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چكیده
فعل کلیدی ترین رکن جمله است و در طی دوره های تاریخی  ،تحوالت بسیاری پذیرفته است  .در دوره های اولیه ی تاریخ
زبان فارسی کارکرد دستوری وساختاری فعل  ،بیشتر مورد توجه بوده است ،اما در پی تحول و توسععه ی فععل در دوره هعای
بعد ،کارکردهای مختلف دیگری هم مورد توجه دستورنویسان واقع گردید .دراین مقاله  ،سعه کعارکرد م عم فععل  ،سعاختاری
ودستوری  ،معنایی و نحوی  ،زیبا شناختی در دیوان اشعار س راب سپ ری به روش کتابخانه ای وبه شیوه ی تحلیلعی معورد
بررسی قرارگرفت .در کارکرد ساختاری و دستوری  ،فعل های ساده و پیشوندی و مرکب به کاررفته در شعر س راب  ،مطالعه
گردید و نحوه ی وهدف وی از آوردن هریک از این گونه های فعل  ،بررسی شد .در کارکرد معنایی ونحوی (معانی غیرزمعان
) افعال ،همانند ( مشاهده ای ،توصیفی و تعریفی ) اشعارس راب مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .در کارکرد زیباشناختی هم
به تقدم یا تاخر" و " حضور یا غیاب " فعل از جنبه ی زیباشناختی  ،در شعر س راب پرداخته شد.
کلید واژه  :فعل  ،کارکردساختاری  ،کارکرد معنایی  ،کارکرد زیباشناختی  ،دیوان اشعار س راب سپ ری .

 .1مقدمه
فعل به عنوان مهم ترین واژه در زبان  ،در طی دوره های تحول زبان فارسی ( فارسی باستان  ،فارسیی میانیه و
فارسی دری ) دچار تغییر و تحوالتی شده است  .این تغییرات شامل ساخت صرفی فعل  ،توسعه ی زمان هیا و
تغییرات شخص وشمار می باشد  .فعل در دوره باستان اغلی

از دو زی ( ( ییز زی ( اصیلی ج ییز زی (

پیشوندی یا پسوندی ) تشكیل می گردید و فعل ساده بیه مههیوا امیروزی وزیود نداشیت .در دوره ی میانیه
،تعدادی از این پسوندها و پیشوندها یا به عنوان ز ( اصلی به فعل پیوستند و یا به طور کلی متیرو

شیدند و

از نظر زمان ها ( ماضی و مضارع ) نی نسبت به دوره ی قبل توسعه پیداکرد  .بیشترین تغییر و تحیول فعیل در
دوره ی فارسی دری بوده است که مجموعه ای از تحوالت فعل را شامل می شود  .به عبارتی ( زبان فارسیی
به صورت زنجیری از فارسی باستان تا امروز ادامه دارد و فارسی نوین که به فارسی بعد از اسالا تا بیه امیروز
گهته می شود  ،دربردارنده ی گونه های متنوعی است  ( ) .باطنی  ) 8 : 1380فارسی معیار امیروز بیه عنیوان
آخرین دوره ی تحول زبان فارسی  ،بازمانده ی تغییرات زبانی دوره های سه گانیه میی باشید  ( .مهیم تیرین
ویژگی زبان معیار امروز در مقایسه با زبان پیشین  ،سادگی آن است و سادگی آن در مباحث دسیتوری مشیهود
است  ( ) .سارلی  ) 338 : 1387 ،فعل در فارسی امروز ،اگرچه از نظر دستوری  ،ادامه ی سیاختارهای فعیل
پیشین است ،اما نقش های کارکردی گوناگونی را در زبان بر عهده دارد.
بیان مساله :
کارکرد های فعل امروز بسیار متنوع است و صرفا مختص مباحث دستوری ( زمان فعل ) و یا ساختاری (
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از ای فعل ) نیست ،بلكه از زنبه های مختلف نحوی  ،معنایی و زیبا شناختی نی مورد توزه صیاح

نظیران

واقع شده است  .بررس ی نمودهای فعلی و کارکردهای مختلف آن در آثار نویسندگان و شاعران گذشته و حیال
 ،به غنی سازی زبانی می انجامد وعالوه براین  ،ما با کشف معانی پنهان در زمالت و نوشته های آنان به در
درستی از پیاا های نههته در واژگان نشان می رسیم .
پرسش های تحقیق :
 -1از انواع سا ختارهای فعلی ( ساده  ،پیشوندی  ،مرک

) کداا یز کارکرد بیشتری درشعر سهراب دارد

؟
-2

فعل از نظر نحوی و معنایی چه کارکردهایی در شعر ایها می کنند؟

 -3فعل از دیدگاه زیبا شناختی  ،چه نقشی در شعر سهراب دارد؟
فرضیات تحقیق :
 -1بررسی های اولیه نشان می دهد که سهراب از فعل ساده بیشترین بهره را بیرده اسیت ودر ایین خ یو
هنجارگری ی هایی نی داشته است .
 -2سهراب سپهری از نظر نحوی و معنایی  ،فعل را اغل

در معانی مشاهده ای و توصیهی به کار برده است .

 -3تقدا و تاخر فعل های به کار رفته در شعر سهراب  ،از دیدگاه زیبا شناختی فعل  ،حائ اهمیت است .
اهداف تحقیق :
هدف کلی  :بررسی کارکردهای سه گانه افعال در شعر سهراب سپهری .
اهداف ز ئی :

 آشنایی با کارکردهای ساختاری فعل.

 شناخت کارکردهای نحوی و معنایی فعل .
 بررسی کارکرد های زیباشناختی فعل .
پیشینه ی تحقیق :
دربررسی های انجاا گرفته در زمینه ی ویژگی های شعر سهراب سپهری  ،تا کنون کت
نوشته شده است  .اما در خ و
کتاب های تالیف شده در خ و

و مقاالت بی شیماری

کارکردهای فعلی آن به طور اخص  ،پژوهشی یافت نگردید  .از مهم تیرین
شعر سهراب می توان به کتاب " زیرسپهر آبی سهراب " نوشیته ی سییما

وزیرنیا و غ ال ایراندوست اشاره کرد که در آن به تحول فكری و اندیشه های سهراب می پردازد  .کتیاب " از

م احبت آفتاب " نوشته ی کامیار عابدی هم به زندگی و تامالتی در اندیشه های سهراب پرداخته است.

حمید سیاهپوش هم به سال  1378در کتابی  ،تحت عنوان " باغ تنهایی " مجموعه مقاالتی در میورد اندیشیه

های سهراب سپهری گردآوری نمود .کتابی دیگرنی به سال  1380درهمین خ و

به ناا " معرفی و شیناخت

سهراب سپهری " به کوشش شهناز مرادی کوچی به طبع رسید که در آن ش ت مقاله از نویسندگان مختلیف
در باره ی تهكرات و محتوای اشعار سهراب آمده است  .از مجمیوع  ،نیود مقالیه ای کیه در ایین دو کتیاب
گردآوری شده است  ،مقاله ای مختص مباحث دستوری اشعار سهراب سپهری  ،نوشته نشده بود.
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در سال های اخیر نی مقاالتی در خ و
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شعر سهراب نوشته شده است که از آن میان می توان به مقالیه "

ویژگی های زبانی شعر سهراب " نوشته  ،زواد صمدی پور ( دانشجوی دکتری دانشگاه رودکی تازیكسیتان )
به سال  1393نوشته شده است که در آن به شیوه ای توصیهی و تحلیلی به نوآوری هیا و ابیداعات سیپهری در
خلق ترکیبات وصهی و واژه سازی های زدید پرداخته است  .مقاله ای دیگر نی به ناا " ویژگیی هیای زبیان

سپهری " توسط دکتر محمد ریحانی به سال  1391نوشته شد .در این مقالیه  ،نویسینده  ،ویژگیی هیای کلیی
اشعار سهراب را از نظر دستوری همچون قیدهای محاوره ای  ،صهت هیای هنیری  ،بسیامد واژگیان عربیی و
فرنگی و افعال مرک

بررسی نمیوده اسیت  .در سیال  1395هیم مع یومه وقیی مقالیه ای تحیت عنیوان"

فراهنجاری معنایی در اشعار سهراب سپهری " نوشت که در آن هم به صور خیال و آراییه هیای معنیوی شیعر
سهراب پرداخته شده است .
روش تحقیق وماخذ ارزاعات ابیات :
این تحقیق پس از مطالعات کت

و مقاالت مختلف  ،به شیوه ی توصیهی و تحلیلی انجاا گرفت و مجموعیه ی

هشت کتاب سهراب سپهری  ،چاپ چهل وهشتم به سال  1387به عنوان منبع اصلی  ،انتخاب گردید .و افعیال
به کار رفته در این مجموعه ی کامل  ،ابتدا استخراج گردیدند  ،سپس مورد تج یه وتحلیل قرار گرفتند .
فعل و شعر سهراب :
( فعل کلمه ای است که به تنهایی یا به یاری وابسته هایی در یكی از زمان های سه گانه  ،بر واقع شیدن امیری
داللت می کند و امریست که به امر دیگر اسناد داده می شود  ( ) .فرشید ورد  ) 73 : 1383 ،فعل در واقع بیه
عنوان یز عن ر فعال در زمله  ،نقش های چندگانه ای را ایها می کند  ،ازیز زهت بیه مباحیث دسیتوری و
زبان شناسی مربوط است و از سوی دیگر با مسائل معنا شناسی و زیبا شناختی در ارتباط است  .فعل همانگونیه
که در نثر  ،مهم ترین و کلیدی ترین رکن زمله است  ،در شعر هم که به عنوان یز زبان فراهنجار است  ،فعل
تماا بارمعنایی شعر را بر دوش می گیرد واز مباحث دستوری فراتر می رود و با ایهای کارکردهیای مختلیف ،
رسالتش را در پیاا رسانی  ،به نحو احسن انجاا می دهد .فعل در شعر بیین اثیر هنیری و مخیاطبش رم گونیه
پدیدار می شود و و خواننده را به کشف و تحلیل معانی زدید رهنمون می سازد .
سهراب سپهری شاعری بود که فعل را می شناخت  .فعل ها در شعرش  ،ساده و گویا هستند .ازین رو شیعرش
زالل و روشن و است  .زبانی که سهراب برای بیان اندیشه هایش به کار می برد  ،ورای زبان دیگران است و به
نوعی به استقالل زبانی رسیده است .شعر سهراب شعری پرت ویر و پر محتوا است  ،فعل هیا در زیای زیای
شعرش به بهترین صورت خود نمایی می کنندو مرزها را در هم می نوردند ( .ویژگی برزسته ی اشعار سهراب
 ،خلوت او با اشیا و عبور از کلمه ها و واژه ها است  .زبیان و کلمیاتش میرز بیین انسیان وشیی اسیت ( ) .
سیاهپوش  ) 143 : 1378 ،زبان شعری سهراب  ،از منطق عادی شعر قدیم فاصله می گیرد ،او با کلمات دنییایی
متهاوت می آفریند .در این میان  ،افعال در شعرش زایگاهی خا

دارند.

وی در از اشعارش عالوه بر فعل های امروزی ازشكل های کهن فعل ( فارسی باسیتان و فارسیی میانیه ) نیی

بسیار بهره برده است  .همانند "بمان تا شنونده ی آسمان ها شویم  /بدرآ  ،بی خدایی مرا بیاگن  /محراب بیی

آغازا شو " .
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( سپهری  ) 196 : 1387 ،ودر بسیاری از موارد هم از شكل صهت مهعولی واژگان به زای فعل بیه کیار بیرده

است " .رخنه ای نیست در این تاریكی  /در و دیوار بهم پیوسته  /سایه ای لغ د اگر روی زمین  /نقش وهمیی
است زبندی رسته.

( همان  ) 12 :گاهی نی خودش با واژگان خا

 ،فعل می سازد که در هیچ اثر مكتوبی تا به آن زمان کیاربرد

نداشته است  " .چلچله می چرخد  /گردش ماهی آب را می شیارد  /فواره می زهد و لحظه من پر میی شیود.

" ( همان  .) 189 :این افعال خا

و دیگر فعل هایی که در شعر سهراب به کار رفته اند  ،عیالوه بیر اهمییت

شكل دستوری  ،از لحاظ معنایی و زیباشناختی نی  ،حائ اهمیت هستند  .به عبارتی افعال در اشیعار سیهراب ،

کارکرد های مختلهی دارندکه در ادامه به شرح آن می پردازیم.
 )1کارکرد دستوری و ساختاری

دستورنویسان  ،فعل را به سه گروه اصلی ( ساده  ،پیشوندی  ،مرک

) تقسیم کیرده انید .سیهراب سیپهری از

هرسه نوع این افعال در شعرش استهاده نموده است .
الف ) فعل ساده :
از دیدگاه دستور نویسان  ،فعل ساده به افعالی گهته می شود که از یز ماده حاصل شده است و از ایش قابیل
تهكیز نیست.به عبارتی دیگر ( فعل های ساده  ،فعل هایی هستند که بن مضارع آن ها یز تكیواژ اسیت ( ) .
انوری  ) 26: 1385 ،آنچه که ما امروزه به عنوان فعل ساده می شناسیم  ،در دوره هیای اولییه زبیان فارسیی ،
ساده نبوده اند و از ای آن قابل انهكا

بوده اند .فعل هیای امیروزی هماننید ( آمیدن  ،آوردن  ،اندیشییدن ،

پیراستن  ،نوشتن و  ) ....که از دیدگاه صاح

نظران ساده نامیده می شوند  ،به اعتبار صیورتی کیه در فارسیی

دری پیدا نموده اند  ،به عنوان فعل ساده شناخته شده اند .

به عنوان نمونه فعل " آمدن " که در فارسی امروزه ساده است در گذشته ،مرکی
باستان ( آمدن مرک

بود از "  " a + gamو یا نوشتن مرک

بیوده اسیت  .در فارسیی

بود از "  . " ni +paisدر دوره ی فارسیی

میانه این از ا با فعل در هم پیوسته شد ند ،به نحوی که امروزه  ،ز ئی از کلمه به شمار میی رونید  ( ) .ناتیل
خانلری  ، 1395 ،ج ) 116-117 : 2بدین ترتی
مارسیده است  ،بسیار اند
به فعل های مرک

شمار فعل های ساده به مههوا امیروزی  ،کیه از گذشیته بیه

است و از این تعداد اند

هم  ،برخی در حال از بین رفتن هستند وزیای خیود را

داده اند .

فعل های ساده  ،بسامد باالیی در شعر سهراب سپهری دارند  .وی هم از شكل امروزی فعل ساده و هم از شكل
کهن آن بسیار بهره برده است .

" برتن دیوارها طرح شكست  /کس دگر رنگی در این سامان ندید  /چشیم میی دوزد خییال روز وشی

 /از

درون دل به ت ویرامید .صبح می خندد به راه شهر من  /دود می خی د هنوز از خلوتم  ( " .سپهری : 1387 ،

) 16

" روز و ش

ها رفت  /من بجا ماندا در این سو  ،شسته دیگر دست از کارا  / .نه مرا حسرت به رگ ها می

دوانید آرزویی خوش  /نقش های تیره می انگیخت  ( .همان ) 52 :
عالوه براین نمونه افعال ساده امروزی و صدها نمونه ی دیگر ،از شكل کهن افعال ( شكل ساده ی فعل مضارع
و فعل ماضی) هم  ،بسیار در اشعار سهراب وزود دارد.

کارکردهای سه گانه ی فعل در شعر سهراب سپهری

5 /

" بدرآ و بی خدایی مرا بیاگن  /محراب بی آغازا شو  /ن دیز آی  /تا من سراسر من شوا  ( .همان" ) 196 /

بیاگن " از زمله افعال کهنی است که سهراب در شعرش استهاده نموده است .
" نقش هایی که کشیدا در روز  /ش

ز راه آمد و با دود اندود  /طرح هایی که فكنیدا در شی

 /روز پییدا

شد وبا پنبه زدود.
زنبشی نیست در این خاموشی  /دست ها و پاها در قیر ش

است  ( .همان ) 12 /

" درد را با لذت آمی د  /در تپش هایت فرو ری د  /نقش های رفته را باز آورد با خود غبارآلود  ( .همیان 35 /
)
فعل هایی همانند ( اندود  ،زدود  ،آمی د ) شكل های ساده فعل مضارع هستند  .و فعل ( فكنیدا ) هیم شیكل
ساده ی فعل ماضی است که اکنون کاربرد ی در زبان معیار ندارند و فقط در زبان ادبی به کار می روند.
بكارگیری صهت مهعولی در زایگاه فعلی نی  ،بسیار دراشعار سهراب رواج دارد  " .ش

افسرده  /راه دوری است و پایی خسته  .تیرگی هست و چراغی مرده  ( " .همان ) 30 :

سردی است و مین

سهراب سپهری با استهاده بسیار از افعال ساده  ،چه در شكل امروزی و چه در شكل کهن و یا  ..به گونه ای بیه
برزستگی سازی زبان و روانی شعر پرداخته است  .چراکه استهاده از افعال ساده  ،چه در نوشته های نثیر و ییا
نظم باعث می شود که تعداد افعال در متن  ،بیشتر شود  ،نوشته ها روان تر شوند و عبارات برزسته تر گردند و
این موارد خود باعث می شود  ،زبان نوشتاری این نوع متون  ،از هنجارهای زبان معیار فاصله گرفته شود .
ب ) افعال پیشوندی :
فعل های پیشوندی ،فعل هایی هستند که از یز پیشوند و یز فعل ساخته میی شیوند .بیه عبیارتی ( افعیال
پیشوندی  ،حاصل یز فعل بسیط و یز پیشوند هستند  .این پیشوندها در گذشیته قیید بیوده  ،ولیی در زبیان
معاصر چنین نقشی ندارند و معنی اصلی آنها کماوبیش در فعل های پیشوندی  ،کمرنگ شده است  ( ) .الزار ،
 ) 323 : 1384در زبان های ایرانی باستان  ،و فارسی میانه  ،فعل پیشوندی رواج داشت .اما پیشیوندهایی کیه
در آن دوره های تاریخی به کار می رفتند ،با پیشوندهای کنونی متهاوت بوده است (.مترو
کهن  ،موز

شدن پیشیوندهای

شدکه زبان به پیشوندهای تازه ای محتاج شود و در فارسی میانه پیشیوندهای زدییدی بیه کیار

رفت و از آنجا به فارسی دری انتقال یافت  ( ) .ناتل خانلری  ، 1395 ،ج.) 120 : 2مهم ترین پیشوندهایی کیه

با آن فعل پیشوندی می سازند  ،عبارتنید از " بیر  ،در  ،انیدر  ،بیاز  ،وا  ،فیرا  ،فیراز  ،فیرو  ،فیرود  ،ور و

 ".....اغل

فعل های ساده که پیشوند می پذیرند  ،معانی خا

و مستقلی پیدا می کنند.

مشكوه الدینی در باب افعال پیشوندی دیدگاه متهاوتی دارد  .او عقییده داردکیه ( فعیل هیای پیشیوندی زییر
مجموعه ی فعل های پیوندی هستند واز لحاظ ساختی  ،برخی فعل ها ال اما به همراه یكی از سازه های واژه ی
پیشوند  ،واژه یا گروه پایه و یا فعل به کار می رود  .براین پایه  ،فعل های پیشوندی از دسته فعل های پیونیدی
است  ( ) .مشكوه الدینی  ) 86 : 1384 ،کارکرد پیشوندهای فعلی متهاوت است  .پاره ای از پیشوندها  ،حكیم
قید را برای فعل دارد.همانند پیشوند های ( فرود و فرا و فرو ) که به نوعی سیمت و زهیت را میی نمایاننید و
بیانگر مهاهیمی چون پایین  ،باال  ،پس  ،پیش و  ...هستند .بعضی برای تقویت معنای فعل و تاکید در آن اسیت.
مثل پیشوندهای  ( ،در  ،بر  ،ب و ) ..که در فعل ایجاد تقویت می کند .تعداد دیگری از پیشوندها به فعل معنیا
ومههوا تازه ای می بخشندو تعداد این نوع پیشوندها نسبت به دیگر پیشوندها  ،کیم هسیتند و کیاربرد کمتیری
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دارند  .این پیشوندهای معناساز همانند( باز  ،بر  ،وا  ،در و  ، ) ...مههوا تازه ای به فعل می بخشند .در ادامه به
نمونه هایی از افعال پیشوندی شعر سهراب سپهری می پردازیم.

" تا بدین من ل نهادا پای را  /از درای کاروان بگسسته اا  ( .سپهری) 15 : 1387 ،
" بانگ زد برمن  ،مرا پنداشتی مرده /وبه خا

روزهای رفته بسپرده  .درد را با لذت آمیی د  /در تیپش هاییت

فرو ری د.
نقش های رفته را باز آورد با خود غبارآلود /مرده ل

بربسته بود ( " .همان ) 37 /

" این دوامی که درون رگ من ریخته زهر  /وا رهاینده از اندیشه ی من رشته ی حال  ( " .همان ) 46 /
بررسی افعال پیشوندی اشعارسهراب ،بیانگر این است که  ،هدف عمده وی در کاربرد افعال پیشوندی  ،تقویت
معنای فعل و تاکید در آن است.
ج ) فعل مرک

:

در باب فعل مرک

نموده اند ) .فعل مرک

 ،دستور نویسان به نظر مشترکی رسیده اند و یز مههوا واحد را با بیان های مختلف ارائیه
 ،فعل هایی هستندکه از یز کلمه  ،که آن را فعلیار می نامند ،با ییز فعیل سیاده کیه

همكرد نامیده می شود ،ساخته می شوند .و مجموعا معنی واحدی را می رسانند ( ) .انوری ) 27 : 1385 ،
فعل مرک

از دیدگاه خیاا پور  ( ،فعل مرک

 ،فعلی است متشكل از فعلی بسیط با یز پیشیاوند ،ییا از ییز

اسم با فعلی در حكم پساوند  .به عبارت دیگر فعلی است متشكل از دو لهظ دارای یز مههوا  ( ) .خییامپور ،
 ) 69 : 1392دکتر پروی ناتل خانلری هم در کتاب تاریخ زبان فارسی در زلد دوا  ،به طور مه یل بیه بحیث
فعل مرک

می پردازد.

( اصطالح فعل مرک

را به افعالی اطالق می کنیم که از دو کلمه ی مستقل ترکی

یافته اند  .کلمه ی اول اسم

یا صهت است و تغییر نمی پذیرد  ،یعنی صرف نمی شود .کلمه ی دوا  ،فعلی است که صرف میی شیود و آن
را همكرد می خوانیم  ( .ناتل خانلری  ، 1395 ،ج) 125 : 2
خانلری در ادامه به برشمردن همكردهای رایج فعل مرک

می پیردازد  .مهیم تیرین همكردهیای فعیل مرکی

عبارتند از ( کردن  ،شدن  ،گشتن  ،دادن  ،گردیدن  ،بردن ،داشتن  ،رفتن  ،زدن  ،ییافتن  ،خواسیتن  ،آوردن ،
نهادن  ،دیدن  ،پیوستن و . ) .....باتوزه به تعاریف فوق در باره ی فعل مرک
را مرک

را فعلی دانست که از دو ز ( تشكیل شده است و بین دو ز (آن نتوان حرفیی را اضیافه نمیود .بیه

عنوان مثال  ،عبارت دیوار ساختن فعل مرک

نیست  ،زیرا بین " دیوار" و " ساختن " می تیوان از حیرف "

را " استهاده نمود  ،اما عبارت " خراب ساختن " فعل مرک
فعل مرک

 ،به طور خالصه می تیوان فعیل

است و نمی توان بین آنها حرفی را اضافه نمود.

از اوایل قرن ههتم هجری به بعد ،رواج بیشتری یافت .بررسی افعیال زبیان فارسیی امیروز  ،نشیان

دهند ه ی آن است که  ،امروزه به ساخت فعل های مرک
از فعل های ساده را به زای فعل های مرک
زایگ ین فعل های مرک

گرایش بیشتری وزود دارد ودستور نویسان  ،استهاده

 ،تجوی می نمایند و عقیده دارنید کیه فعیل هیای سیاده  ،بایید

شوند .زیرا ( فعل های مرک

در فرآیند واژه سازی عقیم هستند ،امیا از فعیل هیای

ساده  ،می توان واژه های تازه ای ساخت که به زایایی زبان کمز می کند ( ) .دادفیر  ) 86 :1391 ،در دییوان
اشعار سهراب سپهری هم به افعال مرک

بسیاری برمی خوریم که ،بنیابر ضیرورت شیعری ،بیه شیكل هیای

مختلهی آمده است  .در برخی از اشعارش  ،گاهی بین فعل و همكردش  ،فاصله افتاده است  .همانند  " :ره بیه
درون می برد حكایت این مرغ  /آنچه نیاید به دل  ،خیال فری

است  /دارد با شیهرهای گمشیده پیونید /میرغ

کارکردهای سه گانه ی فعل در شعر سهراب سپهری

معما دراین دیار غری

است ( " .سپهری  ) 22 : 1387 ،فعل مرک

7 /

در این عبیارت ( ،ره بیردن ) و ( پیونید

دارد) است که زهت رعایت وزن شعری  ،دو ز ( فعل با فاصله آمده اند.
در برخی موارد دیگر هم  ،به همین زهت  ،زای فعل و همكردش را زابجا می نماید .و به نوعی فعل مرکی

مقلوب می سازد " .لیز آن لحظه که ناخن های دست آشنای راز  /رفت تا بر تخته سینگی کارکنیدن را کنید
( آغاز کند ) می باشد .در نمونه ای دیگر " فرصتی از کف رفت  /ق ه ای

آغاز ( " .همان  ) 61 :فعل مرک

گشت تماا  ( .همان  ) 46 :فعل مرک
دیگری از اشعارش  ،فعل مرک

در این عبارت ( تماا گشت ) است .عالوه براین  ،سهراب در زاهیای

را بدون هیچ تغییری و ب ورت متداول استهاده می کند " .آهسته خوابم کرد/

آهنگ مرغ مهتاب و گل های چشم پشیمانی را پرپر می کنم  ( " .همان ) 78 :

همانگونه که در صهحات قبل گهته شد  ،بسامد بكارگیری افعال ساده نسبت به افعال مرکی ،در شیعر سیپهری
بسیار است و در بعضی از موارد ،سهراب سپهری در زهت برزسته سازی زبانش  ،و گری از هنجارهای ادبیی،
به زای استهاده از فعل مرک

 ،فعل ساده را بكاربرده وگاهی هم حتی  ،فعل سیاده ،سیاخته اسیت .در اینجیا

مبحث کارکرد ساختاری ودستوری را به پایان می بریم و در ادامه بیه کارکردهیای معنیایی و نحیوی و سیپس
زیباشناختی می پردازیم.
 -4کارکرد معنایی ونحوی افعال :
توزه به ویژگی های معنایی و نحوی افعال  ،در میان دستور نویسان  ،نخسیتین بیارمورد توزیه ناتیل خیانلری

قرارگرفت .وی برای این کارکرد معنایی ونحوی افعال  ،اصطالح " وزه " را بكار می برد  ( .وزیه فعیل بیه
شیوه ای از استعمال فعل اطالق می شود که به وسیله ی آن گوینده  ،وضع خود را نسبت به زریان فعیل بییان
می کند .به عبارتی دیگر طریقه ای که زریان فعل از طرف گوینده  ،نقل می شیود ،برحسی

آن کیه از وقیوع

فعلی خبر بدهد ویا ق د خودرا به انجاا دادن  ،یا میل به انجاا یافتن  ،فعلی را بیان کند  ( ) .ناتیل خیانلری ،

 ، 1395ج ) 198 : 2وی براین اساس وزوه مختلهی را همانند " اخباری  ،امری  ،الت امی  ،شیرطی ،تمنیائی ،
خیال " برای افعال برمی شمارد .

پس از وی این مبحث  ،به دستور زبان فارسی راه یافت  .در سال های اخیر اصطالحات گونیاگونی بیرای ایین
کارکرد فعلی درکتاب های دستورزبان و مقاالت مختلف  ،ارائه شد .از آن میان می توان به اصیطالح " نمیود

" اشاره کرد( .در ابتدا  ،این اصطالح به سال 1363مورد توزه سیمین دخت زهان پناه قرارگرفیت و پیس از
آن به آثار دستورنویسانی چون " انوری  ،احمدی گیوی  ،وحیدیان کامیار و عمرانی " راه پیداکرد  ( .مجییدی

) 147 : 1388 ،
( نمود از ویژگی های بارزساختمان زبان های هنید .و اروپیایی اسیت وشیامل مجموعیه ای از نگیرش هیای
گوناگون  ،به ظرفیت های درونی فعل در انتقال مههوا زمان است( ) .همان  ) 146 :با توزیه بیه ایین کیارکرد
خا

فعل  ،وی افعال را به انواع فعل ( لحظه ای  ،تداومی  ،نمیودی  ،نمیودی آغیازی  ،نمیودی مرکی

،

نمودی صرفی و ) .....تقسیم بندی می نماید.
در یز تقسیم بندی دیگر  ،از کارکرد معنایی و نحوی افعال در زبان فارسی امروزی  ،توزه به تاثیر نوع افعیال
در تشریح و توصیف آرا و اندیشه های نویسندگان و شاعران است  .این نوع از کارکرد فعل  ،بیشتر در متیون
نثر ادبی و اشعار نو  ،قابل بررسی می باشد  ( .فعل در این کارکرد ،به عنوان هسته ی یز رویداد ،مجموعه ای
از رخدادها وکنش ها را توصیف و تشریح می نماید ،و به عنوان یز عن ر فعال روایی  ،هم کارمی کندو هیم
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بازی  .واژه ها خی برمی دارندو فعل از همه شان پیچیده تر و طنازتر می شود و صدایش از دیگر واژه ها بیشتر
به گوش می رسد ( ) .سلطانی ) 73 : 1393 ،
فعل ها در این نقش نحوی یز تقسیم بندی کلی و یز تقسیم بندی ز ئی دارند .در تقسیم بندی کلی  ،بیه دو
گروه اصلی تقسیم می شوند  .گروهی ازاین فعل ها  ،پییامی خیا

بیا زبیانی روشین و بیه دور از هرگونیه

پیچیدگی  ،بیان می کنند.دراین گونه  ،فعل ها زنبه ی اب اری دارند ودر متون ترزمه ای  ،علمیی  ،تیاریخی و
 ....ایهای نقش می کنند .گروهی دیگر  ،فعل ها با رویكیردی توصییهی و ادبیی ،طنازانیه در میتن هیای ادبیی
خودنمایی می کنند و رسالت معنایی خویش را به بهترین صورت  ،به انجاا می رسانند .این نوع فعل هیا را میا
اغل

در نظم ونثرهای ادبی مشاهده می نماییم .

( درتقسیم بندی ز ئی ،فعل ها به انیواعی چیون ( فعیل هیای توانسیتن  ،بایسیتن  ،سیعی داشیتن  ،کسی
کردن،موفق شدن  ،تعجیل داشتن  ،شروع کردن  ،تماا کردن  ،وانمیود کیردن  ،مشیاهده کیردن  ،فهمییدن ،
تعریف کردن  ،شرح دادن  ،انتظار داشتن  ،دوست داشتن و  ) ....تقسیم می شوند  ( .همان  ) 79-80 :فعل هیا
دراین نوع معانی خا
مخاط

که کر شد  ،همانند یز پل ارتبیاطی  ،مییان نویسینده و مخاطی

قرارمیی گیرنید و

 ،به طور مستقیم  ،تجربه های نویسنده را تجربه می کند وبا غمها و شادی ها ی نویسنده  ،همیراه میی

شود.
سهراب سپهری از زمله ی شاعرانی است که مخاط

را با خود همراه می کند و او را در مشیاهداتش شیریز

می نماید  .شعر سهراب  ،روایت زندگی اوست  .از این رو افعالی که برای سروده هایش برمی گ ینید ،اغلی
تعریهی  ،توصیهی و مشاهده ای است که در ادامه به نمونه هایی از آن اشاره میی نمیاییم  .در ابتیدا بیه افعیال
توصیهی و تعریهی می پردازیم.

" روشن است آتش درون ش
چراغم بی ن ی

 /وز پس دودش  /طرحی از ویرانه های دور  .دیرگاهی مانید ازیاقم سیرد /و

از نور.

خواب دربان را به راهی برد  /بی صدا آمد کسی از در /در سیاهی آتشی افروخت  /بی خبراما  /که نگیاهی در
تماشا سوخت.
ریخته سرخ غروب  /زابجا برسر سنگ  /کوه خاموش است  /می خروشد رود  /مانده در دامن دشت  /خرمنی
رنگ کبود.
زغد برکنگره ها می خواند /الشخورها سنگین  /از هوا تز تز آیند فرود .

شاخه ها پژمرده است  /سنگ ها افسرده است  /رود می نالد  /غم بیامیخته با رنگ غروب ( ".سپهری : 1387 ،
) 23-29

در این نمونه های شعری که آورده شده فعل ها معنایی توصیهی و تعریهی دارند و سهراب از فعل " اسیت "

که مهم ترین فعل در بیان "وضع موزود " و توصیف " فضای حال " می باشد  ،بیشترین استهاده را نمیوده
است  .وی دیگر افعال رانی همانند " ماند  ،برد  ،سوخت  ،می خواند  ،میی نالید و  ...بیرای تعرییف وضیع

موزود به کار برده است .
از دیگر افعالی که وی بیشترین بهره را از آن برده است  ،افعال مشاهده ای است  .وی بیا بكیاربردن ایین نیوع
افعال  ،مخاط

را در تجربیاتش سهیم می کند  ،به گونه ای که هنوز بعد از سالیانی چند  ،خواننده بیا وی هیم

ات پنداری می نماید .
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" چی ها دیدا در روی زمین  /کودکی دیدا ماه را بو می کرد /قهسی بی در دیدا که در آن روشنی پرپیر میی
زد .بره ای را دیدا بادباد

می خورد .من قطاری دیدا روشنایی می برد  (......همان ) 277-279 /

" مردمان را دیدا  /شهرها را دیدا  /دشت ها را  ،کوه ها را دییدا /آب را دییدا  ،خیا

را دییدا  /.نیور و

ظلمت را دیدا.

راه می بینم در ظلمت  ،من پر از فانوسم  / .من پر از نورا و شن  /و پر از دارو درخت  ( " .همان )285/

" از پنجره  ،غروب را به دیوار کودکی اا تماشا می کنم  .بیهوده بود  ،بیهوده بود  ( " .همان ) 139 /
" بیا با هم از حالت سنگ چی ی بههمیم  /بیا زودتر چی ها را ببینیم  ( " .همان ) 395 /

 -5کارکرد زیبا شناختی فعل :
کارکرد زیباشناختی فعل از دیر باز مورد توزه شاعران و نویسندگان بوده است  ،ودر سال های اخیر نی میورد
بحث دستورنویسان قرارگرفته شده است .با توزه به اهمیتی که فعل در عبارت ایها می نماید " ،تقدا یا تیاخر

" و " حضور یا غیاب " آن  ،وبه طور کلی زایگاه آن در زمله در کارکرد زیباشناختی بسیار حیائ اهمییت
است .
(زابجایی فعل در شعر ،پدیده ای شگهت نیست  .چراکه شاعر بنابراقتضای وزن وقافیه  ،ارکان آن را زابجا می
کند .اما اگر سخن از شاعران ب رگ باشد ،تغییر زای افعال در شعر  ،دیگر به اقتضای وزن وقافیه  ،تعبییر نمیی
شود  ،بلكه این زابجایی به اختیارشاعربوده است  .شاعری همانند فردوسی بنا بر فضای شیعرش کیه حماسیی
است  ،فعل را مقدا می کند ،تا به روایتش سرعت ببخشد .ویا حافظ در غ لیی  ( ،غی ل ) 309شیش بییت را

بدون فعل می آورد تا مازرایی را بازگو کند ( .سلطانی ) 86-89 : 1393 ،

فعل وقتی در ابت دای زمله قرارمی گیرد  ،نقش مهمی را در آن زمله ایها میی نمایید و ایین گونیه زمیالت ،
خواننده را برمی انگی اند  ،چراکه آغازی قوی دارند .این گونه سبز نوشتاری  ،زنبه ای هنری دارد ودر آثیار
ادبی مورد استهاده قرارمی گیرند.شعرهایی که امروزه به ناا شعر سپید رواج دارند  ،در واقیع نثرهیای میوزونی
هستند که ارکان زمله در آن زابجا شده اند  ،بدون هیچ گونه تهنن و یا زیبایی خا

 .اما در اشعار سیهراب ،

ما شاهد هنرنمایی شاعرهستیم که به شكل های مختلف  ،فعل را تقدا و یا تاخرنموده ودر مواردی هم ابیات را
بدون فعل  ،آورده است  .در ادامه ب ه نمونه هایی ازاین  ،کارکردهای زیباشناختی افعال در شعر سهراب اشیاره
می نماییم .
تكرار فعل های همسان :

" باا نگه باال بود  /می بویید  .گل وا بود  .بوییدن بی ما بود  .زیبا بود  /تنهایی  ،تنها بود /ناپیدا  ،پیدا بیود /او
آنجا  ،آنجا بود ( " .سپهری ) 220 : 1378 ،
تكرار فعل های غیر همسان :
من دودا  /می پیچم  ،می لغ ا  ،نابودا  /می سوزا  ،می سوزا  ،فانوس تمنایم  .گل کن تو مرا و درآ ( .همیان
) 238 :
آوردن فعل درآغاز م راع ها :

" می کنم  ،تنها  ،از زاده عبور  /دور ماندند زمن آدا ها  /غمی اف ود مرا برغم ها  .نیست رنگی که بگوید بیا
من  /اندکی صبر ،سحر ن دیز است  ( " .همان ) 31 :

آوردن فعل درآخرم راع ها :

"شاخه ها پژمرده است  /سنگ ها افسرده است  /رود می نالد  /زغد می خواند ( " .همان ) 29 :

 / 10نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرزند اسهند 1396

آوردن م راع های متوالی بدون فعل :

" ای ورزش شور /ای شدیدترین شكل /سایه ی لیوان آب را  /تا عطش این صداقت متالشی  /راهنمایی کن.
( همان  " ) 413 :ای در خور اوج  /آواز تودر کوه سحر /وگیاهی به نماز  ( ".همان ) 263 :
 -6نتیجه ی سخن :
سهراب سپهری شاعری است  ،برخوردار از یز نظاا فكری اندیشمند .شعرش رستاخی واژه های ساده اسیت ،
عباراتش روشن و صمیمی اند  .سبز نوشتاریش ،پل ارتباطی میان زبان گذشته و حال اسیت  .فعیل در شیعر
سپهری زایگاه ویژه ای دارد واز نظر کارکردهای سه گانه فعل  ،قابل بررسی است .
اولین کارکرد ،ساختاری و دستوری است  .در این کارکرد  ،فعل ها به ساده  ،پیشوندی و مرکی

تقسییم میی

شوند .فعل های ساده در دیوان شعر او  ،بسامد باالیی دارند ،وبه شكل های مختلف آن ها را به کار برده اسیت
 .وی هم از صورت امروزی فعل ساده و هم از ( شكل کهن ) بن مضیارع سیاده (بیدون نشیانه ی مضیارع )
وصهت مهعولی بهره برده است  .سهراب با استهاده ی فراوان از فعل ساده  ،به نوعی شعرش را برزسیته کیرده
وبه زبانش  ،روانی بخشیده است  .فعل های پیشوندی هم در شعر سهراب زایگاه خاصی دارند  .هدف عمیده
ی سهراب از آوردن فعل های پیشوندی  ،تقویت معنای فعل  ،وتاکیید در آن اسیت  .فعیل هیای مرکبیی کیه
سهراب از آنها استهاده نموده است  ،بنا بر ضرورت شعری و ایجاد وزن ،بین فعل و همكردش فاصیله انداختیه
است.

کارکرد دوا  ،معنایی و نحوی است.برای این کارکرد در ابتدای پیدایش آن اصطالح " وزه " را به کار میی

بردند و امروزه نی اصطالح " نمود " را استهاده می نمایند  .عالوه براین  ،افعال از این دییدگاه  ،بیه افعیال
توصیهی  ،مشاهده ای ،تعریهی  ،تعجیلی و  ...نی تقسیم می شوند .در دیوان اشعار سیپهری  ،افعیال توصییهی ،
مشاهده ای و تعریهی نسبت به دیگر افعال  ،بسامد باالیی دارد  .بدین ترتی
است و مخاط

شعرش حالت روایت گونیه یافتیه

را در مشاهداتش  ،شریز نموده است.

سومین کارکرد فعل در زبان فارسی  ،زیبا شناختی آن است  .این کارکرد بیا زایگیاه فعیل در زملیه ارتبیاط

دارد ".تقدا یا تاخر " و "حضور و غیاب " فعل ها در عبارات ،اگر آگاهانه و اختیاری باشد  ،زنبه ی هنری
پیدا می کند و ز و مباحث زیبا شناختی قرارمی گیرد .سهراب هم در شعرش گاهی با تكرار فعل های همسیان
و گاهی با تقدا فعل و گاهی نی با آوردن م راع های متوالی بدون فعل  ،هنرنمایی نموده است و از این لحیاظ
هم  ،زیبایی خاصی به اشعارش بخشیده است.
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