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كيدهچ
ز جمله شعرهاي سهراب سپهري كه بسيار مورد توجه منتقدان و محققان ادبي قرار ا

رضا براهني در . منتشر گرديدجم سبزحدر كتاب ر است كه نخستين با» نشاني«گرفته، شعر 
 شعر ايناي از رائتهاي نقادانه ققد شعر سپهرينو سيروس شميسا در كتاب  در مسال طكتاب

وجه اشتراك اين دو قرائت، استناد به مفاهيم و مصطلحات عرفاني براي . اندبه دست داده
 حاضر، رهيافت ديگري براي نقد اين شعر ةدر مقال. است» نشاني«رمزگشايي از معناي شعر 

رفاني عاي ن شعر و نه در زمينهــ نخست در متةاي شعر را در درجاختيار شده است كه معن
شكل(پردازان فرماليسم ريهــ نظيبه اين منظور، در اين مقاله ابتدا آرا. جويدخارج از شعر مي

كارگيري رهيافت با به» نشاني«به اجمال معرفي شده و سپس شعر ) مبنايي در نقد ادبي
در اين . ن و تنش در ساختار شعر نقد شده استباي به مفهوم تويژه با استنادفرماليستي و به

را متني قائم به ذات فرض كرد و صناعات ادبي » نشاني«توان است كه ميرديدهگنقد، استدالل 
.آميز آن مورد تحليل قرار داداين شعر را در چارچوب ساختار تنش

انسجام، وحدت انداموار، متني، نقد ادبي، فرماليسم، عوامل برون:هاي كليدياژهو
.مبنااين و تنش، نقد عينيتبنما، تمتناقض
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هاي سهراب سپهري است و از بسياري ترين سروده معروفةدر زمر» نشاني«وتاه كشعر 

. نماي اين شاعر نامدار معاصر دانست شعرهاي شاخص و خصيصهةتوان آن را در زمرجهات مي
ماقبل ( مجلد هفتم ،حجم سبزاي با عنوان  در مجموعه1346اين شعر نخستين بار در سال 

ثر شاعران، سپهري با گذشت زمان اشعار كهمچون ا.  منتشر گرديد سپهريابكتهشت از ) آخر
هاي مطرح شده در آنها و هم از نظر فُرم و لحاظ پيچيدگي انديشهه هم بهكتري نوشت پخته

در ) زندگي خوابها يا مرگ رنگةمثالً در مجموع( او ةصناعات ادبي، در مقايسه با شعرهاي اولي
اي از شعرسرايي سپهري دانست را بايد حاصل مرحله» نشاني«لذا . تر قرار دارنداي عاليمرتبه

. نائل شده بودكسبه او به مقام شاعري صاحبك
» نشاني«ر شد، بسياري از منتقدان ادبي و محققانِ شعر معاصر كه ذكاز جمله به دليلي 

براي . انداي از آن به دست دادهاند و بعضاً قرائتهاي نقادانه اشعار مهم سپهري دانستهةدر زمررا 
 به منظور ارزيابي جايگاه سپهري در شعر معاصر ايران طال در مستاب كمثال، رضا براهني در 

ةمنزل آن بهةند و در تحليل نقادانكياد مي» وتاه سپهريكبهترين شعر «با عبارت » نشاني«از 
ةنشاني از نظر تصويرگري و از نظر نشان دادن روح جويند«: نويسدمي»  جستوجوة اسطوركي«

ايضاً سيروس شميسا هم در ). 519 و 515، 514، ص 1358براهني، (» ار استك شاهكبشر، ي
ه شهرت بسيار كي از شعرهاي سپهري كي«: هكند ك اشاره مينقد شعر سهراب سپهريتاب ك

، »انده برخي آن را بهترين شعر او دانستهك است حجم سبزتاب كاز “ نشاني”ر يافته است، شع
).263، ص 1370شميسا، (ه شميسا خود با اين انتخاب موافق نيست كهرچند 

عنوان به» نشاني«ه منتقدان و محققان براي برگزيدن كصرف نظر از داليل متفاوتي 
يا (ه همگي ايشان تفسيري عرفاني كن است  مهمتر ايةتكاند، نبهترين شعر سپهري برشمرده

براي مثال، براهني در تبيين سطر اول . انداز اين شعر به دست داده) ي به مفاهيم عرفانيكمت
هدفي دري و بي نجات از دربهةخانه وسيل«ه كند كاستدالل مي) »جاست؟ك دوست ةخان«(شعر 

. اش همان خود دوست استهــ دوستاناش معشوق، واش معبود، عاشقانهاست؛ و دوست، عارفانه
، ص 1358براهني، (» وبــوق و هم محبــود و معشــيعني هم معب: و يا شايد تلفيقي از سه

ه رازها را از تيرگي نجات كراهبر است و نوعي پير مغان است «در اين شعر » رهگذر«لذا ). 516
» ردن معنوي و روحيكت گل اشراق و گل خلو«تواند مي» گل تنهايي«و ) همان(» دهدمي

شميسا نيز با استناد به مفاهيم و مصطلحات عرفاني و با شاهد آوردن ). 518، ص همان(باشد 
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 و اشعار حافظ و منطق الطير و گلشن راز و مثنوياز آيات قرآن و متون ادبي عرفاني از قبيل 

نشاني، . . . وند است در اين شعر، دوست رمز خدا«از نظر او، . ندكرا قرائت مي» نشاني«صائب، 
» توان به او رسيده در عرفان سنّتي بعد از طي منازل هفتگانه ميكنشاني همين دوست است 

ه در پرتو كمطابق قرائت شميسا، اين شعر واجد رمزگاني است ). 263-4ص ص، 1370شميسا، (
شميسا هفت در تالش براي همين رمزگشايي، . ردكتوان از آن رمزگشايي هاي عرفاني ميآموزه

 دوست برشمرده است برحسب هفت ةه سپهري در شعر خود براي رسيدن به خانكاي را نشاني
= باغ وچهكطلب، = درخت سپيدار «: ندكسازي ميمنزل يا هفت وادي عرفان چنين معادل

معرفت و حيرت، صميميت سيال =  اساطير و ترس شفاف ةاستغنا، فوار= عشق، گل تنهايي 
).264ص همان، (» فقر و فنا=  نور ةحيرت، الن= اج ك روي كودكتوحيد، = فضا 

 نظري براي يافتن معنا در ة زمينكه اشاره شد، استفاده از يك هر دو قرائتي كوجه اشترا
به عبارتي، هم براهني و هم شميسا فهم معناي شعر سپهري را در گرو . متن اين شعر است

ه خارج از متن اين شعر و از راه تحقيقي تاريخي كدانند دانستن اصول و مفاهيمي فلسفي مي
ه رهيافت متفاوتي را براي فهم ك حاضر اين است ةقصد من در مقال. تب عرفان بايد جستكدر 

، اُس و اساس نقد را )مبنايانهلكيا ش(در اين رهيافتِ فرماليستي . نمكمعناي اين شعر اِعمال 
را ) »منتقدان نو«( فرماليستها ي اينجا ابتدا آرالذا در. دهد و الغيريل ميكخود متنِ شعر تش

اي از هــرد و در پايان قرائت نقادانكل در شعر به اجمال مرور خواهم ك اهميت شةارــدرب
ه اشاره شد ــ متن شعر سپهري را كه ــ برخالف تفسيرهايي كبه دست خواهم داد » نشاني«

اي از ه از اين طريق نمونهكن هدف ند، با ايك آن محسوب مية بحث دربارةيگانه شالود
.رده باشمكتوانمنديهاي نقد فرماليستي در ادبيات ارائه 

رهيافت فرماليستي در نقد ادبي
ه كگذاري شد اي پايه توسط محققان برجسته1930ةدر ده» نقد نو« موسوم به ةنحل

رو ك ، جان (Cleanth Brooks)س كلينت بروكبرخي از مشهورترين آنها عبارت بودند از 
 Robert) و رابرت پن وارن (Allen Tate) ، الن تِيت (John Crowe Ransom)رنسم 

Penn Warren) .ه ادبيات را نبايد محمل تبيين كپردازان اين بود  اين نظريهي آراةشالود
.  مؤلف پنداشتةاتب فلسفي يا راهي براي شناخت رويدادهاي تاريخي يا بازتاب زندگينامكم
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. دانستلب در نقد ادبي تا آن زمان، آثار ادبي را واجد موجوديتي قائم به ذات نميديدگاه غا

ان شناخت امري ديگر را فراهم كه امكگرديد اي از متون محسوب ميادبيات مجموعه
ه كشد  نظام اخالقي باشد و لذا استدالل ميكتوانست يمي» امر ديگر«اين . ساختمي

ه كاز نظر گروهي ديگر از منتقدانِ سنتي . ت، تهذيب اخالق استخواندن ادبياة ترين فايدعمده
 احوال ةدانستند، خواندن هر اثر ادبي حقايقي را دربارنماي ذهنيت مؤلف مي تمامةادبيات را آين

ردها، آنچه اهميت ك اين رويةه در همكپيداست . ردكشخصي نويسنده بر خواننده معلوم مي
ةنند ك، اما خود آن محتوا نيز در نهايت تابعي از عوامل تعيينيافت محتواي آثار ادبي بودمي

اتب فلسفي يا نظامهاي اخالقي يا روانشناسي ك عواملي مانند م؛گرديدبيروني محسوب مي
ساختن ه با محوريك ادبي اين بود ةخدمت بزرگ فرماليستها به مطالعات نقادان. نويسنده

ردند و آن را از جايگاهي كاي قائم به ذات تبديل وزهجايگاه شكل در نقد ادبي، ادبيات را به ح
. برخوردار ساختند كه تا پيش از آن زمان نداشت

لذا نقد فرماليستي به معناي .  ترجمان يا تجلي محتواست،بنابر ديدگاه فرماليستها، شكل
 راه اعتنايي به محتوا يا حتي ثانوي پنداشتنِ اهميت محتوا نيست، بلكه فرماليستها برايبي

تاريخ، (متني اي كه عوامل برونگيرند، شيوه متفاوتي را در پيش ميةبردن به محتوا شيو
اي از اين عوامل بروننمونه. كندرا در تفسير متن نامربوط محسوب مي) زندگينامه و امثال آن

 و بيردزلي (Wimsatt)به استدالل ويمست . متني، قصد شاعر و تأثير شعر در خواننده است
(Beardsley)) مقصود هر شاعري از سرودن شعر فقط تا )پردازان فرماليستدو تن از نظريه ،

به اين دليل، منتقدي كه شعر را براي . رده است اهميت داردكآنجا كه در متن تجلي پيدا 
كند، راه عبثي را در پيش گرفته نقد مي) »شده در شعرمحتواي پنهان«(شاعر » منظور«يافتن 

در ميراث ادبي هر ملتي بسياري از شعرها هستند كه هويت سرايندگان آنها يا اوالً . است
نامعلوم است و يا محل مناقشه و اختالف نظر؛ همين موضوع هرگونه بحث دربارة قصد 

نيم كه شاعر در كثانياً حتي اگر فرض . كندن تبديل ميكاري ناممكسرايندگان اين اشعار را به 
توان گفت كه اين اي خاصي را در ذهن داشته است، باز هم مييا معن» منظور«سرودن شعر 

در شعر اغلب مترادف » پيام«لزوماً به معناي توفيق در آن منظور نيست و لذا يافتن يك 
به طريق اولي، تأثير شعر در خواننده نيز در نقد . به آن شعر است» پيام«انتساب يك 

وانندگان مختلف با خواندن شعري واحد  زيرا خ؛شودربط تلقي ميفرماليستي موضوعي بي

Archive of SID

www.SID.ir



ر -,� ./�
2 و �01 در 3�»����«١٩٩
انون توجه منتقدان كاز اين رو، . نشها يا استنباطهاي متفاوتي داشته باشندكممكن است وا

اي اين صناعات صبغه. اندار رفتهكفرماليست صناعات و فنوني هستند كه در خود متن شعر به 
نقد ادبي از . اي ذهني دارد صبغهشاعر يا تأثير شعر در خواننده» نيت«عيني دارند، حال آنكه 

به همين سبب، فرماليستها به جاي . مبنامبنا باشد و نه ذهنيتبايد عينيت» منتقدان نو«نظر 
 ساختاري عيني ةمنزلبه(كوشند تا متن شعر را تالش براي روانشناسي نويسنده يا خواننده، مي

معنا و ساختار و صورت در .  برسندنند تا به معناي آنكافانه تحليل كموش) و متشكل از واژه
توان اين گذارند كه نميآميزند وچنان متقابالً در يكديگر تأثير ميشعر چنان با يكديگر درمي

.اندپس شكل و محتوا دو روي يك سكه. عناصر را از يكديگر متمايز كرد
ةاست و چون شالود» تنش«ترين مفاهيم در نقد فرماليستي، مفهوم از جمله محوري

يارائه خواهم كرد همين مفهوم خواهد بود، بجاست كه آرا» نشاني«قرائتي كه من از شعر 
 ادبيات با واقعيت از روزگار ةرابط. ي مورد بحث قرار دهيمكفرماليستها را در اين خصوص اند

باستان و در واقع از زمان افالطون و ارسطو موضوع نظرپردازي و جدل فالسفه و زيباشناسان 
هاي خود به اين موضوع پرداختند و استدالل پردازان فرماليست نيز در نوشتهنظريه. ستبوده ا

بايد توجه (نظم دارد كردند كه دنياي واقعي مشحون از انواع تنش است و زندگي روالي بي
كردند كه  سوم قرن بيستم، يعني زماني اين نظريات را مطرح ميةداشت كه فرماليستها در ده

 در روسيه و برقراري 1917 و انقالب سال 1914-18اني اول در سالهاي پس از جنگ جه
هاي عيني بشر القا، تجربه1930ةمونيستها و پس از  ظهور فاشيسم در اروپاي دهكديكتاتوري 

آميز به پيش امالً نابخردانه و پرخشونت و تنشك اين نظر بود كه زندگي به روالي ةنندك
ل و تنش، ــر از دل تقابــشع. ليتي منسجم استكنظم، شعر تِ بيــعيدر برابر اين واق.) رودمي

 در .تـــواقعي اسش ــآورد و لذا بديلي در برابر دنياي پرتنهمسازي و هماهنگي به وجود مي
تأثير ديدگاههايش شاعر مدرن انگليسي كه  ((T.S. Eliot)وت ـ الي.اس. تــيوص، ـاين خص

» شعراي متافيزيكي«اي با عنوان در مقاله) فرماليستها داشتگيري آراء بسزايي در شكل
:گويدمي

 قابليتهاي الزم براي تصنيف شعر برخوردار باشد، دائماً تجربيات ةشاعر از هموقتي ذهن 
هماي آشفته و نامنظم و ازتجربيات انسان معمولي صبغه. كندرا در هم ادغام ميناهمگون 
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اسپينوزا را ] فيلسوفي مانند[شود و همچنين آثار مولي عاشق ميانسان مع. دارندگسيخته 

ي با كها ايضاً هيچ وجه اشترااين تجربه. ي ندارندكو اين دو تجربه هيچ وجه مشترخواند مي
 ندارند؛ حال ،كندكند يا بوي غذايي كه او طبخ ميار ميكماشين تحريري كه او با آن صداي 

، 1970اليوت، . (گيرندليتهايي نو را به خود ميكيات همواره شكل در ذهن شاعر اين تجربآنكه 
)1171ص 

آيد كه آنچه واقعيت را از بازآفريني واقعيت در ادبيات متمايز  اليوت چنين برميةاز گفت
در زندگي واقعي انواع . كند، دقيقاً همين نقش متفاوت تنش و تباين در هر يك از آنهاستمي

 انسجام و ةاما تنش در شعر ماي. كنندي وجود دارند و انسان را متحير ميهيچ انتظامتنشها بي
.سازدپيوستگي دنيايي است كه شاعر از راه تخيل برميهم

بايد گفت كه نظرات اليوت و فرماليستها دربارة زبان شعر، تا حدودي ريشه در 
 نوزدهم ةددارد كه در س) شاعر رمانتيك انگليسي ((Coleridge)ولريج كديدگاههاي 

يا متضاد را با هم آشتي يفيات متناقضك زباني است كه ،ولريج، زبان شعركبه اعتقاد . زيستمي
زبان شعر مبين همساني در عين افتراق، يا مبين پيوند . كنددهد و بين آنها تعادل برقرار ميمي

ولريج ك. فاوت داردت) غيرشاعرانه(امر انتزاعي و امر متعين است و از اين حيث با زبان روزمره 
او شكل شعر را حاصل . بود» شكل انداموار«بخش فرماليستها در خصوص مفهوم همچنين الهام

بخشها و عناصر مختلف هر شعر به مقتضاي محتوا و : دانستل ميكپيوندي انداموار بين جزء و 
مالً هماهنگ اكاركرد اين اجزاء با يكديگر ك. آيند و با آن تناسب دارندمضمون شعر پديد مي

. شوداركرد، شعر از انسجام برخوردار ميك اين ةو در نتيج) مثل عضوهاي گوناگون بدن(است 
شف همين انسجام يا وحدت انداموارِ اجزاء در شعر كار منتقد ادبي هم، به زعم فرماليستها، ك

.است
د كه كناي استفاده ميشاعر براي ايجاد انسجام در شكل شعر از صنايع بديع و لفظي

و ) سكپارادو(نما ويژه دو صنعت متناقض تنش و تباين و ناهمسازي هستند، بهةنندكالقا
irony . آيد، اما حقيقتِ آن با تأمل و اي است كه در نگاه اول غلط به نظر مينما گزارهمتناقض

معلوم نمايد، اما با بررسي بيشتر در نگاه اول درست مي: سكيا برع(شود ار ميكغورِ ثانوي آش
توان معادلي واحد و دقيق در صناعات  به دشواري ميironyبراي ). شود كه نادرست استمي
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موسوم به  (ironyةگانادبي فارسي پيشنهاد كرد، اما شايد بتوان گفت يكي از اقسام سه

verbal irony (مابيش همان ذم شبيه به مدح ك)تضاد ةيا مجاز به عالق) يا مدح شبيه به ذم 
ظاهر شود كه خواننده معناي يك گزاره را برخالف آنچه شاعر به زماني ايجاد ميirony. است

نسبت در شعر بيان شده است به شاعر را سِ آنچه ككند و مقصودي برع استنباط مي،گفته است
 ــ اين است كه هر ironyس و هم در خصوص كدوا مهم ــ هم در خصوص پارةتكن. دهدمي

. كنند واحد جمع مية داللتها و تداعيهاي عناصر متباين را در يك گزاردوي اين صناعات ادبي،
نمايانه قادر است حقيقتي را كه به اعتقاد فرماليستها، شاعر صرفاً با توسل به زباني متناقض

ز همين ــاز اين رو، وجه تمايز زبان شعر از زبان غير شعري ني. ندك بيان ،مطمح نظرش است
.سازندليتي ساختارمند تبديل ميكل شعر را به ــاست كه شكا و تنشهايي ــتباينه

»نشاني«قرائتي فرماليستي از شعر 
نون كاتي كه در مورد اهميت تنش و تباين در نقد فرماليستي اشاره شد، اكدر پرتو ن

به . توان تبيين كردرا برحسب اين رهيافت چگونه مي» نشاني«بجاست كه ببينيم معناي شعر 
 مؤلف از ةاهميت جلوه دادن زندگيناممكوش منتقدان فرماليست كه به منظور پيروي از ر

تباين (كردند، من نيز در اينجا براي عطف توجه به موضوع اصلي آوردن نام شاعر خودداري مي
. كنمر نام سپهري عيناً نقل ميك، متن اين شعر را بدون ذ)»نشاني«نور و تاريكي در شعر 

، نخستين گام )اغذكةها بر روي صفح قرار گرفتن واژهةنحو(روني شعر  بصري با شكل بيةمواجه
.است)  آنيوحدت انداموارِ اجزا(در تحليل شكل دروني شعر 

نشاني
.در فلق بود كه پرسيد سوار»  دوست كجاست؟ةخان«

.آسمان مكثي كرد
 نوري كه به لب داشت به تاريكي شنها بخشيدةرهگذر شاخ

: سپيداري و گفتو به انگشت نشان داد
نرسيده به درخت،«

باغي است كه از خواب خدا سبزتر استكوچه
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. پرهاي صداقت آبي استةو در آن عشق به انداز

آرد،روي تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ سر به در ميمي
پيچي،پس به سمت گل تنهايي مي

دو قدم مانده به گل،
ماني  جاويد اساطير زمين ميةپاي فوار

.گيردترا ترسي شفاف فرا ميو 
:شنويخش خشي ميدر صميميت سيال فضا،

بينيكودكي مي
 نورةرفته از كاج بلندي باال، جوجه بردارد از الن

پرسي و از او مي
». دوست كجاستةخان

دو قسمتي بودن اين شعر تناسب .  شده است تشكيل(stanza)از دو بند » نشاني«شعر 
را كه نشاني » سوار«در بند نخست، صداي : شنويم در آن مياي كهنهدارد با دو صداي جداگا

. گويدرا كه راه رسيدن به مقصد را مي» رهگذر«پرسد، و در بند دوم صداي خانه دوست را مي
هر پرسشي : همچنين طول هر يك از دو بند شعر، با تصور ما از پرسش و پاسخ همخواني دارد

وتاه است، حال آنكه پاسخِ هر پرسشي قاعدتاً كله است ــ ــ به اقتضاي اينكه طرح يك مسئ
بدينسان، شكل . دهنده ناگزير بايد توضيح بدهدتر از خود پرسش است، چون پاسخطوالني

آورد كه اغذ اولين تنش را در آن به وجود ميكةبيروني و مشهودِ اين شعر بر روي صفح
.بين اختصار و تطويل استتعارضي بين نادانستگي و دانستگي، و نيز تبايني 

سطر اول و آخر شعر و .  اين شعر بازتاب يافته استي اجزاةتنشي كه اشاره شد، در هم
 مناسبي براي بحثِ بيشتر در خصوص اين تنش ة شاعر از عالئم سجاوندي، زمينة استفادةنحو

يناً در كه ع) »خانه دوست كجاست؟«(شود اي آغاز ميسطر اول شعر با جمله. كندفراهم مي
 اما داللتدار و مهم كه در سطر آخر اين جمله كوچكرار شده است، با اين تفاوتِ كسطر آخر ت

ةعالمت سؤال نشان). ». دوست كجاستةخان«(شود نه با عالمت سؤال بلكه با يك نقطه تمام مي
تداي توان گفت آنچه در ابپس مي. اي خبري پايان جملهةابهام و نادانستگي است و نقطه نشان
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وششي كل اين شعر كبه عبارت ديگر، . آيد ابهام است، در پايان شعر از ابهام در ميةشعر در پرد

اين تفسير با صورتي كه شاعر براي شعر برگزيده ــ پرسش . (است براي رفع ابهام و نادانستگي
ما اينكه ك. از جمله تداعيها يا داللتهاي ثانوي ابهام، تاريكي است.) و پاسخ ــ هماهنگي دارد

اگر . ، روشنايي داللت بر فقدان ابهام دارد»اين موضوع مثل روز روشن است«گوييم وقتي مي
» فلق «ةر واژكتوان گفت ذفرايند رفع ابهام است، آنگاه مي» نشاني«اين برنهاد درست باشد كه 

يد در دم يا آغاز پرتوافشاني نور خورشفلق يعني سپيده. مناسبت نيستدر سطر اول شعر بي
 يعني به زماني كه تاريكي آرام آرام جاي ؛شوداز آنجا كه فلق به ابتداي صبح اطالق مي. آسمان

كند لمه در ابتداي شعري كه به تدريج رفع ابهام ميكدهد، آوردن اين خود را به روشنايي مي
به طرق اند كه لمات يا عبارتهايي آمدهك شعر ةهم به اين سبب است كه در بقي. بسيار بجاست

تي تدريجي از تيرگي كمختلف توجه خواننده را به تباين ميان تاريكي و نور جلب ميكنند و حر
؛ 4در سطر » سپيدار«؛ 3در سطر » تاريكي شنها«و »  نورةشاخ«: به سوي نور را نشان ميدهند

.15در سطر » نور« و سرانجام 12در سطر » شفاف«؛ 7در سطر » آبي«؛ 6در سطر » سبز«
را پاسخ » سوار«پرسش » رهگذر«نماي بزرگ اين شعر اين است كه گرچه متناقض

دهد، اما اين نشاني چندان هم راه رسيدن به مقصد را را مي» دوست«گويد و نشاني خانه مي
بخش . ند، خود مشحون از ابهام استككه قرار است رفع ابهام » رهگذر«سخن . كندروشن نمي

و » سپيدار«براي مثال، . وند امر متعين و امر انتزاعي استبزرگي از اين ابهام ناشي از پي
يا » خواب خدا«بودنِ » سبز«ذواتي متعين و لذا ملموس و تصورپذيرند، حال آنكه » باغوچهك«
يبهايي كبه همين منوال، تر. مفاهيمي تجريدي و تصورناپذيرند» پرهاي صداقت«بودنِ » آبي«

به مشهودترين شكل تنش بين امر انتزاعي »  نورةالن« يا » اساطيرةفوار«يا » گل تنهايي«مانند 
يبها يك جزء كامالً عيني است و جزء كنمايانند، زيرا در هر يك از اين ترو امر متعين را بازمي

در مقام يك راهنما بايد » رهگذر«الم كاز اين رو، به رغم اينكه . يفيتي كامالً ذهني داردكديگر 
يبهاي كها يا ترشويم شمار واژه هر چه به پايان شعر نزديك ميبخش باشد و عمالً همروشني

ةخان«شوند، اما در پايان هنوز نشاني واضحي از ي از نور و روشني بيشتر ميكواژگاني حا
طور اركردي كه يك نشاني بهكبه سخن ديگر، توقع خواننده از نشاني و . نداريم» دوست

برآورده ) است» نشاني«آميزي به نحو تناقضكه عنوانش هم (معمول دارد، در اين شعر 
 است، ironyاين مصداق بارز . دهد رخ مي،سِ آنچه خواننده توقع داردكشود و در واقع برعنمي
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براي تبيين اين معنا، بجاست .  شعر هم جز اين نباشدةشدولي شايد معناي ناگفته اما داللت

.نيمكشمرد مرور برمي» رهگذر«هايي را كه نشانه
است، درختي مرتفع كه برگهاي » سپيدار«، »دوست«نخستين نشانه براي رسيدن به 

توان مجاز سپيدار را مي).  نورةكنندتداعي(اي دارد و نيز چوبش سفيدرنگ است سفيد پنبه
دهد ايضاً خواننده را به ياد هايي كه رهگذر مي زيرا ساير نشانه؛ل براي طبيعت دانستكجزء به 

ي »النه«و » اجك«)  آبةبه معناي چشم(» فواره«، »گل«، »باغوچهك«: زندانداطبيعت مي
/ نرسيده به درخت،«(شوند ر بصري به خواننده ارائه ميــها ابتدا در قالب تصاوينشانه. جوجه

، اما متعاقباً تصاوير شنيداري هم اضافه )»دو قدم مانده به گل«، يا ». . .باغي است وچهك
خشي خشدر صميميت سيال فضا،« (13در سطر ). »شنوييخشي مخش«(شوند مي
اي آن به هنگام ـــاستفاده كرده كه صداه» خشخش«آواي  نامة، شاعر هم از واژ)»شنويمي

صميميت «ه در عبارت ــه نمايش درآوردن معناي آن را دارند و هم اينكــم بكتلفظ ح
يب دو كتر. بهره گرفته است) »س« (/s/رار صداي كراي تــاز صنعت همصامتي ب» الــسي

وت را به ذهن ك س،»شنويخشي ميخش«و » صميميت سيال«در ) »ش« (/∫/  و /s/صداي 
بدين ترتيب، خواندن اين . تناسب دارد» گل تنهايي«وتي كه با تنهايي در ككند، سمتبادر مي

اننده هنگام كند؛ لذا خورا در خواننده فعال مي) شنيداري و ديداري(شعر حسهاي گوناگون 
» باغكوچه«بايد به يك » سپيدار«از . داندمي» سوار«قرائت منفعل نيست و خود را همسفرِ 

رسيد كه البته قبل از آن يك » گل«رسد؛ از آنجا هم بايد به يك مي» بلوغ«رفت كه به 
ن رسد كه براي برداشتمي» كودك« تصاوير نهايتاً به يك ةتنيد درهمكةاين شب. است» فواره«
شده ما را از يك درخت نشاني داده. باال رفته است» اجك«از يك درخت »  نورةالن«از » جوجه«
آيا رسيدن به . ت، دوراني استكپس اين حر. سازدرهنمون مي) اجك(به درختي ديگر ) سپيدار(
تي دوراني نيست؟ ما كه به كبه طريق اولي مبين حر) جوي انساننماد سرشت حقيقت (كودك

.شويمهستيم، در نهايت به ذاتِ خودمان ارجاع داده مي» دوست«دنبال 
 است، irony تصاوير اين شعر و ساختار آن كه مبتني بر تنش و تناقض و كةاز شب

مثالً حقيقت (آيد كه تالش براي رسيدن به يقين در خصوص بعضي مفاهيم تلويحاً چنين برمي
نيل به عشق راستين يا تقرب به خداوند وشش انسان براي كعبث است؛ ) عشق، يا ذات خداوند
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جوي انسان و يگانگي و رمزگشايي از نظام هستي در بهترين حالت به رجعت به سرشت حقيقت

كوشد تا از تاريكي به نور برسد، اما اين تالش هرگز او را بهآدمي مي. شودبا طبيعت منتهي مي
 خودِ اين تالش است، نه رسيدن به آنچه اهميت دارد،. آوردامل از تاريكي بيرون نميكطور 

تباين و تنش بين نور و تاريكي عاملي است كه ساختار اين شعر را منسجم كرده و به . مقصد
. آن وحدتي انداموار بخشيده استياجزا

نتيجه
(context)ة ديگري است كه عرفان را زمينةاين قرائت فرماليستي مؤيد قرائتهاي نقادان

» پرتوافشاني«و » نور«براي مثال، آنچه در اين قرائت . كنند فرض مي شعر(text)فهم متنِ 
ما اينكه براهني در نقد كناميده شود؛ » اشراق«تواند ناميده شد، در يك رهيافت عرفاني مي

، ص 1358براهني، (» ، نور معرفت و اشراق نيز هست]در اين شعر[نور «: گرددر ميكخود متذ
جوي  رجعت به نَفْسِ حقيقتة است كه در اين نقد نشانكودك ديگر رسيدن به ةنمون). 518

وت و ك نور استعاره از ملةالن«كند كه انسان قلمداد شد؛ شميسا در قرائت عرفاني خود اشاره مي
گيرد كه سپهري و با استناد به ابيات زير نتيجه مي) 271، ص 1370شميسا، (» جبروت است
ان قرار داده و مضموني را پرورانده است كه شعراي را نماد فطرت انس» كودك«در اين شعر 

:هاي گذشته نيز پرداخته بودندعارفِ سده

ييـه تـوـاهـي كـجمـال شة نـــي       وي آييه تـوــ الـهي كهــ نـامةـخـــاي نس
ييه توــم هست     از خود بطلب هرآنچه خواهي كـه در عالـر چــبيرون ز تو نيست ه

به» نشاني« اين است كه در اينجا ،ر شدكاضر با ساير قرائتهايي كه ذتفاوت قرائت ح
تباين نور و تاريكي تنشي را در اين شعر ايجاد كرده كه .  متني قائم به ذات نقد شده استةمنزل

شف اين كبه اعتقاد منتقدان فرماليست، .  آن استironicنمايانه و محور ساختار متناقض
آنكه نيازي به استناد به  بي؛ندكشده در شعر رهنمون  معاني داللتتواند ما را بهساختار مي

 زيرا شعر ؛باشد) اتب عرفاني يا فلسفيك شاعر يا مةاز قبيل زندگينام(متني  برونةهرگونه زمين
ري نيست، بلكه اُبژهاي كاتب فكمحمل ابراز احساسات شخصي شاعر يا ابزاري براي ترويج م
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بايد تحليل ) مستقالً و نه در پيوند با ساير متون(ه همين صورت مستقل از شاعر است و نيز ب

.شود
 ساختار آن واجد يشمارند كه اجزاسخن آخر اينكه فرماليستها شعري را ارزشمند مي

اي منطقي بايد توجه داشت كه انسجامِ حاصل از اين همپيوندي صبغه. همپيوندي دروني باشند
 .I.A)ريچادز . آ. ي. فرماليستها يعني هماهنگي معاني متباينندارد، بلكه اساساً انسجام از نظر 

Richards))  فرماليستها يگيري آرايمبريج كه تحقيقاتش در شكلكاستاد ادبيات در دانشگاه 
گذارد ميگونه تمايز  بين شعر كهتر و شعر ارزشمند ايناصول نقد ادبيتاب كدر ) اثر گذاشت

اي محدود گستره اندوه و شعف را به نحوي منتظم و در كه شعرهاي كهتر احساساتي از قبيل
متباين را در خود ملحوظ تري از عناصر  متنوعةكنند، اما شعرهاي ارزشمند مجموعبيان مي

ناهمگوني چشمگير سائقهاي  شعرهاي ارزشمند، ةبارزترين جنب«به زعم او، . كنندمي
»ناهمگون نيستند، بلكه متضادند صرفاً ليكن بايد افزود كه اين سائقها. تمايزناپذير است

تاريكي و نور، . ارزش شعر سپهري در همين ناهمگوني نهفته است). 196، ص 1996ريچاردز، (
اين حقيقت متناقض. انددنيشنادر تضادي دائمي و حل» نشاني«يا به عبارتي ابهام و يقين، در 

ي بر مسير ما را به مقصد برساند و نهايتاً بايد تواند با پرتوافشاناي نمينمايانه را كه هيچ نشاني
توان همسو با اين باورِ بنياني فرماليستها دانست كه هيچ به سرشت دروني خود بازگرديم، مي

براي يافتن آن معنا بايد . ندكتواند معناي يك متن را با قطعيت معين اي نميمتنيعامل برون
.تحليل كردبه ساختار دروني آن متن بازگشت و آن را 
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