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چکيده
در نقد فرمالیستی آمریکایی ،شعر دارای وجودی عینی و قائم به ذات است و تنها خود شعر را میتوان به نحووی
عینی ارزیابی کرد :یعنی در این دیدگاه نه احساسات و نگرشهای مؤ لّ ف یا خواننده مورد بررسی قرار میگیرند
و نه زمینة تاریخی یا فرهنگی اثر .فرمالیستها اثر ادبی را به عنوان پدیدهای مستقل مورد تحلیل قرار میدهند توا
به ذات و معنای آن دست یابند .به اعتقاد آنان با دریافت تنشها ،ابهامات ،گزارههوای آیرونوی دار درون موتن و
شناخت پیوند موجود میان آنها با دیگر اجزاء شعر ،میتوان به آن صبغه ای منطقی و وحدتی انداموار بخشید.
جستار حاضر تالش دارد تا با رویکردی تحلیلی  -توصیفی و در پرتو نقد فرمالیستی آ مریکایی ،بوه واکواوی
دو چکامة «النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری بپردازد .نگارندگان در این پژوهش میکوشوند توا بوا
تمرکز بر تنشهای موجود میان دو اثر ،نشان دهند که تنها با تکیوه بور خوود موتن و تحلیول عناصور تونشزای آن
است که میتوان به معنا آفرینی و انسجام معنایی متن پیرا مون مفهووم «توالش» دسوت یافوت .برآینود نهوایی ایون
پژوهش ،نمایانگر تجلّی ارزش شعری در برخی معانی برجستهسازی شودة آن نظیور سوکوت و خوروش ،رکوود و
دگرگونی و تاریکی و نور در هر دو چکاموة «النّجمتاان» انسوی الحواج و «نشوانی» سوهراب سوپهری اسوت کوه در
تضادّی دائمی و حل ناشدنی قرار دارند و آنچه اهمّیّت دارد نیز همین تبواین و تونش معنوایی در جایگواه عواملی
است که به اجزاء شعر ،وحدتی انداموار بخشیده است.

واژگان کليدی :تالش ،تنش ،معنا ،آیرونی ،نشانی ،النّجمتان.
 .1تاریخ دریافت1312/4/11 :
 .2رایانامة نویسندة مسئولheidaryan@ferdowsi.um.ac.ir :
 .3رایانامهmostafa_aminian@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1312/6/11 :
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 .0مقدّمه
در آغاز سدة بیستم ،پژوهش ادبی تحت سیطرة تحقیق تواریخی و زندگیناموهای بوود .در مطالعوة ادبوی ،بوه
احساسات و نگرشهای مؤلّف و نیز واکنش عاطفی خواننده نسبت به متن پرداخته مویشود (زرّیونکووب،
.)114 :1311
آنچه برای منتقدان س نتی اهمیّت داشت ،تحلیل برون متنوی و پورداختن بوه عناصور خوارج از اثور ادبوی
بود .ایشان از عناصر خوارج از موتن بوه منظوور کشوف معنوای موتن و دسوت یوافتن بوه ذات و محتووای آن
کمك میگرفتند (برسلر.)21 :1316 ،
منتقدین فرمالیست آمریکایی که از آنان به منتقدین نقد نوو یواد مویشوود ،دیودگاههوای پیشوین را کوه
دیدی خارج از متن داشتند ،مردود میشمردند .آنهوا شوعر را دارای وجوودی عینوی مویدانسوتند و اعوالم
میکردند که برای یافتن معنای شعر ،فقط خود آن را می توان به نحو عینوی ارزیوابی کورد .اینوان بوه سوب
شکلگرا بودنشان ،مدافع رهیافتی به تحلیل ادبی اند کوه برخوی از آن بوه رویکورد مو تن و فقوط موتن تعبیور
میکنند (پاینده.)42 :1311 ،
در فرمالیسم آمریکایی ،اصل «تقدّم صورت بر معنا» در درجوة نخسوت اهمّیّوت قورار دارد و وجوود آن
بیشتر بوا هموان عنووان درونمایوه موورد بررسوی و توجّوه قورار دارد .در حقیقوت ،نقودهای فرمالیسوتهوای
آمریکایی ،چیزی جز جست وجوی گامبهگام تجربه از البهالی صوورتهوای ادبوی نیسوتند (علویاکبوری،
.)11 :1311
هنگامیکه عناصر و اجزای اثر ادبی بررسی شووند و چگوونگی پیونود آنهوا بوا یکودیگر در ارتبواا بوا
ساختمان کلّی اثر بازیابی مویشوود ،خوانشوی شوکل محوور (فرمالیسوتی) صوورت گرفتوه اسوت .بوا چنوین
خوانشی است که می توان دربارة میزان پیوند اجزای اثر سخن گفت (حسن لی.)33 :1311 ،
از جمله فرضیّ ات مهوم و بنیوادین نقود فرمالیسوتی آمریکوایی ،وحودت منسوجم موتن ادبوی اسوت کوه
حاصل برآیند تنشها ،تضادها و یا ابهامهای داخل متن است؛ امّا نهایتاً متن ،این تنشها را حول مویکنود؛
یا به بیان دیگر ،آنچه در نقد و بررسی اثر ادبوی مهوم اسوت ،رسویدن بوه وحودت معنوایی اسوت (فووالدی،
.)131 :1311
از آنجا که تاکنون در این زمینه ،تحقیق یا پژوهشوی بوهصوورت مسوتقل صوورت نگرفتوه اسوت ،مقالوة
پیش رو بهنوعی در این زمینه نگاهی نو داشته و دست به نوآوری زده است.
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 .0- 0پيشينه پژوهش
در حوزة ادب فارسی ،آثوار ادبوی فراوانوی از سوهراب سوپهری یافوت موی شووند کوه زمینوه و قابلیّوت نقود
فرمالیستی آمریکایی را دارند .توا آنجوا کوه نگارنودگان ایون مقالوه تحقیوق و بررسوی کوردهانود ،در زمینوة
معناسازی تنش در نقد نو ،پژوهشی تطبیقی بر شعر وی صورت نگرفته اسوت و تنهوا یوك نقود فرمالیسوتی
روسی انجام شده است .مقالهای با عنوان «سهراب در قبلهگاه فرم» از رسوول علویاکبوری ،در شور اعتقواد
فرمالیسوم روس بووه ادبیووت مووتن ادبووی .در حیط وة ادب عربووی نیوز ،بووا وجووود آثووار و متووون ادبووی بوواارزش
نویسندگان و شاعران عرب ،از جمله انسی الحواج ،تواکنون تحقیقوی بودینصوورت انجوام نشوده اسوت .از
اینرو می توان گفت ،ایون پوژوهش بوا رویکوردی جدیود و از چشوم انودازی نوو بوه بررسوی ایون موضوو
پرداخته است.
 .1- 0طرح مسئله
مهم ترین پرسشهایی کوه نگارنودگان در ایون جسوتار برآننود توا بودان پاسوخ دهنود عبوارتانود از .1 :آیوا
صرف نظر از داده ها و اطّالعات برونمتنی و با اتّکا به خود متن و یافتن تنشها موی تووان بوه ذات و معنوای
اصلی آن پی برد؟  .2آیا با بررسی تطبیقی ایون دو شوعر ،موی تووان بوه مفهوومی یکسوان از معوانی بوه دسوت
آمده دست یافت؟ در این مقاله سعی شده است تا بوا رویکورد مکتو آمریکوایی در ادبیّوات تطبیقوی ،بوه
بررسی و تحلیل اش عار پرداخته شود .از دیود ایون مکتو  ،ادبیّوات تطبیقوی بور یوافتن مودارر تواریخی و
شواهد اثباتگرایانه اصرار نمی ورزد و بیشوتر بور آن اسوت توا ادبیّوات را بوه عنووان پدیودهای جهوانی و در
ارتباا با سایر شاخههای دانش بشری و هنرهوای زیبوا معرّفوی نمایود .در واقوع ایون مکتو  ،رونود ادبیّوات
تطبیقی را از تاریخگرایی به نظریه و نقد ادبی تغییر داد .این مقاله شامل بخشهای معرّفی کوتواه نقود نوو و
تنش ،علل گزینش شاعران ،بررسی و تطبیق دو اثر عربی و فارسوی در پرتوو نقود فرمالیسوتی آمریکوایی و
در فرجام ،رسیدن به این رهیافت است که با پرداختن به خود اثر ادبوی و یوافتن تونشهوای معناسواز موتن،
می توان به محتوای گویای آن دست یافت.
 .1معرّفی کوتاه نقد نو و مفهوم تنش
منتقدان نو ،تأکید می کنند که واکنش عاطفی خواننده به متن ،نوه حوائز اهمیّو ت اسوت و نوه معوادل تفسویر
متن .چنین تفسیر نادرستی که «سفسطه دربارة تأثیر متن» نامیده مویشوود ،چیسوتی شوعر (معنوای آن) را بوا
کنش شعر خلط میکند .به اعتقاد آنان ،اگر محك نقودمان را از توأثیرات روانوی شوعر بوه دسوت آوریوم،
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آنگاه در دام تأثّرگرایی افتادهایم؛ زیرا گمان کردها یم که هور شوعر موی توانود تفاسویر معتبور بویشوماری
داشته باشد (ایگلتون.)22 :1311 ،
آنان میکوشیدند تا چیزی «جز خود متن» را به کار نگیرنود و بویش از هور چیوز بوه فورم و سواخت اثور
ادبی ،اجزای آن و روابوط بوین آنهووا توووجّه داشتووه باشنوود تووا بووه مع نووای مرکوزی شوعر دسوت یابنود
(شفیعیکدکنی.)11 :1311 ،
از جملوه محووری تورین مفواهیم در نقود فرمالیسوتی آمریکوایی (نقود نوو) ،مفهووم « تونش» اسوت .آنوان
استدالل می کردند که دنیای واقعی پر از انووا تونش اسوت و زنودگی روالوی بوینظوم دارد .در برابور ایون
واقعیّت بینظم ،شعر کلّیّتی منسجم است (شمیسا.)121 :1313 ،
شعر از دل تقابل و تنش ،همسازی و هماهنگی به وجود میآورد و لوذا بودیلی در برابور دنیوای پورتنش
واقعی است .تونش در شوعر مایوة انسوجام و همپوشوانی دنیوایی اسوت کوه شواعر از راه تخیّول برمویسوازد
(ایگلتون.)62 :1316 ،
به عقیدة آنها تونش ،حاصول پیچیودگی معنوایی و چندگانوة انووا گونواگون عناصور موجوود در موتن
است ،شامل :متناقصنما ،آیرونی ،ابهام ،عناصر مجازی زبان (تشبیه ،استعاره ،کنایوه ،انسوانانگواری و )...و
بسیار ی دیگر از عواملی که باعث تعارض ،تباین و درنهایت تنش در متن میشوند (دیچز.)11 :1311 ،
برای آنکه یك اثر ادبی واجد ارزش متمایز تلقی شوود ،عوالوه بور پیچیودگی ،مویبایسوت القاکننودة
نظم هم باشد .از اینرو تمامی معانی چندگانوه و تونشزا بایود از طریوق یوك هومپیونود درونوی در موتن بوا
یکدیگر سازگار شوند و تقابل آنها برطرف شود (الغذامی.)21 :1111 ،
در نقد نو ،با بررسی موشکافانه ،رابطة پیچیده بین عناصر شکلی متن ،مشوخّص مویشوود .منتقودان نوو،
همزمان با بررسی زبان شعر ،به جستجوی عناصور تونشزای موجوود در موتن مویپردازنود؛ سوپ

از طریوق

بررسی اجزای سازندة اثر و یافتن روابط میان آنهوا بوه گورهگشوایی از آنهوا پرداختوه و از ایون طریوق بوه
معنای کلّی و مرکزی اثر ادبی میپردازند تا همگی در راستای یك تسلسل منطقوی قورار گیرنود (خطوابی،
.)11 :1111
در بررسی آثار شاعران معاصر عربی و فارسی ،جستار در سرودههوای انسوی الحواج در ادبیّوات عربوی و
سهراب سپهری در ادب فارسی ،با تکیه بر مبانی نقد آمریکایی مورد توجّه نگارندگان قرار گرفت:
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 .9علل گزینش شاعران
 .0- 9آشنایی با مدرنيسم و تمای ل به استفاده از مفاهيم مدرنيستی
فرمالیست هوا از مفواهیم مدرنیسوتی اسوتقبال موی کردنود و شواعران و هنرمنودان را بوه اسوتفاده از آنهوا در
آثارشان تشویق میکردند؛ چراکه جنبش مدرنیستی مبتنوی بور دگرگوونی در زم ینوة زیباشوناختی در فورم،
زبان و تصویر شعری بود (گورین .)11 :1311 ،اینگونه هن جارشوکنی زیباشوناختی در فورم و سواخت ،در
شع ر این دو شاعر بوضو آشکار است.
 .1- 9آشنایی با زبانهای بيگانه
آشنایی این شاعران به زبانهای بیگانه ،زمینه را برای آشونایی بوا رویکوردهوا و نظریّوات ادبوی جدیود مهیّوا
میکرد .انسی الحاج به زبان فرانسه تسلّ ط کامل داشت و تا حد ودی با انگلیسوی آشونا بوود (الحواج:1114 ،
 .)11سهراب سپهر ی نیز در همین راستا به انگلیسی ،فرانسوه و زبوانهوای دیگور آشونایی داشوت (سوپهری،
.)31 :1311
 .9- 9سفر به کشورهای بيگانه
انسی الحاج ،مودّت زموان زیوادی را در کشوور فرانسوه اقاموت داشوت و هموین امور سوب آشو نایی او را بوا
فرهنو

 ،ادبیّوات و آراء شواعران و نویسوندگان نوظهوور فوراهم مویکورد (الحواج .)221 :1114 ،سوهراب

سپهری نیز سفرهای متعدّدی به کشورهای اروپایی و همچنین آمریکایی داشوت و از دیودگاههوای ادیبوان
همعصر خویش متأثّر بود (رویین.)21 :1311 ،
 .1- 9وجود عناصر تنشزا
فرمالیست های آمریکایی ،عالقة وافر به یوافتن الگوهوای تونشزا و متعوارضگونوه داشوتند و بورای آنهوا
اشعاری که محتوایی همراه با تنش داشته باشند ،نسبت به دیگر اشعار مهم تر بودنود؛ چراکوه بوهزعوم آنهوا
معنا در درون همین عناصر تنشزا نهفته است (هاردلند.)121 :1311 ،
در شعر انسی الحاج ،به عبارات تنشگونة زیادی برمیخووریم کوه گویوای ابهوام ،تنواق

 ،آیرونوی و

کاربردهای مجازی زبان است (الحاج .)141 :1114 ،با نگاهی به شوعر سوهراب سوپهری ،بوه ویژگویهوایی
برمی خوریم که دارای درهوم تنیودگی و پیچیودگیهوای تونشزاسوت .از جملوة ایون ویژگویهوا :کواربرد
مجازی زبان (تشبیهات تازه ،تشخیصهای نو) ،واژگان ابهامزا و تلفیق واژهها و عبوارات انتزاعوی و مت عویّن
که باعث گرهافکنی معنایی هستند ،میباشند (شمیسا.)12 :1311 ،
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نگارنودگان بوا گوزینش شوعری از ایوون شواعران ،بوهصوورت تطبیقووی ،بوه معنواآفرینی تونش ،خواهن ود
پرداخت .به تنش های موجود در متن پرداخته خواهود شود و بوا تحلیول و بررسوی آنهوا و یوافتن روابطوی
منطقی که میانشان برقرار است ،نشان داده خواهد شد که فقوط بوا تکیوه بور خوود موتن و ع ناصور و اجوزای
سازندة آن ،می توان به کلّیّ ت معنایی و در نهایت به وحدت انداموار شوعر پیراموون مفهووم « توالش» دسوت
یافت.
به پ یروی از روش منتقدان فرمالیست که به منظور کوم اهمیّوت جلووه دادن زندگیناموة مؤلّو ف از ذکور
نام شاعر خودداری میکردند ،نگارندگان نیز در اینجا برای عطف توجّه به موضوو اصولی ،موتن اشوعار را
بدون نام عیناً نقل میکنند؛ چراکه مواجهة بصری بوا شوکل بیرونوی شوعر ،نخسوتین گوام در تحلیول شوکل
درونی شعر (وحدت انداموار اجزای آن) است:
 .1بررسی و تحليل چکامة «النّجمتان» در پرتو نقد فرماليستی

كالُُّّش ا ُُّّتاُّ ُّوقافُُّّ/ف ا ُّهاالُّالةاااجدُّالج ا ا ُّتُّصاي ُّ ال اُّّلجُّساراانُُّّ/.ک الُُّّش ا ُُّّتاُّ ُّوقافُّ ُّ/.الر ازُُّّالمُّعتاادُُّّ،جل اقُُّّ/.فاُُّّم ادُُّّ
حايادُّ/.هاااُّهماا ُّ/ا ا ُُّّتاما ُّجنراااُّااسااما ُُّّ/
اااُّال ُّ
نجمتاانُّ ُّطُّمتاااُّالنظاا ُّ ُّ/تنطلقااانُّلُّالُّتّحاادُّ/بُّع ا ُّلر الُّالمةااافُّدُّ أ جا ُّ
أخاا ُّاعجاااوُّ الصا ُّورُُّّ/فاُّتُّلبُّةاانُّاللرةااد ُّ/ظاال ُّالصالبان ُّ/خاو ُّالع اونُّ/.تُّا ا ُُّّالنجمادُُّّالا ُّالنجمادُُّّ/تتااكضااانُّ/

تقطعانُّمالي نُُّّالةن نُُّّف ُّلحظدُّ ُّ/.تاتم ُّالوا ُُّّف ُّاعخاا ُّ/انر ااراُّ ا ا اُّ ُّ/.فا ُّالةةاحدُُّّالصاي اُُّّ/با نُُّّال ا ُُّّ ال ا ُُّّ/
ب نُّ ُّلحظدُُّّ لحظدُُّّ/تعودُُّّتُّماُُّّ/ناجمدُّكاعفع ُّ/مالي نُّالةن نُّ(ُّ.الحاج.)126- 121 :1114 ،
ترجمه :همه چیز از حرکت بازماند /در این ساعت جویبارها گوش فرا میدهند و برف ش زندهدار اسوت /هموه
چیز از حرکت بازماند و لودگی معمول به حال تعلیق درآمد /زیرا آنجا دو ستاره نظم را درهم شکستند /و اتّحاد
را برخاستهاند /پ

از آتش فاصله و دردهای آزادی /اینك آن دو هستند که /یکوی ،نوامهوا را از خوود بووه دور

میافکند /و ستارة دیگر علف ها را و صخرهها را /و آتش شوق را به تن میکند /و سوایههوای چلیپاهوا را /و بویم
دیدگان را /ستاره به ستاره پیونود میخوورد /بر یکدیگر پیشی میگیرند /هوزاران هووزار سوال را در یوك لحظوه
میپیمایند /و یکی خود را در ژرفای دیگری رها میکند /پ

سقوا هوردو در آن واحود اتّفواق مویافتود /و در

فراخنای کوچك /میان دو دست /در آمد و رفت لحظات /دوباره سالیان دوری ،نرم همچون مار گذر میکند...

شعر «الّنجمتاان» از دو صدای متفاوت تشکیل شده است .دو صدایی که با معنای کلّوی شوعر بوه درسوتی

پیوند خورده است .در قسمت ابتدایی شوعر ،بوا عبواراتی روبورو هسوتیم کوه حواکی از سوکوت ،سوکون و
بهت مح

است و بهدنبال آن ،عباراتی را شاهدیم که نشان از جوشش ،تکاپو و غلیان دارند.

با نگاهی که به شکل بیرونی ایون شوعر مویانودازیم ،تبواین و تنشوی را در آن موی یوابیم کوه دو فضوای
متعارض در آن به چشم میخورند .این تنش که از آن با عنوان تنش عموده یواد مویشوود ،در هموة اجوزای
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شعر انعکاس یافته است .این تنش ،خود به خورده تنشهایی تقسیم میشود کوه همگوی در راسوتای تونش
عمده قرار دارند و در صدد بیان معنای آن هستند.
سطر اوّل شعر با جملهای خبری آغواز مویشوود .جملوهای کوه در انتهوای آن ،نقطوه قورار دارد؛ امّوا در
سطر آخر شعر با چندین نقطه روبرو هستیم .با ایون تفواوت داللوتگونوه کوه نقطوه ،نشوان پایوان جملوهای
خبری است و حاکی از اطوالق محو

اسوت و موی توانود بیوانگر هموان سوکوت و سوکونی باشود کوه از

سطرهای آغازین برداشوت مویشوود؛ امّوا در سوطر آخور ،وجوود چنود نقطوه در انتهوا ،حواکی از امتوداد و
حرکتی پیوسته و همیشه جاری است.
می توان گفت آنچه در ابتدای شو عر بوا بونبسوت و رکوود هموراه بوود ،در انتهوای شوعر بوه حرکتوی در
جریان ،تبدیل میشود .به عبارت دیگر ،تمامی ای ن شعر تالشی است بورای زدودن بونبسوتهوا و ابهاموات
و رسیدن به حرکت ،تکاپو و دگرگونی.
در سطر دوّم ،صحبت از گوش فرا دادن جویبارها و ش زندهداری برف است .شواعر بوا بوه کوار بوردن
این استعاره ها که خود موجد تنش و ابهام در شعر است ،مترصّد بیان این مطل

است کوه عموق و ژرفوای

سکوت و رکود را نشان دهد .تمام طبیعت که جویبارها و بورف جزئوی از آننود ،انتظوار حادثوهای شوگرف
را دارند.
اگر سطرهای آغازین را نوعی ابهوام فرورفتوه در سوکوت و سوکون تلقّوی کنویم ،بوه کوار بوردن «الاُّّلجُّ

ساراان» و «الجا ا ُّتصاي » در سطر دوّم درسوت بوه نظور مویرسود؛ چراکوه داللوت ثوانوی ابهوام ،تواریکی،
سکون و ایستایی است و از معانی ثانویة برف ،جمود و خشکی است که به نووعی بوا ابهوام سرشوار از بهوت
و سکون مح

تناس

دارد .وقتی جویبارها گوش فرا میدهند و برف ش زندهداری مویکنود ،در واقوع

به انتظار نشستهاند و همین انتظار نیز با ایستایی و سکون رابطهای مستقیم دارد.
در ابتدای سطر سوّم شعر ،عبارت سطر اول ،عیناً تکرار شده است .این تکرار می توانود گویوای تأکیود
بر بهت و سکوت مطلقی باشد که سیطره یافته است .وجود ویرگولها را می توان مکثهوا یی دانسوت کوه
راه به جایی نمیبرند .مکثها یی که گویا به جریان نمویافتنود .حتّوی تأکیود بیشوتر ایون تعلیوق و رکوود را
می توان از پی یکدیگر آمدن دو فعل «توقّاف » و «جلّاق » شاهد بود .مجهول آمدن فعل «جلّاق» خوود گویوای
تناس

این فعل با ابهام و نادانستگیای است که در پی این سکوت و رکود ای جواد شوده اسوت .چراکوه از

معانی ثانویة فعول مجهوول ،نادانسوتگی ،بهوت و بالتکلیفوی اسوت و دقیقواً بوا آنچوه از عبوارات برمویآیود،
همخوانی دارد.
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در سطر چهارم شعر ،فضوای سوکوت و رکوود فرورفتوه در ابهوام دگرگوون مویشوود .هموانطوور کوه
پیش تر بیان شد ،از تداعیهوای ثوانوی ابهوام ،تواریکی اسوت؛ پو

ذکور واژة «الّنجمتاان» در سوطر چهوارم

بیمناسبت نیست .ستاره؛ یعنی درخشش ،سپیدی و پرتوافشانی.
این واژه خود نوعی کمك به رفع ابهامی است کوه در آغواز شوعر بوا آن روبورو بوودیم .اداموة شوعر در
پرتو این واژه ب تدریج و با تناسبی که با بقیة اجزای شعر برقرار میکنود ،توجّوه خواننوده را بوه خوود جلو
میکند و او را به تباین تاریکی و نور میرساند.
در سطر چهارم ،از دو سوتاره (الّنجمتاان) سوخن رفتوه اسوت .چورا دو سوتاره؟ ایون مسوأله ،خوود ،تونش
محتوایی در متن ایجاد می کند .ما بسیار با این عبارت روبرو هستیم که یك دست صدا نودارد .ایون کنایوه
نشان از اتّ حاد در انجام امور دارد و این اتّ حاد میان دو سوتاره بوا سوطر پونجم تناسو

و همواهنگی دارد .در

سطر پنجم ،سخن از اتّ حاد به میان آمده است؛ اتّ حادی ع لیه سکوت و رکودی که ابهوامزاسوت .متنواق

-

نمایی کلّی شعر این است که هرچه بهسمت انتهای آن نزدیك مویشوویم ،طبیعتواً مویبایسوت از مقووالت
تنشزا کمتر شود و از تاریکی (ابهام) بوه روشونی (سوتاره) برسویم؛ امّوا در سوطر ششوم بوا عبواراتی روبورو
می شویم که خود مشحون از ابهاماند.
ستاره که قرار است با پرتووافکنی خوود راه را روشون کنود ،در اداموة راهوش بوا الگوهوای تونشزایوی
روبرو میشود و این ابهام ناشوی از پیونود امور متعویّن و امور انتزاعوی اسوت (لر الُّالمةاافدُّ ُّا جاااُّالحاياد).
مفاهیمی تجریدی و تصوّر ناپذیرند و به مشهورترین شکل ،تونش بو ین امور انتزاعوی و امور متعویّن را نشوان
میدهند .این دو مفهوم ،می توانند علّ ت وجوود آن دو سوتاره را تبیوین کننود؛ چراکوه علّوت پرتوافشوانی و
درخشووش آن دو سووتاره ناشووی از س ووزش و دردی اسووت کووه حاصوول ایسووتایی و توواریکی اسووت کووه در
سطرهای آغازین برداشت میشود .آزادی از گونهای تاریکی کوه در بسو تری از ابهوام ،سوکوت و ایسوتایی
غرق شده است.
در سطر هشتم و نهم ،شاهد عباراتی تنشگونه هستیم .نامها (اعساما ) ،علوفهوا (اعجاااو) و صوخرههوا
(الص ور) کلماتی استعاره گونه از تعلّقات و وابسوتگیهوایی هسوتند کوه موانع آزادی و رهوایی از ابهاموات،
رکود و سکون موجود میباشند.
گویا این دو ستاره که وظیفة روشنایی و پرتوافکنی را به دوش میکشند تا خوود را از تعلّقوات معنووی
(نام ها ،اعساما ) و تعلّقات مادّی (علفها و صوخرههوا)( ،اعجاااوُّ ُّالصا ور) رهوایی ن بخشوند ،نموی تواننود
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آن طور که باید بدرخشند .علفهوا و صوخرههوا موی تواننود مجواز جوزء بوه کول ،از تموام طبیعوت باشوند و
استعاره از قوانین و سنّتهایی از پویش تعریوف شوده کوه بورای آن دو سوتاره ترسویم کوردهانود .عقایود و
افکاری که علف گونه بر تن آنان روییدهاند و مانند ص خره در جان و فکرشان نقش بستهاند.
سطرهای دهم ،یازدهم و دوازدهم ،الگوهای درهم تنیدة تجر یدی و تصوّر ناپوذیر را شوامل مویشووند
که گویای تنشاند .عباراتی چون :سایههای چلیپاها (ظاال ُّالصّالبان)ُّ و تورس چشومان (خاو ُّالع اون) .آن دو
ستاره ،آتش شوق را در راه ابهامزدایی و رسیدن به مقصد بر تن مویکننود .آنهوا در ایون راه نوه هراسوی از
صلی ها دارند و نه از چشمانی که منتظور فروپاشوی و عقوبوت آنهاسوت .صولی هوا (الصّالبان) ،موی تواننود
نمادی از مجازات و شوکنجه باشوند و چشومانُّ(الع اون) ،مجواز از انسوانهوا یی کوه دل بوه هموان تعلّقوات و
وابستگیهای پیشین بستهاند و در برابر مخالفان جبههگیری میکنند.
در سطر های آغازین بند چهوارم ،بوا اوج دگرگوونی ،جوشوش و انقالبوی روبورو هسو تیم کوه انتظوارش
میرفت .آن دو ستاره (الّنجمتاان) بر همدیگر پیشوی مویگیرنود و جوذب یکودیگر مویشووند توا از آن هموه
ابهام راهی به بیرون یابند .در سطر آخر این بند شوعر (انر ااراُّ ا ا ا) ،بوا کلموهای روبورو مویشوویم کوه بوار
منفی آن ،زمینة وقو آیرونی را سب

می شود و برداشت ما را نسبت به قبل متزلزل میسازد.

توقّ ع خواننده آن است که هر چه به پایان شعر نزدیك میشویم ،از پیچیودگیهوا و درهوم تنیودگیهوا
کمتر شود؛ چراکه کارکرد ستاره ،گرهگشایی و روشنی اسوت؛ امّوا خوالف آن صوورت مویگیورد و ایون
مصداق بارز یك آ یرونی است .ولی شاید معنای ناگفته امّا داللوت شودة شوعر هوم جوز ایون نباشود .بورای
تبیین این معنا ،بجاست که عبارات و کلمهها را با دقّت بررسی کنیم.
در بند چهوارم ،آن دو سوتاره ،در راه اتّ حواد بورای رهوایی از خفقوان و ایسوتایی گذشوته ،یوك صودای
متّفقالقول شده اند که به صورت عصارة این حرکت انقوالبگونوه خوود را نشوان مویدهود .هموانطوور کوه
یك پارچوة خوی

را موی فشواریم توا آب آن گرفتوه شوود و تموامی آب موجوود در آن بوه صوورت یوك

سقوا در انتهای آن رخ دهد .این حرکت با آن هموه تالطوم ،در نهایوت بوا یوك سوقوا ظفرمندانوه پوا بوه
عرصة وجود مویگوذارد .در واقوع ،سوقوا در ایون عبوارت ،یعنوی رهوایی و گسسوتن از سوکوت و رکوود
همراه با ابهام به سوی حرکت و تکاپو و در نهایت رسیدن به نور و روشنایی.
در بند آخر شوعر ،بوا فراخنوای کوچوك (الةةاحدُّالصاي ُّا ) روبورو هسوتیم .ایون عبوارت دارای تنواق
بارزی است .چگونه می توان زمین وسیع و فراخی را تصوّر کرد کوه کوچوك باشود؟ اگور ایون عبوارت را
استعاره از زمین بگیریم ،می توان این تناق

را حل کرد .اگر فراخی را معادل عالم مادّه فورض کنویم کوه
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دارای اقالیم گسترده است و وسعت عظیمی دارد؛ امّا با این وجود ،محصوور در زموان و مکوان اسوت و از
این حیث کوچك و دارای چارچوبی مشخّص است.
در سطر دوّم بند آخر ،دسوت (ال ا ) ،موی توانود مجواز از ابوزار قودرت باشود و در سوطر سو ّوم ایون بنود،
لحظه (لحظاد) ،مجاز از سالیان طوالنی و دراز .دست و زمانی که گویوای تغییور و تحووّل در ایون فراخنوای
کوچك هستند .در سه سطر پایانی بند آخر ،بوضوو موی تووان شواهد اسوتمرار حرکوت دورانوی و توالش
برای رفع ابهامات و سکوت و بنبستها و رسیدن به حرکت ،تکاپو و دگرگونی بود.
شاعر در شعر خویش ،گذشت سالیان و تغییر و تحوّالتی را که بر روی آن صوورت مویگیورد ،چوون
خزش مار میداند که به آهستگی و نرمی صورت مویگیورد و در پوی هور تواریکی (ابهوام) نووری (سوتاره)
میآید و در این دوران و حرکت ،دوباره تاریکی جانشین نور مویشوود و ایون حرکوت دورانوی همچنوان
ادامه خواهد یافت .آوردن نقطهچینها در پایان سطر آخر این بند نیز متناس با این رهیافت است.
آنچه از تحلیل این شعر برآمد ،نشان داد که عناصر تنشزایی که در متن وجوود دارنود ،شواید در نگواه
اوّل کامالً غلط و ناآشنا و غری به نظر رسند؛ امّا با تأمّل و نگواه دقیوق تور و بوا خوانشوی نزدیوك ،همگوی
آن ها به کلّیّ تی موزون و انداموار تبدیل شدند .ایون قرائوت فرمالیسوتی زمینوه را فوراهم سواخت توا معنوا و
آنچه شعر خواهان بیان آن است گفته شود .از شبکة ساختاری این شعر کوه مبتنوی بور تونش بوود ،تلویحواً
چنین برآمد که در راه زدودن ابهام و پشت سرگذاشتن سکوت و رکودی که در ابتودا تسولّ ط یافتوه بوود و
رسیدن به دگرگونی و نور و درخشش و در نهایت رسیدن به مقصد و هدف موورد نظور ،آنچوه مهوم جلووه
میکند تالش و رنج و زحمتی است که در این راه متحمّل می شود و این توالش هرگوز بوه طوور کامول از
تاریکی بیرون نمیآورد .اگر با نگواهی موشوکافانه بوه مفهووم توالش کوه رهآورد معنوایی ایون شوعر اسوت
بنگریم ،در خواهیم یافت که با توجّه به ساختار کلّی موتن ،کلموات و عبوارات متضواد و درهوم تنیودة آن،
از تالش ،مفهومی اجتماعی به ذهن متبادر میشود و تنش و تبواینی کوه میوان ابهوامزدایوی و ابهوامزایوی در
این شعر شاهدش بودیم ،به انسجام معنایی آن منجر شد.
 .6بررسی و تحليل شعر «نشانی» در پرتو نقد فرماليستی
«خانة دوست کجاست؟» در فلق بود که پرسید سوار /آسمان مکثی کرد /رهگذر شاخة نووری کوه بوه لو
داشت به تاریکی شنها بخشید /و به انگشوت نشوان داد سوپیداری و گفوت« /:نرسویده بوه درخوت /،کوچوه
باغی است که از خواب خدا سبز تر است /و در آن عشق بوه انودازة پرهوای صوداقت آبوی اسوت /.مویروی
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تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به درمیآرد /پ

به سومت گول تنهوایی مویپیچوی /دو قودم مانوده بوه

گل /پای فوّارة جاوید اساطیر زمین میمانی /و تو را ترسی شوفاف فرامویگیورد /در صومیمیّت سویّال فضوا
خشخشی مویشونوی /کوودکی مویبینوی /رفتوه از کواج بلنودی بواال ،جوجوه بوردارد از النوة نوور /و از او
میپرسی /خانة دوست کجاست» (سپهری.)41 :1313 ،
شعر «نشانی» از دو بند تشکیل شده اسوت .هور قسومت از ایون شوعر صودای جداگانوه و متفواوتی را در
خود دارد .در بند ابتدایی این شعر ،پرسشی توسط یك «سوار» پرسویده مویشوود و در بنود بعودی صودایی
از یك «رهگذر» به گوش میرسد که نشانی راه را به سوار میگوید .با دقّو ت در طوول هور بنود درموی یوابیم
که طول هر یك به مقتضای محتوایی که از آن اسوتنباا مویشوود کوامالً هومخووانی دارد .هموانطوور کوه
میدانیم ،بنا به اقتضا ،هر پرسشی که در آن مسألهای طر میشود ،کوتاه است؛ امّوا پاسوخ هور پرسشوی بنوا
بر آنکه پاسخ دهنده باید با توضیحات کامل و مناس

جواب دهد ،طوالنی است.

بنابر آنچوه گفتوه شود ،شوکل بیرونوی و نمایوان ایون شوعر ،اوّ لوین تونش را در آن بوه وجوود مویآورد.
تعارضی میان اطّال و عدم اطّال و همچن ین تباینی بین اختصار و تطویل.
این تنش ،در همة اجزای شعر بازتاب یافته است .بوا نگواهی بوه سوطر ابتودایی و انتهوایی شوعر و نحووة
استفادة شاعر از عالئم سجاوندی ،زمینه را برای بحث و بررسی در خصوص این تنش فراهم میکند.
سطر اوّل شعر با جملهای آغاز میشود « :خانوه دوسوت کجاسوت؟» ،عینواً همو ین جملوه در سوطر آخور
تکرار شده است .با این تفاوت کوچك؛ امّا داللتدار و مهم که در سطر آخر ،ایون جملوه نوه بوا عالموت
سؤال بلکه با یك نقطه تمام میشوود« :خانوة دوسوت کجاسوت» .عالموت سوؤال ،نشوانة ابهوام و نادانسوتگی
است و نقطه ،نشانة پایان جملهای خبری.
پ

می توان گفت آنچه در ابتودای شوعر در پوردة ابهوام اسوت ،در پایوان شوعر از ابهوام درمویآیود .بوه

عبارت دیگر ،کل این شعر کوششی است برای رفع ابهام و نادانستگی و این تفسویر بوا صوورتی کوه شواعر
برای شعر برگزیده  -پرسش و پاسخ  -هماهنگی دارد.
از جمله تداعیها یا داللتهای ثانوی ابهام ،تاریکی است .روشنایی داللوت بور فقودان ابهوام دارد .اگور
این بر نهاد درست باشد که «نشانی» فرایند رفع ابهام است ،آنگاه می تووان گفوت ذکور واژة «فلوق» در سوطر
اوّل شعر بی مناسبت نیست .فلق یعنی سپیده دم یا آغواز پرتوافشوانی نوور خورشوید در آسومان .از آنجوا کوه
فلق به ابتودای صوبا اطوالق مویشوود ،یعنوی بوه زموانی کوه تواریکی آرامآرام جوای خوود را بوه روشونایی
میدهد ،آوردن این کلمه در ابتدای شعری که به تدریج رفوع ابهوام مویکنود بسویار بجاسوت .هوم بوه ایون
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سب

که در بقیّة شعر کلمات یا عبارتهایی آمدهاند که به طرق مختلف توجّه خواننوده را بوه تبواین میوان

نور و تاریکی جل

میکنند و نیز حرکتی تدریجی از تیرگی بهسوی نور را نشوان مویدهنود« :شواخة نوور»

و « تاریکی شن ها» در سطر 3؛ «سپیدار» در سطر چهارم؛ «سوبز» در سوطر 6؛ «آبوی» در سوطر 1؛ «شوفّاف» در
سطر  12و سرانجام «نور» در سطر .11
متناق

نمایی بزرگ این شعر این است که هرچنود «رهگوذر» ،پرسوش «سووار» را پاسوخ مویگویود و

نشانی خانة «دوست» را میدهد؛ امّا این نشانی چندان هم راه رسیدن بوه مقصود را روشون نمویکنود .سوخن
«رهگذر» که قرار است رفع ابهام کنود ،خوود آکنوده از ابهوام اسوت .بخوش بزرگوی از ایون ابهوام ناشوی از
پیوند امر متعیّن و امر انتزاعی است؛ بورای مثوال« ،سوپیدار» و «کوچوهبواغ» ذواتوی متعویّن و لوذا ملمووس و
تصوّرپذیرند؛ حال آنکوه «سوبز» بوودن «خوواب خودا» یوا «آبوی» بوودن «پرهوای صوداقت» ،مفواهیمی تصووّر
ناپذیرند.
به همین منوال ،ترکی هایی مانند «گل تنهایی» یا «فوّارة اساطیر» یا «النوة نوور» بوه مشوهود ترین شوکل،
تنش بین امر انتزاعی و امر متعیّن را بازمینمایانند؛ زیرا در هریوك از ایون ترکیو هوا ،یوك جوزء کوامالً
عینی است و جزء دیگر کیفیّ تی کامالً ذهنی است.
از اینرو ،به رغم اینکه کالم «رهگذر» در مقام یك راهنما باید روشنیبخش باشود و عموالً هوم هرچوه
به پایان شعر نزدیوك مویشوویم شومار واژههوا یوا ترکیو هوا ی واژگوانی حواکی از نوور و روشونی بیشوتر
میشوند ،امّا در پایان هنوز نشانی واضحی از «خانة دوست» نداریم.
به دیگر سخن ،توقّ ع خواننده از نشانی و کارکردی که یك نشانی بوه طوور معموول دارد ،در ایون شوعر
(که عنووانش هوم «نشوانی» اسوت) بورآورده نموی شوود و در واقوع بورعک

آنچوه خواننوده توقّوع دارد رخ

میدهد .ایون مصوداق بوارز آیرونوی اسوت .بورای تبیوین ایون معنوا ،بجاسوت نشوانههوا یی را کوه «رهگوذر»
برمیشمرد مرور کنیم.
نخستین نشانه برای رسیدن به «دوست»« ،سپیدار» اسوت :درختوی مرتفوع کوه بورگهوای سوفید پنبوهای
دارد و چوبش نیز سفیدرن

است (تداعی کنندة نور) .سپیدار را می توان مجاز جزء به کول بورای طبیعوت

دانست؛ زیرا سایر نشانه هوا یی کوه رهگوذر مویدهود خواننوده را بوه یواد طبیعوت مویاندازنود« :کوچوهبواغ»،
«گل»« ،فوّاره»« ،کاج»« ،النة» جوجه.
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نشانه ها ابتدا در قال

تصواویر بصوری بوه خواننوده ارائوه مویشووند («نرسویده بوه درخوت /کوچوهبواغی

اسوت« ،»...دو قوودم مانوده بووه گول») ،امّووا متعاقبواً تصوواویر شونیداری ه و م اضوافه موویشووند («خووشخش وی
مویشونوی») .در سووطر «( 13در صومیمیّت سویّال فضووا ،خوشخش وی مویشونوی») ،شوواعر هوم از نووامآوای
«خشخش» استفاده کرده که صداهای آن به هنگام تلفّظ ،حکم بوه نموایش درآوردن معنوای آن را دارنود
و هم اینکه در عبوارت «صومیمیّت سویّال» از صونعت هومصوامتی آغوازین بورای تکورار صودای «س» بهوره
گرفته است.
ترکی

دو صدای «س» و «ش» در «صومیمیّت سویّال» و «خوشخشوی مویشونوی» سوکوت را بوه ذهون

متبادر میکند؛ سکوتی کوه بوا تنهوایی در «گول تنهوایی» تناسو دارد .بودین ترتیو  ،خوانودن ایون شوعر
ح های گوناگون (دیداری و شنیداری) را در خواننده فعّال میکند؛ لوذا خواننوده هنگوام قرائوت منفعول
نیست و خود را همسفر «سوار» میداند .از «سپیدار» باید به یك «کوچهباغ» رفوت کوه بوه «بلووغ» مویرسود؛
از آنجا هم باید به یك «گل» رسید که البته قبل از آن یك «فوّاره» است.
این شبکة در هم تنیدة تصاویر نهایتاً به یك «کودر» مویرسود کوه بورای برداشوتن «جوجوه» از «النوة
نور» از یك درخت «کاج» بواال رفتوه اسوت .نشوانی داده شوده موا را از یوك درخوت (سوپیدار) بوه درختوی
دیگر (کاج) رهنمون می سازد .پ

این حرکوت ،دورانوی اسوت .آیوا رسویدن بوه کوودر (نمواد سرشوت

حقیقت جوی انسان) به طریق اولی مبویّن حرکتوی دورانوی نیسوت؟ موا کوه بوه دنبوال «دوسوت» هسوتیم ،در
نهایت به ذات خودمان ارجا داده میشویم.
از شبکة تصاویر این شعر و ساختار آن که بر پایة تنش ،تنواق

و آیرونوی اسوتوار اسوت ،ایونچنوین

برمیآید که تالش برای رس یدن به یقین در خصوص بعضوی مفواهیم عبوث اسوت .آدموی مویکوشود توا از
تاریکی به نور برسد؛ امّوا ایون توالش او هرگوز بوه ثمور نخواهود نشسوت .در ایون فرآینود آنچوه از اهمیّوت
برخوردار است ،خود نف

توالش و کوشوش اسوت؛ توالش و کوششوی کوه از تواریکی بوه سووی نوور در

جریان است و در این سیر ،حرکتی دورانی را طی میکند .تالشی که در ایون شوعر شواهد آنویم ،در واقوع
در جهت گریز از جهالت به سمت حقیقت و فطرت است که به ایون توالش صوبغهای عرفوانی داده اسوت.
تباین و تنش بین نور و تاریکی عاملی است که اجزاء این شعر را منسجم کرده و به آن وحودتی انوداموار
بخشیده است.
نتيجه
تفاوت دیدگاه نقد فرمالیستی آمریکای ی (نقد نو) با سایر دیدگاههای نقدی این اسوت کوه در آن موتن ادبوی ،بوه
منزلة متنی قائم به ذات نقد میشود .به اعتقاد فرمالیستها ،کشف ساختار تنشزای آثار ادبی میتوانود موا را بوه
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معنای داللت شده در شعر رهنمون کند و انسجام معنایی از نظر آنها ،یعنی هماهنگی معانی متبواین .ارزش شوعر

النجمتاان» در
انسی الحاج و سپهری در همین ناهمگونی نهفته است .سکوت و خوروش ،رکوود و دگرگوونی ،در « ّ
تضادّی دائمی و حل ناشدنی است و همینطور تاریکی و نوور در «نشوانی» .هرچنود کوه ایون عوامول متعوارض و
تنشزا در تقابل پیوسته با یکدیگرند؛ امّا آنچه در این میان اهمّیّوت دارد و سوب

معنواآفرینی شوده اسوت ،هموین

تباین و تنش موجود است و از دل آن ،تالش که رهیافت معنایی آن است ،حاصل میشود .بوا بررسوی و تحلیول
شبکة درهم تنیده و تسلسل غیرمنطقی ابهامات و تضادهای لفظی و معنوایی ایون دو شوعر بوه رهیوافتی متفواوت از
النجمتاان» از توالش ،مفهوومی اجتمواعی و در «نشوانی» مفهوومی عرفوانی را مویتووان
معنای تالش رسیدیم .در « ّ
دریافت .تباین و تنش عاملی است که ساختار این اشعار را منسجم کرده ،به اجزاء آن وحدتی انوداموار بخشویده
است.
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 .1سپهری ،پریدخت ()1311؛ هنوز در سفرم ،تهران :پژوهش فروزان.
 .11شمیسا ،سیروس ()1311؛ نگاهی به سپهری ،تهران :مروارید.
)1313( ----------- .11؛ نقد ادبی ،تهران :فردوس.
 .12شفیعیکدکنی ،محمّد رضا ()1311؛ رستاخيز کلمات ،تهران :سخن.
 .13گورین ،ویلفرد ()1311؛ درآمدی بر نظریه های نقد ادبی ،ترجمة علیرضا فر بخش ،تهران :رهنما.
 .14هاردلند ،ریچارد ()1311؛ درآمدی تاریخی بر نظریة ادبی از افالطون تا بارت ،گروه ترجموة شویراز ،تهوران:
چشمه.

 .51احلاج ،انسی ()5991؛ لن ،بریوت :دار اجلدید.
)5991( ------- .51؛ ماذاُّصنعتُّبال ُّّاهلُّماذاُّفعلتُّبالورد  ،بریوت :دار اجلدید.

بررسی تطبیقی مفهوم «تالش» در « النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری11 /...

حممد ()5995؛ لةانُّّاتُّالُّّن صُّم خلُّإل ُّانةجا ُّال طاو ،بریوت :املرکز الثقافی العربی.
 .51خطابیّ ،
ويّهُّال ُّالتُّّاايحُّّه ،بریوت :دار الفکر.
 .51الغذامی ،عبداهلل ()5911؛ ال ط ئهُّ ُّالتُّّةک اُّمنُّالبن ُّ

ب :مجلّهها
 .11حسن لی ،کاووس (« ،)1311نقد فرم الیستی بر سه غزل از سونایی» ،فصـلنامة نقـد ادبـی ،شومارة  ،2دانشوگاه
تربیت مدرّس ،صص .31- 21
 .21علی اکبری ،رسول ()1311؛ «سوهراب در قبلوهگواه فورم» ،مجلّـة زبـان و ادب ،شومارة  ،36دانشوگاه علّاموه
طباطبایی ،صص .13- 16
 .21فوالدی ،علیرضا ()1311؛ «نقد گرانیگاهی ،روشی برای نقد فرمالیستی شعر» ،فصلنامة نقـد ادبـی ،شومارة ،3
دانشگاه تربیت مدرّس ،صص .164- 131
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النجمتان»ُّعنة ُّالحاجُّ ُّ«ناان »ُّلةرااو ُّسپرای
د راسدُّمقارندُّلمةرو ُّ«المحا لد»ُّف ُّ« ّ
يد) 1

(ف ُّضو ُّالتعل ق ُّجل ُّالتوتا ُّللاکالنّد ُّاعمايکّد ُّالنق ّ

أ م ُّرضاُّ

ريانُّشرای

2

األتساا املساعد يف قسم اللّغة العربیة وآداهبا ،جامعة الفردوتسی مشهد

مصطة ُّام ن ان

3

ماجساری يف اللغة العربیّة وآداهبا ،جامعة الفردوتسی مشهد

المل ّ ص ُّ
عینیدار هفدردت ورب تعادت وجهدات نطدر وعوا د
دکینی األمریک ّدی ویُددر الشدعر فیدی ّ
هناک للشعر وجودٌ ٌّ
اتی فی النقدد الش ّ
عینی ّ
املؤلّد و املال ّقد ّدی ولیسددت الدداربت الا ارخیی ددة والثقافیددة ات قیمددة وفددا هددذا ارب ددات النقددد  .فیاندداوش الشددکینیو األبددر األدب ددی
منطقیددة ووحیدددم ع ددویّة فددی ض ددود ادراک
کطدداهرم مسدداقلّة حیاددی علددلوا علددی اتددی ومعنددات .فبیمکانن ددا نعطددی الشددعر وددبغة ّ
الاعرف علی الللة املوجودم بینها وبنی تسائر جزاد الشعر وفقار ملعاقداهتم.
الاوترات ،الاعقیدات واملفارقات الکامنی فی الّنص و ّ
یانداوش هدذا الب ددا دراتسدة قلددیدتی «النّجمادا » ألنسدی احلدداج و «نشدانی » لسددهراس تسدپهر فدی ضودد د مدنهی یلیلد ّدی -
دکینی ا مریک ّدی؛ فی دداوش الباحیثدا فددی هدذا املقدداش بعدد ال کی دز علدی دراتسددة الادوترات املوجددودم يف
وودفی وبن ر
داد علددی النقدد الشد ّ
األبرین یشریا الی نّی لیس بیمکاننا خلا املعنا وتناتسا النص املعندو ّ ملفهدو «احملاولدة » ّارب فدی ضدود ال کیدز علدی الدنص نفسدی
وتعلی ددا عناو ددرت املا ددوترم .تش ددری النا ددائی احلاود ددلة ع ددن ه ددذت الدراتس ددی ا ل ددی تبل ددور القیمد ددة الش ددعریة ض ددمن املع ددانی الرئیس ددة لشد ددعر
«النّجمادا » ألنسدی احلدداج و «نشدانی» لسدهراس تسددپهر منهدا اللدمت والا د ّدوش ،اخلمدود والابد ّدش ،الطلمددة والندور وتبددو هددذت
تسبب الوحیدمَ الع ویّة بنی جزاد الشعر.
یهمنا هذا الاوتر املعنو کعامل ّ
حیل؛ وبالاالی ّ
املعانی ربتزاش ماناق ة ربتناهی الی ّ
الکلماتُّال ُّّل لُّّد :احملاولة ،الاوتر ،املعنی ،املفارقة ،نشانی ،النّجماا .
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