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Abstract 
Language is considered as one of the outstanding interactive means of 
human beings to transmit mental concepts. The analysis this infinite 
collection of symbols that are manifested in the form of words is one of the 
concerns in literature and linguistics. Cognitive semantics is one of the 
approaches dealing with language and can be used to find out a reliable 
relation between language, outside experiences, thoughts, and social 
experiences. Comprehending and analyzing the application of pictorial 
schemes is one of the fundamental issues in cognitive semantics. Through 
such an approach, we can arrive at a valid interpretation of the abstract 
concepts of the language of a text and at an understanding of the cognitive 
structure the writer of that text. This research tries to find out the frequency 
and application of pictorial schemes in Sohran Sepehri and Khalil Hawi’s 
poetry. Most of Sepehri’s poetry is a combination of different beliefs in 
Islamic mysticism and Eastern religions like Buddhism, which are 
juxtaposed in the most harmonious way. His verses can be considered as 
mysticism expressed in today’s language. Khalil Hawi’s verses also manifest 
different beliefs of Western and Eastern philosophy. His poems not only 
incorporate issues and conflicts of his country, but describe mental concepts 
which are difficult to comprehend. This research seeks to determine what the 
role of pictorial schemes in the poems of these poets is, and how their 
theoretical concepts affect the frequency and application of the pictorial 
schemes. The findings show that Sepehri’s practice of painting, the mystical 
concepts of his poems, and his poetical loneliness cause “body schemes” to 
have the most frequency in his verses. On the other hand, because of the 
thought disorder and the melancholy governing Khalil Hawi’s verses, 
“power schemes,” all of which express failure in the social activities, are 
frequently seen in his poetry. 
Keywords: Comparative literature, Cognitive semantics, Pictorial schema, 
Sohrab Sepehri, Khail Hawi. 
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های سهراب سپهری و خلیل ودههای تصویری در سروارهکاربرد طرح

 (معناشناسی شناختی بر اساس نظریة) حاوی
 *شهریار باقرآبادی

 ، کرمانشاهبیات عرب ، دانشگاه رازیدکتری زبان و ادآموختة دانش

 علی سلیمی
 کرمانشاه ،گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه رازی استاد

 وندتورج زینی
 کرمانشاه ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه رازی

 (18تا ص  1)از ص 
 18/08/1398، تاريخ پذيرش: 02/07/1396تاريخ دريافت: 

 چکیده
شود. تحلیل اين مجموعة محسوب میترين کنش انسانی برای انتقال مفاهیم ذهنی زبان به عنوان مهم

ادبیات و در های قابل اعتنا يکی از دغدغه کنندر قالب واژگان نمود پیدا میمنتها از نمادها که دبی
های مطالعة زبان است که به کمک آن شناختی، يکی از شیوه معناشناسیشود. شناسی محسوب میزبان
فهم  و تجارب اجتماعی برقرار نمود. هاربیات بیرونی، انديشهمیان زبان، تج ای قابل استنادرابطه توانمی
تحلیل ای در اين اسلوب يکی از مباحث پايههای تصويری، وارهمختلف طرح هایگونه تعلیل کاربستو 

زبان و  ةبه تعبیری روشمند از مفاهیم انتزاعی نهفت ،توانمی رويکردیچنین با . آيدزبانی به شمار می
به مقايسة کاربرد  تحلیلی،-ای توصیفی. پژوهش حاضر، به شیوهساخت انديشگی صاحب اثر دست يافت

. استپرداخته  خلیل حاویسهراب سپهری و های سروده در های تصويریوارهو بسامد انواعی از طرح
تلفیقی از باورهای متنوّع عرفان اسالمی و باورهای شرقی مانند  سپهریسهراب های اغلب سروده

توان شکل های اين شاعر را میاند. سرودهبوديسم است که بی هیچ تزاحمی در کنار هم گرد آمده
گاه تجلی، نیز خلیل حاویهای سرودهشمول با زبانی امروزی دانست. جهان یعرفانشعر خاصّی از 

وه بر موضوعات و است. شعر او عالشرقی و غربی بودهفلسفة ورهای دو خاستگاه های متفاوتی از باعرصه
. نیستای موارد ساده در پارهها جوالنگاه مفاهیم ذهنی خاصّی است که فهم همة آن های میهنیدغدغه

دو شاعر به  رشعها، در وارهسهم هر يک از طرح ها کهبرای پاسخ به اين پرسش است تالشی اين پژوهش
ها و بسامد وارهنوع طرحاز  گیریبهرهثیری در چه تأ سرايشگراناست و نیز مبانی فکری ه میزانی بودهچ

 هاسرودهعرفانی  مايةهنر نقاشی سپهری، درون که دهدهای اين پژوهش نشان میيافته است.آنها داشته 
 داشته شبیشتری در اشعاربسامد  «های حجمیوارهطرح»است تا ، موجب شدهانة ویو نیز عزلت شاعر

 ،خلیل حاویهای انديشگی و اندوه حاکم بر قصايد ای از نابسامانیاز سوی ديگر، به دلیل پاره باشد.
در  هستند، های اجتماعیفعّالیّتمسیر که بیانگر شکست در  «های قدرتیوارهطرح»بیشترين فراوانی 

 خورد.به چشم می اين شاعر قصايد

تصويری، سهراب سپهری، خلیل  وارةطرحمعناشناسی شناختی، ادبیات تطبیقی،  :های کلیدیواژه

 .حاوی
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 مقدمه. 1

ترين رسالت زبان بشری، انتقال مفاهیم و معانی به ديگران است. مکاتب شک اساسیبی

ای ويژه هريک از دريچه اند،العة زبان بشری اهتمام داشتههای مختلفی که به مطو نظريه

های به عنوان يکی از جديدترين نظريه - معناشناسی شناختینظرية اند. ستهبه آن نگري

اين  ر ذهن ما قرار دارد. مبنای نخستد عقیده دارد که معنای کلمات -شناسی زبان

گشتالت است. شعار اصلی بسیاری از  ، نظرية روانشناختیشناسانهرويکرد زبان

تبیین رابطة میان عبارات  و جانسون فوکونیه النگاکر، ،معناشناسان شناختی مانند لیکاف

آن چه در معناشناسی شناختی بیش از هر چیزی اهمیّت زبان و ماهیّت شناختی است. 

مباحث و معناشناسی شناختی، سازی است. کند، درک ماهیّت شیوة مفهومپیدا می

را در بر المعارفی معانی دايره استعاره و ،سازیمفهوم ،مقوالت شعاعیمفاهیمی از قبیل 

 های تصويریوارهرويکرد معنابنیاد، طرحاين ترين مباحث در . يکی از مهمگیردمی

جانسون بر اين باور توسط جانسون ارائه شدند.  1987در سال  هاوارههستند. اين طرح

گیری نتیجة شکل نمادهای واژگانی است ای ازکه مجموعه بوده است که زبان

های تصويری، وارهشوند. طرحوارة تصويری شناخته میبا نام طرح يی است کههاساخت

آمده از آن است که در ذهن پديد  دسته محصول تعامل با دنیای بیرون و تجربیّات ب

 بازنمود زبانتوان گفت که جايگاه معنا در ذهن انسان بوده و می بر اين اساس آيند.می

وارة يک طرحتر، روشن یذهنی است. به تعبیر هایوارهبا طرح های بیرونیانطباق تجربه

ودی از تجربة ما از دنیای تصويری ساختی مفهومی است که در زبان به صورت نم

  يابد.بروز می بیرونی

تواند امکان تفسیر و تبیین بسیاری از مطالعة زبان بر پاية معناشناسی شناختی، می

های سازد. در اين پژوهش، سرودههای انتزاعی شعر و ادب امروزی را ممکن گزاره

های مناسبی برای چنین تحلیلی برگزيده ه عنوان نمونهب ،حاوی خلیلسهراب سپهری و 

به  شاعران سرآمدیمعاصر فارسی و عربی، از  سرايشگرانمیان  دراين دو اند. زيرا شده

وجه فلسفی  و و انتزاعات عرفانیشعری برخوردار بوده زبان خاص از  روند کهشمار می

 هاشعر آن یگمان دريافت صحیحی از دنیای انتزاعبی. هايشان استسرودهاصلی  تمايز

جا که . از آنها استآن هاینمودهای زبانی در سروده آفرينش شیوةمستلزم فهم 

به تبیین رابطة مفاهیم انتزاعی زبان و تجربیّات عینی  شناسی شناختیرويکرد زبان

های سپهری و چنین چارچوبی برای مطالعة سروده گزينشرسد که به نظر می پردازدمی
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متغیّر مناسبی  دنیای ذهنی دو شاعر د. از سويی تفاوتباش ایپسنديده شیوةحاوی، 

 ترعینیشده و به شکلی بر نمود زبانی محسوب طالعه و قیاس تأثیر تجربة بیرونیبرای م

ای وارهمدل طرحگیری از اين جستار با بهره ی را نمايان سازد. با چنین نگاهینتايج بررس

 است. همچنینپرداختهگر جانسون به بررسی تطبیقی منتخبی از اشعار اين دو سرايش

دو شاعر، از های احتمالی شعر ها و شباهتتفاوت کهاست  کوشش شده پژوهشاين در 

از مورد بررسی قرار گیرد.  بسامدها اين ها و تعلیلهوارانواع طرح بسامد بکارگیری منظر

ناگزير  ،ممکن نیست اين پژوهش در مجال کوتاهدو شاعر  شعرکامل  تحلیلجا که آن

 دوحاوی، های از سروده) اندبرگزيده شده مبحثحاوی برای اين منتخبی از اشعار سپهری و 

 .(«فراسم»و « صدای پای آب»سپهری، دو قصیدة  اشعارو از « درويشالبحّار و ال»و  «الکهف»قصیدة 
 

 پژوهش هایپرسشروش تحقیق، مبنای نظری و  .1-1

پژوهش، نظری مبنای است.  های آماری نیز استفاده شدهاز برخی داده در اين پژوهش

اين تحقیق تالشی  سون است.های تصويری جانوارهنظرية معناشناسی شناختی و طرح

جانسون، در تصويری های وارههر يک از طرح بسامد .1هاست: پرسشبرای پاسخ به اين 

چه  گرانمبانی فکری سرايش .2 ؟چه اندازه است سپهری و حاوی های منتخبشعر

 است؟ها داشتهوارهطرحو بسامد گیری نوع کارهتأثیری در ب
 

 پیشینة پژوهش .2-1

 ،استدر شعر فارسی انجام شدههای تصويری وارهکه دربارة کاربرد طرح هايیاز پژوهش

« های تصويری در شعر شاملووارهگیرانه و طرحبررسی استعارة جهت»ة توان به مقالمی

پژوهشنامة نقد اين مقاله در نشرية  .نمودضا بیابانی و يحیی طالبیان اشاره احمدر نوشتة
 شاملپژوهش اين مباحث اصلی است.  به چاپ رسیده 1391سال در  1شماره  ادبی

های وارهکاربرد طرح». ... استو حجمی هایوارهطرح فضامدار، هایوارهبررسی طرح

ای از الخاص عنوان مقاله« تصويری در رباعیات وحشی بافقی از ديدگاه معناشناسی

چوب معناشناسی رويسی و فاطمه دريس است که با تحلیل اشعار وحشی بافقی در چا

های تصويری حرکتی، حجمی و قدرتی را در وارهطرحشناختی میزان کاربرد هر يک از 

در  23 شمارة شناسی ادبیزيبايیاين مقاله در مجلة  است.کرده  شعر اين شاعر بررسی

وارة چرخشی در غزلیّات سعدی و حافظ طرح»مقالة است.  منتشر شده 1394سال 

 23کالی که در شمارة خلیلی و منیره محرابیاکبر باقریپژوهشی است از علی« شیرازی
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های چرخشی در وارهمنتشر شده و به بررسی کاربرد طرح 1392سال  د ادبینقنشرية 

های مختلف، تالش و جستجو در سامانه با وجوداست.  شعر اين دو شاعر پرداخته

به صورت بر مبنای معناشناسی شناختی  خلیل حاویهای پژوهشی دربارة تحلیل سروده

 کردشايد بتوان ادّعا  نظرم تطبیق با ديگر شاعران يافت نشد. از اين مستقل و يا در مقا

  .شوددر نوع خود گام جديدی محسوب می که پژوهش حاضر
 

 های تصویریوارهشناسی شناختی و طرحزبان .2

مفاهیم انتزاعی  ،شناسان شناختی، انسان با الگوپذيری از محیط پیرامونبه عقیدة زبان

  بخشد.و در زبان تجلی می دادهذهن خود را شکل 
است نکته اين  ،شناسیشناسی شناختی با ساير رويکردهای زبانترين تفاوت زبانمهم»

های بنیادی و اساسی ذهن شناسان شناختی، زبان برخی از ويژگیکه از نظر زبان

به اين نتیجه رسیدند که مفاهیم انتزاعی،  ،. لیکاف و جانسونکندانسان را منعکس می

يعنی زبان به ما  ؛شوندبندی میگیری از مفاهیم عینی سازماندر ذهن انسان با بهره

مفاهیم انتزاعی را بر اساس مفاهیم عینی بیان و  دهد که در ذهن خويش،نشان می

 (.10-9: 1393 مهند،)راسخ« درک کنیم

وارة يک طرح .استهای تصويری وارهمفهوم طرحبخشی، همان اين شیوة سامان

بارها تجربه  ،صورت عینیه بمثالً ما  .تصويری، با شناخت جسمی شده در ارتباط است

شود. اين تجربة لبريز می ،ايم که اگر بیشتر از حجم يک ظرف در آن آب بريزيمکرده

 گويیمزمانی که میبريم. يعنی جسمی شده را ما برای تعبیرات انتزاعی به کار می عینیِ

ما يک مفهوم عینِی جسمی شده را برای بیان مفهومی انتزاعی  «کاسة صبرم لبريز شد»

های تصويری، صورت وارهطرحشناسان شناختی بر اين باورند که زبانايم. به کار برده

های در حقیقت ساختو  دهندمیبازنمايی مشترک در خاطره و معانی را تشکیل 

ها رابطة معناداری میان مفاهیم انتزاعی زبان و بنیادينی هستند که به واسطة آن

  .(52-45همان:  .ک:)ر کرد توان درکبا اعمال انباشت شده از دنیای خارج می ،انديشه
 

  حجمی هایهوارطرح .1-2

نمايی واژگانی از  وارهاين طرح .های تصويری استوارهيکی از طرح وارة حجمیطرح

است. به  تجربیّات عینی فرد است که به مفهوم شناختی معناداری در ذهن مبدّل شده

 جاهايی و ديگر غار خانه، اتاق، تخت، در گرفتن قرار تجربه طريق از انسان»اين معنا که 

 هایظرف تواند درمی که کندمی تلقی مظروفی را خود بدن د؛کنمی پیدا ظرف حکم که
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ز توی ا» . مثالً عبارت(Lakoff, 1987: 272)( 68: 1382)صفوی، « گیردقرار انتزاعی

از ديدگاه جانسون، . استواره ی زبانی از اين نوع طرحانمونه« مخمصه بیرون آمدم

 هایدر نظام مفهومی ذهن انسان، تجربه های تصويریوارهگیری طرحمبنای اصلی شکل

 :او معتقد است که شدة اوست.جسمی
اند که از حواسّ تجربی ما شدهجسمیای هتصويری حجم، تجربه هایوارهطرح»

از نحوة واژگانی شدن آن در زبان فارسی است: )علی  الگويی ،هنمونمثالً اين آيند. برمی

 بهجع داخلآينه ديد. از  دررختخواب بیرون آمد. خودش را  تویکوچولو، صبح از 

دهانش  داخلآمد، مسواک را  بیرونرا برداشت، کمی فشار داد تا خمیر  خمیر دندان

گیری از کلماتی مانند: توی، در، داخل و با بهره وارة حجمبرد.( در اين متن، طرح

 .(47: 1393د، مهن)راسخ« استبیرون، واژگانی شده

های تصويری بر بستر وارهطرحتوان نتیجه گرفت که چون بر پاية چنین استداللی می

در ذهن مفاهیم انتزاعی  رای تشريحب ابزاریتوانند می ،گیرندتجربیّات عینی شکل می

مفاهیم مجرّد ذهنی شعر  بتوان، در چارچوب نمود زبانیو  شدهمحسوب ت هنر ادبیا

  نمود.تفسیر امروزی را به زبانی ساده، تبیین و 
 

 خلیل حاویهای سپهری و های حجمی در سرودهوارهطرح .1-1-2

چشم ه ب های حجمیوارهاز کاربرد طرح های فراوانینمونهو حاوی، سپهری  شعردر 

های انديشه انتقالبرای  که اوتوان دريافت می ،سهرابهای با نگاهی به سروده .خوردمی

رابطة  شعری اين شاعر،است. زبان  ترين راه را انتخاب کردهمجرّد ذهنی خود، ساده

او حتی شعر  تعبیرات. (274-272: 1388ک: ساروسفلی، .)ر دا محیط پیرامون دارعمیقی ب

الفت  همین. است اطرافدنیای برگرفته از  ترين مفاهیم عرفانیبرای بیان ديرياب

از منظری  بتوان به آسانی است که سبب شده سستنی شعرهای او با طبیعت بیرونی،ناگ

ه حجمی بهای وارههايی از طرحنمونهدر ذيل به تحلیل شعر او پرداخت.  معناشناسانه

 است: او آمده هایسرودهدر کار رفته 

آمد، دست در شوق می /چسپاندگاه تنهايی، صورتش را به پس پنجره می :1نمونة 

 (274: 1370)سپهری، انداخت... میگردن حس 

نی و رسیدن برای بیان تغییر نگاهش در مسیر رشد عقالسپهری  در اين بند از شعر،

 اش درک کردهانديشه رشدکه در مسیر  ایتازهعزلت عرفانی )« تنهايی» تدريجی به بلوغ فکری

پس »تعبیر  است. محصور در فضايی خیالی و پشت پنجره به تصوير کشیدهرا  است(
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وارة حجمی است. به بیانی ديگر، شاعر دهندة يک طرحنشان و داّل بر مکان «پنجره

 . دارد قراراست که در حجم  تنهايی را مظروفی فرض نموده

هزارها  -مسافر قايق  -و من  /های جهان قايقی استدر آب /کنمخیال می :2نمونه 

 .(311)همان: خوانم... می به گوش فصول /های کهن راسروده زندة دريانوردی /سال است

به  سالهناهزار سرگردان در بیکرانی يک قايق،نشسته در حجم را شاعر  نمونة دوم

های با اينکه واژهجا در اين سپهریاست که در سفری ابدی است.  کشیدهتصوير 

کار ه ب دارندکه داللت صريح بر فضای حجمی  را مانند داخل، خارج و بیرون مرسومی

که الزمة آن قرار گرفتن در  است نمودهمعرفی « مسافر قايق»خود را  است، هنبرد

از يک  ظريف شکلی ،اين نمونهکه  توان نتیجه گرفتمیبنابراين  .حجمی است یفضاي

 است.که تصويرگر فضای سیّالی از فرامکان و فرازمان  دهد.وارة حجمی را نشان میطرح

 بوها، پای آن کاج بلند...الی اين شب /و خدايی که در اين نزديکی است. :3نمونه 

 .(271)همان: 

 مفاهیماز برای تبیین حضور خداوند در همة اجزای هستی، سپهری ، 3در نمونة شمارة 

 وجودیدر حقیقت او با تصور حضور . است گرفته کمک ی خودذهنذخیرة  حجمیِ

که در همة موجودات  ،دارداز هستی مطلقی پرده برمی»حجم و مکان،  ونالمکان در

در  («پای کاج بلند»و حتی )« بوهاالی شب»تعبیر (. 140: 1390)نرماشیری،  «ج استمتموّ

حجمی  ةوارطرحاين فضايی حجمی است که سهراب در قالب  وجودمستلزم  ،اين نمونه

  .در نظر گرفت.(« توی»يا « درون»توان معادل را می« الی»واژة در اينجا ) است بیان کرده

از  سرشار هايشاز جملة شاعرانی است که سروده نیز همانند سپهری خلیل حاوی

او يگانه شاعری است که به مضامین ژرف انديشه در »مفاهیم انتزاعی و فلسفی است. 

چندان که  .و شعرش لبريز از نمادهای عمیق و اشارات نغز فلسفی است ،شعر پرداخته

 «کندشناسانه و صوفیانة او، شعرش را به خوبی از ديگران متمايز میتأمّالت هستی

زبان شعر حاوی، بسیار ورزيده و در عین حال نوآيین »بر اين، عالوه (. 355: 1391)اسوار، 

کدکنی، )شفیعی «استاست و به اعتبار تصاوير شعری، چندان مبهم و نامفهوم نمانده

مشاهده  های حجمیوارهتوان طرحمی های اين شاعر نیزالی سرودهه. در الب(147: 1393

 است: شدهها ذکر هايی از آننمود. در ذيل نمونه
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ٌمٌ ٌقابعٌ   :4نمونه  ٌِمنٌ ر ٌطٌ فی ٌضٌ ٌعٌ قابٌٌِ/ألفٌ ٌألفٌٌِحی ٌجٌِالک نٌ »ٌفَّةٌِفی ٌاألرٌ ٌ/الع ریقٌ « ِضٌطُرُقاُت
ٌهٌ مٌ  ٌاببن ٌعٌٌِ/یٌ اءت  ت نما ٌکٌُت هٌِت  نٌ ٌید  ٌطٌ ی ٌی سٌ ِبٌٌوٌ ٌ/ریقٌ لُّ ٌاللٌُّت ٌِکوخی ٌالّتوأماِن: ٌالدَّهُرٌیُح ٌو  ،

ٌ(43: 1993حاوی،  خلیل)ٌ«...یقٌ السَّحٌِ
های زمین ام. جادهفرو برده در جايگاه خود هزاران هزار است که بر ساحل کهن رود گنگ نشستهسر )

آرام کهنسال، من است که خدا و زمان  ةشوند. و در کلبهر چه دورتر، بر آستان سرای من منتهی می

 (گیرند...می

مشرق که نماد عرفان است  را ترسیم کرده، حقیقت پارسامردی در نمونة فوق حاوی

و  های ذکر()حلقه« حلقات الّذکر» ،«زهد»، )نیايش( «صالة»تعابیری مانند  زمین است.

همگی  اند،الی اين سروده ذکر شدههکه در الب رودخانة گنگ کهنسال()« ريقْالعَ نجُالکَ»

انتقادی شعر حاوی،  در گفت و شنود ؛ همچنینهستندعرفان شرقی  هايی برداللت

و توأمان  ،در چالش است که با زمان و مرگ سازدرا متبلور می درويش حقیقت ثابتی»

ها همچنین اوست که از پی هم آمدن تمدّن .گیرندی او آرام میدر کلبه« خدا و زمان»

ٌِمنٌألفٌِطرٌ فیٌمٌ ٌقابعٌ »تعبیر  .(154: 1384عباس، ) «استرا مشاهده کرده آغاز  «ألفٌ ٌحی

 «قابعٌ»واژة سه دنیای شرقی است. سکون و رکود صیف وبرای ت ارة حجمی شاعرطرحو

از  يریتصو )مکان(« حرَطْمَ » و )به معنای قرار گرفتن در مکان(« فی»، حرف جر (زدنچمپاته)

 ذکرهمچنین  .دنکمی ترسیم مکانحجمی از در مظروفی ساکن  همچون را درويش

ٌاببیٌ)مکانی است  اين موقعیت براینشانة ديگری  )به معنی: در(« عندَ» ظرف مکان عند 
ٌک لٌُّطریق انسان  خلیل حاویبه عبارتی ديگر،  .(يابندها پايان میتمام راه بر درگاه خانة من: ت نت هی

در قالب سرشار از رخوت، و  مکانی یچارچوبدرون محصور در  معاصر شرقی را

است که اين  از نکات ظريف اين بخش از قصیده. است نمايش دادهحجمی  ایهوارطرح

در ساختار  وان نگاه شرقی بر آن اصرار دارندوضع سرشار از سکونی را که پیر ،حاوی»

است تا همانند وضع افرادی باشد که در مضمون شعر وجود  شعری سنتی بیان کرده

 .(98: 1995)الحر، « کنندآفرينی میو نقش دارند

 وا .است دهدا نمايشفضايی مکانی در  را خدا و روزگار سالمند ،ادامهدر  اين شاعر

وارة طرحاست. اين  بیان کرده وارة حجمی جديدیطرح درمفاهیم مجرّد تصويری را از 

در قالبی  است( گاهاستراحتوجود )که نشان « يحُرِستَيَ »و )کلبه( « کوخ»تعبیر  ودبا  تصويری

فضايی  وندرحقیقت فرامکانی مخاطب شاهد حضور دو که در آن  هنمودواژگانی بیان 

 .حجمی است
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ٌکٌ ف ٌرٌ عٌ ٌوٌ  :5نمونه  ٌت ٌُُت ٌت ٌ کٌ ٌٌ/قٌُقائٌِل هاٌالدٌَّطٌُّأرجٌُیف  ٌکٌ دٌ غٌ ٌوٌ ٌصورإلیٌعٌٌُیلٌُحٌِتٌ سٌ ُد،ٌتٌ مٌُیف  فاًٌهٌ وُت
ٌکٌُ  .(305: 1993حاوی،  خلیل) خور...الصٌُّفیٌٌجَّرٌ یل ٌت ٌ ل ٌٌ/تیبهٌ ُغٌجٌ مٌ دٌ ی ٌٌ/طٌِّالشٌٌَّهوفٌِفی

ها بدل شوند و به دوران، چگونه منجمد میکنندها، چگونه پاهای خود را دراز میدقیقه و دريافتم که)

هل ها منجمد شده، پیشانی مرا بامدادان به غاری از غارهای شط رفتم، شبی که در صخره گردند!می

 (.دهد..می

ردهکترسیم هايی است که فضايی سراسر نومیدی را يکی از سروده« الکهف»قصیدة 

 ،دنیا، و ناتوانی در تغییر حقايقی است که در آن بستبنبیانگر بحران »است. اين شعر 

 در آغاز شعر حاوی. (101: 1974عوض، ريتا )« انداستحاله گشتهزمان سنگ شده و دقايق 

 حجمی بیان کرده ةوارطرحدو ع ناخوشايند اجتماعی و ايستايی زمان را در قالب اوضا

و  )غار( ی تاريکدرون مکان ،به صورت منجمد )زمان(ها ، دقیقهنخستوارة است. در طرح

او برای اين . استهکشیده شدتصوير به  تحرّک دراز کشیده باشدانسانی که بی هیأتدر 

ٌأرجل هاٌ» تعبیرمنظور از  -کار رفته در اين طرحه تمثیل ب است. بهره گرفته «الّدقائقٌُتطُّ

کند؛ در غار انسان، زمان حاضر خود را در غار زندگی می»ای است به اين که اشاره واره

 (. 152: 1384)عباس،  «درون خود يا غار واقعی

 را ترسیم کرده هادر دل صخره یشب منجمد )لیل ٌتجَُّرٌفیٌالّصخور( وارة دومطرح

 اين درترين نشانة زبانی که روشن .پیشین استسطور يادآور دقايق ساکن  است که

حرف جر زيرا  .است« فی»استفاده از کلمة  ،کنداشاره می مفهوم حجم بهواره طرح

 در زبان عربی بیشتر بیانگر قرار گرفتن در موقعیتی مکانی است. در( )به معنای« فی»
 

 خلیل حاویهای حجمی در اشعار سهراب سپهری و وارهفراوانی طر .2-1-2

آمده نشان دهندة فراوانی چند های منتخب دو شاعر، نتايج به دست در بررسی سروده

 .(1و نیز نمودار  2و  1های )جدولهای حجمی در اشعار سپهری است وارهبرابری طرح

تواند می های سهرابهای حجمی در سرودهوارهبسامد باالی طرح رسد کهبه نظر می

 کرد و گفتهسپهری عالوه بر شعر، نقّاشی میمعلول دو عامل اساسی باشد: نخست آنکه 

از  که هايی استهای سهراب ساده است. اغلب مثل يادداشتنقّاشی»شود که می

« استهای زندگی را ثبت کردهاست. او لحظه تصويری خیالی برداشته های زندگیلحظه

ترين عناصر محیط پیرامون محسوب ها، از مهمها و رنگحجم. (54: 1383)گلستان، 

 به صورتی مداوم تصاوير و احجام انگیزد. نقاشیشوند که توجّه تصويرگران را بر ممی

سپارد. اين غنای ذهنی که ناشی از همین به ذخیرة ذهنی می مختلف دنیای پیرامون را
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با  ترين داليل الفت زبان شعر سپهریتواند يکی از عمدهمی هاستتکرار بیشتر تجربه

 های حجمی باشد. وارهطرح

 دنیايیشود. سپهری به آرامش بیشتر فضای ذهنی سهراب مربوط می دومین عامل

ترين تزاحمی برای هم است که عناصر آن کمعرفان را در ذهن خويش خلق نموده  از

شمول انديشة سپهری، میراث هزاران سالة انسان است که کنند. عرفان جهانايجاد نمی

گونه که زندگی را همین ر آن؛ نوعی از زيست که داست کردهدعوت زندگی او را به 

پر از  های مقارن با زندگی حاویاّما جامعة عربی در سال داند.پذيرفتنی می ،هست

گیری تواند يکی از موانع شکلمی )از سوی اسرائیل(است. تهديد وطن  آشوب بوده

نیز  خلیل حاویهای های ماندگار حجمی او محسوب شود. فضای بیشتر سرودهتجربه

هايش او نسبت به دو سوی جهان معاصر است. او در سروده يأس و ترديددهندة نشان

چنین رسد که است. به نظر می افکن را داشتهپیوسته آرزوی ظهور خیزشی تازه و بنیان

 تعلیل ،ن دنیای ذهن و بیرون دو شاعر استمفروضاتی که مبتنی بر تفاوت فاحش میا

حاوی و های سروده های حجمیوارهطرحای برای تفسیر تفاوت آماری در بسامد شايسته

 باشد. سپهری
 

  های قدرتیوارهطرح .2-2

در که در برخورد با موانع،  هستندتصويری ها وارهاز طرح نوعی های قدرتیوارهطرح

انتزاعی و های گاه اهل زبان، برخی پديده»ديگر،  یبه تعبیراند. گرفته شکلذهن 

نگرند که در حال طی کردن آن هستند. رخدادهای زندگی را به چشم مسیری می

در  ،شوند که بر اساس تجربیّات عینی افرادهای قدرتی، آن هنگام مطرح میوارهطرح

انسان به هنگام رويارويی با . (125: 1393)عبدالکريمی، « مسیر اين حرکت مانعی قرار گیرد

تغییر مسیر  :غلبه بر سدّ مقابل، دوم :نخست ؛کند رفتار گونهسه به موانع، ممکن است 

. اين صرف نظر کردن از ادامة مسیرشکست در برابر مانع و  :و سوم ،برای ادامة حرکت

سه شیوة رفتاری در اعمال فیزيکی، در خزانة شناختی انسان، اساس تثبیت سه گونه 

  وارة قدرتی در ذهن او هستند:طرح

های قدرتی، سّد و يا مانعی که در وارهوارة قدرتی نوع اوّل: در اين گونه از طرحطرح .1

علیرغم سرمای » ةگزارشود. می از مقابل برداشته است مسیر حرکت پیش آمده

از اين الگو  اینمونه ،«لیّات صعود به قلّه را با جّديّت ادامه دادندعم هاآنشديد، 

 .است
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ادامة حرکت در مسیر را  در اين الگو، مانع پیش آمده دوم:وارة قدرتی نوع طرح .2

و يا پیدا کردن راه  )دور زدن مانع(شخص با تغییر در مسیر  بلکه ؛سازدناممکن نمی

به عنوان سازد. جديدی بدون برخورد با مانع ادامة حرکت در مسیر را ممکن می

های تقويتی شرکت علی بعد از ناکامی در کنکور، تصمیم گرفت در کالس»نمونه: 

 .استوارة قدرتی نوع دوم طرحيک بیانگر « کند

وارة ذهنی، وجود مانع در مسیر حرکت، وارة قدرتی نوع سوم: در اين نوع از طرحطرح .3

افراد » :استای وارهاز چنین طرح اینمونه گزارهاين سازد. ادامة آن را ناممکن می

 « بعد از شروع بارندگی، از ادامة صعود به قلّه دست کشیدند. تیم
 

 خلیل حاویهای سهراب سپهری و های قدرتی در سرودهوارهطرح .1 -2 -2

تعبیرات خاّص فراحسی است. شعر و انتزاعات  پر از مضامین عرفانی، سپهری هایسروده

، ذهن نسبت به که از طريق آن تخیّل، نیروی خلّاقی است»او مولود خیال است و 

يابد درون يا ماورای کند و طبیعت را نماد چیزی میآگاهی و بصیرت پیدا می واقعیّت

. (179: 1963 ولک،فر: به نقل از خزاعی)« قادر به درک آن نیست ،طبیعت که غالبًا حس

انعکاسی زبانی از حافظة شناختی انسان در  ی قدرتیهاوارهطرح ،شد همانگونه که گفته

هايی که پاسخاند. عمدة که در طول زمان در ذهن تثبیت شده هستندمواجهه با موانع 

سلوک  ی چالشیهاشیوة رفتاری او در موقعیت دهندةنشان است شعر سهراب آمدهدر 

قدرتی قابل مطالعه  هایهواربر اساس طرحه خوبی ب هايیچنین گزاره ست.عرفانی ا

 شناسانههستیعمدتاً ماهیّتی  ،)موانع قرار گرفته در مسیر حرکتی(ی شاعر هاپرسش .هستند

 هستند:وی در شعرهای  هاوارهذيل نمودی از اين طرح هاینمونه دارند.

 (286 :1370)سپهری،  پیچد...زندگی، سوت قطاری است که در خواب پلی می :6نمونة 

 هایهوارطرح هایشکلترين از ظريف ، يکی«صدای پای آب»شعر ع از ااين مصر

معمّای  نديشة بشریا هایبزرگترين چالشيکی از  گمان. بیاست اولنوع  قدرتی

مادّه خالصه  جهانآيا هستی در  کهاست  بودهها اين پرسش و پاسخ بهچیستی جهان 

او  .سپهری شاعری باورمند است بطة جهان مادّه و معنا چگونه است.و را شود يا خیرمی

لیکن در اين گزيده از شعر،  .است دوگانگی عالم مادّه و معنا ديدهچالش خود را در برابر 

. دنیای دو سوی است کردهو عبور  زدهمیان دو سوی هستی پل که است  هبیان داشتاو 

چنین  بخششمیسا در توضیح اين  .اين پل، ديگر در ذهن او جدا از هم نیستند

تلّقی چه ورای ادراک است چه قابل ادراک و آنپل، گاهی رمز اتّصال آن»: گويدمی
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. او با به (90-89: 1370) «شود و گاهی، رمز انتقال از يک مرحله به مرحلة ديگر استمی

)کنايه از بیدار کردن کسی يا بر هم زدن « پیچیدندر خواب »و تعبیر « پل»کارگیری واژة 

 . است پرده برداشتهاش از مانع فاصلة دو سوی هستی قطار انديشهعبور  خواب او(،

من با تاب،  /است.شهر من گم شده /شهر من کاشان نیست. /اهل کاشانم امّا :7نمونة 

 (283: 1370)سپهری، ام... ای در طرف ديگر شب ساختهخانه /من با تب

را بیان ش سلوک مسیردر « از کجايی»و « کیستی»و بحران  مانع بخشاين در سپهری 

 «در طرف ديگر»ای خانه است برای خود توانستهگويد که می . امّا در ادامهاستکرده

عی زندگی خاصّ و دستگاه فکری نو خانه سمبلين تعابیر، در تمامی ا .«سازدب»شهر 

و « شهر من کاشان نیست»دو تعبیر . (191: 1375عابدی،  ؛28: 1371)ر.ک: حسینی،  است

شود. های زبانی شاعر به مانع پیش روی محسوب میاشاره« استگم شدهشهر من »

 وا اشاره دارد.در مواجهه با مانع  شاعر تغییر مسیربه  نیز« طرف ديگر شب»تعبیر 

 نشان داده راحوزة ذهنیش مانع  از عبور« امساختهای خانه» عبارت بیانبا  سرانجام

 . اندذکر شدهوارة قدرتی نوع دوم يک طرح در قالب واژگانیها مجموعة اين کنش است.

نه اين دقايق خوشبو، که  /و هیچ چیز، /استدلم عجیب گرفته /دلم گرفته :8نمونة 

نه اين صداقت حرفی، که در سکوت میان دو برگ  /خاموش /شودروی شاخة نارنج می

 /کنمفکر میو  /رهاند.نمی /هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف،نه  /بوستگل شب /اين

 (306: 1370)سپهری،  شنیده خواهد شد... /که اين ترنّم موزون حزن، تا ابد

هستی  مسیر شناختدر سپهری ترين مانع اصلی ،میان انسان و حقیقت« فاصله»وجود 

 های متفاوت وجودیکه علیرغم وجود صورت گويدمی در اين بند اواست. بوده

فاصلة میان او و  ،که پیرامون وی هستند ...(بو وهای شبسکوت میان برگنارنجستان، )

)ر.ک: شمیسا، رفتنی نیست و چنین مانعی هرگز از بیناست همیشگی  یمانع حقیقت

داللت  «وزون حزن تا ابد شنیده خواهد شداين ترنّم م»تعبیر زبانی  .(127-124: 1370

وارة بیانگر يک طرحروی بوده و زبانی واضحی بر قبول هزيمت شاعر در برابر مانع پیش

 قدرتی نوع سوم است.

، خلیل حاویبا وجود اختالف در مبانی فکری، وجه مشترک اشعار سهراب سپهری و 

پر  در فضای حاوی باورهایاست.  گیحوزة انديش مسائلپرداختن به جامعة انسانی و 

 هساد یبه زبانرا ها آنتوان بسیاری از با اين وجود می .اندشعارش واگويه شدها رمز و رازِ 
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های های قدرتی در سرودهوارههايی از طرحنمونه استآنچه در ذيل آمده .برگردان نمود

 هستند: خلیل حاوی

ٌأنٌ عٌ ب ٌ  :9نمونة  ٌالبٌ ٌعان یٌ ٌد  داجٌِء ٌاوٌ الضٌٌَّوٌ ٌ/رٌِحٌ ُدوار 
ُ
ٌٌدیٌ مٌ ٌوٌ ٌ/،ریقٌ ٌع ت ماِتٌالطَّیٌع ب ٌ مل

 
هوِلٌجٌ امل

ٌع نٌِی  نٌ  ٌٌش قُّ
 
ٌمٌٌُِع نٌ ٌ/،جهولٌِامل ٌُزرٌ ُرٌاألکٌ شٌُنٌ ی ٌ ٌ/یقٌ م وت  داقٌٌُِقٌأشٌ فٌ راِغٌالٌُفیٌفٌ ٌتٌ طَّو ت ٌ ٌ/،ریقٌ غٌ قاًٌلِلٌ فان 

ٌوٌ ٌ/هوفٌ کٌُ ٌالٌ هٌ ل فَّها ٌأنٌ عٌ ب ٌ ٌ/،ریقٌ ُج ٌالرٌِّراو غٌ ٌد  ٌرٌ ُه ٌلِلشٌَّالرٌٌِّ/ماهٌُیُح ٌالع رٌِیُح  حاوی، خلیل)ٌ...یقٌ رِق

1993 :41) 
و گسترش  ،روشنای دروغین را بر تاريکنای جادّهنیز و  ،سفر دريايی را تاب آورد ةپس از آن که سرگیج)

هايی کبود را از برای از میان مرگی ناگزير، مرگی که کفن ؛شودمجهولی که از مجهولی شکافته می

 ةکشیدند، با زبانغارهايی که خمیازه می ةگسترد، و پس از آن که در تهیِ آفاق، دهانشدگان میغرقه

بر سواحل شرقِ باستانی فريفت؛ وی را د و او را به دنبال آن که بادها او را مچاله کر ؛ها بسته شدندشعله

 افکند...(

را نمايش  یتصويری از دريانورد «البحّار و الدّرويش»حاوی در آغاز قصیدة  خلیل

 کشفبرای  از انسان غربی باشد. اين جهانگردتواند تعبیری تمثیلی است که می داده

آن را به تمدّن غربی تشبیه  خلیل حاوی»است. دريايی که  دل به دريا زده حقیقت

هايی که سر مبارزه و درگیری با جهان ابزاری و برای انساناين دريا  هایآب .استکرده

: 2009)المیر، « استهای مرگ گسترانیدهکفن باشندطغیان بر ايدئولوژی مادّی را داشته

« الضّوء المداجی»واژة  وبیانگر سرگشتگی دريانورد  )سرگیجه( «دوار». واژة (114

در مسیری پر از  یش از پیشکه باشاره دارد  یافکارو  به معانی های موهوم()روشنايی

 ةمجموع. (116-114: 1995الحرّ،  ک:)ر.اند شدهگشتگی دريانورد سبب حیرت و گم مجهول

، «رَماُه لِلشرقِ العَرِيقْ»تعبیر دهد. می مقابل دريانورد را نشانموانع اين تعابیر، 

د تمام زيرا با وجو دهندة پیروزی دريانورد بر موانع مقابل و رسیدن به مقصد استنشان

توان . بنابراين میاست را به ساحلی از مشرق زمین رسانده آن موانع، سرانجام باد او

 وارة قدرتی نوع اوّل است.  گفت که توصیفات اين بند از شعر، نمونة گويايی از يک طرح

ٌأمٌ لِّنٌِخٌ ٌ:10نمونة  ٌلٌ ی ٌما ٌإلی ٌأدٌ سٌ ِض ٌلٌ رٌُِت ٌینٌِغاوٌِتٌُنٌ ی/
 
ٌامل ٌالنٌّوانٌِی ٌطٌِعٌ ب ٌ ٌ/یاتٌ ائٌِی ٌُم مَّیٌ ُضها ٌ/نی 

 (48: 1993، حاوی خلیل) ...نی ٌم واتٌ ُضهاٌطٌِعٌ ب ٌ 

اند و ها، گِلی تفتیدهای از آنبگذار به ناکجاآباد بروم. بندرگاههای دور مرا فريب نخواهند داد، که پاره)

 (.ای ديگر، گِلِ مرده..پاره

وارة طرحدر  است. ة قدرتیوارشامل چند طرح «البّحار و الّدروريش»بند پايانی قصیدة 

جستجو  در راهدر دنیای معاصر  ناامیدی)به عنوان نشانی از  های دورفريب بندرگاهتعابیر  ،نخست
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)گِل « طِینٌ مواتٌ »و دنیای غربی(  برای)گِل تفتیده: تعبیری « طِینٌ مُحَّمی» (،برای کشف حقیقت

. اين هستندمانع اصلی مسیر شاعر در راه کشف حقیقت بیانگر  دنیای شرقی(بیانی از مرده: 

با تعبیر  اواست.  تمدّن امروزیشاعر به دو سوی /عدم باور و امیّد دريانوردهمان مانع 

لِِّنیٌأم ِضٌإلی» ُتٌأد رِیٌخ  در رفتن به  را مانعراه عبور از اين  )بگذار به ناکجاآباد بروم( «ماٌل س 

ای وارهنمايش طرح، هابنابراين مجموع گزاره .ددانها میدر وادی نادانسته مسیری تازه

  قدرتی از نوع دوم هستند.

لٌِّ :11نمونه  ٌُزرٌ کٌ ُشُرٌالٌ ی  نٌ ٌ/تٌ وٌ ،ٌِلمٌ یحٌ لرٌِِّر،ٌلٌِحٌ بٌ نیٌلِلٌ خ  ٌ...ریقٌ غٌ قاًٌلِلٌ فان 
ٌمات تٌ حٌُِمبٌ  :12نمونه  ٌذاک ٌالضٌٌَّ/ریقٌ م ناراُتٌالطٌَّهٌِی ٌن ٌیٌ بِعٌ ٌر  فٌِمات  ولُتٌالُبطٌٌُلٌ/ِهٌماتٌ ی ٌن ٌیٌ یٌعٌ وءٌُ

ٌالصٌَّین جٌِّت ٌُ  .(49)همان:  الةٌ ُه،ٌوٌلٌُذلُّ
گستراند. من دريانوردی میشدگان های کبود را برای غرقمرا رها کن با دريا و بادها و مرگی که کفن)

ها او را ا و ديگر نه قهرمانیهاند و نیز آن روشنايیهای راه فرو مردههستم که در چشمانش، نشانه

 رهاند و نه خاکساری در نیايش.(می

و با قبول هزيمتی ايابد. اش، با دريانورد وحدت وجودی میدر پايان سروده خلیل حاوی

نتیجة نهايی  تمامی تعبیرات نهايی اين قصیده .است بردهاش را به پايان قصیده ،تلخ

نمود زبانی دهد. رويارويی شاعر در برابر مانع مقابل وی در راه کشف حقیقت را نشان می

در شعر  «ال»حرف نفی دو بار تکرار و نیز  )مرد(« ماتَ»فعل تکرار با سه بار  هزيمتاين 

 وارة قدرتی نوع سوم است.از يک طرح یواضح شکلاست. اين گزيده آمده
 

 حاویهای سپهری و های قدرتی در سرودهوارهطرح تحلیل .2-2-2

به  ریهسهراب سپدهندة نگاه نشان «مسافر»و  «صدای پای آب»از آنجا که دو چکامة 

غالب موانع و  ،است جهانانداز او به حقیقت وجودی هستی و در برگیرندة چشم

از جنس همین مقوله  خوردبه چشم میاين شاعر الی اشعار ههايی که در البپرسش

هايی وارههستند. ناگفته پیداست که راهکارهای سهراب به اين مسائل که در قالب طرح

همانند  خلیل حاویدر اشعار بینی وی هستند. مبیّن جهان ،اندقدرتی ارائه شده

نیای پیرامون و خاصّه دنیای های قدرتی نشان نگاه او به دوارههای سهراب، طرحسروده

 ای نو در دنیای امروز است.عربی است. حاوی همواره در آرزوی ساخت سازه

به طور کّلی از مباحث مطرح شده در باب  نظر از نتايج آماری به دست آمده، صرف

د و پراکندگی اين توان نمواشعار منتخب دو شاعر، می ذکر شده در های قدرتیوارهطرح

 تواندمبنا می همینحاصل کنش اين دو شاعر با دنیای پیرامون دانست.  ها راوارهطرح
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ياری نمايد. نشان تعامل و  هايی از ساختار ذهنی دو سرايندهمخاطب را در فهم بخش

های قدرتی وارهالی طرحهو دنیای بیرونی او که در الب خلیل حاویتقابل ذهنی 

سازد. ديدگاه پر از شکست را آشکار میتصويری از  هايش نمايان شده است،سروده

جتماعی حاکم بر جامعة معاصر عربی، همچنین در کامی اين شاعر نسبت به جمود اتلخ

های ناامیدی وی از سرانجام هر دو تمدّن شرق و غرب، در سروده ترسطحی وسیع

و قابل های قدرتی شعر اوارههای طرحمنتخب اين جستار و با اندک دقّتی در تنوّع گونه

در  از آرزوی ساختن تمدّنی تازه ت. حاوی در  فراز و فرود شعرهايشتفسیر و تعلیل اس

سبب شده تا ايجاد چنین  گويد، اما حقیقت تلخ دنیای اطراف اودنیای عربی سخن می

های نوع سوم نیز قابل اثبات وارهدر بسامد طرح لی بر او ناممکن باشد و اين شکستتحوّ

 است. 

سراسر الهام و ارتباط با  سهراب سپهری« صدای پای آب»سرودة  گراز سوی دي

سیاری از باورهای است بست که شاعر به واسطة آن توانسته طبیعت است و پلی ا

های قدرتی اين شعر بیان وارهپیروزمندانه عنوان نمايد. فلذا غالب طرح انديشگی خود را

هانی فرا زمانی که تصويری از ج «مسافر»پیروزی و نشان رهیافت شاعر هستند. سرودة 

هايی کهن و ديرسال منجر شده که عمدتاً از ديرباز در به طرح پرسش و فرا مکانی است،

اند. همین مطرح بوده ها يافت شود،که جوابی برای آنآنالی مباحث عرفانی بیهالب

مودی از نهای قدرتی شعر سپهری، رخوارهدر طرحها هستند که در قالب موانع پرسش

 است.ان داده و موانع انديشة شاعر را به مخاطب نش بست هابن
 

 گیرینتیجهتحلیل و . 3

افزاری برای کشف و تحلیل ساختار های زبانی دستدر معناشناسی شناختی، گزاره

 هایوارهرسد که بسامد باالی طرحروند. به نظر میشناختی ذهن انسان به شمار می

در  سهراب سپهریکه نخست آن گردد:به دو عامل اساسی بر می حجمی در شعر سهراب

های اجتماعی وطنی و دور از اضطرابفضايی توأم با آرامشی عرفانی و با ديدگاهی جهان

 عظمتبازگشت دوبارة  ناامیدی ازو  ست. در حالی که جدال مرگ و زندگیا شعر سروده

در فضای ناامن  شوند.محسوب میترين مضمون اشعار حاوی ، مهمدنیای عربتمدّن به 

دائماً در  های ذهنی از حجم(ترين تجربه)به عنوان يکی از اصلیکه حتّی مفهوم وطن  ذهنی

نمايد. اندکی دشوار میهای انتزاعی انگارهحجمی به بخشی نمود معرض تهديد باشد،

هنر به توان  دو شاعر، هایسرودههای حجمی وارهتفاوت در بسامد طرح ،عامل دوم
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تا او بتواند  است . موهبت نقاشی سبب شدهشودمیتصويرگری سپهری مربوط 

 های اطراف و حّتی باورهايش را حجم بخشیده و به تصوير بکشد. پديده

های قدرتی در اشعار منتخب دو شاعر، وارهطرحمجموع  دربرابر  بسامدعلیرغم 

های قدرتی در وارهشود. بیشترين طرحها مربوط میتفاوت اصلی به پراکندگی آن

در اشعار آن فراوانی بیشترين  ، در حالی کههای حاوی بیانگر شکست هستندسروده

ماية اشعار اين دادة آماری نیز با درون سپهری بر حل مسئله و عبور از مانع داللت دارند.

نی، سّیال و اين دو شاعر همخوانی دارد. مضامین شعرهای سپهری تصويرگر فضايی عرفا

موانع حوزة انديشگی او غالباً با يافتن پاسخی  طبیعت هستند. به همین دلیل، با الهام از

است که بیش  اند. در حالی که نومیدی از تغییر در دنیای بیرون، سبب شدههمراه شده

بیانگر شکست در مسیر کنش و های حاوی های قدرتی در سرودهوارهدرصد طرح 85از 

 ی شاعر باشند. انديشة ذهن
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