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  چكيده
شكستن هنجارهاي عادي و متعارف زبان، از جمله شگردهايي است كه شاعر براي آفـرينش  

در واقع، انحراف . شعر خود، از آن بهره ميگيرد، اين شگرد هنري، فراهنجاري ناميده ميشود
منجر به فاصله گرفتن زبان شاعر، از فرايند خودكاري زبان او ميگـردد،   از هنجار، تنها زماني

سـيمين  . حفظ نمايـد ها را  كه زنجيرة كالمش را از هم نگسلد و انسجام و وحدت ميان واژه
سرايان معاصري است كه براي حيـات بخشـيدن بـه زنجيـرة كـالم خـود، در       بهبهاني از غزل

هاي متنوع، هنرنمايي كرده است كه در اين پژوهش،  گونهو تركيبات جديد، ب ها ساخت واژه
بهبهـاني بـا بهـره جسـتن از      . هـا و تركيبـات، نشـان داده شـده اسـت      شيوة ابداع ايـن واژه 

ها، كه يكي از انواع هنجارگريزيهاست، موجب غناي هر چـه بيشـتر زبـانش     فراهنجاري واژه
در سـاية قـدرت انكارنشـدني زبـان     گشته، كه بي ترديد توسل به چنين امكانات زباني، تنها 

 . فارسي از رهگذر تركيب پذيري، ميسر است

  
  هاي كليدي واژه

  ، نوآوريبهبهانيسيمين ، غزل، ابداعي هاي واژه فراهنجاري،
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  مقدمه
افزايد و به دامنة زبـان وسـعت بيشـتري     كارگيري عنصر فراهنجاري، به برجستگي زبان ميب

نشانگر كاربرد نامتعارف يك رسانه و خودنمايي آن در مقابل «برجسته سازي زبان . ميبخشد
بـه نظـر برخـي     )61ص :دانـش نامـة نظريـة ادبـي معاصـر،مكاريك     ( ».اي پاسخهاي خودكار است پس زمينه

اي است، كه در نتيجة شكسـت زبـان    شعر، همان زبان در خود بسته«منتقدان نظير سارتر، 
شعر حاصل شالوده شكني و درهم شكستن ساختار  به بياني ديگر،. متعارف متولد شده است

شـعر در  (» .به خود تبديل به شعر ميشود منطقي زباني است، كه به محض شكسته شدن، خود

بنابر اين خود شعر نيز نمود بارز فراهنجاري است، چرا كه في  )7ص: يوسف نيانسبت با زبان، تفكّر و خيال، 
  .ي داردنفسه پيوند ضعيفي با رعايت قواعد دستور

يكي از عناصري كه در بررسي زبان ادبي مورد توجه قرارگرفتـه، فراهنجـاري در قلمـرو    
سـت كـه لـيچ    در خور ذكر. باشدمي ها است، كه يكي از هشت نوع هنجارگريزيهاي ليچ واژه
شناس انگليسي، فراهنجاري را، گريز از اصول و قوانين حاكم بر زبان معيار ميداند و آن  زبان

باسـتان گرايـي    سـبكي،  گويشـي،  معنايي، خطي، آوايي، دستوري، ت نوع واژگاني،را به هش
  )52ص:فرهنگ لغت،راهنماي زبان شناسي، ليچ، :ك.ر( .تقسيم مينمايد

شـامل، نـه   (اي در غزليات مجموعة اشعار بهبهاني  در اين جستار، عنصر فراهنجاري واژه
خطـي ز  « ،»رسـتاخيز « ،»مرمـر «، »چلچـراغ «، »جاي پـا «، »سه تار شكسته«دفتر شعريِ 

مـورد بررسـي    ،)»يكي مثال اين كـه « ،»يك دريچه آزادي« ،»دشت ارژن« ،»سرعت و آتش
سـنتي  اغلب تحـت تـأثير زبـان و ادب    بهبهاني در چهار دفتر اول شعري خود، . گرفته است

ته هستند كه در شعر شاعران گذشـ هايي  ها در اين دفترها، واژه غالب واژه. فارسي بوده است
اگر چه در دفترهاي شعري بعدي او نيز اين تأثيرپذيري ادامه يافته است، اما از . اند كار رفتهب

هاي بهبهاني را در برميگيرنـد، شـاعر در   اغلب غزلدفتر شعري پنجم ـ رستاخيز ـ به بعد،كه   
 هاي جديد، اصل رسانگي و زيبا شناختي كالم را مورد توجه قرار داده و با درك گزينش واژه

او با اين اعتقاد . موقعيتهاي اجتماعي زمان خود، زبان متناسب با آن شرايط را برگزيده است
وقتي قرار باشد جهان بيني شاعرانه و نگاه تازه بر جهان شعر و هنر امروز حاكم باشـد،  «كه 

اي در زبان اين فرصت را بيابد كه وارد فضاي  اين ديدگاه كه هر شيئي در طبيعت و هر واژه
  )347ص : ساختار زبان شعر امروز، علي پور(».يشگي و زيبايي شعر شود، پذيرفتني خواهد بوداند

ه در غزلهـاي بهبهـاني   هـايي كـ   در اين قسمت از نوشته به صورت اجمالي، به انواع واژه 
     هـاي بهبهـاني از   بكـار رفتـه در غزل   هـاي  كلي واژهبطـور . اند، اشـاره ميشـود   كار گرفته شدهب

  :زير تجاوز نميكنندهاي  گونه
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هـاي   هاي كهن و واژه واژه: عبارتند از واژه هايي كه در مقولة فراهنجاري نميگنجند و )الف
هـاي كهـن    اي كه در زبان معيار و متعارف هنوز هم كـاربرد دارنـد، بـراي نمونـه از واژه     تازه
: يك دريچه آزادي(، كمند)338ص:رمرم(باده ،)526ص:خطي ز سرعت و آتش،بهبهاني(هايي نظير گيسو توان به واژهمي

 ، ) 888ص:همـان (بستني ،)884ص: همـان (تاباشاره نمود و از واژگان تازه، واژه هايي مانند .... و ) 853ص
: تازه ها( ملنگ، )1075ص: همان(دكّه ،)1031ص: همان(انفجار ،)1020ص:همان( سوت ،)1006ص:يكي مثالً اين كه(كيف

  .را ذكر كرد... و )1135ص
كه در حوزة ابداعات واژگـاني نميباشـد، امـا در     اژه هاي موجود در دايرة فراهنجاري،و )ب 

هـايي از آنهـا اشـاره     دايرة نوآوريهاي بهبهاني است، ازهمين رو بـه صـورت گـذرا بـه نمونـه     
هاي قديمي و كهنـي كـه امـروزه جـايي در زبـان معيـار ندارنـد، ماننـد          الف ـ واژه : ميگردد
ب ـ ... و  )1116ص: تازه ها(لچك ،)1059ص: يكي مثال اين كه(عسس ،) 719ص:دشت ارژن(ادچك، )298ص:مرمر(قنديل

هايي است كه در زبان فارسي  كارگيري واژههاي بهبهاني بيكي ديگر از عوامل نوآوري در غزل
هـايي   از جملـه واژه » موميـايي «براي مثـال  . بندرت در شعر بكار ميرفتندوجود داشتند، اما 

نكه در دايرة لغات گذشتگان وجود داشته است، اما كاربرد آن در غـزل سـابقه   است كه با اي
  :ندارد

  اين موميايي گردان را، پيكر به خشكي هيزم ها
  )1028مجموعة اشعار، بهبهاني،ص(تر نكند نيرونان و پياز حقير اين جا، زين بيش

  :كاربرد دارند زبان گفتارواژه هايي كه در )پ
بهـره   در غزليـات از آن  بهبهـاني سـيمين  ، كه ديگر نوآوريهايي است ي اززبان گفتاركاربرد 
 گـاهي شـاعر  . ست كه مردم به آن زبان حرف ميزننـد يزبان گفتاري، همان زبان .استگرفته 

تـرين  ظريفتـا بـا ايـن وسـيله     كنـد  مي طور مسـتقيم بيـان  هاي خود را ب احساسات و تجربه
همين رو زبانش را به زبان گفتـاري نزديـك    ، ازانتقال دهداش  احساسات خود را به خواننده

با زبان جاري جامعه، بعنوان يـك واقعيـت زنـدة    چنين رسالتي  با شاعران«ترديد  بي .ميكند
رو شده، به برخي از عناصر و اجزاي آن پروانة عبور به مرزهـاي احسـاس خـويش    ارزشي روب
از اين رهگذر به جايگاه ارزشمند عادت  بهبهاني هم )370 ص :علي پـور ساختار زبان شعر امروز، (».ميدهند

هـا بهـره    براي مثال در غزل زير از صـورت گفتـاري واژه  . ستيزي پرتوي ديگر افشانده است
  :گرفته است

  خوبي؟ خوشي؟ قلبت چطور است؟
  )1020ص : مجموعة اشعار، بهبهاني(! خوبم، خوشم، الحمدهللا

آن زمـاني كـه   : نگر اين واقعيت اسـت اي در قالب غزل، بيا هاي محاوره مندي از واژه بهره
شاعر در راستاي تحقق اين امر، از يك متن ژوناليستي مفـرط بپرهيـزد، موجـب صـميميت     
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كارگيري هر نوع واژة جديدي در قالـب غـزل را بـه مراتـب     بزبانش ميگردد، اگر چه خود او 
همان قالـب  سالها كوشيدم كه در « :او ميگويد. سختتر از قالبهاي شعري ديگر دانسته است

هاي تازه، چهـرة غـزل را تغييـر     قديم غزل با بدعت تصوير و تالش ممكن در استفاده از واژه
بسيار حيله بايد به كار ببري تا بتـواني  . زبان امروز در قالب سنّتي غزل غريبي ميكند... دهم
هاز پنجر( » .اي را كه قالب قديم غزل با آن خو نگرفته است، در غزل بنشاني واژه

 

: اي زندگاني،عظيميه

  )77ص 

  واژه هاي ابداعي) ت
هـاي   واژههاي بهبهاني در زمينة ساخت ان در غزلاز آنجايي كه بيشترين انحراف از هنجار زب

ها  بيشتر مورد كنـدوكاو   ست كه اين واژهسعي بر اينابداعي، نمود پيدا كرده، در اين جستار 
سـازي و غنـاي زبـان يـك      يزي، برجستههاي بارز عادت ست از مشخصه بي ترديد .قرار گيرد

. ها در شعر خـويش اسـت   شاعر، رويكرد بسيار ماهرانة وي  به استفاده از ساختار جديد واژه
در حوزة قيد . در اين ميدان سخن، بيشترين ابداعات بهبهاني در حوزة اسم و صفت ميباشد

سيمين بهبهاني، همـان   كارگرفته شده در غزلياتهيچ نوآوريي ندارد و قيدهاي ب نيز تقريباً
  . قيدهاي معمول و متعارف ميباشد

هـاي مشـتق، مركـب و     در حـوزة واژه (اين پژوهش ابتدا تركيبات ابداعي اسـم و صـفت   
از لحاظ ساخت اشتقاقي مورد بررسي قرار ميدهد و در نهايـت بـه افعـال    را ) مركب مشتق،

  :ابداعي ميپردازد
  

  واژه هاي مشتق
در ساختمان آنها، يك تكـواژ آزاد و دسـت كـم يـك     « يي هستند كهها هاي مشتق، واژه واژه
بهبهـاني بـا داشـتن پشـتوانة      )93ص : 1دستور زبان فارسي،انوري و احمد گيوي، ج ( ».واژ مقيد وجود داردتك

لمات فرهنگي و اطالعات وسيع و كم نظير و با آگاهي كامل از تركيب پذيري زبان فارسي ك
واژهاي مستقلِ اسم، صفت و بـن فعـل خلـق    تكواژهاي مقيد با تكبكر و بديعي را از تركيب 

  .نموده است
ها بر طبق معيارهـاي اصـولي زبـان صـورت گرفتـه، نظيـر واژة        گاهي ساخت اين واژه )الف

  :، كه از پيوند اسم و پسوند ساخته شده است»بركه«به معني » آبدان«
  به جرعه يي ز آبدان سزد كه همچو ماكيان،

  )551ص : مجموعه اشعار، بهبهاني(... ! ثنا كنم... دعا كنم سمان،سري كنم بر آ
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براي نمونه بـه واژة  . گاهي بهبهاني از قواعد ساخت واژگاني زبان معيار عدول كرده است )ب
  :در شعر ذيل اشاره ميشود» مرگ الخ«

  وفاني چون برگهاي خشكطرفتند جمله با شب 
  )792ص : مانه(تا مرگالخ حيرت و حيراني ياران هم نبرد

كار ميـرود، از همـين رو همراهـي آن بـا     همراه اسم ذات ب، مكان ساز است كه بيشتر »الخ«
  :در بيت زير» پوزار«يا واژة . ، موجب عادت ستيزي در زبان گشته است»مرگ«اسم معنيِ 

  مردي ز راه دور آمد، پوزار قرنها با او
  )1115ص: همان(هفده بهار با او شد،هفتاد سال بيزاري

  .را ارايه نموده است» پوزار«، واژة جديد »پاي افزار«بهبهاني با كاهش حروف واژة قديمي 
واژ آزاد، ماننـد اسـم، صـفت و بـن فعـل در غزلهـاي       وندها با يـك تكـ  حاصل تركيب پس

  .بهبهاني،گاهي اسم مشتق و گاهي صفت مشتق است
  اسم مشتق) 1

ترين عواملي است كه بـه  يكي از مهم پذيري زبان فارسي ساخت دستوريِ گسترده و انعطاف
خوبي از اين امكانـات  ن توان را داده كه در سخن خود بغزل سراي توانايي چون بهبهاني، اي

غريـب  «بـراي نمونـه تركيـب    . زباني استفاده كند و برجستگي خاصي به زبان خـود بخشـد  
  : در بيت زير» واري

  بايد بلي، دوباره ياري را، زمان و صبر مي
  )926ص: همان(ريب واريها، به دل مباد آزارتاز اين غ

حاصل مصـدري  » ي«پسوند صفت مشتق است، با اضافه شدن  ،»غريب واري«خود واژة 
  .خوبي بيانگر معنايي است كه در ذهن شاعر استاسم مشتقي ابداع شده، كه ب به آخر آن،
  » دشخويي«اسم مشتق = » ي« پسوند+ » خو«اسم +» دش« پيشوند

  ره آزاري است كه در بسيط اركانشچه شهر خاط
  )1036ص: همان(زمان زمان ز دشخويي، نصيب ماست دشنامي

، نشـانده و كـالم   »ي«و پسـوند  » خوي«در كنار اسم ، را »دش«كهن ِ پيشوندبهبهاني  
هرچند اين متفاوت نمائي چيـزي  . اي برجسته ساخته است خود را با استفاده از چنين شيوه

  .افزايد يبر زيبايي سخن او نم
  »خشكسار«اسم مشتق = » سار« پسوند +»خشك«صفت 
  ام تيشه مزن حيف است افتادن من بر ريشه

  )1059ص : همان (در خشكساران شما سبزم، بلوطم، كهنم
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پسوند . آورده شده است» كوهسار«و » شاخسار«هايي نظير به قياس از واژه» خشكسار« 
، معـاني متعـددي از جملـه    »سـار «فارسـي   در زبـان «، اغلب با اسم همـراه ميشـود،   »سار«

ص : سـاختار زبـان شـعر امـروز، علـي پـور      (».مشابهت، كثرت در مكان، جانب، ناحيـه، اتصـاف و سـر، دارد   

  .،حال آنكه  بهبهاني آن را با صفت پيوند داده و واژة نوي ساخته است)262
  »كُشش«اسم مشتق= » ش« پسوند +» كُش«بن فعل  )ت

بداعي در غزليات بهبهاني، خواننده را در فضايي قرار ميدهـد كـه بـه    هاي مشتق ااسمگاهي 
بهبهاني افزون برآنكه بـا  . طور ناخودآگاه شعرهاي حماسي پيشين در ذهن او تداعي ميشود

استفاده از اين نوع واژه ها، صبغة حماسي به غزليات خود ميبخشد، سبب عادت ستيزي در 
  :فضاي غزل نيز ميگردد

  ، آري، گله را مجال رخصت كوبه نماز عاشقان
  )940مجموعة اشعار، بهبهاني، ص (كه چنان كُشش، چنين كوشش، تو چرا و من چرا كردم

، بـه  سـاخته شـده   »ش«، با پسوند »كُش«، كه از بن مضارع»كُشش«اسم مشتق جديد 
نظـر  غير متعـارف بـه كـار رفتـه اسـت، ب      قياس از كُنش، به معني كشتن آمده كه در شكل

ــش«هـــاي بهبهـــاني در خلـــق تركيـــب  يكـــي از انگيـــزه ميرســـد در كنـــار واژة  »كُشـ
  .،آهنگينتر كالم باشد»كوشش«
  صفت مشتق) 2

كاربرد صفات مشتق به صورت تركيبات جديد، موجب حيات تازة برخي از كلمات مستعمل 
هـا، صـفتهاي    بهبهاني با آگاهي بر ظرفيتهاي زبان فارسـي در تركيـب پـذيري واژه   . ميشود

ق جديد فراواني ساخته و از اين رهگـذر نيـز سـعي نمـوده بـا ايجـاد نـوآوري در ايـن         مشت
+ » بـا «پيشوند (» باگزير«براي نمونه تركيب. تركيبات، موجب هنجار گريزي در زبانش شود

  :در بيت زير) »گزير«اسم 
  اي زجام شوكران، نوشيدگاني باگزير

  )518ص: همان(ناگزير است اينكه از جوشش نيفتد جامتان
بهبهاني عالوه بر بيان مطلب ذهني خود در بيت باال، به شـيوة بيـان نيـز توجـه داشـته      

در فرايند خودكاري زبان، عناصر زباني تنها به قصد بيـان موضـوعي بـه كـار     «چرا كه . است
ميرود و در اين حالت شيوة بيان مهم نيست، در حالي كـه در فراينـد برجسـته سـازي، بـه      

 )36ص: از زبـان شناسـي بـه ادبيات،صـفوي     ( ».ي براي توجه به شيوة بيان نيز هسـت كارگيري عناصر زبان
، عـالوه بـر   »نـاگزير «در كنار صـفت  » باگزير«بهبهاني در به كارگيري صفت مشتق ابداعي 

قصد بيان موضوع، به شيوة بيان نيز توجه  خاصي داشته و از اين طريق،  برجستگي  كـالم  
  .خود را دو چندان كرده است
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  :هاي ديگر صفتهاي مشتق ابداعي عبارتند از نمونه
  )839ص: همان(همشيوه و همشنا ،)818ص: يك دريچه آزادي(به آيين) الف

در » هـم «، و پيشـوند  »آيـين «در كنار اسم » ب«با قرار گرفتن پيشوند  رهاي زيدر مثال
  . ، صفت مشتق جديدي ساخته شده است»شنا«و » شيوه«كنار اسمهاي 

، »خـوي « ،»نيـل «، »پيـازين «، »بـوي «، »آهـو «هاي زيـر، بهبهـاني اسـمهاي    در مثال  )ب
، »وار«، »نـاك «، »انـه «را به ترتيب با پسـوندهاي  » مفرغ«، »گوگرد«، »شيشه« ،»حوصله«
تركيب نموده و صفتهاي مشتق ابداعي خود را به » ين«، »ين«، »وار«، »مند«، »گر«، »ين«

  :وجود آورده است
، )544ص: همـان (نيلين  ،)525ص: خطي زسرعت و آتش(پيازينوار)436ص: رستاخيز(بويناك ،)415ص: مرمر(آهوانه 

 ،)951ص: همـان (شيشـه وار و گـوگردين   ،)901ص: همـان (حوصـله منـد   ،)868ص: يـك دريچـه آزادي  (خـويگر 

   ).994ص: يكي مثالً اين كه(مفرغين
 ،»شـاد « ،»بيشـتر « ،»نـازك «صفت هاي مشتق ابداعي زير حاصـل تركيـب صـفتهاي    ) پ
  :است» زار«، »گان«، »ك«، »انه«با پسوندهاي  »خشك«

،  ) 941ص: يــك دريچــه آزادي (شــادگان ،)557ص: همــان(، بيشــترك )569ص: خطــي زســرعت و آتــش(نازكانــه
  ).1032ص: يكي مثالً اين كه(خشكزار

با اسـم  » ه«و پسوند» ب«،»نا«در مثال زير، بهبهاني صفت ابداعي خود را با پيشوندهاي) ت
  :تشكيل داده است» ارك«

  )932ص: يك دريچه آزادي(نابكاره
با پسـوندهاي  » سوخت«،»خند«،»نگار«تركيب بن فعلهاي صفت هاي مشتق  زير از ) ث
  :ساخته شده اند» ه و وار«،»انك«،»ينه«

  ).914ص: يك دريچه آزادي(، سوخته وار  )724ص: دشت ارژن(، خندانك )509ص: خطي زسرعت و آتش(نگارينه 

بنابراين به طور خالصه در تركيب صفتهاي مشتق ابـداعي سـيمين بهبهـاني مـي تـوان      
  :ساختار زير را مشاهده كرد

  اسم+  ونديشپتركيب ) الف
  پسوند+ تركيب اسم )ب
  پسوند+ تركيب صفت ) پ
  پسوند+ اسم +  ونديشپتركيب ) ت
  پسوند+ تركيب بن فعل ) ث

  واژه هاي مركب
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 از واج تـا جملـه،  (».از دو يا چند واژك آزاد ساخته شده اند«هستند كه هاي مركب، واژه هايي  واژه

هاي ابداعي در اشعار بهبهـاني، اسـم و    كلي  اگر بگوييم پربسامدترين واژهبطور )434ص : مدرسـي 
هاي مركب در قالب تركيبـات جديـد بـا     واژه. ايم صفت مركب هستند، سخن به گزاف نگفته

  .به گستردگي ديده ميشوند ساختار زير در غزليات بهبهاني
  اسم مركب) 1

اير كلمـات، بـه   ها، در كنار س نشيني واژهركبهاي ابداعي خود را در محور همبهبهاني اسم م
كار ميبرد، تا با تكرار واجهاي مشابه، نـوعي همسـويي آوايـي نيـز ايجـاد      شكلي هنرمندانه ب

زنجيـرة كـالم خـود، بـا      ايجاد موسيقي در شعر از ديگر عـواملي اسـت كـه شـاعر در    . نمايد
ها، بايـد بـه آن توجـه داشـته      هاي ابداعي در همنشيني با ساير واژه استفاده از گزينش واژه

  .باشد
  :در بيت زير) اسم مركب= » جوش«بن فعل + » برگ«اسم (»مانند برگجوش

  تغيير فصل بي بري را، سرسبزي و بارآوري را
   )478ص: موعة اشعار، بهبهانيمج(حس كرده انگشتان سردم در برگجوش شاخساران

، كه از يك سـو از شـيوة سـاختارِ صـفت     »برگجوش«بهبهاني در ساخت تركيب ابداعي 
فاعلي، ياري گرفته، موجب عادت ستيزي گشته و از سوي ديگر بـا قـرار دادن اسـم مركـب     

، بـا ايجـاد نـوعي واج    »شاخساران«و » انگشتان«در كنار واژه هايي چون » برگجوش«جديد
  . ي بر موسيقي كالم خود نيز افزوده استآراي

: هاي ديگر اسمهاي مركب ابداعي شاعر كه حاصـل دو اسـم ميباشـند، عبارتنـد از     نمونه
،  )890ص: يـك دريچــه آزادي (زنخـدا   ،)534ص: خطـي زسـرعت و آتــش  (حجلــه خانـه   ،)463ص:رسـتاخيز (خوابدانـه  
، )1100ص: يكي مثالً اين كه(انفجارمايه  ،)1124،948ص: ها يك دريچه آزادي و تازه(سرابستان  ،)947ص: همان(هيابانگ

و نمونة ديگري از اسم مركب كـه حاصـل اسـم و بـن فعلـي       )1106ص: همان(نفسنور و رنجمايه 
  ).348ص: مرمر(عبارت است از موج خيز است،

  صفت مركّب) 2
ع تركيبـات  كاربرد اين نو مربوط به بهبهانيدر غزلهاي بيشترين بسامد كاربرد صفت مركب 

دوري زبان شـاعر از زبـان متعـارف و هنجـار، در سـاية ابـداع صـفات مركـب، بسـيار          . است
تأمل ژرف سـيمين بهبهـاني در سـاخت واژه هـاي جديـد      . چشمگيرتر از ساير صفات است

متناسب با موضوع، از مهم ترين عوامل غناي زبانش در حوزة صـفات مركـب ابـداعي او بـه     
  . شمار ميرود

  »مقوا سرشت«صفت مركب= » سرشت«صفت + » مقوا« اسم) الف
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  اين تكسوارهاي مقوا سرشت را
  )473ص: مجموعة اشعار، بهبهاني(ها پر از حماسه پي كارزار كيستلب

» مقـوا «واژة «: مينويسد» مقوا سرشت«خود بهبهاني دربارة به كار گرفتن تركيب جديد 
داد و مـن مقـوايي را   اگر وزن اجازه مي مثالًكار گيرم، زيرا نمي توانستم ب» سرشت«را بدون 

داد، فتم، شعر متانت خود را از دسـت ميـ  گربكار مي» مقوا سرشت«به جاي  كه مقصودم بود
سيمين بهبهاني تركيب جديـد   )77ص : از پنجره هاي زنـدگاني،عظيمي (» .آمد معني خوب از كار در نمي

ته كـه عـالوه بـر آنكـه يكـي از      سـاخ » سرشـت «و صـفت  » مقوا«را از اسم » مقوا سرشت«
زيباترين صفتهاي مركب ابداعي او به شمار ميرود؛ نشانگر تسلط شاعر بر ذخـاير زبـاني نيـز    

  .ميباشد
سـاخته   صفت مركبي كه از تركيب دو صفت در خور توجه است كه در غزلهاي بهبهاني،

ي به تركيب نظر ميرسد او در ساخت صفات مركب، دلبستگي خاصب. شده باشد، وجود ندارد
ترين و ارزشمندترين اين شگرد، چند مورد از موفقاسم و صفت، با بن فعل دارد، او از رهگذر 

  :به برخي از آنها اشارت ميشود. تركيبات را وارد زبان فارسي كرده است
  صفت مركب= فعل + تركيب اسم ) ب

     اي  صـحنه بهبهاني با دقت و ديدي جزيـي نگـر بـه توصـيف زمـان مـورد نظـر ميپـردازد و         
. هـاي ابـداعي خـود، وضـع ميكنـد      بـا بهـره گـرفتن از واژه   العـاده و منحصـر بفـرد را     خارق
تشـكيل شـده   » گـداز «بن فعـل + » مس«در بيت زير، كه از تركيب اسم » مس گداز«مانند
  .:است

  اينجا پناه كَرَكهاست، كز پگاه
  )515ص: مجموعة اشعار، بهبهاني(اند تا مس گداز شام، پيِ آب و دانه

  :در بيت زير» قرن آلود«عبارتند ازها،  گونه واژهنمونة ديگر از اين
  هاي من ـ اين مردگان قرن آلود ـ به ذره

  )453ص: همان(خبر دهيد كه امكان رستخيزي هست 
: همـان (مطبخ زاد ،)534ص: همان(شكوه گستر ،)530ص: خطي زسرعت و آتش(يا مانند واژه هاي بيشه زاد

   ).780ص: يك دريچه آزادي(زنقره پردا ،)539ص
  صفت مركب= فعل + تركيب صفت ) پ

  :در بيت زير» جوان شكن«مانند 
  چه سخت كينه روزگاري،جوان شكن جوان شكاري

  )866ص: همان(حساب كهنه قرون را نويسد،به خون تازه مي
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و » جـوان شـكار  «هـاي ابـداعي    ، متناسب و هماهنگ بـا واژه »جوان شكن«واژة ابداعي 
 ،)438ص: رسـتاخيز (هـاي رجالـه خيـز    ، در زنجيرة كـالم، چيـده شـده اسـت، واژه    »نهسخت كي«

از ديگر صفتهاي مركب ابداعي بهبهاني در  )945ص: همـان (سرختاب  ،)787ص: يك دريچه آزادي(نازكنواز
  .اين حوزه به حساب مي آيند

  صفت مركب= تركيب دو فعل ) ت
ازد، كه منجر بـه سـاخت زيبـا تـرين و     گاهي شاعر از تركيب دو فعل، صفت مركبي را ميس

واژة . انگيـزد  ترين حلقة زنجيرة كالمي او ميگردد و توجه مضاعف خواننده را برمـي  درخشان
ن در بيت زير، كه از تركيب دو بن فعل تشكيل يافتـه اسـت؛ از جملـة چنـي    » شكيب سوز«

  : شمار ميرودابداعاتي در غزلهاي بهبهاني ب
  بيياد شكيب سوز تو اي آشنا ش

  )312ص: مجموعة اشعار، بهبهاني(در موج عطربستر من آرميد و رفت
  : در بيت زير» فريب زن«يا صفت مركب 

  ساغر او زِ مي، تهي! الله و من؟ چه نسبتي
  )345ص: همان(ساق فريب زن كجا؟ ساقي سيمتن كجا؟

  صفت مركب= اسم + تركيب صفت ) ث
سـرخ  «براي نمونه تركيب. اني چشمگير استبسامد وقوع اين نوع ساختار نيز، در غزل  بهبه

اين واژة ابداعي . ، تشكيل يافته است»نشيمن«، با اسم »سرخ«كه از تركيب صفت » نشيمن
در بيت زير، همچون معمايي است، كه خواننده را به دنبال خود ميكشد تا با انديشه و دقت، 

  : دست دهد معني حقيقي را دريابد و چون به حقيقت رسد، لذتي معنوي به او
  مسخ آن چنان شديم، كه گريد براي ما؟

  )530ص: همان(! آن بيشه زاد سرخ نشيمن نياي ما
  مركب هاي مشتق، واژه

واژ وابسـته  تكـ  واژ آزاد و دست كم يكاي است كه بيش از يك تك واژه« ،مركب واژة مشتق،
هبهـاني، مفـاهيم بسـيار    قريحة ادبـي و نبـوغ ذاتـي ب    )442ص : از واج تا جمله،مدرسـي (» .داشته باشد

. مركـب بـه خواننـده عرضـه ميكنـد      هاي مشـتق،  هرده و عميقي را از طريق ساخت واژگست
هـا وجـود دارد، كـه توسـط      گونه واژهز اطالعات معنايي در پيرامون اينمقادير قابل توجهي ا

دست  هاي معناييها به ژرفترين ساحت بهبهاني توسط اين واژه. ها برانگيخته ميشود خود واژه
زبانِ يك اثر ادبي، چيزي بـيش از  «يابد و زبان ادبي خاص خود را شكل ميدهد، چرا كه  مي

  )142ص: در آمدي بر پديدارشناسي، ساكالوفسكي .(هاي دروني نيستمعنا )expression(اظهار بيان
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  .در اين جا به انواع واژه هاي مشتق،مركب در غزليات سيمين بهبهاني ميپردازيم
  ،مركّباسم مشتق) 1

اسـم  واژهـاي آزاد، حتمـا   تكبهبهاني، يكي از در ساخت اسمهاي مشتق،مركبِ ابداعي اشعار 
  :در بيت زير» مه برآيان«ميباشد، مانند تركيب

  مه برآيان به طربخانة ياران بنشيني
  )827ص: مجموعة اشعار، بهبهاني(مه چو بر بام برآيد همه با او تو برآيي 

+ بـن فعـل   + اسـم   كه از تركيب» مه برآيان«مركّب جديد  ،بهبهاني با ابداع اسم مشتق
خود را از تطويل و درازگويي رها ساخته و براي نشان دادن زمـان  است،  ساخته شده پسوند

  كـار گرفتـه و تشـخص و برجسـتگي     خدمت معنـي، ب طلوع ماه، چنين تركيب زيبايي را در 
  .اي به زبان خود داده است ويژه

  :در بيت زير» ابيبيدارخو«و يا تركيب 
  هااي بيدار خوابي، تا صبح پرپر زدنشب ه

  )1083ص: همان(كنج خموش اتاقي، تنهاي تنهاي تنها
مركّب ابداعي، تركيبات بسـيار زيبـايي را بـه     مشتق،اسمهاي  سيمين بهبهاني با ساخت
در ساخت اين نوع اسمها گاهي شاعر از تركيـب دو اسـم بـا     .زبان فارسي عرضه نموده است

در بيـت  » ستاره ترازي«مثل . سوند، اسم مشتق مركب ابداعي خود را به وجود آورده استپ
  :تشكيل شده است» ي«با پسوند » تراز«و » ستاره«زير، كه از تركيب دو اسم 

  هاستاره ترازيها،مهتاب و آينه بازيبا من 
  )947ص: همان(زين پيش بود و نمي ديدم،ديگر نشانة آن من را

مثـل  .دو اسم با ميانوند، اسم مشتق مركب ابداعي خود را ساخته اسـت  وگاهي از تركيب
تشكيل » الف« كلمة با ميان» پشت«و » پس«كه از تركيب دو اسم در بيت زير » پساپشت«

  :شده است
  هجوم رايانه ها را به فال فرخ نگيرم

  )1129همان،ص(كه در پساپشت هر يك،نحوستي آشيان كرد
» گلنرمـه «مثـل  . كل گرفته از اسم و صفت با پسوند استگاهي تركيب ابداعي شاعر، ش

  :در بيت زير
  سرمة چشم خاموشش،خطّ شب، خفته در مغرب

  )942همان،ص(بر دو گلنرمة گوشش، كرده گوهر گرانباري
  :در بيت زير» گران گوشي«مثل . و گاهي شكل گرفته از صفت و اسم با پسوند است

  خوانده بوديم دفتر را،قصة پور آزر را
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  )978همان،ص.(وابمان با گرانگوشي،طفره با پور آزر زدخ
. در جاي ديگر اسم مشتق مركب ابداعي بهبهاني حاصل صفت بـا پسـوند و اسـم اسـت    

  :در بيت زير» پيره كالغ«مانند 
  بستان سرا به چه كار آيد؟بي قمريان خوشاهنگش

  )948همان، ص(وقتي كه پيره كالغ آنجا،سرداده ناله و شيون را 
توان سـاختار زيـر   تق مركب ابداعي سيمين بهبهاني ميخالصه در تركيب صفتهاي مشطور ب

  :را مشاهده كرد
  :مانند خستگان. پسوند+ صفت + تركيب اسم ) الف

 ز شب خستگان ياد كن شبي آرميـدي اگـر
  

 ســالمي از مــا رســان بــه صــبحي رســيدي اگــر 
 )522ص(

  مانند زلف نارنجي. پسوند+ تركيب دو اسم ) ب
  كي آفتاب خواهي كرد؟! زلف نارنجي ديخورش

  )823همان،ص (اين برفهاي چركين را، كي آب خواهي كرد؟
  : مانند  خواريزاد. بن فعل+ اسم) ت

  كنان در بادم نورستة خواريزادم، تعظيم
  )567همان، ص (خم ناشده مي افتادم، گر بيخ تناور بودم

  :مانند سرباز مرده. صفت مفعولي+تركيب اسم) ج
  اشك و نفرين را، سرباز مرده پوتين را يك جفت

  )870همان، ص (آويزه كرده بر گردن، بندش به هم گره خورده 
  
  

 جدول فراواني اسم و صفتهاي ابداعي در غزليات سيمين بهبهاني

 اسم،صفت          
  آثار

اسم
 مركب

اسم
 مشتق

اسم
 مشتق،مركب

صفت 
  مركب

صفت
 مشتق

صفت 
 مشتق،مركب

  0 0  2 0 0 0 جاي پا
  2 2  8 0 0 0 چلچراغ
  1 1  3 0 1 2  مرمر

  4 1  6 0 0 2 رستاخيز
خطي ز سرعت و

  آتش
1 1 0 5  7 4  

  1 1  0 0 0 0 دشت ارژن
  8 17  20 10 9 2 يك دريچه آزادي



    433 /در قلمرو زبان غزل سيمين بهبهاني يهاي سبكيكاربرد نو واژه ها به عنوان يكي از ويژگ
 

 

يكي مثالً اين كه
...  

3 3 2 5  4 2  

  1 0  1 1 2 1 تازه ها
  23 33  50 13 16 11  جمع

  فعل
  .از لحاظ بسامدي غني نيستي در غزلهاي بهبهاني افعال ابداع

  : ساخت افعال ابداعي در غزلهاي بهبهاني به شكل زير صورت گرفته است
  ساخت فعل به قياس از افعال متعارف در زبان هنجار) الف

  :در بيت زير» پلك پوشيدن«براي نمونه فعل
  خوشا خواب شيرينم كه در او تو پيدايي

  )851ص : موعة اشعار، بهبهانيمج(ش نهان خواهم، بر او پلك ميپوشمز خلق
را در معنـي چشـم بسـتن و بـه قيـاس از فعـل متعـارف        » پلك پوشيدن«بهبهاني فعل 

به كـار نبـرده   ) صرف نظركردن(ساخته اما در معني كنايي چشم پوشيدن» چشم پوشيدن«
  .است

  :»دل زدن«يا 
  تو كي جدا زوطن بودي؟ دلت به ياد وطن مي زد

  )908ص: همان(ي عالم امكان بودها دو سوگرفتم اينكه جدائي
در زبان معيار شـكل گرفتـه و در همـان    » دل تپيدن«به قياس از فعل » دل زدن«فعل 

  .معني نيز به كاررفته است
  ساخت فعل با منفي نمودن اسم) ب

  :در بيت زير» نپروايي«مانند فعل 
  از خصم كينه توز نينديشي،
  )94ص: همان(وز تيغ سينه سوز نپروايي

  .را منفي نموده و مانند فعل، آن را صرف كرده است» پروا«اسم  بهبهاني
كه البته استفاده از  بر سر فعل دعايي» باء تأكيد«ساخت فعل از طريق آوردن ) پ

  .زبان كهن خراساني است
  :در بيت زير» بِمبادا«مانند فعل 

  خواب هميشگي ما جز در وطن بمبادا
  ) 1055ص: همان(مانكز اين اميد فزون تر چيزي نمانده بر ا
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  نتيجه
ها توجه دارد، تا از ميان  سيمين بهبهاني، هم به انتخاب واژه: ست كهبرآيند آنچه گذشت اين

كـار گيـرد و هـم در    گزينه را براي بيان مفاهيم ذهنـيش ب هاي موجود در زبان، بهترين  واژه
بهبهاني در حـوزة  بيشترين ابداعات . ها و تركيبات جديد، بسيار كوشاست زمينة ساخت واژه

هـاي   اسم و صفت رخ داده است كه از اين ميان، صفات مركب ابـداعي از پربسـامدترين واژه  
بهبهاني گاهي اسم را با صفت و يا با فعل تركيب كرده و گاهي فعـل  . شمار ميرودابداعي او ب

حـوزة   در. هاي بكر و بديعي را خلق نموده اسـت  را با فعل و يا با صفت تركيب نموده و واژه
 كارگيري همين تعداد اندك نيز بيـان بفعل، افعال ابداعي از لحاظ بسامدي فقير هستند، اما 

نـوآوريي ديـده    در حوزة قيد نيز تقريباً. كنندة قدرت تصرف و توانايي بهبهاني در زبان است
  . كار گرفته شده، همان قيدهاي متعارف و معمول ميباشندنميشود، قيدهاي ب
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