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 چکيده
نحووی   به توانرا می رخود شع تنهای و قائم به ذات است و وجودی عین شعر دارای، در نقد فرمالیستی آمریکایی

د نگیرمی رف یا خواننده مورد بررسی قرالّؤم یهانگرش و در این دیدگاه نه احساسات یعنی :عینی ارزیابی کرد
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 موتن و  وندر آیرونوی دار  یهوا گزاره، ابهامات، هاتنشیافت درنان با آبه اعتقاد  .به ذات و معنای آن دست یابند
 وار بخشید.ای منطقی و وحدتی اندامغهتوان به آن صبمی ،یگر اجزاء شعربا د هاآن موجود میان پیوند شناخت

 بوه واکواوی   ،مریکاییو در پرتو نقد فرمالیستی آ توصیفی - تحلیلیدارد تا با رویکردی جستار حاضر تالش 
بوا  توا   کوشوند می پژوهشدر این  گاننگارند .سهراب سپهری بپردازد« نشانی»نسی الحاج و ا« الّنجمتان» ةچکامدو 

 آنزای موتن و تحلیول عناصور تونش     با تکیوه بور خوود    تنهاد که ننشان ده، میان دو اثرهای موجود تنش تمرکز بر
برآینود نهوایی ایون     .دسوت یافوت  « توالش »مون مفهووم  پیرا متنجام معنایی سآفرینی و ان توان به معنامی است که
رکوود و  ، وت و خوروش سوک  نظیور  آن ةسازی شود برخی معانی برجستهدر  یارزش شعر نمایانگر تجلّی، پژوهش
در کوه   اسوت سوهراب سوپهری   « نشوانی »نسوی الحواج و   ا «الّنجمتاان» ةچکامو  هر دو درو تاریکی و نور  دگرگونی
عواملی   در جایگواه  معنوایی  همین تبواین و تونش   نیزدارد  اهمّیّت آنچه د ونقرار داری دائمی و حل ناشدنی تضادّ
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 مهمقدّ. 0
بوه   ،یادبو  ةعو الدر مط .ی بوود اهنامو ریخی و زندگیتحقیق توا  ةپژوهش ادبی تحت سیطر، بیستم ةسد در آغاز

، کووب زرّیون ) شود متن پرداخته موی ش عاطفی خواننده نسبت به واکنو نیز  مؤلّفی هااحساسات و نگرش

1311 :114). 

بوی  ادخوارج از اثور   متنوی و پورداختن بوه عناصور     تحلیل برون، داشت تنتی اهمیّآنچه برای منتقدان س 

و محتووای آن  منظوور کشوف معنوای موتن و دسوت یوافتن بوه ذات        بود. ایشان از عناصر خوارج از موتن بوه   

 .(21: 1316، ر)برسل گرفتندمیکمك 

را کوه  ی پیشوین  هوا دیودگاه ، شوود موی آمریکایی که از آنان به منتقدین نقد نوو یواد    منتقدین فرمالیست 

دانسوتند و اعوالم   موی را دارای وجوودی عینوی    شوعر  هوا آنشمردند. میود مرد، دیدی خارج از متن داشتند

توان به نحو عینوی ارزیوابی کورد. اینوان بوه سوب        میفقط خود آن را ، که برای یافتن معنای شعر کردندمی

تن و فقوط موتن تعبیور    اند کوه برخوی از آن بوه رویکورد مو     مدافع رهیافتی به تحلیل ادبی، بودنشان گراشکل

 .(42: 1311، دهین)پا ندکنمی

و وجوود آن   قورار دارد  اهمّیّوت در درجوة نخسوت    «م صورت بر معناتقدّ»اصل ، در فرمالیسم آمریکایی 

هوای  فرمالیسوت نقودهای   ،قوت یدر حق. قورار دارد  توجّوه موورد بررسوی و   مایوه  بیشتر بوا هموان عنووان درون   

 ،یاکبور یعلو ) ندهوای ادبوی نیسوت   الی صوورت بهگام تجربه از البهوجوی گامچیزی جز جست، آمریکایی

1311: 11). 

بوا یکودیگر در ارتبواا بوا      هوا آنو چگوونگی پیونود   شووند   عناصر و اجزای اثر ادبی بررسی کههنگامی 

)فرمالیسوتی( صوورت گرفتوه اسوت. بوا چنوین        شوکل محوور  خوانشوی  ، شوود ی اثر بازیابی موی ساختمان کلّ

 .(33 :1311 ،پیوند اجزای اثر سخن گفت )حسن لی میزان ةتوان دربارخوانشی است که می

وحودت منسوجم موتن ادبوی اسوت کوه       ، ات مهوم و بنیوادین نقود فرمالیسوتی آمریکوایی     از جمله فرضیّ 

 ؛کنود ها را حول موی  این تنش، متن نهایتاًامّا  ؛های داخل متن استتضادها و یا ابهام، هاحاصل برآیند تنش

 ،رسویدن بوه وحودت معنوایی اسوت )فووالدی      ، بررسی اثر ادبوی مهوم اسوت    در نقد و آنچه، به بیان دیگر یا

1311: 131). 

 ةمقالو ، صوورت مسوتقل صوورت نگرفتوه اسوت     تحقیق یا پژوهشوی بوه  ، از آنجا که تاکنون در این زمینه 

 نوعی در این زمینه نگاهی نو داشته و دست به نوآوری زده است.به پیش رو
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 پيشينه پژوهش. 0-0
ت نقود  شووند کوه زمینوه و قابلیّو    آثوار ادبوی فراوانوی از سوهراب سوپهری یافوت موی       ، فارسیادب ة در حوز

 ةدر زمینو ، انود فرمالیستی آمریکایی را دارند. توا آنجوا کوه نگارنودگان ایون مقالوه تحقیوق و بررسوی کورده         

 صورت نگرفته اسوت و تنهوا یوك نقود فرمالیسوتی      پژوهشی تطبیقی بر شعر وی، نقد نو تنش در معناسازی

در شور  اعتقواد    ،اکبوری علوی از رسوول   «فرم گاهقبلهسهراب در »ای با عنوان روسی انجام شده است. مقاله

 بوواارزشبووا وجووود آثووار و متووون ادبووی  ، ادب عربووی نیوز  ةفرمالیسوم روس بووه ادبیووت مووتن ادبووی. در حیطوو  

 نشوده اسوت. از  انجوام   صوورت نیبود تواکنون تحقیقوی   ، از جمله انسی الحواج ، و شاعران عربنویسندگان 

انودازی نوو بوه بررسوی ایون موضوو        ایون پوژوهش بوا رویکوردی جدیود و از چشوم       ،توان گفترو میینا

 پرداخته است.

 مسئلهطرح . 0-1
آیوا   .1: انود از پاسوخ دهنود عبوارت    دانتوا بو   برآننود  هایی کوه نگارنودگان در ایون جسوتار    پرسش ترینمهم

تووان بوه ذات و معنوای    ها موی به خود متن و یافتن تنش اتّکاو با متنی ات بروناطاّلعها و نظر از دادهصرف

 بوه دسوت  تووان بوه مفهوومی یکسوان از معوانی      موی ، آیا با بررسی تطبیقی ایون دو شوعر   .2 اصلی آن پی برد؟

بوه  ، ات تطبیقوی آمده دست یافت؟ در این مقاله سعی شده است تا بوا رویکورد مکتو  آمریکوایی در ادبیّو     

ات تطبیقوی بور یوافتن مودارر تواریخی و      ادبیّو ، عار پرداخته شود. از دیود ایون مکتو    بررسی و تحلیل اش

ای جهوانی و در  ات را بوه عنووان پدیوده   ادبیّو  توا ورزد و بیشوتر بور آن اسوت    گرایانه اصرار نمیشواهد اثبات

ات بیّو رونود اد ، در واقوع ایون مکتو     نمایود.  معرّفوی های دانش بشری و هنرهوای زیبوا   ارتباا با سایر شاخه

کوتواه نقود نوو و     معرّفیهای این مقاله شامل بخش به نظریه و نقد ادبی تغییر داد. ییگراخیتارتطبیقی را از 

دو اثر عربی و فارسوی در پرتوو نقود فرمالیسوتی آمریکوایی و       یقتطب بررسی و، علل گزینش شاعران، تنش

، موتن  معناسواز هوای  ادبوی و یوافتن تونش   که با پرداختن به خود اثر  است رسیدن به این رهیافت، در فرجام

 توان به محتوای گویای آن دست یافت.می

 کوتاه نقد نو و مفهوم تنش معرّفی. 1
ت اسوت و نوه معوادل تفسویر     نوه حوائز اهمیّو   ، کنند که واکنش عاطفی خواننده به متنمیتأکید ، منتقدان نو

 معنوای آن( را بوا  شوعر ) چیسوتی  ، شوود موی  دهینام «تأثیر متن ةسفسطه دربار»چنین تفسیر نادرستی که  .متن

، آوریوم  بوه دسوت  اگر محك نقودمان را از توأثیرات روانوی شوعر     ، کند. به اعتقاد آنانمیکنش شعر خلط 
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شوماری  توانود تفاسویر معتبور بوی    موی ر عیم که هور شو  اهردکزیرا گمان  ؛یماهافتاد رگراییدام تأثّگاه در آن

 .(22: 1311، یگلتونا) باشدداشته 

ت اثور  خسوا  و مار نگیرنود و بویش از هور چیوز بوه فور      را به ک «جز خود متن» کوشیدند تا چیزیمیآنان  

 شوعر دسوت یابنود   ای مرکوزی  نوو ه معوا بو ود تو وه باشنو ووجّه داشتو وتو  اوهو آنروابوط بوین    اجزای آن و، ادبی

 .(11: 1311، کنیدک)شفیعی

اسوت. آنوان    «تونش » مفهووم ، )نقود نوو(   ییتورین مفواهیم در نقود فرمالیسوتی آمریکوا     از جملوه محووری   

نظوم دارد. در برابور ایون    نووا  تونش اسوت و زنودگی روالوی بوی      ا کردند که دنیای واقعی پر ازمیاستدالل 

 .(121: 1313، )شمیسا است منسجمتی یّشعر کلّ، نظمیبت واقعیّ

ای پورتنش  بور دنیو  اردر بلوذا بودیلی    آورد ومی به وجودهمسازی و هماهنگی ، شعر از دل تقابل و تنش 

 سوازد موی ل برایی اسوت کوه شواعر از راه تخیّو    یو نانسوجام و همپوشوانی د   ةر مایو عتونش در شو   .واقعی است

 .(62: 1316، )ایگلتون

انووا  گونواگون عناصور موجوود در موتن       ةدگانو چنو  حاصول پیچیودگی معنوایی   ، شتون  هاآن ةبه عقید 

انگواری و...( و  انسوان ، کنایوه ، هراستعا، عناصر مجازی زبان )تشبیه ،ابهام، آیرونی، نمامتناقص: شامل، است

 .(11: 1311، )دیچز شوندمیتباین و درنهایت تنش در متن ، ی دیگر از عواملی که باعث تعارضبسیار

 ةکننود بایسوت القا موی  ، عوالوه بور پیچیودگی    ، برای آنکه یك اثر ادبی واجد ارزش متمایز تلقی شوود  

پیونود درونوی در موتن بوا     زا بایود از طریوق یوك هوم    ی چندگانوه و تونش  نارو تمامی معد. از ایننظم هم باش

 .(21: 1111، )الغذامی شود برطرف هاآنار شوند و تقابل یکدیگر سازگ

، شوود. منتقودان نوو   موی ص مشوخّ ، بین عناصر شکلی متن پیچیده ةرابط، هبررسی موشکافان با ، در نقد نو 

سوپ  از طریوق    ؛پردازنود موی زای موجوود در موتن   به جستجوی عناصور تونش  ، ی زبان شعرهمزمان با بررس

ریوق بوه   از ایون ط  پرداختوه و  هوا آنگشوایی از  بوه گوره   هوا آنثر و یافتن روابط میان ا ةبررسی اجزای سازند

، ی)خطواب  پردازند تا همگی در راستای یك تسلسل منطقوی قورار گیرنود   میی بدی و مرکزی اثر امعنای کلّ

1111 :11). 

و  ات عربوی در ادبیّو  انسوی الحواج  هوای  جستار در سروده، شاعران معاصر عربی و فارسی آثار بررسی رد 

 :  نگارندگان قرار گرفت توجّهمریکایی مورد با تکیه بر مبانی نقد آ ،ادب فارسیدر  سهراب سپهری
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 علل گزینش شاعران. 9

 از مفاهيم مدرنيستی ل به استفادهآشنایی با مدرنيسم و تمای. 9-0

در  هوا آنکردنود و شواعران و هنرمنودان را بوه اسوتفاده از      موی اسوتقبال  از مفواهیم مدرنیسوتی    هوا مالیستفر

، زیباشوناختی در فورم   ینوة زم درجنبش مدرنیستی مبتنوی بور دگرگوونی     چراکه ؛کردندمیآثارشان تشویق 

در ، سواخت  ی زیباشوناختی در فورم و  جارشوکن گونه هناین .(11: 1311، ینور)گ زبان و تصویر شعری بود

 وضو  آشکار است.ر این دو شاعر بعش

 ی بيگانههاآشنایی با زبان. 9-1
ا مهیّو  ات ادبوی جدیود  و نظریّو  هوا بوا رویکورد   زمینه را برای آشونایی ، ی بیگانههاآشنایی این شاعران به زبان

: 1114، )الحواج  ی آشونا بوود  ودی با انگلیسو ط کامل داشت و تا حدانسی الحاج به زبان فرانسه تسلّ .کردمی

، )سوپهری  یی داشوت ی دیگور آشونا  هوا و زبوان  فرانسوه ، ی نیز در همین راستا به انگلیسیسهراب سپهر .(11

1311 :31). 

 سفر به کشورهای بيگانه. 9-9
بوا   را نایی اوزموان زیوادی را در کشوور فرانسوه اقاموت داشوت و هموین امور سوب  آشو          تمودّ ، انسی الحاج

سوهراب   .(221: 1114، )الحواج  کورد موی فوراهم  ظهوور  یسوندگان نو وشواعران و ن  آراء و ادبیّوات ، هنو  فر

ی ادیبوان  هوا از دیودگاه  مریکایی داشوت و آچنین دی به کشورهای اروپایی و همسپهری نیز سفرهای متعدّ

 .(21: 1311، )رویین ر بودش متأثّیعصر خوهم

 زاوجود عناصر تنش. 9-1
 هوا آنگونوه داشوتند و بورای    متعوارض  زا ووافر به یوافتن الگوهوای تونش    ةعالق، ریکاییی آمهافرمالیست

 هوا آنزعوم  بوه  چراکوه  ؛تر بودنود نسبت به دیگر اشعار مهم ،اشعاری که محتوایی همراه با تنش داشته باشند

 .(121 :1311 ،)هاردلند زا نهفته استمعنا در درون همین عناصر تنش

آیرونوی و  ، تنواق  ، ی ابهوام کوه گویوا   خووریم میبر زیادی ةگونبه عبارات تنش ،انسی الحاج در شعر 

یی هوا بوه ویژگوی  ، نگاهی به شوعر سوهراب سوپهری    با .(141: 1114، )الحاج کاربردهای مجازی زبان است

کواربرد  : هوا ایون ویژگوی   ةزاسوت. از جملو  ی تونش هوا تنیودگی و پیچیودگی  خوریم که دارای درهوم میبر

 نیّعو ی و متعو و عبوارات انتزا  هاو تلفیق واژه زاواژگان ابهام، ی نو(هاتشخیص، ات تازههشبیتبان )مجازی ز

 .(12: 1311، )شمیسا باشندمی، هستندی افکنی معنایکه باعث گره



 1312تابستان ، 11شمارة ، سال سوّم، نامة ادبیّات تطبیقیکاوش/ 46
 

د نووخواه، فرینی تونش آمعنوا  بوه ، صوورت تطبیقووی بوه ، بوا گوزینش شوعری از ایوون شواعران     گانرنود نگا 

و یوافتن روابطوی    هوا آن بررسوی  و بوا تحلیول و   متن پرداخته خواهود شود  در د ی موجوهابه تنش .پرداخت

ناصور و اجوزای   نشان داده خواهد شد که فقوط بوا تکیوه بور خوود موتن و ع      ، منطقی که میانشان برقرار است

دسوت  « توالش » شوعر پیراموون مفهووم    وارماندات معنایی و در نهایت به وحدت یّکلّتوان به می، آن ةسازند

 یافت.

ف از ذکور  مؤلّو  ةن زندگینامو دت جلووه دا که به منظور کوم اهمیّو   تسیروی از روش منتقدان فرمالیبه پ 

اشوعار را  موتن  ، به موضوو  اصولی   توجّهبرای عطف  ینجاانیز در  گاننگارند، کردندمینام شاعر خودداری 

تحلیول شوکل   نخسوتین گوام در   ، بصری بوا شوکل بیرونوی شوعر     ةمواجه چراکه ؛دنکنمینام عیناً نقل  دونب

 :  اجزای آن( است وارمانداوحدت ) درونی شعر

 در پرتو نقد فرماليستی« النّجمتان» و تحليل چکامة بررسی. 1

ا اا/ُّ.لجُّساراان ُّ الاا ُُّّّصاي فاا ُّهاالُّالةاااجدُّالجاا ا  ُّت ُّ/ُّف ُّق او ُّتا ُُّّشاا   ُُّّل ُّك  اا/ُّ.ف ُّق او ُّتا ُُّّشاا   ُُّّل ُّک  اا  ُّفا ُّ/ُّ.ق ُّج ل اا،ُّاد ُّتاعالم ُُّّز  ُّ الر  ُّد ُّم 
/ُّتاما ُّجنراااُّااسااما  ُُّّ ا اا   ُّ/ُّهاااُّهماا/ُّ.دي احا ُّدُّ أ جااااُّال ُّعاا ُّلر الُّالمةاااف ُّب ُّ/ُّحاادالتُّّ تنطلقااانُّل ُّ/ُّالنظاا  ُّمتاااُّط ُّنجمتاانُّ  ُّ

اات ُّ/ُّ. خاو ُّالع اون/ُّ ظاال ُّالصالبان/ُّةاانُّاللرةاادلب ُّت ُّفا ُّ/ُّر ُّ أخاا ُّاعجاااوُّ الصا و ُّ /ُّتتااكضااان/ُّالا ُّالنجماد ُُّّالنجماد ُُّّ  ُّا 
/ُّ ال ا  ُُّّال ا  ُُّّبا ن ُّ/ُّالصاي ا  ُُّّ فا ُّالةةاحد ُّ/ُّ.انر اارا ُّ ا ا ا ُّ/ُّف ُّاعخاا ُّالوا    ُّ تاتم ُّ/ُّ.ف ُّلحظد ُُّّالةن ن ُُّّتقطعانُّمالي ن ُّ

ُّالةن ن ُّ/ُّناجمد ُّكاعفع /ُّما ُّت ُُّّتعود ُّ/ُّ لحظد ُُّّلحظد ُُّّب ن ُّ  .(126-121: 1114، )الحاجُّ.مالي ن 

هموه  / اسوت دار زندهدهند و برف ش در این ساعت جویبارها گوش فرا می/ همه چیز از حرکت بازماند: ترجمه

حاد و اتّ/ زیرا آنجا دو ستاره نظم را درهم شکستند/ درآمدو لودگی معمول به حال تعلیق  چیز از حرکت بازماند

ه دور وهوا را از خوود بو   نوام ، یکوی / هستند که آن دواینك / پ  از آتش فاصله و دردهای آزادی/ اندرا برخاسته

و بویم  / هوای چلیپاهوا را  و سوایه / کندمی به تنو آتش شوق را  /ها رارا و صخره هاعلفدیگر  ةو ستار/ افکندمی

زار سوال را در یوك لحظوه    وهوزاران هو  / گیرندبر یکدیگر پیشی می/ وردوخد میوستاره به ستاره پیون/ دیدگان را

و در / افتود فواق موی  پ  سقوا هوردو در آن واحود اتّ  / کندو یکی خود را در ژرفای دیگری رها می/ پیمایندمی

 ...کندنرم همچون مار گذر می ،دوباره سالیان دوری/ آمد و رفت لحظاتدر / میان دو دست/ خنای کوچكفرا

ی شوعر بوه درسوتی    معنای کلّو  که با ییشکیل شده است. دو صدااز دو صدای متفاوت ت «الّنجمتاان» شعر 

سوکون و  ، وتبوا عبواراتی روبورو هسوتیم کوه حواکی از سوک       ، پیوند خورده است. در قسمت ابتدایی شوعر 

 .دارندتکاپو و غلیان ، ششعباراتی را شاهدیم که نشان از جو، دنبال آنبه بهت مح  است و

یوابیم کوه دو فضوای    موی تبواین و تنشوی را در آن   ، انودازیم موی نگاهی که به شکل بیرونی ایون شوعر    با 

اجوزای   ةدر همو ، ودشو موی این تنش که از آن با عنوان تنش عموده یواد    د.نخورمیرض در آن به چشم متعا
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همگوی در راسوتای تونش     شود کوه میتقسیم  ییهاخورده تنش به خود، شعر انعکاس یافته است. این تنش

 دارند و در صدد بیان معنای آن هستند. عمده قرار

در امّوا  ؛ نقطوه قورار دارد  ، ی کوه در انتهوای آن  اهشوود. جملو  موی ی خبری آغواز  اهشعر با جملاوّل  سطر 

ی اهپایوان جملو   نشوان ، کوه نقطوه   گونوه داللوت  با ایون تفواوت   .مبا چندین نقطه روبرو هستیسطر آخر شعر 

کوه از   باشود بیوانگر هموان سوکوت و سوکونی      توانود موی  خبری است و حاکی از اطوالق محو  اسوت و   

امتوداد و   حواکی از ، وجوود چنود نقطوه در انتهوا    ، سوطر آخور  در امّوا   ؛شوود موی سطرهای آغازین برداشوت  

 همیشه جاری است. ه وتحرکتی پیوس

حرکتوی در   در انتهوای شوعر بوه    ،و رکوود هموراه بوود    بسوت بون عر بوا  توان گفت آنچه در ابتدای شو می 

و ابهاموات   هوا بسوت بون ن شعر تالشی است بورای زدودن  یا میتما ،شود. به عبارت دیگرمیتبدیل ، جریان

 .تکاپو و دگرگونی، ه حرکتیدن بو رس

بوردن   کوار ه داری برف است. شواعر بوا بو   زندهن جویبارها و ش داد وش فراصحبت از گدوّم،  سطر در 

د بیان این مطل  است کوه عموق و ژرفوای    مترصّ، که خود موجد تنش و ابهام در شعر است هااین استعاره

ی شوگرف  اهانتظوار حادثو  ، بورف جزئوی از آننود    و تمام طبیعت که جویبارها شان دهد.سکوت و رکود را ن

 را دارند.

لجُّالا ُّّ»بوه کوار بوردن    ، ی کنویم اگر سطرهای آغازین را نوعی ابهوام فرورفتوه در سوکوت و سوکون تلقّو      
، یتواریک ، داللوت ثوانوی ابهوام    چراکوه  ؛رسود موی  بوه نظور  درسوت   دوّم در سطر «الجا ا  ُّتصاي »و  «ساراان

شوار از بهوت   است که به نووعی بوا ابهوام سر    خشکی و جمود، برف ةثانوی انیسکون و ایستایی است و از مع

در واقوع  ، کنود موی داری زندهو برف ش  دهندمیوقتی جویبارها گوش فرا ون مح  تناس  دارد. و سک

 ی مستقیم دارد.اهند و همین انتظار نیز با ایستایی و سکون رابطاهتنشسبه انتظار 

گویوای تأکیود    توانود میتکرار شده است. این تکرار  یناًع، عبارت سطر اول، شعر مسوّ در ابتدای سطر 

یی دانسوت کوه   هوا مکث توانمیرا  هایرگولووجود . ت مطلقی باشد که سیطره یافته استبر بهت و سکو

 تأکیود بیشوتر ایون تعلیوق و رکوود را     حتّوی   افتنود. موی یی که گویا به جریان نهابرند. مکثمیراه به جایی ن

ی خوود گویوا   «قجّلا» مجهول آمدن فعل د.شاهد بو «قجّلا»و  «فتوقّا» لعتوان از پی یکدیگر آمدن دو فمی

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

، آیود یبرمو  و دقیقواً بوا آنچوه از عبوارات     بهوت و بالتکلیفوی اسوت   ، نادانسوتگی ، فعول مجهوول   ةثانوی معانی

 .همخوانی دارد
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کوه   طوور هموان  شوود. موی بهوام دگرگوون   سوکوت و رکوود فرورفتوه در ا    فضوای ، در سطر چهارم شعر 

در سوطر چهوارم    «الّنجمتاان» ةپو  ذکور واژ   ؛تواریکی اسوت  ، هوام ی ثوانوی اب هوا از تداعی ،تر بیان شدپیش

 .یپرتوافشانسپیدی و  ، یعنی درخشش ؛نیست. ستاره مناسبتیب

شوعر در   ةادامو  شوعر بوا آن روبورو بوودیم.     غواز این واژه خود نوعی کمك به رفع ابهامی است کوه در آ  

خواننوده را بوه خوود جلو       توجّوه ، کنود میاجزای شعر برقرار  ةبا تناسبی که با بقی و تدریجواژه ب اینپرتو 

 .رساندمیتاریکی و نور به تباین  او را کند ومی

تونش  ، خوود ، لهمسوأ ایون   چورا دو سوتاره؟   .سوخن رفتوه اسوت    (الّنجمتاان)از دو سوتاره  ، سطر چهارم در 

یك دست صدا نودارد. ایون کنایوه     کهکند. ما بسیار با این عبارت روبرو هستیم میمحتوایی در متن ایجاد 

حاد میان دو سوتاره بوا سوطر پونجم تناسو  و همواهنگی دارد. در       این اتّ و حاد در انجام امور داردنشان از اتّ

-زاسوت. متنواق   لیه سکوت و رکودی که ابهوام حادی عاتّ ؛حاد به میان آمده استسخن از اتّ ،سطر پنجم

از مقووالت   بایسوت موی طبیعتواً   ،شوویم موی نزدیك  آنی سمت انتهای شعر این است که هرچه بهی کلّینما

در سوطر ششوم بوا عبواراتی روبورو      امّوا  ؛ برسویم  )سوتاره(  )ابهام( بوه روشونی   و از تاریکی زا کمتر شودتنش

 اند.شویم که خود مشحون از ابهاممی

 یوی زابوا الگوهوای تونش    راهوش  ةدر ادامو  ،راه را روشون کنود   خوود  پرتووافکنی که قرار است با  ستاره 

 .(د ُّا جاااُّالحاياُّلر الُّالمةاافد) ی اسوت عو ر انتزان و امو د و این ابهام ناشوی از پیونود امور متعویّ    شومیروبرو 
نشوان   ن راعوی و امور متعویّ   ین امور انتزا تونش بو  ، ر ناپذیرند و به مشهورترین شکلی و تصوّدریجمفاهیمی ت

ت پرتوافشوانی و  علّو  چراکوه  ؛ت وجوود آن دو سوتاره را تبیوین کننود    توانند علّمی، . این دو مفهومدهندمی

اسووت کووه در  توواریکیو ایسووتایی  وزش و دردی اسووت کووه حاصوولدرخشووش آن دو سووتاره ناشووی از سوو 

و ایسوتایی   سوکوت ، تری از ابهوام ی کوه در بسو  تاریک ایگونه شود. آزادی ازمیسطرهای آغازین برداشت 

 غرق شده است.

 هوا و صوخره  )اعجاااو( هوا علوف ، )اعساما ( ها. نامهستیم گونهشاهد عباراتی تنش، نهم در سطر هشتم و 

، از ابهاموات  هوایی ی هسوتند کوه موانع آزادی و ر   یهوا قات و وابسوتگی کلماتی استعاره گونه از تعلّ )الص ور(

 د.نباشمی موجود رکود و سکون

قوات معنووی   کشند تا خوود را از تعلّ میروشنایی و پرتوافکنی را به دوش  ةکه وظیف گویا این دو ستاره 

تواننود  موی ن، بخشوند نرهوایی   )اعجاااوُّ ُّالصا ور(، (هوا رهخو صو  های )علفقات مادّ( و تعلّاعساما ، ها)نام
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 و طبیعوت باشوند   تموام  از، ه کول جوزء بو   تواننود مجواز  موی  هوا و صوخره  هوا که باید بدرخشند. علف طورآن

عقایود و   .نود اهسوتاره ترسویم کورد    آن دوی از پویش تعریوف شوده کوه بورای      یهاتاستعاره از قوانین و سنّ

 .نداهنقش بست شانخره در جان و فکرو مانند ص اندییدهرو آنانونه بر تن افکاری که علف گ

شووند  موی مل ر ناپوذیر را شوا  یدی و تصوّتجر ةالگوهای درهم تنید ،دوازدهمیازدهم و ، سطرهای دهم 

آن دو  .ع اون()خاو ُّال و تورس چشومان  لبان(ُّال ُّالّصاظا) ی چلیپاهاهاسایه: . عباراتی چوناندتنش گویایکه 

در ایون راه نوه هراسوی از     هوا آنکننود.  موی  بر تنزدایی و رسیدن به مقصد آتش شوق را در راه ابهام، ستاره

تواننود  موی ، لبان()الّصا هوا . صولی  هاسوت آنکه منتظور فروپاشوی و عقوبوت     دارند و نه از چشمانی هاصلی 

قوات و  یی کوه دل بوه هموان تعلّ   هوا مجواز از انسوان  ، )الع اون(ُّنمادی از مجازات و شوکنجه باشوند و چشومان   

 کنند.میگیری جبههند و در برابر مخالفان اهن بستی پیشیهاوابستگی

تیم کوه انتظوارش   جوشوش و انقالبوی روبورو هسو    ، یج دگرگوون بوا او ، آغازین بند چهوارم ی هادر سطر 

شووند توا از آن هموه    موی گیرنود و جوذب یکودیگر    موی پیشوی   یگرهمد بر (الّنجمتاان) آن دو ستاره رفت.می

شوویم کوه بوار    موی ی روبورو  اهبوا کلمو  ، (انر ااراُّ ا ا ا) . در سطر آخر این بند شوعر ابهام راهی به بیرون یابند

 سازد.میشود و برداشت ما را نسبت به قبل متزلزل می  آیرونی را سب  وقو ةزمین، منفی آن

 هوا هوم تنیودگی  و در هوا از پیچیودگی  ،شویممیع خواننده آن است که هر چه به پایان شعر نزدیك توقّ 

گیورد و ایون   موی ن صوورت  آخوالف  امّوا   ؛اسوت گشایی و روشنی گره، کارکرد ستاره چراکه ؛کمتر شود

شوعر هوم جوز ایون نباشود. بورای        ةداللوت شود  امّا یرونی است. ولی شاید معنای ناگفته مصداق بارز یك آ

 بررسی کنیم. دقّت ابرا  هات و کلمهابارعبجاست که ، تبیین این معنا

یوك صودای   ، حواد بورای رهوایی از خفقوان و ایسوتایی گذشوته      در راه اتّ، سوتاره  آن دو، در بند چهوارم  

کوه   طوور هموان دهود.  موی گونوه خوود را نشوان    این حرکت انقوالب  ةعصار که به صورت نداهالقول شدفقمتّ

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

بوه   در نهایوت بوا یوك سوقوا ظفرمندانوه پوا       ،این حرکت با آن هموه تالطوم   آن رخ دهد.ی سقوا در انتها

و رکوود   یعنوی رهوایی و گسسوتن از سوکوت    ، ارتسوقوا در ایون عبو    ،گوذارد. در واقوع  موی وجود  ةعرص

 ور و روشنایی.نهمراه با ابهام به سوی حرکت و تکاپو و در نهایت رسیدن به 

 تنواق  ایون عبوارت دارای    .روبورو هسوتیم   ( الصاي اُُّّدالةةاح) کوچوك  یفراخنوا  بوا ، بند آخر شوعر  در 

ر کرد کوه کوچوك باشود؟ اگور ایون عبوارت را       وّتوان زمین وسیع و فراخی را تصمیبارزی است. چگونه 

ه فورض کنویم کوه    د. اگر فراخی را معادل عالم مادّکرتوان این تناق  را حل می، استعاره از زمین بگیریم
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محصوور در زموان و مکوان اسوت و از     ، با این وجودامّا  ؛وسعت عظیمی دارد دارای اقالیم گسترده است و

 .ستص اخّمش یاین حیث کوچك و دارای چارچوب

، م ایون بنود  توانود مجواز از ابوزار قودرت باشود و در سوطر سووّ       موی ، )ال ا ( دسوت ، بند آخر دوّم در سطر 

ل در ایون فراخنوای   که گویوای تغییور و تحووّ    دست و زمانی مجاز از سالیان طوالنی و دراز.، (د)لحظا لحظه

توالش   و دورانوی  حرکوت  اسوتمرار  تووان شواهد  موی وضوو   ب، در سه سطر پایانی بند آخر کوچك هستند.

 تکاپو و دگرگونی بود.، و رسیدن به حرکت هابستبرای رفع ابهامات و سکوت و بن

چوون   ،گیورد موی روی آن صوورت   که بر را التیر و تحوّیگذشت سالیان و تغی، شاعر در شعر خویش 

)سوتاره(   ینوور  )ابهوام(  و در پوی هور تواریکی    گیورد موی داند که به آهستگی و نرمی صورت میخزش مار 

ایون حرکوت دورانوی همچنوان      و شوود موی ن نور یدوباره تاریکی جانش ،دوران و حرکتو در این  آیدمی

 در پایان سطر آخر این بند نیز متناس  با این رهیافت است. هاینچنقطهادامه خواهد یافت. آوردن 

 شواید در نگواه   ،جوود دارنود  زایی که در متن ونشان داد که عناصر تنش، برآمدتحلیل این شعر  ازآنچه  

همگوی   ،بوا خوانشوی نزدیوك    و تور ل و نگواه دقیوق  با تأمّامّا  ؛غلط و ناآشنا و غری  به نظر رسند کامالًاوّل 

 و تبدیل شدند. ایون قرائوت فرمالیسوتی زمینوه را فوراهم سواخت توا معنوا         واراندامتی موزون و یّکلّبه  هاآن

تلویحواً  ، ساختاری این شعر کوه مبتنوی بور تونش بوود      ة. از شبکآنچه شعر خواهان بیان آن است گفته شود

ط یافتوه بوود و   چنین برآمد که در راه زدودن ابهام و پشت سرگذاشتن سکوت و رکودی که در ابتودا تسولّ  

آنچوه مهوم جلووه    ، رسیدن به دگرگونی و نور و درخشش و در نهایت رسیدن به مقصد و هدف موورد نظور  

طوور کامول از    شود و این توالش هرگوز بوه   میل ی است که در این راه متحمّکند تالش و رنج و زحمتمی

آورد معنوایی ایون شوعر اسوت     اگر با نگواهی موشوکافانه بوه مفهووم توالش کوه ره       .آوردمین نتاریکی بیرو

، آن ةو عبوارات متضواد و درهوم تنیود     کلموات ، ی موتن به ساختار کلّ توجّهدر خواهیم یافت که با  ،بنگریم

زایوی در  زدایوی و ابهوام  تنش و تبواینی کوه میوان ابهوام     و شودمفهومی اجتماعی به ذهن متبادر می ،از تالش

 به انسجام معنایی آن منجر شد. ،این شعر شاهدش بودیم

 در پرتو نقد فرماليستی« نشانی»و تحليل شعر  بررسی. 6

نووری کوه بوه لو       ةشاخرهگذر / آسمان مکثی کرد/ در فلق بود که پرسید سوار «؟دوست کجاست ةخان»

وچوه  ک/ ،بوه درخوت   هنرسوید »/ :نشوان داد سوپیداری و گفوت    و به انگشوت / بخشید هاداشت به تاریکی شن

روی موی / پرهوای صوداقت آبوی اسوت.     ةو در آن عشق بوه انوداز  / تر استباغی است که از خواب خدا سبز
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دو قودم مانوده بوه    / پیچوی موی  پ  به سومت گول تنهوایی   / آردمیآن کوچه که از پشت بلوغ سر به درتا ته 

ال فضوا  ت سویّ در صومیمیّ / ردیو گیفرامو و تو را ترسی شوفاف  / مانیمیجاوید اساطیر زمین  ةارپای فوّ/ گل

و از او / نوور  ةجوجوه بوردارد از النو   ، رفتوه از کواج بلنودی بواال    / بینوی موی کوودکی  / شونوی موی خشی خش

 .(41: 1313، )سپهری «دوست کجاست ةخان/ پرسیمی

از دو بند تشکیل شده اسوت. هور قسومت از ایون شوعر صودای جداگانوه و متفواوتی را در         « نشانی» شعر 

و در بنود بعودی صودایی     شوود موی پرسویده  « سوار»پرسشی توسط یك ، بند ابتدایی این شعر خود دارد. در

یوابیم  موی رت در طوول هور بنود د   دقّو  گوید. بامیرسد که نشانی راه را به سوار میبه گوش « رهگذر»از یك 

کوه   طوور هموان دارد.  خووانی هوم شوود کوامالً   موی که طول هر یك به مقتضای محتوایی که از آن اسوتنباا  

پاسوخ هور پرسشوی بنوا     امّوا  ؛ کوتاه است، شودمیطر  ی اهلأهر پرسشی که در آن مس، بنا به اقتضا، دانیممی

 است. والنیط، بر آنکه پاسخ دهنده باید با توضیحات کامل و مناس  جواب دهد

آورد. موی لوین تونش را در آن بوه وجوود     اوّ، شوکل بیرونوی و نمایوان ایون شوعر     ، آنچوه گفتوه شود    بنابر 

 ار و تطویل.صتخین تباینی بین او همچن اطاّل و عدم  اطاّل تعارضی میان 

 ةنگواهی بوه سوطر ابتودایی و انتهوایی شوعر و نحوو        شعر بازتاب یافته است. بوا  اجزای ةدر هم، این تنش 

 کند.میدر خصوص این تنش فراهم  بررسیزمینه را برای بحث و ، سجاوندی عالئمشاعر از  ةاستفاد

ین جملوه در سوطر آخور    عینواً همو  ، «خانوه دوسوت کجاسوت؟   » :شودمیی آغاز اهشعر با جملاوّل  سطر 

عالموت   ایون جملوه نوه بوا    ، دار و مهم که در سطر آخرداللتامّا  ؛. با این تفاوت کوچكستتکرار شده ا

ابهوام و نادانسوتگی    ةنشوان  ،عالموت سوؤال  . «دوسوت کجاسوت   ةخانو » :شوود میسؤال بلکه با یك نقطه تمام 

 ی خبری.اهپایان جمل ةنشان ،است و نقطه

. بوه  دیو آیدرمو در پایوان شوعر از ابهوام    ، ابهوام اسوت   ةتوان گفت آنچه در ابتودای شوعر در پورد   میپ   

برای رفع ابهام و نادانستگی و این تفسویر بوا صوورتی کوه شواعر      کل این شعر کوششی است ، عبارت دیگر

 هماهنگی دارد. - پرسش و پاسخ - برای شعر برگزیده

 اگور  تاریکی است. روشنایی داللوت بور فقودان ابهوام دارد.    ، ی ثانوی ابهامهایا داللت هااز جمله تداعی 

 در سوطر « فلوق » ةتووان گفوت ذکور واژ   میاه آنگ، فرایند رفع ابهام است« ینشان»باشد که  ستاین بر نهاد در

دم یا آغواز پرتوافشوانی نوور خورشوید در آسومان. از آنجوا کوه        مناسبت نیست. فلق یعنی سپیدهشعر بیاوّل 

جوای خوود را بوه روشونایی      آرامآرامیعنوی بوه زموانی کوه تواریکی      ، دشوو موی فلق به ابتودای صوبا اطوالق    

هوم بوه ایون     کنود بسویار بجاسوت.   موی ی که به تدریج رفوع ابهوام   آوردن این کلمه در ابتدای شعر، دهدمی
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خواننوده را بوه تبواین میوان      توجّهند که به طرق مختلف اهیی آمدهاشعر کلمات یا عبارت ةسب  که در بقیّ

 «نوور  ةخاشو »: دهنود موی سوی نور را نشوان  حرکتی تدریجی از تیرگی به نیز د ونکنمیجل   نور و تاریکی

در  «افشوفّ »؛ 1 در سوطر  «آبوی »؛ 6در سوطر   «سوبز »؛ در سطر چهارم« سپیدار»؛ 3در سطر  «اهتاریکی شن» و

 .11 در سطر «نور»و سرانجام  12 سطر

گویود و  موی سوخ  ارا پ« سووار » پرسوش ، «رهگوذر » هرچنود ی بزرگ این شعر این است که ینمامتناق  

 کنود. سوخن  موی دن بوه مقصود را روشون ن   این نشانی چندان هم راه رسیامّا  ؛دهدمیرا « دوست» ةنشانی خان

خوود آکنوده از ابهوام اسوت. بخوش بزرگوی از ایون ابهوام ناشوی از          ، که قرار است رفع ابهام کنود « رهگذر»

ن و لوذا ملمووس و   ذواتوی متعویّ   «بواغ کوچوه »و  «سوپیدار »، بورای مثوال   ؛ن و امر انتزاعی استمتعیّ رپیوند ام

ر تصووّ  یمفواهیم  ،«پرهوای صوداقت  » بوودن « آبوی »یوا   «خودا  خوواب »بوودن   «بزسو »حال آنکوه   ؛رپذیرندتصوّ

 ناپذیرند.

، ترین شوکل دبوه مشوهو   «نوور  ةالنو » یا «اساطیر ةرافوّ»یا  «گل تنهایی» یی مانندهاترکی ، همین منوال به 

کوامالً   یوك جوزء   ،هوا  زیرا در هریوك از ایون ترکیو    ؛انندینمایبازمن را تنش بین امر انتزاعی و امر متعیّ

 ذهنی است. تی کامالًدیگر کیفیّ زءاست و جعینی 

بخش باشود و عموالً هوم هرچوه     در مقام یك راهنما باید روشنی« رهگذر» به رغم اینکه کالم، رواز این 

ی واژگوانی حواکی از نوور و روشونی بیشوتر      هوا یوا ترکیو    هوا شوویم شومار واژه  موی به پایان شعر نزدیوك  

 .نداریم «دوست ةخان»اضحی از در پایان هنوز نشانی وامّا ، شوندمی

 در ایون شوعر  ، دارد ع خواننده از نشانی و کارکردی که یك نشانی بوه طوور معموول   توقّ، سخن به دیگر 

ع دارد رخ شوود و در واقوع بورعک  آنچوه خواننوده توقّو      موی بورآورده ن  اسوت( « نشوانی »)که عنووانش هوم   

« رهگوذر » یی را کوه هوا ت نشوانه اسو بج، ابورای تبیوین ایون معنو     .اسوت  دهد. ایون مصوداق بوارز آیرونوی    می

 شمرد مرور کنیم.میبر

ی اهی سوفید پنبو  هوا درختوی مرتفوع کوه بورگ     :اسوت « سپیدار»، «دوست»نخستین نشانه برای رسیدن به  

توان مجاز جزء به کول بورای طبیعوت    مینور(. سپیدار را  ة)تداعی کنند دارد و چوبش نیز سفیدرن  است

، «بواغ کوچوه »: اندازنود موی را بوه یواد طبیعوت     هدهود خواننود  موی یی کوه رهگوذر   اهو زیرا سایر نشانه ؛دانست

 جوجه.« ةالن»، «کاج»، «ارهفوّ»، «گل»
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بواغی  کوچوه / نرسویده بوه درخوت   )» شووند موی ه ئو بوه خواننوده ارا   یتصواویر بصور   در قال ابتدا  هاشانهن 

 یخشووخووش)» شووند موویم اضوافه  شونیداری هوو  متعاقبواً تصوواویر امّووا ، «(دو قوودم مانوده بووه گول  »، «اسوت... 

آوای شوواعر هوم از نووام ، («شونوی موی  یخشووخوش ، ال فضووات سویّ صومیمیّ  در)» 13در سووطر «(. شونوی موی 

حکم بوه نموایش درآوردن معنوای آن را دارنود      ،ظاستفاده کرده که صداهای آن به هنگام تلفّ« خشخش»

بهوره  « س»بورای تکورار صودای     صوامتی آغوازین  از صونعت هوم  « الت سویّ یّصومیم » و هم اینکه در عبوارت 

 گرفته است.

سوکوت را بوه ذهون    « شونوی موی  یخشو خوش »و  «الت سویّ صومیمیّ »در « ش»و  «س» ترکی  دو صدای 

خوانودن ایون شوعر    ، تناسو  دارد. بودین ترتیو    « گول تنهوایی  »سکوتی کوه بوا تنهوایی در     ؛کندمیمتبادر 

ل عو لوذا خواننوده هنگوام قرائوت منف    ؛ ندکمی ال)دیداری و شنیداری( را در خواننده فعّ ی گوناگونهاح 

؛ رسود موی  «بلووغ »رفوت کوه بوه    « باغکوچه»باید به یك « سپیدار»از  داند.می« سوار» سفرهمنیست و خود را 

 است.« ارهفوّ»رسید که البته قبل از آن یك « گل»از آنجا هم باید به یك 

 ةالنو »از « جوجوه »رسود کوه بورای برداشوتن     موی « کودر»تصاویر نهایتاً به یك  ةدر هم تنید ةاین شبک 

بوه درختوی    )سوپیدار(  رخوت نشوانی داده شوده موا را از یوك د     بواال رفتوه اسوت.   « کاج»از یك درخت « نور

)نمواد سرشوت    دورانوی اسوت. آیوا رسویدن بوه کوودر      ، سازد. پ  این حرکوت می)کاج( رهنمون  دیگر

در ، هسوتیم  «دوسوت » سوت؟ موا کوه بوه دنبوال     رانوی نی ون حرکتوی د جوی انسان( به طریق اولی مبویّ حقیقت

 شویم.مینهایت به ذات خودمان ارجا  داده 
چنوین  ایون ، اسوت اسوتوار  تنواق  و آیرونوی   ، تنش ةبر پای که آن تصاویر این شعر و ساختار ةاز شبک 
کوشود توا از   موی  موی آد ث اسوت. بو عبعضوی مفواهیم    در خصوصیدن به یقین آید که تالش برای رسمیبر

ت ایون توالش او هرگوز بوه ثمور نخواهود نشسوت. در ایون فرآینود آنچوه از اهمّیو           امّوا   ؛به نور برسد تاریکی
توالش و کوششوی کوه از تواریکی بوه سووی نوور در         ؛خود نف  توالش و کوشوش اسوت   ، برخوردار است

 در واقوع ، ایون شوعر شواهد آنویم    تالشی که در  .کندمیحرکتی دورانی را طی ، جریان است و در این سیر
 عرفوانی داده اسوت.   یاصوبغه گریز از جهالت به سمت حقیقت و فطرت است که به ایون توالش    ر جهتد

 وارانودام آن وحودتی   و به منسجم کردهاین شعر را  اجزاءنور و تاریکی عاملی است که و تنش بین  تباین
 .بخشیده است

 نتيجه
بوه  ، ن ادبوی تمو  در آن ی نقدی این اسوت کوه  های )نقد نو( با سایر دیدگاهآمریکای تفاوت دیدگاه نقد فرمالیستی

توانود موا را بوه    میزای آثار ادبی کشف ساختار تنش، هاشود. به اعتقاد فرمالیستمیمتنی قائم به ذات نقد  نزلةم
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ر ارزش شوع  .هماهنگی معانی متبواین یعنی ، هاآنانسجام معنایی از نظر  شده در شعر رهنمون کند و معنای داللت

در « الّنجمتاان»در ، رکوود و دگرگوونی  ، سکوت و خوروش  .فته استگونی نهمو سپهری در همین ناهاج نسی الحا

کوه ایون عوامول متعوارض و      هرچنود  .«نشوانی »تاریکی و نوور در   طورنیهمی دائمی و حل ناشدنی است و تضادّ

هموین  ، آفرینی شوده اسوت  ادارد و سوب  معنو   اهمّیّوت میان آنچه در این امّا  ؛زا در تقابل پیوسته با یکدیگرندتنش

 بوا بررسوی و تحلیول    .شودمیحاصل ، که رهیافت معنایی آن است تالش، تباین و تنش موجود است و از دل آن

درهم تنیده و تسلسل غیرمنطقی ابهامات و تضادهای لفظی و معنوایی ایون دو شوعر بوه رهیوافتی متفواوت از        ةشبک

تووان  مفهوومی عرفوانی را موی    «نشوانی »مفهوومی اجتمواعی و در    ،از توالش  «الّنجمتاان»معنای تالش رسیدیم. در 

بخشویده   وارانودام به اجزاء آن وحدتی  ،عاملی است که ساختار این اشعار را منسجم کرده تباین و تنش دریافت.
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ُّسپرای«ُّناان »عنة ُّالحاجُّ ُّ«ُّالّنجمتان»ُّ ف«ُّالمحا لد»راسدُّمقارندُّلمةرو ُّد  لةرااو
ُّالنق يّد(ُّ )ف ُّاعمايکّ د ُّللاکالنّ د ُّجل ُّالتوتا ُّالتعل ق  1ضو 

 أ م ُّرضاُّ   ريانُّشرای2
 جامعة الفردوتسی مشهد ،يف قسم الّلغة العربیة وآداهبا ساعداملتساا  األ

 مصطة ُّام ن ان3
  جامعة الفردوتسی مشهد ،اللغة العربّیة وآداهبا ماجساری يف

ُّالملّ ص
ویُددر  الشدعر فیدی عینّیدار هفدردت ورب تعادت وجهدات نطدر وعوا د   هناک للشعر وجوٌد عینیٌّ  اتّی فی النقدد الشدکینّی األمریکدیّ 

النقددد . فیاندداوش الشددکینیو  األبددر األدبدددی   ارخییدددة والثقافیددة  ات قیمددة وفددا هددذا ارب ددداتاملؤلّدد   و املالّقددّی ولیسددت الدداربت الا
ضدددود ادراک کطدداهرم مسدداقّلة حیاددی علددلوا علددی  اتددی ومعنددات. فبیمکانندددا    نعطددی الشددعر وددبغة منطقّیددة ووحیدددم ع ددویّة فددی 

 ملوجودم بینها وبنی تسائر  جزاد الشعر وفقار ملعاقداهتم.فی الّنص والاعّرف علی الللة االاعقیدات واملفارقات الکامنی ، الاوترات
 - پهر  فدی ضودددد مدنهی یلیلددیّ لسددهراس تسد« نشدانی»ألنسدی احلدداج و « الّنجمادا »یانداوش هدذا الب ددا دراتسدة قلددیدتی  

 ات املوجددودم يفز علدی دراتسددة الادوتر فی دداوش الباحیثدا  فددی هدذا املقدداش بعدد ال کیدد؛ وبندادر علددی النقدد الشددکینّی ا مریکدیّ  وودفی
فدی ضدود ال کیدز علدی الدنص نفسدی  ارّب « احملاولدة»األبرین    یشریا الی  نّی لیس بیمکاننا خلا املعنا وتناتسا النص املعندوّ  ملفهدو  

لشددددعر   لدددی تبلدددور القیمددددة الشدددعریة ضدددمن املعدددانی الرئیسدددةاالنادددائی احلاوددددلة عدددن هدددذت الدراتسدددی تعلیدددا عناودددرت املادددوترم. تشدددری و 
الطلمددة والندور وتبددو هددذت ، لابدّدشاخلمدود و ا، الا ددّوشلسدهراس تسددپهر  منهدا اللدمت و « نشدانی»ألنسدی احلدداج و « ادا الّنجم»

 بالاالی یهّمنا هذا الاوتر املعنو  کعامل تسبّب الوحیدَم الع ویّة بنی  جزاد الشعر.و ؛ املعانی ربتزاش ماناق ة ربتناهی الی حیلّ 
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