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یدهکچ

اي متفاوت از ، زاویۀ دید را بخشی از فرایند تولید معنا و عاملی در تعبیرهشناسیِ شناختی زبان

ن دیدگاه به بیننده ی از هماکنگاه از هر زاویۀ دیدي شناخت و در.داند موضوع واحد می کی

با توجه به نقدها .شود بر دستور شناختی، این موضوع در دستور زبان نیز نمودار میدهد و بنا می

نظر  پهري، بهمربوط به اشعارِ سهراب سهاي متفاوت، متناقض و اغلب مغایر با آمار  و داوري

گفتۀ خود وي، و طی آن، بهاست ار برده کهه او در اشعار خود بکرسد زاویۀ دیدي  می

.استبرساند، شناخته نشده -ءیفرد از شو نه به ادراك -»ءیادراك ش«خواسته آدمی را به  می

ايِمرحلهر و ارائۀ مدلی از فرایندهاي چندنظر شاعاین مقاله، معرفی زاویۀ دید موردهدف 

و  اي انجام یافته تابخانهکروش به هکاین مطالعهطی .اوست شعرِ ساختار زبانیِ گیريِ لکش

 اندازِ از چشم زاویۀ دید جاییِهبا جاب ،سهراب سپهريه کشودمی است، مشخص تحلیلی -توصیفی

1. f_momeni211@yahoo.com
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با  دهد تا می، قرارشی/نماسازي از آن شیء، خواننده را در جایگاه سوژه با پیش پایگاه به پویه، و

.یابدشیء دست كبه ادرا)تعبیر خود شاعربه(القاي وضعیت آن، خواننده 

.كشناخت، زاویۀ دید، پایگاه، پویه، ادرا:ها لیدواژهک

مقدمه-1

 گزارشگرِسپهري به چاپ رسید، سهراب  1344ه از سال کتا پیش از آثاري از آغاز دهۀ چهل، 

،»شرق اندوه«و سپس در »آوار آفتاب«نخست در .بود خود هاي حسی و ذهنیِ شناخت تجاربِ

هایی دربارة دریافت او از  و پرسش ي از رویدادها و تجارب شناختی اوهاي خبر شاهد گزاره

و»اي به رنگ روزنه«،»پاسخ بی«،»نیلوفر«،»مرغ افسانه«(اشفۀ حاالتش هستیم کخودش و م

و»تشناخ«، نخست مراتب و پس از آن 1344شده در سال  در آثار چاپ).»رانهکست کش«

صداي «(ند کمیهستی را معنی و همۀ چیزِ اي بیان آموختهکخود را همچون سال »ِآگاهی«

و«(آور  ، پیام))1346(»حجم سبز«(، سپس عارف ))1345(»مسافر«،)1344(»پاي آب

.شود می)»ها پیغام ماهی«(بر  و پیام...)و»پشت دریاها«،»اي در لحظه واحه«،»پیامی در راه

براي »هوش«و»خرد«واسطۀ هه بکدینی را تا اما انگار رسالت دارد تا به آدمی بیاموزد 

ها  ها و درددل در گله.ندکادا ،برعهده دارد»كادرا«و»آگاهی«،»شناخت«،»فهم«،»دانایی«

 ،ورزد میشناختن اصراراو بر .است»ناآگاهی«و»نشناختن«،»نفهمیدن«نیز جویاي چراییِ

نجامد لی و محسوس بیعم ه به آگاهیِکگونه ه آنکاوانه، بلکنجکظاهري یا  ولی نه بر شناساییِ

:ادا شود»آدم«واسطۀ آن دین هو ب

اسایی راز گل سرخنیست شنار ماک

ار ما شاید این استک

ه در افسون گل سرخ شناور باشیمک
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پشت دانایی اردو بزنیم

ید این استار ما شاک

ه میان گل نیلوفر و قرنک

)1363:298سپهري، (پی آواز حقیقت بدویم

.هستی است حقیقی، واقعی و عملیِ كار ما درکبه زعم او، 

)همانسپهري،(»آسمان را بنشانیم میان دو هجاي هستی«

ار ما چیز ک.ز را بنامیمه ناگزیریم هرچیکند نیست، هرچ)هجاییدو(نام  کهستی تنها ی

یا چنان »آسمان را بنشانیم میان دو هجاي هستی«قدر بدانیم تا ه آنکست، مثالً این دیگري

:به این آموزه سخت وفادار استو سهراب خود ).همان(»حقیقت بدویم آوازِ پیِ«ه کبفهمیم 

هیچ .ام نزده گی حرفوقت از گرسن و هیچ.ام هند دیده كمن هزاران گرسنه در خا

گرسنگی هندي .است بزنم دهانم گس شدهام از گلی حرف ولی هروقت رفته.وقت

:1390سپهري، (.ام ردهکا و من دین خود را اد.استردهکدهانم را عوض  کسب

25(

شود، مثالً در بیان  میارکآش)دیگر(وت بماند، جایی کآگاهی حقیقی اگر هم پنهان یا مس

دهان گس»كآگاهی چشایی اندوهنا«کمذاق شیرین بیاید، از تأثیر یه باید به کاي  اندیشه

.شود می

از آن بهره گرفتهو او  ،استبدیل راه یافته بی شناختیِ ةشیو کیسهراب سپهري در شعر 

.بیاموزاند است، »عهدة آدمیه برکاداي دینی «را براي»دیدندیگرجورِ«تا است 

هایی ناهمگون انجامیده  نقادان به داوري ازسويهري دورة آخر سهراب سپ اشعارِ بررسیِ

تب ادبی او، اغلب با کري و مکف یشِگرا ۀ اشعار و چه درخصوصِمای درونبارةچه در ،هکاست 
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، نخست تحلیلی -شیوة توصیفی این مقاله به.رسند نظر نمی بهبا اندیشۀ شاعر همسو دیگر و کی

دید سهراب سپهري را نگرش و زاویۀ  ،شده جامهاي ان شاعر و پژوهش با استفاده از آثارِ

 شیوة نامتعارفه این ناهمگونی ناشی از ناآشنایی با کسپس با این فرض  ؛ندکمی بررسی

.پردازد اوست، به تحلیل این شیوه در تعیین زاویۀ دید وي در آثارش می شناختیِ

نگاهی به پیشینۀ مطالعات آثار سپهري-2

ی، ادبی، شناخت هاي گوناگون صوري، محتوایی، زبان از جنبه ،هشاشعار سهراب در صدها پژو

پژوهشگرانی را به  ،این مطالعات فراوانیِ.اند بررسی و تحلیل شده ،ختی و تطبیقیشنا روان

پیروز و صادقی .استهایی از این آثار واداشته مجموعهگردآوري و یا آماربرداري از نتایجِ

ه دشدر این باره منتشر 1376تا  1332هاي  ه طی سالکبر روي آثاري پژوهش با،)1384(

ش از یب،همان پارة زمانیدر ه کاند  یافتهو در دادهآمار مفصلی ارائه ،موضوع کیکتف، بهاست

هاي بسیار  هرچند با دریافت .استگرفتههمه، موضوع عرفان و اندیشۀ او مورد بررسی قرار

ه کاند  داشتهشارهامالً متناقض اکپژوهشگران به مواردي در این میان، شمار زیادي از .متفاوت

اشعار سهراب، چه در  تب ادبیِکچه در مورد م ،است هاي ناهمگونی انجامیده گیري به نتیجه

ها با واقعیت ماهیت شعر و شخصیت و شاعري او فاصلۀ  گاه این تحلیل.آثار او تحلیل محتواییِ

ي بخشی از موضوع این مقاله فراهمارات شواهدي را برانگاه به شماري از این اظه.زیاد دارد

؛ 1385و 1371؛ دستغیب، 1370شمیسا، (براي مثال، بسیاري از نقادان و تحلیلگران.ندکمی

گرایش سهراب را به بیان تجریدي و  ،)1384فتوحی،  و 1376؛ نوربخش، 1372سیاهپوش، 

.اند یافتهانتزاعی 

 ىِیگرا تینیها و ع استعاره ها، بررسىِ هیى تشبیگرا تینیاز عبا ارائۀ آماري  )1390(زرقانی 

 54حدود (مورد  108هات، در یوع تشبه از مجمکدارد  میراظها کتاب هشتها در  استعاره

 ک طرفی، موارد درصد 46در  و ه حسى هستندیتاب، هر دو طرف تشبکاشعار  لّکاز )درصد
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ه یتشب انىِیکه صورت ب گیرد مینتیجهدار معنا ن اختالفیآنگاه از ا.ه حسى استیتشب

ن یا«ه کند کمیگراست و بیان تینیعرساز سپهري، کامالً یت تصویه ذهنکدهد  مینشان

در  ،ترتیب همین به.»شود زي است که عموماً در مورد سهراب سپهري پنداشته مییبرخالف چ

 92اند، وجود  شدهاختهعت سیبا استفاده از عناصر طبب استعاري که یترک 137میان حدود 

وي به  شترِیش بیاستعارة مصرحه را نیز دلیل گرادرصد 8ه و حدود یبالکنا ةاستعاردرصد

مورد هر دو طرف  105ها،  عارهه از مجموعۀ استکسرانجام با این آمار .دارد میت بیانینیع

که دو عت یمرتبط با طب اي هچ استعاریه«ه کک طرف حسى است و این یمورد  32و حسى

سازي هم  ند استعارهیدر فرآ«ه کگیرد  مینتیجه ،»نشدافتیف آن عقلى باشد، در آثار وي طر

).182:همان(»شاعر غلبه دارد ىِیگرا تینیع

ناشی از تصور حاالت ذهنی،  ،سهراب گرایی و بیان انتزاعیِ پنداشت نقادان دربارة ذهنیت

زاعی به اشیاء تنها جنبۀ انتاما اینها درواقع نه .ري براي اشیاء و عناصر طبیعت استخلقی و رفتا

شده براي هر فرد،  اي محسوس و تجربه تصویري از زمینه ردنِکواسطۀ فراهمه بهکدهند، بل نمی

تنها مجردات را به  نهاشیاء،  او با توصیف خود از ذات متعینِ.بخشند اشیاء، تعین می به تشخّصِ

و نه  ،است1ه تنها حسیکندکمییافتی آشناب را با دره مخاطکبل ،ندکمیمحسوسات تبدیل

است زده»شیء كادرا«همواره دم از  ،براي همین.است2ه مفهومیکتجریدي و انتزاعی 

).1382مؤمنی، (

رون و درون یب او با جهانِ ۀرابط«:نویسد دربارة سهراب می )36-1371:37(بیدستغ

خود را با  کند که سازمان شعريِرابطه را منعکس نیتواند ا رتى میدگرگون شده، او در صو

بیان  هکاما باید گفت  ،تردیدي نیست ،آن دگرگونی و تجربه در واقعیت.»کندتجربۀ تازه آغاز

اي  تجربه آغازِ شرطبه ،ه شاعرکارادي نیست  اتفاقِ کاین ی .رویداد مشروط نیست کشاعر ی

1. perceptive
2. conceptive
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ند، شاعر انتخاب کنمیشاعري را انتخاب ،آغاز از ،آدمی.دنکبتواند چیزي را بیان ،تازه

اما شاعر زیر نفوذ  ،)1385مؤمنی، (حتی چگونگی بیان او نیز بیرون از ارادة اوست .است هشد

هاي شناختی و  انیسمکها، فرایندها و م واره طرحدارد، عواملی همچون خود قرار عوامل شناختیِ

.اي شناختی ساخته است خود، شیوه یِهاي شناخت واره طرحسهراب از .ختیشنا روان

/10؛ سیدي و بهنام، 1383؛ زرقانى، 1384عابدي، (شمار زیادي از نقادان و تحلیلگران 

براي تبیین موضوعاتی چون  ،اشعار سهراب هاي محتواییِ هنگام بحث دربارة جنبه، )2009

دن و وحدت انسان و ش یکیگانگی، ی موضوعِهاي او، به ادبی یا تحلیل اندیشهتب کعرفان، م

از:1363سپهري، (هاي شاهد  در بسیاري از نمونه ،این سطور ةنگارند.اند ردهکطبیعت اشاره

ه کبل ،ه نه از منظر یگانگی و وحدتکاست ، پدیدة دیگري را یافته )به بعد»صداي پاي آب«

ند و از کمیرفیاي را شناسایی و مع ناشناخته اي را آشنا، و س، در جایگاهی جدا، بیگانهکبرع

این تفاوت .رساند می»ء آدمی از اشیا كادرا«و نه »خود شیء كادرا«همین راه، آدمی را به 

از این .سکنیم یا برعکز دنبالکبدي را از پیرامون به مره نقش گنکماند  تقریباً به این می

ه این شیوه از س بکزیرا پیش از او هیچ نباشدسهراب با هیچ شاعري قابل قیاس شاید منظر، 

شاید امتیاز چشمگیر و .استدست نیافته و راه نبرده بوده»كاادر«قول خودش، هشناخت یا ب

.است 1»زاویۀ دید«او در رهیافتی شناختی تحت عنوان  ۀسابق بی

چارچوب نظري -3

زاویۀ دید-3-1

اوت زاویۀ دید موضوع واحد، تف کهاي گوناگون از ی2ی از عوامل تعبیرکدر مطالعات شناختی، ی

3لی.عهده داردی او را برکبخشی از پردازش ادرا فرد، زاویۀ خاص در دید کی موقعیت.است

1. viewpoint
2. construal
3. D. Lee
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بخشی عمده در ارتباط با تولید معنا در  عنوانِهب ،تابشکجايِ این موضوع را در جاي)2001(

)3،1990رکالنگا(2و پویه 1عمدة پایگاه در موضوع زاویۀ دید، دو مفهومِ.ندکمیمعرفی ،زبان

نسبت به آن )پویه(چیز  کیموقعیت /ه وضعیتکدارد  پایگاه به موقعیتی اشاره  4.وجود دارند

اش را به قیمت خیلی خوبی به گلی  علی خانه«اگر بگوییم  ،براي مثال.شود میسنجیده

در»قیمت خیلی خوب«، مفهوم »گلی خانۀ علی را به قیمت خیلی خوبی خرید«یا »فروخت

است »قیمت خیلی خوب«در هر دو جمله، پویه .»ارزان«و در دومی یعنی »گران«اولی یعنی 

همین تفاوت در پایگاه زاویۀ دید، دو .»خریدن«پایگاه است و در دومی »فروختن«ولی در اولی 

تضاد «این نمونه به .سازد می)قیمت خیلی خوب(كمفهوم مشتر کمعناي متضاد را براي ی

.گونه رابطۀ معنایی نقش داردهرجامید ولی تغییر زاویۀ دید، در ان»معنایی

ه در ک، بل)زبان به بیرون است ساخت ه رویدادي از درونِک(در تولید معنا  تنها نه،زاویۀ دید

بنابراین .نیز نقش دارد)است زبان درونِ سوي ساخته رویدادي از بیرون بهک(فسیر آن ت

 دیگرکتفسیرهایی در تقابل با یخود را دارد و از زوایاي متقابل،  تفسیر ،از زوایاي دید کیهر

.رود میانتظار

ر، کالنگا(ست 6نما یا پیش 5بخش فعال ،دارداویۀ دید وجوده در ارتباط با زکتۀ دیگري کن

 میانِه موضوع مورد نظر درکوضعیتی است ایجاد  7نماسازي پیش.)1990:201-189

ز به آن معطوف کتا تمر)4-2001:5لی، (گیرد  میقراراولویتاي از موضوعات، در  مجموعه

1. landmark
2. trajector
3. R. W. Langacker

اند و به نظر این نگارنده، برابرنهادهاي  ترجمه شده یمتفاوت هاي صورت به این دو اصطالح در منابع گوناگون.٤

اللفظی و هم با تعریف هریک کامالً  تر هستند زیرا هم با معناي تحت تر و شفاف پیشنهادي در اینجا دقیق

.دارندتناسب دارند، و از مانعیت بیشتري نیز برخور

5. active zone
6. foreground
7. foregrounding
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2انون فرعیکگیرد و پایگاه  میصورت ،ه همان پویه استک،1انون اصلیکز بر روي کتمر.شود

در اولین  :ردکهاي باال به این موارد اشاره ثالتوان در م می).2008:70ر، کالنگا(شود  میتلقی

:همان(3نماسازي، موضوع برجسته با پیش.تنماس پیش»گلی«ی و در دوم»علی«باال، مثال

این فاعلیت لزوماً فاعلیت.شودمیارکگري و فاعلیت آن آشنشکشود و جنبۀ  می)67و66

.ید داردکتأ 4ه بر جنبۀ فعالیتکدستوري نیست بل

 ز توجهکدر مر انون اصلیکعنوانِهسازي، پویه ب نماسازي و برجسته با تغییر زاویۀ دید، پیش

 ،بیینده نیست كپویه براي در موقعیت گیرد، اما هدف سهراب سپهري، روایت میبیننده قرار

خود از شیء  كیعنی بیننده نه به ادرا ،ه خود هستکهد پویه، چنان حس شود خوا ه میکبل

د را پی هاي دیگري این فراین انیزمکاز این پس، م.ء راه یابد شی خود كه به ادراک، )پویه(

.گیرند می

نفس به همانندسازي و قیاس-3-2

فعال »)منِ فرد-(خود «پنهان  ةه از راه آن، استعدادهاي بالقوکانیسمی استکم 5همانندسازي

ار منطقی را جایگزین کو اف كنتیجه، فرد حقیقت و واقعیت اشیاء را درشوند و در وفا میکشو

به این ترتیب، ).1391گنجی، (ند کمی]شیء استه حاصل نگاه فرد از بیرون به ک[سب لذتک

.شود یت میهو هم يگریز دیا چیانسان با کس 

6»قیاس به نفس«ه در فلسفه کانیسمی است کبه م کهمانندسازي بسیار نزدی انیسمِکم

، نخستین مرحله از آغاز )خود فرد(ء با نفس یش اسِیق صورت به،این قیاس.شود مینامیده

1. primary focus
2. secondary focus
3. salient
4. activity
5. identification
6. analogy
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موضوع /سوژه(ء یبشر براي شناختن ش.ترین شیوة شناخت است و نخستی شناختی املِکت

ر و یکند و حاالت و تأث یماسیق -ه بیش از همه با آن آشناستک-، آن را با خود )شناسایی

اد یوه زیشن یااز .شناسد دهد و از این راه، ناشناخته را می یمنسبتءیخود را به ش يتأثرها

ه اساس آن، رابطۀ کدهد  میلکرا ش»صیتشخ«ایی همچون ه آرایهشود و  یماستفاده

).1380، یکدکن یعیشف(است  يم و اسناد مجازیرمستقیغ

بحث و بررسی-4

به دریافت  کمکرد آن کارکترین هرچند مهم ،اي است اساس خود، فرایند پیچیده قیاس در

ترین قیاس، قیاس به ترین و نخستی شد، سادهه پیشتر گفتهکگونه همان.موضوعی مبهم است

تر،  هاي پیچیده ماهیت قیاس كبه در کمکبا ارائۀ الگویی، براي )1983(1جنتنر.نفس است

 ردنِکاین الگو، قیاس، همنگاشت براساسِ.استردهکرا مطرح  2ساختار نظریۀ همنگاشتیِ

پایه را ه کهمۀ چیزهایی .است)target/هدف(با حوزة دیگر )base/پایه(حوزه  کدانشی از ی

هاي  ژگینظام ارتباطی با همان وی کی ازطریقِه کهایی هستند  داراي ویژگی ،دهند میلکش

قابل پایگاه و پویه با ترتیب هبدف در این نظریه، پایه و ه.شوند میموجود در هدف پیوند داده

ویۀ دید ه پایگاه زاکبه این ترتیب، در قیاس به نفس، حوزة پایه، نفسِ فرد است .ندا انطباق

شود تا با سنجۀ پایگاه  میگیرد و پویه  میرود، و سوژه یا شیء در حوزة هدف قرار میشمارهب

.شودشناخته

 نیبه ا زین نیاز ا شیپنفس، خالف معمول و خرق عادت کردهبهسهراب در شیوة قیاس

رق عادت ر این شیوه به خه چه چیز دکباید دید  ولی )1382،یمؤمن(تفاوت اشاره شده است 

و است به دنبال این پرسش، سبب را در شیوة شناختی شاعر یافته  این مقاله.ه استانجامید

1. D. Gentner
2. structure-mapping theory
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قیاس به نفس، در.دکنتبیین شناسی شناختی ارچوب معنیدر چکوشد تا چگونگی آن را می

در تحلیلی )7-1390:8(فر و غفاري  گفتۀ رضويبنا به.پویه ء پایگاه است و شی همواره انسان

افی کصرف رجوع به نفس خود، براي حصول شناخت «،1پیرس شناسیِ فلسفی از نشانه

خود  ینیشیانسان همواره با افکار و صور پ«رس، یگفتۀ په بهک، از جمله به این دلیل »یستن

).7:همان(»ن باشدیقیتواند منشأ  یو لذا علم به نفس نم...شود یوارد عرصۀ تفکر و تجربه م

بسیاري «:دارد میبر روي شناخت انسان از اشیاء، اظهار ههاي دقیق و گستردیپیرس طی بررس

ازطریقِ واقع نحوة شهودي یافته، درمستقیم و بهطورِهند آنها را بکمیرکه انسان فکاز اشیائی 

 ه به تغییرِکجایی پایگاه و پویه هسهراب با جاب).8:همان(»است دست آوردهاستدالل خاصی به

ان را کد و براي فرد این امنکمیمنتقل ء شی/انجامد، پایۀ قیاس را از فرد به سوژه زاویۀ دید می

 پیشینیِ صورِ«سوژه را ـ جدا از  ، خود)ء شی/موقعیت سوژه(د تا در پایگاه جدید نکمیفراهم

حدود  تجربه،حدود «ه کهر دو بر این باورند و پیرس 2انتک.ندکتجربه ـن آدربارة »خود

تواند انسان را تجربه می«رس، و به نظر پی)1390:9همان، (»ندکمیشناخت انسان را معین

).همان(»تر سازدکاشیاء نزدی تدریج به حقیقتبه

ه ما کتۀ مهم دست یافت کگسترده به این ن مطالعۀ میدانیِ کدر ی)1997(3لودویگ

گفتۀ او، ما در به.یابیم هستیم، در خود میشویم میه متقاعدکشخصی را /هاي آن چیز ویژگی

هاي موجود  ها آزادیم و همۀ ویژگید محدودیت داریم ولی در تفسیر آنخو هاي وجوديِ واقعیت

)2015(4در همین راستا، اولسون.نیمکمیارائهه از خود داریم کدر خود را بنا بر تفسیري 

مختلفی  هاي ویژگی:و قابل تغییر استفرد، حسی احتمالی  که هویت شخصیِ یکند کمیبیان

1. Ch.S. Pierce
2. E. Kant
3. A. M. Ludwig
4. E. T. Olson
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ه او از خود ساختهکمان شخصی است هاي ه ند ویژگیکمیه فرد از شخص خود توصیفک

.است

ساختار شعر  گیريِ لکدر ش اي مرحلهفرایندي چندشد، با با توجه به آنچه گفته کاین

شود و میدة آن دیدهی ساده از فرایند پیچیمدل 1ه در نمودار شمارة کرو هستیمهسهراب روب

نفس (خود را با)پویه(ء  شی/سوژه ،قرار دارددر پایگاه  هکي فرد:ترتیب آن از این قرار است

فرد با سوژة  همانندسازيِ و1تشخیصفرایند  ،سوژه بودنِغیرانسان صورتدر.ندکمیقیاس)فرد

و  گیرد میپایگاه قرار درشدهنماسازي و برجسته پیشسوژةآنگاه دهد، میرخ2شده انسانی

با  سپس .شود جانشین می ،در جایگاه پویه ،سوژه )ِحاالت و حواس(جهان درون و بیرون 

به است، ء بوده  شی/بر سوژه از بیرون هک(فرد  زاویۀ دید، جاي سوژه در پایگاههفرد ب قرارگرفتنِ

و یابد  را درمیۀ سوژه هویت و تجربفرد گونه، و این ندکمیتغییر )ء شی/جایگاه خود سوژه

.پردازد می ها، احساسات و تجارب دریافتی ویژگی توصیفبهسوژه  كادرا ابشاعر سرانجام 

فرایند ادراك شیء از سوي فرد -1نمودار 

توان دریافت  می ،اربرد استکه در آثار متأخر سهراب سپهري بسیار پرکاین شیوه براساسِ

»ءیادراك ش«تغییر زاویۀ دید از بیرون به درون، فرد را به  چگونه باتابکهشتدر ه سهراب ک

1. personification
2. anthropomorphism
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واژه باید خود باد، واژه باید خود باران «رساند، و چگونه  می -»ءیادراك خود از ش«ه و نه ب-

.)1363:292سپهري، (»باشد

مدل  براساسِشواهديعنوانِبه، )338-1363:341(»و پیامی در راه«هاي زیر از  نمونه

قابل تحلیل  ،سب هویت سوژه و دریافت تجربۀ موقعیت سوژه در جایگاه پایگاهکباال، با  نمودار

:است

.بردهوا خواهمها به بادبادك

حس بادبادك .»!برندمان یهوا مبه«که  یحال كهوارفتن و دربراي به»بادبادك«شوق 

که  -تجربۀ بادبادكاین و درك )پایگاه(جاي سوژه هبا قرارگرفتن ب)جهان سوژه در مقام پویه(

.انجامدبه ادراك شیء می -)تجربۀ موقعیت سوژه(است شدن ساخته شدهبراي به هوا برده

.دادها آب خواهم گلدان

باید با سوژه  ،د گل گلدان بودیبا ،شود میه در گلدان ایجادکحسی  كبراي درو باز 

.هویت شد و از زاویۀ دید سوژه، موقعیت آن را تجربه کردهم

ه در کشگرد دیگر نیز هستیم  کی شاهد،شده افزون بر فرایندهاي گفتهدر این دو پاره، 

نقش  رمعنابنیاد است و ب شناسیِ شناختی زبان.استبیان شده شناسیِ شناختی زبان

ه ک، این )1990:315(ر کگفتۀ النگابه.ندکمییدکتأ 1»سازي مفهوم«هاي دستوري در  صورت

در معناي زبانی  ،گزیند موقعیت برمی کاي را براي بازنمایی یا تعبیر ی هساز چه شیو مفهوم

هایی در ادبیات  نماییبیشتري براي چنین بازتاهی نیز فرصکقاعده ویژگیِ.اهمیت بسیار دارد

ند کمیاشارهسازي به ابزارهاي گوناگونی براي برجسته)2002:14(2ول كاستا.ندکمیفراهم

،سازي را ید بر چنین نقشی در مفهومکتأ.برد آرایش نحوي خالقانه هم نام میو در آن میان، از 

1. conceptualizing
2. P. Stockwell
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در اظهارات  ،یب عناصر با هم استکتر ةهاي نحوي و ساختاري، و نیز شیو یه ناشی از ویژگک

شاعر از یک سو با حذف در نمونۀ باال، .توان یافت ینیز م )128-2003:133(1تالمی

از»ها گلدان«و»ها   بادبادك«مستقیم و غیرمستقیم، براي  نماهاي نشانگر مفعولیت نقش و ،

در مقابل (براي القاي فاعلیت  ،وي.استسازي کرده سوي دیگر با مبتداسازي آنها مفهوم

ه را آفریدازه ، این آرایش نحوي ت»ها گلدان«و»ها بادبادك«گري در و تقویت کنش)انفعال

تر هم  لحاظ موسیقایی شاید روان بودند، شعر بهجاي خود مینماها در که اگر نقشحالیاست، در

.»ها، آب خواهم داد ها را به هوا خواهم برد، و به گلدان بادبادك«صورت شد، مثالً به می

.ختیربان، گاوان، علف سبز نوازش خواهمش اسیآمد پخواهم

اوان اسبان و گ يبز برااندازة علف سه بهک)نوازش(اري کاي است به  زهاین تجربه، توجه تا

براي اسبان و گاوان از »نوازش«و»علف سبز«درك تشابه حسی میان  .بخش است گوارا و لذت

.سازدرا میسر می»سوژه/ادراك شیء«امکان  حیوانات زاویۀ دید همان

پاستیب یپل دخترک يرو

دب اکبر را بر گردن او

.ختیخواهم آو

است  اي که مانند پنجرهاکبرـ مثل دب يزیاشتن چپا، د یب با قرارگرفتن در جایگاه دخترك

ک پا، ی،آن پایه که آن پنجره قالب بدن شود وچنان،بر گردنـ با یک ضلع عمودي مانند پایه

اي از جنس ستاره در یکی از بزرگترین حسِ داشتن پایی که خود، پایه .»!ستادیتوان ا یم«آنگاه 

ادراك(کندالقاء می)پادخترك بی(خود سوژه کی را از حس در است، قدرت نماد وصور فلکی 

.تفاوت بسیار دارد با درك مفهوم شعر که)سوژه/شیء

1. L. Talmy
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.آوردتشنه، سطل شبنم را خواهم یانیماد

.زدش را خواهمیها در راه، من مگس یتخر فرتو

.کاشتخواهم یخکی، ميواریآمد سر هر دمخواه

.ندخواخواهم يهر پنجره، شعر يپا

.دادخواهم یرا، کاج یهر کالغ

)455-457:همان(»تا انتها حضور«.دارد غوك یچه شکوه:مار را خواهم گفت

»واریسر هر د يفضا«، خود »خر فرتوت«، خود »ان تشنهیماد«هاي باال، تنها خود  ر نمونهد

بکند واهدخ یرا که سهراب برایشان م يلذت کار»هر کالغ«، و خود »هر پنجره يپا«و

!شودیادآور»او«را به »كوه غوکش«خواهد  می)شاعر(آور  ه پیامکاست »مار«و این  .فهمند می

ک حشرهیته شب، 

را ییقسمت خرم تنها

.تجربه خواهد کرد

 چه تنهاییِ ،اند رفتهفرو»ته شب«ق یدیگران در خواب عمکه  یداند وقت یتنها خود حشره م

.ندکرا تجربه می(!)خرمی 

 معنی شده»زندگی«شیوه،  همین به، )290:همان(»صداي پاي آب«در چند نمونۀ زیر از 

:است
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.چیند ه میکزندگی جذبۀ دستی است 

.زندگی نوبر انجیر سیاه، در دهان گس تابستان است 

.زندگی بعد درخت است به چشم حشره

.ی استکپره در تاری زندگی تجربۀ شب 

.مرغ مهاجر دارد کیه کزندگی حس غریبی است  

باید .است»چیدن«ه مجذوب کبود  ي»دست«)پایگاه(زندگی، باید در جایگاه  كبراي در

در»گسی«ة مز دهان «در»نوبر انجیر سیاه«ه به کرد تا زندگی را کحس»دهان تابستان«را

و...و  تدریاف از چشم او را »بعد درخت«بود تا  »حشره«باید .دریافت ،ماند می»گس تابستان

.زندگی چنین چیزي است

ها  ن نمونهیبه بعد سهراب، از ا 1344چاپ  يهرچند در سراسر شعرها(ن نمونه یبراي آخر

ز سخنییکه از پا یهنگام)442-446:همان(»عبور کچشمان ی«، در شعر )فراوان هستند

:دیگو یم

مو به انگور شاخۀ

.مبتال بود

رة خود را یز همۀ شییباشد که تا پا ییشاخۀ مو فیصتو ن صورتیبهتر»مبتال«د صفت یشا

د یخود رها شود، و باز بازان به ین و آویخواهد از آن بار سنگ یو ماست ده یبه انگورش بخش

.افتیرا در»ابتالء به انگور«ز بود تا مفهوم ییدر پا ییشاخۀ مو

پیامدهاي ندیدن از زاویۀ دید شاعر در نقد ادبی-4-1

، و ريکف ثرت ابعادکویژه شعر، به وسعت و هب ،هاي تحلیل آثار ادبی جنبهگستره و تنوع 

ه در کبیان او اوش هر جنبه از وجود هنرمند یا هر شیوه از ک.پیچیدگی خود شاعر است

 ،دیگر به بیرون اثر ازسويسو به درون و کازی،راهی راشود،  میشفکار یا کشعرش آش
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چهارچوب آن بررسی و تحلیلشده و بندي اثر طبقهه کاست  بیرون در جهانِ.گشاید می

هاي بیشتري نیز  راه ،مند باشد شاعر از ابعاد و پیچیدگی بیشتري بهره کچه اشعار یهر.شود می

نقد و بررسی روي اشعار  هاي گوناگونِ جنبه پرشماريِ.توان یافت به درون و بیرون آن می

 کداوري دربارة یهاي  اما تفاوت ،د آن استابعاو فراوانیِ سهراب سپهري، گویاي گستردگی

شناسی  آسیبانجامد، نیازمند هاي متباین و متناقض می گیري ه گاه به نتیجهک،كجنبۀ مشتر

.است

و»وجود«با  ي را نه»وحدت«ها،  بسیاري از داوري خالفبر ،تابکهشتۀ چیرة مای درون

سهراب خود همواره .ه است، نه بیگانهاو با هیچ چیز نه یگان.دهد نمینشان»طبیعت«نه با 

بیند  اش با هیچ چیز یگانه نمی»آگاهی«و خود را با همۀ »اي هست همیشه فاصله«مدعی است 

ها را بارها یادآوري  این فاصله او).همیشگی او باشد لیلی بر اندوه تنهاییِد شاید ه این خودک(

ها هم براي او، هم براي دیگران در  فاصله، به این »مسافر«شعرِ ویژه در هر بندهند، بکمی 

پس چگونه این همه پژوهش و .شود میو اسطوره و واقعیت و حقیقت اشارههمیشۀ تاریخ 

است؟ردهکآن را رد همواره ه شاعر خود کاست مطالعه مدعی نظري

اند، با  گرا دانسته ه سهراب را ذهنیتکها  همین وضعیت درمورد شمار فراوانی از پژوهش

مورد مشاهده)1390(زرقانی ازسويِه پیشتر اشاره شد، کگونه گرایی او، همان تینیثبات عا

 اي غیر از آنچه در بیشترِ تب ادبی او نیز شواهد ما را به نتیجهکم بارةدر.استقرار گرفته

دیگري براي  تواند موضوع ه البته این خود میکرساند،  است میمطالعات معرفی شده

.تی باشدهاي آ بررسی

گرا،  گرا را ذهنیت تواند مثالً نگرشی عینیت می ي دیگر،دید ۀبه هر روي، نگاه از زاوی

.سپرسیونیست را امپرسیونیست ببیندکگرا و یا ا گرا را وحدت ثرتک
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گیري  نتیجه-5

 کی گیريِ لکشناختی در ش اي سهراب سپهري، شاهد نقش شیوه 1344در اشعارِ پس از سال 

 اهی و ادراكتوان به آگبا نگاه از آن زاویه، می هکاي هستیم،  یگانه در جایگاه سوژهزاویۀ دید ب

ه به کپایگاه و پویه  جاییِهدر این شیوه، با جاب.یافتء از جهان پیرامونش دست شی/سوژه خود

ید، پایگاه جدشود و فرد در  میمنتقلانجامد، پایۀ قیاس از فرد به سوژه  زاویۀ دید می تغییرِ

ند و از آن دیدگاه کمیتجربهـدربارة سوژه»خود صور پیشینیِ«از جدا سوژه را ـ موقعیت خود

هایی گذشته از همۀ نشانی.یابد میپویه است، دست ه در جایگاهکء  شی/سوژه جهانِ به شناساییِ

دستوربرها  تأثیر آنبازتاب  وشناختی  شناسیِمطرح در معنیاتکدهد، ن ه شاعر خود میک

.شیوة شناختی او دانست اربردکتوان شواهدي بر  میشماري از اشعار سهراب سپهري را زبانِ

و نیز براي داوري  سهراب سپهري)شعر و نثر(اري نوشتآثار این مقاله براي نقد و بررسی 

نشان داده  وي ه خودکاو، زاویۀ دیدي را و شخصیت  تب ادبیکري، مکارة نگرش، گرایش فدرب

 کهاي بسیار دربارة ی نگارندة مقاله، بخشی از ناهمگونی ند زیرا به چشمِکمیپیشنهاداست 

.آید در پیوند با همین موضوع می ،مطلب یگانه
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