1399  زمستان،4  شمارۀ،12  سال،ادب عربی
10.22059/jalit.2019.242402.611791
Print ISSN: 2382-9850//Online ISSN: 2676-7627
http://jalit.ut.ac.ir

The Function of the Pictorial Schemes in Sohrab Sepehri and
Khalil Hawi’s Poetry (Based on Cognitive Semantics)

Shahriar Bagherabadi*
PhD Graduate in Arabic Language and Literature, Razi University, Kermanshah
Ali Salimi
Professor, Department of Arabic Language and Literature, Razi University, Kermanshah
Toraj Zinivand
Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Razi University, Kermanshah
Received: September 24, 2017; Accepted: November 9, 2019

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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چکیده
زبان به عنوان مهمترين کنش انسانی برای انتقال مفاهیم ذهنی محسوب میشود .تحلیل اين مجموعة
بیمنتها از نمادها که در قالب واژگان نمود پیدا میکنند يکی از دغدغههای قابل اعتنا در ادبیات و
زبانشناسی محسوب میشود .معناشناسی شناختی ،يکی از شیوههای مطالعة زبان است که به کمک آن
میتوان رابطهای قابل استناد میان زبان ،تجربیات بیرونی ،انديشهها و تجارب اجتماعی برقرار نمود .فهم
و تعلیل کاربست گونههای مختلف طرحوارههای تصويری ،يکی از مباحث پايهای در اين اسلوب تحلیل
زبانی به شمار میآيد .با چنین رويکردی میتوان ،به تعبیری روشمند از مفاهیم انتزاعی نهفتة زبان و
ساخت انديشگی صاحب اثر دست يافت .پژوهش حاضر ،به شیوهای توصیفی-تحلیلی ،به مقايسة کاربرد
و بسامد انواعی از طرحوارههای تصويری در سرودههای سهراب سپهری و خلیل حاوی پرداخته است.
اغلب سرودههای سهراب سپهری تلفیقی از باورهای متنوّع عرفان اسالمی و باورهای شرقی مانند
بوديسم است که بی هیچ تزاحمی در کنار هم گرد آمدهاند .سرودههای اين شاعر را میتوان شکل
خاصّی از شعر عرفانی جهانشمول با زبانی امروزی دانست .سرودههای خلیل حاوی نیز ،تجلیگاه
عرصههای متفاوتی از باورهای دو خاستگاه فلسفة شرقی و غربی بودهاست .شعر او عالوه بر موضوعات و
دغدغههای میهنی جوالنگاه مفاهیم ذهنی خاصّی است که فهم همة آنها در پارهای موارد ساده نیست.
اين پژوهش تالشی است برای پاسخ به اين پرسشها که سهم هر يک از طرحوارهها ،در شعر دو شاعر به
چه میزانی بودهاست و نیز مبانی فکری سرايشگران چه تأثیری در بهرهگیری از نوع طرحوارهها و بسامد
آنها داشته است .يافتههای اين پژوهش نشان میدهد که هنر نقاشی سپهری ،درونماية عرفانی سرودهها
و نیز عزلت شاعرانة وی ،موجب شدهاست تا «طرحوارههای حجمی» بسامد بیشتری در اشعارش داشته
باشد .از سوی ديگر ،به دلیل پارهای از نابسامانیهای انديشگی و اندوه حاکم بر قصايد خلیل حاوی،
بیشترين فراوانی «طرحوارههای قدرتی» که بیانگر شکست در مسیر فعّالیّتهای اجتماعی هستند ،در
قصايد اين شاعر به چشم میخورد.
واژههای کلیدی :ادبیات تطبیقی ،معناشناسی شناختی ،طرحوارة تصويری ،سهراب سپهری ،خلیل
حاوی.
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 .1مقدمه
بیشک اساسی ترين رسالت زبان بشری ،انتقال مفاهیم و معانی به ديگران است .مکاتب
و نظريههای مختلفی که به مطالعة زبان بشری اهتمام داشتهاند ،هريک از دريچهای ويژه
به آن نگريستهاند .نظرية معناشناسی شناختی  -به عنوان يکی از جديدترين نظريههای
زبانشناسی  -عقیده دارد که معنای کلمات در ذهن ما قرار دارد .مبنای نخست اين
رويکرد زبانشناسانه ،نظرية روانشناختی گشتالت است .شعار اصلی بسیاری از
معناشناسان شناختی مانند لیکاف ،النگاکر ،فوکونیه و جانسون تبیین رابطة میان عبارات
زبان و ماهیّت شناختی است .آن چه در معناشناسی شناختی بیش از هر چیزی اهمیّت
پیدا میکند ،درک ماهیّت شیوة مفهومسازی است .معناشناسی شناختی ،مباحث و
مفاهیمی از قبیل مقوالت شعاعی ،مفهومسازی ،استعاره و معانی دايرهالمعارفی را در بر
میگیرد .يکی از مهمترين مباحث در اين رويکرد معنابنیاد ،طرحوارههای تصويری
هستند .اين طرحوارهها در سال  1987توسط جانسون ارائه شدند .جانسون بر اين باور
بوده است که زبان که مجموعهای از نمادهای واژگانی است نتیجة شکلگیری
ساختهايی است که با نام طرحوارة تصويری شناخته میشوند .طرحوارههای تصويری،
محصول تعامل با دنیای بیرون و تجربیّات به دست آمده از آن است که در ذهن پديد
میآيند .بر اين اساس میتوان گفت که جايگاه معنا در ذهن انسان بوده و زبان بازنمود
انطباق تجربههای بیرونی با طرحوارههای ذهنی است .به تعبیری روشنتر ،يک طرحوارة
تصويری ساختی مفهومی است که در زبان به صورت نمودی از تجربة ما از دنیای
بیرونی بروز میيابد.
مطالعة زبان بر پاية معناشناسی شناختی ،میتواند امکان تفسیر و تبیین بسیاری از
گزارههای انتزاعی شعر و ادب امروزی را ممکن سازد .در اين پژوهش ،سرودههای
سهراب سپهری و خلیل حاوی ،به عنوان نمونههای مناسبی برای چنین تحلیلی برگزيده
شدهاند .زيرا اين دو در میان سرايشگران معاصر فارسی و عربی ،از شاعران سرآمدی به
شمار میروند که از زبان خاص شعری برخوردار بوده و انتزاعات عرفانی و فلسفی وجه
تمايز اصلی سرودههايشان است .بیگمان دريافت صحیحی از دنیای انتزاعی شعر آنها
مستلزم فهم شیوة آفرينش نمودهای زبانی در سرودههای آنها است .از آنجا که
رويکرد زبانشناسی شناختی به تبیین رابطة مفاهیم انتزاعی زبان و تجربیّات عینی
میپردازد به نظر میرسد که گزينش چنین چارچوبی برای مطالعة سرودههای سپهری و
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حاوی ،شیوة پسنديدهای باشد .از سويی تفاوت دنیای ذهنی دو شاعر متغیّر مناسبی
برای مطالعه و قیاس تأثیر تجربة بیرونی بر نمود زبانی محسوبشده و به شکلی عینیتر
نتايج بررسی را نمايان سازد .با چنین نگاهی اين جستار با بهرهگیری از مدل طرحوارهای
جانسون به بررسی تطبیقی منتخبی از اشعار اين دو سرايشگر پرداختهاست .همچنین
در اين پژوهش کوشش شده است که تفاوتها و شباهتهای احتمالی شعر دو شاعر ،از
منظر بسامد بکارگیری انواع طرحوارهها و تعلیل اين بسامدها مورد بررسی قرار گیرد .از
آنجا که تحلیل کامل شعر دو شاعر در مجال کوتاه اين پژوهش ممکن نیست ،ناگزير
منتخبی از اشعار سپهری و حاوی برای اين مبحث برگزيده شدهاند (از سرودههای حاوی ،دو
قصیدة «الکهف» و «البحّار و الدرويش» و از اشعار سپهری ،دو قصیدة «صدای پای آب» و «مسافر»).
 .1-1روش تحقیق ،مبنای نظری و پرسشهای پژوهش
در اين پژوهش از برخی دادههای آماری نیز استفاده شده است .مبنای نظری پژوهش،
نظرية معناشناسی شناختی و طرحوارههای تصويری جانسون است .اين تحقیق تالشی
برای پاسخ به اين پرسشهاست .1 :بسامد هر يک از طرحوارههای تصويری جانسون ،در
شعرهای منتخب سپهری و حاوی چه اندازه است؟  .2مبانی فکری سرايشگران چه
تأثیری در بهکارگیری نوع و بسامد طرحوارهها داشتهاست؟
 .2-1پیشینة پژوهش
از پژوهشهايی که دربارة کاربرد طرحوارههای تصويری در شعر فارسی انجام شدهاست،
میتوان به مقالة «بررسی استعارة جهتگیرانه و طرحوارههای تصويری در شعر شاملو»
نوشتة احمدرضا بیابانی و يحیی طالبیان اشاره نمود .اين مقاله در نشرية پژوهشنامة نقد
ادبی شماره  1در سال  1391به چاپ رسیده است .مباحث اصلی اين پژوهش شامل
بررسی طرحوارههای فضامدار ،طرحوارههای حجمی و ...است« .کاربرد طرحوارههای
تصويری در رباعیات وحشی بافقی از ديدگاه معناشناسی» عنوان مقالهای از الخاص
ويسی و فاطمه دريس است که با تحلیل اشعار وحشی بافقی در چارچوب معناشناسی
شناختی میزان کاربرد هر يک از طرحوارههای تصويری حرکتی ،حجمی و قدرتی را در
شعر اين شاعر بررسی کرده است .اين مقاله در مجلة زيبايیشناسی ادبی شمارة  23در
سال  1394منتشر شده است .مقالة «طرحوارة چرخشی در غزلیّات سعدی و حافظ
شیرازی» پژوهشی است از علیاکبر باقریخلیلی و منیره محرابیکالی که در شمارة 23
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نشرية نقد ادبی سال  1392منتشر شده و به بررسی کاربرد طرحوارههای چرخشی در
شعر اين دو شاعر پرداخته است .با وجود تالش و جستجو در سامانههای مختلف،
پژوهشی دربارة تحلیل سرودههای خلیل حاوی بر مبنای معناشناسی شناختی به صورت
مستقل و يا در مقام تطبیق با ديگر شاعران يافت نشد .از اين نظر شايد بتوان ادّعا کرد
که پژوهش حاضر در نوع خود گام جديدی محسوب میشود.
 .2زبانشناسی شناختی و طرحوارههای تصویری
به عقیدة زبانشناسان شناختی ،انسان با الگوپذيری از محیط پیرامون ،مفاهیم انتزاعی
ذهن خود را شکل داده و در زبان تجلی میبخشد.
«مهمترين تفاوت زبانشناسی شناختی با ساير رويکردهای زبانشناسی ،اين نکته است
که از نظر زبانشناسان شناختی ،زبان برخی از ويژگیهای بنیادی و اساسی ذهن
انسان را منعکس میکند .لیکاف و جانسون ،به اين نتیجه رسیدند که مفاهیم انتزاعی،
در ذهن انسان با بهرهگیری از مفاهیم عینی سازمانبندی میشوند؛ يعنی زبان به ما
نشان میدهد که در ذهن خويش ،مفاهیم انتزاعی را بر اساس مفاهیم عینی بیان و
درک کنیم» (راسخمهند.)10-9 :1393 ،

اين شیوة سامانبخشی ،همان مفهوم طرحوارههای تصويری است .يک طرحوارة
تصويری ،با شناخت جسمی شده در ارتباط است .مثالً ما به صورت عینی ،بارها تجربه
کرده ايم که اگر بیشتر از حجم يک ظرف در آن آب بريزيم ،لبريز میشود .اين تجربة
عینیِ جسمی شده را ما برای تعبیرات انتزاعی به کار میبريم .يعنی زمانی که میگويیم
ی جسمی شده را برای بیان مفهومی انتزاعی
«کاسة صبرم لبريز شد» ما يک مفهوم عین ِ
به کار بردهايم .زبانشناسان شناختی بر اين باورند که طرحوارههای تصويری ،صورت
بازنمايی مشترک در خاطره و معانی را تشکیل میدهند و در حقیقت ساختهای
بنیادينی هستند که به واسطة آنها رابطة معناداری میان مفاهیم انتزاعی زبان و
انديشه ،با اعمال انباشت شده از دنیای خارج میتوان درک کرد (ر.ک :همان.)52-45 :
 .1-2طرحوارههای حجمی
طرحوارة حجمی يکی از طرحوارههای تصويری است .اين طرحواره نمايی واژگانی از
تجربیّات عینی فرد است که به مفهوم شناختی معناداری در ذهن مبدّل شده است .به
اين معنا که «انسان از طريق تجربه قرار گرفتن در اتاق ،تخت ،خانه ،غار و ديگر جاهايی
که حکم ظرف پیدا میکند؛ بدن خود را مظروفی تلقی میکند که میتواند در ظرفهای
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انتزاعی قرارگیرد» (صفوی .)Lakoff, 1987: 272( )68 :1382 ،مثالً عبارت «از توی
مخمصه بیرون آمدم» نمونهای زبانی از اين نوع طرحواره است .از ديدگاه جانسون،
مبنای اصلی شکلگیری طرحوارههای تصويری در نظام مفهومی ذهن انسان ،تجربههای
جسمیشدة اوست .او معتقد است که:
«طرحوارههای تصويری حجم ،تجربههای جسمیشدهاند که از حواسّ تجربی ما
برمیآيند .مثالً اين نمونه ،الگويی از نحوة واژگانی شدن آن در زبان فارسی است( :علی
کوچولو ،صبح از توی رختخواب بیرون آمد .خودش را در آينه ديد .از داخل جعبه
خمیر دندان را برداشت ،کمی فشار داد تا خمیر بیرون آمد ،مسواک را داخل دهانش
برد ).در اين متن ،طرحوارة حجم با بهرهگیری از کلماتی مانند :توی ،در ،داخل و
بیرون ،واژگانی شدهاست» (راسخمهند.)47 :1393 ،

بر پاية چنین استداللی میتوان نتیجه گرفت که چون طرحوارههای تصويری بر بستر
تجربیّات عینی شکل میگیرند ،میتوانند ابزاری برای تشريح مفاهیم انتزاعی ذهن در
هنر ادبیات محسوب شده و در چارچوب نمود زبانی ،بتوان مفاهیم مجرّد ذهنی شعر
امروزی را به زبانی ساده ،تبیین و تفسیر نمود.
 .1-1-2طرحوارههای حجمی در سرودههای سپهری و خلیل حاوی
در شعر سپهری و حاوی ،نمونههای فراوانی از کاربرد طرحوارههای حجمی به چشم
میخورد .با نگاهی به سرودههای سهراب ،میتوان دريافت که او برای انتقال انديشههای
مجرّد ذهنی خود ،سادهترين راه را انتخاب کرده است .زبان شعری اين شاعر ،رابطة
عمیقی با محیط پیرامون دارد (ر.ک :ساروسفلی .)274-272 :1388 ،تعبیرات شعر او حتی
برای بیان ديريابترين مفاهیم عرفانی برگرفته از دنیای اطراف است .همین الفت
ناگسستنی شعرهای او با طبیعت بیرونی ،سبب شده است که به آسانی بتوان از منظری
معناشناسانه به تحلیل شعر او پرداخت .در ذيل نمونههايی از طرحوارههای حجمی به
کار رفته در سرودههای او آمده است:
نمونة  :1گاه تنهايی ،صورتش را به پس پنجره میچسپاند /شوق میآمد ،دست در
گردن حس میانداخت( ...سپهری)274 :1370 ،

در اين بند از شعر ،سپهری برای بیان تغییر نگاهش در مسیر رشد عقالنی و رسیدن
تدريجی به بلوغ فکری «تنهايی» (عزلت عرفانی تازهای که در مسیر رشد انديشهاش درک کرده
است) را محصور در فضايی خیالی و پشت پنجره به تصوير کشیده است .تعبیر «پس
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ل بر مکان و نشاندهندة يک طرحوارة حجمی است .به بیانی ديگر ،شاعر
پنجره» دا ّ
تنهايی را مظروفی فرض نموده است که در حجم قرار دارد.
نمونه  :2خیال میکنم /در آبهای جهان قايقی است /و من  -مسافر قايق  -هزارها
سال است /سروده زندة دريانوردیهای کهن را /به گوش فصول میخوانم( ...همان.)311 :
نمونة دوم شاعر را نشسته در حجم يک قايق ،سرگردان در بیکرانی هزارانساله به
تصوير کشیده است که در سفری ابدی است .سپهری در اينجا با اينکه واژههای
مرسومی مانند داخل ،خارج و بیرون را که داللت صريح بر فضای حجمی دارند به کار
نبرده است ،خود را «مسافر قايق» معرفی نموده است که الزمة آن قرار گرفتن در
فضايی حجمی است .بنابراين میتوان نتیجه گرفت که اين نمونه ،شکلی ظريف از يک
طرحوارة حجمی را نشان میدهد .که تصويرگر فضای سیّالی از فرامکان و فرازمان است.
نمونه  :3و خدايی که در اين نزديکی است /.الی اين شببوها ،پای آن کاج بلند...
(همان.)271 :
در نمونة شمارة  ،3سپهری برای تبیین حضور خداوند در همة اجزای هستی ،از مفاهیم
حجمیِ ذخیرة ذهنی خود کمک گرفته است .در حقیقت او با تصور حضور وجودی
المکان درون حجم و مکان« ،از هستی مطلقی پرده برمیدارد ،که در همة موجودات
متموّج است» (نرماشیری .)140 :1390 ،تعبیر «الی شببوها» (و حتی «پای کاج بلند») در
اين نمونه ،مستلزم وجود فضايی حجمی است که سهراب در قالب اين طرحوارة حجمی
بیان کرده است (در اينجا واژة «الی» را میتوان معادل «درون» يا «توی» در نظر گرفت.).
خلیل حاوی نیز همانند سپهری از جملة شاعرانی است که سرودههايش سرشار از
مفاهیم انتزاعی و فلسفی است« .او يگانه شاعری است که به مضامین ژرف انديشه در
شعر پرداخته ،و شعرش لبريز از نمادهای عمیق و اشارات نغز فلسفی است .چندان که
تأمّالت هستی شناسانه و صوفیانة او ،شعرش را به خوبی از ديگران متمايز میکند»
(اسوار .)355 :1391 ،عالوه بر اين« ،زبان شعر حاوی ،بسیار ورزيده و در عین حال نوآيین
است و به اعتبار تصاوير شعری ،چندان مبهم و نامفهوم نماندهاست» (شفیعیکدکنی،
 .)147 :1393در البهالی سرودههای اين شاعر نیز میتوان طرحوارههای حجمی مشاهده
نمود .در ذيل نمونههايی از آنها ذکر شده است:
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نمونه  :4قابعٌ ٌفیٌمٌطٌٌر ِ
ٌاألر ِ
ضٌ
قات ٌ
ألف ٌألفٌٌ /قاٌبِعٌ ٌفیٌضٌفٌِ
حیٌمنٌ ٌ ٌِ
َّة ٌ«الکنٌجٌِ»ٌالعریقٌٌ /طُُر ُ
مٌهٌما ٌت تناءیٌٌِ ٌ /عنٌد ٌاببی ٌت نٌت ٌِهی ٌ ٌُک ُّل ٌطٌریقٌٌ /وٌ ٌٌبِکوخی ٌیسٌ ٌِتیح ٌالتّو ِ
َّهرٌ
أمانٌّ :
ُ
ٌاللٌُ ،و ٌالد ُ
حیقٌ(ٌ»...خلیل حاویٌ )43 :1993 ،
الس ٌِ
َّ
(سر فرو برده در جايگاه خود هزاران هزار است که بر ساحل کهن رود گنگ نشستهام .جادههای زمین
هر چه دورتر ،بر آستان سرای من منتهی میشوند .و در کلبة من است که خدا و زمان کهنسال ،آرام
میگیرند)...

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

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

«الکَنجُ العَريقْ» (رودخانة گنگ کهنسال) که در البهالی اين سروده ذکر شدهاند ،همگی
داللتهايی بر عرفان شرقی هستند؛ همچنین در گفت و شنود انتقادی شعر حاوی،
«درويش حقیقت ثابتی را متبلور میسازد که با زمان و مرگ در چالش است ،و توأمان
«خدا و زمان» در کلبهی او آرام میگیرند .همچنین اوست که از پی هم آمدن تمدّنها

طر ِ
نٌألف ٌألفٌ» آغاز
حیٌم ٌِ
را مشاهده کردهاست» (عباس .)154 :1384 ،تعبیر «قابعٌ ٌفیٌمٌ ٌ

طرحوارة حجمی شاعر برای توصیف سکون و رکود دنیای شرقی است .سه واژة «قابعٌ»
(چمپاتهزدن) ،حرف جر «فی» (به معنای قرار گرفتن در مکان) و « َمطْرَح» (مکان) تصويری از
درويش را همچون مظروفی ساکن در حجمی از مکان ترسیم میکند .همچنین ذکر
ظرف مکان «عندَ» (به معنی :در) نشانة ديگری برای اين موقعیت مکانی است (عندٌاببیٌ
تنتهی ٌک ُّلٌطریق :بر درگاه خانة من تمام راهها پايان میيابند) .به عبارتی ديگر ،خلیل حاوی انسان
معاصر شرقی را محصور در درون چارچوبی مکانی و سرشار از رخوت ،در قالب
طرحوارهای حجمی نمايش داده است .از نکات ظريف اين بخش از قصیده اين است که
«حاوی ،وضع سرشار از سکونی را که پیروان نگاه شرقی بر آن اصرار دارند در ساختار
شعری سنتی بیان کرده است تا همانند وضع افرادی باشد که در مضمون شعر وجود
دارند و نقشآفرينی میکنند» (الحر.)98 :1995 ،
اين شاعر در ادامه ،خدا و روزگار سالمند را در فضايی مکانی نمايش داده است .او
تصويری را از مفاهیم مجرّد در طرحوارة حجمی جديدی بیان کرده است .اين طرحوارة
تصويری با دو تعبیر «کوخ» (کلبه) و « َيستَرِيحُ» (که نشان وجود استراحتگاه است) در قالبی
واژگانی بیان نموده که در آن مخاطب شاهد حضور دو حقیقت فرامکانی درون فضايی
حجمی است.
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ٌتُ ُّ
وتٌکٌهٌفاًٌ
یلٌ ٌ
ح ٌُ
قائِ ٌُقٌٌ/کٌیفٌتٌ ٌُم ُدٌ،تٌسٌتٌ ٌِ
هاٌالد ٌ
ٌأرجل ٌَّ
ط ٌُ
تٌکٌیف ٌ
إلیٌعُصورٌوٌٌغٌدٌ ُ
نمونه  :5وٌٌعٌٌرفٌ ُ
الصخور( ...خلیل حاوی.)305 :1993 ،
طٌ/یٌدٌمٌ ُغٌجٌبهٌتیٌ/لٌیلٌتٌ َّجرٌٌفیٌ ٌُّ
الش ٌِّ
هوفٌ ٌَّ
فیٌ ٌُک ٌِ
(و دريافتم که دقیقهها ،چگونه پاهای خود را دراز میکنند ،چگونه منجمد میشوند و به دورانها بدل
میگردند! بامدادان به غاری از غارهای شط رفتم ،شبی که در صخرهها منجمد شده ،پیشانی مرا هل
میدهد)...

قصیدة «الکهف» يکی از سرودههايی است که فضايی سراسر نومیدی را ترسیم کرده
است .اين شعر «بیانگر بحران بنبست دنیا ،و ناتوانی در تغییر حقايقی است که در آن،
زمان سنگ شده و دقايق استحاله گشتهاند» (ريتا عوض .)101 :1974 ،حاوی در آغاز شعر
اوضا ع ناخوشايند اجتماعی و ايستايی زمان را در قالب دو طرحوارة حجمی بیان کرده
است .در طرحوارة نخست ،دقیقهها (زمان) به صورت منجمد ،درون مکانی تاريک (غار) و
در هیأت انسانی که بیتحرّک دراز کشیده باشد به تصوير کشیده شدهاست .او برای اين

منظور از تعبیر « ُّ
قائق» بهره گرفته است .تمثیل به کار رفته در اين طرح-
تطٌأرجلهاٌال ّد ٌُ

واره اشارهای است به اين که «انسان ،زمان حاضر خود را در غار زندگی میکند؛ در غار
درون خود يا غار واقعی» (عباس.)152 :1384 ،
ٌفیٌالصخور) شب منجمدی در دل صخرهها را ترسیم کرده
ٌتجُر
طرحوارة دوم (لیل َّ
ّ
است که يادآور دقايق ساکن سطور پیشین است .روشنترين نشانة زبانی که در اين
طرحواره به مفهوم حجم اشاره میکند ،استفاده از کلمة «فی» است .زيرا حرف جر
«فی» (به معنای در) در زبان عربی بیشتر بیانگر قرار گرفتن در موقعیتی مکانی است.
 .2-1-2فراوانی طروارههای حجمی در اشعار سهراب سپهری و خلیل حاوی
در بررسی سرودههای منتخب دو شاعر ،نتايج به دست آمده نشان دهندة فراوانی چند
برابری طرحوارههای حجمی در اشعار سپهری است (جدولهای  1و  2و نیز نمودار .)1
به نظر میرسد که بسامد باالی طرحوارههای حجمی در سرودههای سهراب میتواند
معلول دو عامل اساسی باشد :نخست آنکه سپهری عالوه بر شعر ،نقّاشی میکرد و گفته
میشود که «نقّاشیهای سهراب ساده است .اغلب مثل يادداشتهايی است که از
لحظههای زندگی تصويری خیالی برداشته است .او لحظههای زندگی را ثبت کردهاست»
(گلستان .)54 :1383 ،حجمها و رنگها ،از مهمترين عناصر محیط پیرامون محسوب
میشوند که توجّه تصويرگران را بر میانگیزد .نقاش به صورتی مداوم تصاوير و احجام
مختلف دنیای پیرامون را به ذخیرة ذهنی می سپارد .اين غنای ذهنی که ناشی از همین
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تکرار بیشتر تجربههاست میتواند يکی از عمدهترين داليل الفت زبان شعر سپهری با
طرحوارههای حجمی باشد.
دومین عامل به آرامش بیشتر فضای ذهنی سهراب مربوط میشود .سپهری دنیايی
از عرفان را در ذهن خويش خلق نموده است که عناصر آن کمترين تزاحمی برای هم
ايجاد نمیکنند .عرفان جهان شمول انديشة سپهری ،میراث هزاران سالة انسان است که
او را به زندگی دعوت کرده است؛ نوعی از زيست که در آن زندگی را همینگونه که
هست ،پذيرفتنی میداند .امّا جامعة عربی در سالهای مقارن با زندگی حاوی پر از
آشوب بوده است .تهديد وطن (از سوی اسرائیل) میتواند يکی از موانع شکلگیری
تجربههای ماندگار حجمی او محسوب شود .فضای بیشتر سرودههای خلیل حاوی نیز
نشاندهندة يأس و ترديد او نسبت به دو سوی جهان معاصر است .او در سرودههايش
پیوسته آرزوی ظهور خیزشی تازه و بنیانافکن را داشته است .به نظر میرسد که چنین
مفروضاتی که مبتنی بر تفاوت فاحش میان دنیای ذهن و بیرون دو شاعر است ،تعلیل
شايستهای برای تفسیر تفاوت آماری در بسامد طرحوارههای حجمی سرودههای حاوی و
سپهری باشد.
 .2-2طرحوارههای قدرتی
طرحوارههای قدرتی نوعی از طرحوارهها تصويری هستند که در برخورد با موانع ،در
ذهن شکل گرفتهاند .به تعبیری ديگر« ،گاه اهل زبان ،برخی پديدههای انتزاعی و
رخدادهای زندگی را به چشم مسیری مینگرند که در حال طی کردن آن هستند.
طرحوارههای قدرتی ،آن هنگام مطرح میشوند که بر اساس تجربیّات عینی افراد ،در
مسیر اين حرکت مانعی قرار گیرد» (عبدالکريمی .)125 :1393 ،انسان به هنگام رويارويی با
موانع ،ممکن است به سه گونه رفتار کند؛ نخست :غلبه بر سدّ مقابل ،دوم :تغییر مسیر
برای ادامة حرکت ،و سوم :شکست در برابر مانع و صرف نظر کردن از ادامة مسیر .اين
سه شیوة رفتاری در اعمال فیزيکی ،در خزانة شناختی انسان ،اساس تثبیت سه گونه
طرحوارة قدرتی در ذهن او هستند:
 .1طرحوارة قدرتی نوع اوّل :در اين گونه از طرحوارههای قدرتی ،س ّد و يا مانعی که در
مسیر حرکت پیش آمده است از مقابل برداشته میشود .گزارة «علیرغم سرمای
شديد ،آنها عملیّات صعود به قلّه را با ج ّديّت ادامه دادند» ،نمونهای از اين الگو
است.
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 .2طرحوارة قدرتی نوع دوم :در اين الگو ،مانع پیش آمده ادامة حرکت در مسیر را
ناممکن نمیسازد؛ بلکه شخص با تغییر در مسیر (دور زدن مانع) و يا پیدا کردن راه
جديدی بدون برخورد با مانع ادامة حرکت در مسیر را ممکن میسازد .به عنوان
نمونه« :علی بعد از ناکامی در کنکور ،تصمیم گرفت در کالسهای تقويتی شرکت
کند» بیانگر يک طرحوارة قدرتی نوع دوم است.
 .3طرحوارة قدرتی نوع سوم :در اين نوع از طرحوارة ذهنی ،وجود مانع در مسیر حرکت،
ادامة آن را ناممکن میسازد .اين گزاره نمونهای از چنین طرحوارهای است« :افراد
تیم بعد از شروع بارندگی ،از ادامة صعود به قلّه دست کشیدند».
 .1 -2 -2طرحوارههای قدرتی در سرودههای سهراب سپهری و خلیل حاوی
ص فراحسی است .شعر
سرودههای سپهری پر از مضامین عرفانی ،انتزاعات و تعبیرات خا ّ
او مولود خیال است و «تخیّل ،نیروی خلّاقی است که از طريق آن ،ذهن نسبت به
واقعیّت آگاهی و بصیرت پیدا میکند و طبیعت را نماد چیزی میيابد درون يا ماورای
طبیعت که غالب ًا حس ،قادر به درک آن نیست» (به نقل از خزاعیفر :ولک.)179 :1963 ،
همانگونه که گفته شد ،طرحوارههای قدرتی انعکاسی زبانی از حافظة شناختی انسان در
مواجهه با موانع هستند که در طول زمان در ذهن تثبیت شدهاند .عمدة پاسخهايی که
در شعر سهراب آمده است نشاندهندة شیوة رفتاری او در موقعیتهای چالشی سلوک
عرفانی است .چنین گزارههايی به خوبی بر اساس طرحوارههای قدرتی قابل مطالعه
هستند .پرسشهای شاعر (موانع قرار گرفته در مسیر حرکتی) ،عمدتاً ماهیّتی هستیشناسانه
دارند .نمونههای ذيل نمودی از اين طرحوارهها در شعرهای وی هستند:
نمونة  :6زندگی ،سوت قطاری است که در خواب پلی میپیچد( ...سپهری)286 :1370 ،

اين مصراع از شعر «صدای پای آب» ،يکی از ظريفترين شکلهای طرحوارههای
قدرتی نوع اول است .بیگمان يکی از بزرگترين چالشهای انديشة بشری معمّای
چیستی جهان و پاسخ به اين پرسشها بوده است که آيا هستی در جهان مادّه خالصه
میشود يا خیر و رابطة جهان مادّه و معنا چگونه است .سپهری شاعری باورمند است .او
خود را در برابر چالش دوگانگی عالم مادّه و معنا ديده است .لیکن در اين گزيده از شعر،
او بیان داشته است که میان دو سوی هستی پل زده و عبور کرده است .دنیای دو سوی
اين پل ،ديگر در ذهن او جدا از هم نیستند .شمیسا در توضیح اين بخش چنین
میگويد« :پل ،گاهی رمز اتّصال آنچه قابل ادراک و آنچه ورای ادراک است تلقّی
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می شود و گاهی ،رمز انتقال از يک مرحله به مرحلة ديگر است» ( .)90-89 :1370او با به
کارگیری واژة «پل» و تعبیر «در خواب پیچیدن» (کنايه از بیدار کردن کسی يا بر هم زدن
خواب او) ،عبور قطار انديشهاش از مانع فاصلة دو سوی هستی پرده برداشته است.
نمونة  :7اهل کاشانم امّا /شهر من کاشان نیست /.شهر من گم شدهاست /.من با تاب،
من با تب /خانهای در طرف ديگر شب ساختهام( ...سپهری)283 :1370 ،

سپهری در اين بخش مانع و بحران «کیستی» و «از کجايی» در مسیر سلوکش را بیان
کردهاست .امّا در ادامه میگويد که توانسته است برای خود خانهای «در طرف ديگر»
شهر «بسازد» .در تمامی اين تعابیر ،خانه سمبل نوعی زندگی خاصّ و دستگاه فکری
است (ر.ک :حسینی28 :1371 ،؛ عابدی .)191 :1375 ،دو تعبیر «شهر من کاشان نیست» و
«شهر من گم شدهاست» اشارههای زبانی شاعر به مانع پیش روی محسوب میشود.
تعبیر «طرف ديگر شب» نیز به تغییر مسیر شاعر در مواجهه با مانع اشاره دارد .او
سرانجام با بیان عبارت «خانهای ساختهام» عبور از مانع حوزة ذهنیش را نشان داده
است .مجموعة اين کنشها در قالب واژگانی يک طرحوارة قدرتی نوع دوم ذکر شدهاند.
نمونة  :8دلم گرفته /دلم عجیب گرفتهاست /و هیچ چیز /،نه اين دقايق خوشبو ،که
روی شاخة نارنج میشود /خاموش /نه اين صداقت حرفی ،که در سکوت میان دو برگ
اين /گل شببوست /نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف /،نمیرهاند /.و فکر میکنم/
که اين ترنّم موزون حزن ،تا ابد /شنیده خواهد شد( ...سپهری)306 :1370 ،
وجود «فاصله» میان انسان و حقیقت ،اصلیترين مانع سپهری در مسیر شناخت هستی
بودهاست .او در اين بند میگويد که علیرغم وجود صورتهای متفاوت وجودی
(نارنجستان ،سکوت میان برگهای شببو و )...که پیرامون وی هستند ،فاصلة میان او و
حقیقت مانعی همیشگی است و چنین مانعی هرگز از بینرفتنی نیست (ر.ک :شمیسا،
 .)127-124 :1370تعبیر زبانی «اين ترنّم موزون حزن تا ابد شنیده خواهد شد» داللت
زبانی واضحی بر قبول هزيمت شاعر در برابر مانع پیشروی بوده و بیانگر يک طرحوارة
قدرتی نوع سوم است.
با وجود اختالف در مبانی فکری ،وجه مشترک اشعار سهراب سپهری و خلیل حاوی،
پرداختن به جامعة انسانی و مسائل حوزة انديشگی است .باورهای حاوی در فضای پر
رمز و را ِز اشعارش واگويه شدهاند .با اين وجود میتوان بسیاری از آنها را به زبانی ساده
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برگردان نمود .آنچه در ذيل آمدهاست نمونههايی از طرحوارههای قدرتی در سرودههای
خلیل حاوی هستند:

داجیٌعبٌ ٌعت ِ
مات ٌال ٌطَّریقٌٌ /،وٌ ٌمٌدیٌ ٌاملٌجٌ ِ
هولٌ
الضٌوء ٌامل ٌِ
نمونة  :9بٌعٌد ٌأنٌ ٌعانیٌ ٌ ُدوار ٌالبٌحٌ ٌِرٌ /وٌ ٌ ٌَّ
ُ
داقٌٌ
ٌمیقٌٌ/یٌنٌ ٌُ
جهولٌ/،عنٌٌموت ٌُِ
ی نٌش ُّقٌع ٌِنٌاملٌ ٌِ
شُرٌاألکٌفان ٌُزٌرقاًٌلِلٌغٌریقٌٌ/،وتٌ ٌطَّتٌٌفیٌفٌر ِاغٌا ٌلُفٌ ِقٌأشٌ ُ
لش ِ
ماهٌُِ ٌ /
ٌوهٌ ُج ٌالٌریقٌٌ /،بٌعٌد ٌأنٌ ٌراوغٌهُ ٌِ
رق ٌالعٌِریقٌ(ٌ ...خلیل حاوی،
یح ٌلِ ٌَّ
ٌُکهوفٌٌ /لفَّها ٌ
الر ُ
ٌالر ُ
یح ٌٌر ٌ ّ
ّ

)41 :1993
(پس از آن که سرگیجة سفر دريايی را تاب آورد ،و نیز روشنای دروغین را بر تاريکنای جادّه ،و گسترش
مجهولی که از مجهولی شکافته میشود؛ از میان مرگی ناگزير ،مرگی که کفنهايی کبود را از برای
غرقهشدگان میگسترد ،و پس از آن که در تهیِ آفاق ،دهانة غارهايی که خمیازه میکشیدند ،با زبانة
شعلهها بسته شدند؛ به دنبال آن که بادها او را مچاله کرد و او را فريفت؛ وی را بر سواحل شرقِ باستانی
افکند)...

خلیل حاوی در آغاز قصیدة «البحّار و الدّرويش» تصويری از دريانوردی را نمايش
داده است که میتواند تعبیری تمثیلی از انسان غربی باشد .اين جهانگرد برای کشف
حقیقت دل به دريا زده است .دريايی که «خلیل حاوی آن را به تمدّن غربی تشبیه
کردهاست .آبهای اين دريا برای انسانهايی که سر مبارزه و درگیری با جهان ابزاری و
طغیان بر ايدئولوژی مادّی را داشتهباشند کفنهای مرگ گسترانیدهاست» (المیر:2009 ،
 .)114واژة «دوار» (سرگیجه) بیانگر سرگشتگی دريانورد و واژة «الضّوء المداجی»
(روشنايیهای موهوم) به معانی و افکاری اشاره دارد که بیش از پیش در مسیری پر از
مجهول سبب حیرت و گمگشتگی دريانورد شدهاند (ر.ک :الحرّ .)116-114 :1995 ،مجموعة
اين تعابیر ،موانع مقابل دريانورد را نشان میدهد .تعبیر «رَما ُه لِلشرقِ العَرِيقْ»،
نشاندهندة پیروزی دريانورد بر موانع مقابل و رسیدن به مقصد است زيرا با وجود تمام
آن موانع ،سرانجام باد او را به ساحلی از مشرق زمین رسانده است .بنابراين میتوان
گفت که توصیفات اين بند از شعر ،نمونة گويايی از يک طرحوارة قدرتی نوع اوّل است.

ض ٌإلیٌما ٌلٌسٌت ٌأدٌٌِریٌ/لٌنٌٌتُغاٌِو ٌینِی ٌاملٌوٌانِی ٌ ِ
نمونة ٌ :10خٌلٌِّنِی ٌأمٌ ِ
ٌم َّمیٌٌ/
ضها ٌِ
ٌطنی ُ
ٌالنّ ٌائیاتٌٌ /بٌعٌ ُ
ُ
هاٌطنیٌمواتٌ( ...خلیل حاوی)48 :1993 ،
ض ٌِ
بٌعٌ ُ
( بگذار به ناکجاآباد بروم .بندرگاههای دور مرا فريب نخواهند داد ،که پارهای از آنها ،گِلی تفتیدهاند و
پارهای ديگر ،گِلِ مرده)...

بند پايانی قصیدة «البحّار و الدّروريش» شامل چند طرحوارة قدرتی است .در طرحوارة
نخست ،تعابیر فريب بندرگاههای دور (به عنوان نشانی از ناامیدی در دنیای معاصر در راه جستجو
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برای کشف حقیقت)« ،طِینٌ مُحَمّی» (گِل تفتیده :تعبیری برای دنیای غربی) و «طِینٌ مواتٌ» (گِل

مرده :بیانی از دنیای شرقی) بیانگر مانع اصلی مسیر شاعر در راه کشف حقیقت هستند .اين
مانع همان عدم باور و امیّد دريانورد/شاعر به دو سوی تمدّن امروزی است .او با تعبیر

«خلِّنِیٌأم ِ
تٌأد ِری» (بگذار به ناکجاآباد بروم) راه عبور از اين مانع را در رفتن به
ضٌإلیٌماٌلس ُ

مسیری تازه در وادی نادانستهها میداند .بنابراين مجموع گزارهها ،نمايش طرحوارهای
قدرتی از نوع دوم هستند.

ٌالکٌفان ٌُزٌرقاًٌلِلٌغٌریقٌٌ ...
ٌ،لِ ٌِّلریحٌٌ،لِمٌ ٌوتٌٌ/ی نٌ ُشُر ٌ
نمونه  :11خٌلِّنیٌلِلٌبٌحٌ ِر ٌ
حرٌماتتٌٌبِعٌیٌنٌیٌٌِهٌمناراتٌال ٌطَّریقٌٌ/ماتٌذاک ٌَّ ِ
ِ
ولتٌ
نمونه ُ :12مبٌ ٌِ
ٌالضوءُ ٌٌفیٌعٌیٌنٌیٌهٌماتٌٌ/لٌالبُ ٌطُ ُ
ُ
ٌالصالةٌ (همان.)49 :
جیهٌُ،وٌلٌذُ ُّل ٌَّ
تٌُن ٌِّ

(مرا رها کن با دريا و بادها و مرگی که کفنهای کبود را برای غرقشدگان میگستراند .من دريانوردی
هستم که در چشمانش ،نشانههای راه فرو مردهاند و نیز آن روشنايیها و ديگر نه قهرمانیها او را
میرهاند و نه خاکساری در نیايش).

خلیل حاوی در پايان سرودهاش ،با دريانورد وحدت وجودی میيابد .او با قبول هزيمتی
تلخ ،قصیدهاش را به پايان برده است .تمامی تعبیرات نهايی اين قصیده نتیجة نهايی
رويارويی شاعر در برابر مانع مقابل وی در راه کشف حقیقت را نشان میدهد .نمود زبانی
اين هزيمت با سه بار تکرار فعل «ماتَ» (مرد) و نیز دو بار تکرار حرف نفی «ال» در شعر
آمدهاست .اين گزيده شکل واضحی از يک طرحوارة قدرتی نوع سوم است.
 .2-2-2تحلیل طرحوارههای قدرتی در سرودههای سپهری و حاوی
از آنجا که دو چکامة «صدای پای آب» و «مسافر» نشاندهندة نگاه سهراب سپهری به
هستی و در برگیرندة چشمانداز او به حقیقت وجودی جهان است ،غالب موانع و
پرسشهايی که در البهالی اشعار اين شاعر به چشم میخورد از جنس همین مقوله
هستند .ناگفته پیداست که راهکارهای سهراب به اين مسائل که در قالب طرحوارههايی
قدرتی ارائه شدهاند ،مبیّن جهانبینی وی هستند .در اشعار خلیل حاوی همانند
سرودههای سهراب ،طرحوارههای قدرتی نشان نگاه او به دنیای پیرامون و خاصّه دنیای
عربی است .حاوی همواره در آرزوی ساخت سازهای نو در دنیای امروز است.
صرف نظر از نتايج آماری به دست آمده ،به طور کلّی از مباحث مطرح شده در باب
طرحوارههای قدرتی ذکر شده در اشعار منتخب دو شاعر ،میتوان نمود و پراکندگی اين
طرحوارهها را حاصل کنش اين دو شاعر با دنیای پیرامون دانست .همین مبنا میتواند
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مخاطب را در فهم بخشهايی از ساختار ذهنی دو سراينده ياری نمايد .نشان تعامل و
تقابل ذهنی خلیل حاوی و دنیای بیرونی او که در البهالی طرحوارههای قدرتی
سرودههايش نمايان شده است ،تصويری از شکست را آشکار میسازد .ديدگاه پر از
تلخکامی اين شاعر نسبت به جمود اجتماعی حاکم بر جامعة معاصر عربی ،همچنین در
سطحی وسیعتر ناامیدی وی از سرانجام هر دو تمدّن شرق و غرب ،در سرودههای
منتخب اين جستار و با اندک دقّتی در تنوّع گونههای طرحوارههای قدرتی شعر او قابل
تفسیر و تعلیل است .حاوی در فراز و فرود شعرهايش از آرزوی ساختن تمدّنی تازه در
دنیای عربی سخن میگويد ،اما حقیقت تلخ دنیای اطراف او سبب شده تا ايجاد چنین
تحوّلی بر او ناممکن باشد و اين شکست در بسامد طرحوارههای نوع سوم نیز قابل اثبات
است.
از سوی ديگر سرودة «صدای پای آب» سهراب سپهری سراسر الهام و ارتباط با
طبیعت است و پلی است که شاعر به واسطة آن توانسته است بسیاری از باورهای
انديشگی خود را پیروزمندانه عنوان نمايد .فلذا غالب طرحوارههای قدرتی اين شعر بیان
پیروزی و نشان رهیافت شاعر هستند .سرودة «مسافر» که تصويری از جهانی فرا زمانی
و فرا مکانی است ،به طرح پرسشهايی کهن و ديرسال منجر شده که عمدتاً از ديرباز در
البهالی مباحث عرفانی بیآنکه جوابی برای آنها يافت شود ،مطرح بودهاند .همین
پرسشها هستند که در قالب موانع در طرحوارههای قدرتی شعر سپهری ،رخنمودی از
بنبست ها و موانع انديشة شاعر را به مخاطب نشان داده است.
 .3تحلیل و نتیجهگیری
در معناشناسی شناختی ،گزارههای زبانی دستافزاری برای کشف و تحلیل ساختار
شناختی ذهن انسان به شمار میروند .به نظر میرسد که بسامد باالی طرحوارههای
حجمی در شعر سهراب به دو عامل اساسی بر میگردد :نخست آنکه سهراب سپهری در
فضايی توأم با آرامشی عرفانی و با ديدگاهی جهانوطنی و دور از اضطرابهای اجتماعی
شعر سروده است .در حالی که جدال مرگ و زندگی و ناامیدی از بازگشت دوبارة عظمت
به تمدّن دنیای عرب ،مهمترين مضمون اشعار حاوی محسوب میشوند .در فضای ناامن
ذهنی که حتّی مفهوم وطن (به عنوان يکی از اصلیترين تجربههای ذهنی از حجم) دائماً در
معرض تهديد باشد ،نمودبخشی حجمی به انگارههای انتزاعی اندکی دشوار مینمايد.
عامل دوم ،تفاوت در بسامد طرحوارههای حجمی سرودههای دو شاعر ،به توان هنر

  16کاربرد طرحوارههای تصویری در سرودههای سهراب سپهری و خلیل حاوی (بر اساس نظریة معناشناسی شناختی)

تصويرگری سپهری مربوط میشود .موهبت نقاشی سبب شده است تا او بتواند
پديدههای اطراف و حتّی باورهايش را حجم بخشیده و به تصوير بکشد.
علیرغم بسامد برابر در مجموع طرحوارههای قدرتی در اشعار منتخب دو شاعر،
تفاوت اصلی به پراکندگی آنها مربوط میشود .بیشترين طرحوارههای قدرتی در
سرودههای حاوی بیانگر شکست هستند ،در حالی که بیشترين فراوانی آن در اشعار
سپهری بر حل مسئله و عبور از مانع داللت دارند .اين دادة آماری نیز با درونماية اشعار
اين دو شاعر همخوانی دارد .مضامین شعرهای سپهری تصويرگر فضايی عرفانی ،سیّال و
با الهام از طبیعت هستند .به همین دلیل ،موانع حوزة انديشگی او غالباً با يافتن پاسخی
همراه شده اند .در حالی که نومیدی از تغییر در دنیای بیرون ،سبب شده است که بیش
از  85درصد طرحوارههای قدرتی در سرودههای حاوی بیانگر شکست در مسیر کنش و
انديشة ذهنی شاعر باشند.
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