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  :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
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