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 هاي كيهاني در شعر و نقاشي سهراب سپهري نشانه

1وند سعيد زهرهدكتر   

2مرضيه مسعودي   

  چكيده

شـعرها و  . گيرند هاي قراردادي خود شكل مي       به صورت نمادين و بر اساس جنبه       بيشترها در ادبيات      نشانه
ـا رمزگـشايي      هايي است     هاي سهراب سپهري، شاعر و نقاش تواناي معاصر نيز آكنده از نشانه             نقاشي كـه ب
هاي سهراب اغلب طبيعت و همچنين عرفان بـودايي   خاستگاه نشانه. شود تر ميتر و قابل فهمها ملموس   آن

ـا   «و  » همه خدايي «وي با نوعي كشف و شهود عرفاني و استتيك افالطوني به            . و هندي بوده است    همه ج
دهنـدة نـور ازلـي و     ار سـهراب، نـشان  هاي كيهاني در آث بخش قابل توجهي از نشانه   . رسيده است » خدايي

از آنجا كـه پـژوهش   . شوند اي كه شاعر را به سمت حقيقت هستي رهنمون مي        تجلي ذاتي هستند به گونه    
هاي سهراب منجر شود و خواننـده را بـه            هاي معنايي شعرها و نقاشي      تواند به كشف اليه   شناختي مي نشانه

ـاني را در شـعر و          ترين نشانه  اي از مهم  ايم پاره كوشيدهاي او نزديك كند، در اين مقاله        سپهر نشانه  ـاي كيه ه
ـيم   نقاشي سهراب سپهري با ديدگاهي نشانه      شناسانه و مبتني بر هر دو مكتب سوسوري و پيرسي تحليل كن

  .ها پرده برگيريم هاي ضمني آنو تا حد امكان از مفاهيم و داللت
  . سهراب سپهري، شعر و نقاشيهاي كيهاني، شناسي، نشانه نشانه: هاكليدواژه

  مقدمه .1

 درآمد - 1- 1

شناسـي را    وي نشانه . شناس سوئيسي، فردينان دوسوسور آغاز شد       زبان آرايشناسي با   مباحث نشانه 
ــهز ــاناي يرمجموع ــم زب ــ  از عل ــي شناس ــست، يم ــاختارگرايان و  دان ــات س ــسترش نظري ــا گ ــي ب  ول

شناسـي بـه    نـشانه ، سندرس پيرس و ديگـران    رلزپساساختارگراياني چون روالن بارت، ميشل فوكو، چا      

                                                 
 zohrevand46z@gmail.com  لرستان  دانشگاه استاديار زبان و ادبيات فارسي -1

   دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه لرستان -2
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 در تعريف نشانه سه بخـش را    و داند  يم ها  سوسور زبان را نظامي از نشانه      .صورت علمي مستقل درآمد   
 )نـشانه ( ميـان ايـن دو       ةرابطـ و  ) مـدلول ( تصوير ايـن صـورت       ،)دال(صورت آوايي   : گيرد  يدر نظر م  

ها بسيارند و تنهـا شـامل       نشانه .)34 :1383،  اسكولز( ت قراردادي اس  يا  كه رابطه ) 22 :1383،  سجودي(
ها از منظر نشانه. بردها به سر مي  شوند، بلكه آدمي در ميان انبوهي از نشانه       هاي بصري يا زباني نمي    نشانه
و ) 21: 1387چندلر، (توانند به شكل كلمات، تصاوير، اصوات، اطوار و اشيا ظاهر شوند شناسي مينشانه

  . ها كه در فرآيند توليد معنا و بازنمايي مشاركتي آشكار دارندزي نيست جز تركيبي از نشانههر متن چي
ـام نـشانه   شناسي قدم مي    ها هنگامي به عرصة نشانه    نشانه اي در نظـر   گذارند كه اوالً به صورت يـك نظ
ها را اي، نشانهتفسير نشانه . )21: همان(شناسانه به دست داده شود      ها تفسيري نشانه     شوند و ثانياً از آن     گرفته

در واقع هر نـشانه ابتـدا مفهـومي مـستقيم را بـه              . كندهاي صريح و ضمني بررسي مي       در دو سطح داللت   
يابـد،  تر و با توجه به جايگاهي كه در بافت متن مي          دهد و پس از آن در سطحي گسترده       مخاطب انتقال مي  

ـاني،            مي نشانه. شود  هاي ضمني گوناگوني مي   مستعد پذيرش داللت   ـام رمزگ تواند با قرار گرفتن در هـر نظ
ـان نـشانه   نشانه. داللت ضمني خاصي داشته باشد     ـتن و در دو محـور همنـشيني و               شناس ـا را در درون م ه
. رسندهاي ضمني آن مي كنند و با توجه به نوع كاربرد در بافت متن به داللت           جانشيني ارزيابي و تحليل مي    

 كالمي، غيركالمي و يا تركيبي از هـر دو          تواند  ي ممكن است شكل بگيرد و م      يا  سانهدر هر ر   متنهمچنين  
ـاري            نشانه مند  متن الزاماً كالمي نيست و هر نوع همنشيني نظام         .باشد ها در پيامي چنداليه كه از طريـق مج

دريافت شود،  شكل گرفته باشد و     ) رمزگان( فيزيكي قابل دريافت باشد و با ارجاع به قراردادهاي اجتماعي         
كند كه به تفسير مفاهيم ضـمني        و اين امكان را براي مخاطب فراهم مي        )128 :1388،  سجودي( متن است 
توان شعر و نقاشي سهراب را متوني به شمار آورد كـه از جنبـة         بر همين اساس، مي   . ها دست يابد  و تداعي 
ـا و  چون محور همنشيني، جانـشيني، تقابـل  اي همشناسانهاند و با ابزارهاي نشانه شناسي قابل بررسي  نشانه ه

  .هاي درون متن دست يافتهاي ضمني هر يك از نشانه توان به داللتمانند آن، مي

  بيان مسأله و پيشينة تحقيق -1-2 

هـا را بـه     اش انبوهي از نـشانه    هاي مفهومي سهراب سپهري شاعري نمادگراست و در شعر و نقاشي        
هاي كيهاني و مربـوط بـه قلمـروي هـستند كـه از              ها در حوزة نشانه   شانهبرخي از اين ن   .  است كار برده 
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 و بـه داليـل گونـاگون ذهـن بـشر را بـه خـود                 آفرين بوده روزگار اساطيري تا زمان ما همواره شگفتي      
هـا را بـا     هـاي كيهـاني، نـسبت آن      در اين پژوهش بر آنيم تا ضمن بررسي انواع نشانه         . اندمعطوف كرده 

اي از هـا در ايجـاد سلـسله   هاي سهراب بسنجيم و به كـاركرد ايـن قبيـل نـشانه          انديشهساختار ذهني و    
  .هاي ضمني اشاره كنيمها و داللتتداعي

ها آثار ارزنده و قابل توجهي ارائه شـده اسـت    پيش از اين دربارة شعر و نقاشي سهراب و تحليل آن 
ي ا  كـريم امـامي و مقالـه      ة  نوشـت » اب سپهري نقاشي سهر  و شعر« با عنوان    ايمقالهمورد   در اين    از جمله 
 بـه لحـاظ روش و     كـه    موجود اسـت   از مهدي شريفيان  » در اشعار سهراب سپهري    نماد« عنوان   ديگر با 
  .خواني ندارد است همقرار گرفته  مورد بحث  با آنچه در اين مقالهموضوع

  بو نقاشي سهرا  در شعرها نشانه -2

اي هاي آشكار يـا ضـمني چندگانـه       داللت و هركدام    بسيارنداب   سهر  و نقاشي    شعر ها در متن    نشانه
شناسـي  به لحاظ سـنخ . گنجدها در اين مجال كوتاه نمي به طوري كه برشماري و تحليل همة آن دارند؛

اي و نمـادين را  هـاي شـمايلي، نمايـه   هـاي بـسياري از نـشانه   در دو متن شعر و نقاشي سهراب نمونـه        
هاي پرشماري كه ذهـن و زبـان سـهراب           با توجه به موضوعات و موتيف      همچنين. توان احصا كرد   مي

امـا آشـكار اسـت كـه        . تـوان گـرد آورد    ها را مـي   اند، فهرستي بلندباال از نشانه    را به خود مشغول داشته    
از ايـن رو، در مقالـة حاضـر    . ها در اين مجال كوتاه نه شدني و نه سودمند اسـت بررسي همة اين نشانه   

ي موجـود در دو مـتن شـعر و نقاشـي            هـا    و پربـسامدترين نـشانه     ينتـر   برجستهست تا    ا كوشش شده 
مورد بررسي قرار گيرد و در ايـن ميـان پـا را حتـي از          ) كيهان(سهراب، تنها در حوزة موضوعي آسمان       
بـراي  . گـذاريم ، ماه، مهتاب، ستاره و آسمان نيز فراتر نمـي )آفتاب(چند نشانة مشهور همچون خورشيد      

هـاي مـورد بحـث را       كنيم و فراواني نشانه   هاي كيهاني را ارائه مي    ظور، ابتدا جدولي از انواع نشانه     اين من 
هاي سـهراب بـه صـورت       در اين جدول، بسامد هر نشانه در دفترهاي شعر و در نقاشي           . دهيمنشان مي 

 ميـزان كـاربرد   ها هم بر اساس كاربرد در هر دفتر و هم بر اسـاس جداگانه ارزيابي شده و مجموع نشانه 
گفتني است كه ميزان كمـي فـضا در نقاشـي را بـر              . ها، نشان داده شده است    هر نشانه در همة مجموعه    

  .اساس خالي بودن بيش از نيمي از صفحة تابلو در نظر گرفتيم و بر مبناي آن تعداد را مشخص كرديم
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  هاي كيهاني جدول كمي انواع نشانه

  نشانه

گ
گ رن

مر
زندگي خوابها  
  

آوار
ب
 آفتا

شرق اندوه  
ب  
صداي پاي آ

  

مسافر
حجم سبز  
ما هيچ، ما نگاه  
  

نقاشي
  ها

تعدادكل هر كدام از 
نشانه
  ها

  32  1  -  5  -  4  7  13  2  -  خورشيد
  35  2  4  6  2  -  -  19  -  2  آفتاب

  ماه  1  8  -  8  -  1  -  -
  -  3  -  3  1  5  3  -  مهتاب

1  34  

  32  5  2  9  4  3  -  7  1  1  آسمان
  17  -  1  1  -  -  -  12  3  -  ستاره
  44  17  3  4  -  3  -  4  13  -  فضا
  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  زهره
  3  -  -  1  -  -  -  2  -  -  كهكشان
  2  -  -  -  -  -  -  1  1  -  شهاب

جمع كل نشانه
 

هر دفترها در 
  

3  23  65  8  21  6  37  11  26  200  

  دخورشي -2-1

زندگي جسماني ر  دارزشمندينقش  و  خورشيد يكي از ارزشمندترين اجرام آسماني نزد زمينيان است        
طلوع و غروب پيوستة خورشيد در درازناي عمر انسان براي او منبع تفكـر و زاينـدة                 . و معنوي انسان دارد   

 نيـروي   ة حيات و سرچشم   ة، نشان اش  يخورشيد به سبب گرمابخشي و روشن     . احساسات بسيار بوده است   
ت قرصي پرتـوافكن و نورافـشان   صور   تصاوير خورشيد، خورشيد به    ينتر  در كهن «. انساني و كيهاني است   

   .)82 :1373، دوبوكور( »آيد يتصوير شده است كه اين تصوير نمودگار نوري است كه از عالم باال م
كنـد،  را تداعي مي » عدم«در تضاد با تاريكي كه      است و    خاكي    جهان در منبع اصلي نور     خورشيد يگانه 

اي از اديان كهـن داراي       جهان اساطيري و در متن پاره      دارد؛ تا جايي كه در    » وجود«ارزش و اهميتي برابر با      



  129                            ...      هاي كيهاني در شعر و نقاشي نشانه                                  ششمچهل و سال 

در هنوز هم   و  اند    قائل بوده تقدس خورشيد   به  اقوام متعددي   . گيردشود و مورد پرستش قرار مي     تقدس مي 
تـرين خـدا را       خورشيد در مـصر عنـوان بـزرگ       . هاي اين اعتقاد باقي مانده است       ها نشانه   برخي از فرهنگ  

ـ  «همچنين . مشهور بود (Re) نام رعه داشت و ب ـاز ب ـاه     chakravartinه عنـوان بودا از همان آغ يعنـي ش
ـاطيري بـودا      ]ترديد  بي[و  جهان، با خورشيد همانند شد       ـايش اس  عنصر خورشيدي در افسانه و سجده و ني

   .)151 :1376الياده، ( »غلبه دارد
ـا و    را نور آسماند خونيزوند خداشناسانة آن، فارغ از جنبة جسماني نور و با عنايت به اهميت هستي    ه

براي تبيين هدايت و گمراهي از تمثيل نـور         و  ا .)24/35(» األرضِ اهللاُ نور السماوات و    «:استخوانده  زمين  
اهللاُ «: كنـد   ها به سوي نور هدايت مي     داند كه آنان را از تاريكي     و تاريكي بهره برده و خود را ولي كساني مي         

آ الّذين وليخرِمنوا يم مه2/257( »نَ الظُلُمات الي النورج(.   
 بـه ويـژه در   مكاتـب مختلـف  ي در ا  ديني و اسـطوره    ونبا مت گاه و مطلع است،      آ سپهري كه هنرمندي  

در نزد او در هر دو محور ) دال(از اين رو نشانة خورشيد . هاي شرقي چون بوديسم و ذن آشنايي دارد       آيين
هايي در ادامه نمونه .انگيزدهاي گوناگون را برميها و داللتي از تداعياجانشيني و همنشيني طيف گسترده  

  .كنيمها را بيان مياز اين داللت
  :نور ازلي و حقيقت محضيه

ـا         /  بفرست /  از تجلي ابري كن    /  پنهان تماشاييم  ةما هست ...   باشـد كـه بـه شـوري     / كه ببارد بر سـرِ م
  .)259، نيايش: كتاب هشت( تو پيونديم باشد كه بباليم و به خورشيد /بشكافيم

بئاتريس چون به آخرين فلـك آسـماني   « دانته كشيده،  الهي كمديبراي  در تصاويري كه گوستاو دوره      
ـيد      .)83 :1372 ،دوبوكور( » كه مظهر نور آغازين است     بيند  ي، خورشيد را م   رسد  يم  از سويي ديگر، خورش

  .)86 :همان( عالم به شمار رفته است عقل ةغالباً در مركز كيهان تصور شده و نشان
ـا  اسـت   ابر رحمـت  طالب كه داند يم) هسته(= اي از هستي    نشئهشاعر در اين شعر خود را        ـا  او را ت ب

ـيد حقيقـت بپيونـدد       ،   رشد و كمال   چنان كه در نهايت    ؛دكنشكوفا و بارور     ريزش الطاف الهي   . بـه خورش
 يا   آفرينش اسـطوره   كند كه حاكي از   پيوندي را كشف مي   زندگي نباتي،    خود و    ميان سهراب   ،اين عالوه بر 

 را در چشم او نمايان و  حقيقت، خورشيد نخستينبر آن است كه بازگشت به اصل سهراب .نخستين است
  .سازد او را در چشمة خورشيد مستغرق مي
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ـا        روابط جانشيني و همنشيني    ،سوسورختي  شنا  نشانهديدگاه  در   يي كـه    داراي اهميت فراوان است تا ج
روابـط جانـشيني در دو   ). 128: 1387چنـدلر،  (شـود  ارزش هر نشانه نيز با هر دوي اين روابط تعيين مـي   

ـتوري    ها مبتني بر روابط گـزينش     محور جانشيني در سطح دال    . كنندسطح دال و مدلول عمل مي      ـاي دس ه
ـاال نـشانة      .  هستيم روها روبه ها ما با طيفي از تداعي     است؛ در حالي كه در سطح مدلول      ) گرامري( در شعر ب
هاي دستوري مانند ماه، خدا، حقيقت، خانه،       توان آن را با بسياري ديگر از اسم       دالي است كه مي   » خورشيد«

) associative(ها نيز ميان روابـط متـداعي        طور كه در سطح مدلول    درخت و مانند آن تعويض كرد؛ همان      
روابط جانشيني در هـر دو سـطح مبتنـي بـر            . شودت مي ياف» خورشيد«هاي فراواني براي مصداق     جانشين

ها از ميان مجموعة    ها و مدلول  ؛ بدين معني كه گزينش و ترجيح هر كدام از دال          )129: همان(است  » قياس«
  . هاست پرشماري از اعضاي آن

وابط شود؛ بر عكسِ روابط جانشيني كه به ر       ها اطالق مي  متني ميان دال    روابط همنشيني به روابط درون    
ـاال     . بينامتني و غايب از متن اشاره دارد    ـان و متـوالي در شـعر ب تركيب منظمي كه از عناصر همنشيني همزم

ـا «،  »هستة پنهان «،  »ما«هايي همچون   نشانه. فراهم آمده، يك كل معنادار را شكل داده است         ، »تجّلـي «،  »تماش
ـتن « و   »تـو «،  »خورشيد«،  »باليدن«،  »شكافتن«،  »شور«،  »باريدن«،  »ابر« ـارچوب الگـوي نحـوي       » پيوس در چ

ـان       اي از سخن را به وجود آورده      خاص، زنجيرة ويژه   اند كه تمام موجوديت خود را از وابستگي متقابـل مي
ـيد «از اين رو، نشانة  . اندواحدهاي اين كلّ يكپارچه كسب كرده      ـا وقتـي      » خورش در زنجيـرة افقـي شـعر ت

ا و حقيقت باشد كه در همين جايگاه نحوي و در تقابل با ديگر              تواند مستعد معناهاي نماديني چون خد      مي
ـا مالحظـة ارزش الگـوي     . ها و عناصر قرار داشته باشد، وگرنه ماهيت آن دگرگـون خواهـد شـد              جايگاه ب

] نيـز [كل وابسته به اجزاي خود است و اجزا         «: در روابط همنشيني است كه سوسور معتقد بود       » كل-جزء«
  ).130: 1387چندلر، (» وابسته به كل هستند
واژگاني چون تجلي، شـور، شـكفتن، باليـدن،    شعر و وجود توجه به محور همنشيني  باخالصه آن كه   

كنـد؛ زيـرا يكايـك    مانند آن، روابط مفهومي حاكم بر ساختار شعر، تفسيري عرفاني را ايجاب مـي     تماشا و   
ي هستند و همين قدر مـشترك اسـت         شونده، داراي بعد عرفان     عناصر همنشين در سطح مدلوالت جانشين     

ـا  ( سالكبنابراين،. بندي كرده استها را در محور همنشيني در يك ساختار منظم صورت           كه آن   )هـسته / م
 در كـلّ  يتجّلي شهودي، آمادة مطالبه و دريافت نور  بينشكسب و )تماشا ( روي حقايق  ه چشم ب  گشودنبا  
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اش شكافتن و شكفتن است و در       نتيجه كه   يابد  يت م  به شور و وجدي دس     در پرتو تجلي،  . شود  ميهستي  
ـال بالنـدگي مـي      ) هستي/ خدا/ حقيقت (خورشيدپيوند با    ـير از هـسته          . رسـد به كم  بـه ويـژه كـه ايـن س

  . پذيردپايان مي شود و به خورشيد هستيآغاز مي) آفتابگردان(
ـن « و   ر نو ةخورشيد را به واسط    ديگر   ي جاي سهراب در : كشف و وصول به نور اشراق      اش، در  »اييروش

  : داند يم» نور اشراق«به  و رسيدن »كشف« براي يا نشانهتضاد با تاريكي، 
 زيـر چـرخ     |  شـب را   ةصـخر شـكافد     ي روشنايي م  هاي  يشهر | خوانند  يدر ته شب حوريان چشمه م     

هـشت  (  از دشـت نيلـوفر  پـرد  ي او چو عطري مـ     |  آينه تاب  ي بشكند گر پيكر ب    |  خورشيد ونةوحشي گرد 
  .)149، گل آيينه: كتاب

سابقه نيست و در اساطير و باورهاي كهن مردم هند و ايران به ويژه              چنين تصوري از نماد خورشيد بي     
ـان و ه معنـي  ب» اميتر«نام ا در هند دوران ودايي ب   اين نماد   . در آيين ميترايي، نمودي آشكار دارد      ـتي   پيم دوس

دهـد كـه از    زوجي جاويـدان تـشكيل مـي   » وارونا« و با شود و يكي از خدايان طبقة فرمانرواست      ظاهر مي 
ـاهي زريـن دارد     اي درخـشان و     در سنت هندي، ميترا گردونه    . شوند  سوي مردم به ياري خوانده مي        اقامتگ

ـاحب         ميترا در سنت زردتشتي   ). 1379افشار مهاجر،   ( ـامي   نيـز حـضوري آشـكار دارد و ص از  تـر فـرو مق
ـان   ). 441: 1371اوشيدري،  (ست   او دگانآفري  و نگاهبان  هآفريدست كه   اهورامزدا ـاظر او خداي پيم  بـر  و ن

آيـد  به شـمار مـي    ترين ايزدان آيين زردتشتي     و از بزرگ   ايزد فروغ و روشنايي   همچنين  . هاست   پيمان ةهم
  ).441: همان(

 به طوري كه قلب چرخ دو قطب مخالف را بـه   ؛ پوياست ةرابطيك  چرخ، الگوي   «گفته شده است كه     
ـين  .)91 :1373 ،دوبوكـور (» دهد ي را كه از هم دورند به هم ربط م        ياتي و واقع  كند  ي م هم وصل  در « همچن

 بخـشِ  ي آشنايي با اسرارند و اسباب كشف و وحي و الهام و روشنيلةور، وس شعلهي ها   مقدس، چرخ   نومت
ـازي    با همنـشين    سهراب از اين رو در شعر باال     . )91 :همان( »ارواح به نور اشراق    و » گردونـه «،  »رخچـ «س

تعلق دارد به مهر و سمبل آفتاب   مشهور است و    گل خورشيد نيز    يا لوتوس كه به     » نيلوفر«و نيز   » رشيدخو«
ـيد         بر آن است  ،  )1378عبداللهيان،  (ت   زمين اس  ةو نيروي نگهدارند   منبـع نـور    ،  تا نـشان دهـد كـه خورش

ـان چـشمه          روشني اليزالي، در تاريكي وحشت و ظلمت، با داللت ضمني، هدايتگر و           بخـش ارواح حوري
ـاي متـداعي مـي     در سطح مـدلول   » هاي روشنايي ريشه«است؛ به ويژه كه در اين شعر،         ـادي از     ه توانـد نم
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ـاپي   زيگزاگ«پرتوهاي زرين خورشيد باشد؛ همان كه در برخي از متون با نماد             ـاي پي از آن تعبيـر شـده   » ه
  ).همان(است 

ـاهي و    معرفت ومادخورشيد را ن، شاعر در شعري ديگر  : لكهاي الهي در وجود سا    معرفت و بارقه   آگ
  : داند ي الهي در وجود سالك ميها  بارقهنشانة
هـشت  ( »...م در خـواب  ا   نپنـداري  |  بيـدارم  | كـم   كمرويد    ي در مرداب اتاقم م    | گياه نارنجي خورشيد  «
  .)78 ،خواب تلخ: كتاب

ـيد  نمايد ي چنين م، به كار رفته استآن شعر و عناصري كه در بافت        يكلساختار  با توجه به      كه خورش
ـيد در واقـع            است،  صبح و بيداري    داللتي صريح بر آغاز     كه   عالوه بر آن   مـدلولي ديگـر هـم دارد؛ خورش

و بـه   بالـد   زند، مي جوانه مي كم    كم اعرش  تيره و تار وجود    مرداب است كه در     ي از آگاهي و معرفت    يا  نشانه
ـاداني          مي يبيداربا تأكيد همچون     خود را    هريرو، سپ ين  از ا . رسد  يكمال م  داند كه در خـواب غفلـت و ن

  .نمانده است
اي از   مجموعـه  يكـديگر در كنار   )1( چندوجهي يا چندمعنايي   دالين   همنشيني چند   افقي شعر،  در محور 

مفهـوم   انتقال بهتر ه انعكاس وبتوانند در بافتاري مشخص مي كه  ستا   را به وجود آورده   هاي همساز    نشانه
ـپهري    كه در    است   »گياه«ة  نشانهاي چندمعنا، يكي    از جملة اين نشانه   .  كنند  ضمني خورشيد كمك   شـعر س

ـارنجي  «، »شوكران بنفش خورشيد«  ماننداست؛شده  يا به آن تشبيه   آمدهخورشيد  در كنار   چند جا   در   گياه ن
گياهان، خورشيد و پيوندي ميان هماين  .  و مانند آن   »بيد دگر خورشيد دگر   «،  »ها  خورشيد چمن «،  »خورشيد

ـ  «: خـوانيم چنان كه مـي   . آشكارا بازتاب يافته است   ريگ ودا   در متون اساطيري و باستاني همچون        ة آن تخت
ـان را پديـد آورده اسـت     انـدام و چنـد شـكل، آب         خـوش  ةمبارك جرثومـ  ) قرص خورشيد ( ـا و گياه  »ه
ـ  .)99 ، مانداالي سوم، سرود اول، ريگ ودا  هاي  يدهگز( رنـگ  «شانة همـساز و البتـه چنـد وجهـي ديگـر      ن

ـاني  ةجنبسبب افزايش  در كنار خورشيد است كه با همنشيني  » نارنجي اسـت؛ بـه   آن شـده   معنوي و روح
ـين                   ويژه كه مي   دانيم در آيين بودايي رنگ نارنجي و زرد تقدسي ويژه دارد و جامة راهبان بودايي نيز به هم
ـا با( »مز و زرد است نماد عشق روحاني و عشق به كلمه اسـت           رنگ آل كه مخلوطي از قر      «:رنگ است   ،ري

 بيـداري روح    معنايي ضمني ولي مهم همچون     در يك بافت براي انتقال       وجود اين سه نشانه    .)134 :1376
  .است رسيدن به شناخت و معرفتنيز ناخودآگاه سالك و و 
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ـال بـروز         هاي نماديني كه پي   اي از تابلوهاي نقاشي سهراب، نشانه     در پاره  رامون خورشيد در شعر او مج
هاي ضمني همساني دارند بهره گرفته      هاي شمايلي مشابهي نيز كه داللت     يافته، عيناً انعكاس دارد و از نشانه      

ـيم ة زير را ميكار رفت  بهي  ها  نشانه 1 ماره ش  تصوير براي نمونه در  . شده است  ـيد  . 2نيلـوفر  . 1: بين . 3خورش
-هاي تيره و روشني كه در پايين و باالي تابلو ديده مـي      كنتراست رنگ . 5لوفر   ني گونة  شكل قلب . 4مرداب  

. 7انـد   اند و حتي از خورشيد هم برتر رفتههاي سبزي كه انتهايي ندارند و به آسمان سر كشيده ساقه. 6شود  
ـادي دانـست     ها را نمادي از تزلـزل و زوال        توان آن خطوط لرزاني كه مي    ـت   .پـذيري زنـدگي م ن در يـك م

شناختي و    كند و ارزش نشانه   تبعيت مي  اي از قوانين مربوط به روابط مكاني      تصويري، حضور عناصر نشانه   
اين نوع روابط جنبة ديگري از همنشيني به . شودشان تعيين مي»مكانيت«و » جهت«ها در پيوند با   معنايي آن 
ـا را در يـك   تند كه قرارگرفتن نشانه   جهاتي هس » حاشيه/مركز«و  » راست/چپ«،  »پايين/باال«. آيندشمار مي  ه

  . سازند رو مي روبهمتن تصويري با مدلوالتي چندگانه و چندگونه
ـاش         بركشيدگي و باال رفتن ساقة نيلوفر، گذشته از آن كه نشان           1 ةدر تصوير شمار   دهندة زاوية ديـد نق

ـاي لـرزان و     آب، تموج عناصري چون مرداب،    . جويي نيز هست  است، دربردارندة مفهوم استعال و كمال      ه
ـيد،                      تيرگي رنگ  ـا عناصـري چـون خورش هاي زمينه كه در پايين تابلو قرار دارنـد، در همنـشيني متقابـل ب

ـاف و           رنگكنندة هاي بررفته، آسمان و روشني خيره ساقه ـا بـر تحقيـق ليك ـابلو ـ بن ـااليي ت ـا در سـوية ب ه
ـاي جهـت،    ليكاف و جانسون در استعاره    . كنندميهايي فراوان را به ذهن متبادر        هركدام مدلول  -جانسون ه

ـاهي، سـالمتي، زنـدگي، آينـده،             كنندة مفاهيمي چون خوب   باال را تداعي   بودن، پرهيزكاري، شادي، خودآگ
ـاري،                 وااليي، قدرتمندي و عقالنيت مي     دانند و بر آن هستند كه پايين نيز با مفاهيم بد بـودن، شـرارت، بيم
  ).139: 1387چندلر، ( كنترل كسي بودن و هيجان در ارتباط است مرگ، حقارت، تحت قدرت يا

در روش . توان به دو روش كمـي و كيفـي تعيـين كـرد     مورد نظر ميمركزيت تصويري را، در تابلو   
پريده اختـصاص   كمي، مركز تصوير همان نقطة تالقي قُطرهاي قاب مستطيلي است كه به نيلوفري رنگ       

در . كنندگي نشانه، مالك تعيين مركزيت تابلو اسـت         ها و خيره  گرمي رنگ است و در روش كيفي،      يافته  
بـه زعـم    . هاي ديگر در حاشية آن قـرار دارنـد         خورشيد در مركز تصوير است و نشانه       1 ةتصوير شمار 
آنچه در مركز تصوير قرار دارد به عنوان هستة اطالعات كه تمام عناصر ديگر تابع آن    «ليوون    كرس و ون  
  ).140: همان(» اند شود؛ عناصري كه در حواشي تصوير قرار دارند، فرعي و وابستهه ميهستند ارائ
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در روابط مكاني، قرار گرفتن نشانه در سمت چپ يا راست نيز بسته بـه خـوانش مخاطبـان ارزش                    
خوانند، بـه صـورت ضـمني        نويسند و مي  زبانان كه از راست مي      براي فارسي . شناسانة متفاوتي دارد  معنا
مـسألة برتـري راسـت بـر چـپ بـه دوران       . معناي اهميت، اصالت و درستي را بـا خـود دارد       » استر«

بـه عنـوان   ) سمت راسـت (، طلوع  )مهرپرستي(در كيش پرستش خورشيد     . گرددخورشيدپرستي باز مي  
نـزد سـهروردي نيـز      ). 42: 1371دانيلـز،   (يابـد   سمبل اشراق معنوي و رويارويي با پروردگار نمود مـي         

راست رمز جنبة وجوبي و وجودي اسـت و چـپ رمـز جنبـة               . يابدو چپ معنايي سمبليك مي    راست  
در ). 221: 1356سـهروردي،   (امكاني و عـدمي     

تصوير مورد بحث نيز قرار گرفتن خورشـيد در         
سمت راست مخاطب ارزش معناشـناختي آن را        

  .سازدعيان مي
ايـن سـه عنـصر در       : ، نيلوفر و دايره   خورشيد

 ايران و هند پيوندي ناگسستني با   فرهنگ اساطيري 
گر ديگـري هـستند؛     اند و هر كدام تداعي     هم يافته 

تا آنجا كه نيلوفر را گل خورشيد و دايره را نمادي           
. انداز كمال خورشيدي و استكمال نيلوفري دانسته      
 ةخورشيد خود منبع الهي حيات است و مظهر هم      

ـات و         روشنگري ها، آفرينش، باروري، تجديد حي
ـيد        نيلوفر  . مرگي است  بي ـا طلـوع خورش نيز كه ب
ـاد   شكفد و با غـروب آن بـسته مـي         مي  شـود، نم

 نـشانة ،  آيد و به نـوعي     تجديد حيات به شمار مي    
ـا و     ها، گـل     زيرا برگ  ؛ است جويي   و كمال  كمال ه

-مي برقرار -هرچند از جنس كمال و نقص- نسبتيترين شكل است، دايره كه كاملبا  و وارند  اش دايره   ميوه

يرة كمالي دارد و در دادهندة آن است كه انسان همچون نيلوفر بهرة ناقصي از            نشانسويه  اين پيوند سه  . كنند
ـتاد    «: گويـد   ي يونگ م  .دشوخورشيد حقيقي نزديك    دايرة كامل   به  كوشد تا   سلوك كمالي خود مي    يـك اس

 1 تصوير شماره

 54×5/35، گواش روي مقوا، 40ها، اوايل دهة  نيلوفر-

 سانتيمتر، به باغ همسفران



  135                            ...      هاي كيهاني در شعر و نقاشي نشانه                                  ششمچهل و سال 

ـ : نويسد يم-»نذ«هور كار يك كاهن مش-» دايره«ن در گفتگو از تصويري به نام   ذ بودايي   ةفرق » نذ«ة در فرق
فـون   .ل .م  از طرفـي دكتـر     .)382 :1352 ،ونـگ ي(»  روشنگري و سمبل كمال انـساني اسـت        يندةدايره نما 

ـا   اين شكل تماميت روان را در تمام جنبهو بر آن است كه    فرانتس نيز دايره را سمبل خود ناميده          آن، از يه
  .)379 :همان (كند ين متمام طبيعت بيا  ميان انسان وةجمله رابط

تر مايل است، عناصر تزئيني چنـداني وجـود نـدارد    هاي سهراب كه به سادگي هرچه تمامدر نقاشي 
هـاي مختلـف   آيند و هر كدام در اليـه و بيشتر آنچه بر بوم نقش بسته است عناصري اصلي به شمار مي     

 و مفـاهيم  ييبـودا هـاي  ترديد آموزهبي. پردازندمعناآفريني به آفرينش و القاي معاني داللتي و ضمني مي      
 در فضاي ذهنـي سـپهري مـصدر توجـه ويـژة سـهراب بـه         آيين ذني برگرفته از بوديسم و    ها  و نشانه 

دربـارة معنـاي نمـادين خورشـيد پيـشتر سـخن        .عناصري چون خورشيد، نيلوفر و مرداب بوده اسـت  
 از ميـان آب   نيلـوفر آمـدن ر ب. زيبايي است و نظمي،   نماد ظهور، تجّل   بوداييان ةدر انديش  نيلوفرگفتيم، اما   

 به هنگام طلوع خورشيد و بـسته شـدنش           آن  نماد نور حيات و روشنايي است و گشوده شدن          خود كه
ـ . ت اسـ  و اجـزاي آن    آفـرينش نمـادين از     مفهـومي    ة دربردارند جملگيبه هنگام غروب،     ودا خـود را  ب
رِ نيلـوف : گويـد   يبودا مـ  «.  آن گرفتار نشده بود    هاي  ي كه در اين دنيا به آلودگ      دانست  يهمچون نيلوفري م  

 ايـستد   ي و باالي آن م    آيد  ي و از آب بيرون م     بالد  ي و در آب م    رويد  ي كه چگونه در آب م     اي  يدهآبي را د  
، چـون بـر جهـان چيـره     هام در جهان پـرورده شـد   شده تا به آب آلوده نشود؟ من نيز كه در جهان زاده          

در نظـر تـاگور، ايـن گـل رمـز      «. )56 :1373 ،كريـدرز ( »كـنم   ي آن زندگي مـ    شدم، ناآلوده به جهان در    
 بنـابراين . )56 :1375 ،عابـدي ( » انـسان اسـت    ةبرشكفتگي و بيداري انسان، يعني نـشان كمـال انديـش          

 كه خود را بـه مـرداب ماديـات دنيـوي      داند  ي پاك و وارسته م    يها   نيلوفر را نمادي از انسان      هم سپهري
   .تا به اصل خويش نايل آيند اند و از آن سر برآورده )117 :1372 ،ميساش( آلوده نكرده

 مـاه   –از دوران پيش از تـاريخ، كليـت آب          «دربارة معناي نمادين مرداب نيز گفتني است كه اصوالً          
 باروري به نظر آمده اسـت و بـر ظـروف دوران نوسـنگي، آب بـا عالمـت                 ِ«انسان كيهاني « زن، مدارِ    -

ي اسـت كـه در   زنـدگي حقيـر و سـاكن   دنيا و نماد مرداب  ). 190: 1372الياده،  (»   نقش شده   ∨∨∨∨∨
جـويي   و كمـال زندگي،  زيباييتواند نقطة آغازي برايجوهر خود آكنده از پستي و پلشتي است، اما مي    

  .نيلوفرانه باشد
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ر از معناي تهمچنين كدهاي فرهنگي، اجتماعي، رواني و فكري فراواني وجود دارد كه معنايي افزون     
هاي فرهنگي داللت خود را  كدهاي ديگري نيز مانند بسياري از رمزگان. بخشدها مينمادين به اين نشانه

از ايـن رو،    ). 74: 1384احمـدي،   (آورند  بيرون از پردة نقاشي و حتي خارج از هنر نقاشي به دست مي            
هـا، روابـط مكـاني،      رنـگ هـا، كمپوزيـسيون     نوع حركت قلم مو روي پردة نقاشي، خطوط و طراحـي          

ها و بسياري عناصر ديگر، وقتي با حاالت دروني و بيروني مخاطب و             روشن  كادربندي، زاوية ديد، سايه   
توانند طيف وسيعي از معاني مبهم، چند وجهي و شوند، مي به هنگام خوانش تابلو همراه ميشرايط ويژه

  .ة معنا را وسعت بخشند به وجود آورند و دايرگاه گذرنده را در ذهن بيننده

  بآفتا -2-2

بـه  » تـاب «و   خـور     و  مهـر  به معنـي  » آف«از نظر واژگاني آفتاب اسم مركبي است كه از دو بخش            
امـا بـه   ). دهخدانامة لغت( عبارت از نور خورشيد است مقابل سايه تشكيل شده و در      نور و فروغ   معني

هاي عرفـاني و اسـاطيري را كـه عمـدتاً همـان         دلول طيفي از مفاهيم و م     شناختي، اين نشانه    لحاظ نشانه 
 مراتـب   نمـاد  آفتـاب    در عرفان اسالمي،  . است، در خود جاي داده است     » خورشيد«مفاهيم و مدلوالت    
 نـور محـضي     )24/35(» اهللا نور الـسموات و االرض     «است و با عنايت به آياتي چون        تجلي حق تعالي    

 قـرآن   يـة آ] ايـن [شك نيـست كـه      «: نويسد  يم پل نويا .  است است كه نماد حقيقت هستي دانسته شده      
 ولي در عين حال حـدودي را هـم          ، نور، سهم مهمي در ايجاد زبان نمادين در اسالم داشته است           ةدربار

 رمز اين آيه از اين جهت شايان توجه اسـت كـه             .دهد  يكه اين زبان براي خود قايل بوده است، نشان م         
: گويـد القـضات مـي   ينعـ از همـين روسـت كـه    . )475 :1389،  فـوالدي ( »وجه نظر آن خود خداست    

» اسـت ) 40/60( رد نكنـد، آن زبـان، ادعـوني اسـتجب لَُكـم      استمداد از آفتاب بـه زبـاني كـن كـه او        «
   .)1/362 :1362 ،همدانيالقضات  عين(

 به مثابة نمـادي از      حقيقت نوراني و محض   آفتاب و    به   جايي از شعرش،  سپهري در   : خداوند متعال 
  :گويد يماو .  استكرده توجه خدا
 كـه اگـر در   |  آفتابي لب درگاه شماسـت   | : من به آنان گفتم    |  مثل يك تكه چمن روشن بود      يمها  حرف

  .)374، سورة تماشا: هشت كتاب( تابد يبگشاييد به رفتار شما م
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 سانتيمتر، تا 70×50واش روي مقوا، بي عنوان، گ-

 ...شقايق هست

ـاعر   گيـرد،   تر به خود مـي     معنايي محسوس  2كه خوانش آن با تصوير شماره       در اين شعر      قـش در ن ش
ـاه   برند  يم سر   را كه در جهل و ناداني به       ي»آنان« تا   ي هدايتگر و نويدبخش ظاهر شده و آمده است        پيك  آگ

 و تان خواهـد تابيـد   هست كه به رفتار  بخش  يروشن» آفتابي«گشاييد،   را ب  ها و دريچه   اگر درها  بگويدكند و   
؛ نـوري كـه   كند يري قدسي ياد م نوچونسهراب از اين نور  . خواهد ساخت   شما را پاك و زالل و روشن        

  . از نور حق تعالي باشديا جلوهتواند  يم
ــصو  درآشــكارامــضمون ايــن  ير ت
شود؛ به ويـژه كـه بـه         ديده مي  2 ةشمار

لحاظ بسامد كمي نيز نور هـم در شـعر          
. و هم در نقاشـي جلـوة آشـكاري دارد         

، »روشــن«در شــعر حــضور ســه واژة  
ــاب« ــدمــي«و » آفت و در نقاشــي » تاب

هـاي روشـن و شـفاف،         ترش رنگ گس
ــدنورانيــت را انعكــاس داده عناصــر . ان

موجود در شعر بـاال از حيـث نـشانگي          
نـور و   (حرف، چمن، آفتاب    : عبارتند از 
به همـين   . ، درگاه و در و تابش     )روشني

 ايـن  نيـز    2 ةصورت، در تصوير شـمار    
 پنجـره،   : تـشخيص داد   توان  يها را م    نشانه
ـ       ،نور ي و قرمـز     چند شاخه گل به رنگ آب

 بـه  تـوان بـا توجـه     هـاي بـاال را مـي      هر كدام از نـشانه    .  كه ميان پنجره و نور وجود دارد       ايو پيوستگي 
هاي درون و برون متني تفسير كرد؛ لكن بـراي پرهيـز از اطالـة كـالم تنهـا بـه تفـسير دو نـشانة                داللت

  : كنيممشترك در هر دو متن شعر و نقاشي سپهري بسنده مي
هايي چون پنجره، در و درگاه، همواره نمادي از ارتباط معنوي، فتوح و گشايش دل                 نشانه براي سهراب 

بـصيرت و شـهود     نـور    است كه درون سالك را به        اي  يچهدرهاست؛  ها و سرسبزي  آدمي به جهان روشني   

 2 تصوير شماره
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در هر دو متن براي سـريان نـور،     . كندسازد و گشودگي آن كمال و سعادت آدمي را تضمين مي          روشن مي 

دهنـدة آن اسـت كـه         نشان» اگر در بگشاييد  «در شعر، جملة شرطي     . شودنشاني از موانع و عوايق ديده مي      

 به رنـگ  يا لكهكه با بخشي از پنجره    مورد بحث نيز    در تصوير   طور كه   است؛ همان كشفي صورت نگرفته    

 و ها يكيتار را عبارت از  لكه آنتوان يم. شده مانع نفوذ كامل نور به  درون شده است  تيره پوشانده    يِا  قهوه

نع او م حجابي از ظلمت، ترديد و ناباوري كشيده         سالك   گان ديد در برابر  كه   دانست اي   مادي هاي  يوابستگ

وجود سالك را در خود محو و آن را          خود   ؛ نوري كه با تابش    گرديده است شناخت هرچه بيشتر نور ازلي      

ـاط متقابـل      « و عرفت و شناخت سالك است     م مادي از ن پنجره همچنين   .كند  ي يكي م  يشبا خو  سمبل ارتب

ـاز شـدن                           بين ما و فضاي ديگر و در پي آن امكان دريافت از بيرون، يا عبور به سوي خارج و ماورا و نيز ب

  .)117 :1384 ،شريفيان(»  استتر يعذهن به سوي فضاي وس

دو نيروي نيكي و بدي، «.  استشده يدر ايران باستان، توجه بسيار زيادي به نور و آتش م     : نورآفتاب و   

ـان، منـشأ نيكـي در     . دهند  يا را تشكيل م   ه   و اهورامزدا و اهريمن، منشأ آن      رانند  يبر جهان حكم م    از اين مي

ـاز مـ    ة خيرها به اولي و همةو هم  و منشأ بدي در تاريكيبرد يروشني به سر م     »گـردد  ي بدها بـه دومـي ب

؛ يعني راهـي روشـن را        به سمت نور كشيده    يا  پنجره 2 ارهدر تصوير شم   سهراب   .)474 :1389 ،فوالدي(

در پيشينة فرهنگ ايراني، شرق و      . استبه مخاطبان خود نشان داده و آنان را به نور و روشني دعوت كرده               

ـالم روح و انـوار و    مـ «سـهروردي   غربِ جغرافيايي معنايي رمزي دارند و فردي همچـون           شرق را رمـز ع

 سـهراب  .)354 :1389 ،پورنامـداريان ( »دهـد  ي و ظلمت قرار م و هيوال  هعالم ماد فرشتگان و مغرب را رمز      

ـا پنجـر  خواهـد  يمخواند و و توجه به اشراق فرا مي   » شرق«هايش ما را به       يو نقاش   شعر  انديشه، هم در   ة ت

بي لـب  آفتا«: گويد يماز اين رو آشكارا  .گشاييم را به سمت نور و عالم انوار ازلي ب         خود معرفت و شناخت  

  .»تابد يدرگاه شماست كه اگر در بگشاييد به رفتار شما م

هوشـياري   و   خودآگـاهي  ة نـشان  با بار معنايي منفـي    گاهي شاعر آفتاب را     : خودآگاهي و هوشياري  

رو، بـا بيـاني     ازايـن . بـار اسـت     زيـان » فنـا «داند كه براي محو شدن در تاريكي و رسيدن به مرحلـة               يم

  : گويدآورد و ميسخن به ميان مي»  آفتابآلودگي به«نما از متناقض
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 تاريكم كن، تاريك تاريك، شـب انـدامت را در مـن            | ام   به آفتاب آلوده   | !شاسوسا، شبيه تاريك من   
 و اكنون از مـرز تـاريكي        |  راه از شب آغاز شد و به آفتاب رسيد         | ام   با مشتي كابوس همسفر شده     | ريز
  ).143، شاسوسا: هشت كتاب (گذرد يم

 كه در هر شخصيتي وجود دارد، دري اسـت بـه درون ناخودآگـاه و         اي  يكيتار«: گويد  ي  يونگ م   
 مـا پـا   ة مبهم يعني سايه و آنيما از آن به حاالت رؤيـايي شـبان  ة است به رؤياها كه آن دو چهر يا  دروازه

ه از ايـن شـعر بـر         آنچـ  .)75 :1368،  يونگ( »كنند  يرا تسخير م  » من« و يا    مانند  ي، يا نامرئي م   گذارند  يم
هدف شـاعر در آفـرينش هنـري، پـرواز يـا            «بدون شك   .  سفر شاعر است به دوردست خويش      آيد  يم

 سـهراب در فكـر     .)134 :1378 ،مقـدادي ( » پروازي كه سقوط را با خود به همراه دارد         ؛ است يريگ  اوج
نگامي كـه شـاعر   ه.  سفر به درون خوديا سفر سهراب سفر به رؤياها و خواب است؛ گونه      . پرواز است 
خـود را اسـير خودآگـاهي       «در حقيقـت    ،   كنـد  اش  يـره تخواهد كـه      يم) شبيه تاريك خود  ( از شاسوسا 

 » تا بـا وصـال، او را بـه فرديـت برسـاند و بـا ناخودآگـاه خـود يكـي شـود                        خواهد  ي و از او م    داند  يم
نـسبت تيرگـي بـا    نسبت ناخودآگاه با خودآگـاهي      « يونگ نيز معتقد است كه       .)94 :1385 ،جمشيديان(

» روشني است؛ آنيما كه همان وجه مؤنث روان مرد است در ناخودآگـاه اسـت و بنـابراين تيـره و تـار                      
از ايـن   . ايكاروس داشـته اسـت    ة   نظري هم به اسطور    ، شعر  اين  شاعر در  احتماالً .)223 :1373،  يونگ(

، شـود   يماش    يريگ  مانع اوج  كه    اوست  از ذهن و خودآگاه    يا   آفتاب نشانه  ، شاعر توان گفت براي    يمرو  
. گيـرد طلبـي او سرچـشمه مـي      منفعت از خودآگاهي و     ها و اميال جسماني آدمي      خواهي  يادهزة  همزيرا  

  .)85 :1383 ،هزاره(كند  ، از اوج گرفتن شاعر جلوگيري  در سلوك عارفانهاين خودآگاهي 
تواند اليـة   دارد و هر تفسير مي    ها وجود ن  ها محدوديتي براي مدلول   چنان كه ديديم، در تفسير نشانه     

معنايي تازه و مدلولي نو پيدا كند، يا به بيان ديگر، معناي هر نشانه ممكن است چيزي جز نـشانة ديگـر                      
 هم از تـراكم نمادهـا سـخن گفتـه و بـر آن         تزوتان تودورف طور كه    ؛ همان )353: 1931پيرس،  (نباشد  

تر، مـدلول كثيرتـر از دال        ، يا به عبارت ساده    كند  يحتي يك دال، بيش از يك مدلول استنتاج م        «است كه   
و گـاه رمـزي از      اگرچه آفتاب نمادي از ذات الهي       توان گفت     از اين رو مي    .)41 :1378 ،شواليه( »است

شـود و  حقيقت محض و نور اشراق و شهود باطني است، گاهي هم بـه ادراك خودآگاهانـه تعبيـر مـي           
  .كنداست كه روشني روز را به چشم ما هديه ميالبته معناي صريح آن نيز نوري مادي 



 اول      شمارة                               )ادبيات و علوم انساني سابق(           جستارهاي ادبي                                          140 

كنـد، وجـود    شناسي سـاختگراي سوسـوري جلـب توجـه مـي          در اين شعر آنچه كه از منظر نشانه       
هاي منطقي در كودكان است و بـي  ساختارهاي متقابلي است كه به تعبير ياكوبسن جزو نخستين فعاليت   

 كند تا پيچيـدگي يي وجود داشته باشد، به ما كمك مي      هاانگاريآن كه در طبيعت هم لزوماً چنين دوگانه       
هاي دوتايي  شناسي، تقابل   طور كه در زبان   همان). 157: 1387چندلر،  (تجربيات خود را به نظم درآوريم       

تر از  ها مهم شناسي سوسوري هم، تمايز ميان نشانه       شود، در نشانه  از اصول مهم حاكم بر زبان شمرده مي       
/ مـن «هـاي   هاي موجود در مثال باال دست كم در نشانه        تقابل). 158: همان(هاست    همانندي و تشابه آن   

شود كه به طور آشكار در توليد معنا نقشي بنيادين          ديده مي » رسيدن/ آغازشدن«و  » آفتاب/ تاريكي«،  »تو
 ِ«من«. آيدنما، معنايي پديد نمياي كه بدون توجه به اين تمايزات كمابيش متناقض بر عهده دارند؛ به گونه

-يابد، هرچند راوي با بياني همذات     معنا مي » شاسوسا«ي  »تو« با   انگارانه  شاعر در تقابل و تخاطب دوگانه     

. شمرده است، اين شباهت اصالت ندارد و اصل بر دوگانگي است» شبيه تاريك من«پندارانه، شاسوسا را 
-و روشني است كه با عنايت به مربـع نـشانه          و نور   » )شب(تاريكي  «و  » آفتاب«تقابل  تر ديگر،   دوگانة مهم 

ـايي اوليـه را دارد                  ماسيگرشناختي آلژيرداس    قابليت زايش ده موقعيت معنايي و بيرون از يك تقابـل دوت
در شــكل ). 179: همــان(

 كــه از صــفحة 3 ةشــمار
 شناسـي مباني نـشانه   180

-دانيل چندلر نقـل شـده       

هاي دوسـويه   است، فلش 
ـاي دو  بيانگر تقابل  ـايي  ه ت
هــاي گونــاگون  در سـويه 
در شعر سهراب دو نشانة تاريكي و آفتاب در موقعيت تقابلي سلب و ايجاب رودرروي هم و نافي             . هستند

اما هر يك از اين دو نشانه وجه غير سلبي و غير ايجابي هم دارنـد؛ يعنـي                  . گيرندو ناقض يكديگر قرار مي    
در وجـه مكملـي، هـر دو        . يا حالت ميانه ياد كرد    » غير آفتابي «و  » غير تاريك «توان به   موقعيتي كه از آن مي    

ـاقض    نشانه دو وجه مثبت و منفي يك موقعيت را نشان مي   ـاكي از تـضادند نـه تن ـا  » تاريـك «. دهند و ح ب
مكمل هم هستند و سرانجام دو نشانه داراي موقعيتي از گونة ترادف و » غيرآفتابي«با » آفتابي«و » غيرتاريك«

غيرتاريك: عدم سلب  

  آفتابي: ايجاب

 تاريك

  غيرآفتابي: عدم ايجاب
 تاريك

تاريك: سلب  

 

لي مكملي
كم
 م

3 شكل شماره  
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از ايـن  . نشيندمي» تاريك«رو در روي   » غير آفتابي «و  » غيرتاريك«برابر  » آفتابي«ستند؛ چنان كه    برابري نيز ه  
  )181: همان(شود ها معنادار ميرو، هر نشانه با اشغال يكي از اين موقعيت

  هما -2-3

 شده، از جملـه عناصـر     ناپذير دانسته مي    اي، ماه برعكس خورشيد كه گوهري دگرگون      در نگاه اسطوره  
. كيهاني است كه حياتش به انسان شبيه است و تابع قانون جهاني كون و صيرورت، و والدت و مرگ است

ـاه،  براي  اديان ابتدايي،    بيشتر در). 161: 1372الياده،  (انگيز دارد   ماه به سان انسان سرگذشتي دردناك و غم        م
 نيز ماه نقش مهمي دارد؛ زيرا در شب         در اساطير كهن ايراني   .  قائل بودند   جاوداني  زايندگي و نيرويي   قدرت

: 1369ياحقي،  (تار در برابر ديو ظلمت، يگانه مشعل ايزدي است و در آيين زردشتي پاسدار ستوران است                 
  . ستايش شده استو به همين جهت تقديس و ) 385

 اسـت   ديي نسبتاً پر بـسام    ها  نشانه جمله   ماه از در شعر و نقاشي سپهري،      : اي از تجلي حق تعالي    مرتبه
  : گويد ي و مداند يمي تعال  از تجلي حقيا  گاهي شاعر ماه را مرتبه.يي چندگانه و چندگونه داردها كه  مدلول

اندود و چنان روشن كوه، كه        دره مهتاب  | رفت مي فراترها  رود از پاي صنوبرها، تا     | شب سرشاري بود  
   .)333، از روي پلك شب: هشت كتاب( خدا پيدا بود
بيان نمادين سپهري دربـارة     درواقع اين   . است    در هر چيزي تجلي پيدا كرده      وندراب خدا از نظر سه  

نـور روح بـر دل سـالك بـه شـكل مـاه يـا                «: است كه گفتـه بـود     رازي   نجم بازگفتي از سخن     نور ماه 
زيـرا   ؛)302 :1366،  رازينجـم   ( »اگر ماه تمام بيند دل تمام صافي شده است        . ها باشد   خورشيد يا ستاره  

طـور كـه    ، همـان  )212 :1384 ،عابـدي ( »آيـد   ياز نظر سپهري در طبيعت و زيبايي به ديـد مـ           «داوند  خ
 :1389 ،فـوالدي ( »انـد   ماه را به دليل نورانيت يادآور مراتب تجلي حق دانسته         «عرفا نيز   بسياري ديگر از    

442.(  
 -ير سنگيِ مصر باستان، تحوتدر يكي از تصاو«به پرنده، قدمتي ديرينه دارد و      ه  عالوه بر اين، تشبيه ما    

  .)39 :1387 ،اقبال( » كه نقش ماه بالداري باالي سرش نمايان استبينيم يم لك را به شكل لك -خداي ماه
ـات حـضرت حـق                 « سپهري يشةدر اند  ـين مخلوق . آفرينش محصول تجلي است و عشق و مـرگ اول

و  )215: 1381 ،احمـدي ( »)2(دانـد  يسپهري، تجلي را پرتوافكندن نور حقيقت در پيدايش عشق و مرگ م           
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ـاه و     گويد، يهنگامي كه در شعرش از ماه و نورانيت آن و در نهايت از عشق سخن م               بـه تـأثير نورانيـت م
  :شود ي كه اگر نور حقيقت بر او نتابد عاشق نمداند ي دارد و م خود باورتجلي نور حق در وجود

ـليس اسـت        | خواند  يدورترين مرغ جهان م    گوش كن  ـاز      شـب س ـا   يشـمعدان  | و يكدسـت و ب  و  ه
 بهترين چيـز    | : در آنجا كه تو را خواهد گفت       است  يي  پارسا ... | شنوند  ي فصل، ماه را م    ةصدادارترين شاخ 
  .)371، شب تنهايي خوب: هشت كتاب( ست اتر  عشقة حادثاز  كه است ي رسيدن به نگاه

 و تعالي است    ييگرا  كمالة  براي شاعر هم نشان   » مرغ مهتاب  «مثال زير، در  : گرايي و سروش غيبي   كمال
  : غيبي هدايتگري و سروشمادو هم ن

ـنوم  ياكنـون دارم مـ     ... | گريـد   ي ابري در اتاقم م    | خواند  يم | مرغ مهتاب  ـاب   | ش  و |  آهنـگ مـرغ مهت
  .)77، خواب تلخ: هشت كتاب( مكن ي پشيماني را پرپر ميها گل

 ماهيت عجيب شهود اسـت      يندة نما نشانهاين  .  سمبل تعالي است   ينتر   مناسب پرنده،«در ديدگاه يونگ    
ـبه خلـس               كند  ي عمل م  »واسطه«كه از طريق يك      ، ه؛ يعني فردي كه قادر است با فرو رفتن در يك حالت ش
دسـت   ، بـه دانـد  يها چيزي نم    آنة   وقايع دوردست يا حقايقي كه او به طور خودآگاه دربار          ةمعلوماتي دربار 

ـبيه          داند  يري نيز مهتاب را شبيه به مرغي م       ه سپ .)233 :1352 ،يونگ( »آورد ـالتي ش  كه با آوازش او را به ح
ـا  | م در خـواب   د نپنداري | بيدارم«: گويد  يكه خود م    چنان ؛خواب فروبرده است   ـاخه ية  س  |  بشكـسته  يا  ش
ـالي دسـت يابـد؛     تا با شنيدن صداي مرغ مهتاب بـه          )78،  خواب تلخ : هشت كتاب ( »آهسته خوابم كرد   تع

  .)259 :1383 ،عطار(شده راه به سوي سيمرغ پادشاه بردند مرغ به هدايت هدهد هاديطوركه سي همان
» نگاه«،  »شاخة فصل «،  »شنوندماه را مي  «،  »گل پشيماني «،  »مرغ مهتاب «هايي چون   در دو شعر باال، نشانه    
ـان  شناسشناختي را از حوزة نشانه   و مانند آن، تحليل نشانه     شناسـي و معناشناسـي بـه قلمـرو     ي مبتني بـر زب

كنند و داللت را در سطح دال از ملفوظ به مجازي و در مدلول از داللت مستقيم                 شناسي ادبي وارد مي    نشانه
ـادين از     كه ياكوبسن گفته  طورهمان«. برندبه داللت ضمني مي    ـاز مرسـل دو وجـه بني است، استعاره و مج
] هم از اهميت و ضرورت بيان مجازي سخن گفته و بر آن است كـه              [ روالن بارت    ...ارتباط معنايي هستند  

ـاس اسـت      هر صورت بايد شبيه چيزي باشد و هرگز پيش از آن ديده نمـي      » شـود؛ انـسان محكـوم بـه قي
ـان          ها سرچشمه مي  از اين رو، درك معاني يا از نظام تقابل        ). 189: 1387چندلر،  ( ـاس و بي ـا از راه قي گيرد ي

ـتعاره سـر و           دانيم كه وقتي ميان دو مدلول     مي. ري و مجازي  استعا  نامربوط ارتباطي معنايي برقرار شود با اس
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ـيده     ها مانند تشبيه آشكار باشند يا مانند برخي از انواع فني          اعم از آن كه واسطه    كار داريم؛    ـتعاره پوش . تـر اس
هاي جهتي كه به مفاهيم مربـوط بـه       استعاره ها بنا بر پژوهش ليكاف و جانسون، از حيث كاركرد به          استعاره

ـا هـستي   شناختي كه كنش هاي هستي فضا و جهت اختصاص دارند، استعاره       و ها، احساسات و عقايـد را ب
ها هـستند و باعـث      هاي ساختاري كه از فراگيرترين استعاره     كنند و استعاره  گوهر وجودي اشياء مربوط مي    

ـاز  بر عكس استعاره). همان(شوند ديگر درك كنيم، تقسيم ميشوند مفهومي را از طريق مفهومي       مي ها، مج
ـا مـدلول نخـستين،                   شامل به ) مرسل( كارگيري يك مدلول براي داللت بر مدلولي ديگر است كه مستقيماً ب

مـرغ  «توان گفـت كـه    با اين توضيح مي. مجاز نيز در فنون بالغي انواع مختلفي دارد   . وابسته يا مرتبط است   
ـايي هـستند كـه در       استعاره» ماه «و» مهتاب ه
بخشي و  ها به ترتيب شخصيت هاي آن مدلول
ـال آن     مندي به عيان ديده مي    جهت شـود، ح

-كه مـي  » نگاه«كه در اشاره به مدلول ضمني       

ـا احـساسي            ـنش، بـصيرت ي ـامل بي تواند ش
خاص باشد، داللت مجازي و مبتني بر مجاز        

  .آيدبا عالقة الزم و ملزوم به چشم مي
ـار       4 شماره  تصوير در چند نـشانه در كن
ـاي  دربردارندة داللـت   كه   اند  قرار گرفته هم   ه

تـرين  صريح و ضمني بسياري هستند و مهم      
مدلول كه حاصل همنـشيني عناصـر متعـدد         
موجود در نقاشي سهراب است، چيزي جـز        

. ي نيـست  عرفانجويانة  كمالعروج و سلوك    
اي  است كه فض   هاييهها، پل   يكي از اين نشانه   

حاكي از دغدغة   زيادي از بوم را دربرگرفته و       
   ها   از جملة آن ؛خورد  ي ديگري نيز به چشم م     يها   اين نشانه، نشانه   پيرامون.  است  شاعر نقاشِفكري هنرمند

متضاد با  تا حدودي    و رنگي متفاوت و      واقع است است كه تقريباً در مركز تابلو       » ماه«يكي نقشي انتزاعي از     

 4تصوير شماره 

  بدون عنوان، سايت رسمي سهراب سپهري-
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ـاي       ها و گياه روييده در گلدان     ه با پل  تصوير ماه قسمتي از   .  دارد بلوي تا ها  رنگديگر    تلفيق شده است كه ج
ـاخه تقـسيم   ة كه درختچشود ي ديده مي گلدان ، سمت راست  .تأمل و بحث دارد     درون آن از ريشه به دو ش

ـاخة  ، سرسـمت چـپ  اسـت و در  درآميخته  با ماه يشها اند و برگ شده و در باال با هم يكي شده        چنـد ش
 يونگ  .دهدطور ضمني از عروج به آسماني مهتابي خبر مي         و به  رسيده به ماه    خورد كه   يدرخت به چشم م   

ـ «: گويدگذارد و مي  كند و بر همين ويژگي انگشت مي      به معناي نمادين گياه اشاره مي     هم   ـا     ي ك درخـت ي
 عنصر ديگـري كـه      .)236 :1352 ،يونگ(»  سمبليك رشد و تحول زندگي رواني است       يندةگياه قديمي نما  

ـاده اسـت و مـي   بر روي پلرنگ است كه  سفيداي  پارچه كند  يدر اين تابلو خودنمايي م     توانـد  ه بر زمين افت
ها به هنگام رسيدن بـه      جامة عاريتي سالك كه رنگ تعلق مادي داشته، در آخرين قدم           كه   حاكي از آن باشد   

صـفاي  روحانيت و ،  پاكيةنشاننيز د بودن اين پارچه      سفي . عروج كرده است   اوج ماه از او باز مانده و خود       
خواسته است مفاهيم مندرج در شعر زيـر  ميسهراب با كشيدن اين تصاوير شايد   . باطن سالك منتهي است   

  :گويدرا تجسم بخشد؛ آنجا كه مي
  .)280، صداي پاي آب: هشت كتاب (ترف ي كه به سكوي تجلي مييها پله |  كه به بام اشراقييها پله

صعود پلكاني از نردبان، شباهت زيادي «.  صعود به عالم باالستةنردبان در ادبيات ديني و عرفاني، نشان      
 ،حـسيني (» به مراحل سلوك در عرفان دارد و تعداد درجات اين پلكان هم رمزي از مراحل سلوك اسـت                 

 براي اي يلهوساشاره به ود از آن بار به كار رفته و مقص دو» باندنر«ة واژمعادل  در قرآن كريم نيز .)10 :1386
ـاني     اي بـراي وصـول    يلهوسرا  نردبان  پله و   سهراب هم   . صعود به آسمان است    ـالم روح  بـه ملكـوت و ع

 بـه   رفت  ي عشق م  | نردباني كه از آن   «:  كه گويد  يبه صراحت م  » صداي پاي آب  « در شعر    داند؛ چنان كه    يم
  .)277 :1385 ،سپهري(» بام ملكوت

هاي برآمـده از    آميز شاخه هاي سنگي، درآميختگي تناقض   ل ماه بر خطوط و زواياي پله      تسلط دايرة كام  
ـابلو،             گلدان با نور مسلط ماه، سردي و يكنواختي رنگ         ـاه در ت هاي انتخاب شده و مركزيت كمي و كيفي م

توان  يآن مديده است كه در پرتو  مي هدايتگري در نقش سهراب در اين نقاشي ماه را       حاكي از آن است كه      
  .رسيد و به اصل هستي راه پيمود

ـيفي    ساختار و روابط مفهومي در ميان نشانه   ـا توص ـتداللي ي هاي موجود در اين تابلو، بيش از آن كه اس
 ديد و حادثه اسـت و راوي  باشد، روايي است و نقاشي داراي طرح داستاني، زمان، مكان، شخصيت، زاويه        
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در اين روايت تصويري،    .  است ين داستان را زيسته و تجربه كرده      كسي نيست جز نقاشي كه آغاز و انجام ا        
ـادآور ايـن سـخن             اي است كه داللت   ماه عنصري چند وجهي است و نشانه       هاي پيدا و پنهان بـسيار آن، ي

ـايي    افزايند و رمزگان  هايي وجود دارند كه چيزهايي به تصوير مي         رمزگان: گويدكريستين متز است كه مي     ه
شدة ماه در اين تابلو، از يك سـو           تصوير نقاشي ). 126: 1384احمدي،  (شوند     تصوير حل مي   هستند كه در  

ـار و پـود نـشانه      ـاي  بر تعميق و گسترش معاني فكري و فرهنگي متن افزوده و از سوي ديگر چنان در ت ه
ـتعاره  گويي ماه . توان قايل شد  ها عجين شده است كه تمايزي ميانشان نمي         ديگر ريشه دوانده و با آن      اي  اس

  . شودتوبرتو براي پله، درخت، گلدان و سالكي است كه حضورش در تابلو با غياب او تعريف مي

  نآسما -2-4

ـيد و          .  اهورامزداسـت  يـدة ين آفر نخـست در اساطير ايران باستان، آسمان       ـاه و خورش ـاه م آسـمان، جايگ
در . ي و نور مورد احترام بـوده اسـت  ستارگان و منبع نور و روشنايي است و هميشه به عنوان نمادي از پاك       

مـرغ و از      نخستين آسمان را آفريد روشن، آشكار، بسيار پهناور و بـه شـكل تخـم              « آمده است كه     بندهشن
ريدگان را همـه در درون      آف سر او به بيكران پيوست، او        .س نر ماكه هست گوهر ال   ) آهن گداخته ( خماهن

ـاده شـده     آسمان بيافريد، چونان دژي و بارويي كه آن را       ـان نه  هر افزاري كه براي نبرد بايسته اسـت، در مي
 آسمان را پـدر و      ريگ ودا در   همچنين   .)14 :1389،  بهار( »چيز در آن بماند     كه هر  يا  باشد يا به مانند خانه    

ـايگان (نامنـد   يمـ  »گائيا«و زمين » اورانوس« يونانيان اين دو را به ترتيب، آسمان       دانند و   يزمين را مادر م    ، ش
1362 :1/275(.  

گر تعالي و تقدس است؛ چنان كه   اي دارد و تداعي     آسمان در نگاه سپهري اهميت ويژه     : تعالي و تقدس  
ـيم  .كنـد   يمـ   از آسمان آبي و بي ابر ياد       دادن پاكي است    سهراب در چي نشان   هرگاه   ـان در تجربـة       اقل  كاش

ـاف و آبـي      آكوير كاشان و    كه  توان انكار كرد    جاندار و ماندگار سهراب، نقشي آشكار دارد و نمي         سمان ص
 آسـمان در    .به شمار آورده است   صفا    آن را مصداق پاكي و      همواره آن چنان بر روح شاعر تأثير گذاشته كه       

ـتگان و ارواح       ي و ماورا  يا  مكان اسطوره   سهراب شعرهايبسياري از    ـاك ي و جايگاه فرش ـاه   پ ـاه جايگ  و گ
 : كهنِ آيينِ هندو، آسمان جايگاه خدايان بوده استيها طورهگونه كه در اس   همان ؛حقيقت و نور ازلي است    
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ـيد             -محصول ازدواج زوج زمين   » ياگن« آسمان بوده و سه صورت داشته كه در آسمان بـه صـورت خورش
   :گويد سهراب مي).1/250: همان( »درخشان بوده است

ـ  خويش، بـه ية ترسان از سا|  و هياهوي سبز پايين را  انديشم  يآبي بلند را م     ـاال   | ام آمـده زار  ي ن  تهـي ب
ـاييم   ي تن م  ها  يبه ن ...  |  دشمني كو تا مرا از من بركند       | رود  يها به روان فرو م      ، و خنجر برگ   ترساند  يم  | س

خـوابي  : هشت كتاب(آرايد  ي آبي بلند خلوت ما را م| دهيم ي روان را نوسان م ةو به الاليي سبزشان، گهوار    
  .)203، در هياهو

 كه در ايـن     يا  نكته. آورده است » سبز پايين «با  را در تقابل    » آبي بلند «كرده و   ا تقابل آغاز    شاعر شعر را ب   
ـاي واژ رنگ آبي به    مجازي  شـعر اهميت دارد كاربرد      ـب «.  آسـمان اسـت    ةج ران رنـگ آبـي را رنــگ        معـ

. قـت باشـد   نـشان حقي توانـد  ي پس آبي بلند هم براي سهراب مـ      ،)44 :1378 ،شواليه( »دانستند  يحقيقت م 
 به   را آنچه خود غير مادي است و هر      خودي بي به آ«:  كه گويد  يبي چنين م  آمورد رنگ    همچنين شواليه در  

 است، جايي است كه واقعيت بـه تخيـل تغييـر شـكل              نهايت  ي آبي راه ب   .كند  يآن بستگي دارد، غيرمادي م    
 »كنـد  ي ابديت آرام و متفرعن را القا مآبي مفهوم . است -فراواقعيت –آبي قلمرو ديار عدم واقعيت      . دهد  يم
. كنـد  ي رنگ آبي وقار و جاليي ماورايي دارد و به همين دليل، شاعر آبي را جانشين آسمان مـ           .)43: همان(
. انديـشد  ي آن مترين يي عنصر تا ماوراترين ي و مادترين ينيواقع سهراب در اين شعر به كل هستي از زم       در

ـان معتقدنـد   آمده اسـت ي كه در آيين بوداييِ تبتهمان. يابد يمدرا  ربودگي اما در آبي باال تهي    آبـي  «: ؛ بودايي
رنگ ويروكانه، رنگ حكمت متعالي و موجوديت بالقوه است و در عين حال رنگ خأل است كه عظمـت        

 سهراب در اين شعر به دنبال دشمني است كه      .)47 :همان( »سمان آبي نيز يكي از تصاوير ممكن آن است        آ
 مثبت خأل را در ةو نيستي از خود برسد و اين جنب   » هيچ« به   خواهد  يمي  ا  و به گونه    از منيت جدا كند    او را 
 ةممتازترين درجـ  ...تاتهاتا  » مفهوم] خأل[  مثبت آن  ةجنب« ديد كه    توان  يآيين هندو م  »  عناصر ةگان  خأل هفت «

 و ذهـن    نـشيند   ي مشعل ذهن فرو م     لرزان يها  ست كه در آن شعله    »نيروانا«خرد و فرزانگي و معادل همان       
 و واقعيت نامتناهي در     است  كه خلد جهاني در آن انعكاس يافته       شود  ي صاف و جاليافته م    اي  يينههمچون آ 

ـا تـرس و هـراس        بودگي كه اين تهي   داند  ي سهراب م  .)401 :1362 ،شايگان(يابد    يآگاهي درون تحقق م     ب
ـاورايي و    گويد،   سخن مي ي كه سهراب از آن      سهرا.  زميني نيست  ، ترسي همراه است اما اين ترس     ترسي م

، همـه  شود يسفرها اغلب ذهني است و در تالقي ذهن و عين به نقاط كشف نزديك م«؛ زيرا عرفاني است 
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 يدروني اسـت كـه آسـمان    اين انديشه و سفر   با .)11 :1378 ،حقوقي( » ترس است  يا  در آغاز توأم با گونه    
ي ها آسمان  و درييتنهادر  خود را   رساند تا مي دروني   يا  مشاهدهاو را به    آرايد و     يآبي خلوت سهراب را م    

ـيدن بـه صـفاي    . تماشاي آبي آسمان، تماشاي درون است  « :گويد  سهراب در اين باره مي    . كرانه ببيند   بي رس
ـاب       -نور آبي آسمان حكمت دراما    .  تمثيل مراقبه و مشاهده است     ةآبي هست . شعور است  داتو هم عنـصر ن

  .)23 :1389 ،سپهري( » تهي بزرگةاهي است و هم تمثيل نيروي نهفتخودآگ
 5شـماره  ارتباط با تصوير شايد بيآيدبرميو مضاميني كه از آن باال شعر : عروج روحاني و سفر معنوي  

ـان و از درون   شـده و وي  با طبيعت و هـستي يكـي         من شاعر گويي  در اين تصوير،    . نباشد ـان درخت  از مي
نگـرد و     يسمان م طبيعت به آبي آ   

پيونـد  . شـود در آن مستحيل مـي    
 با طبيعـت و مخـصوصاً       سهراب

ـاي  انگياهان و درخت ـاي  در ج ج
 نيزدر اين نقاشي    . آثارش پيداست 

از زاويه ديد نقاش بـه   وقتيبيننده 
افكنـد، خـود را     آسمان نظـر مـي    
ذات بــا گياهــان و  نزديــك و هــم

-ها مي  شاخ و برگ آنو اندرخت

ـين   ربارةدوبوكور د . بيند - اين عج

طبيعت تعبير نزديكي با  در گيشد
ــر آن اســت   كــهجــالبي دارد و ب

ــد   اســتمرار رشــد نباتــات، تجدي
؛ )21 :1373،  دوبوكور(  بازگشت جاودان به اصل واحد است      ة عالم و يادآور اسطور    يندةحيات ادواري و پا   

  .)50 :1388 ،سبرو( »كنند يتولد دوباره را منعكس م  زندگي، تولد وةگياهان چرخ«زيرا 
ـاي  شاخ و بـرگ   «،  »آسمان الجوردي رنگ  «،  »درخت«هايي چون   همنشيني ساده ولي صميمي نشانه     ه
و » هاي سياه و زرد پيـدا كـرده       تضاد آشكاري كه رنگ آبي با رنگ      «،  »اندتنكي كه در دل آسمان نقش بسته      

 5 تصوير شماره
  اي به رنگ سانتيمتر، روزنه70×50گواش روي مقوا،بدون عنوان، -
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ـابلو  دباعث شده است كه » تمركز آسمان و به حاشيه رفتن هر چيزي غير از آن  « ـا مـدلولي چـون    ر اين ت ب
كنـد،  رسد شعر زير هم مدلول باال را تأييـد مـي    ي به نظر م   .رو باشيم روبه» معنويسفر  « و   » روحاني عروج«

  :گويدآنجا كه سهراب مي
ـا  هاي يقهدق... |  بادهاي همواره اي و من مسافرم| ، عبور بايد كرد  آيد  ي صداي باد م   | عبور بايد كرد    مرا ت

ـاط  |  و اتفاق وجود مرا كنار درخت  |  در آسمان سپيد غريزه اوج دهيد      | ركبوتران مكر   بدل كنيد به يك ارتب
  .)327، مسافر: هشت كتاب(  پاكةگمشد

ـايش   است كه در اثر وزش باد، برگي درختشود، وجود يتصويري كه از اين شعر در ذهن مجسم م     ه
 تمام عناصري كـه در      .كند  يوحاني آماده م  ري  را براي سفر   ، خود ي مسافر چونبه حركت درآمده و شاعر      

، »دقيقـه «،  »مـسافر «،  »عبـور « . اسـت  را بخـشيده  يك سفر معنوي    بوي  ورنگشعر  به  محور همنشيني آمده    
 عرفاني و وارد شدن يـك       ة هستند كه از يك واقع     ييها  همگي دال  » پاك ةارتباط گمشد «و  » اتفاق«،  »كبوتر«
وحـدتي  نگـرد و طالـب        يماديات به آسـمان مـ     متكثر   ميان عالم    سهراب از . دهند  يخبر م  بر سالك » حال«

  تمثيـل وحـدت ازلـي اسـت        )آبي آسـمان   (در آرزوي رسيدن به آبي آسمان است؛ براي او آسمان          ،است
ـال معناينـد كـه روش              . )25 :1389 ،سپهري( ـادي انتق ياكوبسن معتقد است كه استعاره و مجاز دو منش بني

در ). 54: 1390سجودي،  (گيرد  مجازي بر حسب مجاورت شكل مي     استعاري بر حسب شباهت و روش       
ـپيد غريـزه     «دال  . رو هـستيم  نمونة فوق با هر دو منش استعاري و مجازي روبه          آشـكارا رابطـة    » آسـمان س

ـپيدي آن واضـح                    شباهت را نشان مي    دهد، به نحوي كه غريزه را به آسماني تشبيه كرده است كـه وجـه س
ـيدن بـه           كوبسن، اين تشبيه در گروه قطب     با توجه به نظرية يا    . است هاي استعاري قرار گرفته و ما را در رس

اوج (و همچنين ويژگـي فراخـي و وسـعت          ) سپيدي(شاعر براي غريزه صفت پاكي      . رساندمعنا ياري مي  
را مجاز جـزء و  » دقيقه«اگر . هاي خويش استرا در نظر گرفته و خواهان اوج دادن به دقيقه) گرفتن در آن 

ـپيدي و وسـعت                   از ساعات عمر شاعر بدانيم، مي      كل توانيم بگوييم كـه سـهراب غريـزه را بـه واسـطة س
ـاي        گيري دقيقه   اوج ها در آن، نشانة غريزة فطري آورده است و در پي رهايي از كثرت اين دنيا اسـت و تمن

هاي همنشين در ز دالهاي پاك آغازين را دارد كه اين مفهوم ا  رسيدن به معصوميت كودكانه و دوران غريزه      
ـا وسعت تشكيل برگ«، »ها كودكي شور آب«هايي همچون شود؛ دالمتن نيز دريافت مي  روان شـدن  «و » ه

  .  »هاي آن روزدنبال بادبادك
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  هستار -2-5

     پرستش ستاره هماننـد ديگـر اجـرام آسـماني در     . ه، ستاره استيكي ديگر از اجرام آسمانيِ مورد توج
دست آمده، ستاره در كنار ماه تـصور شـده      در بسياري از نقوش به    «. است معمول بوده دوران باستان امري    

اسـت كـه در روز    در روايات پهلوي آمده.  اشكانيان عالمت ماه و ستاره دارنديها  است و بسياري از سكه    
، صـمدي ( »پردازنـد  ي و با آنان به گـردش مـ  آيند يها به شكل انسان در م ستاره رستاخيز، خورشيد و ماه و  

1367: 40(.  
  :عنايات آسماني و حضور الطاف ماورايي

  خاك تپيد  |  لرزيدند يمها  ها در سردي رگ     ستاره |  كنار راه زمان دراز كشيدم     | رؤياي كليد از دستم افتاد    
 ).136، طنين: هشت كتاب( ها ريزش رؤيا را در چشمانم شنيدند علف |  هوا موجي زد|

ـار ؛است گرفته كوت و تاريكي فرا وجود سالك را س   ،اين شعر  در   خـويش نخـستين   چرا كه به روزگ
 از آن   پسزماني  ، و اندك    كشد  يمدتي در كنار راه زمان دراز م      . افتد  ي و از فرط ناكامي به زمين م       انديشد  يم
ـالك بـه حركـت            هـستند  عنايات آسماني و الطاف ماورايي       ة كه نشان  ييها  ستاره )3(.نيز  در وجـود سـرد س
ـين اّت  . تا جان بگيرد، نفس تازه كند و به راهش ادامه دهد          خواهد    ميباز هم اندكي زمان     . دآين  يدرم ـاق  هم ف

ـا      ستاره .را مجاز از وجود سالك دانست     » خاك«توان دالّ   مي. دهد  يهم رخ م   ـالك نيرويـي    ه در وجـود س
ند ديد و نگاه شاعر است؛ ك يمبايد گفت درحقيقت، آنچه تغيير  .داردكنند كه او را به جنبش وا ميايجاد مي

يابد، اما چـون مـدد      جان و ساكن مي   رسد، همة هستي را بي      يميعني زماني كه به نااميدي، ناكامي و تيرگي         
ـاره هـستي را   گشايدي به هستي مگيرد، نگاهي تازه او را در بر ميكيهانيرسد و نوري  آسماني درمي   و دوب

دهـد  هاي بسياري هست كه نشان مي     در ادبيات عرفاني هم نمونه     افزون بر اين،     .بيند  يدر جنبش و تكاپو م    
  .آيند به ياري سالك مي»يمدبران فلك«اجرام آسماني با عنوان ديگر ستاره و در نظر عارفان 

  : آنيماي شاعر استة، ستاره نشاني زيرشعرنمونة در : آنيما
ي ا  جلوه| ! ديگر خاك  ة ريز، ستار   زيست را در هم     شبِ ، سر برزن  | !در غم گداختم اي بزرگ، اي تابان      

  .)200، موج نوازشي اي گرداب: هشت كتاب( برون از ديد اي 
ـ            «:گويد  يجمشيديان در تفسير اين شعر م      رو  هدر نخستين سطرهاي اين شعر با نـوعي فـضاسازي روب

يـرات   و سرانجام پـس از ايـن تغي        خيزد  يبرم سان  ، هوا موج  آيد  ي با وزش باد خاك به حركت در م        :هستيم
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، جمشيديان(» گردد  ي و همان آنيماست، پديدار م     شود  ينامي از او برده نم     فيزيكي و روحي در شخصي كه     
1385: 89.(  

ـا      آورد  يي حق تعالي م    براي تجّل  دالّيگاه سهراب ستاره را     : تجلّي حق تعالي   ـتن     تا آدمي ب چـشم دوخ
 به صحرا بيرون شدم كه نفسي زنـم؛  سهل گويد كه شبي خوش شده بودم؛      « چنان كه    ؛ به اشراق برسد   بدان

  ).1135 :1362 ،انصاريخواجه عبداهللا (»  اهللا اهللا: ستاره نوشته بود كه،همه آسمان
 از  | رفـت   ي خواب شيريني از هوش م     |  روي پلك درشت بشارت    |  برگ ادراك  يةروزگاري كه در سا   
  .)431، ينجا پرنده بودا: هشت كتاب(شد  ي خون انسان پر از شمش اشراق م| تماشاي سوي ستاره

ها بهره   آنهاي تمايزدهنده و تعيين داللتبراي تشخيص دال» آزمون تبديل «شناسانِ ساختارگرا از    نشانه
-در سطح دال  ) جايي، افزايش و كاهش   از قبيلِ جانشيني، جابه   (دهند كه هرگونه تغييري     برند و نشان مي   مي

ـاني         ). 155: 1387چندلر،   (ها خواهد شد  ها منجر به تغيير در سطح مدلول       در چند مثال باال كه به نشانة كيه
اختصاص دارد، دگرگوني در جايگاه نحوي اين دال، باعث تغيير در مدلول ضمني و معناي تأويلي               » ستاره«

ـتاره «اي كه در شعر نخست،       است؛ به گونه   آن گرديده  ـاد پذيرنـده واقـع شـده و چـون        » س ـاه نه در جايگ
ها جريان پيدا كرده است كه همين جايگاه نحـوي و بالغـي، مـدلولي چـون          ر رگ بخش د   عنصري حيات 

ـاه  . را براي آن ممكن ساخته است  » تجلّيات الهي «و  » هاي غيبي بارقه« در صورتي كه در شعر دوم، در جايگ
 شـعر  اما در.  استپيدا كرده» آنيماي شاعرانه«قرار گرفته و مدلولي قريب به       ) خطاب النفس (مناداي دروني   

ـا                  » ستاره«سوم،   و » مـشهود «متممِ فعل تماشا كردن، نگريستن، مشاهده و شهود است و مـدلول آن برابـر ب
  .وجود حقيقي حق تعالي است

   فضا و ديگر اجرام آسماني-2-6

   فضا-2-6-1

ـات          اصطالح فضا در علوم متفاوتي كاربرد دارد و در هر علمي اعم از فيزيك، نجوم، معماري، هنر، ادبي
ـيا       فضا را در علم فيزيك جو و محيطي تصور مي         . تعريف و كاربرد خاصي يافته است     ... و   كنند كه ميان اش

فضا براي سپهري يكي از عناصـري اسـت كـه هـم در شـعر و هـم در                    . كند  و امور مادي فاصله ايجاد مي     
  . هاي او ايفاي نقش كرده است نقاشي
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ـته از       ب، فضا فراخناي گسترده   در بيشتر شعرهاي سهرا   : فراخي، آزادي و رهاشدگي    اي است كـه گذش
  :هاي متافيزيكي هم داللت داردمصداق عيني و فيزيكي به موقعيت

ـاي دوسـت           يك فضاي باز، شن    /كرد  هايم چيزهايي را بنا مي      خواب روي چشم   ـاي پ ... هاي تـرنم، ج
  ).382ورق روشن وقت، : هشت كتاب(

 :يا
 خـستگي در مـن      / من ناگاه آمـده بـودم      / سرچشمة صدا گم بود     .../ناگهان صدايي باغ را در خود جا داد       

 ).108باغي در صدا، : هشت كتاب(ام فضايي ديگر داشت؟   آيا پيش از اين زندگي/ راهي پيموده نشد/نبود

ـايي چـون     اي فيزيكي است كه بـر مـدلول       نشانه» فضا«در هر دو شعر      آزادي و  «،  »فراخـيِ راحـت   «ه
  .شودو مانند آن اطالق مي» گ و جلوهرن«، »حال و هوا«، »رهاشدگي

هاي سهراب نيز اين فضا به خوبي بازنمايي شده و در بسياري از تابلوهاي او، بيش از نيمـي                     در نقاشي 
  . استها را فضايي خالي در بر گرفته  از آن

ـاعر  . هاي آسماني و فضاهاي كيهاني استاما آنچه در اين مقاله بيشتر مورد نظر است، توجه به نشانه           ش
ـنعت و علـم          »صداي پاي آب   «در دفتر   به اين دال اشاره كرده است و زماني كه از پيـشرفت فناورانـه و ص

ـاني بـه دسـت انـسان و            . دهد   خبر مي  »رفتن موشك به فضا   «آورد از   سخن به ميان مي    تسخير فـضاي كيه
ـاره     يك سو نشانه   از. هاي فضاپيماي او گذشته از جنبة اطالعي آن، دو داللت متقابل دارد           سفينه اي براي اش

 كرانـه جويي و ترقي آدمي و بررفتن از طبقات آسماني و كـشف و تـسخير فـضاهاي بـي              به استعداد تعالي  
ـارواي آدمـي بـه        انـدازي جا و دست  دهندة دخالت بي    از ديگر سو، وجهي منفي دارد و نشان       . است ـاي ن ه

  .المنازع خداي يگانه يا ارباب انواع بودآسمان و فضاهايي است كه در جهان اسطوره و دين، ملك ب
از ايـن رو، در     . شـود كاود، از وجه فناورانـة آن غافـل نمـي         سهراب وقتي ابعاد گوناگون زندگي را مي      

-هاي مدرني چون هواپيما، موشك، فضا، كرة ماه و سوت قطار سخن به ميان مي              از نشانه » زندگي«تعريف  

  : گويدآورد و مي
 زندگي ديدن يـك باغچـه از شيـشة مـسدود          | پيچد كه در خواب پلي مي     زندگي سوت قطاري است   

ـاب (اي ديگر  لمس تنهايي ماه، فكر بوييدن گل در كره       |  خبر رفتن موشك به فضا،     | هواپيماست : هشت كت
  .)290صداي پاي آب، 
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ه اي از معرفـت و ملكـوت آورد       افزون بر اين، سهراب در جايي ديگر فضا را نشانه         : معرفت و ملكوت  
ـام  است كه اين داللت با بررسي محور همنشيني به وضوح ديده مي  -شود؛ به ويژه كه سهراب به كشفي اله

  :گويد گونه دسته يافته، مي
ـنا   |  خون من ميزبان رقيق فضا شد| اولين ريگ الهام در زير پايم صدا كرد   نبض من در ميان عناصـر ش

 ).437متن قديم شب، : هشت كتاب( كرد

 است كه شعر مضموني كند و حاكي از آن   چند واژة مهم در محور عمودي خودنمايي مي       در اين شعر،    
هايي مثل جذبه، تدبير، الهام، اشراق، تماشا، بصيرت، حـزن و حـسرت همگـي مـضاميني            دال. معنوي دارد 

د، داللتي گير هايي قرار ميدر پيوند و همنشيني با چنين دال» فضا«اي چون عرفاني دارند و هنگامي كه نشانه  
شـود و خـون او    رسد و به او الهام مـي    انسان به حكمت واقعي مي     «چنان كه . كندعرفاني و معنوي پيدا مي    

 »شـود   شود و نبض او در درياي حقايق چون ماهي شناور مـي             يعني حيات او از ملكوت و معنويت پر مي        
  ). 282: 1372شميسا، (

  :گويد راب ميدر جايي ديگر سه: زا بخش و معرفت شهودي الهام
 آنچنان محو تماشاي فضا بـود كـه در          | اي را ديدم   مثالً شاعره  | هايي پراوج   چيزهايي هم هست، لحظه   

  ).392نداي آغاز، : هشت كتاب(  آسمان تخم گذاشت| چشمانش

گويـد،   هايي پـر اوج سـخن مـي       سهراب از لحظه  . است» شهود«و  » نگاه«شعر سرشار از حال و هواي       
ي كـه  »آسمان«چنان كه اين فضا و   . شده است » فضا«اعره يا آنيماي درونش محو تماشاي       هايي كه ش    لحظه
ايـن فـضا    . بخشدبه او مي  » بصيرتي تازه «گذارد و   است، در چشمان او تخم مي     » پرهاي صداقت «تر از   آبي

بخـش  هامفضايي ال . استبراي سهراب، فراتر از جو سيالي است كه چتر خود را بر گرداگرد زمين گسترده                
به پرواز  » درك زمين «برد و در فراسوي     زاست و برانگيزندة چيزهايي است كه آدمي را به اوج مي          و معرفت 
  .آورددر مي

   زهره-2-6-2

ـاي آن در              سيارة زهره از جمله اجرام كيهاني است كه از پيش از تاريخ براي انسان شناخته بـوده و رد پ
ـياره را ايـشتار      بابلي. اند ي بسياري نيز به آن نسبت دادههاشود و اسطوره    فرهنگ بشري ديده مي    ـا ايـن س ه

شكل ديگر ناهيـد و     (آناهيتا  «. دانستند  ناميدند و آن را تجسم زنانگي و الهة عشق و زيبايي و باروري مي               مي
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به معناي پاك و بي عيب، از فرشتگان نگهبان آب بوده و معابد ناهيـد مـشرف بـر                   ) اناهيد فارسي و پهلوي   
مـصفي،  (» هاي آب در ايران كهن نشانة ايزدي و اقتدار ناهيد بر عنصر حياتي آب بوده است     رودها و جوي  

1388 :345 .(  
  :از زهره نام برده است» آوار آفتاب«از دفتر » نيايش«سپهري تنها در يك جا در شعر : زيبايي و درخشندگي

ـاب   (ديديم، و به ستيغ برآمديم       ظلمت شكافت، زهره را      | ابري رسيد، و ما ديده فرو بستيم       : هـشت كت
  ). 193نيايش، 

ها در اين شـعر و وقـوف بـر            با بررسي محور همنشيني نشانه    . شعر نيايش پيام و محتوايي عارفانه دارد      
ـايي  توان مدعي شد كه اين نشانه مـدلول      است، مي برقرار شده   » زهره«و  » ظلمت«تقابل آشكاري كه ميان      ه

ـا او تـداعي          ِ«ديدار«دارد، به ويژه كه     » درخشندگي«و  » تنوراني«،  »زيبايي«چون   كننـدة     زهـره و همـساني ب
تركيباتي . در ادبيات فارسي به اين معناي سمبليك زهره فراوان اشاره شده است. عارفانه نيز هست  » بهجت«

ـاي درخـشان    » روي  زهـره «در معناي درخـشان ماننـد زهـره و          » وارزهره«،  »زهرة ازهر «چون   وي ر  در معن
موالنا نيز پس از مصاحبت با شمس تبريـزي،      ). 348-349: 1388مصفي،  (همچون زهره به كار رفته است       

  :در بيان شادماني و سرور روحاني خود چنين گفته بود كه
  )180/3: 1363مولوي، ( زهرة شير است مرا، زهرة تابنده شدم /ديدة سير است مرا، جان دلير است مرا 

   كهكشان-2-6-3

هاي عظيمي از ستارگان و اجرام سماوي هستند كـه          ها گروه رهنگ اصطالحات نجومي، كهكشان   در ف 
  ). 641: 1388مصفي، (اند اند و با فضايي رقيق از يكديگر متمايز شده در عالم به صورت جزايري درآمده

ي تشبيهي به در دو مورد در ساختار  . سپهري سه بار از اين نشانه استفاده كرده است        : روشنايي و آگاهي  
در جايي كه ساختاري منفرد دارد، داللت آن بر مطلقِ          . اي مجازي و يك بار به صورت منفرد       صورت نشانه 

  :روشنايي و آگاهي آشكار است
ـاب  ( راستي را، شب تاريكي است، كهكشاني خواهم دادش       : رهگذر خواهد گفت   ـامي   : هشت كت و پي

  ).339در راه، 
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از ديگر سـو    » رهگذر«از يك سو و همين نشانه با        » كهكشان«و  » اريكشب ت «اي كه ميان    تقابل دوگانه 
  .كندوجود دارد، مدلول بودگيِ نور و هدايت را بيشتر تقويت مي

. در دو جاي ديگر از شعر سهراب، به صورت مجازي مجال بروز يافته اسـت              » كهكشان«نشانة كيهاني   
ـا تركيـب             و مجازي مـ   ) تشبيهي(يك جا كهكشان در دو سوية استعاري         خوشـة  «د نظـر قـرار گرفتـه و ب

ـا    را طلب مي  » چشمان آرزومندي «اي دلخواه است كه     »خوشه«متضمن تشبيه كهكشان به     » كهكشان كنـد ي
تيـر و  «شود كه با همنشيني صور فلكـي ديگـري چـون         مي» سنبله«به طريق مجازي يادآور صورت فلكي       

  :يابدمعنايي ديگر مي» كمان
ـا   || دستانت از درخشش تير و كمان سرشار       | ها رهسپاري    به شكار ستاره   | !تازي، همزادعصيان   مي  اينج

  .)162فراتر، : هشت كتاب(  كو چشمي آرزومند؟| آويزد  آسمان خوشة كهكشان مي| كه من هستم
ـايي «با  » تهي«جاي ديگر وقتي است كه كهكشان با صفت         : بي انتهايي و افزوني    پيونـدي تـشبيهي    » تنه

  :كندمي» بي انتهايي«و » افزوني«ت بر يابد و دالل مي
  شهاب نگاهش مـرده بـود  |  و كهكشان تهي تنهايي را نشان دادم| دستم را در تاريكي اندوهي باال بردم   

 ).155آن برتر، : هشت كتاب(

   شهاب-2-6-4

ـياطين اسـت         در فرهنگ قرآني، شهاب ثاقب رجم      ـاي  و در انديـشه   ) 10/37قـرآن كـريم،   (كننـدة ش ه
-شد كـه  دانسته ميها   جنگ ميان خدايان يا سربازان آن ةبه منزل ها   و درخشش شهاب   عبوركهن،  اساطيري  

 عبـور   به صـورت رومانياييهاي   در افسانه  اين پديدة كيهاني  . ندكنميپرتاب  هم  سوي   آتشين به    هاييگوي
بار در سال از آسمان عبور  اژدهايان تنها يكبر اين باور بودند كه   ها   آن.  است تلقّي شده  آسمان   دراژدهايان  

ـاي   »اسـكيرنير «ها گذشتن شهاب از آسمان را به معناي گذشتن          آنگلوساكسونهمچنين  . كنندمي  پيـك بادپ
 كه قصد كشتن اسـكيرنير را       دانستندي مي شياطينيورش   ةي را به منزل   بهاي شها پنداشتند و بارش  خدايان مي 

  ).1378راد، كاشاني (دارند
ـار هـم مـدلولي           در شعر سهراب تنها دو بار از اين نشانه ياد شده           :يهدايت و راهنماي    است و هر دو ب

-سـخن مـي  » شهاب نگاه«پيش از اين ديديم كه سهراب از مرگ . قريب به معناي هدايت و راهنمايي دارد  
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ـاه     » انگشت شهاب «دهد و در شعر زير نيز       گويد كه چشم فرو بسته و راهي را نشان نمي          ـارتي كوت ، بـه اش
  :رود راهه نمينمايد كه جز به بيراهي مي

 | !ها كه نشانم نـداد    ها چه بيراهه   و انگشت شهاب   | !ها كه به نگاهم نياويخت    ها چه فريب  چشمك افق 
 ).99پاداش، : هشت كتاب( !گياه تلخ افسوني:  و تو| آمدم تا تو را بويم،

  يگير نتيجه

  :آيداز مجموع آنچه گفتيم نتايج زير به دست مي
ـال                اوالً با توجه به جدول كمي ارائه شده، پربسامدترين نشانة كيهاني كه در شعر و نقاشي سـهراب مج

ـاورايي و      يها  نشانهثانياً  . بروز يافته، فضا، آفتاب، ماه، خورشيد و آسمان است          آسـماني بـه نـوعي ارزش م
و روشني   به نور    وصول و   يقتق از تجلي ح   يا   و همواره نشانه   كنند تداعي مي  شان را براي سهراب   ملكوتي
توان به عرفان، به ويژه     گراست و از جمله مفاهيم مهم در شعر او مي           ثالثاً شعر سپهري شعري مفهوم    . هستند

ها در شـعر و نقاشـي او        رابعاً شعر سپهري جوهري نمادگرايانه دارد و بيشتر نشانه        . عرفان شرقي اشاره كرد   
بـرد، بلكـه در       ي به كار نمـ     مشخص يك دال را براي بيان يك مدلول      سهراب  خامساً  . ماهيتي نمادين دارند  
ـاي   يبا بررسي شـعرها و نقاشـ      نهايت اين كه    . رو هستيم ها روبه شعر او با تراكم مدلول     ـپهري، نـوعي     ه  س

 تـوان  ي كـه مـ  يا  به گونـه خورد ها به چشم مي نشانهوحدت موضوعي، تصويري، احساسي و فكري ميان       
  .ها دانست  با رنگييها  او را سرودههاي يا كلمات و نقاششعر سهراب را نقاشي ب

  ها يادداشت

-كننـد، دال  هاي مهمل كه به هيچ مدلولي داللت نمي       توان به دال  ها را از اين حيث كه چه كاركردي دارند مي          دال -1

  .تقسيم كرد) Polysemy(هاي چندمعنايي هاي يك سويه كه مدلول مشخصي دارند و دال
  .)59 :1368 حافظ،(  عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد|| در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد:گويدمي حافظ هم -2
 . تشخيص دادتوان ياين مكث زماني را از روي شكل و ساختار ظاهري شعر م -3
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  .مركز:  تهران.ساختار و تأويل متن .)1372( . _______ 
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