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  هاي نحوي و عوامل پیونديبررسی شاخصه

  در تحلیل بالغی اشعار سهراب سپهري
  

  1سیما ارمی اول

  چکیده

هاي هاي نحوي در قیاس با شاخصههاي ادبی، بر پایه توصیف شاخصههاي نحوي در سبکها در زمینه بررسیبیشترین پژوهش
تی صورت گرفته استگونه پژوهشاین. نحوي آثار دیگر بزرگان صاحب سبک در آن دوره است این . ها بیشتر براساس نحوسنَ

ت نحو نقشمقاله، نخست با  گرا در نقش -هاي نحو سنتیگرا، افزون بر نقد سنتی به توصیف باالترین بسامد شاخصهاشاره به اهمی
هاي نحوي دهدکه این عناصر و شاخصهپردازد و نشان میاشعار سهراب سپهري پرداخته، سپس به تبیین و تفسیر این عناصر می

پردازد که انجامد و به بررسی این موضوع مینجار کردن زبان شعر سهراب میسازي زبان و فراهکالم ادبی تا چه حد به شخصی
 .آفرین بوده استاین عناصر تا چه اندازه در اقبال مخاطب به شعر وي نقش

 

  

  .گرا، سهراب سپهريسبک ادبی، نحو سنتی، نحو نقش: هاکلید واژه

                                                        
  sima_erami@yahoo.com:دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، رایانامه 1
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  مقدمه

فهعناصر نحوي، یکی از مهم توان از طریق آن از مرزهاي صوري تحلیل یک اثر ادبی است که می شناس درهاي سبکترین مؤلَ
ر از جهاناثر ادبی فراتر رفت و به الیه بینی وگفتمان ذهنی او نسبت به جهان پیرامون است، پی هاي ذهنی و اندیشه شاعر که متأثَ

حال . ساخت کالم توجه چندانی نداردی و ژرفهاي بافتپردازد و به تحلیلنحو سنتی بیشتر به به بررسی فرم و صورت اثر می. برد
  .آنکه در تحلیل یک اثر چگونگی نحو مؤلف یا شاعر تأثیر بسیاري در تعیین سبک و انگاره ذهنی او دارد

ما در این تحقیق این است که عناصر نحوي تا چه اندازه در مقبول واقع شدن سپهري در میان خوانندگان عام و  ترین پرسشعمده
ص نقش داشته است؟ متخص  

گرا انجام هاي نحوي بر اساس دو نوع نحو سنتی و نقشگویی به پرسش فوق از طریق تعیین شاخصهروش این پژوهش براي پاسخ  
بندي محور نحوي در سه سطح خرد، کالن و عوامل پیوندي پرداخته شده؛ سپس به ترتیب که نخست، به تقسیمشده است؛ بدین

بندي بررسی هدف از این تقسیم. ایماصر و علل خوشایند واقع شدن شعر سپهري در میان عموم مردم پرداختهتفسیر و تحلیل این عن
هاي نحوي است که در سطح خرد به بررسی گروه، بند و جمله با توجه به نحو سنتی و در سطح کالن به بررسی عناصر شاخصه

هنجارگریزي نحوي و وارونگی نحوي پرداخته و در انتها به بررسی  فراتر از جمله مشتمل بر توازي نحوي ،چیدمان نحوي پایه،
  .گراي هلیدي می پردازیمعوامل پیوندي و انسجام، ارجاع، حذف، جانشینی وتعبیرات واژگانی بر اساس نحو نقش

گرا که به بررسی بافت نگارنده بر این عقیده است که در تحلیل اشعار سپهري بر پایه محور نحوي عالوه بر نحو سنتی، نحو نقش   
مند ضمن نقش) 1985(گرا هلیدي در مقدمه نحو نقش. پردازد از اهمیت بسیاري برخوردار استکالم و مرزهاي فراتر از جمله می

 دانیم، زیرامتن را محصول می. متن به عنوان محصول و متن به عنوان فرایند: پندارددانستن متن، آن را از دو جنبه، قابل بررسی می
متن به عنوان فرایند، نوعی . انگاریم، چون روند متداولی از انتخاب معناشناسی استبروندادست و قابل مطالعه و آن را فرایند می

 .شودتبادل نظر است و گونه زیربنایی آن، گفتگویی است که میان گویندگان انجام می

هلیدي و حسن در  انسجام . عوامل انسجام متنی استهاي متعددي از جمله خلق یک متن منسجم، حاصل تعامل مؤلّفه   
  .مؤلفه ساختاري و مؤلفه انسجامی: دانندساخت متنی زبان را داراي دو مؤلّفه می) 1976(درانگلیسی

پردازد، در تحلیل گفتمان ذهن سپهري و انسجام شعر او هاي فراتر از جمله میگرا که به بررسیبه این منظور،کاربرد نحو نقش   
  .تواند مؤثر واقع شودیم

هاي نحوي شعر سپهري و تحلیل آن، به دالیل نحوي اعجاز شعر سپهري در در این جستار درصدد هستیم از طریق تعیین شاخصه  
هایی در سطح نحوي شعر او وجود دارد که شعر را به ذهن مخاطب بپردازیم و این نکته را مورد بررسی قرار دهیم که چه ویژگی

دهد و با تقویت سطح زبانی و ادبی، با جذبه عاطفی مخاطب، او را از زبان فراهنجار شاعر به سوي نگاه و شاعر پیوند میاندیشه 
  .دهداش سوق میبینی دگرگونهجهان

  

  هاي نحوي شعر سپهريتوصیف ساخت

  نحو در سطح خرد) الف
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 گروه

   اسمی گروه-1

  :پسینهاي اي با وابستهگروههاي اسمی یک هسته)1-1

  ). 93: 1380سپهري،(لحظه لحظه نوشیدم جام سپید بیاباندر /شوکران بنفش خورشید را!/یاه تلخ افسونیگ -

-می هاي فصولگوش روزنهبه / سرود زنده دریانوردهاي کهن را/ هزارها سال است -مسافر قایق -و من -

 ).310: 1380سپهري،(خوانم

  ).444: 1380سپهري،(ریختمیپیشانی فکر او  روي/ هاي حیاطجیک پریروز گنجشکجیک -

 الیهمضاف/ صفت+توالی گروههاي اسمی با ساختار یک اسم)1-2

  ).53: 1380سپهري،(زیبایی برگ، آن سو تاریکی مرگاین سو / در آبرزش برگی در خواب، ا تابش آبی -

- روي پلشبنم  بارش/ دیوار از ریزش تاك جوان/ از خاك فوران گل حسرت/ به حوض سفر ماه/ به گلسفر دانه  -

  ).282: 1380سپهري،(ت کالمازپش گذرحادثه/خندق مرگازشاديپرش/خواب

   گروه فعلی-2

  .وجه اخباري باالترین بسامد انواع وجه را در شعر سپهري به خود اختصاص داده است: وجه)2-1

- اي از خس تاریخ به خاور می، بافهخیبردر گردنه باد ./ خواندمی» باغ معلّق«در جغد /فتمیر در کوچه یوناننظم  -

 ). 284: 1380سپهري ،(راند

اي ناشناس به این تو بودي که هر وزشی، هدیه/ ترین چشمه کشیدي؟این تو بودي که طرح عطش را بر سنگ نهفته  -
 ).166: 1380سپهري ،( ریخت؟دامنت می

  .و استمراري استزمان افعال در شعر سپهري گذشته ساده  پرکاربردترین:  زمان)2-2

 ). 312: 1380سپهري ،(چه اتفاق افتاد/کرديبه جاجرود خروشان نگاه می/درآن دقیقه که از ارتفاع تابستان -

  ).1380:334سپهري ،(گشتسایه ها برمی/ پیوستفرصت سبز حیات، به هواي خنک کوهستان می -

 .در شعر سپهري به خود اختصاص داده استکاربرد افعال معلوم ومثبت باالترین بسامد را :معلوم و مجهول) 2-3

  ).310: 1380سپهري ،(و خون شب جریان داشت در سکوت دو مرد/ آمدو باد می/ حیاط روشن بود  

  .اما بسامد افعال گذرا بیش از ناگذر است.افعال گذرا و ناگذر در شعر سپهري به کاررفته است:گذرا و ناگذر)2-4

  ).395: 1380سپهري ،(میان دو دیدار قسمت کنیم/ آن وقتبیا زندگی را بدزدیم، / کسی نیست

   جمله
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تواند داراي تأثیرات جدي بر ذهن خواننده یا شود که میدر سطح جمله، از سازوکارهاي مختلفی براي بازنمایی واقعیت استفاده می
 .است یکی از این سازوکارها ساختار جمله به صورت ساده و مرکب و معلوم یا مجهول. مخاطب باشد

  :جمله هاي ساده و مرکب -1

 .هاي مرکب معلوم بیش ازدیگراقسام جمله استبسامد جمله»صداي پاي آب«غیرازهاي شعري بهدرهمه مجموعه  

 ).83: 1380سپهري ،(گریم هاي شکسته میو بر این شاخه/ امشب را نوشیده -

  ). 355: 1380سپهري ،(تا ببینم شاید، تنهایی خود را در آب /رفته بودم سر حوض -

 افزاییهمپایه  -2

وصداي سرفۀ روشنی از پشت / ریزدصداي ظلمت را وقتی برگ از برگی می و/ شنوممن صداي نفس باغچه را می -
  ). 286: 1380سپهري ،( .....درخت

 ).310: 1380سپهري ،(خون شب جریان داشت در سکوت دو مرد  و /آمدباد میو  /حیاط روشن بود  - 

 بند

 بندهاي متوازي 

 فتح یک کوچه به دست دو سالم/فتح یک باغ به دست یک سار/فتح یک قرن به دست یک شعر -

 ).283: 1380سپهري ،(

 ).250: 1380،سپهري .(سوزممی./لغزم، نابودمپیچم،میمی:من دودم./برگیرم، بنوازم. بندي آوازم: سازممن -

   نحو در سطح کالن) ب  

-براي اشاره به رویدادها و پدیده. کند گزینش واژگانی استراهکارهایی که هالیدي براي تحلیل متون بزرگتر از جمله پیشنهاد می

هاي دهندة نگرشها نشاندهد و استفاده از هر کدام از واژههاي جهان خارج، زبان امکانات واژگانی مختلفی در اختیارمان قرار می
هاي گیريتوان به جهتشده در یک متن به آسانی میبا بررسی مجموع واژگان گزینش. ما به آن پدیده یا رویداد است

ها هاي زبانی است تا نشان دهد که چگونه این ساختدر واقع هدف نهایی تحلیل متن، توصیف ساخت. ایدئولوژیک آن پی برد
  .پردازندها میهاي کالن اجتماعی هستند و بدان طریق به بازتولید آنتتحت تأثیرات ایدئولوژیک ساخ

 : توازي نحوي -1

 نیاویزیم، نه به بند گریز، نه به دامان پناه/ نشتابیم، نه به سوي روشن نزدیک، نه به سوي مبهم دور -

 ).  173: 1380سپهري ،(
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گذر حادثه از پشت /از خندق مرگپرش ساري / ریزش تاك جوان از دیوار/ فوران گل حسرت از خاك -
 ).282: 1380سپهري ،(کالم

 پایه نحويچیدمان  –2

تابش چشمانت رابه ریگ و ستاره / افتددر پرواز عقاب تصویر ورطه نمی/ کندوپري سیماي ترا سایه نمیاضطراب بال -
 )168: 1380سپهري ،(بسپار

  آرددیوار بلند، صبح را روي زمین مینردبان از سر / ریزدها مینور در کاسه مس چه نوازش - 

   ).336: 1380سپهري ،(

 هنجارگریزي نحوي -3

  :تقدم صفت بر موصوف - 1-3

   ).343: 1380سپهري ،(اندها پیدا شدهالدنتازه/ اندسارها آمده/ آفتابی یکدست

 )معموالً به دلیل تأکید آن نقش نحوي است(وارونگی نحوي  - 2-3

 نیاویزیم، نه به بند گریز، نه به دامان پناه/روشن نزدیک، نه به سوي مبهم دور، نه به سوي شتابیمن -١

 ).173: 1380سپهري ،(

 ).287: 1380سپهري ،(با، سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت آشنا هستم/ من به آغاز زمین نزدیکم -٢

  .)336:حجم سبز(، که از آن چهره من پیداستروزنی دارد، دیوار زمان

  عوامل پیوندي)ج

  ):reference( ارجاع-1

سپهري (را تکان داد  اوهجرت برگی از شاخه / ریخت شهاي هلو روي پیراهناز سر شاخه/ حرمت رشد.../کودك آمد -
،1380 :444.( 

 ).164: 1380سپهري ،(اممن رسیده/ در راهی وت/ رمدکشد، به صدایی میآهو سر می تودر بیشه  -

 )ellipsis(حذف -٣

  ).176: 1380سپهري ،(اي، نه زیست رانه لبخند را، ناشناسی را زیستهاي، فریب را خندیده -

/ شرق اندوه نهاد بشري/ سمت مرطوب حیات/گاه خنک یاخته ها در تف خونسایه/ آب پیدا بود، عکس اشیا در آب -
  ).282: 1380سپهري ،(بوي تنهایی در کوچه فصل /فصل ولگردي در کوچه زن

 )substitution(جانشینی  -٤
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 1380سپهري ،.....( مخاطباین صورت بی....../ این حضورشکیبا..../ روز شب واین تن بی....../ این سجود طراوتا ساله -
:441.(  

کچشم/مثل خوابی پر از لکنت سبز یک باغ/ با نگاهی پر از لفظ مرطوب/ این عجیب قشنگ - هایی شبیه حیاي مشب /
 ). 448: 1380سپهري ،.....( هاي مرددپلک

 )lexical cohesions(تعبیرات واژگانی-4

 آییهم 4-1

  :تضاد)الف

  )285: 1380سپهري ،(و گیاهان را در نور و گیاهان را در ظلمت دیدم/ را دیدمنور و ظلمت  -

  ).336: 1380سپهري ،(فانوسم، من پر از ظلمتبینم در راه می/روم باال تا اوج، من پر از بال و پرممی -

 بازآیی 4-2

  )تکرار نقش نحويبه خصوص (تکرار 

 سحرگاهی» من«بودي،اي » من«و تو رساترین/ بودي» من«ترین و تو نزدیک/ بودي» من«و توتنهاترین  -

  ).177: 1380سپهري ،(

  ).281: 1380سپهري ،(آب پیدابود./کلمه پیدا بود./پیدابود،دوستی پیدابودبرف/عشق پیدا بود،موج پیدا بود -

   تمهیدات پیوندي-6

        ....و، همچنین، نیز، نه:  )additive(  افزایشی-1عامل پیوندي  4تمهیدات پیوندي از میان باالترین بسامد 

شرطی  -5 ...تنهازیرا،چون،): causative( علّی -4....ولی، اما): (adversativeنقیضی-3 ...تا، از):  temporal( زمانی-2
conditional)(:افزایشی بیشترین کاربرد را داراست،عامل ...اگر، مگر اینکه).Halliday:1976(  

پردازیم، ارتباط آن با گفتمان ذهنی سپهري و هاي نحوي که به توصیف آن پرداخته شد، میدر ادامه پژوهش به تحلیل ساخت    
فه   . ها در اقبال مخاطب از شعر او را  تحلیل خواهیم کردنقش این عناصر و مؤلَ

  شعر سپهري هاي نحويتحلیل ساخت

 سطح خرد -1

 : تحلیل گروه اسمی

-ها و هسته برقرار میاي انتزاعی و تصویري که میان این وابستههاي اسمی و رابطههاي متعدد براي هسته در گروهوجود وابسته

به علت (و زبانی ) به علت خلق تصاویر بدیع(شود، شعر از دو جهت ادبی شود و معموالً نو و خیال انگیز است، باعث می
از هنجار زبان عادي فاصلۀ بیشتري ) ها و طرح روابط تازه میان اجزاي جملهکشف مناسبات جدید میان معانی ثانوي واژه
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!/ مثالً در گیاه تلخ افسونی. تري بر ذهن مخاطب بگذاردبگیرد و تشخَص هنري بیشتري یافته، درنتیجه، تأثیر اندیشگی عمیق
و  "گیاه"م سپید بیابان لحظه لحظه نوشیدم ؛ در گروه اسمی آغازین جمله، رابطۀ میان در جا/شوکران بنفش خورشید را

از  "خورشید  "و  "شوکران  "از سویی و رابطۀ میان  "بنفش  "و  "شوکران "، و در گروه اسمی دوم، رابطۀ میان "افسونی"
، نوعی )تأمل برانگیز است "جام  "خود براي  که "سپید  "عالوه بر صفت ( "بیابان "و  "جام "سوي دیگر، و رابطۀ میان 

-ها میوابسته. بخشد که تناسب روشنی با اندیشه و مضمون فراهنجار و دگرگونۀ شعر سهراب داردزدایی به کالم میآشنایی

ت به وابستۀ اي که خود نسبتوانند وصفی یا اضافی باشند و در هر گروه چند الیه از مناسبات را با هستۀ اصلی گروه یا وابسته
کند، کند، به وجود آورند؛ اما آنچه این ویژگی را در محور نحوي، به اندیشۀ شاعر نزدیک میدیگر نقش هسته را ایفا می

در . هاست که غالباَ تصویري، انتزاعی و برآمده از افق و زمینۀ فکري و بافت مضمونی شعر استها و وابستهروابط میان هسته
کند که به فضاي شعر لطافت و تغزّل هاي اسمی نیز تناسب و توازنی در سطح نحوي کالم ایجاد میسطح دیگر، توالی گروه

بخشد و با ایجاد نوعی هارمونی در کالم، مبتنی بر تکرار و وزن درونی، زمینۀ ذهنی مخاطب را براي شاعرانۀ بیشتري می
مثالَ در تابش آبی . کندتر میفراهم -شودنگري نزدیک میانکه اندیشه به نوعی جهبه ویژه در جایی -مواجهه با اندیشۀ شاعر

این سو تاریکی مرگ، آن سو زیبایی برگ؛ این تکرار، توالی و هارمونی موسیقایی، به روي / در خواب، ارزش برگی در آب
یر به بهترین هاي عمیق تصاونگري شاعر را در وجوه مشترك الیههم نهادن تصاویري از طبیعت منجر شده است که جهان

هاي درونی تکرار تصاویر متفاوت، در عین توازن صوري اجزاي تصاویر و هماهنگی زبانی بین قافیه. دهدصورت نمایش می
رسد، تناسب شگفتی ایجاد کرده گرایانه است و از کثرت تصاویر به وحدت اندیشه میشعر، با فلسفۀ شاعر که عرفانی طبیعت

  .است

 : تحلیل گروه فعلی

دانیم که میزان فاصله گوینده با واقعیت،  می. میزان فاصلۀ گوینده یا نویسنده با موضوع است دهندة در جمله، نشانزمان ل عام
نگاه مؤلف به   از این رو عامل زمان، متغیر مهمی در میزان واقعگرایی متن و شیوة. دهد دید و ذهنیت وي را نشان می  زاویۀ

   .رود امور به شمار می

آنچه در ظرف زمان رخ "وجه اخباري در شعر سپهري، از این حیث قابل توجه است که این وجه با نمایش بسامد باالي    
، تصویري از نسبت میان انسان و زمان و "آرزوي آنچه رخ خواهد داد"یا  "رخ دهد) یا نباید(آنچه باید "، نه "داده است

نگاه عارفانۀ سهراب که مبتنی بر جذبه و . ا اندیشۀ شاعر همخوانی بارزي دارددهد که بوقوع افعال و حاالت در جهان ارائه می
غور در لحظات و فاصله گرفتن از درازاي زمان به سوي پهنا و ژرفاي آن است، با وجه اخباري که معموالَ سکون و توَقف در 

تالش براي تغییر بر تسلیم و پذیرش  کند و نگرش عارفانه که به جايظرف زمان و گزارش و توصیف رخدادها را ترسیم می
. مبتنی است، متناسب است و این تناسب، از وجوه بنیادین تمایل محور نحوي شعر سهراب به سوي افق فکري شعر اوست

هاي فکري او زمان افعال گذشتۀ ساده و استمراري است که پیوند ظریفی با نوستالژي سهرابپرکاربردترین زمان نیز در شعر 
تی دارد که در شعر سپهري، نگاه حسرت وار بالغ اندوهگین امروز را به گذشتۀ باشکوه وي و کودکانۀ مقدسی که و غم غرب

بسامد افعال مثبت، معلوم و گذرا در شعر سپهري باالست؛ این بدان معناست همچنین . دهدریشه در گذشته دارد، نمایش می
؛ به رخداد بیش از )افعال مثبت که برآیند نگاه مثبت شاعر تواند بود(رد که شاعر نگاه سلبی و منفی به طبیعت پیرامونش ندا

را ) خداوند(نگرد، صانع، نهاد فاعلی و پدیدآورنده دهد و هر گاه به صنع، گزاره و طبیعت میرخ دهندة آن اهمیت نمی
و دیدي ) در قبال پدیدارها باشدافعال معلوم که می تواند برآیند خداشناسی و خاستگاه گرایی او (فراچشم خویش می یابد 
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مثالً در ). تواند برآیند تأثرگرایی شاعر باشدافعال گذرا که می(کندنگر دارد که فعل را فارغ از متأثر آن توصیف نمیجزئی
ذهن ، استمرار فعل در گذشته، توقف ...چه اتفاق افتاد/به جاجرود خروشان نگاه می کردي/ در آن دقیقه که از ارتفاع تابستان

آورد؛ وجه اخباري جمله، تردید و آرزو و اجبار و نفی را با پذیرش اي جامانده از دوردست به یاد میمخاطب را در خاطره
، ارزش پدیدآورندة افعال و حاالت )"اتفاق"و  "تو"( "افتادن"و  "نگاه کردن"کند؛ معلوم بودن افعال حقیقت جایگزین می

، بازگوگنندة نگاه "جاجرود خروشان"، به متمم "کردينگاه می"و گذرا بودن فعل  کند؛را در بطن هر رخداد مجسم می
هاي آنچه نگاه را بدان سوي راهی تأثرگراي شاعر است که پرتوهاي ظریف نگریستن را در سطح کالم، تا دورترین افق

  .هست، تعقیب می کند

  جمله

   :معلوم و مجهول / جمله هاي ساده و مرکب -1

هاي جمله براي تأکید یا عدم تأکید بر یک موضوع بسیار معلوم یا مجهول، تغییر جایگاه نهاد و گزاره، و بخشکاربرد جملۀ 
ها، ممکن است نشان دهندة میزان تأکید یا عدم تأکید بر  هاي مختلف جمله، نظم واژگانی جملهکاربرد صورت. کارآیی دارد
در شعر سپهري بیشترین جمالت به صورت مرکب و . لت ایدئولوژیک داردچنین تأکیدها یا عدم تأکیدهایی دال. معنایی باشد

  .گرددشود، ارجاع جایگزین آن میمعلوم است و اگر فاعل در ادامه یک شعر حذف می

  :افزاییهمپایه  

متفاوتی به خود ها و ابعاد تر بوده و جنبهشود، کاملشود، تصویري که در شعر ارائه میافزایی در شعر سپهري باعث میهمپایه
صداي سرفه روشنی از  و /ریزدصداي ظلمت را وقتی برگ از برگی میو  /من صداي نفس باغچه را می شنوم: در شعر. بگیرد

که درنگ کند، تصویر را مکرّر تکمیل کند و در آن بیشتر ها باعث شده است، مخاطب پیش از آنافزایش همپایه... پشت درخت
ق ذهن مخاطب در شعر و در نتیجه تقویت سطح اندیشیدن او در قبال اندیشه فرو رود؛ بدین ترتیب، مح ور نحوي، عاملی براي تعم

  .شاعر خواهد شد

 نحو در سطح کالن -2

-براي اشاره به رویدادها و پدیده. کند گزینش واژگانی استراهکارهایی که هالیدي براي تحلیل متون بزرگتر از جمله پیشنهاد می

هاي ها نشان دهنده نگرشدهد و استفاده از هر کدام از واژهان امکانات واژگانی مختلفی در اختیارمان قرار میهاي جهان خارج، زب
هاي گیريتوان به جهتبا بررسی مجموع واژگان گزینش شده در یک متن به آسانی می. ما به آن پدیده یا رویداد است

ها هاي زبانی است تا نشان دهد که چگونه این ساختمتن، توصیف ساختدر واقع هدف نهایی تحلیل  ایدئولوژیک آن پی برد
  .پردازندهاي کالن اجتماعی هستند و بدان طریق به بازتولید آنها میتحت تاثیرات ایدئولوژیک ساخت

  .پردازیمهاي ذکر شده در بخش کالن میدر ادامه به تحلیل مؤلفه    

  توازي نحوي )2-1

بخشد که محمل مناسبی براي ظهور معنا و اي کالم، نوعی نظام و آرایش صوري به شعر سهراب میهتوازي نحوي در قرینه
بخشد که بستر این نظم صوري، در امتداد پیچیدگی درونی شعر، به شعر نوعی هارمونی می. آوردبیان اندیشه انتزاعی او فراهم می
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ازي در محور نحوي که قابل مقایسه با موازنه و مماثله در بالغت سنتی تو. کندرا براي بیان اندیشه پارادوکسیکال شاعر فراهم می
همچنین در سطح کالم، . سازدتر میدهد که موسیقی لفظی و معنوي کالم را غنیاست، نوعی تکرارشوندگی به اجزاي کالم می

وحدت سوق پیدا کند و مخاطب در شود خواننده در جمالت به طور متوالی از کثرت به توالی خاصی ایجاد می کند که باعث می
پیوند با نظمی که در نحو شعر جسته است، کالم را با اشتیاق بیشتري تا انتها دنبال کرده، لذت بیشتري از همراهی با چیدمان شعري 

هن تخیل زاییده ذ. کندسهراب واژگانش را با چرتکه رنگ ترسیم می. تخیل، ماده اصلی شعر سهراب است. در خود پیدا کند
زند؛ در نتیجه گفتمان شعر سهراب را از این توازن به انسجام سخن نیز دامن می. طلبدسپهري است و ذهن منسجم، کالم منسجم می

نیاویزیم، نه به بند / نشتابیم، نه به سوي روشن نزدیک ،نه به سوي مبهم دور:  مثال در شعر. سازدبافت منسجم تري برخوردار می
. ها پس از افعال آغازین دو قرینه وجود داردهاي دستوري، در مورد متممتوازي نقش) 173:آوار آفتاب(ناهگریز، نه به دامان پ

، »نه«و هر دو با عامل بازدارندگی ) متمم4در مجموع (افعال آغازین بازدارندگی را منتقل می کند و این که دو متمم در دو قرینه 
. کندسطح کالم ایجاد کرده است که این بازدارندگی را در شعر سهراب نقاشی میاند، چینشی در بیش از حرف اضافه خود آمده

کند و این لذت هنري، نزدیک شدن جذبه وار مخاطب را به سوي این توازن و نظم نحوي، لذت آفرینی را براي مخاطب بیشتر می
  .اندیشه شاعر و تقویت تأثیر سطح اندیشگی شعر را براي او به دنبال دارد

  :یدمان نحويچ)2-2

در این نظم محور نحوي،اجزاي جمالت . یکی از اشکال بارز در سطح نحوي شعر سهراب، چیدمان نحوي پایه در شعر اوست
شعر، همچون نثر، دقیقاً بر مبناي نقش خود، با کمترین جابجایی و تغییر در جایگاه نحوي خود قرار گرفته اند؛ بدین ترتیب شعر 

این . کندکند و از گرایش به سوي پیچیدگی محور نحوي و تعقید لفظی پرهیز میو کالم عادي پیدا میحدأکثر شباهت را با نثر 
سهل و «اي دارد که در شعر کالسیک فارسی از آن به ویژگی در شعر سهراب تا حد بسیاري زیادي شباهت به چیدمان نحوي پایه

ي، وحشی بافقی، قصیده فرخی سیستانی و از میان شاعران معاصر هاي آن در غزل سعدتعبیر می شود و بارزترین نمونه» ممتنع
کند و چیدمان نحوي پایه، کالم را ساده و بی تکلف، دوستانه، صمیمی و باورپذیر  می. شودگرا، در شعر ایرج میرزا یافت میسنت

شود، هنجارپذیري شعر نزدیک می در مواردي که کالم به این ویژگی. کندتري برقرار میمخاطب با شعر، ارتباط عاطفی آسان
بیشتر و معموال پیچیدگی سطح فکري در عین سادگی سطح نحوي، به شعر قابلیت پارادوکسیکال خاص می بخشد که به اندیشه 

ترین پیوند را کند که با اندیشه، بیشترین و عمیقدهد و مخاطب را در نوعی از لذت ادبی غوطه ور میشاعر در شعر تشخص می
شهر من کاشان : به عنوان نمونه در شعر. کرده و فارغ از هر نوع نگرانی، با پیچیدگی فکر و نگرش شاعر مواجه می شود برقرار
، گرچه با نوعی )286:صداي پاي آب(اماي در طرف دیگر شب ساختهخانه/ من با تب من با تاب/ شهر من گم شده است/ نیست

رانه بحران هویت انسانی شاعر در قبال مفاهیم بنیادین هستی مواجهیم، چیدمان نحوي فلسفه اتوپیایی، سرگشتگی فلسفی و بیان شاع
کند، با این اندیشه غریب، قریب است؛ احساسی که پایه باعث شده است این اندیشه، باورپذیر به نظر برسد و مخاطب احساس می

این تأکید بر نقش ویژه، بخش جابجا شده . شگی شعربیشتر نتیجه استغراق در لذت ادبی است تا سابقه فکري نسبت به سطح اندی
  .کند تا او را به تأمل واداردذهن مخاطب را بیشتر با این بخش از کالم درگیر می به ظاهر آگاهانه،کالم است که شاعر 

  :هنجارگریزي نحوي) 2-3

بدین ترتیب که، گریز از هنجارهاي نحوي، . کنداز لحاظ گفتمان اندیشه شعري سهراب، دقیقا عکس چیدمان نحوي پایه عمل می
کند و مخاطبی که با چیدمان نحوي پایه شعر سهراب، کالم را از سطح عادي و روزمره مناسبات میان نقشها در جمله دور می

خود را با جسارت بیشتري براي مواجهه با سطح اندیشه شعر او یافته است، به ناگاه با گریز از هنجارها با تأمل و درنگ بیشتري 
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اي از گفتمان تواند اندیشه خود را در سطح تازهشود و شاعر میبیند که به تأکید این بخش منجر میبخشی از کالم مواجه می
دهد و به او هنر شعرش ارائه کند که به یاري استغراق و لذت ادبی، مخاطب را با پیچیدگی معنوي و فکري شعر آشتی می

بارزترین اشکال این هنجارگریزي در . دهدبخشد؛ لذتی که گاه رنگی از سلوك روحانی به شعر میاندیشیدن و لذت توأمان می
  .شودشعر سهراب در قالب قلب ترکیبهاي وصفی و اضافی و وارونگی نحوي امکان پذیر می

ر نحوي، تأکید مخاطب تقدم صفت بر موصوف، عالوه بر تغییر هنجار نحو شعر نسبت به کالم عادي ، با تفاوت بخشیدن به محو  
/ اندسارها آمده/ آفتابی یکدست: در شعر» تازه الدن ها«به عنوان مثال ترکیب . شودو تأمل بیشتر او بر اندیشه شاعر را موجب می

ت در زیرا تفاو. انگیزدشود، زیبایی را بیشتر برمیمی» هاي تازهالدن«، وقتی جایگزین )343:حجم سبز(اندها پیدا شدهتازه الدن
  .آوردصورت تناسب زیباست و این زیبایی میان مخاطب و اندیشه شاعر قرابت بیشتري به وجود می

ها دگرگون شود و ذهن مخاطب با شود اهمیت و تأکید نقشهمچنین در وارونگی نحوي نیز، قلب محور نحوي باعث می  
البته معموالً هنجارگریزي به دلیل تأکید آن . قرار دهد حساسیت بیشتري خود را در معرض نگاه پیچیده شاعر به جهان پیرامونش

، نه نیاویزیم/ ، نه به سوي روشن نزدیک، نه به سوي مبهم دورنشتابیم: به عنوان مثال در شعر. نقش نحوي است که جابجا شده است
تر شود و ذهن فعال آغازین برجستهشود، بازدارندگی ا، وارونگی نحوي باعث می)173:آوار آفتاب( به بند گریز، نه به دامان پناه

  .شودکند، با اندیشه شاعر نیز آشناتر میاي از زیبایی را تجربه میمخاطب در عین حال که سطح تازه

  :عوامل پیوندي -3

تر ها، لفظ کوتاهسازيها، ارجاعات و جانشینبرد؛ چراکه با حذفعوامل پیوندي در شعر سپهري، وزن اندیشه را در شعر باال می
همین دگرگونی، با . شوندها نسبت به انتظار مخاطب دگرگون مییابد؛ یا واژهشود؛ مناسبات میان اجزاي کالم تنوع بیشتري میمی

عوامل پیوندي نیز، زیبایی را از شکل . کند تا نسبت به اندیشه شاعر بیشتر واکنش نشان دهدلذت افزایی شعر، مخاطب را تشویق می
  . کندایل میشعر، به سطح معنا متم

  :حذف)3-1

/ آب پیدا بود، عکس اشیا در آب: براي نمونه در. ترین عامل استتري دارد و معموالً مهمدر میان این عوامل، حذف نقش مهم
بوي تنهایی در /فصل ولگردي در کوچه زن/ شرق اندوه نهاد بشري/ سمت مرطوب حیات/ها در تف خونگاه خنک یاختهسایه

شوند و تا پایان گفتار، آید و در ادامه، این اجزا به قرینه حذف میهاي فعلی جمله در آغاز عبارت شعري میت، ساخ..کوچه فصل 
تر خواهد کند و او به نگرش شاعر، شبیهاین ارجاعات،ذهن مخاطب را نسبت به شعر بیشتر متمرکز می. رودشعر با ارجاع پیش می

  .شد

   :تعبیرات واژگانی)3-2

هاي موجود میان اجزاي کالم، رنگ ها یا تقابلشود، تناسبسبب می. واژگانی نقش مهمی در گفتمان شعري سپهري داردتعبیرات 
این برانگیختگی، . اي از تجربه زیبایی به شعر بزند و مخاطب را نسبت به محور نحوي شعر و متعاقباً اندیشه شاعر، برانگیخته کندتازه

آیی و تعبیرات واژگانی در دو صورت هم. کندر، اندیشه شاعر را نیز براي مخاطب لذَت بخش میبا واسطه ایجاد زیبایی در شع
ص می و گیاهان را در نور و گیاهان را در ظلمت / نور و ظلمت را دیدم: مثالً در. بخشدبازآیی، به محور نحوي شعر سپهري تشخَ
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-کند که باعث میاي از تقابل مفاهیم دوگانه را در شعر ترسیم می آیی کالم درقالب تقابل و تضاد نور و ظلمت، زمینهدیدم، هم

  .نگري او بلکه درسطح محورنحوي شعر و بیان شاعر متبلور شودشود، اندیشه شاعر نه صرفاً درحوزه بیان انتزاعی جهان

  :تکرار نقش نحوي) 3-3

ها در شعر، ناخودآگاه تکرار و خط ممتد وجود نقشکندو موسیقی تکرار نقش نحوي نیز، وزن لفظ را نسبت به معنا بیشتر می
کند که بیشتر درنگ کند تا زیبایی را نه صرفاً در سطح مناسبات ادبی کالم، بلکه در سطح اندیشه شعر نیز مخاطب را وادار می

، اگرچه با گویا شده بود،تکرار واژه خاموش/ خاموشی، خاموش، آن خاموش، این خاموشمرغان مکان : در شعر. جستجو کند
کند و بافت گونه خود،خاموشی را تبدیل به زمینه شعري میهاي واژه در جمله همراه است،اما با تکرار پژواكتغییر بنیادین نقش

   .کندادبی وسطح اندیشگی را در شعر، بهتر نمایان می

  :تمهیدات پیوندي) 3-4

تواند باالترین کاربرد را به خود اختصاص داده است ودلیل آن می، »و«در میان تمهیدات پیوندي ، تمهید افزایشی  به خصوص 
کاربرد جمالت مرکب، بندهاي متوازي، انسجام و پیوستگی کالم  وگفتمان  منسجم ذهن شاعر باشد که به خواننده اثر نیز در حین 

  . یابدخوانش انتقال می

  

  گیرينتیجه

این . هاي نحوي در شهر سپهري برجسته و قابل توجه هستنددریافتیم شاخصه هاي پیشین بدان پرداخته شد،بر اساس آنچه در بخش
گرا در تحلیل سبک شخصی، تعیین گفتمان ذهنی سپهري و اقبال مخاطب از شعر او نقش مهمی هاي نقشعناصر نحوي و مؤلفه

  . کنندایفا می

هاي معلوم و هاي متعدد، افعال اخباري معلوم گذرا  جملههاي اسمی متوالی با وابستهتوان به گروهاز جمله این عناصر نحوي می  
فه هاي نقش گرا به توازي نحوي، چیدمان نحو پایه و عوامل پیوندي اشاره کرد که اشکال زبانی منسجمی در مثبت و از میان مؤلَ

  .شعر سپهري ایجاد کرده است

همچنین دریافتیم شعر سپهري به اقتضاي سطح اندیشگی او از انسجام بسیاري برخوردار است و همین عامل سبب ایجاد فضایی   
دهد که شاید جز در بدین ترتیب شعر سپهري خواننده را به اتوپیایی سوق می. روشن، آرام و منسجم در شعر او گردیده است

ا ساخته و به فضایی آرام، سپید و عالمی . دنیاي خیال امکان پذیر نباشد که خواننده را براي لحظاتی از هستی مادي و فیزیکی مبرَ
  .زیبا رهنمون می سازد

  .مجموع این عوامل سبب شده است تا سپهري به عنوان شاعري صاحب سبک و محبوب در خیل مخاطبین قلمداد گردد  
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