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کیدهچ
ز جمله شعرهاي سهراب سپهري که بسیار مورد توجه منتقدان و محققان ادبی قرار گرفته، شعر ا

در مسالطرضا براهنی در کتاب. منتشر گردیدجم سبزحدر کتاب ر است که نخستین با» نشانی«
اند. وجه شعر به دست دادهایناي از رائتهاي نقادانهققد شعر سپهرينو سیروس شمیسا در کتاب 

» نشانی«اشتراك این دو قرائت، استناد به مفاهیم و مصطلحات عرفانی براي رمزگشایی از معناي شعر 
ۀاي شعر را در درجحاضر، رهیافت دیگري براي نقد این شعر اختیار شده است که معنۀاست. در مقال
جوید. به این منظور، در این مقاله ابتدا رفانی خارج از شعر میعاي ن شعر و نه در زمینهــنخست در مت

» نشانی«مبنایی در نقد ادبی) به اجمال معرفی شده و سپس شعر پردازان فرمالیسم (شکلریهــنظيآرا
ن و تنش در ساختار شعر نقد شده بایبه مفهوم تویژه با استنادکارگیري رهیافت فرمالیستی و بهبا به

را متنی قائم به ذات فرض کرد و صناعات » نشانی«توان است که میردیدهگاست. در این نقد، استدالل 
آمیز آن مورد تحلیل قرار داد.ادبی این شعر را در چارچوب ساختار تنش
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مقدمه
هاي سهراب سپهري است ترین سرودهمعروفةدر زمر» نشانی«وتاه کشعر 

نماي این شعرهاي شاخص و خصیصهةتوان آن را در زمرو از بسیاري جهات می
اي با در مجموعه1346شاعر نامدار معاصر دانست. این شعر نخستین بار در سال 

. منتشر گردیدسپهريابکتهشت مجلد هفتم (ماقبل آخر) از ،حجم سبزعنوان 
ه هم بهکتري نوشت ثر شاعران، سپهري با گذشت زمان اشعار پختهکهمچون ا

هاي مطرح شده در آنها و هم از نظر فُرم و صناعات ادبی، لحاظ پیچیدگی اندیشه
) زندگی خوابهایا مرگ رنگۀمثالً در مجموعاو (ۀدر مقایسه با شعرهاي اولی

اي از شعرسرایی را باید حاصل مرحله» نشانی«تر قرار دارند. لذا اي عالیدر مرتبه
نائل شده بود.کسبه او به مقام شاعري صاحبکسپهري دانست 

ر شد، بسیاري از منتقدان ادبی و محققانِ شعر که ذکاز جمله به دلیلی 
اند و بعضاً قرائتهاي اشعار مهم سپهري دانستهةدر زمررا » نشانی«معاصر 

به طال در مستاب کاند. براي مثال، رضا براهنی در اي از آن به دست دادهنقادانه
بهترین «با عبارت » نشانی«منظور ارزیابی جایگاه سپهري در شعر معاصر ایران از 

ةاسطورکی«ۀمنزلآن بهۀند و در تحلیل نقادانکیاد می» وتاه سپهريکشعر 
نشانی از نظر تصویرگري و از نظر نشان دادن روح «نویسد: می» جستوجو
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). ایضاً 519و 515، 514، ص 1358(براهنی، » ار استکشاهکبشر، یةجویند
ی از کی«ه: کند کاشاره مینقد شعر سهراب سپهريتاب کسیروس شمیسا هم در 

حجم سبزتاب کاز “ نشانی”ر ه شهرت بسیار یافته است، شعکشعرهاي سپهري 
ه شمیسا خود با این ک، هرچند »انده برخی آن را بهترین شعر او دانستهکاست 

).263، ص 1370انتخاب موافق نیست (شمیسا، 
به» نشانی«ه منتقدان و محققان براي برگزیدن کصرف نظر از دالیل متفاوتی 

ه همگی ایشان کن است مهمتر ایۀتکاند، نعنوان بهترین شعر سپهري برشمرده
اند. براي ی به مفاهیم عرفانی) از این شعر به دست دادهکتفسیري عرفانی (یا مت

ند کاستدالل می») جاست؟کدوست ۀخان(«مثال، براهنی در تبیین سطر اول شعر 
اش هدفی است؛ و دوست، عارفانهدري و بینجات از دربهۀخانه وسیل«ه ک

اش همان خود دوست است. و یا شاید هــدوستاناش معشوق، ومعبود، عاشقانه
، 1358(براهنی، » وبــوق و هم محبــود و معشــتلفیقی از سه: یعنی هم معب

ه رازها کراهبر است و نوعی پیر مغان است «در این شعر » رهگذر«). لذا 516ص 
گل اشراق و گل «تواند می» گل تنهایی«(همان) و » دهدرا از تیرگی نجات می

). شمیسا نیز با استناد به 518، ص همانباشد (» ردن معنوي و روحیکت خلو
مفاهیم و مصطلحات عرفانی و با شاهد آوردن از آیات قرآن و متون ادبی عرفانی 

را » نشانی«و اشعار حافظ و صائب، منطق الطیرو گلشن رازو مثنوياز قبیل 
وند است . . . نشانی، در این شعر، دوست رمز خدا«ند. از نظر او، کقرائت می

توان ه در عرفان سنّتی بعد از طی منازل هفتگانه میکنشانی همین دوست است 
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). مطابق قرائت شمیسا، این شعر 263-4ص ص، 1370(شمیسا، » به او رسید
رد. کتوان از آن رمزگشایی هاي عرفانی میه در پرتو آموزهکواجد رمزگانی است 

ه سپهري در شعر کاي را شمیسا هفت نشانیدر تالش براي همین رمزگشایی، 
دوست برشمرده است برحسب هفت منزل یا هفت ۀخود براي رسیدن به خان

باغ = وچهکدرخت سپیدار = طلب، «ند: کسازي میوادي عرفان چنین معادل
اساطیر و ترس شفاف = معرفت و حیرت، ةعشق، گل تنهایی = استغنا، فوار

» نور = فقر و فناۀاج = حیرت، النکروي كودکصمیمیت سیال فضا = توحید، 
).264ص همان، (

نظري براي ۀزمینکه اشاره شد، استفاده از یکهر دو قرائتی كوجه اشترا
یافتن معنا در متن این شعر است. به عبارتی، هم براهنی و هم شمیسا فهم معناي 

ه خارج از کدانند شعر سپهري را در گرو دانستن اصول و مفاهیمی فلسفی می
تب عرفان باید جست. قصد من در کمتن این شعر و از راه تحقیقی تاریخی در 

ه رهیافت متفاوتی را براي فهم معناي این شعر اعمال کحاضر این است ۀمقال
مبنایانه)، اُس و اساس نقد را خود متنِ لکنم. در این رهیافت فرمالیستی (یا شک

را ») منتقدان نو(«فرمالیستها ياینجا ابتدا آرادهد و الغیر. لذا دریل میکشعر تش
رد و در پایان قرائت کل در شعر به اجمال مرور خواهم کاهمیت شةارــدرب

ه اشاره که ــ برخالف تفسیرهایی کبه دست خواهم داد » نشانی«اي از هــنقادان
ن ند، با ایکآن محسوب میةبحث دربارةشد ــ متن شعر سپهري را یگانه شالود



199»نشانی«تباین و تنش در ساختار شعر 

اي از توانمندیهاي نقد فرمالیستی در ادبیات ارائه ه از این طریق نمونهکهدف 
رده باشم.ک

رهیافت فرمالیستی در نقد ادبی
گذاري اي پایهتوسط محققان برجسته1930ۀدر ده» نقد نو«موسوم به ۀنحل

Cleanth)س کلینت بروکه برخی از مشهورترین آنها عبارت بودند از کشد 

Brooks) رو رنسم ک، جان(John Crowe Ransom) یتالن ت ،(Allen Tate) و
پردازان این بود این نظریهيآراة. شالود(Robert Penn Warren)رابرت پن وارن 

اتب فلسفی یا راهی براي شناخت رویدادهاي که ادبیات را نباید محمل تبیین مک
لب در نقد ادبی تا آن مؤلف پنداشت. دیدگاه غاۀتاریخی یا بازتاب زندگینام

اي دانست. ادبیات مجموعهزمان، آثار ادبی را واجد موجودیتی قائم به ذات نمی
ساخت. ان شناخت امري دیگر را فراهم میکه امکگردید از متون محسوب می

ه کشد نظام اخالقی باشد و لذا استدالل میکتوانست یمی» امر دیگر«این 
ت، تهذیب اخالق است. از نظر گروهی دیگر از خواندن ادبیاة ترین فایدعمده

دانستند، خواندن هر نماي ذهنیت مؤلف میتمامۀه ادبیات را آینکمنتقدانِ سنتی 
رد. کاحوال شخصی نویسنده بر خواننده معلوم میةاثر ادبی حقایقی را دربار

، یافت محتواي آثار ادبی بودردها، آنچه اهمیت میکاین رویۀه در همکپیداست 
بیرونی محسوب ةنندکاما خود آن محتوا نیز در نهایت تابعی از عوامل تعیین

اتب فلسفی یا نظامهاي اخالقی یا روانشناسی کعواملی مانند م؛گردیدمی
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ه با محوريکادبی این بود ۀنویسنده. خدمت بزرگ فرمالیستها به مطالعات نقادان
اي قائم به ذات تبدیل وزهساختن جایگاه شکل در نقد ادبی، ادبیات را به ح

ردند و آن را از جایگاهی برخوردار ساختند که تا پیش از آن زمان نداشت. ک
ترجمان یا تجلی محتواست. لذا نقد ،بنابر دیدگاه فرمالیستها، شکل

اعتنایی به محتوا یا حتی ثانوي پنداشتنِ اهمیت محتوا فرمالیستی به معناي بی
متفاوتی را در پیش ةراه بردن به محتوا شیونیست، بلکه فرمالیستها براي

متنی (تاریخ، زندگینامه و امثال آن) را در اي که عوامل برونگیرند، شیوهمی
متنی، قصد اي از این عوامل برونکند. نمونهتفسیر متن نامربوط محسوب می

و بیردزلی (Wimsatt)شاعر و تأثیر شعر در خواننده است. به استدالل ویمست 
(Beardsley)پردازان فرمالیست)، مقصود هر شاعري از سرودن (دو تن از نظریه

رده است اهمیت دارد. به این دلیل، کشعر فقط تا آنجا که در متن تجلی پیدا 
نقد ») شده در شعرمحتواي پنهان(«شاعر » منظور«منتقدي که شعر را براي یافتن 

در میراث ادبی هر ملتی بسیاري از کند، راه عبثی را در پیش گرفته است. اوالً می
شعرها هستند که هویت سرایندگان آنها یا نامعلوم است و یا محل مناقشه و 
اختالف نظر؛ همین موضوع هرگونه بحث دربارة قصد سرایندگان این اشعار را به 

نیم که شاعر در سرودن شعر ککند. ثانیاً حتی اگر فرض ن تبدیل میکاري ناممک
توان گفت که این اي خاصی را در ذهن داشته است، باز هم مییا معن» منظور«

در شعر اغلب » پیام«لزوماً به معناي توفیق در آن منظور نیست و لذا یافتن یک 
به آن شعر است. به طریق اولی، تأثیر شعر در خواننده » پیام«مترادف انتساب یک 
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وانندگان مختلف با زیرا خ؛شودربط تلقی مینیز در نقد فرمالیستی موضوعی بی
نشها یا استنباطهاي متفاوتی داشته باشند. از کخواندن شعري واحد ممکن است وا

انون توجه منتقدان فرمالیست صناعات و فنونی هستند که در خود متن کاین رو، 
شاعر یا » نیت«اي عینی دارند، حال آنکه اند. این صناعات صبغهار رفتهکشعر به 

باید » منتقدان نو«اي ذهنی دارد. نقد ادبی از نظر صبغهتأثیر شعر در خواننده
مبنا. به همین سبب، فرمالیستها به جاي تالش براي مبنا باشد و نه ذهنیتعینیت

ساختاري ۀمنزلکوشند تا متن شعر را (بهروانشناسی نویسنده یا خواننده، می
برسند. معنا و نند تا به معناي آنکافانه تحلیل کعینی و متشکل از واژه) موش

آمیزند وچنان متقابالً در یکدیگر ساختار و صورت در شعر چنان با یکدیگر درمی
توان این عناصر را از یکدیگر متمایز کرد. پس شکل و گذارند که نمیتأثیر می

اند.محتوا دو روي یک سکه
است و چون » تنش«ترین مفاهیم در نقد فرمالیستی، مفهوم از جمله محوري

ارائه خواهم کرد همین مفهوم خواهد بود، » نشانی«قرائتی که من از شعر ةشالود
ی مورد بحث قرار دهیم. کفرمالیستها را در این خصوص انديبجاست که آرا

ادبیات با واقعیت از روزگار باستان و در واقع از زمان افالطون و ارسطو ۀرابط
پردازان ست. نظریهموضوع نظرپردازي و جدل فالسفه و زیباشناسان بوده ا

هاي خود به این موضوع پرداختند و استدالل کردند که فرمالیست نیز در نوشته
نظم دارد (باید توجه دنیاي واقعی مشحون از انواع تنش است و زندگی روالی بی

سوم قرن بیستم، یعنی زمانی این نظریات را مطرح ۀداشت که فرمالیستها در ده
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و انقالب سال 1914-18انی اول در سالهاي کردند که پس از جنگ جهمی
مونیستها و پس از  ظهور فاشیسم در کدر روسیه و برقراري دیکتاتوري 1917

این نظر بود که زندگی به ةنندکهاي عینی بشر القا، تجربه1930ۀاروپاي ده
رود.) در برابر این آمیز به پیش میامالً نابخردانه و پرخشونت و تنشکروالی 

ل و تنش، ــر از دل تقابــشعلیتی منسجم است. کنظم، شعر ت بیــعیواق
ش ــآورد و لذا بدیلی در برابر دنیاي پرتنهمسازي و هماهنگی به وجود می

.T.S)وت ـالیتــی. اس.وص، ـدر این خصت.ـــواقعی اس Eliot) شاعر مدرن)
فرمالیستها داشت) در گیري آراء تأثیر بسزایی در شکلدیدگاههایش انگلیسی که 

گوید:می» شعراي متافیزیکی«اي با عنوان مقاله

قابلیتهاي الزم براي تصنیف شعر برخوردار باشد، دائماً ۀشاعر از هموقتی ذهن 
اي آشفته و کند. تجربیات انسان معمولی صبغهرا در هم ادغام میتجربیات ناهمگون 

شود و همچنین آثار [فیلسوفی مولی عاشق میدارند. انسان معگسیخته همنامنظم و از
ها ی ندارند. این تجربهکو این دو تجربه هیچ وجه مشترخواند مانند] اسپینوزا را می
کند یا بوي غذایی ار میکماشین تحریري که او با آن ی با صداي کایضاً هیچ وجه اشترا

لیتهایی کیات همواره شکل در ذهن شاعر این تجربندارند؛ حال آنکه ،کندکه او طبخ می
)1171، ص 1970گیرند. (الیوت، نو را به خود می

آید که آنچه واقعیت را از بازآفرینی واقعیت در الیوت چنین برمیۀاز گفت
کند، دقیقاً همین نقش متفاوت تنش و تباین در هر یک از ادبیات متمایز می
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ی وجود دارند و انسان را هیچ انتظامآنهاست. در زندگی واقعی انواع تنشها بی
پیوستگی دنیایی است که انسجام و همۀکنند. اما تنش در شعر مایمتحیر می

سازد.شاعر از راه تخیل برمی
باید گفت که نظرات الیوت و فرمالیستها دربارة زبان شعر، تا حدودي ریشه 

ةد(شاعر رمانتیک انگلیسی) دارد که در س(Coleridge)ولریج کدر دیدگاههاي 
یفیات متناقضکزبانی است که ،ولریج، زبان شعرکزیست. به اعتقاد نوزدهم می

کند. زبان شعر مبین دهد و بین آنها تعادل برقرار مییا متضاد را با هم آشتی می
همسانی در عین افتراق، یا مبین پیوند امر انتزاعی و امر متعین است و از این 

بخش ولریج همچنین الهامکفاوت دارد. حیث با زبان روزمره (غیرشاعرانه) ت
بود. او شکل شعر را حاصل » شکل انداموار«فرمالیستها در خصوص مفهوم 

دانست: بخشها و عناصر مختلف هر شعر به ل میکپیوندي انداموار بین جزء و 
ارکرد این کآیند و با آن تناسب دارند. مقتضاي محتوا و مضمون شعر پدید می

ۀمالً هماهنگ است (مثل عضوهاي گوناگون بدن) و در نتیجاکاجزاء با یکدیگر 
ار منتقد ادبی هم، به زعم کشود. ارکرد، شعر از انسجام برخوردار میکاین 

شف همین انسجام یا وحدت انداموارِ اجزاء در شعر است.کفرمالیستها، 
اي استفاده شاعر براي ایجاد انسجام در شکل شعر از صنایع بدیع و لفظی

ویژه دو صنعت تنش و تباین و ناهمسازي هستند، بهةنندکد که القاکنمی
اي است که در نگاه اول غلط نما گزاره. متناقضironyس) و کنما (پارادومتناقض

س: در کشود (یا برعار میکآید، اما حقیقت آن با تأمل و غورِ ثانوي آشبه نظر می
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شود که نادرست است). معلوم مینماید، اما با بررسی بیشتر نگاه اول درست می
توان معادلی واحد و دقیق در صناعات ادبی فارسی به دشواري میironyبراي 

verbal(موسوم به ironyۀگانپیشنهاد کرد، اما شاید بتوان گفت یکی از اقسام سه

irony (ۀمابیش همان ذم شبیه به مدح (یا مدح شبیه به ذم) یا مجاز به عالقک
شود که خواننده معناي یک گزاره را برخالف زمانی ایجاد میironyتضاد است. 

در را سِ آنچه ککند و مقصودي برعاستنباط می،ظاهر گفته استآنچه شاعر به
مهم ــ هم در خصوص ۀتکدهد. نمینسبت شعر بیان شده است به شاعر 

ــ این است که هر دوي این صناعات ادبی،ironyس و هم در خصوص کدواپار
کنند. به اعتقاد واحد جمع میةداللتها و تداعیهاي عناصر متباین را در یک گزار
نمایانه قادر است حقیقتی را که فرمالیستها، شاعر صرفاً با توسل به زبانی متناقض

ند. از این رو، وجه تمایز زبان شعر از زبان غیر شعري کبیان ،مطمح نظرش است
لیتی ساختارمند کل شعر را به ــاست که شکا و تنشهایی ــز همین تباینهــنی

سازند.تبدیل می

»نشانی«قرائتی فرمالیستی از شعر 
اتی که در مورد اهمیت تنش و تباین در نقد فرمالیستی اشاره کدر پرتو ن

را برحسب این رهیافت چگونه » نشانی«نون بجاست که ببینیم معناي شعر کشد، ا
اهمیت مکوش منتقدان فرمالیست که به منظور توان تبیین کرد. به پیروي از رمی

کردند، من نیز در مؤلف از آوردن نام شاعر خودداري میۀجلوه دادن زندگینام
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، »)نشانی«اینجا براي عطف توجه به موضوع اصلی (تباین نور و تاریکی در شعر 
بصري با شکل ۀکنم. مواجهر نام سپهري عیناً نقل میکمتن این شعر را بدون ذ

اغذ)، نخستین گام در کۀها بر روي صفحقرار گرفتن واژهةرونی شعر (نحوبی
آن) است.يتحلیل شکل درونی شعر (وحدت انداموارِ اجزا

نشانی
در فلق بود که پرسید سوار.» دوست کجاست؟ۀخان«

آسمان مکثی کرد.
نوري که به لب داشت به تاریکی شنها بخشیدۀرهگذر شاخ

سپیداري و گفت:و به انگشت نشان داد
نرسیده به درخت،«

باغی است که از خواب خدا سبزتر استکوچه
پرهاي صداقت آبی است.ةو در آن عشق به انداز

آرد،روي تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در میمی
پیچی،پس به سمت گل تنهایی می

دو قدم مانده به گل،
مانی جاوید اساطیر زمین میةپاي فوار

گیرد.ترا ترسی شفاف فرا میو 
شنوي:خش خشی میدر صمیمیت سیال فضا،

بینیکودکی می
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نورۀرفته از کاج بلندي باال، جوجه بردارد از الن
پرسی و از او می

»دوست کجاست.ۀخان

شده است. دو قسمتی بودن این تشکیل(stanza)از دو بند » نشانی«شعر 
شنویم: در بند نخست، در آن میاي کهنهشعر تناسب دارد با دو صداي جداگا

پرسد، و در بند دوم صداي را که نشانی خانه دوست را می» سوار«صداي 
گوید. همچنین طول هر یک از دو بند را که راه رسیدن به مقصد را می» رهگذر«

شعر، با تصور ما از پرسش و پاسخ همخوانی دارد: هر پرسشی ــ به اقتضاي 
وتاه است، حال آنکه پاسخِ هر پرسشی قاعدتاً کله است ــ اینکه طرح یک مسئ

دهنده ناگزیر باید توضیح بدهد. تر از خود پرسش است، چون پاسخطوالنی
اغذ اولین تنش را در کۀبدینسان، شکل بیرونی و مشهود این شعر بر روي صفح

بین آورد که تعارضی بین نادانستگی و دانستگی، و نیز تباینی آن به وجود می
اختصار و تطویل است.

این شعر بازتاب یافته است. سطر اول و ياجزاۀتنشی که اشاره شد، در هم
مناسبی براي بحث ۀشاعر از عالئم سجاوندي، زمینةاستفادةآخر شعر و نحو

اي آغاز کند. سطر اول شعر با جملهبیشتر در خصوص این تنش فراهم می
رار شده است، با این کیناً در سطر آخر تکه ع») خانه دوست کجاست؟(«شود می

 اما داللتدار و مهم که در سطر آخر این جمله نه با عالمت سؤال کوچکتفاوت
ۀعالمت سؤال نشان»). دوست کجاست.ۀخان(«شود بلکه با یک نقطه تمام می
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توان گفت اي خبري. پس میپایان جملهۀابهام و نادانستگی است و نقطه نشان
آید. به ابهام است، در پایان شعر از ابهام در میةتداي شعر در پردآنچه در اب

وششی است براي رفع ابهام و نادانستگی. (این کل این شعر کعبارت دیگر، 
تفسیر با صورتی که شاعر براي شعر برگزیده ــ پرسش و پاسخ ــ هماهنگی 

ما اینکه وقتی کدارد.) از جمله تداعیها یا داللتهاي ثانوي ابهام، تاریکی است. 
، روشنایی داللت بر فقدان ابهام »این موضوع مثل روز روشن است«گوییم می

توان فرایند رفع ابهام است، آنگاه می» نشانی«دارد. اگر این برنهاد درست باشد که 
دم یا مناسبت نیست. فلق یعنی سپیدهدر سطر اول شعر بی» فلق«ةر واژکگفت ذ

ید در آسمان. از آنجا که فلق به ابتداي صبح اطالق آغاز پرتوافشانی نور خورش
دهد، یعنی به زمانی که تاریکی آرام آرام جاي خود را به روشنایی می؛شودمی

کند بسیار بجاست. لمه در ابتداي شعري که به تدریج رفع ابهام میکآوردن این 
به طرق اند که لمات یا عبارتهایی آمدهکشعر ۀهم به این سبب است که در بقی

تی کمختلف توجه خواننده را به تباین میان تاریکی و نور جلب میکنند و حر
در » تاریکی شنها«و » نورۀشاخ«تدریجی از تیرگی به سوي نور را نشان میدهند: 

در » شفاف«؛ 7در سطر » آبی«؛ 6در سطر » سبز«؛ 4در سطر » سپیدار«؛ 3سطر 
.15در سطر » نور«و سرانجام 12سطر 

» سوار«پرسش » رهگذر«نماي بزرگ این شعر این است که گرچه متناقض
دهد، اما این نشانی چندان هم راه را می» دوست«گوید و نشانی خانه را پاسخ می

ند، ککه قرار است رفع ابهام » رهگذر«کند. سخن رسیدن به مقصد را روشن نمی
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وند امر متعین و خود مشحون از ابهام است. بخش بزرگی از این ابهام ناشی از پی
ذواتی متعین و لذا ملموس و » باغوچهک«و » سپیدار«امر انتزاعی است. براي مثال، 

» پرهاي صداقت«بودنِ » آبی«یا » خواب خدا«بودنِ » سبز«تصورپذیرند، حال آنکه 
» گل تنهایی«یبهایی مانند کمفاهیمی تجریدي و تصورناپذیرند. به همین منوال، تر

به مشهودترین شکل تنش بین امر انتزاعی و امر » نورۀالن«یا »اساطیرةفوار«یا 
یبها یک جزء کامالً عینی است کنمایانند، زیرا در هر یک از این ترمتعین را بازمی
در » رهگذر«الم کیفیتی کامالً ذهنی دارد. از این رو، به رغم اینکه کو جزء دیگر 

هر چه به پایان شعر نزدیک بخش باشد و عمالً هممقام یک راهنما باید روشنی
ی از نور و روشنی بیشتر کیبهاي واژگانی حاکها یا ترشویم شمار واژهمی
نداریم. به سخن » دوستۀخان«شوند، اما در پایان هنوز نشانی واضحی از می

طور معمول دارد، در ارکردي که یک نشانی بهکدیگر، توقع خواننده از نشانی و 
شود و است) برآورده نمی» نشانی«آمیزي به نحو تناقضاین شعر (که عنوانش هم 

ironyدهد. این مصداق بارز رخ می،سِ آنچه خواننده توقع داردکدر واقع برع

شعر هم جز این نباشد. براي تبیین ةشداست، ولی شاید معناي ناگفته اما داللت
نیم.کشمرد مرور برمی» رهگذر«هایی را که این معنا، بجاست نشانه

است، درختی مرتفع که » سپیدار«، »دوست«نخستین نشانه براي رسیدن به 
نور). ةکننداي دارد و نیز چوبش سفیدرنگ است (تداعیبرگهاي سفید پنبه

هایی که زیرا سایر نشانه؛ل براي طبیعت دانستکتوان مجاز جزء به سپیدار را می
، »گل«، »باغوچهک«زند: اندادهد ایضاً خواننده را به یاد طبیعت میرهگذر می
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ها ابتدا در قالب ي جوجه. نشانه»النه«و » اجک«آب) ۀ(به معناي چشم» فواره«
باغی وچهکنرسیده به درخت،/ («شوند ر بصري به خواننده ارائه میــتصاوی

، اما متعاقباً تصاویر شنیداري هم اضافه »)دو قدم مانده به گل«، یا .»است . . 
در صمیمیت سیال فضا،(«13در سطر »). شنويیخشی مخش(«شوند می

استفاده کرده که » خشخش«آواي نامة، شاعر هم از واژ»)شنويخشی میخش
ه نمایش درآوردن معناي آن را دارند و ــم بکاي آن به هنگام تلفظ حـــصداه

رار کراي تــاز صنعت همصامتی ب» الــصمیمیت سی«ه در عبارت ــهم اینک
در ») ش(«/∫/و /s/یب دو صداي کبهره گرفته است. تر») س(«/s/صداي 

کند، وت را به ذهن متبادر میکس،»شنويخشی میخش«و » صمیمیت سیال«
تناسب دارد. بدین ترتیب، خواندن این شعر » گل تنهایی«وتی که با تنهایی در کس

اننده کند؛ لذا خوحسهاي گوناگون (شنیداري و دیداري) را در خواننده فعال می
باید به » سپیدار«داند. از می» سوار«هنگام قرائت منفعل نیست و خود را همسفرِ 

رسید که » گل«رسد؛ از آنجا هم باید به یک می» بلوغ«رفت که به » باغکوچه«یک 
تصاویر نهایتاً به یک ةتنیددرهمکۀاست. این شب» فواره«البته قبل از آن یک 

باال » اجک«از یک درخت » نورۀالن«از » جوجه«ن رسد که براي برداشتمی» كودک«
اج) ک(شده ما را از یک درخت (سپیدار) به درختی دیگر رفته است. نشانی داده

(نماد كودکت، دورانی است. آیا رسیدن به کسازد. پس این حررهنمون می
تی دورانی نیست؟ ما که به کجوي انسان) به طریق اولی مبین حرسرشت حقیقت

شویم.هستیم، در نهایت به ذات خودمان ارجاع داده می» دوست«دنبال 
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ironyتصاویر این شعر و ساختار آن که مبتنی بر تنش و تناقض و کۀاز شب

آید که تالش براي رسیدن به یقین در خصوص بعضی است، تلویحاً چنین برمی
نیل وشش انسان براي کمفاهیم (مثالً حقیقت عشق، یا ذات خداوند) عبث است؛ 

به عشق راستین یا تقرب به خداوند و رمزگشایی از نظام هستی در بهترین حالت 
شود. جوي انسان و یگانگی با طبیعت منتهی میبه رجعت به سرشت حقیقت

امل کطور کوشد تا از تاریکی به نور برسد، اما این تالش هرگز او را بهآدمی می
خود این تالش است، نه رسیدن به آورد. آنچه اهمیت دارد،از تاریکی بیرون نمی

مقصد. تباین و تنش بین نور و تاریکی عاملی است که ساختار این شعر را 
آن وحدتی انداموار بخشیده است.يمنسجم کرده و به اجزا

نتیجه
ۀدیگري است که عرفان را زمینۀاین قرائت فرمالیستی مؤید قرائتهاي نقادان

(context) ِفهم متن(text)کنند. براي مثال، آنچه در این قرائت فرض میشعر
نامیده » اشراق«تواند نامیده شد، در یک رهیافت عرفانی می» پرتوافشانی«و » نور«

نور [در این شعر]، نور «گردد: ر میکما اینکه براهنی در نقد خود متذکشود؛ 
دیگر رسیدن به ۀ). نمون518، ص 1358(براهنی، » معرفت و اشراق نیز هست

جوي انسان قلمداد شد؛ رجعت به نَفْسِ حقیقتۀاست که در این نقد نشانكودک
وت و کنور استعاره از ملۀالن«کند که شمیسا در قرائت عرفانی خود اشاره می

گیرد ) و با استناد به ابیات زیر نتیجه می271، ص 1370(شمیسا، » جبروت است
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ان قرار داده و مضمونی را را نماد فطرت انس» كودک«که سپهري در این شعر 
هاي گذشته نیز پرداخته بودند:پرورانده است که شعراي عارف سده

ییـه تـوـاهـی کـجمـال شۀ نـــی       وي آییه تـوــالـهی کهــنـامۀـخـــاي نس
ییه توــم هست     از خود بطلب هرآنچه خواهی کـه در عالـر چــبیرون ز تو نیست ه

این است که در اینجا ،ر شدکاضر با سایر قرائتهایی که ذتفاوت قرائت ح
متنی قائم به ذات نقد شده است. تباین نور و تاریکی تنشی را ۀمنزلبه» نشانی«

آن است. به ironicنمایانه و در این شعر ایجاد کرده که محور ساختار متناقض
شده معانی داللتتواند ما را بهشف این ساختار میکاعتقاد منتقدان فرمالیست، 

متنی (از قبیل برونۀآنکه نیازي به استناد به هرگونه زمینبی؛ندکدر شعر رهنمون 
زیرا شعر محمل ابراز ؛اتب عرفانی یا فلسفی) باشدکشاعر یا مۀزندگینام

ري نیست، بلکه کاتب فکاحساسات شخصی شاعر یا ابزاري براي ترویج م
ه همین صورت (مستقالً و نه در پیوند با اُبژهاي مستقل از شاعر است و نیز ب

سایر متون) باید تحلیل شود.
ساختار يشمارند که اجزاسخن آخر اینکه فرمالیستها شعري را ارزشمند می

آن واجد همپیوندي درونی باشند. باید توجه داشت که انسجامِ حاصل از این 
فرمالیستها یعنی اي منطقی ندارد، بلکه اساساً انسجام از نظر همپیوندي صبغه

(استاد ادبیات در دانشگاه (I.A. Richards)هماهنگی معانی متباین. ي. آ. ریچادز 
تاب کفرمالیستها اثر گذاشت) در يگیري آرایمبریج که تحقیقاتش در شکلک
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گذارد که میگونه تمایز بین شعر کهتر و شعر ارزشمند ایناصول نقد ادبی
اندوه و شعف را به نحوي منتظم و در شعرهاي کهتر احساساتی از قبیل

تري از متنوعۀکنند، اما شعرهاي ارزشمند مجموعاي محدود بیان میگستره
شعرهاي ۀبارزترین جنب«کنند. به زعم او، متباین را در خود ملحوظ میعناصر 

ناهمگونی چشمگیر سائقهاي تمایزناپذیر است. لیکن باید افزود که این ارزشمند، 
). ارزش 196، ص 1996(ریچاردز، »ناهمگون نیستند، بلکه متضادندصرفاً سائقها

شعر سپهري در همین ناهمگونی نهفته است. تاریکی و نور، یا به عبارتی ابهام و 
نمایانه اند. این حقیقت متناقضدنیشنادر تضادي دائمی و حل» نشانی«یقین، در 

ی بر مسیر ما را به مقصد برساند و تواند با پرتوافشاناي نمیرا که هیچ نشانی
توان همسو با این باورِ بنیانی نهایتاً باید به سرشت درونی خود بازگردیم، می

تواند معناي یک متن را با اي نمیمتنیفرمالیستها دانست که هیچ عامل برون
ند. براي یافتن آن معنا باید به ساختار درونی آن متن بازگشت و کقطعیت معین 

تحلیل کرد.آن را 
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