آن به سوی بنارس میرفت» (سنجری.) 11 : 031 ،
 .0.1واژگان روسی
استکان« :آنجا نان بود و استکان و تجرع» (سپهری.)4 6 : 036 ،
وُدکا« :حنجره میسوخت در صراحت ودکا» (همان.)4 6 :
 .0.1واژگان ترکی
اتاق« :ابری در اتاقم میگرید .گلهای چشمِ پشیمانی میشکفد» (همان.)31 :
اجاق« :و سردم شد ،آن وقت در پشت ی

سنگ  /اجاق شقایق مرا گرم کرد» (همان.)036 :

االغ« :من االغی دیدم ،یونجه را میفهمید» (همان.)031 :
 .3نتیجه
بر خالف نظر برخی منتقدان ،سپهری در زمینۀ استفاده از زبان موفق بوده است .واژههایی
که او به کار برده ،کمتر شا ری از آن استفاده کرده یا مایل است که از آن اسـتفاده کنـد.
این واژه ها گاه در شعر هیچی

از شا ران به کار نرفته است؛ مانند پادمه ،سَلخ ،شاسوسـا،

ش گام ،فسادپرور .سپهری گاه به واژهسازی دست زده است و مانند ی

زبـانشـناس در

غنی ساختن زبان سهیم شده است .گـاه ،واژۀ تـازهای نسـاخته ،امـا در بافـت جملـه ،بـه
شیوهای نو و شگفت استفاده کرده است.
یکی از مهم ترین ویژگی هاي اشعار سپهری ،ترکی های وصفی و اضافی است که بـه
گونهای بدیع و جذاب بیان شده است و در آنهـا «ابتکـار» سـهم ویـژهای دارد .در سـاخت
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ترکی ها گاه از دیگر شا ران الگـوبرداری کـرده ،ولـي ایـن کـار معمـوال بـا تغییـرات و
دستکاریهایی همراه شده است .به همین دلیل نمیتوان آن را تقلید صِرف دانست.
میزان استفاده از وامواژگان در شعر سپهری ،اندک است .یکی از دالیل کم بودن آنهـا
تأکید شا ر بر استفاده از واژههای فارسی است .این امر ،به سـب توجـه شـا ر بـه زبـان
مادری خود ،یعنی زبان فارسی است و به گونهای غیرمستقیم مؤید ایـن اسـت کـه شـا ر
میتواند به حوزههای گوناگون توجه کند و واژگان محلی و محاورهای و حتی واژگان کهن
را در شعر خود بیاورد ،اما باز هـم شـعر او لطافـت و جـذابیت خـودش را از دسـت ندهـد.
سپهری در صورت لزوم ،واژهسازی کرده و در مواردی ،در محور همنشینی واژگان ،دخل و
تصرفهای ابتکاری انجام داده است.
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