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 چكيده
منتـقدان بيـش از هر شـعر، يكي از اشعار سهراب سپهري است كهنشـانيشـعر

بـه شده، خواننـده اند؛ اما عليرغم تعدد نقدهاي نوشتهديگر وي به آن توجه داشته

و. يابداي از اين شعر دست نميكنندهتفسير قانع هدف از نوشتن اين مقالـه، نقـد

وار يافتن به تفسيري است كه مبتني بر كليت انـدام براي دست نشانيبررسي شعر 

نگارندگان با اتكا بر متن شعر سعـي دارند با اسـتفاده از روش تحليـل. اثر باشد

و بر اسـاس رابطه ها از اين شعر خوانشـي ديگـر ارائـه نشيني نشانههمي گفتمان

و پيوند تر برگزيدههاي كليديهاي شعر، نشانهبدين منظور از ميان نشانه. كنند شده

افآنها با ساير نشانه در نقـد حاضـر.قي بررسي گرديده اسـت هاي شعر در محور

مي نشانيتفسيري روشن از شعر  دهد ايـن ارائه گرديده است؛ بررسـي شعر نشان

و روان مايـه اثر داراي بن حركـت سـوار بـه روزگـار. كـاوي اسـت اي فلسـفي

مي)خشخش(و پيشازباني) بلوغ(پيشابلوغي و نشان دهد شناخت سپهري از انسان

و لكـان شـباهت داردو روانجهان با نگاه فلسفي  ي شـاخه«تعبيـر. كاوي فرويد

ي زبان است كـه در تعبيـرات لكـان در رشـد، القاكننده»نوري كه به لب داشت

با»بلـوغ«. در رشد كودك است» امر نمادين«رواني سوژه، مبين در» نام پدر«، كه

ن را تـداعيي لكاي فاز آينهنظريه» كودك«تعبيـرات لكان منطبق است، در كنار

و واژه. كندمي يا» اساطير«ي همچنين، همين موارد و كه به نوعي به انسان تاريخي

كـاوي ناخودآگاه جمعي انسان ارتباط دارد، راه را بر نقد اين شـعر از منظـر روان 

و يونگ نيز باز مي . كندفرويد

هم: هاي كليدي واژه .، مدرني، طبيعت پيشازباني، زباننشينسهراب سپهري،

و ادبيات فارسي∗  shessampour@yahoo.comدانشيار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗ )ي مسئول نويسنده( reza.saeedi76@yahoo.comدانشجوي دكتري زبان
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 مقدمه.1

و نقـاش ايرانـي در خـانواده)1307-1359(سهراب سـپهري دوسـت در اي ادب، شـاعر
و اهل كاشان بودپدرش خان. كاشان زاده شد وي لسانمادرش نواده. زاده الملك سـپهر

و اشـعارش در نشـريات آن از خانواده و طبعـي شـاعرانه داشـت ي كالنتر ضرابي بـود
و اوايل دورهي اواخر دوره(زمان ).19: 1376سـپهري،(شـد چاپ مـي)ي پهلويقاجار

دري خيـام كاشـان، دانـش سهراب تحصيالت ابتدايي را در مدرسـه سـراي مقـدماتي را
و تحصـيالت دانشـگاهي را در رشـته  ي هنرهـاي زيبـايي نقاشـي در دانشـكده تهران

هم. دانشگاه تهران گذراند در. سـرود نيـز مـي زمان با تحصيل در دانشگاه، شـعر وي او
. گردآوري كرد كتابهشت، سه سال پيش از وفات، اشعار خود را در 1356سال 

تـوان تـا حـدودي بـه رونـد با بررسي اجمالي عناوين دفترهاي شعري سپهري، مي
و سير تحول انديشه در   مـرگ رنـگ بـا كتابهشت. دست يافت كتابهشتدگرگوني

و با آغاز مي مي) دفتر دوم(اهبزندگي خواشود مقايسه عنوان ايـن دو دفتـر. يابدادامه
آوار. دهد كه نگاه سپهري از سياهي مرگ بـه روشـني زنـدگي گراييـده اسـت نشان مي

دفتـر شـرق انـدوه،. دهـد اين روشني را با شدت آفتـاب نشـان مـي) دفتر سوم(آفتاب 
آبص. چهارم، حاصل آشنايي شاعر با مشرق زمين به ويژه شرق دور است و داي پـاي

و ششم مسافر اين دو دفتر روايت مشابه. است كتابهشتبه ترتيب نام دفترهاي پنجم
نام ما هيچ، ما نگاهو حجم سبز. سرگذشت مسافري چون آب براي يافتن حقيقت است

مي. است كتابهشتدو دفتر پاياني  و اشعار سفرهاي سهراب در اين دو دفتر ادامه يابد
اوي ايني برجستهاز نمونه تا انتها حضورو پشت درياها،زنداي آغا، نشاني گونه اشعار

. آيندبه شمار مي
ترين اشـعار سـپهري كـه در آن نـوع به عنوان يكي از مهم نشانيدر اين مقاله، شعر

و جهان بازتاب يافته، بررسي مي  نشـاني از آن جـا كـه شـعر. گـردد نگاه شاعر به انسان
هـاي ساخت عميقي دارد، با تكيه بـر نشـانه داراي روساختي ظاهرا ساده است؛ اما ژرف

ــرد  ــواهيم ك ــي خ ــعر آن را بررس ــتن ش و م ــعري ــتدالل. ش ــژوهش اس ــن پ ــاي در اي ه
و از عوامل بيروني مانند زندگي، خانواده، باورهـا صورت گرفته متكي بر متن شعر است

مينشانه از طرفي بررسي. استفاده نشده است...و  ي مايـه دهد كـه درون هاي شعر نشان
اي از بنابراين ابتـدا خالصـه. كاوي لكان شباهت بسياري داردشعر نشاني با ديدگاه روان
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ميي رواننطريه و پس از آن به تعريف نشانهكاوي لكان آورده و در نهايت شود شناسي
و بررسي شعر خواهيم پرداخت .روش تحليل

پژ.2  وهشمباني نظري

 كاوي لكاني روانمختصري درباره.2.1

.J( ژك لكــان Lacan. و روان)1901-1981 از، فيلســوف كــاو معاصــر فرانســوي،
مي روان هـاي شود كه نقش بسيار مهمي در گسترش ديـدگاه كاوان پسافرويدي محسوب

هـاي وي با تلفيق مباحث مربوط به ناخودآگاه فرويد با ديدگاه. دارد(S. Fruid)فرويد
.F(شناسي فردينان دو سوسور زبان D. Suassure ( سعي كرد به شناخت نوي از روان

سـاختي زبـان«ي ناخودآگاه بر اين باور بود كـه ناخودآگـاه او درباره. بشري دست يابد
، راه كـاوي هـاي روان لكان با تمركز بر زبان در پـژوهش ). 199: 1383وارد،(»مانند دارد

و. كاوان پسافرويدي متمايز كردخود را از ديگر روان وي نقش زبان را در تكوين خـود
بهناخودآگاه امري بسيار مهم تلقي مي او گانـه هاي سـه اي كه يكي از ساحتگونهكند؛ ي

مييعني ساحت نمادين به زبان اختصاص .خواند دارد كه آن را ديگري بزرگ نيز
دي خود را دربارهلكان نظريه ميي رشد رواني سوژه . كنـدر قالب سه ساحت تبيين

the(امر واقع real (و ساحت خيالي عبـارت«به اعتقاد او امر واقـع،.، ساحت نمادين
و تجزيه اي است كه پيش از روزگار نمادسـازي يعنـي نشدهاز ماديت زمخت، ناتراشيده

مي). 115: 1388هومر،(»زبان وجود داشته است د؛ زيـرا توان پيشازباني نامياين دوره را
»تكـه شـده باشـدي زبـان تكـه امر واقعي، همان جهان است؛ پيش از آن كه به وسـيله«
لكان معتقد است انسان بـا. ساحت نمادين به زبان اختصاص دارد).62: 1385مايرس،(

ميآموختن زبان به ساحتي وارد مي را. شودشود كه به شدت به غير مربوط انسان زبـان
و آن را فراممي اويآموزد و اين زبان سرشار از اميال ديگرانـي اسـت كـه پـيش از گيرد
مي. اندزيستهمي چنـين معتقـد او هـم. خوانـد به همين جهت، لكان آن را ديگري بزرگ

مي)Lack(است انسان با آموختن زبان به فقدان به باور او انسان با آموختن. شوددچار
و تصور ذهني تقليل مي هد؛ زيرا از آن پس نوع ارتبـاط انسـان بـادزبان، شيء را به نام

و بـدين صـورت اسـت كـه هنگـام ها از مجراي نشانهپديده و زبـاني اسـت هاي ذهني
اين نكته كـه. گردديادكردن از يك شيء، تصور ذهني از شيء، جايگزين خود شيء مي

ي داللـت سوسـور نيـز متضمن نوعي نوعي فقدان است، به صـورت ضـمني در نظريـه 
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و پديـده.ردوجود دا  اي وجـود نـدارد هـاي مـادي رابطـه سوسور باور دارد ميان زبـان
در» ميز«؛ به عنوان مثال، صورت آوايي)321: 1390مكاريك،( ما را به مفهـومي از ميـز

مي)و نه در جهان خارج( ذهن خود و به هيچ وجه مصداق خارجي نـدارد ارجاع . دهد
بـين(The imaginary sphere)خياليبه همين جهت است كه لكان در تبيين ساحت

و ساحت خيالي تمايز قاطعي مي آنامر واقعي و معتقد است چه كه آن را واقعيت گذارد
و به امر واقعي مربـوط نمـي ناميم، ملغمهمي و خيالي است و( شـود اي از نمادين ليـدر

را به بياني ديگـر لكـان معتقـد اسـت كـودك تـا زمـاني كـه زبـان).36: 1387گرووز، 
و نوع ارتباط او و اشياء در ذهن او نمادين نشده، در دوره پيشازباني قرار دارد نياموخته

و  و شنوايي و. است... با جهان پيرامون از طرق ديگر نظير بينايي اما بـا آمـوختن زبـان
، اشياء كه تـا پـيش از آن بـا چشـم)The symbolic sphere(ورود به ساحت نمادين

بهديده مي مينشانه شدند، و زباني تقليل و از ايـن منظـر او بـا آمـوختن اي ذهني يابنـد
كـاوي لكـان، زبـان در رشـد شـود؛ بنـابراين در روان زبان به ساحت خيالي نيز وارد مي

و اهميت بسزايي دارد .رواني سوژه نقش
مينظريه) Ego(گيري خودلكان براي تبيين كيفيت شكل از. كندي فاز آينه را مطرح

كنـد ديدگاه، او معتقد است كه كودك به ويژه از شش تا هجده مـاهگي تـالش مـي اين
و سـاير اطرافيـان بشناسـد هاي آينه خود را از منظر واكنش  سان ديگران نظير مادر، پـدر

اين امر به شدت شخصيت كودك را تحت تاثير غير يا ديگري قرار).42: 1388هومر،(
آن. دهدمي مياز و واكنشكجا كه كودك سعي هـاي آنـان ند خود را با توجه به ديگران

).45: 1388هومر،( تغيير دهد اين مرحله در تكوين شخصيت كودك نقش مهمي دارد
، اصطالح ديگري است كه لكان براي)The name of father(نام پدر يا قانون پدر

ميتبيين تداوم رابطه م. بردي كودك با اجتماع به كار و كـاركرد منظـور از نـام پـدر عنـا
و نقش بازدارندگي آن است بـا بـزرگ. زيستي آن نيست؛ بلكه منظور كاركرد اجتماعي

و از ايـن جهـت برخـي شدن كودك، پدر سـعي مـي  كنـد فرزنـدش را راهنمـايي كنـد
و ممنوعيت محدوديت مي ها و بـزرگ. كندها را به او گوشزد تـر شـدن كـودك، با بلوغ
ميهاي اجتماعي پررنگ محدوديت بنابراين، نـام پـدر در تعـابير لكـان عنـواني. شودتر

و فرهنـگ كـه در گسـتره  ي اجتمـاع نقـش امتنـاعي را بـازي است براي قوانين، تمدن
هاي نهفته در قانون پدر در قياس با آزادي دوران پيشـازباني، كـودك محدوديت. كند مي
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آرشديافته را به ياد دوران پيوستگي با مادر مي و يادكرد ن را براي وي خوشـايند اندازد
.گرداندمي

 شناسينشانه.2.2

و از ريشه) شناسينشانه( Semioticsيواژه معني نشانهبهSemeionي از زبان يوناني
شناس بنام سوئيسـي، فردينان دو سوسور، زبان). 326: 1390مكاريك،(گرفته شده است 

شناسـي علمـي اسـت ديدگاه وي، نشانهاز. شناسي را به عنوان يك علم مطرح كردنشانه
و مطالعه : 1377سـجودي،(.پـردازد ها در درون جامعه مـيي زندگي نشانهكه به بررسي

و هـاي داللـت پيچيـدهي نظـام بنا بـه بـاور سوسـور، زبـان نسـبت بـه همـه ). 218 تـر
و به همين علت، زبانشمول جهان ميتر است  هـاي علـوم، تواند براي ديگر شاخهشناسي

).همان(نقش الگوي اصلي را ايفا كند
مكاريـك،(رسـد شناسي به روزگار بقـراط حكـيم يونـاني مـيي نشانهاگرچه پيشينه

و گسترش يافتـه؛ اما نشانه)324: 1390 شناسي معاصر از دو منبع سرچشمه گرفته، بسط
و چـارلز در سال). 326همان،( است هـاي آغـازين قـرن بيسـتم، فردينـان دو سوسـور

و بدون اطالع از يكـد  هـا را بررسـي يگر كـاركرد نشـانه سندرس پيرس به طور جداگانه
و) بر خالف گفتـار كـه شخصـي اسـت(سوسور زبان را نظامي غير شخصي. كردند مي

ميمتشكل از نشانه ميها و قراردادهـاي اجتمـاعي، داند كه خارج از اختيار فرد عمل كند
و شيوه  ). همان(كندميي كاركرد آن را تعييناجزا

و مدلول(هاي زباني را دوسويهسوسور نشانه آن) دال دال،(سـويه هـا را سـهو پيرس
و مرجع  دانست؛ سوسور معتقد بود كه هر نشـانه داراي يـك آواي شـنيداريمي) مدلول

مي) مدلول(است كه يك تصوير ذهني) دال( كـه آورد؛ اما پيرس با اعتقاد به ايـن را پديد
ب مينشانه ما را .نيز براي نشانه قائل بود) مرجع(دهد، وجه سوميه بيرون از خود ارجاع

ي حاضـر ارتبـاط شناسي، كه با موضـوع مقالـه هاي سوسور در زبانيكي از نوآوري
معنا تماما محصول روابـط ميـان عناصـر در چـارچوب نظـام«بيشتري دارد اين است كه

فـي زبانيهيچ نشانه«و) 327-328همان،(»است نفسـه واجـد معنـا نيسـت، بلكـهياي
ها در چارچوب نظـام زبـان دارد، بـهي تقابلي كه با ديگر نشانهمعناي خود را به واسطه

).همان(»آورددست مي
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هم.2.2.1 و جانشينيمحور  نشيني

در اين ارتباط، كه بـه. هاي ديگر داراي ارتباط افقي استدر نظام زبان هر نشانه با نشانه
ميهمي آن رابطه هـاي موجـود در اثـر پيونـد شود، هر نشانه با تمـام نشـانه نشيني گفته

و قابليت معنايي خود را در زنجيره مي بنـابراين، سطــح. كنـدي كلمات كسـب مـي يابد
نشيني، جمله، بند يا بخشي از يك اثر نيست؛ بلكـه تمـام مـتن ارتباط افقي يا محـور هم

و به معناي ). 216: 1377سجودي،(است  لغوي واژه در فرهنگ لغت، معناي سـمانتيك
ميبه معنايي كه در زنجيره و بنا به هر متني كـه در آن قـرار گرفتـهي كلمات كسب كند

ي كالم، هر در زنجيره).17: 1385نيا، قائمي(شود باشد، متغير است، پراگماتيك گفته مي
معنـاي پراگماتيـك يـا معنـايي چند نبايد معناي سمانتيك كنار گذاشته شود، اما تاكيد بر

نشيني واژه بـا واژگـان ديگـر اسـت؛ بـه ايـن رابطـه كـه در محـور است كه حاصل هم
مي هم ي در زماني زبان نيز گفتـه آورد، جنبهنشيني براي يك واژه معناهاي ديگر را پديد
).216: 1377سجودي،(شود مي

نشده، اما امكـان بيـان)ا نوشتهي(هاي ديگر زبان كه در آن لحظه بيان هر واژه با واژه
هايي كه خـود از ميـاني برگزيده با واژهواژه. اند، نيز ارتباط داردداشته) يا نوشته شدن(

گويـد ايـن واژگـان ديگـر كـه سوسـور مـي.ي جانشيني داردشده، رابطه ها برگزيده آن
ميبخشي از انباره« با،»آورندي دروني هستند كه زبان هر گويشور را پديد ممكن است

و يا از يك مقولـه هم رابطه ي دسـتوري باشـندي معنايي مترادف يا متضاد داشته باشند
لكان معتقد است كه ذهن انسان براي بيان يا نماياندن، با نوعي ناكامي واژگاني ). همان(

و نمي . هايي كه در اختيار دارد، يكي را برگزينـد تواند از ميان واژهدست به گريبان است
ميبنابراين، يكي از واژه« گـردان گفتـار كند كه به زعم خود از مدار بيگانـه ها را انتخاب

و گرووز،(» گريزدمي شده جانشـين واژگـاني انتخاببنابراين، واژه). 130: 1387ليدر
.شودديگر مي

 چراغي به دستم، چراغي در برابرم
 روممن به جنگ سياهي مي

و آمدها بازايستاده هاي خستگي از كشاكشگهواره  اندرفت
و خورشيدي از اعماق

ميكهكشان  ). 388: 1385شاملو،(كند هاي خاكستر شده را روشن
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ي جانشـيني بـه جـاي تمـام در رابطـه» اعماق«ي در شعر باال از احمد شاملو، واژه
و به اصطالح آن و متضاد خود نشسته به جاي ايـن. ها را پس زده استكلمات مترادف

ميوا هـا، هـا، ظلمـات، تيرگـي ها، تاريكيهاي مترادف آن، نظير سياهيتوانست واژهژه،
و ديجوري ي دروني زبان گويشور محسوب اين واژگان كه جزء همان انباره. بيايد... ها

وي بيان شده، رابطهشوند، با واژهمي و در توليـد معنـا نقـش دارنـد ي جانشيني دارنـد
چ و ديگـر واژگـان» اعماق«را از ميان اين واژگان، پاسخ به اين پرسش كه انتخاب شده

ميمردود شده با اين توضيح، واضح. كنداند، خواننده را به معناهاي الـقايي شعر نزديك
ي برگزيـده،، بـه جـاي واژه)يا نوشته نشده(ي بيان نشده است كه با قرار دادن هر واژه

بيتوان به ساحتمي الهاي معاني شدپايان . قاشده در شعر وارد

 معاني القايي شعر.2.2.2
در زبان علمـي يـا عـادي،. هاي زبان غير ادبي تفاوت داردهاي زبان ادبي با نشانهنشانه
هـا متعـدد هاي زباني صرفا بر يك معنا داللت دارند؛ اما در زبان ادبي داللت نشانهنشانه
و هدف زبان علمي. است هـدف در زبـان علمـي.و ادبي است اين امر به دليل ماهيت

بنـابراين در زبـان. آگاهي دادن است؛ اما در زبان ادبي، تاثيرگذاري اهميت بيشتري دارد
و پنهان ، بتواند معاني را در ابهام بيشـتري كاري بيشترادبي هرچه هنرمند با وضوح كمتر

و زيبايي و خواننده را با متن درعرضه كند ك هاي نهفته در آن نـد، توفيـق بيشـتري گيـر
رونـد، ضـروري ها براي انتقال معنا بـه كـار مـي يافته است؛ اما، در زبان علمي كه نشانه

هايي آوايي، دلبخـواهي هاي زباني، نشـانهنشـانه«. است كه جز بر يك معنا داللت نكنند
و عهده هـايينههاي شعري، نشادار امر ابالغ پيامند؛ در مقابل نشانهيا انگيخته، قراردادي

و عهده و عطاري،حق(»دار امر القاي پيامندمعنايي، انگيخته، غير قراردادي : 1386شناس
اي است كـه معنـاي معناي هر نشانه، نشانة تازه«پيرس معتقد بود كه در زبان شعر ). 19

هـاي شـعر، معنـاي نشانه).70: 1371احمدي،(» اي ديگر خواهد بودآن نيز، خود نشانه
كـاري خـود، آنهـا را القـا پنهـان را در خود دارند؛ همان چيزهايي كه شـعر بـا پنهان اثر

و همواره حرفشعر پنهان«كند؛ مي معنـا يـا. كنـد هايي دارد كه از ما پنهان مـي گر است
و براي هميشه كشف شوند اي گونه. معناهاي پنهان شعر، مواردي مادي نيستند كه يكبار

ك ميراهنمايي به معناهاي ديگرند » يابيمه چون به آنها دست يابيم، سرنخ موارد ديگر را
وحق(»و تعويق معنا برجستگي دارد ها، ابهام، تعليقدر اين نشانه«). 204همان،( شناس

آن)33: 1386عطاري،  ي غايـب هـا، بـا سـويهي ناروشن نشانهجا كه شعر با سويهو از
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و تمايزنشانه ، در ايـن)همان(هاآن)ي آواييسويه(ي حاضر ها كار دارد، نه با سويهها

و ها به سويهي روشن نشانهكار منتقد اين است كه بتواند از رهگذر سويهميان ي غايب

. ها دست بيابدپنهان آن
با توجه به نكات مطرح شده در مورد توان القايي زبان شـعر، ابهـام، تعليـق، تعويـق

و سرگرداني ذهن گويشور براي گز ي خواسـت وي را ينش يك واژه كه بتواند همهمعنا
ي غايبي وجـود دارد كـه توان چنين نتيجه گرفت كه در زبان شعر، سويهدر برگيرد، مي

و جستجوي ژرف، امكان تقرب بدان در. ها وجـود نـدارد جز با كنكاش بـراي كنكـاش
و هاي دستوريها، ويژگياز ريزترين جنبه«ساحت القايي زبان شعر، الزم است  ، معنايي

و پيام شعر بهره بنـابراين، در ايـن).30همـان،(» بـرداري شـود آوايي زبان در القاي معنا
و معاني القايي، شعري ناروشن نشانهيابي به سويهمقاله براي دست را از لحاظ نشانيها

و قرار گرفتن نشانهمعاني پراگماتيك كه محصول محور هم اي هـا در نظـام نشـانه نشيني
و بررسي خواهيم كرد؛ البته اين بدين معنا نيست كه به معـاني سـمانتيك يـا است ، نقد
اي نيز در انتقـال نامهها توجه نخواهد شد؛ زيرا معناي سمانتيك يا لغتاي نشانهنامهلغت

.و القاي معنا نقش مهمي دارد

 روش تحليل.3

هـاي شـعر، بـه خـاب نشـانه ها اين است كه ابتدا پس از انتي كار در بررسي نشانهشيوه
هـا، نقـش تعـدادي از نشـانه. شـده اسـت ها پرداختـه تفسير آن در ارتباط با ساير نشانه

و در مقابل، برخي نقش كم هـا در حكـم برخـي از نشـانه. تري دارندرنگكليدي دارند
به عنوان نمونه سوار، رهگـذر. ها يا عناصر شعري در شعر داراي كنش هستندشخصيت
هـا بـه عنـوان برخـي ديگـر از نشـانه. واجد اين ويژگي هستند نشانيدر شعرو كودك 

بههاي شعري ظاهر شدههسته در تركيب ي ديگـر تـابع اي كه يك يا چند نشانهگونهاند؛
و اضافي واژهدر تركيب. آن نشانه هستند ي تركيب به حساب هايي كه هستههاي وصفي

ميها به آيند، از اين دست نشانهمي و نقش مهمشمار هاي تري را در پيوند با نشانهآيند
ميبرخي از نشانه. كنندتابع بازي مي و يـا برخـي ديگـر حالـت ها بر مكان داللت كننـد

و يك شبكه  نشـاني در شـعر. آورنـدي معناساز را در شعر پديد مـي مراعات نظير دارند
طبهاي كاج، سپيدار، درخت، گل، كوچهواژه ميباغ كه به شـوند، در شـمار يعت مربوط

و دريافت معنـا، تـالش شـده به دليل اهميت نشانه. ها هستنداين گونه نشانه ها در خلق
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و بررسـيي نشانهاست تا از همه هاي شعري كه در آفرينش معنا نقش دارند براي نقـد
و هايي كه نقشبدين منظور نشانه. استفاده شود  هـاي كليـدي در شـعر دارنـد، انتخـاب

و از نشانهتفسير شده . الي تفسير سخن گفته شده استهاي ديگر در البهاند

ي پژوهشپيشينه.4

. آمـده اسـت حجـم سـبز يكي از شعرهاي مشهور سپهري است كه در دفتر نشانيشعر
و ناميـده) 254: 1380براهنـي،(برخي منتقدين، اين شعر را بهتـرين شـعر سـپهري انـد

صرف نظر از اين كه ايـن شـعر ). 287: 1382شميسا،(اند يد كردهبرخي در اين امر، ترد
ي مهم اين است كـه شـعر مـذكور بـيش از ديگـر بهترين شعر سپهري باشد يا نه، نكته

ايـن شـعر حـداقل چهـار بـار بـه. اشعار سهراب مورد توجه منتقدان قرار گرفته اسـت
و بررسي شده كه به نسبت و نشريات، نقد ساير اشـعار سـپهري صورت علمي در كتب

يكي از داليل توجه منتقدين.و حتي ديگر اشعار شاعران معاصر رقم قابل توجهي است
و شواهد شناختي شعر است كه راه را بر نقـد عرفـاني  و شريفيان، قرائن به ويژه شميسا

. بر اين شعر گشوده است
و براساس رابطه طال در مسابتدا براهني در واژگان شعر، شعري بينبا اتكا بر متن

و نـوعي جسـتجوي. يادشده را بررسي كرده است او اين شعر را داراي چاشني عرفاني
و اشراق مي ، پژوهشـيدر) 1370(پس از وي شميسـا ). 255: 1380براهني،(داندمعرفت

هاي كليدي شعر وي سعي كرده واژه. را با نگاهي عرفاني بررسي كرده است نشانيشعر
و با انطباق آنها با اصطالحات عرفاني، خوانشي عرفاني از شعر به دسـت نشاني را بيابد

نقـد در پژوهشي شعر يادشده را به روش فرماليسـم)1383(پس از شميسا، پاينده. دهد
و تنش از ديدگاه فرماليست. كرده است و تباين هـا، شـعر را وي پس از تبيين فرماليسم

و در نهايت بر شناخت مينقد كرده ميي بودن شعر صحه و بيان رسـيدن«كند كـه گذارد
در).54: 1388پاينـده،(» دهـد جوي خودمان ارجاع مـي به كودك، ما را به نفس حقيقت

و سعي كـرده بـا) 1385(پژوهشي ديگر، شريفيان اين اثر را با نگاه عرفاني بررسي كرده
ا شـعري عرفـاني مبتنـي بـرر نشانيها، شعر هاي عرفاني مشابه براي نشانهيافتن معادل

. دهداسالمي نشان-عرفان ايراني
و پاينده بـر مبنـاي و شريفيان به روش سنتي از منتقدان شعر نشاني، براهني، شميسا

بـدون در نظـر گـرفتن اخـتالف روش. انـد را بررسي كـرده نشانيآراء فرماليسم، شعر 
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د منتقدان در نقد شعر، وجه مشترك همه . انسـتن شـعر نشـاني اسـتي نقدها شـناختي
و اشـراق مـي» نور«براهني ). 255: 1380براهنـي،(دانـد را در شعر نشـاني نـور معرفـت

و شريفيان با انطباق عناصر شعر نشاني با مصطلحات عرفاني، سعي مي كنند ايـن شميسا
و پاينده ضمن تاييد شعر را در راستاي همان ديدگاه هاي عرفاي قديم ايراني نشان دهند

»جـوي انسـاني رجعـت بـه نفـس حقيقـت نشانه«اه شميسا، رسيدن به كودك را ديدگ
. داندمي)55: 1388 پاينده،(

دهـد ايـن شـعر داراي شده بـر شـعر نشـاني نشـان مـي بسامد باالي نقدهاي نوشته
اگرچـه. هـاي متفـاوت را داده اسـت هايي است كه به منتقـدان امكـان خـوانش ظرفيت
برهاي صورتخوانش و رمـزي شـعر يـاري گرفته دهنـده اي دريافت بهتر معاني پنهـان

از اين رو، در اين. رسد هنوز ابهام زيادي در شعر نشاني وجود دارداست؛ اما به نظر مي
و بر اساس رابطهگفتار سعي شده است با رويكرد نشانه همشناسي هـا، از نشيني نشانهي

ي آن بـه خواننـده پـس از مطالعـه اي كـه اين شعر خوانشي ديگر ارائه گردد؛ بـه گونـه 
و قانع . كننده برسدتفسيري روشن

و بررسي.5  نقد
 نشاني

.در فلق بود كه پرسيد سوار»ي دوست كجاست؟ خانه«
.آسمان مكثي كرد

شن رهگذر شاخه  ها بخشيدي نوري كه به لب داشت به تاريكي
و گفت :و به انگشت نشان داد سپيداري

به«  درخت، نرسيده
 باغي است كه از خواب خدا سبزتر است كوچه

.ي پرهاي صداقت آبي استو در آن عشق به اندازه
مي مي ، سر به در  آرد، روي تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ

 پيچي، پس به سمت گل تنهايي مي
 دو قدم مانده به گل،

مي پاي فواره  مانيي جاويد اساطير زمين
ش ميو ترا ترسي .گيرد فاف فرا
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ميخش در صميميت سيال فضا، :شنوي خشي
 بيني كودكي مي

ي نور رفته از كاج بلندي باال، جوجه بردارد از النه
 پرسيو از او مي

)358: 1378سپهري،(».ي دوست كجاست خانه

 نشاني
مينشاني، نشانه و معـادل واژه اي است كه بر مكان داللت در زبـان ) Address(ي كنـد

ي مكاني است كه سوار در پـي اين نشانه در كنار حركت سوار، القاكننده. انگليسي است
و در مورد آن مي سفر كـردن،« معتقد است كه ) Jung(از طرفي، يونگ. پرسدآن است

و بيانتصويري است از نفس اي است كه بـه هـدف مـورد گر اشتياق ارضا نشدهكشيدن
و هم و از آن جـا) 480: 1389سرلو،(»چنان در جستجوي آن استنظر خويش نرسيده
وجو براي رسيدن به سپردن مكاني نيست؛ بلكه هر گونه جستكه سفر تنها به معناي راه

و سپس حركت به سمت آن، بيان)همان(شناخت، سفر است گر سـفر؛ پرسش از نشاني
.تواند باشدمعنوي سوار به سوي نشاني نيز مي

 فلق
و داراي دو سـويه به معناي سـپيده» فلق« و روشـن اسـت دم هـم بـه شـب.ي تاريـك

و هنگامي بين آن دو است؛ سـويه  و هم به صبح ي تاريـك آن، آن را بـا اختصاص دارد
و سويه ميشب ي دو شـقه هسـت؛ امـا دو شـقه. دهدي روشن آن، آن را با صبح پيوند

ي شـعر، در واقـع هـر دو سـويه پيونـد آن بـا. متباين كه در يك هسته جمع شده است
و روشن آن است در. تاريك ي تاريـك گيـرد، سـويهميبرسطر آغازين شعر كه سوال را

امتـزاج. تـوان ديـد مـي) هـا تـاريكي شـن(امتداد اين تاريكي را تا سطر سوم. آن است
و روشني نيز در همين سطر نمود يافته  شن(تاريكي و حـد)ي نـور شـاخه/ هـا تاريكي

و رسيدن به روشنيفاصلي در» فلـق«ي روشـن سـويه. است براي برگذشتن از تاريكي
توصيفات عينـي. نمود پيدا كرده است» سپيدار«ي سطر چهارم به طور مشخص در واژه

ازو تصاوير ارائه شده تا پايان شعر، القاكننده و ديداري است كه نموداري ي نمود عيني
و روشنايي يا شقه روشـن-هـاي تاريـك بدين ترتيـب سـويه. دارد» فلق«ي روشن روز

و سـپيد، دو نمـاد مفهوم«.، از ابتدا تا انتهاي شعر را در بر گرفته است»فلق« آفريني سياه
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و نفي، هم پيكامال متضاد، براي اثبات پي بودن يا يـك در ميـان، امـريدرزمان بودن يا
).440: 1389سرلو،(»بسيار رايج است

به»فلق«ي واژه و رنج نيز آمده است، در(ن»در فلـق بـود«و ) نامهلغت(معناي درد
كه، القا كننده»سوار«) رنج بودن در» سوار«ي نوعي دردمندي است بـراي رهـايي از آن،

ي دم، القاكننـده بـه معنـاي سـپيده» فلـق«. بر آمده اسـت»ي دوستخانه«پي جستجوي 
و با قرار گرفتن حرف اضافه هم»در«ي بخشي از زمان است نشـيني در كنـار، در محور

، بـه لحـاظ»در«يي معني مكان نيز هسـت؛ زيـرا بعـد از حـرف اضـافه فلق، القاكننده
ميدستوري واژه در«،»در فروشـگاه«،»در كالس«: مانند. آيد كه بر مكان داللت دارداي

.و» فضا در، القا كننده»در فلق«در نتيجه، ... و مكاني است كـه و دردي زمان آن رنـج
. وجود دارد

و رهگذر  سوار، كودك

توانـد تمـامي موجـودات مـي» پيـاده«را نماد انسان دانسته كه در مقابل» سوار«شريفيان
و وصف جانشيني حـق«. باشد : 1385شـريفيان،(»سوار همان مقام خليفگي انسان است
«كودك«و) 162 و هـم رمـزي از فطـرت» پاينـده ). 177: همـان(»تعبيري از پاكي است

: 1388پاينـده،(دانـدمي» ذات خودمان«و» جوي انساننماد سرشت حقيقت«را» كودك«
. اسـت) همان(»ارجاع به ذات خودمان«و معتقد است حركت سوار به سوي كودك) 54

و«را» سـوار«شميسا و سـالكان طريـق ) 289: 1382شميسـا،(»مـردان خـدا رمـز روح
كه مي و هوس را به كف دارندبر خر تن سوارند«داند و كودك) همان(»و يا عنان هوي

و نهاد انسان مي بيداند كه عليرا رمز فطرت و ). 295: همـان(شـائبه اسـت القاعده پاك
را) 164، 1385: شـريفيان(دانـد مـي» انسان فيلسوف«شريفيان رهگذر را  و شميسـا آن

و مرد طريقت مي ميرهرو، سالك بداند كه ؛)290: 1382شميسـا،(دهـد تواند نشاني را
اند، متناسـب اسـت؛ امـا در تحليل هر كدام از منتقدان با نوع خوانشي كه در پيش گرفته

ميتحليل نشانه و بر اساس بافت شعر، هـا را در پيونـد بـا يكـديگر تـوان نشـانه شناسي
و چنين تبيين كرد كه  مي» سوار«بررسي ميبرشخصي داللت و در رابطـه كند كه ي راند

مي»رهگذر«ي نشيني با واژههم در قسـمت تاريـك» سوار«. كند، سرعت سير را نيز القا
و در رابطه» فلق« همذكر شده و پرسـيدن،» پرسيد«ي نشيني در كنار واژهي قرار گرفتـه

و امري است كه مانع ديدن است و انديشه به بيـاني. در واقع به گردش در آوردن ذهن
مينهنشيني اين نشاديگر، هم » رهگـذر«بـه نسـبت» سـوار«كند كـه ها، اين معني را القا
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و اين شتاب مانع ديدن اسـت. تواند محيط پيرامون را بنگردكمتر مي . او در شتاب است
توانـد اطـراف را نمي. روي خود باشدبراي اين كه خوب براند، بايد متوجه پيش» سوار«

مي» رهگذر«خوب ببيند؛ اما  و گـاه نيـز بـه تواند چنين نيست؛ پيرامون را بنگـرد؛ ببينـد
و مسير طـي شـده را بنگـرد  و هـم مـي او هـم مـي. عقب برگردد ي واژه. انديشـد بينـد

هم» رهگذر« قـرار گرفتـه» هـا تـاريكي شـن«و»ي نـور شاخه«نشيني، در كنار در محور
كه. است شن«كار او اين است چـون نيـز» رهگذر«. را به روشني تبديل كند»هاتاريكي

و روشن اسـت داراي دو سويه» فلق« در.ي تاريك و بخشـي بخشـي از او در تـاريكي
و در حكم پلي براي انتقال است؛ انتقال از تاريكي به روشني كـه»ي نورشاخه«. روشني

«لب«بر  ، بـه بخـش تاريـك او مربـوط)291: 1382شميسـا،(است، يـا زبـان» رهگذر»
و مي ، نوعي دعوت نمادين به ديدن است، به قسمت روشن كه در واقع» نشان داد«شود

 the(»سـاحت نمـادين«لكان معتقد است كه انسان با آموختن زبان وارد. او اشاره دارد
symbolic sphere (پس از ورود انسان به ساحت نمـادين، ديـدن شـيء بـه. گرددمي

-80: 1388ومر،هـ(شـود يابد؛ بنابراين، انسان به فقدان دچار مـي تصور ذهني تقليل مي
و ديـدن شـيء» سوار«هاي يادشده، با توجه به قرينه). 83 در ساحت نمادين قرار گرفته

، با قرائن يادشده آگر چـه در سـاحت نمـادين قـرار»رهگذر«را از دست داده است؛ اما 
نيز سوار» كودك«. نگسسته است) The real(»ساحت واقع«اش با گرفته؛ اما هنوز رابطه

ب و از آن بـاال رفتـه» كـاج«او درخت. اي متفاوته شيوهاست؛ اما را در آغـوش گرفتـه
. سواري او از نـوع ديگـري اسـت. است»ي نورجوجه«نصيب او در اين سواري. است

اي قابل اعتنا اسـت؛ مانـدن او با درخت هنگام باالرفتن از آن، نشانه» كودك«نوع ارتباط
و هر زمـان كـه درخـت يـا مجـازاميباالي درخت با محكم گرفتن درخت امكان  يابد

شـود كـه اين نكته از اين قسمت استنباط مـي. طبيعت را رها كند، جانش در خطر است
و) بلوغ(ي پيشابلوغي كودكي كه درخت را در آغوش گرفته، در واقع همان انسان دوره

خش(حتي پيشازباني اسـت كـه بـا طبيعـت) شـنوي خشي مـي در صميميت سيال فضا
هراي بسيار نزديك دارد؛ به گونههرابط گونه دور شدن از طبيعـت، باعـث آسـيب اي كه

و عاقالنـه نمـي. شودجدي به او مي انديشـد، از طرفـي، كـودك كـه بـه بلـوغ نرسـيده
و ارتباط او با طبيعت احساسش قوي او كـه بـا احسـاس،. تر اسـت عميق) كاج بلند(تر

و صــميميت، تــوام بــا نگــاهي اســطوره كــه خــود حــاكي از نگــاه) اســاطير(ياعشــق
ميي توام با ناآگاهي است، به پديدهبينانه خوش را»ي دوسـت خانـه«نگـرد، هاي طبيعي
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در. بيندمي پايـان» كـودك«.، سوالي وجود ندارد»ي دوستخانه«ي بارهبنابراين براي او
مي» سوار«شعر، با  » كـودك«يي از آيندهارا نشانه» سوار«توان در آغاز شعر تباين دارد؛

و بـه»سوار«. دانست ، انسان انديشمند است كه چشم خود را روي طبيعت بسـته اسـت
و ن، راهـي اسـت كـه او بـراي رهـايي از دردمنـدي»پرسيد«همين خاطر دردمند است

ي پيونـد كـه بينديشـد، پيوسـتگي خـود را بـه وسـيلهآن، بـي»كودك«انتخاب كرده؛ اما 
مي) يشيدنو نه، اند(واسطه بي در»سوار«. كندبا طبيعت حفظ كـه حالي، سرگردان است؛
. رسيده است» كودك«

 باال رفتن از كاج

و آيينهر نوع صعود، در زمينه«: ميرچا الياده گويد بتهاي گوناگون مذهبي پرستي، هاي
و صـعود بـه ها يا افسانههاي عرفاني، پندارگراييهاي تشرف، جذبهآيين هـاي پهلـواني

ي وضـعيت متعـالي دهنـده ها يا اوج گرفتن در هـوا، نشـان ها، باالرفتن از پلهي كوهقله
و دست و» سوار«حركت ). 546: 1389سرلو،(» يافتن به سطوح برتر كيهاني استانسان

و افقي است؛ اما حركت» رهگذر« و بـه سـمت بـاال» كودك«به صورت خطي عمودي
و زمـان اسـت؛ امـا كـنش»ذررهگ«و» سوار«است؛ بنابراين، كنش  معطـوف بـه زمـين

. اي آسماني داردگونه» كودك«

ي نورشاخه
شنبراهني شاخه ميي نور را سيگاري دانسته كه رهگذر آن را روي براهنـي،(انـدازد ها

اي بـر فيلسـوف بـودني نـور را قرينـه، شاخهنشانيشريفيان در نقد شعر) 255: 1380
و سخن مـي) 164: 1385شريفيان،(رهگذر دانسته  دانـدو شميسا آن را استعاره از كالم

هم). 291: 1382شميسا،( نشيني سازگار اسـت؛ زيـرا از اين ميان سخن شميسا با محور
و پاسخ او در دو شكل نمـود مـي  . يابـد رهگذر در پي پاسخ دادن به پرسش سوار است

و)ي نورشاخه(ي زبانيكي به وسيله و بـه انگشـت(نمـودنو ديگري به شـكل اشـاره
 ). نشان داد

 كاج/ سپيدار
و چنار(شريفيان، سپيدار به نقـل 164، 1385: شريفيان(را رمز جاودانگي دانسته) تبريزي

و«را در قياس با سرو» كاج«و) از شميسا كه در ادب كهن رمـز جـاودانگي، سرسـبزي
مي» بلندي است مي). 176: همان(انگاردپلكان معراج يج بلند، مثل فـوارهكا«: گويدنيز

از«شميسا نيـز معتقـد اسـت ). 177: همان(»جاويدان اساطير، نماد مذهب است سـپيدار
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و رمــز جــاودانگي هــا مــيزادههــاي مقــدس اســت كــه آن را در امــام درخــت ــد كارن
).292: 1382شميسا،(»است

در)ار+سـپيد(، به علت اين كه از رنگ سـپيد»سپيدار«ي نشيني، نشانهدر محور هم
و همچنين سپيدي موجود در برگآن سخن مي و چـوب سـپيدار رود : 1388پاينـده،(ها

و برگ سبز مطـرح مـي) 53 و هرچـه سـبزترو با توجه به اين كه درخت با رنگ شـود
ايـن نكتـه. باخته اسـتي طبيعتي رنگكنندهتر است، القاباشد به طبيعت خويش نزديك

ميزماني روشن هم»سپيدار«شود كه تر قـرار» كاج«نشيني در كنار سطر چهارم در محور
و پهن، نموداري از طبيعت سبز در كنار نشانهكاج با برگ. گيردمي هـاي هايي انبوه، سبز

كه در بند دوم شعر مطـرح» گل تنهايي«و»گل«،»سبزتر«،»باغكوچه«طبيعي ديگر نظير 
سرشود، القاكنندهمي وابسـته بـه درختـان،«ادي اسـت سـپيدار نمـ. سبز استي طبيعتي

و زندگي گياهي، مفهومي تمثيلي نيـز، برخاسـته از ايـن واقعيـت دارد كـه دو جنگل ها
بنـابراين نمـادي از درخـت. هاي اين درخت، داراي دو رنگ متفاوت اسـت سوي برگ

كه: زندگي است و سبز تيـره در سـوي آتـش سبز روشن در سويي سـرلو،(»آب است
در) 469: 1389 ).همان(قرار دارد) منفي-مثبت(ي نمادهاي دو قطبي گسترهو

) هـا تـاريكي شـن(گـون در سير تكاملي خود كه از روزگار تاريك» سوار«بنابراين
و از طبيعت رنگ باخته شروع شده، حركت مي مي) سپيدار(كند و پـس از آن عبور كند

و سبز  ي دو قطبـي سـپيدار نشـانه رسد؛ گزينشمي) كاج بلند(به طبيعتي روشن، شفاف
طب دادن مرحلهبراي نشان سـپيدي يـا. يعـت قابـل توجـه اسـتي بازگشت از مدرن بـه

در، در يـك جابـه»سـوار«باختگي موجود در چشم يا ديد انسـان روزگـار رنگ جـايي
در واقع، همان انسان مدرن است كه كمتر به طبيعـت» سوار«. قرار گرفته است» سپيدار«

وتوجه مي مي كند شاعر براي نشان دادن ايـن.زدپرداپيوسته به جاي ديدن به انديشيدن
و داراي» سپيدار«ي باختگي از نشانه رنگ اسـتفاده كـرده اسـت كـه داراي قطبـي منفـي

و از اين جهت در مقابل كاج قرار دارد .سپيدي است
و نشانه» كاج« و در عـام مجازا به معناي درخت بـر«ا، تـرين معنـ اي از طبيعت است

و بازتوليد، داللـت مـي  و مراحل توليد . كنـد زندگي كيهاني؛ اعم از استمرار، رشد، تكثير
و بنادرخت به معناي زندگي پايان  سـرلو،(»ين با نماد جـاودانگي برابـر اسـت براناپذير

و بلنـدش نمـاد مركـز جهـان«چنين، درخت به دليلهم). 377: 1389 »شكل عمـودي
و شاخههبا ريشه«و) همان( هاي بركشيده به سوي آسمان، نمـادي اي فرورفته در زمين
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هم» كاج«؛ بنابراين،)همان(»از گرايش به باال است » سـپيدار«نشيني در تقابل با در محور
و روشن است و نموداري از طبيعت سبز ،»كاج«و» كودك«نوع خاص پيوند. قرار دارد

و طبيعت در روزالقاكننده و حكايـت از پيونـدي پيوستگي انسان گار پيشـازباني اسـت
و طبيعت داردواسطه بي .ي انسان

هاتاريكي شن

و تكثـر اسـت. جزئي از طبيعت اسـت»شن« و. ويژگـي اصـلي شـن، نابـاروري تكثـر
و تاريـك اسـت ناباروري شن كه با تاريكي نيز همراه شده، القاكننده .ي طبيعتي نابارور

در» تاريكي« در»شن«موجود ميها و در بند بعـد بـه سطر پنجم به سپيدي سپيدار رسد
را. سبزينگي عالوه بر اين، تكثر موجود در شن، خاصه كه جمع نيز بسـته شـده، جهـان

ميبا همه شن«. كندي متكثرات آن تداعي هم»هاتاريكي و در محور نشـيني، در بند اول
و تاريكي» سوار«و» فلق«با  شن(آن در كنار ويژگي ناباروري شن ، اين نكته)هاتاريكي

بي» سوار«كند كه روزگار را در تباين با طبيعت پايان بند دوم القا مي و با نوعي حاصـلي
و»ي نـور النـه«بـه» كـودك«يـابي تيرگي همراه است؛ امري كه در پايان شعر با دسـت 

و وصال را براي»ي نورجوجه« مي» كودك«، نوعي روشني، رسيدن ه ايـن البتـ. زندرقم
و آن را مـيي متباين، حد ميانهدو مرحله ايـن.ي گـذار ناميـد تـوان مرحلـه اي هم دارد

گويـد گونه كه رهگذر مـي است؛ زيرا همان» رهگذر«و» سپيدار«ي مرحله، همان مرحله
مي) زبان( هـر دو داراي. بـاختگي نيز طبيعت است به همراه رنگ» سپيدار«دهد،و نشان

و بعد پيوند داردبخشي هستند كه به  .قبل

 باغكوچه
و بـاغ» باغكوچه« كنـد بـر كوچـه داللـت مـي. از دو جزء تشكيل شـده اسـت؛ كوچـه

و باغ هم بـر طبيعـت داللـت دارد روزگاري كه شهر و تمدن پديدآمده بنـابراين،. نشيني
ي گذار نيز توانـد بـود؛ي مرحلهي مسير نيز هست، القاكنندهكننده، كه تداعي»باغكوچه«

و راه و هم مسير . چرا كه در اين تركيب، هم طبيعت حضور دارد، هم تمدن

 عشق
با» عشق« پرسـيدن سـوال كـه از سـوي. در بند اول شعر تبـاين دارد» عقل«در بند دوم
مي» سوار« و متفكرانه است؛ اما شود، متضمن نگاهي ذهنمطرح كـه بـا» عشـق«گرايانه

در» كـودك«ند است، متضمن نگاهي اشراقي اسـت؛ همـان نگـاهي كـه احساس در پيو
. پايان شعر به آن دست يافته است
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 بلوغ
و شميسـا) 171: 1385شـريفيان،(شريفيان بلوغ را نه بلوغ جسم كه بلوغ روح دانسـته

و غايـت در متـون عرفـاني و معادل نهايـت آن را رسيدن به كمال، روحانيت، معنويت
).294: 1382ا، شميس(گرفته است

با»بلوغ« و ذهن است، پاگذاشتن به عرصه»كودك«، در ارتباط مـادامي كـه.ي دانش
و دل دمكودك بالغ نشده باشد، فكر، انديشه ساز اسـت؛ بـازي مشغولي ندارد؛ با طبيعت

ميمي ميكند؛ و از پيرامون به صورتي فارغبيند؛ ميخندد او»بلـوغ«برد؛ امـا البال لذت ،
و ميرا و انديشـه كنـد؛ چشـم او را متحـول مـي ارد دنياي ديگري كنـد؛ او را بـه فكـر

و ذهن او را از قبل فعال وامي ميدارد از. كندتر به تعبير ديگـر، طبيعـت روزگـار پـيش
مي» بلوغ« ميكه با چشم ديده پس. كندشود، پس از بلوغ به ذهن كودك بالغ انتقال پيدا

مياز آن، او ديگر حتي آن زما سـپيدي. بينـد نگـرد، طبيعـت را نمـين كه به طبيعت نيز
نقش مهمـي» اساطير«و» بلوغ«.ي بالغ استنگرانهي همين ديد سپيد، القاكننده»سپيدار«

بهدر ساخت اليه تـوان بـه اي كه با تفسير اين دو نشانه مـي گونههاي معنايي شعر دارند؛
م» بلوغ«. هاي زيرين شعر دست يافتاليه همدر ،»سوار«و» كودك«نشيني در كنار حور

ي كـودكي را بـه شود بتوانيم اين شعر را سرگذشت هر انساني بدانيم كه دورهباعث مي
و بـه مرحلـه مرحله و از آن نيز گذشته . رسـيده اسـت) سـوار(ي مـرديي بلوغ رسانده

ماساطير، نشانه و قدمت پيوند بدين. زندياي است كه شعر را با اجتماع، فرهنگ، تمدن
ميترتيب كه انسان زيستند؛ اما پـس هاي روزگار اساطير چون كودك در آغوش طبيعت

و بر طبيعـت) باغكوچه(ي بلوغ از گذشت ساليان، به مرحله رسيدند؛ از آن عبور كردند
و از آن جدا شدند و جنسي داللت دارد كه بنابراين، نشانه. سوار ي بلوغ بر بلوغ جسمي

مي انسان را از و او را در گسترهكودكي جدا و قـوانين اجتمـاعيي محـدوديت كند هـا
و از اين منظر بر نگرشي روانوارد مي و فلسفي داللت داردكند . كاوانه

 اساطير زمين
و زمان اساطير، احساس، عاطفه، نشانه»اساطير« و)و نـه عقـل(اي است كه بر ديرينگي

ان. خيال داللت دارد و قديمي، نشانهاين نشانه، از و جهان تاريخي هايي را در خـود سان
و ايـن)و نـه عقالنـي(از طرفي در روزگار اساطير، نگرش انسان، احساسـي. دارد بـود

» اسـاطير«ي نشـانه. دادمحور، انسان عصر اساطير را با طبيعت پيوند مـي نگرش احساس
و در بند دوم از آن سخن رف ته، بـا روزگـار سـوار يـا كه بر روزگار اساطير داللت دارد
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 سرايدميرا قلب شعر حماسه،«به اعتقاد هگل،. جهان مدرن در بند اول در تقابل است
اين سخن بدين معنـي اسـت ). 185: 1389پور، رازق(»نويسدميرا زندگي نثر رمان،و

و تضـادي جامعـهو فـرد ميان،]اساطير[حماسه قهرمانانِ دنيايدر«كه  وجـود جـدايي
وهماز] نوع ادبي جهان مدرن[ اما رمانندارد؛  و نبـود وحـدت ميـان انسـان گسيختگي

بنـابراين، سـوار بـه عنـوان نمـاد انسـان مـدرن در پـي ). همان(كندجهان را روايت مي
ي خـود را بـا جهـان دوبـاره رفتـه بازگشت به روزگار اساطيري است تا پيوند از دست

.بازيابد

 ترس
و شريفيان در نقد عر را معادل حيـرت در تعـابير عرفـا» ترس شفاف«فاني شعر، شميسا

؛)294: 1382شميسـا،(اند؛ با اين تفاوت كه در نگرش شميسا ترديـد وجـود دارد گرفته
در»تـرس«). 176: 1385شـريفيان،(شـود اما در نظر شريفيان يقين بيشـتري ديـده مـي ،

و از اين جهت با نشـينيي هـم در رابطـه» اساطير«بيشتر موارد، محصول ناآگاهي است
در. تناسب دارد شب هنگام كه چشم انسان نمي ببيند، تـرس او نيـز بيشـتر اسـت؛ امـا

. اسـت» شـفاف«،»تـرس«ايـن. ترسـد بينـد، نمـي هنگام روز كه چشم او پيرامون را مي
كه»شفاف« دل» تـرس«، صفتي است و تـرس«كنـد؛ بنـابراين خـواه مـي را نيـز روشـن

دل، بر ترسي مطلو»شفاف و ميب .كندخواه داللت

 صميميت سيال
: 1385شـريفيان،(دانـد را تعبيري از فنـاي عارفانـه مـي» صميميت سيال فضا«شريفيان،

مي»صميميت«ها، در تحليل نشانه). 176 و نزديكي داللت » صـميميت«. كنـد، بر دوستي
و در كنار نشانهدر محور هم ،»كـودك«و» اسـاطير«،»تـرس شـفاف«هـايي نظيـر نشيني

و كتاب عقالني اسـت كـه القاكننده و به دور از حساب ي نوعي دوستي توام با احساس
.ي پيشابلوغي اختصاص داردبه دوره

خشخش
ميشريفيان شنيدن خش و بيـان مـي خش را تعبيري از ديدن گـويي در ايـن«: كنـد داند

امـا بايـد گفـت،؛)177: 1385شـريفيان،(»بينـد مرحله، عارف به چشم دل خـدا را مـي 
اين صدا، صـداي انسـان نيسـت؛ بلكـه.، بر نوعي صدا داللت دارد»خشخش«ي نشانه

و نشانه و تنهـا صـداي اي از دورهصداي طبيعت اي است كه هنوز زبان در ميان نيسـت
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بـ. موجود، صداي طبيعت است و زبـانشا انسـان سـخن مـي طبيعت اسـت كـه گويـد
در بنـد اول قـرار» سـوار«گـر يـا صداي پرسش اين صدا، در مقابل. است»خشخش«

مي» سوار«در بند اول، صداي. دارد و همه جا را فـرا گرفتـه؛ امـا در بنـد است كه پيچد
؛ به بياني)زبان(و اين صدا، صداي طبيعت است، منهاي صداي انسان»خشخش«دوم، 

اسـت كـه بـا ديگر در بند اول، حاكميت با سوار است؛ امـا در بنـد دوم، ايـن طبيعـت
مي»خشخش« و حاكميت خـود را اعـالم مـي حرف و هنـوز زبـان، سـكوت زند كنـد

.ي پيشازباني را نشكسته است دوره

ي نورالنه
و جبروت قلمداد كرده»ي نورالنه«شميسا ) 295: 1382شميسـا،(را استعاره از ملكوت

و»نـور«). 177: 1385شـريفيان،(و شريفيان، نور را سمبل خدا دانسـته اسـت ، روشـني
و نامطلوب است در باالي درخت قـرار»ي نورالنه«. مطلوب است؛ اما تاريكي، سياهي

مي. دارد » كـاج«(هـا بردارد، در كنار ديگر نشانه» جوجه«رود تا كودكي كه از شاخه باال
و و طبيعت ي كـه القاكننـده) مجازا جزئـي از طبيعـت جـانوري» جوجه«مجازا درخت

مي طبيعت هستند، دهـد كـه در كنـار يكـديگر در دوران پيشـازباني بـا جمعي را نشان
مي» صميميت« آن»بلوغ«كنند؛ امري كه زندگي و پريشـاني ، باعث ايجاد جـدايي بـا آن

.شودمي

 جوجه
ي يونـگ، پرنـده، حيـوان بـر بنيـاد نظريـه. دار، نمادي از معنويت استهر موجود بال«

ـ مفيدي اسـت كـه نماينـده و امـدادهاي فراطبيعـي، انديشـهي ارواح ي وا فرشـتگان هـا
هاي بنا بر روايات هندوان، پرندگان حالت«). 219: 1389سرلو،(» پروازهاي خيالي است

هم» جوجه«بنابراين، قرارگرفتن ). همان(» نمايانندبرتر هستي را مي نشـيني در در محور
كه دركنار طبيعت بـراي انسـاني معنويت است؛ اما معنويتي، القاكننده»ي نورالنه«كنار 

.آيدبه دست مي

)؟(و سوال (.)ي نگارشي نقطه نشانه
و بـار ديگـر در انتهـاي شـعر آمـده»ي دوست كجاستخانه«ي جمله ، يك بار در ابتدا
(.)ي نقطـهو در انتهـا بـا نشـانه)؟(ي پرسش در ابتداي شعر با نشانه اين جمله. است

و انتهاي شعر، اين نكته را القا قرار گرفتن اين. آمده است دو نشانه بدين ترتيب در ابتدا
در»فلق«كند كه در ابتداي شعر يعني روزگار سوار يا همان مي ي مسـائل مختلـف بـاره،
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سوال وجود داشته است؛ اما در پايان شعر يا همان روزگار كودك، هر چه بوده شناخت
و معرفتي كه از راه بيو معرفت بوده است؛ شناخت و ارتباط ي كـودك بـا واسطهچشم

.شده استطبيعت در روزگار پيشازباني برايش حاصل مي

 نشانيهاي شعر نشيني نشانهتحليل هم

ي خانه(سوال مطرح شده. كنداين شعر در واقع بازگشت از ذهنيت به عينيت را القا مي
و فكر پرسشادر ابتداي شعر، نشانه) دوست كجاست؟ » رهگـذر«. اسـت گـري از ذهن

و به شيوهدر پاسخ به سوار، كالم را رها مي و ديدن دعوت كند اي عملي او را به عينيت
گـر بـه كه بر لب رهگذر است، مجـازا كـالم يـا زبـان روشـن»ي نوريشاخه«. كندمي

شن« مي»هاتاريكي و پس از اين كالم را وامي» رهگذر«.شودبخشيده به انگشت«گذارد
بـه ديـدن،» سـوار«براي دعـوت» رهگذر«؛ اما گويي اين تالش)عينيت(هددمي» نشان

وي دوبـاره از زبـان، القـا كننـده بدون استفاده از زبان، كافي نيست؛ استفاده ي ناچـاري
با» رهگذر«اضطرار بـه» رهگـذر«. است» سوار«در استفاده از زبان براي برقراري ارتباط

هـا در بنـد دوم، بعـد صـحنه. گزينـد مـي گري بـر تناسب مخاطب، راهي را براي روشن
ميتوصيفي قوي و ماننـد يـك» رهگذر«سخن. گيرندتري در يك نقل قول قرار گرفتـه

و بايـد بـه آن ماننـد يـك تـابلوي نقاشـي  و مشخص شده است تابلوي نقاشي محدود
 ). عينيت(نگريست

و از انتها مي سطر پاياني شعر، يـك. خوانيميك بار ديگر اين شعر را خالف معمول
در پايان اين جمله كه در انتهـاي شـعر.»ي دوست كجاست خانه«.ي خبري استجمله

و همـين جملـه در ابتـداي شـعر بـا نشـانه آمده، نشانه يي نگارشي نقطه گذاشته شده
مي آمده است» پرسشي« درو داللت ي دوست سـواليي خانهبارهكند بر اين كه در ابتدا

در وجود نداشت در.ي دوست سوال پيش آمـدي خانهبارهو بعدها گـويي كسـاني كـه
مي)كودك(كنند انتهاي شعر زندگي مي و هم نشاني خانه، هم دوست را ي او را شناسند

و در پـي»سوار«دانند؛ اما مي ي خانـه«، كه نماد انسـان معاصـر اسـت، سـرگردان بـوده
مي»يخانه«در پايان شعر،» كودك«. است» دوست ،»ي نـور النـه«شناسـد، از دوست را

مي»ي نورجوجه« و در فضايي بر » تـرس شـفاف«، صـميمي، تـوام بـا»اسـاطيري«دارد
ي كننـده كـه تـداعي» اسـاطيري«با نوعي باورهاي» كودك«در اين فضا،. كندزندگي مي

و مـيمي) طبيعت(است، به پيرامون)و نه عقالني(نگرش عاطفي ي نـهخا«توانـد نگرد
و هنـوز بـه» كودك«نوع نگاه. را ببيند» دوست » بلـوغ«كه با احسـاس در پيونـد اسـت
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كم»كودك«. كه ناشي از ناآگاهي است، تناسب دارد» ترس«نرسيده، با مي، شود؛ كم بالغ
باغي است كه از خواب خدا سـبزتر كوچه«.كندبا بالغ شدن كودك، طبيعت نيز تغيير مي

در«و البته» است آن»ي پرهاي صداقت آبي اسـت آن عشق به اندازهو و » كـاج بلنـد«،
مي» كودك«كه و برايش، دسترسي به از آن باال ممكن بود، جاي خود»ي نورالنه«رفت

ي در مقابـل سـبزي طبيعـت پيشـين، القاكننـده» سپيدار«سپيدي. دهدمي» سپيدار«را به 
آنرنگ و از دست رفتن طبيعت است كه علت زمان با رفـتنهم. است» بلوغ«نيز باختن

ميبه ابتداي شعر كه ذهنيت بر عينيت غلبه مي شود كه سطرهاي شعر ابهام كند، مشاهده
و استفاده و دريافت آن، مستلزم به گردش در آوردن ي بيشتر از ذهـن بيشتري پيدا كرده

و تصويري هم و بعد ديداري ايـن. راه بـود است؛ در حالي كه بند پاياني شعر، با عينيت
و مدرن متناسب است؛ زيرا جهان بـراي انسـان  امر با نوع نگاه انسان روزگار پيشازباني

. نگردروزگار پيشازباني عيني است؛ درحالي كه انسان مدرن به جهان از منظر ذهنش مي
لب»ي نورشاخه« است، يعني زبان، عنصري اسـت كـه جـدايي بـين» رهگذر«ي كه بر

و كودك را  ازطبيعت و باعث -11901(لكـان. دادگي يا فقدان شده استدسترقم زده
و روان)1981 و معاصر سپهري، معتقـد اسـت كـه، فيلسوف مـا از آغـاز«كاو فرانسوي

اما بـه محـض ايـن كـه. كودكي براي بيان نيازهاي خود، ناچاريم از گفتار استفاده كنيم
ميهكنيم، در عرصبراي بيان چيزي از كلمات استفاده مي و(»گيريمي ديگري قرار ليـدر

مي«).82: 1387 گرووز، و خاكشير و شـكل خاصـي بعد زبان، موضوع نياز را خرد كند
مي» از كف دادن«از  را» سـوار«بنابراين، استفاده از زبان).82همان،(» كندرا وارد جهان

و از حوزهبه عرصه گرايـي ذهـن.ي عينيت خارج گردانيـده اسـتي ذهنيت وارد كرده
و فقدان عينيت، در سوال ابتداي شعر متبلور شده است همين امر، باعث. انسان معاصر

و انسـان بـه طـور عـام شـده» كودك«جدايي كامل  در سير تكاملي خود به طور خاص
در انتهاي شعر امري شناخته شده بود؛ اما در ابتداي شـعر مـورد»ي دوستخانه«. است

و اين نكته  ميسوال است و بـه) بلـوغ(كند كه بشر هر چه بيشتر پيشرفت كـرده را القا
و خردورزي ميدان داده است، از و البته بـراي يـافتن دور»ي دوستخانه«ذهن تر شده

و آشنايي با طبيعت، وجـود خانه ي دوست، راهي جز بازگشت در همين مسير طي شده

و نيم دايره)؟(عالمت سوال. ندارد خوبا شكل خاص و انسـان را بـهي د، كودك بـالغ

و پيش از بلوغ دعوت مي كه. كندبازگشت به روزگار كودكي گويي مسيري ترسيم شده
ميمي ي يـا نشـانه( بينيم مسير بازگشت تواند، آن دو را به آن دوره برساند؛ اما چنان كه
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بي) پرسش همداراي بخشي و ايـن نك چون جادهنشان است؛ تـه اي كه بـه انتهـا رسـيده
و روزگار است؛ زيرا حائـل زبـان هميشـگي القاكننده ي عدم امكان دستيابي به آن دوره

و چنان است كه اين و جهان جدايي افكنده و بين انسان . گونه خواهد ماند است

 گيرينتيجه.6
و بررسي شعر چنان مي» نشاني«كه از نقد ميبر توان شعر نشاني را نـوعي حركـت آيد،

و بررسـي شـعر نشـان. كه در نقدهاي پيشين آمده، دانستمعرفت، چنان براي شناخت
بنـد. هـاي شـناختي وجـود دارد هاي پنهان اين شعر، چارچوبي از نظريهدهد در اليهمي

و بـا توجـه بـه قرينـهي كودكي، پـيش دوم شعر كه از لحاظ زماني به دوره ي از بلـوغ
مي خش ل بـا بنـد اول شـعر كـه ذهنيـت بـر كشد، در تقابخش، پيشازباني را به تصوير

و فرورفتن به انديشه، توام با نوعي بـي و بـا حاصـلي را القـا مـي عينيت غلبه كرده كنـد
ميانسان بزرگ دهد كه نگاه شناختي سپهري به كودك، جهـان سال متناسب است، نشان

و بلوغ تواو انسان، با ديدگاه روان و لكان شباهت دارد؛ زيرا بلوغ م با زبـان كاوي فرويد
و لكان در شـكلي رواندر نظريه و ناخودآگـاه كاوي فرويد گيـري روان سـوژه، خـود

.داراي اهميت ويژه هستند
،»سـپيدار«،»رهگـذر«،»سوار«هاي متن، نظير نقد حاضر از آن جهت كه اغلب نشانه

مي» كودك«و» اساطير«،»بلوغ« هـاي موجـود نشانه. دهد، داراي اهميت استرا پوشش
دهد كه اين اثر، قابليت خوانشي جديد را از منظر رشد روانـي سـوژه در شعر، نشان مي

ي زبـان، القاكننـده»ي نوري كه به لـب داشـت شاخه«تعبير. در تعبيرات لكان، داراست
در رشـد كـودك» امـر نمـادين«است كه در تعبيرات لكان در رشد رواني سوژه، مبـين

با»بلوغ«. است ي نظريـه» كـودك«ر تعبيرات لكان منطبق است، در كنارد» نام پدر«، كه
ميفاز آينه و نشانه. كندي لكان را تداعي كه به نوعي بـه انسـان» اساطير«ي همين موارد

و يا ناخودآگاه جمعـي انسـان ارتبـاط دارد، راه  را بـر نقـد ايـن شـعر از منظـر تاريخي
مي روان و يونگ نيز باز بهم. كندكاوي فرويد هاي موجود در شعرا توجه به نشانهچنين

مي» سوار«و حركت  توان چنين نتيجه گرفت كه گرايش بـه به سوي روزگار پيشازباني،
و ذن و شعر سهراب سپهري عالوه بر عرفان شرق بوديسم، ريشـه در طبيعت در انديشه

و روان و به طور ضمني آگاهي شاعر را از دانـش تامالت فلسفي اي هـ كاوي او نيز دارد
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و روان ميفلسفي ميكاوي غرب تاييد و كند؛ امري كه تواند نگاه ما را نسبت به نقاشـي
.شعر سپهري دگرگون سازد
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