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)مسئول نویسنده( ، ایراننایین ه پیام نوردانشگا استادیار   

  :چکیده

به براي رسیدن را  تحلیل شکل یا ویژگی هاي درون متنی یک اثر زمینه فرمالیستی، نقد
بررسی وحدت  فراهم کرده است. - به جنبه هاي برون متنی آن اثر بدون نیاز- محتوا و درونمایه

جزء مولفه ها و مفروضات در بحث  ،و نیز هنجارگریزي هاي حاصل از تکرار متناندام وار یک 
 ي بررسی و تحلیل متون ادبی و به خصوص شعرنقد فرمالیستی است که می تواند در زمینه

شاعران نوپرداز معاصر است که فرم و  در زمرهمحققان را به کار آید. سهراب سپهري ، معاصر
رواج عام و خاص بوده و هست. با وجود  و نیز محتوا و درونمایه آثارش، مورد توجهشکل 

و  بررسی آن و با وجود فراهم بودن زمینه هاي فرمالیستی و دیدگاه علمی پژوهشگسترده 
در این زمینه صورت  پژوهش هاي جدي زیادينظر نقد فرمالیستی، از م اشعار سهراب تحلیل
این مقاله . در اشعار او را تحلیل و نقد کند در این گسترهمی تواند  پژوهشو این  است نگرفته

یلی تحل –با روش توصیفی را ، سپهري»ش سایه هاگرد«با استفاده از عوامل درون متنی، شعر 
از جنبه هاي زبانی، ادبی، بالغی و زیبایی شناختی مورد تحلیل و ، و با استفاده از منابع مکتوب

که سپهري مفهوم  نشان می دهد متنبررسی هاي درون متنی این  .داده ایمبررسی قرار 
وي این تصویر را شعرش به تصویر کشیده است. » وحدت اندام وار«را به زیبایی در » گردش«

  جمالت و واژه ها، گروه ها، » تکرارِ«قالب در  مناسبهاي »هنجارگریزي«با استفاده از 
و  ي دارنددر شکل گیري تنش شعر ی مهمو متناقض نماها که نقش ها، استعاره، کنایهساخت

در واقع، شعر  است.خوبی نشان داده به  شونده »تکرار«خلق ایماژهاي دیداري و شنیداري 
دوره هاي مختلف که در طی ست که تحول فکري سهراب را در ا آینه اي» گردش سایه ها«

  منعکس می سازد. ؛آن شاعر از تاریکی بیرون می آید و به روشنایی می رسد
20/12/1400تاریخ پذیرش مقاله:                                  2/12/1400تاریخ دریافت مقاله:    

 واژگان کلیدي
سهراب سپهري   *  

گردش سایه ها  *  

  نقد ادبی *

  فرمالیسم  *
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 مقدمه
ي نقد و بررسی در شیوه ،در روسیه ي ادبیدو جنبش عمده ،در سال هاي آغازین قرن بیستم

و نگرش » انجمن مطالعه زبان ادب«دو مربوط به آراي اعضاي این متون ادبی را دگرگون کرد. 
روه را به کو بود. سنت گرایان و منتقدان سنتی این دو گمس» ي زبان شناسیاعضاي حلقه«

منتقدان  ن و بر اساس معیارهاي زبان شناسی،معطوف به مت ي دیدگاه نو وهخاطر ارائ
نوشته ویکتور » رستاخیز واژه« .)475: 1391، صفوي( ان نو نامیدندفرمالیستی و یا منتقد
. اشکلوفسکی بر مبحث وان اولین ایده هاي این مکتب بودبه عن 1914اشکلوفسکی در سال 

» رستاخیز واژه« يشت و آن را در قالب رسالهدر سطح کالم ادبی تاکید دا» آشنایی زدایی«
آن را گسترش داد. او معتقد بود که » هنر به مثابه ي فن«ي ساخت و سپس در مقالهآشکار 

   به تمام شگردها و فنونی اطالق می شود که مولف آنها را آگاهانه به کار  »آشنایی زدایی«
این تاکید بر  .)48: 1393، احمدي( بیگانه نماید ،می گیرد تا جهان متن را در چشم مخاطب

، راه براي با تمرکز بر عناصر درونی متنباعث شد تا  ،گرفتن عوامل برون متنینادیده  متن و
 تاکید» برون متنی«ن که به عوامل خالف سنت گرایابرکشف نسبی معناي نهفته فراهم شود. 

، متن را از حوادث تاریخی، سیاسی، اجتماعی و حتی شرح حال داشتند، منتقدان فرمالیست
. به همین دلیل آنها اعتقاد شان بر عوامل درون متنی استیدمولف جدا می دانستند و تاک

انداخته اند و به همین سبب گویاترین توصیف طرحی نو در نظریه و نقد ادبی در «داشتند که 
     .)29:  397(پاینده،  بنامیم» نقد نو«آن را  از فرمالیسم این است که

د و تاکید بر مجموعه منعلمی و روشاطر دارا بودن یک دیدگاه به خ ادبی ي نقداین شیوه
ي کارهاي تحقیقی در زمینه هاي مختلف ادبی و ، زمینهعوامل زبانی، ادبی و فکري درون متن

تی گویاي اهمیت علمی منتقدان به نقدهاي فرمالیسفراهم کرده و اقبال  را به خصوص شعر
ي سروده» ایه هاگردش س«. بر همین اساس این پژوهش به نقد و بررسی شعر این روش است
بر آن  ،، ادبی و فکري موجود در متنو با بررسی ویژگیهاي زبانی پرداخته است سهراب سپهري

به بررسی جایگاه و  ،»وحدت انداموار«ر مفروضات فرمالیستی و به خصوص است تا با تاکید ب
اي آن ه نقش عناصر کالمی و درونی شعر در شکل گیري اندیشه و باور شاعر و نیز کشف پیام

تحلیلی و با استفاده از منابع مکتوب و  –حقیق در این مقاله با روش توصیفیروش تبپردازد. 
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کتابخانه اي است که به بررسی عوامل درون متنی براي نشان دادن معنا و دالیل بالغی آن 
  پرداخته است. 

  ضرورت و سوال هاي تحقیق
ین مقاله در آن، او روشمند ي پژوهشهاي فرمالیستی و دیدگاه علمی با توجه به رواج گسترده
ي سهراب سپهري دهسرو ،»گردش سایه ها«شعر  ،عوامل درون متنی نظر دارد تا با استفاده از

بالغی و زیبایی شناختی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. عالوه بر  ، ادبی،را از جنبه هاي زبانی
آنند تا زمینه هاي فکري و عاطفی این شعر را که از روح حساس و نکته بر نویسندگان ،این

هاي زیر  تا ضمن رسیدن به معنا، پاسخی براي پرسش ،نشات گرفته نشان دهند سپهريسنج 
  بیابند:  
» گردش سایه ها«مقبولیت و ماندگاري شعر مولفه هاي فرمالیستی تا چه حد در  - 1

 موثر بوده است؟ 
چگونه ما را به ناگفته هاي نهفته در بطن شعر  ،ار درونی شعرتوجه به فرم و ساخت - 2

 راهنمایی می کند؟ 
 متنشاعر از کدام شگردهاي زبانی و ادبی براي برجستگی فرم و شکل و موثر کردن  - 3

 استفاده کرده است؟ 
  مبانی نظري بحث : 

که یک متن ادبی از چه راهبردهاي معناسازانه اي  است این فرمالیستی هدف رویکردمهمترین 
جهت ایجاد سطح دومی از معنا استفاده می کند. بر همین مبنا، منتقدان فرمالیست براي 

 هايبا توجهی موشکافانه، مولفه، »قرائت تنگاتنگ« يبا استفاده از شیوهیافتن معناي هر متن، 
و با برقراري ارتباط بین  ارزیابی قرار می دهد موردبه کار گرفته شده در خود متن را  ساختاري

به عبارت دیگر، بر اساس ). 38 :1399، (پایندهاین مولفه ها، به کشف شکل آن اثر می پردازند 
می توان به محتواي  درون متنی ویژگی هاي یک اثر یا شکل طریق تحلیل ، ازنقد نودیدگاه 

یکی از ، بدون آن که نیازي به بررسی جنبه هاي برون متنی آن اثر داشته باشیم. راه جستآن 
جنبه هاي اصلی شکل شعر، ساختار زبانی آنست که بدون تردید، متاثر از زبان خاص شاعر 

» شعر، حادثه اي است که در زبان روي می دهد«است. تا آنجا که بنا بر نظر شفیعی کدکنی، 
     و این حادثه در ذهن و زبان هر شاعري به نحو خاصی اتفاق  ).3: 1368(شفیعی کدکنی، 

وي از به این نکته می رسیم که  نیزمی افتد. با بررسی هاي صورت گرفته در آثار سپهري 
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این زبان، نمی توان شعر  شناختبدون  وزبانی منحصر به فرد در آثارش بهره برده است 
اندیشه عادت ستیزي سپهري بر «مل اینست که ي قابل تاسهراب را درك کرد. اما، نکته

  ساختار زبانی اشعار وي تاثیر زیادي گذاشته است. 
به عنوان فرایندي نام می برند که با انحراف از مولفه هاي » 1برجسته سازي«شکل گرایان از 

 زبان معیار (زبان خودکار)، کاربردي غیرمتعارف از زبان (زبان ادب) را امکان پذیر می نماید
به عنوان معادلی » 2هنجارگریزي«). در همین راستا، صفوي از اصطالح 20: 1377(سجودي، 

رایج » زبان ادب«که پیش از آن در » برجسته سازي«و » 3آشنایی زدایی«براي دو اصطالح 
طبقه بندي کرده است » قاعده افزایی«و » قاعده کاهی«و آن را به دو نوع  کردهبوده، استفاده 

» زبان ادب«را تبدیل به » زبان خودکار«استفاده از این دو قاعده،  از آنجایی که ).69: (همان
). 422ي وسیعی از متون ادبی مورد استفاده قرار می گیرند (همان: در مجموعه ،می کند

 .از زاویه اي دیگر، به سه نوع معنایی، واژگانی و زمانی طبقه بندي می شود» هنجارگریزي«
ایی، همنشینی واژه ها بر اساس قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار در هنجارگریزي معن«

نیست، بلکه تابع قواعد خاص خود است. هنجارگریزي واژگانی، یکی از شیوه هایی است که بر 
مبناي آن، شاعر بر حسب قیاس و گریز از قواعد ساخت واژه ها در زبان هنجار، واژه اي جدید 

ص مورد استفاده قرار می دهد که براي خواننده سابقه ذهنی می سازد و یا آن را به طرزي خا
ندارد. هنجارگریزي زمانی وقتی به وجود می آید که شاعر از گونه زبان هنجار یا زبان استاندارد 
امروزي بگریزد و آن ساخت زبانی را به کار گیرد که قبال در زبان رایج بوده است و امروزه 

و  ی(روحان» باستانگرایی نیز می گویند رگریزي را اصطالحاین نوع از هنجاکاربرد ندارد. ا
می توان در » نحوي«را هم با عنوان » هنجارگریزي«نوع چهارمی از . )118: 1388 ،یاضیف

با نادیده گرفتن قواعد نحوي حاکم بر زبان عادي و جا به جا کردن عناصر «نظر گرفت که 
     هم نام برده » آشنایی زدایی«از آن به عنوان دشوارترین نوع  و» شعري صورت می پذیرد

بیشتر از هنجارگریزي ، سپهري از بین انواع هنجارگریزي ها )75: 1389می شود (مرادي، 
معنایی مانند تشخیص، پارادوکس، کاربرد تصاویر و ترکیبات تازه، نماد و حس آمیزي و ... 

رگریزي، کمتر بهره جسته است. دلیل این امر را باید در استفاده کرده و از انواع دیگر هنجا

                                                             
1 foregrounding 
2 norm-deviation 
3 defamiliarization 
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اندیشه و نظام خاص فکري سهراب جستجو کرد که از سویی بیشتر در پی توجه به معنا و ارائه 
کند هر گونه رویکرد به گذشته را نفی می دیگر،مضامین و اندیشه هاي عرفانی است و از سوي 

). بنابراین، 109: 1388(روحانی و فیاضی، » تی استو همواره در پی تازگی و غبارروبی از هس
، انتظار می رود که سپهري است» آوار آفتاب«ي از مجموعه» گردش سایه ها«از آنجا که، شعر 

  چنین ویژگی هایی را در آن مشاهده نماییم. 
  »گردش سایه ها«بررسی و تحلیل شعر 

  گردش سایه ها
  .گسترد یم اش را یکهن سرزندگ ریانج«
  .زند یباران را صدا م نیزم

  .اردیش یآب را م یماه گردش
  .شود یم گمنگاه من . و چرخد یچلچله م. گذردی م باد
  .رنج يریزنج من و ،آب است يریزنج یماه

  .است یدنیلبخندت پالس ،یخاك شدن نگاهت
  .يتا بت من شو ،را بر تو فرو افکنده ام هیسا
  .شوم یتنها م ،رسم یبه تو م ؛شنوم یم ابانیب يبو ،میآ یتو م کینزد

  .ام تنهاتر شده، تو کنار
  .من گسترده است یزندگ ،از تو تا اوج تو

  .يتو گسترده ا ،از من تا من
  .وستمیپرستش پ راز به، خوردمتو بر با

  .دمیرنج رس يبه جلوه، از تو براه افتادم
  !شفاف يا همه نیو با ا

  !شگرف يا همه نیا با
  .ستیندر ه از تو ب یرا راهم

  .من ترا ،زند یباران را صدا م نیزم
  .کنم یتا زمان را زندان ،سازم یدستانم م يریرا زنج کرتیپ

  .برد یتالشم را م دود و خاکستر یم باد
  ».شود یمن پر م يلحظه. جهد یفواره م. اردیش یآب را م یگردش ماه. چرخد یم چلچله
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  بررسی ویژگی هاي زبانی الف) 
این  ؛همه چیز را باید چنان دید که از غبار ابتذال و تکرار به دور باشد  در جهان بینی سپهري،

ي شاعر از کلمات و ابزارهاي زبانی برجسته ي استفادهتشخص بیش از هر چیز در زبان و نحوه
    گردش «ویژگی هاي زبانی شعر  گفته شد،با توجه به آن چه که در بخش قبل  است که

 ،به تفکیک» هنجارگریزي«بندي هاي صورت گرفته در خصوص را بر اساس طبقه » هاسایه
  تحلیل و بررسی می نماییم. 

  هنجارگریزي زمانی )1-الف
عبارت است هم نامیده می شود، » باستان گرایی«یا » 4آرکائیسم«که با » هنجارگریزي زمانی«

؛ 75: 1389، (مراديبه کار نمی روند  روزمرهکهنی که در زبان  ساخت هاي زبانیاز کاربرد 
سهراب از معدود شاعران معاصر به شمار می رود که در واقع، ). 118: 1388روحانی و فیاضی، 

ي شعرش به کارگیري واژگان امروزي در کنار واژگان کهن و واژگان محاوره اي همراه شاخصه
، مطابق زمینه). در همین 146: 1393؛ صمدي پور، 24: 1381با واژگان معیار است (ریحانی، 

ي نخست توجه به فعل هاي مهجور، در دوره«، قدهاي صورت گرفته بر اشعار سپهرينبا 
). در 18: 1381، ریحانی» (شعري او، از مشخصه هاي شعرهاي چهار کتاب نخست است

/ .../ با تو برخوردم / .../ از  سایه را بر تو فرو افکنده ام«آن جا که می گوید: » گردش سایه ها«
، »به پایین انداختن«به معناي » افکنده امفرو «از افعال مهجور که » / ... اه افتادمره تو ب

بهره برده » راه افتادن«به معناي » مراه افتاده ب«و » مالقات کردن«به معناي » مبرخورد«
ساختارهاي از جمله ، »بیرون«به معناي » دره ب«است. عالوه بر این، استفاده از ساختار قدیمی 

  زبان فارسی است:کهن 
  »در نیسته مرا راهی از تو ب«

  واژگانی  هنجارگریزي) 2-الف
گیري گریز از قواعد ساخت واژه ها در زبان هنجار، ، شاعر با به کار»رگریزي واژگانیهنجا«در 
 مورد استفاده قرار می دهدو جدید به طرزي خاص واژه اي را می سازد و یا  يجدید يواژه

   ).118: 1388(روحانی و فیاضی، 
  

                                                             
4 archaism 
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  واژه سازي )1-2-الف
، دادن، زدنردهایی چون را براي مشارکت در فعل با همک شیاري در عرف زبان و دستور، کلمه 

آن را به تنهایی در ساخت فعلی به کار گرفته است:  سپهريبه کار می بریم و  نمودنو  کردن
     را » شیار«از » می شیارد«مشتق کردن فعل بنابراین، » گردش ماهی آب را می شیارد«

جهت » قاعده کاهی«استفاده از سهراب براي هاي موفق تالش توان به عنوان یکی از می
  آورد.به شمار » آشنایی زدایی«

  استفاده از قید )2-2-الف
ي به عنوان یک مقوله» قید«سپهري از ي ي هنرمندانهاستفاده بررسی ها نشان می دهد که

(علی بیگی  زیبایی خاصی به اشعارش بخشیده است، »هنجارگریزي«در چارچوب دستوري، 
هم با چنین کارکرد خالقانه اي از » گردش سایه ها«در شعر  .)464: 1396سرهالی و مدرسی، 

اوج تو، زندگی من از تو تا « مواجهیم: »افزایی قاعده«و  »قاعده کاهی«در جهت » قید«
قید  »قاعده کاهی«با استفاده از  پا را از هنجار زبانی فراتر گذاشته وسهراب » گسترده است

شاعر معشوق را در واقع، به کار برده است. به عنوان مخاطب انسانی، » تو«را براي » اوج«مکان 
  را به جاي آسمان نشانده است.  او به آسمان تشبیه کرده و

  ) هنجارگریزي نحوي 3-الف
گاهی اوقات شاعر با گریز از قواعد نحوي رایج در زبان هنجار و جا به جا کردن عناصر شعري، 

سهراب با بهره گیري از این ). 75: 1389می زند (مرادي، » هنجارگریزي نحوي«دست به 
  که در این بخش به آن می پردازیم.  آشنا با ذهن منتقل می سازد پیامش را به روشی ناروش، 

  مبتداسازي) 1-3-الف
الگوي ترتیب متعارف و بی نشان کلمات در زبان فارسی عبارت است از: فاعل + (گروه حرف «

اگر سخنگوي فارسی بخواهد عنصري از جمله را برجسته ». اضافه اي) + مفعول مستقیم + فعل
ت کند و مورد تاکید قرار دهد، آن را به جایگاه آغازین جمله می آورد که همان جایگاه مبتداس

به نظر ). 57: 1397(کریمی فیروزجائی و سبزواري، » و این فرایند مبتداسازي خوانده می شود
، سطردر چند سهراب کارکردي غالب دارد و » گردش سایه ها«در » مبتدا سازي«می رسد که 

  نظرش بهره برده است که عبارتند از: جهت تاکید بر مفهوم مورد آناز 
  (مبتداسازي مفعول)» ر تو فرو افکنده ام، تا بت من شويسایه را ب«
  (مبتداسازي گروه قیدي)» ک تو می آیم، بوي بیابان می شنومنزدی«
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  (مبتداسازي گروه حرف اضافه اي)» به تو می رسم، تنها می شوم«
  )قیدي(مبتداسازي گروه حرف » کنار تو تنهاتر شده ام«
  (مبتداسازي گروه حرف اضافه اي)» تتا اوج تو، زندگی من گسترده اس از تو«
  (مبتداسازي گروه حرف اضافه اي)» از من تا من، تو گسترده اي»
  (مبتداسازي گروه حرف اضافه اي)» با تو برخوردم، به راز پرستش پیوستم«
  (مبتداسازي گروه حرف اضافه اي)» براه افتادم، به جلوه رنج رسیدم از تو»
  (مبتداسازي گروه حرف اضافه اي)» در نیسته مرا راهی از تو ب»

به ترتیب عبارت است از: » گردش سایه ها«بنابراین، بسامد وقوع انواع مبتداسازي در شعر 
  بار). 1بار) و مفعول ( 2بار)، گروه قیدي ( 6گروه حرف اضافه اي (

  حذف به قرینه) 2-3-الف
، »کاهش«است.  بهره بردههم به خوبی » کاهش«سپهري از فرایند ، »مبتداسازي«اما، در کنار 

). چنین 231: 1391(صفوي، » فرایندي است که واحدهاي قابل درك را از قلم می اندازد«
ی آنها فرایندي را می توان به کمک دو سطح تحقق صوري واحدها (روساخت) و شکل اصل

حذف «این فرایند، در آن چه با عنوان  ).232تبیین کرد (همان:  (زیرساخت) که انتزاعی است؛
قبل هایی که در بخش سطرسپهري در  عمل می کند. در زبان فارسی رایج است؛» ینهبه قر

مرا راهی از تو « و» از من تا من، تو گسترده اي«هاي سطربه جز در  مورد تحلیل قرار گرفت؛
ز طریق حذف ضمیر بهره برده و ا» ي لفظیحذف به قرینه«ي موارد از ، در بقیه»بدر نیست

شامل » هنجارگریزي نحوي« بنابراین، از دو قاعدهکرده است. » مبتداسازي«،»من«
حذف به «، عالوه بر ایندر ترکیب با هم استفاده شده است. » حذف به قرینه«و » مبتداسازي«

  ها دیده می شود، از جمله:سطردر مورد افعال در برخی از » قرینه ي لفظی
  (هستم)/  Ø ماهی زنجیري آب است، و من زنجیري رنج

   ، لبخندت پالسیدنی است.(است) Ø نگاهت خاك شدنی
  (صدا می زنم). Øزمین باران را صدا می زند، من ترا 

خاکستر  Øباد می دود و « زیر، فاعل به قرینه لفظی حذف شده است: سطردر همچنین، 
  »دتالشم را می بر

نزدیک « صورت گرفته است:زیر  سطراز » را«در همین راستا، آشنایی زدایی نحوي در حذف 
  »(را) می شنوم Øتو می آیم، بوي بیابان 
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  هنجارگریزي معنایی) 4-الف
است که با استفاده از آرایه هاي زیباشناختی  »آشنایی زدایی«نوعی از » هنجارگریزي معنایی«

. بدین صورت که، شاعر پا را از محدودیت هاي حاکم بر همنشینی و معنایی حاصل می شود
آشنایی زدایی معنایی در شعر سهراب از « زمینهواژه ها در سطح زبان فراتر می گذارد. در این 

بسامد باالیی برخوردار است و از رهگذر مجاز تشبیه، استعاره، حس آمیزي و بیان پارادوکسی 
بنابراین، در این مجال، به مواردي از این دست در ). 76: 1389(مرادي، » صورت گرفته است

  اشاره خواهیم کرد. » گردش سایه ها«شعر 
  استعاره) 1-4-الف

جهت انتقال معانی » ي انسان مدارانهاستعاره«یا » تشخیص«از » گردش سایه ها«سپهري در 
، »زمین«، »نانجیر که«به زیبایی بهره برده است. چنانچه، » زدایی آشنایی«انتزاعی از طریق 

، »صدا می زند«، »می گسترد«هاي زیر همچون انسانی، به ترتیب، سطردر » باد«و » زمان«
  »:می دود«و » زندانی می شود«
پیکرت را زنجیري /  زمین باران را صدا می زند./  .زندگی اش را می گستردسر انجیر کهن«

  »دود، و خاکستر تالشم را می برد یباد م/  دستانم می سازم، تا زمان را زندانی کنم.
به عنوان نمادي » ماهی«جاست که سپهري از آن» آشنایی زدایی«سد که اوج این به نظر می ر

هاي زیر، سطردر » گردش ماهی آب را می شیارد« بهره برده است:» عاشق«یا » سالک«براي 
به ترتیب، به گل و  معشوق را» لبخند«و » نگاه«، »مکنیه استعاره«سهراب با بهره گیري از 

اك شدنی، نگاهت خ« می شود:» پالسیده«و » خاك«غنچه اي مانند کرده است که در نهایت، 
و آمیختن با » ي مکنیهاستعاره«ي به شیوه» انبیاب«همین طور، » و لبخندت پالسیدنی است

ک تو نزدی« »:شنید«آن را می توان » بوي«همچون گلی تصور شده است که  حس آمیزي،
  .آیم، بوي بیابان می شنوممی

به » راز پرستش«، از »مصرحه استعاره«یبایی با بهره گیري از دیگري، به ز سطرسپهري، در 
و به همین  »تو برخوردم، به راز پرستش پیوستمبا « عنوان معنایی براي عشق پرده بر می دارد:

    به تصویر » جلوه ي رنج«در قالب » مصرحه استعاره«را به شکل منوال، دوري از محبوب 
بسامد واالي این عنصر زیبایی شناسانه » رنج رسیدم يراه افتادم، به جلوهه از تو ب« کشد:می

  در شعر سپهري ما را با معانی متعدد و قابل تاویل و نیز بیانی ادبی و شاعرانه روبرو کرده است. 
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  ) متناقض نمایی2-4-الف
خود سازد. بدین » معبود«یا » بت«خودش را بر سر معشوق می افکند تا او را  »سایه«عاشق 

بهره برده است تا نشان دهد عاشق به ظاهر معشوق را در » یمتناقض نمای«شاعر از صورت، 
تو  سایه را بر« این عشق می شود:» زنجیري«اما، در واقع، خودش  ؛بند عشق خودش می کشد

کما این که، سهراب اندکی پیش تر به این مسئله اذعان کرده »فرو اکنده ام، تا بت من شوي
  »زنجیري آب است، و من زنجیري رنج ماهی« است:

نزدیک تو می آیم، بوي « بدین صورت بیان کرده است: شاعرکشیدن را » رنج«چرایی این  او
  »ا می شوم. کنار تو تنهاتر شده امبیابان می شنوم. به تو می رسم، تنه

در  احساس تنهایی، خبر از »کنار تو تنهاتر شده ام«با تاکید بر این که  سپهريبنابراین، 
با  ويدر کنار معشوق آن را ایجاد کرده است. بدین صورت، » حضور«وجودش می دهد که 

احساس خود را تصویرسازي می کند و با این حال پس از بیان ، »ییمتناقض نما«استفاده از 
رنج  يراه افتادم، به جلوهه از تو ب« :الیه دارد و می گوید، باز هم گاین احساس متناقض

چرا که، از نظر  رو به رو هستیم؛ »ییمتناقض نما«بنابراین، در اینجا نیز ما با نوعی » رسیدم
 ؛ ولیحاصلی ندارد» رنج«شاعر، هم نزدیکی به عشق و هم دوري از آن براي عاشق به جز 

و با این « ، این گونه لب به ستایش معشوق می گشاید:»رنج«شاعر در مقام عاشق، در اوج 
  »در نیسته مرا راهی از تو ب/  و با این همه اي شگرف!/ اي شفاف!همه
  : زیبایی شناسی موسیقی شعربررسی  ب)

بیش از هرچیز جلب توجه می کند این است که موسیقی کناري و  نیماییآنچه در شعر 
بیرونی به صورت منظمی وجود ندارد و شاعر هرجا احساس نیاز بکند از آن براي افزایش بار 

و اعده در شعر گردش سایه ها نیز وجود دارد موسیقی اثر خویش استفاده کرده است.این ق
رهایی است که درون شعر اتفاق افتاده و کمبود آنچه بر ارزش موسیقی آن افزوده حاصل تکرا
ه تکرار در ادبیات و به خصوص در شعر، نقش بوزن و قافیه و ردیف را جبران کرده است. 

زیبایی شناسیک و هنري ي سزایی دارد و در صورت کاربرد مناسب، تکرار می تواند بر جنبه
از این تکنیک زبانی براي افزایش  سهراب نیز ). 79: 1397(روحانی، » یک اثر تاثیرگذار باشد

واج، هجا، بار معنایی و نیز موسیقی درونی اثر خود در قالب تکرارهاي متعدد از جمله تکرار 
  استفاده کرده که به نمونه هایی از آن می پردازیم. واژه، گروه و جمله
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   ) تکرار در سطح واج1-ب
تکرار در سطح واج ها، یکی از گونه هاي تکرار کالمی است و به توازن می انجامد و به «... 

سپهري بر این اساس، ). 437: 1391(صفوي، » همین دلیل نیز گونه اي از قاعده افزایی است
، به شعرش موسیقی درونی بخشیده است که در ادامه، به تحلیل »تکرار«با استفاده از این نوع 

با دقت در این شعر، متوجه می شویم که در برخی از سطرها، واج ها به هیم پرداخت. آن خوا
؛ واج هاي /د/، 3در سطر » ما، را، یا«؛ 2در سطر » با، را، را، دا«شده اند: » تکرار«این صورت 

و واج /ت/ » گا، خا، ال«در سطر؛ » زنج، زنج، رنج«؛ 4/چ/، /گ/ و /م/ به ترتیب در جمالت سطر 
با، خا، ال، «؛ 18در سطر » را، تا، سا، تا، ما، را، دا«؛ 17در سطر » با، را، را، دا، را«؛ 6طر در س

همان طور که مشاهده می شود، بیشترین موسیقی از طریق . 19و واج /د/ در سطر » را
  واکه هاي /آ/ و /ا/ ایجاد شده است. » تکرار«

  ) تکرار در سطح واژه2-ب
چند واژه، بر حسب دو نوع تکرار، یعنی تکرار کامل و تکرار ناقص امکان توازن میان دو یا «... 

تحقق می یابد. به عبارت ساده تر، وقتی دو واژه با یکدیگر تشابه آوایی داشته باشند، یا کامال 
» شبیه به یکدیگرند (تکرار کامل)، یا بخشی از آنها به یکدیگر شباهت دارند (تکرار ناقص)

  ).447 : همان(
  ) تکرار ناقص1- 3-ب
   پایانی، که  تکرار میانی و تکرار آغازین،تکرار بر سه نوع است که عبارتند از: » تکرار ناقص«

گردش «اما، تکرارهاي ناقصی که در ). 450می توانند در کنار هم نیز عمل نمایند (همان: 
می گسترد، می زند، « رخ داده اند، همگی از نوع تکرار پایانی هستند که عبارتند از:» سایه ها

نگاهت، لبخندت و «، 4، و 3، 2، 1در سطرهاي » می شیارد، می گذرد، می چرخد، می شود
، 8در سطر » می آیم، می شنوم، می رسم، می شوم«، 6در سطر » خاك شدنی، پالسیدنی

در » دستانم، می سازم، کنم«، 13و  12در سطرهاي » رسیدم، افتادم، پیوستم، برخوردم«
و  19در سطرهاي » می دود، می برد، می چرخد، می شیارد، می جهد، می شود« ،18سطر 

20 .  
  ) تکرار کامل2- 3-ب
یک واژه و تکرار واژه هاي متشابه. و تکرار واژه شامل دو نوع است، اعم از: تکرار » تکرار کامل«

ابل تفکیک ق» همنام«و تکرار واژه هاي » هم آوا«هاي متشابه نیز به دو نوع تکرار واژه هاي 
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واژه ي عبارتند از: مورد استفاده در این شعر » تکرار کامل«). انواع 450: 1391، هماناست (
بار به ترتیب در سطرهاي  سه» زنجیري«واژه ي ؛ 19و  4دو بار به ترتیب در سطرهاي » باد«
، 1سه بار در سطرهاي » گسترده«واژه ي  ؛13و  5دو بار در سطرهاي » رنج«ي واژه ؛ 18و  5

در  هشت بار به ترتیب» من«واژه ي ؛ 9و  8دو بار در سطرهاي » تنها« واژه ي؛ 11، و 10
، 9، 8، 7ده بار به ترتیب در سطرهاي » تو«واژه ي و ؛ 20و 17، 11، 10، 7، 5، 4سطرهاي 

رار یک واژه رخ از نوع تک» تکرار کامل«بنابراین، در تمام این موارد، . 16 و ،13، 12، 11، 10
واژه ) تکرار 10(سطر  »زندگی«) و 1(سطر » سر زندگی«تنها در مورد دو واژه ي داده است. 

آنچه از تکرار واژه ها بر می آید تاکید بر نقش و حضور مخاطب با هاي متشابه دیده می شود. 
ایگاه است که می تواند گویاي اهمیت و دل بستگی شاعر به مخاطب و ج» تو « تکرار ضمیر 

  واالي او در شکل گیري این شعر است. 
  ) تکرار در سطح گروه3-ب

 تکرار« در سطح گروه صورت گیرد که به دو نوع» تکرار«می تواند از طریق » توازن«ایجاد 
). سپهري در 452- 451: 1391، همانقابل طبقه بندي هست ( »کاملتکرار «و  »ناقص

» تکرار کامل«در سطح گروه، آن هم از نوع » تکرار«مورد از  دوتنها در » گردش سایه ها«
  آن جا که می گوید: است. یکیجهت ایجاد وزن در شعرش بهره برده 

  »زندگی من گسترده است/ از من تا من، تو گسترده اياز تو تا اوج تو، «
  :شده است. و دیگري آن جا که می گوید استفادهگروه حرف اضافه اي » تکرار ناقص«از 
  »و با این همه اي شگرف!/ و با این همه اي شفاف!«

  »وه حرف اضافه اي استفاده شده استگر» تکرار کامل«از 
  ) تکرار در سطح جمله4-ب
در سطح جمله نیز می تواند در ایجاد آهنگ و موسیقی شعر نقش داشته باشد که به » تکرار«

سهراب در ). 454: 1391 ،يصفورخ می دهد ( »کاملتکرار «و  »ناقص تکرار« دو صورت
و هم جهت به » توازن«در سطح جمله هم جهت ایجاد » تکرار کامل«از  »گردش سایه ها«

پدیده هاي هستی به خوبی بهره برده است. در » تکرار«و » گردش«تصویر کشیدن مفهوم 
  سطرهاي زیر هستیم:» تکرار کامل«همین راستا، در ابتدا و انتهاي شعرش، شاهد 

  »چلچله می چرخد.زمین باران را صدا می زند. /گردش ماهی آب را می شیارد/ «
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  ) تکرار ساخت5-ب
       یک ساخت مشخص به کمک واحدهاي واژگانی متفاوت تکرار «، »تکرار«در این نوع از 

نیز هم در جهت ایجاد آهنگ و موسیقی و » تکرار ساخت«سپهري از ). 454(همان: » می شود
در ده است که بهره بر به خوبی، در زندگی» تکرار«و » گردش«نشان دادن مفهوم هم در جهت 

گروه حرف ( یفعل گروه+  گروه اسمی«استفاده از ساخت  ادامه به تحلیل آنها می پردازیم.
  زیر:در سطرهاي )» فعل متعدياضافه اي + 

  گردش ماهی آب را /زمین باران را صدا می زند./ انجیر کهن سر زندگی اش را می گسترد.«
  »می شیارد.

  سطر زیر:ي در سه جمله» (فعل الزم) یفعل گروه + گروه اسمی«استفاده از ساخت 
   ».نگاه من گم می شودچلچله می چرخد. و  باد می گذرد.«

  در سطرهاي زیر:» گروه اسمی + گروه فعلی (گروه اسمی + فعل ربطی)«استفاده از ساخت 
  »من زنجیري رنج.ماهی زنجیري آب است، و «

  در سطرهاي زیر:» گروه اسمی + گروه فعلی (گروه صفتی + فعل ربطی)«استفاده از ساخت 
  »نگاهت خاك شدنی، لبخندت پالسیدنی است.»

، در قالب جمالت »پایه + پیرو«ساخت جمالت » تکرار«زیر، شاعر با استفاده از  سطرهايدر 
گروه حرف اضافه «یا » گروه قیدي + گروه فعلی«دو و سه کلمه اي حاصل از ترکیب ساده ي 

» رنج«در )، 1-3-(رجوع شود به بخش الف» مبتداسازي«در کنار قاعده ي  ،»اي + گروه فعلی
  بودن عاشق را از معشوق به تصویر کشیده است:

  تنها می شوم. (اما) بوي بیابان می شنوم: به تو می رسم،(اما) نزدیک تو می آیم، «
  تنهاتر شده ام.)، (اما) هستم(کنار تو 

  با تو برخوردم، (اما) به راز پرستش پیوستم.
  »راه افتادم، (اما) به جلوه رنج رسیدم.ه از تو ب

به عالوه » گروه اسمی + گروه حرف اضافه اي + گروه فعلی«ساخت » تکرار«در دو سطر زیر، از 
  )1-3-الف(رجوع شود به بخش  .استفاده شده است»  مبتداسازي«ي قاعده ي 

  »از من تا من، تو گسترده اي./ از تو تا اوج تو، زندگی من گسترده است.«
  
  



                                               18                                                                                  1400 زمستان  دهم  نوز(نقد زبانی و ادبی) سال پنجم، شماره زبان رخسار  /  ...»گردش سایه ها«تحلیل و نقد شعر 
                        

  ویژگی هاي فکري بررسی  ج)
    » شرق اندوه«و » آوار آفتاب«که شامل دفترهاي  در دوره اي از تحول فکري اشسپهري 

پروردگار خویش و طبیعت را به دنبال  می گذاردمی شود، قدم در طبیعت سبز و روشن و زنده 
به زیبایی مشهود است. طبیعتی که طبیعت رد پاي  نیز، »گردش سایه ها«شعر در  می کاود.

» گردش«به عنوان نیروي محرکه ي حیات، در حال » عشق«همه ي عناصر آن در پرتوي 
که آبشخور اندیشه هاي ر در این بخش، به بررسی و تحلیل درون مایه ي این اثهستند. لذا، 

پرداخته و بر اساس رویکرد نقد نو، تالش می کنیم تا پلی بزنیم میان صورت و سهراب است، 
 معناي شعر.

  عنوان شعر )1-ج
زندگی و هر آن چه در آن جریان در عنوان شعر، بر این واقعیت استوار است که » گردش« واژه

می تواند بر دو معنی در داللت داشته » سایه ها«ي واژهرا طی می کند.  دورانیدارد، مسیري 
همه ي پدیده هاي هستی اعم از: عناصر » سایه ها«مراد از  ،باشد. معناي نخست آن که

 »افالطون«چهارگانه (آب، باد، خاك و آتش)، گیاهان، جانوران و انسان ها هستند، بنا بر نظر 
ت را تشکیل می دهند، خود در حکم مشهودات و محسوسات که اعیان موجودا« ،که معتقد بود

(زرین کوب، » سایه و تصویرند براي صور معقول و به همین سبب یک درجه از حقیقت دورند
1392 :191 .(   

ده هاي پدیبه این واقعیت که اي است ، اشاره »سایه ها«شاعر از  در معناي دوم، منظوراما، پ
به عنوان را » سایه«به عبارت دیگر، شاعر  بر هم تاثیر می گذارند؛مذکور، به صورتی تعاملی 

در این صورت،  .پدیده هاي عالم هستی بر یکدیگر به کار برده است» اثر«استعاره اي براي 
محسوسات و مشهودات «، »افالطون«بر خالف  تکیه داشته است که» ارسطو«شاعر بر نظر 

بنابراین،  ).193: (همان» هاعالم را حقیقت می شمرد و صور معقول را عبارت از تصویر ذهنی آن
هم » گردش سایه ها«بر این اساس، می توان گفت که در عنوان شعر ما با یک ایهام مواجهیم. 

سایه «با ارجاع به مراد نخست از واژه ي در داللت نخست،  می تواند بر دو معنی داللت کند.
یی »سایه ها«همچون همه ي پدیده هاي هستی،  می توان این طور در نظر گرفت که ،»ها

آن چه به است که ازلیست. » عشق«اند و آمد و رفت و تنها حقیقت، »گردش«هستند که در 
محو شدن قطره (سالک) در دریا (حضرت حق) و پیوستن ذره (سالک) به «تعبیر عارفانه، 

   ).856: 1382(چناري، ست »و جز اینها خورشید (حضرت حق)؛ گم شدن سایه در آفتاب



                                               19                                                                                  1400 زمستان  دهم  نوز(نقد زبانی و ادبی) سال پنجم، شماره زبان رخسار  /  ...»گردش سایه ها«تحلیل و نقد شعر 
                        

 دش زندگی است که با نیروي جاذبه خود، همههسته مرکزي مدار گر »عشق«، دیگربه عبارت 
اما، در خصوص داللت دوم، با ارجاع به معناي استعاري پدیده ها را در این مدار نگه می دارد. 

ي که »اثر«از  اي باشدکنایه می تواند » گردش سایه ها«، مراد از عبارت در این شعر »سایه«
که ما آن را در قالب  ي دارد»گردش«ارند و ماهیتی پدیده هاي هستی متقابال بر هم می گذ

  . به تصویر کشیده ایم 1نمودار 
  
  
  
  
  

  
  
  

بیست شعر متشکل از را در ساختار شعرش نیز به تصویر کشیده است. » گردش«شاعر معناي 
چهار ، نخستین بند بدین صورت که، .سروده شده اندسه بند است که در قالب سطر
 پایانی را در بر می گیرد.سطرمیانی، و سومین بند، چهار سطر، دومین بند، دوازده ابتداییسطر

سازه که به نقطه شروع باز می گردد، در  دورانیبه معناي حرکتی » گردش«بنابراین، مفهوم 
ساختار شعر با محتواي آن تطابق کامل  و به گونه اي )2 نموداردیده می شود (این شعر  ي

  در ادامه، محتواي هر بند از شعر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.دارد. 
  
  
  
  
  
  
  
  بند اول) 2-ج
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  »زندگی اش را می گستردانجیر کهن، سر« خست، با این ایماژ آغاز می شود: بند ن
ي آن با دارد. بدین صورت که دانهي زندگی غیرمعمولی ، چرخه»انجیر معابد«یا » انجیر کهن«

ي پرندگان بر روي درختان دیگر سقوط کرده و پس از جوانه زدن، ریشه هایش را به فضله
گرفته و به ي درخت میزبان را در برسمت زمین پایین می فرستد. سپس، شاخه هایش تنه

می ایستد. بر این ، بر روي پاي خود »انجیر معابد«تدریج آن را خفه می کند. سرانجام، درخت 
اساس، می توان فهمید که مراد شاعر از انتخاب این درخت خاص از بین گیاهان، استفاده از 
آن به عنوان نمادي براي نشان دادن ماهیت دورانی و برهم کنشی پدیده هاي طبیعت است. 
        بدین معنا که، این درخت در هوا جوانه می زند، سپس ریشه هایش را به درون خاك 

ي آن بر روي »سایه«رگ فراوان پیدا می کند که می فرستد و به تدریج رشد کرده و شاخ و ب
خاکی که در آن ریشه دارد، گسترده می شود. پس، درخت و زمین اثري تقابلی بر هم دارند. 

آغازین، ماهیت دورانی و بر هم کنشی پدیده هاي زندگی تلویحا به سطربنابراین، در همان 
هاي دوم و سطربه همین منوال، در ایماژهاي به کار گرفته شده در  ه شده است.تصویر کشید

  »گردش ماهی آب را می شیارد/ .زمین باران را صدا می زند«سوم از بند نخست، شامل: 
به » باران«در رابطه اي تقابلی قرار دارند. » آب«با » ماهی«و » باران«با » زمین«به ترتیب، 

از زمین بخار می شود و به آسمان می رود و این چرخه ادامه دارد.  زمین می بارد و مجددا،
در » ماهی«وابسته و در آن غوطه ور است. اما، حرکت » آب«براي تولد و زندگی به » ماهی«
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که شاعر در  به جا می گذارد.» آب«نیز رد و اثري در » آب«

وار و بر هم کنشی عناصر طبیعت و »سایه«و اثر » گردش«ساختار نخستین بند، مفهوم 
، »زمین و باران«موجودات را با استفاده از ایماژهاي حسی به تصویر می کشد. به عبارت دیگر، 

یی را دارند که دور مداري در »سایه ها«(عاشق و معشوق) حکم » من و تو«و » ماهی و آب«
را همچون » عشق«. بر این اساس، شاعر ترسیم شده است 1نمودار اند. مداري که در »گردش«
  دور آن در گردشند.» سیارات«می داند که پدیده ها همچون » خورشیدي«
  بند دوم )3-ج

 »زنجیري آب است، و من زنجیري رنج ماهی«آغاز می گردد:  سطردومین بند شعر با این 
، رابطه ي در بند کشنده »زنجیر«ي تشبیه کرده است. واژه» ماهی«(عاشق) را به » من«شاعر، 

» آب«اسیر » ماهی«را نشان می دهد. به معناي دیگر، » آب«با » ماهی«و گریز ناپذیر بین 
لحظه اي نمی تواند به زیستن ادامه دهد. از طرفی، عاشق نیز در بند » آب«است. چراکه بدون 
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اگر لحظه اي او را از  ،»ماهی«است. پس، به سان همان  آنبوده و هستی اش در گرو  »عشق«
و اندوه همراه » رنج«، با »عشق«دور کنند، خواهد مرد. از سویی، زیستن در ساحت  »عشق«

    کشیدنش پرده بر » رنج«در ادامه، شاعر از دلیل  نیست.» رنج«است و عاشق را گریزي از 
می دارد. در همین راستا، شاعر از متغیر بودن حال و هواي معشوق شکایت می کند، آنجا که 

  »نگاهت خاك شدنی، لبخندت پالسیدنی است«می گوید: 
ارائه شده است. به این معنا که، گل، خاك می شود و » گردش«ایماژي از  در اینجا، مجددا

معشوق هم از بین می رود و دوباره می آید. » لبخند«و » نگاه«دوباره از خاك می روید. 
» رنجش«ش را از عاشق دریغ می کند، موجبات »لبخند«و » نگاه«بنابراین، وقتی معشوق 

  خاطر عاشق را فراهم می سازد.
تو سایه را بر «دیگر با این ایماژ به تصویر کشیده می شود: » گردشی«سوم این بند،  رسطدر 

  »فرو افکنده ام، تا بت من شوي
» اگردش سایه ه«می توان گفت که این مصرع، هسته مرکزي این شعر است که عنوان 

یا » بت«ي خودش را بر سر معشوق می افکند تا او را »سایه«برگرفته از آنست. عاشق 
اش را بر سر معشوق می افکند، » سایه«خود سازد. به این معنا که، به ظاهر عاشق » معبود«

ي عاشق و معشوق »سایه«ي معشوق قرار می گیرد. »سایه«زیر اما، در اصل، خودش است که 
در هم تنیده شده و از هم باز شناخته نمی شوند. اینجاست که گفته می شود، عاشق در مقام 

» گردش سایه ها«پس، عاشق و معشوق یکی است. بنابراین، تجلی مفهوم معشوق هم هست. 
  ). 1نمودار به اوج خودش می رسد ( سطردر این 

شده، زبان به شکایت » زنجیر«که به آن » رنجی«ي بیان علت چهارم، شاعر در ادامه سطردر 
پس، » شنوم: به تو می رسم، تنها می شوم.نزدیک تو می آیم، بوي بیابان می «می گشاید که: 

به عنوان ایماژي شنیداري استفاده می کند جهت به » بوي بیابان«از استعاره با بهره گیري از 
به » رسیدن«و » نزدیکی«می برد، علی رغم » رنج«اي که از آن » تنهایی«تصویر کشیدن 

  رهایی یابد. » تنهایی«وق، از به معش» رسیدن«معشوق. در حالی که انتظار می رود، عاشق با 
از تو تا اوج تو، زندگی من گسترده « :هاي ششم و هفتم این بند، شاعر با بیان این کهسطردر 

  »تو گسترده اي ز من تا من،/ ا.است
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سوم  سطربهره برده است که در » گردشی«از ایماژهاي دیداري براي به تصویر کشیدن همان 
هشتم، عاشق در راز و نیازش با معشوق، اذعان  سطر). در 1نمودار آن را به تصویر کشیده بود (

  »و برخوردم، به راز پرستش پیوستمبا ت«می دارد که: 
» سهراب گمشده خود را پیدا می کند. با او برخورد می کند و به راز پرستش می پیوندد«... 

عشقی که عاشق با در توصیف  »راز پرستش« استعارياز ترکیب  و ).51: 1383(قاضی زاده، 
و » رنج«. دامی که خروج از آن نیز براي عاشق بردمی  بهره ،دیدن معشوق در دام آن افتاده

اه ره از تو ب« بعدي بدان اشاره می کند:  سطراندوه را به ارمغان می آورد. آنچنان که شاعر در 
     یک مدار نگه نیروي نامرئی اي که عاشق و معشوق را در » ي رنج رسیدم.افتادم، به جلوه

براي عاشق » رنج«). مداري که چه بودن و چه نبودن در آن، حاصلی جز 1نمودار می دارد (
ندن یا ندارد. در انتهاي این بند، شاعر گره از تنش حاصل از قرار گرفتن بر سر دو راهی ما

ي همان مرحله و این/ در نیست.ه مرا راهی از تو ب« :کهرفتن می گشاید و اذعان می کند 
  »ست»بقاي پس از فنا«
  بند سوم )4-ج
      شعر آغاز  سطرآغازین شعر است که با تکرار دومین  د سوم و پایانی، بازگشت به نقطهبن

را تصویر می کند » گردش«حرکتی دورانی در ساختار اثر که نشانه اي از مفهوم  می شود.
وجود تسلیم عشق شده است، گالیه را کنار می گذارد و فریاد  همه با). و عاشقی که 2نمودار (

  »مین باران را صدا می زند، من تراز« بر می آورد که: 
می سازم، تا زمان را زندانی  پیکرت را زنجیري دستانم«بعدي، با گفتن این که:  سطرو در 
  »کنم.

همیشه در کنار او بماند. کشیدن معشوق، براي » زنجیر«آرزو می کند که اي کاش بتواند با در 
ي که از »خاکستر«» .باد می دود، و خاکستر تالشم را می برد« :اما، می داند که سرانجام

ایماژهاي  ترسیمبا مجددا و شاعر به دور این شمع به جا مانده است گردش پروانه وار او 
  »د:...فواره می جه ش ماهی، آب را می شیارد.گرد. چلچله می چرخد« از قبیل: دیداري

را در » گردش«زندگی را به نمایش می گذارد، » گردش«عالوه بر این که به لحاظ محتوایی 
من  ي... لحظه«ساختار اثرش عمال نشان می دهد. و در نقطه پایانی شعرش با گفتن این که: 

ي هستی را کامل می کند ي آغازین شعرش باز می گردد و چرخهبه نقطه» پر می شود
، از دانه اي جوانه می زنیم و ریشه می دوانیم. عاشق »انجیر کهن«). ما همچون آن 2نمودار (
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. چند صباحی زندگی می کنیم و را درك می کنیم معشوقمقام می شویم و در عین حال 
   به خاك بر می گردیم. و این چرخه اي است مداوم.» انجیر کهن«سرانجام همچون همان 

  نتیجه گیريد) 
 است متشکل از سه بند» گردش سایه ها«ساختار شعر د، در می یابیم که از آن چه گفته ش

آغاز شده و پس از عبور  سطربند اول شامل چهار  سطرکه در یک حرکت دایره وار از نخستین 
که به نوعی همان بند  ختم می شود بند سوم سطربند میانی، به چهار  سطراز میان دوازده 
به  شعرش» وحدت اندام وار«به زیبایی در  را »گردش« مفهوم . پس، سپهريآغازین هستند

جا در قالب هاي ب»هنجارگریزي«استفاده از با  را این تصویرسهراب تصویر کشیده است. 
مهمی  متناقض نماها که نقش و ه،کنای ه،استعار ، گروه ها، جمالت و ساخت ها،واژه ها »تکرار«

  به  شونده،»تکرار«دیداري و شنیداري خلق ایماژهاي و در شکل گیري تنش شعر دارند، 
ایجاد شده در آن با بهره » توازن«تصویري که اي استادانه و هنرمندانه کامل کرده است. شیوه

، خیال انگیزي آن را دو چندان کرده است. »تکرار در تکرار«و » تکرار«گیري شایسته از قواعد 
از  و عدم تعادل تنشجاریست. به زیبایی  اجزاء شعر نیز تمام در »وحدت اندام وار«بنابراین، 

راهی ماندن  بر سر دو (سالک) با کشمکش هاي درونی عاشق میانیدر بند  آغاز گشته، بند اول
می رسد و سرانجام عاشق گریزي از به اوج خودش کشیدن » رنج«کشیدن یا رفتن و » رنج«و 

و بدین گونه به  سازد سوختن در آتش عشق را بر خود هموار می» رنج«عشق نمی بیند و 
از این رو، در بند پایانی تعادلی که در ساختار شعر نیز انعکاس یافته است. . تعادل می رسد

اما، زندگی عاشق همچون . ر تالشی بیهوده درصدد متوقف ساختن زمان بر می آیدعاشق د
این  تداوم دارد و دري زندگی و مرگ هرچند، چرخه چشم بر هم زدنی به پایان می رسد.

و آیتی از » عشق«یی از »سایه ها«است و سایر موجودات، » عشق«حقیقت ازلی میان، تنها 
که سهراب در » رازي«می گردند. » راز پرستش«این که در مدار  هستند »حضرت دوست«

بنابراین، می توان طبیعت آن را کشف می کند و دگرگون می شود. رابطه با زندگی اش و در 
 را تحول فکري سهراب آینه ایست که» گردش سایه ها«شعر  گیري کرد کهاین گونه نتیجه 

اي مختلف که در طی آن شاعر از تاریکی بیرون می آید و به روشنایی می رسد، در دوره ه
  است.» عشق«ن سهراب، نیست شدن او در وادي شد هست» راز«و منعکس می سازد. 
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