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  ي سپهر"مسافر"  شعريشناخت  نشانهيبررس
  )وبسنكايفاتر و ي ري الگو؛ ساختارگرايشناس  نشانهيبرمبنا(

 *يفرهادطهماسب
   واحد اسالمشهر،ي، دانشگاه آزاداسالميات فارسيارگروه زبان وادبياستاد

  رانيااسالمشهر، 
  **يمهوش خواجو

  تحقيقات نشجوي كارشناسي ارشد گروه زبان وادبيات فارسي، دانشگاه آزاداسالمي واحد علوم ودا
 رانيا تهران،

 )1396ريت :خ چاپيتار، 13/03/96 :بيخ تصوي، تار21/04/94 :افتيخ دريتار(

  ده    كيچ
 ميان روابط معنا را در   و ساختارگرايان،  هاي درون متن است    ساختارگرا درپي كشف نشانه    شناسي نشانه

  .         يابند دست متن مفهوم به هستند، تا ها نشانه يافتن پي در خالق خوانش با جوينـد؛ آنها مي اجزاي متن
 ةيدر سـا   مـتن  ييسـاختارگرا  مبحـث  از طرح  قبل دارد؛ ييهمسو» افتيدر «هيبا نظر  ييساختارگرا

 رد، خواننـده، خــوانش    ك را مطرح  »مؤلف مرگ «ي هيبارت نظر  روالن هكنياز ا  اما پس  قرارداشت مؤلف
  .افتي تيمتن، اهم يتشافكو ا خالق

 ريفـاتر  آوردند، ازجملـه   روي متون خوانش به گوناگون از منظرهاي  مختلف پردازان نظريه از بارت  پس
 كـه  را پيـام  سـازندة  ياكوبـسن، عوامـل    و دانـد  مـي  خواننـده  ها و انتظارات   دريافت راحاصل متن معناي كه

 ايـن  وي دانـد،  مـي  و رمـز   گوينده، مخاطب، موضوع، پيام، مجراي ارتباط      :شامل هست هم متن دربردارندة
  .شمارد مي) و ادبي همدلي فرازباني، عاطفي، ترغيبي، ارجاعي، (زبان گانه شش هاي نقش دربردارندة را اجزا

 »افرمـس  «شـعر  ليدرتحل وبسنكاي فاتر و ير يساختارگرا يالگو دهد نشان هك است آن مقاله هدف
 فـاتر ير    ينظر رديكرو يمعرف به مقاله، نيا اول بخش.گردد يم يشعر منته  خالق خوانش به اندازه تاچه

 مـتن  يهـا  اميـ پ آن يو برمبنـا  شود يم مطرح وبسنكاي ارتباط يز، الگوين دوم دارد و در بخش   اختصاص
 يها و برداشت ها افتيدر به هردو الگو اگرچه هك است تهكن نيانگر ايب پژوهش جهينت .گردد يم مشخص

  .رسد ينظرم به رتريپذ ارآمدتر و گسترشكفاترير يالگو شوند، يم يمنته يمشابه

  . ارتباطي الگو، انباشت،پوگرامي ه،سي ماتر،يي ساختارگرا،يشناس نشانه: يديلك هاي هواژ
__________________________________________________________________ 

* farhad.tahmasbi@yahoo.com 
** mkhajavi53@yahoo.com 
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  مقدمه
ـ  يشد؛ تـأث   يا معرف يستم به دن  يمة دوم قرن ب   يه از ن  ك يشناس علم نشانه   مطالعـات   بـر ير فراوان

ـ  خـود را بـه حـوزه نقـد        »نشانه، دال، مـدلول، داللـت     «: ري نظ يمي گذاشت و با مفاه    يادب  و  يادب
  .ردك ي معرفيشناس زبان

ـ كن دال و مدلول ويبه مطالعه روابط ب )Semiologie (يشناس نشانه  ن دويـ ن ايشف روابط ب
هـا،   ر زبـان  يـ ظ ن يا  نـشانه  يهـا  ه بـه مطالعـة نظـام      كـ  اسـت    ي علمـ  يشناسـ  نـشانه  «پـردازد  مي

 از  يف زبـان بخـش    يـ ن تعر ياساس ا  بر. پردازد يـره م ي و غ  ي عالمت يها ، نظام )Code(ها رمزگان
  ).13: 1392رو،يگ( » استيشناس نشانه

ها پرداختند، اما     و مطالعه نشانه   يپرداز هي به نظر  ياريپردازان بس  هي نظر يشناس نه نشانه يدر زم 
 مانند يشناس نشانه«.شد يگذار هيپا )F.de Saussur(وسورنان دوسيه فردي با نظريشناس علم نشانه

همـان  ( پـردازد مطـرح اسـت      ي م »ي اجتماع يها در دل زندگ     نشانه ي زندگ يه بـه بررس  ك يعلم
13.(  

 مـتن از منظـر      ي وابـسته بـه مـتن اسـت و بررسـ           يي بر سـاختارگرا   يشناس ر علم نشانـه  يتأث
ـ       يـ ن طر يـ  ازا يشناس نشانه ان آنهـا   يـ  موجـود در مـتن و روابـط م         ياهـ  ن نـشانه  يق بـه  تقابـل ب
ـ  يانه بر متن و روابط ساختار     يل ساختارگرا يتحل.ابد؛ي يم دست  درون يهـا  ن عناصـر و نـشانه   ي ب

ن ارزش يـ ن دال و مدلول نزد سوسور، تابع ارزش نـشانه اسـت وا       يارتباط ب « .ندك يد م كي تأ يمتن
: 1388،يريشـع (»دارد گـر قـرار  ي دياه ه دال و مدلول همواره در تقابل با دال و مدلول   كني ا يعني

38.(  
ه ي نظــر ي نظـام، اصـل اساسـ   يـك گر در درون يديكـ هـا در ارتباط بـا      نشانه يت نسب يهو«

ه در هر لحظـة  ك است يد بر روابط ساختار كيانه تا يـل ساختارگرا يدرتحل.  است يـيساختـارگرا
 »هـستند  منـد  قـش ن و  دارنـد  يردكاركـ  نظام داللتگـر، جنبـة       يكخ در درون    يبخصوص از تار  

  )17: 1393،يسجود(
  .ل و ساختار متن وجود داردك به شيابي دستي براي گوناگونيها ان روشي ساختارگرايبرا
 گذاشـته  دكيـ ل و سـاختار مـتن تأ      كانه، برشـ  ي گوناگون نقد سـاختارگرا    يها در همة روش  «

ان يا سـاختارگرا امـ . ردكـ ل يـ ز تحليـ د متون منفرد را ني آن گرچه باي واقعينه برمحتوا . شود يم 
دهـد توجـه     يمـ  لكيه شالوده متن را تش    كمندند    عالقه يمند ش از خود متون به آن نظام قاعده       يب

 ييه متـون چـه معنـا   كـ ن يـ دهند، نـه ا  يم ه متون چگونه معنا   كن است   يآنان عمدتاً معطوف به ا    
  ..) 137: 1386برسلز، (»دهند يم
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 بــه مطالعــه و ياريهــا افــراد بـس  هنـان دوسوســور دربــاب نـشان  يدگاه فرديــان ديــپـس از ب 
ازجمله رومن . افتندي  دستيديات جديآوردند و به نظر    ي رو يي دربارة ساختارگرا  يپرداز هينظر

رويكـرد خـوانش    )M.Riffater.(نظريه الگوي ارتباط، مايكل ريفاتر      )R.Jakobson.(ياكوبسن  
 Hans Robert (اسيـ دگاه مرگ مـؤلف، هـانس رابـرت   يد )R.Barthes.(خالق، روالن بارت

Jauss(داشتند  جهان عرضهيشناس ات و زبانيرا به جامعةادب... افت ويه درينظر.  
نـد بـه    ك يمـ  وششك پرداخته و    ياز سهراب سپهر   »مسافر« شعر ين مقاله به بررس   ينگارنده ا 

  :دهد ها پاسخ ن پرسشيا
 ي و بررسـ   ليـ  ساختارگرا مـورد تحل    يشناس توان در چارچوب نشانه    يرام »مسافر«ا شعر يآ.1

  قرارداد؟
 يق و مـؤثرتر را بـرا      يـ  عم كان در كـ فـاتر ام  يرد ر يكـ  رو  اربستكخالق و    ا با خوانش  يآ. 2

  سازد؟ يم خواننده فراهم
ل مـتن مـؤثرتر و   يـ درتحل) وبـسن كاي -فـاتر ير(يشناخت  نشانهيدام الگوك »مسافر«در شعر .3

  است؟تر  ياربردك
تـوان بـه    ي انجام نشده است و تنها مـ ينار چنداك يرد با شعرفارس يكن دو رو  يدر مطابقت ا  

  .ردك است، اشاره ن موضوع مرتبطيه با اكچند مقاله 
 لـو  يرضـا نبـ  ي نوشـته عل ي در راه سـپهر ياميـ  زمستان اخـوان و پ   يشناخت خوانش نشانه  .1

مؤلـف بـا    . 136تـا 113  صـص     1392،4 معاصـر سـال سـوم ،ش       يات پارسـ  يـ نامـه ادب   درفصل
ام يبه پ)ي و مفهوم  ي واژگان يتداع(پوگرام  ياتر و طرح انباشت و ه     فيل ر يكرد ما يك رو يريارگك به

  .است افتهي و مفهوم شعر و خوانش خالق شعر دست
نـده در  ين پاي، نوشتـه حـس يشناس ج از منظر نشانهيوشيما يسروده ن »ها  آدم يآ«نقـد شعر   . 2
ز منظـر   را ا »هـا   آدم يآ«ن مقالـه شـعر      يـ ا.113تـا   95 صـص  1387،4ش  . نامه فرهنگـستان   فصل
جـاد  ينـشانه و ا  ك اسـت و بـا قرائـت پـس          قـرارداده  يفـاتر مـورد بررسـ     يل ر يكـ  ما يشناس نشانه

  . است افتهي ق شعر دستي عمك به دريفي توصيها منظومه
 يروانيرضـا انوشـ   ياخوان ثالث نوشـته عل    »زمستان« شعر   يساختارگرا يشناخت ل نشانه يتأو. 3
 صـص   1384،23ش  . دانـشگاه تهـران    يرج خـا  يهـا  زبـان هاي    نامه پژوهش  شده در فصل   چاپ

اخـوان ثالـث    »زمستان« شعر   يشناخت  نشانه يوبسن و بررس  كاي ارتباط   ي با استفاده از الگو    20تا5
، يشناسـ  ه نـشانه  كـ : ابـد ي يم ن موضوع دست  ي سازد و به ا    يم ارك را آش  ي متعدد يي معنا يها هيال

  . است ر استواريثر در تفسكبرت
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فـروغ فرخـزاد،    » مرزپرگهـر  يا«فاتر بر شـعر   يل ر يكه ما ينظراربست  ك : شعر يشناس نشانه .4
 دوره يقـ يات تطبيـ  زبـان و ادب ينامـه پژوهـش    در فـصل  يبـه افتخـار   يت و ط  كـ نوشته بهـزاد بر   

جـه  ين نت يـ فاتر بـه ا   يل ر يكاربست ما ك شعر موردنظر با     يبا بررس 130تا109صص  1389،4،ش1
ـ    يشنهاديـ  پ يه الگو كاست   افتهي دست  ي خـوانش متـون ادب فارسـ       ي بــرا  ي صـاحبنظران غرب

  .ردكخواهد ق شعر فراهمي عمك درينه را برايبود و زم مؤثرخواهد
 يارتبـاط  يفـاتر و الگـو  ي ر ي ساختارگرا يشناس  نشانه ي از دو الگو   يريگ ن مقاله با بهره   يدر ا 

ه بـه خـوانش     يـ ن دو نظر  يـ ن ا يـي است؛ پـس از تب     شده پرداخته»مسافر«وبسن به خوانش شعر   كاي
 شـعر بـا   يهـا  اميـ ده و پـس از آن، پ     يفاتر رس ي شعر از منظر ر    يدرونهاي    هيف ال شك و   يتشافكا

  . است دهي گردييگشا وبسن رمزكاي ارتباط يالگو
 يها را بهتر بـرا     اميها و پ    داللت يشناخت ند نشانه يدام فرا كه  كخواهدداد   ان، مقاله نشان  يدر پا 

  .گردد يم  از متن منجريقي عمكند و به خوانش خالق همراه با درك يم خواننده روشن

  فاتريل ريكدگاه ماين دييتب-1
 ييه سـاختارگرا  يـ  تبـار بـا ارائـه نظر       ي فرانسو ييايكمنتقد امر )م1924-2006(فاتريل ر يكما

ــعر   ــاره ش ــ«درب ــعر كارك ــان ش ــ را از يرد زب ــول كارك ــان معم ــايرد زب ــ زي متم ــد يم  يو»دان
 سـاختار  ي  منسجم و نسبتاً سادهفيتوص« است يادب هيه درباب نظرك» شعر يشناس نشانه«تابكدر
 ساختارگرا پرداخته يشناس كه به سب  كن، آن جا    يش از ا  ياو پ . ندك يم هي در هر شعر را توص     يمعن
ه بـه احتمـال وقـوع       كـ  ي انتظـارات  يعنيداند،   يها و انتظارات خواننده م     افتي را حاصل در   يمعن

 عبارات قبل و بعـد      "بافت خرد "ني اثر و ژانر و همچن     "النكبافت  "ر  ي دارند و تحت تأث    يبستگ
  ).153: 1994/1390الر،ك (».از خود هستند

 خواننـده خـالق   ي برايت فراواني محور است و اهم فاتر از جمله منتقدان خوانندهيل ر يكما
  .قائل است

تـوان بـه     مـي به اعتقـاد او شـعر را .گذارد  يز مين دو دسته از خوانندگان شعر تما   يفاتر ب ير«
 ي روش شناسـ   يريارگكـ بـا بـه      (يا بـه روش تخصـص     يخواند و    ) يليرتحليغ (يق معمول يطر
محـدود  )  يسـطح (ي ظـاهر  ي شعر بـه معنـا     يبرداشت خوانندگان دسته اول از معنـا     ).يليتحل

 واژگـان   يح و قاموسـ   ي صـر  يفراتر از معنا  هاي    ستند داللت يشان قادر ن  يگر ا يان د يشود؛ به ب   يم
ـ   "خوردار از ابند متقابالً خوانندگان بر   يشعر را ب     شـعر بـسنده    ي سـطح  ي بـه معنـا    "ي توانش ادب

  )168: 1388نده،يپا (»نندكدا يدر آن پتر   ژرفيوشند تا معناك  مينند وك نمي
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 يو. نـدارد    ي بـرون متنـ    يهـا   به مشخـصه   يپرداز، اعتقاد  هي نظر يفاتر ساختارگرا يل ر يكما
 است و دربافـت  »بافت متن «فاتر  يار در نگاه ر   يد و مع  يجو  مي  خاص را در درون متن     يارهايمع

پـرداز   هيـ ن نظري است و در نگاه اي شعريها  و انباشت  ي دستور يها يزيمتن به دنبال هنجارگر   
  .ديآ يم  به شماركي سبيها يژگي در بافت متن از وي دستوريها عدول از هنجار

و ه توجه خواننده را به خود معطـوف دارد          ك كي سب يژگيهر و : هكن باور است    يفاتر بر ا  ير
  .دينام كيسب رامختصة آن توان  ميو است كيسب  ارزشيبرخواننده متن مؤثر افتد دارا

 در ضـمن    ي اثر هنـر   يريگ لكت و ش  يفاتر در هنگام خوانش شعر، موجود     يل ر يكبه نظر ما  
ـ   كاست   ابد و معتقد  ي يم ند خوانش خالق معنا   يفرا نش كـ ه وا كـ ست، بل يـ  فقـط مـتن ن     يه اثر ادب

ـ     يـي ، جز خواننده نبست به مـتن هـم        پـس ازخـوانش و      يشـود؛ و   ي محـسوب مـ    ي از اثـر ادب
 يـك ل ساختار شعراست و     ك در ي به دنبال انسجام واژگان    يدستور ري غ يردن هنجارها ك مشخص
 يند و بافت متن   ك يه م ي را توج  ي دستور يها يزي آن هنجارگر  ي را مشخص و در پ     يزكهسته مر 

  .داند يم )يفهوم ومي واژگانيتداع(ها  پوگرامي از هيا شعر را مجموعه
  :داند ين موارد ميانه شعر را شامل اير ساحتارگرايند تفسيفاتر فرآير
  .دي بخواني معمول»يمعنا«افتي دريد متن را براينك يسع. 1« 
شـوند،    مي ي معمول يدير تقل يرسند و مانع از تفس      مي  به نظر  ير دستور يه غ ك را   يعناصر. 2

  .دينك برجسته
ا يـ  گـسترده    يانيـ ه در مـتن ب    كبا مطالب مألوف را     ) ي و مفهوم  ي واژگان يتداع(پوگراميه. 3

  .دينك شفكند  ا ردهك دايآشنا پ    نا
د يـ آور را بـه دسـت    ] يه سـاختار  كشب[سيماتر] ي و مفهوم  ي واژگان يتداع[ها پوگرامياز ه . 4

سـلدن،  (»نـد ك ديـ هـا و مـتن را تول       پـوگرام يه بتوانـد ه   كد  ينك داي واژه را پ   يكا  ي جمله   يك يعني
1384:85.(  

ف، يد مفهوم انباشت، منظومـة توصـ      يفاتر ابتدا با  ير ليك ما يشناخت ل درست نشانه  ي تحل يبرا
. داد خواهـد  دست»يتشافكا«نشانهك ن موارد پس از قرائت پس     يرد؛ ا كان  يس را ب  يپوگرام و ماتر  يه

  .شود يرد پرداخته ميكن رويبراساس ا»مسافر« شعريسپس به بررس

   انباشت1 -1
  .شوند يجمع م )sememe( بن ق ترادف گرد معنايه از طرك است يلماتكعه مجمو:انباشت

 يند انباشـت وقتـ    يفرا.شوند يم گرفته ارك ند انباشت به  يه در فرا  ك هستند   يي ها ها واحد  بن معنا«



 1393ستان زم و پاييز، 2، شمارة 4دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 220

 ي واحـد  ييق عنصر معنا  يه از طر  كشود   ي مواجه م  يلماتكه خواننده با مجموعه     كافتد   ياتفاق م 
 زنبـق،  ك مثال، گل معنابن مشتريشوند؛ برا يم به هم مربوط مييگو ي مكتره به آن معنابن مش    ك

  ). 115:1389، يت و افتخاركبر (»آفتابگردان و آالله است

   يفيتوصهاي   منظومه2-1
 بـا هـم در   يديـ لك واژه يـك ه حـول محـور     كـ  است   ييها  از واژه  يگروه:يفيمنظومه توص 

  . استي معنابن ارتباطياساس ة يپا )يا واژه هسته( يديلكاند و واژه  ارتباط
هـا، اظهـارات و تـصورات         از واژه  يل از گروهـ   ك متش يفي منظومة توص  يكگر  يد عبارت به«

. ننـد ك يمـ  ل داللـت  كـ  يك از   ييسنده بر اجزا  يخواست نو  روند و بنابر   يارمك ه در متن به   كاست  
ه ك ادف است؛ حال آن    بر تر  يلمات، اظهارات و تصورات مبتن    كن  يان ا يواسطه انباشت رابطه م    به

 ).117:همان(» بر مجازاستي رابطه منظومه و هسته مبتنيفيدر هر منظومه توص

 )Hypogram(پوگرام ي ه3-1
ه آن را در    كـ ند بل ك ينم  به آن اشاره   ي ظاهر يانيه شاعر به ب   ك است   يا عبارات يپوگرام واژه   يه
 يتـشاف كانندة خـالق بـا قرائـت ا       تا خو .ندك يم اني ب ي ادب يها  و در لفافه   »يشعرهاي    نشانه«قالب

 .ببرد  شف آن لذتكابد و از ي خود به آن دست
 در مـتن    يعبـارت  ايدارد و واژه     ه در ذهن خواننده وجود    ك است   ير قالب ي تصو يكپوگرام  يه«

تر   گسترده يانيه در متن شعر ب    ك است   يديلك يها درواقع موضوع  پوگراميه.ندك ي م يآن را تداع  
 .)119: 1392لو، ينب(»آشنا دارد ب و نايا غريرر كو م

 )Matrix(سي ماتر4-1
 شـعر را    يهـا  پـوگرام يپـوگرام، ه  ية ه يـ عنوان مرجع و پا    ه به ك است   يا عبارت يس واژه   يماتر

س يماتر«.باشد ن است در خود متن شعر وجود نداشته       ك، مم يس ساختار ين ماتر يا. ندك يم بازگو
 جملـه عمـالً در      يـك ا  يـ لمه  ك يكصورت    و به  ردك توان استنتاج  يم م يمستق ريرا فقط به طور غ    

لمـات  ك آشـنا،    يها صورت عبارت  س به ي بالفعل ماتر  يها تيق روا يشعر از طر  .ندارد شعر وجود 
پوگرام يها ه  تين روا يا.است ونديس خود در پ   ي، با ماتر  ي قرارداد يها ياتداعيها،   قول مبتذل، نقل 

 يس سـاختار  يبـا مـاتر   )يديـ لكموضوعات  (ها مپوگرايها با ه   تيق روا يشعر از طر  .شود يم  دهينام
 ه ســـرانجام بـــه شـــعر وحـــدتكـــس اســـت ين مـــاتريخـــود در ارتبـــاط اســـت؛و همـــ
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  .)85: 1384سلدن،(»بخشد  مي
 اسـت در    ير و ثـابت   يـ تغيس، اصـل ال   يفاتر از ماتر  يه منظور ر  كافت  يتوان در  يم«بيترت نيبد

پـس تمـام اسـتعارات و      حـضور خـود را در      يدنيـ  ناد يه چون روحـ   ك شعر   ييساخت معنا  ريز
  نـشان  انـد،  شـده   گرفتـه   خـدمت   خـاص بـه    يش معنـا و مقـصود     ي نما يه برا ك ير شعر يتصاو

ه چـون   كـ ست  يـ  ن ي مرسـوم شـعر    ير و باورهـا   ي جز استعارات و تعاب    يزيپوگرام چ يه.دهد يم
  ).33: 1387،يمظفر(» شعر باشديس و معنايتواند محل حلول ماتر ي ميسوت و قالبك

  فاتريه ري نظري برمبنايسهراب سپهر»مسافر« شعري بررس5-1
  )1يسهراب سپهر»مسافر«خوانش شعر(

ر گفتمـان غالـب جامعـه و        يتـأث  اب خواننـده و تحـت     يـ در دوره معاصر شاعر شعر را در غ       
اب شـاعر،  يـ ز شعر را درغيد و خواننده ن يسرا ي خود و عدم شناخت مخاطب م      ياحواالت درون 

ـ    شـد  ليـ م بر خوانش شـعر و دخ      كبافت حا   خواننـده و عـدم شـناخت شـاعر          ين احـوال درون
ار خواننده متن   يشود و در اخت    يم لم خارج ك متن از دست مت    يب معنا ين ترت يشود و بد   يم قرائت

د يـ  بايمتنـ  هـا و روابـط درون   افت خوانش خالق از مجموعه نـشانه   ي در يپس برا . رديگ يم قرار
 ان،يپورنامـدار ( .شـود  ي مـ  يمتن  و برون  يمتن ل درون يدال د بر استناد به   كيرد و همواره تأ   ك استفاده
1387 :26(  

مـسافر  «:هكند ك يم انيه را بين فرضيه خود از شعر ا    ي اول يبا توانش ادب   »مسافر« خواننده شعر 
اده يـ  دارد از اتوبـوس پ     يا هيـ رسد و تنهاسـت در بنـد اول بـا خـود واگو             يدر غروب به بابل م    

راند و  يسخن م...)اهان، چمن ويهوش گ (عتيه از طب  گا.برد يشود غربت شهر او را با خود م        يم
ذهـن مـسافر،   . برند ي مي ذهني سر راه او را به سفر يها ابان، تونل و روستا   ي اتوبوس و خ   يگاه
بـا هـم بـه گفـت       . رسند يهم م  زبان به يمسافر و م  .ندك ينم  او را رها   ين دوگانـگ ياست و ا   ريدرگ

 يياست و احـساس تنهـا      دلش گرفته )يمن شعر (داص:پرسد يزبان از عشق م   ينند و م  ينش يوگو م 
هـا   اما فاصـله  . رسد ين به نظر م   كش نامم يدارد و وصل برا      از فاصله و انتظارگله    يند و راو  ك يم

شود  يتنها م)صدا(ي شب و در اتاق خلوت راو   يكينقره و در تار   :  و براق است مثل    كش پا يبرا
بـا  . برگرفتـه اسـت    غربت و فاصـله او را در       يهوا. است دلش گرفته . ندارد زبان وجود يگر م يو د 

__________________________________________________________________ 

هـشت  ). 1385.(سـپهري، سـهراب  : شـود برگرفتـه از ايـن مأخـذ اسـت      مـي  تمام ابياتي كه در اين پژوهش نقل     . 1
  .طهوري.تهران.كتاب
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دنبال  است و به شده از سفر خسته) هنكانوردان يدر.(ندك يها م   به گذشته  ير خود سفر  كذهن و ف  
 ،1385 ،يسـپهر (» ر مجـاور  ير شـ  يـ شستن ظـرف ز   «گردد يم نون باز ك ا يايفراغت است و به دن    

  )303-328صص مسافر،
گـردد و   يمـ  ر سـفر بـاز  يمسافر دوباره بـه مـس   . ستا  در فصل بهار به سفر رفته     )مسافر(شاعر

د يـ گو يم عت اطرافش است از آنها سخن     ير طب يگ ند؛ ذهن او در   ك يم مناظر اطراف جاده را مرور    
ه با سـنگ رنـوس و شـراب و نوشـدارو          ك ييها ياد تلخ ياد گذشته، به    يگردد به    يم و مجدداً بر  

نـد و  ك ي سـفرم يهن بـشر كد و به تمدن يآ يم نروينون بكگر، از ايند و د  ك كخواهد آنها را پا    يم
و بـاز   )ين و لوح حمـوراب    يالنهر ني، ب ي نب يايداود، ارم  ريرودخانه بابل، مزام  (ها دست  به دور  يحت

از تالطم و    سفر او پر  . زند يم  ونديپ) جهان يها  روزنامه(هن به امروز  كها او را از تمدن       ن فاصله يا
ـ      يو گاه )انيهند و بان  (ه شرق    او را ب   يسفر گاه . برگشت است  و رفت ن و  يالنهـر  ني بـه تمـدن ب

عـت  ي و باز به آغوش طب     »ج انشعاب بهار است   يگ«ن سفر يمسافر مات و مبهوت از ا     . برد يبابل م 
دوار و يـ هنـوز ام »ديـ گو ي بـه آب مـ    يزيهنوز انسان چ  «.گردد يم گفتن با آب بر    و نارنج و سخن   

  .زند يم  مخاطب حرفيتنهاست و با خود و برا
 گفتـار  يم و دچـار گرمـ  يلـ ك ت–اد از بودا   يافتد با    ي م ي سفر عرفان  يكر  كبه ف )مسافر(اعرش

ه ،  يفـتح قادسـ   . است هن مانده ك يها لم، اما هنوز در تمدن    ك از سرود ودا و ت     يادآوريشود با    يم
ز افتـد و ا    ينها م ير عبور و گذر از ا     كاما به ف  ...)  تال  اچهي، تاج محل ودر   يزديشم، تاجر يجادةابر

گـردد و بـه      يمـ   خـود بـاز    يند از سفر عرفان   ك يم  گردد و به جهان امروز سفر      يم  باز يسفر عرفان 
 ي صـدا » خوشـه يكدن ي چيصدا«يحت. شنود يند و ميب ي ميخوب ز را بهيرسد همه چ   ينون م كا

بـه  ان سفر او بـاز  ي و در پا»ردك ديعبور با«ر سفر است كاما هنوز به ف   .خواند     مي باد او را به خود    
ان يـ و در پا» شـور آب   كيودكـ به  / ديها ببر  ل برگ كيمرا به وسعت تش    «گردد يعت برم يدامان طب 

 و راه آن سـفر را       ي ابـد  يد بـه سـفر    ي ببرنـد و شـا     يه او را به خلوت ابعاد زنـدگ       كخواهد   يم
  .ديجو يم

   »مسافر« درشعر »نامانوسهاي  بكيتر«يردستوريبات غكي تر6-1
ـ  ير دسـتور  يبات غ كيفاتر از  تر   يمنظور ر   يهـا  بكيـ اربردن عناصـر و تر كـ  بي در متـون ادب

 يتيد ماه يژه شعر با  ي بو يزبان متون ادب  «. است نشده اني ب ي واقع يها ه با مصداق  ك است   ينامانوس
 ييمعنـا  يا ظاهراً ب  يمناسبت   يگر، شعر خواننده را با عناصر ب      يان د يباشد؛ به ب    داشته ير دستور يغ

ـ   تنا يه برقرار كند  ك يم مواجه ن رو، يـ از ا.سـازند  ير مـ يان ناپـذ  كـ ت را ام  يـ ن شـعر و واقع    يظر ب
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 يست بـه دقـت بررسـ    يـ با ي از داللت شعر هستند و مـ       ييها  شعر، نشانه  ير دستور ي غ يها جنبه
  ).169: 1388نده ،يپا(»شوند

 ي برخ ياست و شعر دارا    خور توجه  ار در يفاتر بس ي ر يشناس  نشانه ينظر  بررس   شعر مسافر از  
 يهـا  هيق الي عميافت معناي و دركشود خواننده را به در يه سبب مك است   يرردستويعناصر غ 

/ وة نـوبر  يـ  چنـد م   ياهويـ ه/ حجم وقت / ايخستة اش  حضور:  مانند ياتيبكتر. پنهان شعر برساند  
 هـوش   يصـدا / يه صـاف زنـدگ    يحاش/ فرش فراغت  يرو/  بود ي مرگ جار  كسمت مبهم ادار  

/  انـدوه ينوشـدارو /  پرنده شدنيكان كام/ راف اطيهجوم خال / ان دو برگ  يوت م كس/ اهانيگ
 فاصـله  يصـدا / اياهتزاز خلوت اش/  است ي آب بالش خوب   ياگرچه منحن / ريسكخالص ا  يصدا

 گره رودخانـه  يك هرگز هزار و يچ ماهيه/ دركشوند يچ م ي ه يكدن  يشن/ ز ند يه مثل نقره تم   ك
/ ان بـود  يـ ن ذهن بـاد در جر     ان گاو و چم   يم/ يروانيمصاحبه باد و ش   /  اعجاب يتجل/ را نگشود 

/  افتـادم    كقت به خـا   يمن از هجوم حق   /  خواب ياريهوش/  پوست فصل  ي شاتوت رو  يادگاري
 حجـم   يشرفتگيپ/ ج انشعاب بهار است   يهنوز قدم گ  / بردند ي مهاجر نماز م   يها شاعران به برگ  

 چيحـضور هـ   / امـل تـن انگـور     كت/ ميباس شناور ي تشنج ر  يريان متن اساط  يم/  در مرگ  يزندگ
  .ديم را به من نشان بدهيمال

پـس   ه در كست بل ي آنها ن  يان ظاهر يه منظور شاعر ب   كدهند   يم  نشان ير دستور ين عناصر غ  يا
 يـك باشـد و هر  تواند ي سفر ساده نميكاست و مقصود فقط    پوگرام نهفته ين عبارات، معنا و ه    يا

هـا   ن واژهيـ ه در پس اك ندك يت مي هدايگري دي معنايسو ها ذهن را به  ها و عبارت   ن واژه ياز ا 
  .است نهفته

  »مسافر« در شعريفي توصيها م منظومهي ترس7-1
، »غربـت «گر ماننـد يلمات دكشود و  يم ميت و معنابن سفر ترسي شعر با محور  يانباشت اصل 

  .بن هستند ن معناي مترادف و مرتبط با ايهمگ »ابانيامتداد خ«، »حضور«
گـردد مـشخص     يم مـ  ي ترسـ  يفي توصـ  يهـا  ه بـا منظومـه    كـ  انباشـت    6 شـعر مـسافر      يبرا

سـفربه  «،  »هـن كسفربه تمـدن    «،  »يسفرعرفان«،  »سفر«: ها ن انباشت ي ا يزكه هستة مر  ك.است شده
 »زدن عادت ناركتحول و« و »فاصله«، »يتمدن عصر صنعت

ادآور ينند و   ك ي م ي خواننده تداع  يم سفر را برا   يهسته و عوامل سفر مفاه    »سفر« ن انباشت يا
  .سافر هستندسفر در شعر م
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.  داردي واژگـان  يتـداع »مـسافر «درشـعر )سـهراب (يه با سفر عرفـان    ك ين انباشت عرفان  يدر ا 
 از يه برخـ كـ اسـت  ... و»محـو «، »كادرا«، »وقـت «،  »يتجل«: ري نظ ياز اصطالحات عرفان   سرشار

حـضور        ≠ فاصله     محـو  ≠حضور: مانند  .ن منظومه برخورداراند  ي در ا  ييواژگان از تقابل معنا   
    فاصله ≠ارتباط 



 225 )شناسي ساختارگرا؛ الگوي ريفاتر و ياكوبسن برمبناي نشانه(  سپهري"مسافر" شعر شناختي بررسي نشانه

  

ن اسـت بـا     يالنهـر  نيه سفر به دو تمدن هند و ب       ك يهن بشر كمورد انباشت سفر به تمدن       در
ن دو  يـ ان ا يـ  م يرسـد تقـابل    يها به نظر م    فين توص ياست؛ در ا   ف شده ي متفاوت توص  ييها واژه

س بـا سـرود ودا و       شنا ، دختـران بنـار     يـ ركن بـودا و   ييدر تمدن هند از آ    . است ردهك جاديتمدن ا 
   »است  گفتار شدهيدچار گرم«، »همهمةباد«: ديگو يعت سخن مي از جنس طبيعناصر
شم اسـت از حملـه مغـول و         يا جاده ابر  ينار  هامون    كن  يالنهر نيه در تمدن ب   ك ي هنگام يول

و ) ن زردتـشت يـي آ(اسـت  فتـاده ي در آب نيا زهيگر دوشيگرفته و د   ن را فرا  ي تمام زم  يه بد كن  يا
    .دهد يم  متن خود را نشاني درونيها هيگرفته ال ارك ن تقابل در واژگان بهيد ايوگ يم
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، »آهن«،  » جهان يها روزنامه«،  » روغن يبو«،  »صنعت« امروز با عناصر     يانباشت تمدن صنعت  
هن كشاعر جامعة   . دن به جامعه است   يب رس ين عوامل باعث آس   ي ا يه همگ ك...  و»زنان فاحشه «

هـن را بـا تمـدن       كدهـد و تمـدن       يمـ  گـر جوامـع قـرار     يها در مقابل د     وحماسه ها را با اسطوره  
، »ني مـسلول  يسـرا «:  آن را ماننـد    يهـا  بيند و آس  ك يسه م ي امروز مقا  ير جامعة صنعت  يپذ بيآس
 يبـرا . زنـد  يمـ   بيند و نهك يم  مطرح » روغن يبو« و   » مشروب ي خال يها شهيش«،  »زنان فاحشه «
زه يس دوشـ  كـ افتادن ع «،  » سهراب ينوشدارو«،  »يلوح حموراب «هن مانند ك يها  حماسه يادآوري

  .ردك توان استخراج يها م پوگرامين هي متن ايه درونيها را از انباشت و ال ن تقابلي ا»در آب
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هـا نـه     ن فاصله يار دارد، ا  ك سرو ييها  سفر با فاصله   يفي توص يها ها و منظومه   پس از انباشت  
ا اشـاره   يان اش ي م »رد وحدت «اند و به   ي و ذهن  ي عرفان ياه ه فاصله ك بل ي حس يها ازجنس فاصله 
ن فاصله ي است و اينيزم  فراي ست فاصلهي ن يرسد اشاره به فاصله از جنس ماد       يم دارند، به نظر  

ها  ه فاصله ك اشاره به مرگ باشد      ين سفر و مسافرت ذهن    يد ا يا باشد و شا   يتواند، فاصله از دن    يم
 و مهـم    يزكـ شناسانه، فاصـله مفهـوم مر      ي و هست  يمختلف عرفان  يها نييبرد؛ در آ   ين م يرا از ب  

ز سـخن از    ي ن يشود؛ در روانشناس   ير م يتعب"حجاب" از آن به     يد؛ در عرفان اسالم   يآ يم شمار به
ه كـ  هم   ياگريمكيدر  . ان آمده است  يآگاه به م   مهير ن يز ذهن خودآگاه و ضم    كمر"من"انيفاصله م 

: 1382سا ، يـ شم... (ت دارد يـ ست، مبحـث فاصـله اهم     اگر باخواهر اسرارا  يمكيسخن از وحدت    
143-145(  
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ـ . استيزك هسته مر  ي، تحول و دگرگون   يگريدرانباشت د  ن يـ ردن از اكـ   عبـور يشاعر در پ
 است، به دنبال اشاره و      ي تحول و دگرگون   ي است؛ به دنبال نوع    يشگي هم يها رارها و عادت  كت

( »دنيـ د د يـ گـر با  يجور د «يد به نوع  ياش.  بزرگ است  يجاد تحول ي ا ي برا ك هرچند اند  يتلنگر
ــپهر ــ). 291:1385،يس ــت ادرا  يم ــد ظلم ــانكخواه ــنك  را چراغ ــب«.دي ــت ادراي  را كا و ظلم

 يد مـسافر را بـرا     يشـا .  از عبـور اسـت     يا د و تازه  ي جد كن تحول به دنبال در    ياز ا »نك چراغان
گـر بـه جهـان و       ي د يو بـه نـوع    . رديبگ رارها فاصله ك ت  خواهد تا از آن    يها م  گذروسفر از عادت  
 يـك ماننـد  . شديـ اند ي سـفر مـ    يـك  يد او به مرگ به راحت     يشا.  به مرگ  ياطرافش بنگرد و حت   

  .دن به مقصد را به همراه انتظار با خود داردياق رسيمسافر اشت
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  :ردك ن گونه مطرحيتوان ا ي م»مسافر«فاتر رادر شعريپوگرام مورد نظر ريه
  .دن داردي غربت و انتظار رسشاعر در سفر است؛ در سفر، احساس .1
 او را دچـار تحـول و        ين سفر عرفان  يند، ا ك يم  را در ذهن خود آغاز     ي عرفان يشاعر سفر  .2

  .شاندك يرت او را مياز فاصله تا محوو ح. ندك ي ميدگرگون
ها و  ان و اسطورهي و درخت بانيين عرفان بوداي او را بـه تمدن هند به سرزم      يسفر عرفان  .3

  .سازد ي آشنامي داود يها ، بانغمهيحيبردو با راهبان مس ين مين النهريمدن ب تيها حماسه
 ي خـوب يهـا  ن سـفر نـشانه  يگرداند؛ در ا يم  بازيهن به تمدن امروزكسفر او را از تمدن       .4

  .ندك ينم ادي يها به خوب ن نشانهيند و از ايب ينم
خواهـد بـه    يمـ . شـود  ير دور مـ   اكـ از همه آن اف   .شد  ياند يند به فاصله م   ك يم سفر را رها   .5

انگـارد و آنهـا    ي مـ  يها را خـوب و ضـرور       ن فاصله يا. نديب    مي  را ييها اما فاصله .  برسد يگانگي
  . او غرق ابهام استيها برا ن فاصلهيظاهراً ا. نديب يز ميرامثل نقره تم
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د بـه،   بـو  ردهكـ  ه از ذهن خود آغـاز     ك ي عرفان ين سفرها ي از ا  يان شاعر با تحول درون    يدر پا 
ه او  ك سفر است    يك ي برا يي به دنبال راهنما   يو. گردد يم  باز يهن، و عصر تمدن صنعت    كتمدن  
گر گونـه آن را بـه سـان         ي د يه شاعر با نگاه   كد مرگ باشد    ين سفر، شا  يامل برساند و ا   كرا به ت  

شاعر ل نگاه تازه    ين تحول به دل   يد ا يشا. است ردهكريي به مرگ تغ   ينگاه و . نديب ير م ي دلپذ يسفر
 آن را دلپسند    يها ه فاصله كن سفر   ياست و شاعر مسافر ا     نارزدهكها را    ه عادت كبه اطراف است    

  .است افتهيدن را ين سفر فراغت و به آرامش رسيداند در ا يم
 يهـا  ها و منظومـه     خود را از درون انباشت     يتشافكنشانه و ا  ك  قرائت پس  يكن موارد، در    يا
از »مـسافر « شـعر يس سـاختار يماتر. شود يق شعر منجرم ي عم كرسازد و به د    يم اني نما يفيتوص

 يه وجـه ابـد  يه در خوانش اول  كندك يم  اشاره »مرگ«ي ابد يشود و به سفر    يم سفر به بابل شروع   
  .ستين اركآش)مرگ(شعر

  

  )م1896-م1989(وبسن كايدگاه رومن ين دييتب -2
 معـروف   يهـا  از چهـره   و   يشناسـ   از بزرگان حوزه شعر    يو. و متولد شد  كوبسن در مس  كاي
ــاز بن روس و)انيصــورتگرا(ستيــفرمال ــراگ بــودهكگــذاران م اني از )م1929(اســت، در  تــب پ

  .است شده ي معرفييگذاران ساختارگرا هيپا

  )گانه  ششيها نقش(وبسن كاي ارتباط يالگو-1-2
ه شـامل شـش جـزء    كـ . دهد يم  ارائهيلك نمودار يك ارتباط  ي زبان و برقرار   يوبسن برا كاي
  .است
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   ارتباط ، رمزيام ، مجراينده ، مخاطب ، موضوع ، پيگو

  

  1نمودارشماره 

  .داند يگانه زبان م  ششيها ننده نقشكن يين شش جزء را تعيوبسن اكاي
   ينقش همـدل  . 5  ينقش فرازبان . 4   ينقش ارجاع . 3   يبينقش ترغ . 2    ينقش عاطف . 1

   ينقش ادب. 6
ام بـه   يـ  پ يريـ ه جهـت گ   كن است   ي ا يرباره نقش عاطف  وبسن د كايدگاه  يد :ينقش عاطف  .1

 حروف ندا خود يدر نقش عاطف  . رديگ يم نده را در بر   ين نقش احساس گو   يا.نده است ي گو يسو
  .سازند يم انيرا نما
، يبيدرنقش ترغ .  مخاطب است  يام به سو  ي پ يريگ  جهت يبيدر نقش ترغ  : يبينقش ترغ . 2
  .ابندي ي نمود ميا امري ييبا ساخت نداها  جمله
ن نقـش،  يـ در ا. ام استي موضوع پ ي به سو  يريگ  جهت يدر نقش ارجاع  : ينقش ارجاع  .3

  .شوند يان مي بيجمالت با ساخت خبر
 يهـا  ن نقش جمله  يدر ا .  رمز است  يسو  به يريگ  جهت يدر نقش فرازبان  : يزبان نقش فرا  .4
  .  دارنديشترياربرد بك  يفيتوص

و هـدف،   .  زبان اسـت   ي ارتباط ي مجرا ي به سو  يرين نقش جهت گ   يدر ا : ينقش همدل  .5
  . افتن ارتباط استي  و ادامهيام به دنبال برقراريننده پك و ارسال.  ارتباط استيبرقرار
ن نقش زبـان توجـه و       يام است و در ا    ي پ ي به سو  يري جهت گ  يدر نقش ادب   :ينقش ادب . 6

  )37-35ص:1390،يصفو. ( شعر استيها ينيآفر ييبايز بر زكتمر
ام شـعر   يـ شده در شعر چه بـسا از پ         داده يها ه رمز كن است   يوبسن درباب شعر ا   كاياه  دگيد
  .تر است مهم

  .شود يم ن وه عنواين شيوبسن به اكاي شش گانة يها ب عوامل ارتباط با نقشكيتر
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  2نمودار شماره 

  )38: 1390،يصفو(

  وبسنكاي يبراساس الگو»مسافر«ام شعريپ 2-2
ـ      يسهراب سپهر  ل مجموعـه   كـ  بـا    ين منظومـه ارتبـاط    يـ  ا يبـرا  »مـسافر « ام بـا انتخـاب ن

  . دارد منظومه حضور يه در تمام بندهاكاست  ردهكبرقرار
و . شـود  يمـ   آغـاز  »زبانيانتظـار مـسافروم   «،  »غربت مسافر «:  مانند ييها  با نشانه  »مسافر« شعر

ـ  اسـت، د   ش گذاشته ي آن را در دل مجموعه به نما       يشناس  نشانه يها ييبايشاعر با ز    غربـت   ير پ
دانـد و    ي از فاصـله و عـشق مـ        يناش ها را  ين دلتنگ يند و ا  ك يم  اني مسافر را ب   يها يمسافر دلتنگ 

ن يهــن و سـرزم    ك يهـا   شـود، سـفر بــه تمـدن        يم  آغاز يالي خ يـه با سفر  كگر مسافر   ينشانة د 
نـد  ك  يم ن و پس از بازگشت به عصر صنعت سفر        يالنهر نيها، سفر به تمدن هندو تمدن ب       حماسه

 از ي و جـسمان   ين سـفر روحـان    يـ اما در ا  . شدك ير م ي صنعت را در جامعه به تصو      يها بيو آس 
  . ديگو يا مياز بودا و از رد وحدت اش. است نگرفته  عرفان فاصله

ن رفـت و  يـ ش اكشاكـ د تازه بـه اطـراف و در   ي عادت، نگاه تازه و د     كاز فاصله، عشق، تر   
دن و  يرسـ  از به فراغت دارد بـه آرامـش       ين. شود ي م  در شعر احساس و القا     يها حس خستگ   آمد

ن يـ  اياسـت و بـرا   ن فاصـله را خواهـان  يـ ان ايـ دن و پاي رسـ  يها و آرزو   ن فاصله يبردن ا  نيب از
ان يـ و در پا  . خواهـد  يمـ  يير راهنمـا  ي نشان دادن مس   ي عبور و برا   يرد و برا  كديدن، عبور با  يرس

  »ديم را به من نشان بدهيچ ماليحضور ه«خواهد  يم
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  وبسنكاي ارتباط يبراساس الگو»مسافر«خوانش شعر 3-2
  »ابان غربت او را برديوامتداد خ..../ ا يان حضور خستة اشيدم غروب م« .1

  زبانيم :مخاطب
  )مسافر : (ندهيگو

  )زبان و غربت مسافري مسافر، انتظار ميدن برايانتظار رس :اميپ
ه سـمت مـبهم ادراك مـرگ        ب/ وه نوبر و روي ميز ، هياهوي چند مي      « زبانيانتظار م  :رمزگان

     »كرد  نثار حاشيه صاف زندگي مي/ و بوي باغچه را، باد، روي فرش فراغت« »جاري بود
  ينقش ادب  .»ازد خود ر   و باد مي  ت  بود به دس   گرفته /، سطح روشن گل را      مثل بادبزن، ذهن  «

  .»او را بردو امتداد خيابان غربت « :رمزگان عاطفي ،)غربت مسافر(مسافر :مخاطب

تـرنم مـوزون حـزن تـا بـه           كه ايـن  /...آمد گوش مي  به  صداي هوش گياهان   .غروب بود «.2
  »شد خواهد  شنيده ابد

  )ينقش همدل(زبانيم: مخاطب 
  )ينقش عاطف(مسافر: ندهيگو
 نه هيچ چيز مـرا از هجـوم خـالي       /دلم عجيب گرفته است    دلم گرفته، « : مسافر يدلتنگ: اميپ

     ينقش عاطف .»رهاند نمي اطراف
و بعـد، غربـت   / ها گـم بـود   خطوط جاده در اندوه دشت   /   دلم عجيب گرفته است    :رمزگان
كـه ايـن تـرنم    ./ رهانـد  نمـي   هيچ چيز مرا از هجوم خالي اطـراف ،نه /اه سر ر  هاي رنگين قريه 

  .»شد خواهد موزون حزن تا به ابد شنيده
نقـش  . دارد يمـ  انيـ ود را ب   خـ  ين بند نقـش همـدل     يردن در ا  ك وت و گوش  كبا س  :مخاطب

  يهمدل

  و/ چـراغ روشـن بـود   . /بـود  و حال ، شب شـده    .../ نگاه مرد مسافر به روي زمين افتاد      « .3
   »خوردند چاي مي

  )ينقش همدل(زبانيم :مخاطب
  )ينقش عاطف(مسافر: ندهيگو

  ينقش ادب، عشق با اندوه ييتنها: اميپ
و عـشق ، تنهـا      / يـر عاشـقانه اشـكال     قشنگ يعنـي تعب   / ه تنهايي است  ئحيات نش « :رمزگان
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ها  مرا به وسعت اندوه زندگي     و عشق ، تنها عشق    ./ كند مانوس  مي ترا به گرمي يك سيب     عشق
  يفرازبان: نقش رمزگان .»شدن مرا رساند به امكان يك پرنده بر،

   چه؟يعنيقشنگ : ديزبان پرسيم! ي قشنگيها بي چه سي ارجاع:ارتباط

چـه خـون تـازه      و در عـروق چنـين لحـن   .../ تنهـايي  مثـل آنكـه   ،    گرفته دلـت   چرا   -« .4
  .» !محزوني

  )يبينقش ترغ(مسافر: مخاطب
  )  ينقش عاطف(زبانيم: ندهيگو

ا يوحدت اشـ   ن بند رد  ي در ا  يام عرفان ي مسافر، دچار عشق شدن، فاصله، غم و پ        ييتنها: اميپ
   عشق، فاصله و اشراقيتجل

چـه فكـر نـازك     ./سـت   كـن كـه چـه تنهـا      و فكر  /عاشق دچار يعني -« ينقش ادب  :رمزگان
 و  ./ت و غم اشاره محوي به رد وحـدت اشياسـ          / تبسم پوشيده نگاه گياه است     ،و غم ! / غمناكي

صـداي  ./ تسـ  هـا  صـداي فاصـله   عشق و./ حرام خواهد شد گرنه زمزمه حيرت ميان دو حرف 
  »تس  هميشه عاشق تنها./هايي كه مثل نقره تميزند فاصله

   »اتياك حيها وچه باغكدهد از  يم  حرف تو آدم را عبوريهوا«، يدل هم:ارتباط

و در جواني يك سـايه راه  !.../ اي دارد ساده براي فكر، چه ابعاد   .اتاق خلوت پاكي است   «. 5
   »همين ، رفت بايد

  )يبينقش ترغ(يمسافردرون: مخاطب
  )ينقش عاطف(مسافر: ندهيگو

  يارجاع: ارتباط
 يـك  و  ي روحـان  يـك : دن، دو سـفر   يرسـ  دن به مقصد و بـه فراغـت       يسفر، مسافر، رس  : اميپ

  دنيو به آرامش رس) يماد(ينيزم
هـا سـال      هـزار  – مـسافر قـايق      -و مـن    / كنم خيال مي  .رمهنوز در سف  «ينقش ادب  :رمزگان

 شـد؟   خواهـد   گـشوده  فراغـت  هاي نرم  و بند كفش به انگشت    / رد؟ب  مرا سفر به كجا مي      /است
روح پـر از بـرگ سـبز      و سـطح   درنـگ خواهـد كـرد       در كـدام بهـار     /،كجاست جاي رسـيدن   

   »شد؟ خواهد
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حيـات، غفلـت رنگـين    .../ همين ، رفت و در جواني يك سايه راه بايد شراب بايد خورد «. 6
  »است» حوا«يك دقيقه 

  مسافر: مخاطب
  )ينقش عاطف(مسافر: ندهيگو

  )ي درونيها هيواگو: ( ارتباطيمجرا
 سـفر   يبـرا . د خـورد  ي، شراب با  يبند عقالن  و ديق يآزاد و ب  ) يروحان سفر   يكاما  (سفر: اميپ

، وجـود دو  ي سـفر مـاد  يـك نش انسان و يان سفر آفريدن پايرس .ر و راهنما داردي پيكاز  به  ين
   ي و روحانيسفر ماد

نيـاز بـه     همـين  ،  رفت بايد جواني يك سايه راه       و در  خورد شراب بايد « ينقش ادب  :رمزگان
حيات، ./ گشت يم اشاره به سرآغاز هوش بر     / رسم به يك هدهد؟    از كدام طرف مي   من   :راهنما

 خروشـان نگـاه   » جـاجرود «بـه    : رسـيدن بـه سـفر مـادي       /  است» حوا«غفلت رنگين يك دقيقه   
  »كتاب فصل ورق خورد و با نشستن يك سار روي شاخه يك سرو،كردي مي

  .وآمد است رفت  دريروحان. 2 يجسم. 1 سفر اما با دو مقصد يكن يدر تقابل ب شاعر
  )يراو(ن خود و روح مسافر يشنود ب و  با گفتينقش ارجاع: ارتباط

صـورت   كه پاك پـاك شـود  ..../ چمن ذهن باد در جريان بود    و   ميان گاو : كردي مي گاهن« .7
   »طاليي مرگ
  )شاعرمسافر: (مخاطب

  )ينقش عاطف(مسافر: ندهيگو
  )ي درونيها هيواگو: ( ارتباطيمجرا

نگاه جديد و نـو     ( و عادت    ينواختيك از   ي و دور  ي ،تازگ ي ،سفر روحان  يسفر جسمان : اميپ
  ).به مرگ و زندگي

بـه يادگـاري    ./ بـود  انيجر ذهن باد در  چمن   و ميان گاو : كردي گاه مي ن« ينقش ادب  :رمزگان
رسـد   به نرمي قدم مرگ مي     انگار هوشياري خواب،  / ،كردي نگاه مي  شاتوت روي پوست فصل   

   »تس   غبار عادت پيوسته در مسير تماشا: ذهن ترا تكاني داد تكان قايق،/ تاز پش
  ان ذهنكق و تيان قاك ت:يموضوع ارجاع

  يفرازبان: امينقش پ
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   » كردم مرور مي هاي جهان را  روزنامه،و در مسير سفر .../كجاست سنگ رنوس؟«. 8
  )شاعر مسافر: (مخاطب

  )يبينقش ترغ(مسافر : ندهيگو
  )ي درونيها هيواگو: (باط ارتيمجرا

  ي و جسمانيسفر روحان) و افتخارات(، سفر به گذشته يفرار از دلتنگ: اميپ
  يفرا زبان: امينقش پ

مـن از   / شـتاب بايـد كـرد      شـراب را بدهيـد    / كجاست سنگ رنوس؟  « ينقش ادب  :رمزگان
 كودكان كور نار راه سفر ك/ ام برد   سفر مرا به باغ در چند سالگي       /ميآ ي م سياحت در يك حماسه   

مـرور   هـاي جهـان را     و در مـسير سـفر روزنامـه       / كردنـد  مي نگاه لوح حمورابي «به خط    عراقي
  ر، بربط يهن سال، مزامك، سدر يحي مسك، راهبان پاي بربط، لوح حمورابينوا » كردم مي

  ن گذشته و حاليوآمد سفر ب گفت وگو و رفت : ارتباطيمجرا

   » به بيكراني يك رنگ ، نايي يك لحنبه آش.../ سفر پر از سيالن بود« .9
  )يخود درون -شاعر مسافر: (مخاطب

  )يبينقش ترغ(مسافر : ندهيگو
  )ي درونيها هيواگو: ( ارتباطيمجرا

ر يو تـأث  )  بـشر  ي و نـابود   ي پرتالطم صنعت  يايسفر به دن  (شدن يت صنعت كتالطم و حر  : اميپ
  شدن بر جامعه يصنعت

  يزبان فرا: امينقش پ
  ها نش انسانكو منتظر  يارجاع:موضوع
و بـوي روغـن      گرفته بود و سـياه     و از تالطم صنعت تمام سطح سفر      « ينقش ادب  :رمزگان

صـداي   ميان راه سفر، از سراي مسلولين ./ هاي خالي مشروب   روي خاك سفر شيشه    و./  داد مي
شاعران ./ كردند مي نگاه ها را  "جت" شيار روشن     شهر زنان فاحشه در آسمان آبي    ./ آمد سرفه مي 

 بـه سـمت جـوهر     راه دور سفر، از ميان آدم و آهن        و./ بردند هاي مهاجر نماز مي    به برگ  بزرگ
  » رفت پنهان زندگي مي

زاد  مـبهم رفتـار آدمـي      طنين بال كبـوتر، حـضور     .../ هاي استوايي برد   به زمين  سفر مرا « .10
  »  است
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  )يخود درون -شاعر مسافر: (مخاطب
  مسافر: ندهيگو

  )ي درونيها هيگو وا: (اط ارتبيمجرا
  يرفتار آدم:  و ابهام بزرگيبودن راه زندگ ، چند شاخه ي زندگيها ش راهكشاكسفر و : اميپ

  يزبان فرا: امينقش پ
  يارجاع: موضوع
ولـي هنـوز قـدم گـيج     ./ هاي اسـتوايي بـرد    سفر مرا به زمين   « ي ادب شناسي  زيبايي :رمزگان

 كـه سـنگ عزلـت مـن در كـدام      داند ، كسي چه مي در اين كشاكش رنگين ./انشعاب بهار است 
هنوز انسان چيزي به آب     ./ شناسد نمي خودش را  شمار هنوز جنگل، ابعاد بي   ./  فصل است  نقطه

   » زاد است مبهم رفتار آدمي طنين بال كبوتر، حضور./ گويد مي

   »! براي اين غم موزون چه شعرها كه سرودند.../آيد صداي همهمه مي« .11
  )شاعر مسافر: (مخاطب

  مسافر     : ندهيگو
ـ كن دريـ ه او را از اكـ  مسافر و وجـود فاصـله      ينش از سو  يام آفر ي پ كدر: اميپ ب ينـص  ي ب

  .ردك خواهد
  يزبان فرا: امينقش پ
   »ه سرودندكها  ن غم موزون چه شعري ايبرا«ي و همدليارجاع: موضوع
رمـز   رودهاي جهـان   و./  و من مخاطب تنهاي بادهاي جهانم     « ي ادب يشناس ييبايز :رمزگان

بـه دوش مـن بگـذار    / گنگم هاي دره و من مفسر گنجشك/ آموزند، مي  به من  پاك محوشدن را  
شـكوه   و شـاهراه هـوا را     / شـد  ولي مكالمه، يـك روز، محـو خواهـد        / ها    »ودا«اي سرود صبح    

   »كرد سپيد خواهد هاي انتشار حواس پركاش

   »كرد عبور بايد .../تولي هنوز كسي ايستاده زير درخ« .12
  )مسافر شاعر: (مخاطب

  مسافر     : ندهيگو
 از  ي دور ي بـرا  يا  و جرقه  يشگي از عادت هم   يخ گذشته بر زمان حال، دور     ير تار يتأث: اميپ

  . تحوليعادت، انتظار برا
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  يزبان فرا: امينقش پ
   »د شديدور با/ ردكد يعبور با« ي و همدليارجاع:موضوع
ولـي هنـوز سـواري      ./  ولي هنوز كسي ايستاده زيـر درخـت       « ي ادب يشناس ييبايز :رمزگان

/  ها شكيب مغول  هنوز شيهه اسبان بي    /خواب خوش فتح قادسيه   كه وزن    /است پشت باره شهر   
اي در  و عكس پيكر دوشـيزه  / كردني به گوش نيامد    تني صداي آب / گرفت فرا بدي تمام زمين را   

كـه  / و ظلمت ادراك را چراغان كن      بيا، .تهاي عجيبي است در مجاورت دس      جرقه/ آب نيفتاد 
  »مگار«به تخته سنگ  /تيك اشاره بس اس

، حـضور     و چند ثانيه غفلـت    .../ خورد سر يك شاخه توت بايد     و گاه از   عبور بايد كرد  « .13
  » هستي ماست
  )مسافر: (مخاطب

  مسافر: ندهيگو
  )ي درونيها هيگو وا: ( ارتباطيمجرا

    ي روحان-يازگشت از سفر ذهن و بي ماديسفر به زندگ: اميپ
  يفرا زبان: امينقش پ
  »ميشناور/ ميردك يال ميخ«است دهي به ما رسي از من فردي ارجاع:موضوع
و زير پاي من ارقام شن لگد       / كردم من از كنار تغزل عبور مي     «ي ادب شناسي  زيبايي :رمزگان

   »چيد  احساس مرگ برميبه نرمي از تن/  و دست بدوي او شبنم دقايق را/  زني شنيد .شد مي

   »  برد به باغ فواصل؟ كدام راه مرا مي-.../ ها بوديم در ابتداي خطير گياه« .14
  يبيترغ) زن: (مخاطب

  يعاطفمسافر : ندهيگو
  )ي درونيها هيگو وا: ( ارتباطيمجرا

  يرفتار آدم:  و ابهام بزرگي، چند شاخه بودن راه زندگي زندگيها ش راهكشاكسفر و : اميپ
  يزبان فرا: اميش پنق

  »ردك ديعبور با« ي نقش ارجاع:موضوع
 /حـوالي  صـداي پـاي تـرا در    / ها بوديم  در ابتداي خطير گياه   « ي ادب شناسي  زيبايي :رمزگان

صـداي چيـدن يـك    /و راز رشد پنيرك را ./ نگاه كن به تموج ، به انتشار تن من         / بودم شنيده اشيا



 239 )شناسي ساختارگرا؛ الگوي ريفاتر و ياكوبسن برمبناي نشانه(  سپهري"مسافر" شعر شناختي بررسي نشانه

كجـا هـراس تماشـا لطيـف        ./ خاست مي برد  وجو زمحال ا هاي    جرقه/ خوشه را به گوش شنيديم    
  برد به باغ فواصل؟ كدام راه مرا مي/ شد خواهد

به من نشان    ماليم را » هيچ«حضور  .../ كرد آيد، عبور بايد   صداي باد مي   ./كرد عبور بايد « .15
   »بدهيد

  يهمدل )باد: (مخاطب
  يعاطفشاعر مسافر : ندهيگو

  )يدرونهاي  هيگو وا: ( ارتباطيمجرا
 گـرفتن از  كمكر،يدادن مـس   ارتبـاط و نـشان  يـك جاد ي و ايياي و پوكت و تحر كحر : اميپ

  )راهنما
  يزبان فرا: امينقش پ
  ر يدادن مس  و نشانيي راهنماي براكمك درخواست ي نقش ارجاع:موضوع
و مـن  / آيـد، عبـور بايـد كـرد        صداي باد مي   ./عبور بايد كرد  « ي ادب شناسي  زيبايي :رمزگان

هـاي مـرا تـا كبـوتران      دقيقـه ./ هـا برسـانيد    مرا به كودكي شور آب     ! ي بادهاي همواره  مسافرم، ا 
بدل كنيد به يك ارتباط / و اتفاق وجود مرا كنار درخت    / در آسمان سپيد غريزه اوج دهيد      مكرر

» هيچ«حضور/ دي ببر مرا به خلوت ابعاد زندگي    / روان كنيدم دنبال بادبادك آن روز     /  گمشده پاك 
   »به من نشان بدهيد ماليم را

  : وبسنكاي ارتباط يبراساس الگو»مسافر« شعريها نشانه 4-2
  :ن شرح استي بدييها  نشانهي دارا»مسافر«وبسن شعركاي ارتباط ي بر اساس الگو

  دن به مقصد؛ي رسيدن مسافر و انتظار مسافر براي رسيزبان برايمسافر و انتظار م .1
  ا و غم ؛ي اش و وحدتييفاصله ،عشق ،غربت ،تنها. 2
هند و  (هن شرق ك، سفر به عصر صنعت و سفر به تمدن          ي و جسمان  يدو سفر روحان   .3

  ن يالنهر نيو سفر به تمدن ب) بودا
   جامعه ؛ي نابودير عصر صنعت بر تمدن امروز و عامل اصليتأث. 4
 عـادت   يـك  تحـول و عبـور از        ي جرقه برا  يك مرشد و    يك به   ياز درون ياحساس ن . 5

   ي تازه به زندگياه و نگيشگيهم
  ها ؛ ن رفتن فاصلهي آرامش و فراغت و از بيان آرزويو در پا. 6
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  يريگ جهينت
 يهـا  افتـه يرسـد    يم نظر وبسن در شعر مسافر به    كايفاتر و   يدگاه ر ي د يل و بررس  يپس از تحل  

.  استي سپهر»مسافر«رد بر شعريكن دو رو  ياربست ا كه مربوط به    ك مقاله   يها ق به پرسش  يتحق
اررفتـه در شـعر،     ك بـه    يها و رمزها   اميافت پ يق و در  ي عم كدن به در  ي رس ي مناسب برا  يا هنيزم

ن يـ  ايل و بررسـ يـ با توجه بـه تحل   . است  پژوهـش پاسخ مثبت داده    يها رده و به پرسش   كجاديا
  :ردك ر اشارهي زيها افتهيتوان به  ي مييدگاه ساختارگرايشعر از دو د

ن و  يـي ت تب يـ وبـسن قابل  كاي ارتبـاط    يفـاتر و الگـو    ي ر ي ساختارگرا يشعر مسافر با الگو    .1
افـت و بـه خـوانش       يتوان دسـت     ي شعر م  يها اميو پ ها    ن نوع الگوها به رمز    يل دارد و با ا    يتحل

  .ديخالق رس
ام اسـت و بـه      يـ رنـدة پ  يگ د او بـر   كيـ ه تأ كم  يرس يجه م ين نت يفاتر به ا  ي ر ي الگو يبا بررس  .2

د يـ ن روش بايـ ام دارد و در ايد برخود پكيوبسن تأكايه ك ياست در صورت خوانش خالق معتقد  
  .ميام شعر باشيافتن پي يدر پ

افـت  ينـد بـه در  ين فرايـ دهـد و ا  يت مي مخاطب اهميتشافكفاتر به خوانش خالق و ا ير .3
وبـسن  كايه  يـ رد؛ امـا در نظر    كـ   خواهـد  كمكارينشانه بس كه خواننده و سپس به قرائت پس        ياول
ام ارسال شده از طرف شـاعر را  ي پيه محتواكست بلي مخاطب ن كد بر خوانش خالق و در     كيتأ

 شعر دسـت  يها امي و نقش آنها به پي ارتباطيدهد و درمحدودة شش الگو يم  قراريمورد بررس 
  .رسد ير به نظر ميپاگ و  و دستي قالبيه تا حدودكابد ي يم

 يهـا   به نـشانه يراحت  بهيردستورين عناصر غييها و تع پوگراميفاتر با رسم ه  ي ر يدر الگو  .4
 دسـت   يتـشاف كم معنا و خـوانش ا     يمستق ري ارائه غ  ي شاعر برا  يكنكشده در شعر و ت     ارگرفتهك به
 شش گانـه    يها  و نقش  ين طرح ارتباط  يوبسن در تمام بندها ا    كاي ارتباط   يم، اما در الگو   يابي يم
  .دينظر در شعر رس  مورديدهاك شود تا به يد بررسيبا

 يد و به قرائتـ    ي خواننده خالق رس   يك به   يتوان از خواننده عاد    يفاتر م ي ر يبا رسم الگو   .5
ان را بـه خواننـده      كـ ن ام يـ وبـسن ا  كاي ارتباط   يرد، اما الگو  كدا  يپ ق دست ي عم ك با در  يتشافكا

  .دهد ي نميعاد
 يدها و رمزهـا   كـ فـاتر بـه     يپوگرام و انباشت ر   يوبسن و ه  كاي ارتباط   يپس از رسم الگو    .6

 نقـد و خـوانش   يفـاتر بـرا  يدگاه ريم؛ اما ديابي ي به هم دست ميكرابر و نزد   ب يشاعر به مفهوم  
  . خالق، سودمندتر است 

 و  ي انتقـاد  - يلـ ي تحل يهـا و الگوهـا      هيـ  با نظر  ييضمن آشنا  ه در كشود   يادآور م يان  يدر پا 
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ـ   يا توان به شناخت تـازه     ي آنها م  يساز يبوم متـر  ك پنهـان و  يهـا  هيـ شف الكـ  و ي از متـون ادب
  .افتيشدة متن دست  ختهشنا
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