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 مهمقد .  

مـوازات   سازد؛ بنابراین به تر شعر او را فراهم می زمینۀ درک دقیق، شناخت زبان ی  شا ر

 یرگـذاری ضرورت دارد تا  لل گوناگونی که منجر بـه تأ  ، های ادبی توج ه به محتوا و جنبه

ـ  جزو سپهری  .شودشناسایی ، شود ی  بافت زبانی میدر   يشا رانی است که زبـان خاص 

 .بایـد مسـل ب بـود   هـم  به ادراک زبـانی  ،  الوه بر ادراک ادبی، دارد و برای درک شعرش

تا حد  زیادی منوط به انتخـاب درسـت واژگـان و    ، مقبول شدن و مقبول ماندن ی  شا ر

 زبـان ، در  صر حاضـر  از معدود شا رانی است کهسپهري  .همنشینی و الفت بین آنهاست

اسـتفاده از واژگـان   ، مأنوس ساختنِ واژگـان امـروزی بـا واژگـان آرکائیـ       .دارد اي ویژه

 .های شعر اوست از شاخصه، در کنار واژگان معیار و محل یای  محاوره

. نوشـته شـده اسـت    سهراب سپهری دربارۀ شعر فراوانی های ها و مقاله کتاب کنون تا

 و اسـت  ات فاقـات  و حـواد   شـمار  سال و راتیا خاط و ادبی های جنبه شاملآنها  از برخی

 جایی تا .(جبران خلیل جبران با مانند مقایسۀ سپهری)دیگران  با مقایسۀ سپهری شامل برخی

واژگان  بررسی به تا حد  زیادی که دارد وجود شماری انگشت منابع، دارد اط الع نگارنده که

، «سپهری زبان های ویژگی»، «قدیمی های آیه مفس ر، سپهری» منابعي مثل اختصاص دارد؛

 .«امروز شعر زبان ساختار» کتاب از هایی و بخش، «سپهری سهراب شعر در هنجارگریزی»

، با وجود محـدودی ت منـابع   جانبۀ واژگان بپردازد و نگارنده درصدد است به بررسی همه

 .طرف سازدـ در حد  توان خود ـ برو ابهاماتی چند را تري ارائه کند  تر و کامل نگاه جامع

 

 و ساختماناز نظر نوع  بررسی واژگان. 0

 اسم . .0

:  03 ، یاسمی و دیگـران )« ی است که بدان مردم یا جانور یا چیز را نامندا کلمه (یا نام)اسم »

آنچه توج ه را جل  . اسم است، هشت کتابکاررفته در  ی از واژگان بها گستردهبخش . (03

. کند یمجلوه ، ای نوظهور ن است که در بافت و زنجیرهی معمولی زباها وجود اسم، کند یم

در ترکیبات تازه و ناآشـنا  ، را با استفاده از شِگِرد آشنازدایی ها واژه، سپهری در شعرهایش»

 (.33 : 031 ی، مقداد)« کند یمرا آشکار  شان نهفتهو معانی  برد یمبه کار 
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 ذ شا ۀساد یها اسم . . .0

هـای نامـأنوس، موجـ  تفـعیت ارتبـاط شـا ر بـا         واژهه از اسـتفاد داند  سپهری نی  می

 : برد کار می ورزد و فقط چند واژه از این دست به ؛ بنابراین افراط نمیشود می خواننده

برخـی آن را   کـه  اسـت  «پادمـه » (3 0: 036 )سپهری  های نوان یکی از شعر:  پادمه

 .اند معنی کرده «نیلوفر»

 .(014: همان) «طرحي از بزها بردارم، لخسِ دا ل باشد فریاد من »: (سَلخ)= لخسِ

 کامال  صورتبه هنوز  ...استخر، و استخرمحل ی  ظاست که تلف  لخاستَ مترادف، لخس»

 .(13: 013 ، پناه قائم)« جاری است پویا در گویش مردم نیاسر

ام شاه و آن را مأخوذ از  نوان ن «سوسا شاهِ»را  «شاسوسا»ۀ پرتو بیفایی کلم: 0شاسوسا

از توابع ، آباد فعلی نوش) آباد یکی از پادشاهان ساسانی که اَنوش»: دیگو یو م داند یساسانی م

 .(34: 031 ، سنجری) «در آن مدفون است، را احدا  کرده (آران و بیدگل

 

 مشتق   اسم. 0. .0

 :ازاند  ،  بارتساخته« ستان» که سپهری با پسوندبدیع ی ها واژهبرخی 

« ، دور از همهمـۀ خوابسـتان  دچادری کو میـان شـعله و بـا   ، فرسودۀ راهم»: خوابستان

امـروزه   از این واژه استقبال نشـده و ام ا ، است جایگاه خواب به معنی .(31 : 036 سپهری، )

 .استاز آن استفاده کرده بار ی  فقط هم  سپهری حت ی خود. کاربرد است کم

 .(063: همان) «تانمپشت هیچس، آیید به سراغ من اگر مي»: هیچستان

 .است به کار برده «ناکجاآباد»معادل  چهار بار هیچستان را، سپهری

 

 اسم مرک  . 0. .0

آفتاب این درخت اقاقیا، گرفتن خورشـید را در ترسـی شـیرین تماشـا     ـ  در سایه»: آفتابـ  سایه

آفتاب ـ  سایه ال مث ؛دهند یبخشی از ی  پدیده را نشان م، ها ی  از اسم هر .(43 :   همان)« کرد

 .«نه آفتاب مطلق   نه سایۀ مطلق و»؛ یا به تعبیر دیگر، یعنی آمیختگی سایه و آفتاب

                                           
 .است در متن شعر به کار نرفته( پادمه)این اسم البت ه .  
 .است در متن شعر به کار نرفته( شاسوسا) این اسمالبت ه .  
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 .(13 : همان) «است افتادهآب از نفس . ندا پریان مدهوش ـ   دریا. صدا نیست»: پریانـ ادری

سـابقۀ   از شـکل نـو و بـی   ، «دریـایی  پـریِ »واژۀ  یجای استفاده از شـکل معمـول   به شا ر

این ، واقع در .است ساختهشکل جمع ، «ان»استفاده کرده و با پسوند تصریفی « پریـ دریا»

ی از هنجارهـای زبـان بـه وجـود آمـده اسـت        گریـز از  » زیـرا  ؛نوع نوآوری به دلیل تخطـ 

 .( 0: 033 ، سجودی)« انجامد به ترکی  واژگانی نو می، هنجارهای نحوی

. (13 : 036 سـپهري،  ) «آشـیان شکسـتم  ـ  غ  قاب، غرورم را بر ستیرفتم»: آشیانـ   قاب

ظ و طمأنینۀ الفاظ و کـاهش  سهولت تلف  ،شا ر ؛ احتماال « قاب آشیانِ» یعنی آشیان ـ    قاب

 .است در نظر داشته، نمای اضافه نقشبه دلیل حذف ، هجاها را

 

 صفت. 0.0

به نظـر  . است و گوناگون تنو عم، سپهری هشت کتابدر  ها صفتاین : صفت ساده.  .0.0

آگـاه و  خواننـدۀ  قدر زیاد اسـت کـه    آنـ   ها رنگنۀ یزمویژه در  بهـ  ها صفت ، تنو عنگارنده

، (بـار  03)یی چـون سـبز   ها صفت ق اش بودن صاح  آن اشعار پی ببرد؛به ن تواند یم دقیق

ـ سپهري به . (بار 0)زرد ، (بار 1)کبود ، (بار 1)سرخ ، (بار 6 )سفید ، (بار 1 )سیاه  گ سـبز  رن

دو ، در  نوان یکی از شعرهایش، همین  القهسب  و به کرده توج ه ها  دیگر رنگبیش از 

ـ وجایگاه مثبـت و  ، رنگ سبز. (011: همان) «از سبز به سبز»: مینیب یمبار این واژه را   یا ژهی

رنگ . شا ر است«  رفان»حاکی از ، دارد و توج ه خاص  سپهری به آن در فرهنگ اسالمی

 همیشه نماد بهار، ات فارسیویژه در ادبی  در فرهنگ بشری و ایرانی و به، طور  ام ، به سبز

 .زندگی و امید بوده استو 

ظـاهرا  سـپهری    یی که در شعر کالسی  به کار نرفته وها صفت:  صفت مرک . 0.0.0

 :اند از  بارت، که است خودش آنها را ساخته

دارای »، به معنـی  ( 0: همان) «خاموش صورت، بر این پرده لی مانده »: خاموش صورت

 .«ظاهری آرام

 .(43: همـان ) «تا مرزهای دور خیالم دویده است/  بویی فسادپرور و زهرآلود»: رپروفساد

 .شده استساخته « پرور جان، بالپرور، پرور دین»ی ها واژهر به قیاس فسادپروواژۀ 

، ی موجودها قال استفاده از  اشا ر ب. (046: همان) «گاوهاشان شیرافشان باد»: شیرافشان
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، افشـان  خـون »ی هـا  واژهبـه قیـاس   افشان شیرۀ واژ .صفت بسیار خوشایندی ساخته است

ی واژگـان  همنشینی مربوط به هنجارهاشا ر از » .شده است ساخته  «زرافشان، افشان جان

 هدست یافت شیرافشان ی چونا واژه و به بد ت تخط ی کرده استمشتق ، در ساخت کلمات 

 .(03: 033 ، سجودی)« است

 

 ( واژه طبقۀ دستوری تغییر)  گردانی واژه. 0

 جای اسم صفت به.  .0

در ایـن  . (030: 036 ، سپهری) «همه سبز اینببریم  / همه سرخ اینببریم  / سبدو بیاریم » 

یـ  ترکیـ    ي گاه. نیستیم رو یافته باشد، روبه که کاربرد  ام  اي با مقولۀ دستورینمونه، 

و جایگاه اسم را  دیآ یمدر ابتدای ترکی   ،ی که صفت بودها واژهو  شود یمفی دگرگون وص

 .چند بار شاهد این ات فاق هستیم، هشت کتابدر . ردیگ یم

 (00: 036 ، سپهری) 0ش  روشنِ

کسـره   بـا  آن را، به نظر نگارنـده  .است جای اسم صفت به، روشنایيبه معنیِ « روشن»

 کـه  داردنو ی فراهنجاری یـا هنجـارگریزی    «ش  روشنِ» اضافیِ  ؛ زیرا ترکیخواند باید

 این ترکی  را مشابه. سهراب سپهری استجمله  بارز شعر معاصر و از یها یژگییکی از و

 :اند به کار بردهو شاملو نیز  نیما

 .( 01:   033 ، یوشیج) «نیست سفیدزِ رو روشنِ غیرِ چیزی به / این ش  پایانِ»: نیما

 . رفته است کاربه  نوان اسم  به، معنی روشنی روشن به

 خشـ ِ  کاجِ بر بلندِ/  به رسوایي نیاویزم  مرم را فانوس اگرشرمم  من چه بی»: شاملو

 .(01 :   010 ، شاملو) بست کوچۀ بن

صـفت  » .به کار رفته است «بلندا»کارکرد اسمی یافته و به معنی ، که صفت بوده« بلند»

 .(10: 013 پور،   لی)« است گرفتهپیشی ، اسم یافته و بردر مفهوم اسمي کارکرد 

ـ /  غـروب  ریختـه سـرخِ  »: سرخِ غـروب   .(03: 036 سـپهری،  ) سـنگ  جـا بـر سـرِ    هجاب

تردید داشته باشند و آن را ترکی   شده مطرحنظران، در درستی مطل   شاید بعفی صاح 

                                           
 .است، سیکوف الزار ساموئولیچ پی، شناس برجستۀ روس برگرفته از زبان، این اصطالح.  
 .است هاستفاده نشد از این ترکی شعر،  در متن ؛ البت هاست «مرگ رنگ»مجمو ۀ  شعرمین پنج نوان .  
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 لیزاده، که تمـام اشـعار   آورند؛ براي مثال، آقای دکتر بحرالد ین  به حسابمقلوب  وصفیِ

چاپ کـرده اسـت، آن را بـه شـکل وصـفی مقلـوب        (سیریلی )سپهری را به خط  روسی 

 .(0 : 0331زاده،   لي)ه است کردو بدون کسره، ترجمه « ش  روشن»

 .(11 : 036 سپهری، ) «ریگستان سکوت را بیکرانِو »: یی دیگرها نمونه

 .(1  : همان) «ش افتاده بودکه روی وجود / پردۀ توری بود گفتی سیاهِ»

در ، ی گونـاگون هـا  نقـش ممکن اسـت بسـته بـه     ها صفتبسیاری از ، گفتار رایج در»

معنـای   تواننـد  یمی بد و خوب ها صفتگردانی و قیدگردانی قرار بگیرند؛ مثال   معرض اسم

راف که در انحشایان ذکر این. (11: 013 ، کوفیسـ  یپِ)« قیدی داشته باشند یا اسمی و، صفتی

، از صفت استفاده شـده ، ؛ یعنی از نظر دستوریاست صورت نگرفته 0گردانی صفت،  صفت

 .ام ا در جایگاه خودش قرار نگرفته است

 

  (گردانیقید) جای اسم قید به. 0.0

ولـی   ،قیـد اسـت   «همیشـه »واژۀ . (6 4: 036 ، سـپهری ) «جراحـت  یها شهیبا بدنی از هم»

 .است بستهجمع ، سپهری آن را مانند اسم

 

 (ضمیرگردانی)جای اسم  به ضمیر مبهم. 0.0

 ،و یـا بـر کس   «ضـمیر مـبهم  »به  «مبهمصفت »تبدیل  .( 43: همان) «تا ل  هیچ رفت و»

جـزو  ، «اسـم »در جایگـاه   ضـمیر مـبهم   اسـتفاده از ام ـا  اسـت،  یکی از ات فاقات رایج زبان 

بـار واژۀ   03سـپهری   .توان یافت وفور می به، کاربردهای بدیعی است که در شعر سپهری

 .اسمی دارد بار کاربرد   است که  به کار بردهرا « هیچ»

ات فاقی نیست که تنهـا در زبـان رخ بدهـد، بلکـه     ، افتد ات فاقی که در شعر سپهری می

ـ شـۀ  یو سپس از رهگذر اند رخ دادهات فاقی است که نخست در ذهن وی  بـه   ،لمخی 

سـپهری بـا   رفتـار   ی ازهام و پیچیدگی، ناشـ این اب ،حقیقت در ...شود یزبان منتقل م

 .(4 : 036 ترابی، ) ذهنی ت خاص  اوست زبان نیست، بلکه برخاسته از

                                           
 .جایی آن مواجه هستیم جا با جابها در اینام ، گیرد بعد از چمنزار قرار می معموال « سبز»که صفت « چمنزار سبزسکوت »مانند .  
 .گرفت تا روال  ادی زبان باشد قرار می« سیاهی»باید « سیاه»جای  که به «توری ۀپرد سیاهِ»در مثال . 0
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 جای صفت  اسم به .0.4

نمونـه   سه انجام دهد؛ فقط جایگزین صفت شود و  مل توصیت را تواند ندرت می به اسم

 :شددیده از این کاربرد 

« سیم»ۀ واژسپهری از . (46 : 036 ، سپهری) «مسیی ها پنجهچشمه با سر حوریانِ» :سیم

 .به کار برده است« سیمین» صفت اراده کرده و به معنی، که اسم است

 افـزودن پسـوندِ  ایه اسم است نه صفت، ولی بـا  س .(33 : همـان ) «ام شدهتر   سایه» :سایه

 .ساخته است از آنصفت  «تر»

فری  . (14: همان) «خوانند یمز رج، سایه ی بیها ستونروی  فری  یها یدیسپ» :فری 

مقبول  ها یهمۀ نوآورنگارنده بر این باور است که . به کار برده است« فریبنده»را به معنی 

، دهنـد  آن را تغییر می، و با توج ه به نیاز زبان، فقط شا رانی که مبتکرانه و شوند ینمواقع 

 .شود یم شان ماندنی و دلپذیرزبان

 

 يساز ان و ترکی بررسی همنشینی واژگ .4

 ترکی  اضافی.  .4

 یـا «  های کهـن  دریانوردزندۀ سرود »مانند )اقتباس کرده  ما یمستقها را  سپهری برخی ترکی 

، «پـوش  زرهچرخ »مانند )زیادي را مبتکرانه ساخته است ی ها  یترک، ام ا («0چتروارونۀ نیلوفر »

بسامد « مرگ»ۀ واژ. («بشارتخوشۀ »، «یزم زارِ سبزه»، «ی بادها شانیپرمو»، «نورهاحوصلۀ پشت »

سـپهری،  )« مـرگ رنـگ  » هـم  شده، آنبار مفاف این واژه دو . زیادي در شعر سپهری دارد

 .استقرار گرفته الیه  پانزده بار در جایگاه مفافٌو   ،(14و    : 036 

در یکی از »مرگ درۀ ترکی  زیبای . (003: همان) «در درۀ مرگ !نی اینجا؟»: مرگدرۀ 

، حسـینی )« اسـت  Charge of the Light ،شـعر   نوان. آمده است سون  تنی آلفرداشعار 

 033 :3 ). 

 از .(000:   036 ، سـپهری ) «طـال آورد  از باغْ، سی  طال ؛صبب آمددر خاکی، » :طال سی ِ

؛ به این شکل شود یمتغییری به ترکی  وصفی تبدیل  های اضافی است که با اندک ترکی 

                                           
 .The Rime of the Ancient Marinerعر بلندی است از کالریج انگلیسی به نامِ ش نوان .  
 .تشبیه شده است (recurved blossoms)های وارونه  ، چتر به شکوفه«جان گولد فِلِچر»در شعر . 0
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که جنس موصوف  میشو یم رو روبهبا ی  صفت نسبی  ،«سی  طالیی»شود که اگر گفته 

 شـق و سـازش و هـم    نشـانۀ  هـم  ، سی ِ طـال ، در فرهنگ یونانی» .کند یمخود را بیان 

 .(11: 036 ، نوربخش)« اری و فرجام بد استناسازگ

:   036 سپهری، ) «گریم های شکسته می  و بر این شاخه/  ام  ش  را نوشیده» :نوشیدن ش 

 يرا نوشـیدن « شـ  » ،اضافۀ استعاری است و شا ر با نیروی تخی ل خـود این ترکی ،  .(10

 .دانسته است

این ترکی  همراه با . (30 : همان) «نوشتیمنور را پیمودیم، دشت طال را در»: پیمودن نور

« دایـی نیـز دارنـد   ز نـو ی آشـنایی   ، الوه بر حاالت استعاری» (نوشیدن ش )ترکی  قبلی 
 .( 3: 011 ، مشینیرا)

 ،این ترکی  اضافی .( 06:   036 ، سپهری) «معراج شقایق رفتند ۀبه سر تپ» :معراج شقایق

همراه شدن ایـن اسـم بـا    . ادبی ات فارسی نماد شهید است شقایق در. ي داردخاص  قداست

 امتـداولِ نسـازۀ  » .سـابقه نـدارد   (است (ص)که یادآور معراج پیامبر بزرگوار اسالم) «معراج»واژۀ 

. ( 1: 013 ، غیا ی)« معراج حقایق گفته استرا شاید از مولوی گرفته باشد که  معراج شقایق

اهم ی ـتش  ، ارزشمندسازۀ باز هم این ز موالنا، ی االگوبرداردر صورت  ، حت یبه نظر نگارنده

 .دهد ینمرا از دست 

. ( 06:   036 سـپهری،  ) «چیني نازک تنهایي مـن  / داردمبادا که ترک بر» :تنهایی چینیِ

. ترکیبـی اسـت از اسـم ذات و معنـا    »های بلیغ سپهری است کـه   ترکی  نیباتریزیکی از 

 .(13: 013 ، غیا ی)« یی نداشتیمتنها ولی چینیِ ،واقعی تی است روزمر ه ،چینی

:   036 ، سـپهری ) «خـورد  هایت آهسته تـرک مـي   با نفس، انس سفالینۀو » :نساسفالینۀ 

در شـعر  ، همنشینی آنهـا در گـروه اسـمی   ولي  ،ها به تنهایی نوآوری ندارند اژهواین . (004

 033حدود  هشت کتابسپهری در » .است هسابقه نداشت، ی  از شا ران قدیم و جدید هیچ

، ی هـم در مـوارد کمـ  . است مشب ه+به مشب هترکی  تشبیهی آورده که اغل  آنها بر اساس 

 .(33 : 011 ، ریحانی)« استوار کرده استبه  هٌمشب +مشب ه بر اساسترکی  تشبیهی را 

 

 های وصفی ترکی . 4.0

، سـپهری ) «سـت  هر نشاطی مرده / هوا ین گوشۀ پژمردهست در روزگاری» :هوا پژمردهگوشۀ 
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این صفت با ی  . رود یمبرای گیاهان به کار  صفتی است که  موما  «پژمرده». (0 : 036 

 هوا مانند گلی پژمرده. کاربرد نداردسابقۀ است که صفت جدیدی ساخته  اسم همراه شده و

واژۀ شاید بتوان گفت منظـور از  . هوایی است نامناس  ، ظاهرا منظور شا ر پنداشته شده و

 .ففایی نامناس  از نظر سیاسی واجتما ی است محیط و، «هوا»

 «غمـی غمنـاک اسـت    لی  غم من / دیگران را هم غم هست به دل» :غمی غمناک

شـود، ام ـا    ه ميی گوناگونی استفادها واژهاست که برای  مشتق صفت ، غمناک. (00: همان)

 نوان صـفت و سـاختن یـ      به« غمناک»  نوان موصوف و به «غم»گرفتن  کنار هم قرار

 .استه سابق بی، گروه اسمی

نقش خطر  / های مرد کند به ساحل و در چشم رو می / پیکر باد هراس» :پیکر باد هراس

چنین . پیکر استفاده شده است پیکر به معنی هراسناک هراس. (11: همان) «کند می را پررنگ

 .«باد» نوان صفتی برای  ویژه به به ،کاربرد نداردسابقۀ ، ترکیبی

: همـان )به کار نرفته و صرفا   نوان شعر اسـت   این ترکی  در متن شعر :فانوس خیس

ـ  تـازگی  ، بـرای فـانوس   «خـیس »صفت گیري از  بهره .(33 اق سـپهری  دارد و از ذهـن خل 

نغمـۀ  )آرایـی   تأکیـد بـر واج  ، در این ترکی ، احتماال  به نظر نگارنده. استچشمه گرفته سر

کـه همـین معنـی را    مفید است  نمناک و مرطوب نیز، «خیس»جای  گرنه بهو ،بوده (حروف

 الوه . است به کار بردهرا « مرطوب» صفتِ، سپهری در جای دیگر برای اسم حقایق. دارد

بیشـتری را بـه وجـود     حس ـیِ   ، همکه برای خواننده« خیس»ی بودن ا محاورهشاید  ،بر این

 .سب  گزینش این واژه بوده است، آورد یم

ــن م ــرگردان » :ســرگردان جه ــنم س ــذار   /! جه ــا گ ــرا تنه ــان) «م ــفت. (14: هم  ص

در . اسـت ه قرار گرفت« جهن م»ۀ واژنخستین بار در کنار  ، ظاهرا «سرگردان»  ِمرک   مشتق  ـ  

مثـل   به کار رفته اسـت یی ها صفت، «جهن م»واژۀ برای ـ   چه نظم و چه نثرـ   ادب فارسی

سـابقۀ   گـاه   هـیچ  ،ولی سپهری کلماتی را در ی  گروه قرار داده که تا قبـل از آن  ،سوزان

 .اند نداشتهی در ی  گروه اسمی را همنشین

ایـن   در. (30: همـان ) «آبی نرسیدنیِ ته به دنیای/  رازدار در دنیایی» :نرسیدنی هتَ دنیای به

زبـانی در اشـعار    صِی استفاده شده و با ث نو ی تشخ ا واژۀ محاورهاز  ترکی  وصفی نیز

صدها و شاید هزاران بار در شعر فارسی اسـتفاده شـده   « انتها بی»واژۀ  .سپهری شده است
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 .نشددیده معاصر  حت یو قدیم از شا ران ی   در اشعار هیچ« نرسیدنی تَه به» اام  ،است

ایـن   .(030: همـان ) «خوانـد  یواژه که همواره مرا م رو به آن وسعت بی» :واژه وسعت بی

ی را مناسـ  نامیـدن آن   ا واژههـیچ   ،شـا ر . جهان معنـوی نامی است برای ، ترکی  زیبا

ی شوندهایپ ، جزو«یب»پیشوند  .یاد کرده است« واژه بی»ندانسته و از آن با صفت « المکان»

همـراه کـرده   « واژه»آگاهانه این پیشوند را با اسـم زیبـای    فع ال زبان فارسی است و شا رْ

 .است

« مماسـی بـود   خط ، ها رونق نارنج محیط بر / بینش همشهریان افسوس» :مماس خط 

 .است به کار برده «سطحی» را به معنی «مماس خط » اصطالح ریاضیِ. (033: همان)

: همـان ) «و پشت حوصـلۀ نورهـا دراز کشـید   / و رفت تا ل  هیچ » :لۀ نورهاپشت حوص

و ا ربخشیِ زایدالوصـفی را   زدیانگ یمخواننده را بر توج ه، «تشخیص»ۀ یآرانوآوری و . ( 43

 .به دنبال دارد

 ظاهرا  .(46   : همان) «خواب از تن بیفشانید گَرد / !باد یها شانیموپر» :باد یها شانیموپر

موهایشـان را پریشـان   ، است که بـاد  به کار بردهرا به معنی گیاهان  «باد یها شانیموپر»

 .سازد یم

 «کند شقایق دوردست را پرپر می، باد و، فشارم ات را می انگشتان شبانه» :شبانه انگشتان

قـرار گرفتنشـان در   و نه صفت، ولـي  تازگی دارد  نه موصوف ،در این ترکی  .(10 : همان)

 .استه سابق بی، ی  گروه

کنار  / گوارایی سان سم  هب /های روشن او را  و ما حرارت انگشت» :ی روشنها انگشت

. شـده اسـت  ساخته « انگشتان شبانه»تقابل با ترکی   در .(4 0: همان) «کشیم می سر حاد ه

هـم  را « روشـن »صـفت  ، قطعـا   به کـار ببـریم   انگشتانرا برای « شبانه»اگر بتوانیم صفت 

 .میتوان یم

قـرار گـرفتن   . (001: همـان ) «به من نشـان بدهیـد  / مالیم را  هیچِ حفور» :مالیم هیچِ

آن را  «مالیـم »  است و افزوده شـدن صـفتِ   سابقه  کم، گروه اسمیهستۀ  نوان  به« هیچ»

بـرای   میتـوان  یمـ صـفتی اسـت کـه از آن    ، «مالیم». سابقه ساخته است انگیز و بی شگفت

 .برای صدا رند استفاده کنیم؛ مثال و ضعت دا یی که شد تها موصوف

: همان) «ناممکن هوا سرد است؟ یها که در گل / دانند یچرا مردم نم» :ناممکن یها گل
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یـ   اضـافۀ  به « نا» که از اسم ذات و پیشوند فارسیِ در این ترکی   جی  و غری . (014

بـه وجـود    ر بـوده کـه امکـانِ   ونظـ یی مهـا  گل ، ظاهرا شده استساخته دخیل  ربی واژۀ 

 .استاین ترکی  افزوده بر غرابت ، پیچیدگی نحوی نیز. آمدنشان صفر است

یکـی  . (403-406: همان) «خواند می/  گنجش  محض/  صبب است»: گنجش  محض

محض از  اگر»: اند نوشتهآن بارۀ سپهری است که درسابقۀ  های  جی  و بی دیگر از ترکی 

یچ کـه هـ  آن  بـی ، غیرشعریمنظرۀ سادۀ ؟ ی  ماند یمجای  چه بر ،ترکی  باال حذف شود

گنجشـ   ، نظـران  یکی از صـاح  . (63: 030 ، سیاهپوش)« تخی لی در آن دخالت کرده باشد

، بـه نظـر نگارنـده   . (431: 011 ،  ط اری کرمـانی ) داند یم« احساسات درونی شا ر» محض را

چندان هـم بـا آن    ماال ، احتتعبیر زیبایی است که اگر هم کامال  با نظر شا ر منطبق نباشد

 .بیگانه نخواهد بود

 

 موضو ی و معنایی دیدگاه واژگان از بررسی .1

واژگـان  ، دست یازیده به ترجمۀ اشعارْ حت ی ط داشته وما  سپهری که به چند زبان تسل مسل 

واژگـان فارسـی را   ، دا  تا جایی که امکان داشتهتعم ، ام ا ای در اختیارش بوده  بسیار گسترده

این نـوع  اندك بسامد . استه سازی دست زد به واژه حت یگزین کرده و در برخی موارد جای

واژگـان در مفـامین    تنو ع. کند ميتوج ه و  القۀ سپهری را به زبان فارسی ا بات ، واژگان

 .حاکی از توانمندی و تسل ط شا ر است، مختلت نیز

 

 یعیطب یها دهیپد.  .1

اسـت  یکی از دالیلش آن . دارند سپهری بسامد زیاديسهراب  ی در شعرعیطب یها دهیپد 

 و شـناخت  شـود  یمـ  تر  ینزدآفریننده  به خالق و، ی خلقتها دهیپدتوج ه به با  که  ارفْ

شهرنشـینی و شـلوغی آن را دیـده و بـه     ، شا ر» کهگر ایندی. آورد ي به دست ميتر کامل

« آورد یمـ بـه طبیعـت روی    بـار   زده از این هیاهوی کسالت ، دلکشورهای دیگر سفر کرده

 .(31 : 011 ، رامشینی)

در شـعر سـپهری   « ش »واژۀ  .(030: 036 ، سپهری)« و نگوییم که ش  چیز بدی است»

 خـالف معنـیِ   بر. شود یممحسوب  (در این زمینه)واژه  نیپرکاربردتردارد و  يخاص  جایگاه
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معنـایی  »و  ،ر نرفتـه اسـت  کـا بـه  مترادف با ظلم سهراب،  این واژه در اشعار، رایج نمادینِ

بـار اسـتفاده شـده کـه اگـر       40 این واژه  از. ( 0:  01 ، ریحانی)« بخش دارد  مثبت و الهام

بـدون  البت ـه   ؛میرسـ  یمـ   6 بـه  ـدد    ،ن بیفزاییمبدا را نیز« امش »و « دیش »ی ها واژه

 ماننـد  مشـتق  ی هـا  واژهو  ،«تـاب  شـ  »و « گـام  ش »   مانندی مرک ها واژهاحتساب سایر 

 .«شبانه»و « شبستان»

 

 واژگان در حوزۀ درختان. 1.0

: 036 ، سـپهری ) «استو به رنگ معم امرغی بنشسته ک/  این بیدست روی شاخۀ  زمانیدیر»

به کار ها را  چندین بار این اسم و داشته یا ژهیتوج ه و «کاج»و  «بید»سپهری به درخت  .(03

در . پذیری است چنین اطا ت و فرمانامت و همپایداری و استق نماد دیدرخت ب .است برده

گریسـتند و   به یاد صهیون می، لتبعید در بابِ ولیهودیان در ط ؛سوگواری است نماد، غرب

 .ویختندآ های خود را بر درختان بید می چنگ

 

 ها واژگان در حوزۀ گل. 1.0

 نـوان   بـه  هـا  گـل توج ه بـه  . (000: همان) «به خدا درهاست، به بهشت ؛آنجا نیلوفرهاست»

بار  ها ده، سپهری در اشعار خود. کند یمتوج ه خواننده را به خود جل  ، یی ارزشمندها دهیآفر

 .بیش از همه به کار رفته است، که نماد بوداست «نیلوفر». برده استرا به کار  ها گلنام 

 

 نیواژگان در حوزۀ د. 1.4

ایـن واژه  . ق داشته باشدخدا تعل  سهم به نیترشیبطبیعی است که ، ینیواژگان دنۀ یزمدر 

 .بار 1بهشت ، بار 0 محراب ، بار 6 نماز به کار رفته است، بار   0

 :کاربرد این واژگان های نمونه

 .(30 : همان) «و خدا شدی، تو باال رفتی /و بنده شدم ، من به خاک آمدم»

 .(030: همان) «پي قدقامت موج/  خوانم یم  لتاالحرام   ةتکبیر پی، من نمازم را»

 .(36 : همان) «محراب بی آغازم شو، خدایی مرا بیاگن بی، آ دره ب»
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 واژگان کهن. 6

 فعل.  .6

ست روی  دیرزمانی» .(1 : همان) «ام بگسستهکاروان  ایاز در / تا بدین منزل نهادم پای را»

بـه   «ب»افزودن پیشـوند   .(03: همان) استو به رنگ معم اک بنشستهمرغی  / شاخۀ این بید

سپهری یا به دلیل تنگنای وزن و قافیه و یا به دلیل . امروزه دیگر کاربرد ندارد، فعل ماضی

 .استه از این شیوه بهره جست، ی  زبانآرکای احیای قوا د و کاربردهای

 

 فحر. 6.0

 راست که چون من همـه   گاهیدیر»: (الیه  جایی میان مفاف و مفافٌ جابه) اضافه ف   ي«را»

 .(0 : همان) «شی در طرح ل  استرنگ خامو /

 .(03: همان) «تازم یمن به هر فرصت که یابم بر تو م»: در=به

 .(03: همان) «با من گفت»: به=با

 

 اسم. 6.0

 .(1 : همان) «ام  کاروان بگسسته ایاز در»: زنگ کاروان: دراي

 .(1 : همان) «گویی بر آبنوس درخشد زر سپید»: نو ی درخت: آبنوس

 .(06: همان) «ین وادی رختبسته هر بانگی از / دیگر غیر آوای غرابانْ»: کالغ: غراب

 

 واژگان محل ی. 3

 .(031: همان) «سوخت یسینه از ذوق شنیدن م، دخوانْ یتا چُلُویی م»: است یا نام پرنده :ولُچُ

 .(040: همان) «ش  بود و چراغ  بود»: تاب  ش  کرمِ :چراغ 

 .(030: همان) «ا نان و پنیرک بخوریمه صبب»: است نو ی گیاه :پنیرک

هـای دیگـر آن در قـدیم، شـکرتیغال و      نـام  .گیاهی که به درون، شـکرِ تیغـال دارد   :تیغال

 .( 41: همان) «شد یها خوانده م تیغال خش ِ کوفيِ»: شکرتیار و خارشکر و تیغ قندک بوده است

 :ددارد و منقار قوی و کوتاه است که پاها و گردن بلنای از راستۀ درناسانان  تیره :رههوبَ

 .(013: 036 ، سپهری) «ا ر پای بز کوهی را، ره راشکم هوبَ یها رنگ»
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، با زبان معمولی مردمسهراب، یابیم که زبان شعر  درمی ،های ذکرشده ت در نمونهبا دق 

هـا مـورد را    ده، هشت کتـاب در  شایان ذکر است بسامد انواع واژگان .فاصلۀ چندانی ندارد

 .پرداختتمام آنها توان به  این مجال نمی شود که در می شامل

 

 واژگان وام. 1

ایـن  . گیـرد  هـای بیگانـه وام مـی    از زبـان را هـایی   واژه، بر حس  نیازهای خـود زباني  هر

بلکه بـه پختگـی و بـاروری آن نیـز     ، گیرنده نیست تنها خطری برای زبان وام نه گیری وام

اگر هر  ،تر از آن انبوه باشد و مهم ، های بیگانه به زبان واژه اگر ورود، همه اینبا  .افزاید می

ممکـن اسـت   ، ات و ترکیبات خود در زبان نفـوذ کنـد  مشتق بلکه همراه ، تنهایی واژه نه به

 .دهنده شـود  تابع زبان وام، گیرنده وام ها در زبانِ واژه تغییر دهد و اشتقاقِ واژگان را ساختِ

شمار زیادی از الفاظ بیگانـه  ، ها قرن طی ، زنده و پویای دیگر مانند هر زبانِ، زبان فارسی»

و در روزگـار مـا از    ،و مغـولی  ،ترکی، هندی،  ربی، سُریانی، آرامی، ی یونانیها زبانرا از 

 .(وسه سی: 010 ، دوست حسن)« استه ی فرنگی به وام گرفتها زبان

های ساختی به بـار   دگرگونی ویژه آنجا با ث نگرانی است که به، های بیگانه نفوذ زبان

در شعر سپهری خیلي بـه   ای خوشبختانه چنین پدیده. آورد؛ یعنی در دستور زبان نفوذ کند

ترجمۀ برخی آ ار  حت ی با وجود آشنایی سپهری به چند زبان خارجی و. شود ندرت دیده مي

ا ـر  آور اسـت کـه در شـعرش     ژاپنی، شـگفت  چینی و و فرانسوی و انگلیسی یها از زبان

 :محدود به همین چند واژه است، گیری سپهری وام و نیستدانی  این زبان چندانی از

 

وبیش واژگان رایج در فارسی  که کم است به کار بردهواژگانی ي گاه :واژگان اروپایی.  .1

 :هستند

 .(6 4: 036 ، سپهری) «کرد یزخمي م/  قوطي کنسرو خالي/  حنجرۀ جوي آب را»

 .(0 4: همان) «!تهلیکوپتر نجا، یآ»

 .(4 0: همان) «؟یادت هستونیز »

 :و نیازمند توضیب ،یا ناآشنا کاربرد است و که کم برد یرا به کار م یا واژه گاهو 

به روایـت اسـاطیر   ». (000: همـان ) «مگار سنگِ به تخته/  ست یضربۀ آرام حیاتْ»: مگار
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نوایی ، ی بدان ضربه وارد آوریمسنگ سنگی است که چون با ریزه  ، در شهر مگار تختهیونانی

آپولـون چنـگ خـود را روی ایـن      بـار  یـ  این به سب  آن اسـت کـه    و شود یشنیده م

 .(6 0:  01 ، لنگرودی)« سنگ نهاد تخته

Bodhi (نوان ی  شعر از مجمو ۀ شرق اندوه ) :بودا 

، بنارسآذین دختران  برای گوش بی/  ت رانشان تب  و گوشوارۀ  رفان»: تبَنارس و سَرنا

ارتای ذکـه سـی   یا جـاده : تسـرنا » .( 00: 036 ، سـپهری ) «ام شـرح داده  تسـرنا  ۀکنار جاد

 .(11   : 031 ، سنجری)« رفت یشاهزاده از آن به سوی بنارس م

 

 روسیواژگان  .1.0

 .(6 4: 036 ، سپهری) «عو تجر  استکانآنجا نان بود و »: استکان

 .(6 4: همان) «ودکا در صراحت سوخت یحنجره م»: دکاوُ

 

 ترکی اژگانو. 1.0

 .(31: همان) «شکفد پشیمانی می های چشمِ گل .گرید ابری در اتاقم می» :اتاق

 .(036: همان)« اجاق شقایق مرا گرم کرد/  و سردم شد، آن وقت در پشت ی  سنگ» :اجاق

 .(031: همان) «فهمید نجه را میو، یمن االغی دیدم» :االغ

 

  جهینت. 3

 هایی واژه. است بوده قموف  زبان از زمینۀ استفاده در سپهری، نمنتقدا برخی نظر خالف بر

. کنـد  اسـتفاده  آن از که است مایل یااستفاده کرده  آن از شا ری کمتر برده، کار به او که

، شاسوسـا ، سَلخ، پادمه مانند ؛است نرفته کار به شا ران از ی  هیچ شعر در گاه ها واژه این

 در شـناس  زبـان  ی  مانند و است زده دست سازی واژه به گاه سپهری. فسادپرور، گام ش 

 بـه ، جملـه  بافـت  درام ـا   ،نسـاخته  ای واژۀ تـازه ، گـاه . است شده سهیم زبان ساختن غنی

 .است  کرده استفاده شگفت و نو ای شیوه

 بـه  که است اضافی و وصفی های ترکی ، سپهری اشعار هاي ویژگی ترین مهم  از یکی

 سـاخت  در. دارد ای ویـژه  سـهم  «ابتکـار » هـا آن در و است شدهبیان  جذ اب و بدیع ای گونه
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 و تغییـرات  بـا  معمـوال   کـار  ایـن ولـي   ،کـرده  الگـوبرداری  شا ران دیگر از گاه ها ترکی 

 .دانست رفصِ تقلید را آن توان نمی دلیل همین به. است شده همراه هایی دستکاری

 هـا آنیکی از دالیل کم بودن . اندک است، ر سپهریواژگان در شع میزان استفاده از وام

توج ـه شـا ر بـه زبـان     سـب   به ، این امر. ی فارسی استها واژهتأکید شا ر بر استفاده از 

مستقیم مؤی د ایـن اسـت کـه شـا ر     ی غیرا گونهیعنی زبان فارسی است و به ، مادری خود

هن حت ی واژگان کی و ا محاوره ی گوناگون توج ه کند و واژگان محل ی وها حوزهبه  تواند یم

. جـذ ابی ت خـودش را از دسـت ندهـد     باز هـم شـعر او لطافـت و   ، ام ا شعر خود بیاورد را در

 و، دخل در محور همنشینی واژگان، در مواردی وکرده سازی  واژه، سپهری در صورت لزوم

 .استهای ابتکاری انجام داده  فتصر 
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