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   هنری ناپيدای  تمهيدات ی کارکردگرایانه  تحليل از هایینمونه

 حافظ  و  سعدی شعر  در

 

 محمدرضا امينی
 

 چکيده
  و   زبان  محققان  کنجکاوي  همواره   جهان،  بزرگ  گویندگان  کالم  جذابیت  راز  کشف

  علوم   شعر،  فن  قالب  در  کهن  اعصار  از  آنان  و  برانگیخته  غرب  و  شرق  در  را  ادبیات

 و   وجوجست   مشاهده،  به  شناسیزبان  دانش  و  ادبی  يهانظریه  یا  مکاتب  بالغی،

  در   آثار  بررسی  و  تحلیل  هايشیوه   به  توجه  امروزه  .اندپرداخته  زمینه  این  در  موشکافی

 تردقیق   و  ترگسترده   را   شعر  به  نگرش   تواندمی  سینما  و  نقاشی  ازجمله  دیگر  رهايهن

  و   بالغی  سنن  در   آنچه  از  ذوقی  ترکیبی  اساس  بر  شده  کوشش  حاضر  يمقاله   در   کند.

 حافظ،  و سعدي از شعري هاينمونه  برخی به هنري نگاهی با بوده مرسوم ادبی صنایع

  در   شود.  مطالعه  ايکارکردگرایانه  يتازه  يهشیو  عملی  روش  و  مبانی  تدوین  مقدمات

  سپس   و  شودمی  دیده  تدارک   شعر  اصلی  هدف   تشخیص  و  شناخت  نخست   نظریه  این

  هنري   و  ادبی و  زبانی  تمهیدات  و  عناصر  و  اسباب  يهمه  هدف،  این قراردادن  محور  با

 تحلیل   دقت  به   و  شناسایی  تدریجبه  کنند،می  کمک  اصلی  هدف  این  تقویت  به  که

 چگونگی  با  تام   بستگی  مرحله  این  موفق  و  درست  انجام  که  است   بدیهی  شوند.یم

 و   خلّاق  تخیل  نوعی  ترمهم   همه  از   و  زبانی  نظر  دقت  و  ادبی  يتجربه   و  هنري  نگرش

 رسد می   نظر  به  همه  این  با  شود.نمی  یافت  یکسان  مختلف  اشخاص  در   که  دارد  مرکب
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  شاهدي   تواندمی   شده  مطرح  نظریه  این  ماییآزراستی  نیز  و  تدوین  براي  که  هایینمونه

 دست   در  فارسی  نثر  حتی  و  نظم  آثار  دیگر  در  آن  مفید  عملی  هايقابلیت  و  باروري  بر

 باشد.  ذوق صاحب و مجرب منتقدان

 زبان  کارکردهاي  تازه،  ادبی  صنایع  شعر،  تحلیل  روش  حافظ،  و سعدي  بالغت   کليدی:  هایواژه 

 .شعر در

   

 مقدمه   .1

  و   هستند  دلنشین  و  ساده  سعدي  شعر   همچون   فارسی   شعر  برتر  و  زیبا   هاي سروده  معمواًل

  نهفته   آن  ژرفاي  در  پنهانی  معناهاي  و  ساختار  هايپیچیدگی  حافظ  شعر  مانند  اگر  حتی

  جاري   مخاطب  جان  جوي  در  روان  آب  لطافت  به  نخست  يجلوه  در  هم  باز  باشد،

  و   «سهل»   او  براي  آن  درکِ  و  خوشایند  مخاطب  براى  سخنان  گونهاین  خواندن  شوند.می

  تصویرهاي   ایجاد  یا  اساسی  و  مهم  مطلبی  کردنبیان  سراینده،  مقام  در  اما  است؛  آسان

  قولبه  باشند،  کرده  حفظ  را خود  روشنی  و  سادگی  همچنان  که  زیبا  تودرتوي  و  رنگارنگ

  از   تنها  که  است  حالل   سِحري  به  شبیه  و  ناشدنى  و  ناممکن  تقریباً  یعنى  «ممتنع»  قدما

 سادگی  نوع  این  به  دستیابی  برد.  ایشان  از  مدد  ناطقه  يقوه  که  آیدبرمی  گویندگانی  يعهده

  و   شدهمی  شمرده  هنرنمایی  اوج  غرب  و  شرق  شناسانسخن  نظر   در  که  ارجمند  و  عظیم

  به   تنها  زبان   هر  در  شود،می  دانسته  کالم  ارکان  بر  گوینده  ىسلطه  و  فکر  عظمت  پژواک

   .دارد اختصاص اول   طراز سرایانسخن

  جهان  بزرگ   گویندگان  کالم  یابِسختسادگیِ  گونهاین  عظمت  و  جذابیت   راز  کشف

  همواره   بوده،  غرب  کالسیک  سرایندگان  ایدئال   و  شرق  یغبل  سرایانسخن  آرمان  که

  در   کهن  اعصار  از  آنان  و  برانگیخته   جهان  در  را  ادبیات  و  زبان   محققان  و  ادیبان  کنجکاوي

  یا   ادبی  مکاتب  شناسی،زبان  دانش  بدیعی،  صنایع  بالغی،  علوم   ]بوطیقا[،  شعر  فن  يحوزه

  زمینه   این  در   موشکافی  و  وجوجست  مشاهده،  به  گوناگون  هايدریچه  از  ادبی  ينظریه

  یابند. در را سخن  شکوه هاي راز  تریناساسی  شاید تا اندپرداخته
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  و   دراز  تاریخی  غرب،  و  شرق  زبانی  یا  ادبی  علوم  يحوزه  در  هاکوشش  این  شرح

  شعرشناس   و  شاعر   (،Valery Paule)  والري   پل  سخن  شاید   اما  ؛دارد  دامنگسترده

  و   ترینعمیق  اند،خوانده  فهم«  يقوه  »تغزل   از  ينمونه  را  آثارش  که  فرانسوي  اندیشمند

  «شناسانهزیبایی  ابداع»   يمقاله  در  والري  پل   باشد.  هاآن  يازهمه  بندي جمع  ترین خالصه
(Esthéthique Invention)  شده   تشکیل  بخش  دو  از  هنري  اثر  هر  اصواًل  نویسد:می  

 و   فهمید   توانمی  نه   ار  هاآن  پیدایش  چگونگی  که  است  چیزهایی  آن،  بخش  اولین  ست:ا

  تفکیک   را  هاآن  توانمی  که  هستند  چیزهایی  آن،  دوم  بخش  اما  داد؛  توضیح  توانمی  نه

  درست   است،  بخش  دو  این  از  ترکیبی  هنري  اثر  هر  پرداخت.  تفکر  به  پیرامونشان  و  کرد

  برحسب  اصوات عالم امکانات  يمجموعه از  خود آهنگ  خلق  براي  که  آهنگسازي مانند

  موسیقی   عالم  از   هم   باز  که   گزیند برمی  را   خاصی   امکان  خود   پردازيبدیهه  و  خالقیت

  .(,Valery 1957: 1412-1415) نیست بیرون

  پژوهندگانی  يهمه  براي  کند،می  اشاره  بدان  والري  که  دوگانه  تفکیک  این  درست  فهم

 دارد.  خاصی   اهمیت  یابند،  دست   بزرگ  شاعران  سخن   جادوي  رازهاي  به  کوشند می  که

 و   ادبی  سنن  نیز  و  زبان  عظیم  امکانات  يمجموعه  از  دانموسیقی  همانند  نیز  شاعر  درواقع

  خویش  شعر اصلی  هدف با  متناسب را  خود نیاز مورد واردم دارد، اختیار   در که  فرهنگی 

 این  پردازد.می  شاهکار  خلق  به  بدیع  ترکیب  یک  در  اجزا  آن  چینش  با  و  کندمی  انتخاب

  دارد   آگاهی  طورکاملبه  ادبی  خلق  يپیچیده  فرایندهاي   يهمه  از  خود  شاعر  آیا  که  پرسش

  از   و  دارد  تعلق  هنري   آفرینش  شناسی روان  ي حوزه  به  که  است  درازدامنی   بحث   نه،   یا

  این   از  شواهدي  توانمی  شاعران  هايگفته  درخالل   اما  است؛  بیرون  حاضر  ينوشته  بحث

 از  خوبیبه  فارسی  کهن  ادبیات  بزرگ  سخنوران  کهچنان  کرد،   مشاهده  هنري  خودآگاهی

  نقاشی   و  بلند«  کاخی  نظم  از  کردم  »بنا  معماري  همچون  دیگر  هنرهاي  و  شعر  بین  شباهت

   اند.گرفتهمی  الهام آن از خود آثار خلق  در اساس همین بر  و بوده آگاه

  اصول  بر  خوبیبه   دو  هر  نیز  حافظ  و  سعدي  ویژهبه  بزرگ  شاعران  که  اینجاست  جالب

  سخن   خود  سخنوري  هنر  چگونگی  از  صراحتبه  بارها  و  داشته  آگاهی  خود  سرایی سخن
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  و  سخنان گونهاین در پیگیري و دقت  اند.کرده تشبیه دیگر هنرهاي به را آن حتی و گفته

  را   خود  خاص  بوطیقاي  کدام  هر  حافظ  و  سعدي  اگرچه  که  دهدمی  نشان  هاآن  تحلیل

  تاکنون   که  است  آشکار  چنان  سعدي  از  حافظ  اثرپذیري  و  شباهت  و  نزدیکی  اما  دارند؛

  اند.شده بیان و  بررسی متعدد  هايپژوهش در

 

 حافظ   و  سعدی زبان و  شعر جهان  ت سنخي و  شباهت  .2

  شاعر   دو  این  آثار  بررسی  که  دارد  وجود  حافظ  و  سعدي  شعر  بین  خاصی  شباهت  و  پیوند

  حافظ   و  سعدي  در  هنري  خودآگاهی  بررسی  در  ترپیش  کند.می  ممکن  را  یکدیگر  کنار  در

  شاعر   دو  این  آثار  ارتباط  ي درباره  تاکنون  آنچه  بر  افزون  اما   شد؛  ارائه  مشابهی  هاينمونه

 حافظ   ذهن  در  سعدي   دنیاي  رسوخ  از   عمیق  خیلی  هاينشانه  هم  باز  ند،اگفته  شیرازي

  سر  از  را  سعدي   هايتجربه همان  و زیسته دنیا  این  در او  گویا که  حديبه یافت، توانمی

 زیباي:  بسیار بیت  نمونه براي است؛ گذرانده

   شناسان رفتند از این والیتگویا ولی  دهد کس رندان تشنه لب را آبی نمی 

 ( 143: 1371)حافظ،                 

  یاران   شهرِ  که  شیراز  در  که  دارد  خود  در  را  ايرفتهازدست  روزگار  از  تلخی  شکایت

  درست   دهد.نمی  اولیا   دست  به  هم  آبی  يپیاله  حتی  کسی  دیگر  مهربانان،  خاک  و  بود

  فارسی   زبان  در  رایج  هنوز  و  عادي  تعبیري  توانمی  را  کسیبه  ندادنآب  تعبیر  که  است

  شهر   یک  در  دو  هر  که  سعدي  دنیاي  با  حافظ  يویژه  ارتباط  به  اندیشیدن  با  اما  دانست؛

  نوستالژیک   يگمشده   دوران  و  متفاوت  دنیاي  یک  سرتح  گویی  بیت  این  اند،بوده   زیسته

  را   ایاول  اندتوانستهمی  که  اند داشته  بصیرتی  چنان  ،  روزگار  آن  مردم    که  کندمی  ترسیم  را

  ند.سشناباز رندان ي جامه در یحت

  تصویر  کمکم  سعدي  جهان   به  آشنا  يخواننده  ذهن  ي صفحه  در  حافظ  ياشاره  این

  ترسیم   نقاشی  شاهکاري  همانند  يسعد   گلستان  از  حکایتی  در  که  کندمی  پدیدار  را  زیبایی

  رقم   را  شیراز  يشدهسپري  خوب  روزگار  از  تصویري  حافظ  ذهن  در  تردیدبی  و  شده
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  قدیم  ایام   هاي خانه  دهلیزهاي   تاریک   و   سنگین  ي سایه  تابستانش،  گرم  هواي  در  که   زند می

  دختران   که  روزهایی  کرد.می  دعوت  نشستن  به  را  خسته  رهگذران  در،  دم  سکوهاي  و

  معطر   اتعرقی  از  جامی  آیینی،  تقدسی  با  و  کهن  سنتی  به  بنا  شیرازي  زیباي  و  شرمگین

  تقدیم   اند، نبی  خضر   از   تجسمی  گویی  که   گرما  از   خسته  پیران  به  را   شکر   با  آمیخته 

 آمده: آن در که دلکشی گلستان حکایت همان اند.کردهمی

  حَرورش   که  تموزي  در  رویی،  با  نظر  و  کویی  به  داشتم  گذر  جوانی  ایام  در   که  دارم  »یاد

  آفتاب   تاب  بشریت   ضعف  از  دي.بجوشانی  استخوان  مغز  سمومش  و  بخوشانیدي  دهان

  برد   به  من  از  تموز  حَرِّ   کسی  که  مترقِّب   کردم،  دیواري  يسایه  به  التجا  و  نیاوردم  هَجیر

  زبان   که  جمالی  یعنی  بتافت؛  روشنی  ايخانه  دهلیز  ظلمت  از  ناگاه  که  فرونشاند  آبی

  یات ح  آب  یا  برآید  صبح  تاري  شب   در  کهچنان  آید،  عاجز   او  صباحت   بیان  از  فصاحت 

  ندانم   آمیخته،  عرق  به   و  ریخته  آن  در  شکر  و  دست   بر  برفاب  قدحی  درآید،  به  ظلمات  از

 شراب   الجملهفی  چکیده.  آن  در  رویش  گُل  از  چند  ايقطره  یا  بود  کرده  مُطَّیب   گالبش  به

 (. 141 :1374 )سعدي، سرگرفتم.« از عمر و بخوردم و برگرفتم نگارینش دست  از

  در   پیوسته  و  واحد  فرهنگ  و  جغرافیا  یک  در  زندگی  و  بینامتنی  ارتباط  از  درجه  این

  این   آثار  به  نگریستن  به  مجاز  را  پژوهشگر  تنهانه  رفتهازدست  و  زیبا  دنیایی  داشتن  ذهن

  زیادي   حد  تا  بلکه  کند؛می  هم  با  هاآن  مطابقت  و  نگاه  یک  در  همشهري  شاعر  دو

  هاي نمونه  یافتن  کنار  در  بتوان   مطالعاتی  نچنی  ازطریق  بساچه  که  است  آن  ينویددهنده

 را سعدي و حافظ شعر میان ترژرف پیوندهاي وجود هنري، کارکردهاي پنهان اما جالب

  همین   مدیون   و  حافظ  شعر  يناشناخته  جذابیت   از  بخشی  خود  که  پیوندهایی  داد؛  نشان

 است.  سعدي  شعر زیباي دنیاي به پنهانی  هاياشاره

 

   نظری  انیمب و  تحقيق روش  .3

  در   که  ژرفایی  و  وسعت  با  هنري  تحلیل   و  نقد   هايشیوه  و   هنر  يفلسفه  و  هنر  با  آشنایی

  به   ادبی  محققان  نگرش  در  را   مهمی  کلیدي  هاينکته  تواندمی  است،  یافته  امروز  جهان
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 آن از  و بوده واقف  مفید ارتباط   این به  خود هنرشناسان کند. ایجاد  شعرپژوهی هاي شیوه

  به   موجزي   و  پرمغز  کتاب   که   رید،  هربرت  معروف،  هنرشناس  نمونه  براي  اند؛گفته  سخن

  غالباً   هنر  يساده  ي»کلمه  گوید:می  آن  آغاز  هايجمله  نخستین  در  نوشته،   هنر  معنی  نام 

  اما  شناسیم؛می  بصري   یا  تجسمی   هنر  نام  به  را  هاآن  ما  که   است  هنرهایی  آن  به  مربوط

  )رید، بگیرد.« بر در هم را موسیقی هنر و ادبیات هنر باید شیم،با خواسته را درستش اگر

1352:  1.)  

  قدیم  هايزمان  از  آن  کشف  که  شعر  زیبایی  ينهفته  رازهاي  از  بخشی  که  است  درست

 آن   اسرار  هرگز  شاید  و  مانده  نامکشوف  همواره  بوده،  پژوهندگان  و  ادیبان  آرزوي  همیشه

  با  که  داشت  امید  توانمی که   دهدمی نشان ادبی مطالعات  تاریخ  و تجربه  اما  نشود؛ هویدا 

  زوایاي   از  برخی  پژوهندگان  تدریج به  ادبی،  شاهکارهاي   با  آشنایی   و  مطالعه  و  زمان   گذشت 

  در  محققان که است  امید همین به درست کنند. کشف را ادبی  هايخالقیت يماندهپنهان

 زبان،   ظرایف  در  ریزبینی  با   که  اندبوده  آن  وي تکاپ  در  همواره  خود   يشعرپژوهانه  مطالعات

  بندي طبقه  و  تفکیک  و  گذارينام  با  سپس   و  کنند  کشف  را   معنا  و  لفظ  در  دقیق  هاينکته

  هاي شاخه  در  را  خود  هايدانسته  و  ببرند  پی  سخن  جادوي  يناشناخته  اسرار  به  هاآن 

 کنند.  بتث ادبی  هاينظریه یا بدیع و بیان و معانی  همچون ادبی علوم

 این  در  ادبی  ينظریه  و  گذشته  در  ادبی  علوم  این  هدف  از  نادرست  درک  متأسفانه

  و  فترت  هايدوره  در  ویژهبه  آن  نادرست   و  ناقص  و  عجوالنه   تعلیم   ي شیوه نیز  و  روزگار

  این   منزلت  و  قدر  و  علمی  اعتبار  از  مطالب،  تعمقبی  و   وارطوطی  تکرار  و  انحطاط

  است.  پوشانده  را آن اصلی هدف و کاسته ادبی  هايدانش

 

 تحقيق   یپيشينه .4

  آثار  نشر   با   را   شعرپژوهی   ي شیوه   این   که   کسانی   ي همه   همت   به   و   تدریج به   معاصر   دوران   در 

  هاي آسیب   برخی   از   فارغ   که   آمده   پدید   زمینه   این   در   اي تازه   جریان   اند، برده   جلو   به   گامی   خود 
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  شگرف  تأثیر   و   ادبی   صنایع   هنري   کارکردهاي   و   نقش   بر   مبتنی   رویکردي   بر   تکیه   با   ناگزیر 

 اند. گشوده   زمینه   این   در   را   اي تازه   هاي افق   و   کاویده   را   فارسی   شعر   بزرگان   شعر   ها، آن 

  از   گیريبهره  و  الهام  با   نوشته  این  در  شدهمطرح  هاي نظر  ي سرچشمه  تردیدبی

  تحقیقات   ارجمند  مروجان  و  آهنگانپیش  همگی  شناسیزبان  و  ادبی  هايآموزه  يچکیده

 و  سعدي   شعر  يزمینه  در  بسیار   هايمقاله  و  هاکتاب  و  ایران  و  جهان  شناسی زبان  و  ادبی

  آثار   يمطالعه  موهبت  یا  درسشان  مجلس  در  حضور  افتخار  که  است  بوده  حافظ

  ر پهناو ي پیشینه  این ي مجموعه  است. بوده نوشته   این بخش الهام طورکلیبه ارجمندشان

  ي حوزه   در  ویژهبه  عملی  تحقیقات   در  چه  و  شناسی زبان  و  ادبی  نظري  يحوزه  در  چه

  این   در  نیز  هاآن  از  کوچکی  بخش  نام  یادکرد  که  است   گسترده  چنان  حافظ  و  سعدي  شعر

 نیست.  ممکن کوتاه مجال 

  در   هاآن  يویژه  يکارکردگرایانه  تحلیل  و  حافظ  و  سعدي  شعر   هاينمونه  يهمه  اما 

  تدریجی   دستاورد  همگی  و   نیست  دیگران  ينوشته  از  برگرفته  کدامهیچ  حاضر  يمقاله

  براي   ايزمینه  هاآن  تحلیل   با  شده   کوشش  که  است  نگارنده  تحقیق  و  تدریس   سالیان 

 شود.  فراهم متناسبی نظري چهارچوب تدوین

 

 حافظ  و  سعدی شعر  در نویافته هنری  تمهيدات  یکارکردگرایانه  تحليل  یشيوه .5

  در   هاتکنیک  و  عناصر   کارکرد  و  نقش   بر  تکیه   آثار،  به  هنري  نگاه  اصول   اولین  از   یکی

  ي همه  نقاشی  هنر  در  نمونه  براي  است؛  هنري  اثر  آن  اصلی  هدف  و  غایت  به  رسیدن

  اصلی   مقصود  و  نهایی  هدف  خدمت  در  باید  نورپردازي  و  آمیزيرنگ  و  طرحی  عناصر

  نگاه،   این   از  است.  جاري  هم  سینما  و  نقاشی  ازجمله  هنرها  يهمه  در  اصل  همین  باشد.

  صور   وجود  صرفِ  که  است  هنگامی  شعر  ادبی  و  بالغی  تحلیل  در  غفلت  تریناساسی

  پرطمطراق   اصطالحات  يهیمنه  و  شودمی  پنداشته   زیبا  و  ارزشمند   ادبی  صنایع   و  شاعرانه

  صنعت  وجود  صرف  مثال   براي  که  کندمی  ایجاد  را  باطل  خیال   این  فروشانهفضل  و

  هنري   ارزشی  خودخوديبه  نامند،می  نیز  »تناسب« و  »مؤاخات«  را  آن  که النظیر« »مراعات
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  يروزمره  گفتارهاي   غالب   در   صنعت  این  که  زبانی  واقعیت  این  از  غافل   افزاید.می  شعر  به

  را   نامه  و  بردار  کاغذ   و  »قلم  يجمله  در  کهچنان   رود،می  کار  به  مرتب  هم  عادي  مردم

  تعلق  معنایی  يحوزه  یک  به  همگی  نوشتن،  و  نامه  کاغذ،  قلم،  کلمات  چون  س«؛بنوی

  به   حتی  و  دارد  وجود  تناسب  صنعت  ساختار،  و  صورت  در  حتمبه  جمله  این  در  دارند،

  گرفت.   نظر  در  هنري  نقش  و  کارکرد  آن  براي  تواننمی  اما  کند؛می  کمک  هم  فهم  سهولت

  در   هاآن  وجود  صرف  در  نه   ادبی  صنایع   زشار  هنرمحور  نگاه  در  که  است  درحالی  این

  تاروپود  در  هاآن  نورافشانی  و  بخشیحیات  و  فعال   نقش  و  کارکرد  چگونگی  در  بلکه  متن،

  است. خواننده بر  اثرگذار و آفرینزیبایی قدرت  و شعر  معنایی ساختار و

  اصی خ   موارد   در   ولی   دارد؛   متفاوتی   درجات   مختلف   اشعار   در   کارکرد   این   درخشش   البته 

  که   شود می   ایجاد   شعر   در   اي اعجازگونه   هاي تداعی   تناسب،   ي ساده   ظاهر به   صنعت   همین   با 

   آورد. می   وجود   به   بیت   یک   پیرامون   را   انگیزي شگفت   و   رنگارنگ   معنایی   هاي هاله 

 

 حافظ  شعر  در تناسب  صنعت کارکردگرایانه  تحليل .1 .5

  نمونه   براي  دید؛  توانمی  حافظ  شعر  در  را  تناسب  صنعت  باورنکردنی  و  برتر  هاي نمونه

  بیت: در

 که من چو آهوي وحشی ز آدمی برمیدم    گناه چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه

 ( 266: 1371)حافظ،                     

معشوقه تعلق دارند؛  در ظاهر »چشم سیاه« و »گردن دلخواه« تنها به مصراع اول و به  

درباره دو عبارت وصفی  این  درواقع  مراعاتاما  نوعی  در  به  ي معشوقه،  نامرئی  النظیر 

اي که گردن دلخواه و چشم سیاه دارد، به صورت مضمر معشوقهیابد و به»آهو« پیوند می

آهو تشبیه شده است. گویی گردن زیبا و دو چشم سیاه درشت طرحی مبهم از یک آهو  

ي آهو این تصویر مبهم و زیبا را در ذهن خواننده  کند و کلمهمصراع اول ترسیم میرا در  

می معشوقهتکمیل  که  و کند  بلند  گردنی  و  درشت  سیاه  چشم  دو  با  آهووش  اي 

دیگر در مصراع دوم این بیت حافظ  شود. ازسويداشتنی از وراي آن پدیدار میدوست



ـ ــی تمهيدات ناپيدای هنری.../محمدرضا امينی هایی از تحليل کارکردگرایانه نمونه   31 ــــــــــ

 

یه کرده و سپس در تداعی دورتري گویی این  خود را در رمندگی از آدمیان، به آهو تشب

گزینی مجنون و یک  گریزي و بیابانرمندگی و گریز از مردم و سر به بیابان گذاشتن، مردم

 کند!  ي بازخرید آهو از صیاد به یاد چشم لیلی را در ذهن زنده میپله دورتر صحنه

از اینجا به بعد ذهن  تا اینجا تفسیر بیت باال مبتنی بر شواهد متقن لفظی است؛ اما  

ي آشنایی و ممارست در شعر فارسی هنوز هم  خواننده بر اساس قدرت تخیل و سابقه

توان گفت تصویري هم  هاي ذهنی را ادامه دهد. میي تداعیتواند با ذوق خود زنجیرهمی

ده از تناسب  ش گیرد. این تصاویر حاصلتر مصراع اول شکل میي پنهاناز لیلی در الیه

تواند در ذهن اهل ادب آشنا با ابیات عربی، این بیت مشهور منسوب  ها میي واژهانهچندگ

 شود:هاي بالغی بسیار ذکر میکند که براي نمونه در کتاببه مجنونِ لیلی را تداعی می

 لیالي منکن ام لیالي من بشر؟       ا ظبیات القاع قلن لنا ــتاهلل ی  

 ( 393:  1359)رجایی،           

پرسد: »اي آهوان دشت شما را به خداوند سوگند به من گویید که  که شاعر در آن می

لیالي سیاه چشم من، از شما آهوان است یا از آدمیان؟« در گام ذهنی بعدي که شاید  

تناسب بین کلمه ي سیاه و توهمی بیش پنداشته نشود، ازمنظر باورهاي جادویی عوام، 

شم لیالیی اشاره داشته باشد که او را  تواند  به جادوي سیاه چسودا و دیوانگی مجنون می

 دیوانه کرده و این »گناه« به عهده و »گردن« اوست!  

گونه ابیات امري ذهنی و  ي تفسیرهاي اینجز سطح اول معنی، بقیهبدیهی است که به

خیالی است که ممکن است در ذهن بسیاري از خوانندگان هم تداعی نشود؛ البته شواهد  

ها تعمد داشته و از وجود دهد که او در ایجاد این تداعینشان میدیگر در دیوان حافظ  

ها آگاه بوده است؛ براي مثال در بیتی دیگر که مضمون آن به بیت باال شباهت دارد،  آن 

تناسبتو می ازطریق  حافظ چگونه  که  دید  چندبعدي  ان  تابلوهاي  خلق  به  لطیف  هاي 

 شود. در بیت: موفق می

 اي ما را  که سر به کوه و بیابان تو داده  رعنا را صبا به لطف بگو آن غزال 

 ( 98:  1371)حافظ،                    
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تناسب به چشم می بیابان  بین غزال، کوه و  با  در اولین سطح معنایی فقط  خورد و 

واژگانی وارد کرد؛ اما آشنایان شعر حافظ    ي توان صبا را هم به این حوزهقدري توسع می

دقیقمی تماشاي  قدري  با  که  بهدانند  حافظ،  شعر  پرنیان  در  جلوهتر  هاي  تدریج 

کمانی معنا پدیدار خواهد شد. درست همانند بیت »گناه چشم سیاه تو ...« هرچند  رنگین

این تناسب فقط در  به ظاهر کلمات کوه و بیابان در مصراع دوم با غزال تناسب دارد؛ اما 

که ازلحاظ دستور و معناي  تر کند، درحالیتواند تصویر غزال را کاملتداعی معانی می

معمولی کوه و بیابان به »ما« در مصراع دوم تعلق دارد. درواقع این عاشق است که سر به  

کوه و بیابان نهاده؛ البته درست همچون مجنون! و دوباره پیوستگی بین غزال )آهو( و 

 1تواند در ذهن تداعی شود.جنون و لیلی میم

البته زیبایی اصلی این بیت هنوز رخ ننموده است. »ما« که خواننده آن را فقط شاعر  

شود که او  پندارد، تنها به حافظ عاشق اشاره ندارد؛ بلکه شامل باد صبا هم میعاشق می

االن ]تشبیه مضمر[  هم از عشق یار لیالوش آهوچشم، همراه با مجنون عاشق )همچون غز

 سر به کوه و بیابان نهاده است! درست همانند:
 مست و او ازبوي گیسویت چشمت جادوياز من  حاصلمن و باد صبا مسکین دوسرگردان بی 

 ( 144:  1371)حافظ،                              

 صنعت  یک  وجود  از  آگاهی  صرف  که  شودمی  روشن  نکته  این  هامثال   این  اساس  بر

 شعر  در   آن  درخشش  و  کارکرد  بر  تأکید  مهم  و  ندارد  چندانی  ارزش  خودخوديبه  ادبی

 شود. ارزیابی  هاآن کارکرد و نقش بر مبتنی هنري  تحلیل در باید که  است

  

 شعر  در ناپيدا و  نهفته  صنایع تحليل  و وجو جست ضرورت .6

  از   فراتر  که  دارد  وجود  ما   ز ا  بسیاري   ذهن  در   نادرست  تصور  این  ناخواسته  شکلیبه  شاید 

 ندارد،   وجود  ادبی  صنعت  هیچ  دیگر  شده،  ذکر  بدیع  علم  هاي کتاب  در  تاکنون  آنچه

  ي قطعه   هر  یعنی  شود؛  انجام  کارکردگرا  و  هنري  منظري   از   شعر  تحلیل  اگر  کهدرصورتی

  تقویت   ازجهت  آن  عناصر   ي همه  سپس   و   گرفته  نظر  در  هنري  اثر   یک   عنوانبه  شعر   مستقل
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  ساختمان   در  اينهفته  هاينکته  که  هست  این  امکان  همیشه  شود،  بررسی  اثر  آن  کلی  هدف

  ي محدوده  در  فقط  نباید  را   ادبی  شگردهاي  و  صنایع  دیگر  عبارت  به  گردد.  هویدا  شعر

   روند.می فراتر بیت دو و یک  مرزهاي از هاآن از  برخی زیرا نگریست؛ بیت

 

 سعدی  شعر  در ناپيدا  بیاد صنایع از اینمونه  .1 .6

  نامکشوفی   و  نامرئی  اما   پرتأثیر  و  زیبا   هنرنمایی   ،بوستان  هايداستان  از   یکی   در  نمونه  براي

  با   که  است  سخاوتمندي  امیر  حکایت  آمد،  خواهد  اختصاربه  که  داستان  این  دارد.  وجود

  شتن ک  براي  را  مأموري  طائی،  حاتم  يگسترده  شهرت  از  خشمگین  و  حسد  از آکنده  قلبی

 دارد:می گسیل او

 برگماشت  خوردنش خون به را یکی  بداشت کین  سر  بر را ردــ م حسد

 گــرفت  پـی را جوانمــرد کشتن به  تگـرف  طـی یــبن راه بالجــوي

   آمــــدش فــراز  انسی بـوي  او کز  آمـــدش  پیشبـاز  ره هــب یـجوان

 ( 90 :1372 )سعدي،           

 از  چون  و  پردازدمی  مهمان  اکرام  به  خود  معرفی  بدون  که  است  حاتم  همان  جوان  این

 خواسته:  وي از را  حاتم سر پادشاه که  شنودمی او

 مـتن  از تیغ به کن  داــ ج کـاین  سر  مــمن  حاتم که  برنـــا دـ دیــبخن  

   ادـنه  از روشـ خ بـرآمـد را جـوان  اد ــنه  سر آزادگی به مــحات  وـچ  

 (91 )همان:                          

 گردد:برمی شاه نزد خالی دست گرفته، قرار حاتم احسان تأثیرتحت  که قتل  مأمور

 نـکـرد کـاري  که حالـی بدانست مرد رويـاب دو میــان در ک ـمل

 بر فتراک   بــه نبستی ســر   چـــرا خبر داري هـچ اـ ت   بیــا بگفتـــا

 نهاد  تمکین و گفت ثـنا  را ملــک داد بوسه نـزمی شاطر ردـجوانم

 خوبروي و منظر  خوش و هنرمـند ويــنامـج حاتـم دریــافتم هـک

 ...  بکشت فضلم و احسان شمـشیر به تــ پش  کرد دوتا لطفش بار را ـم
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  بسیار   گرفته،  کار   به  پایان  تا   آغاز  از  قتل   مأمور  نامیدن   براي  سعدي   که  ايشیوه  در  دقت

 او  آغاز  در  است:  داستان  در   مأمور  این  رفتار  تحول   با  متناسب  و  داستان  سیر   با  هماهنگ

 چون   و  شودمی  گسیل  حاتم  خون  خوردن  براي  که  ناشناخته  مأمور  یک  است؛  »یکی«  فقط

  حاتم   لطف  تأثیرتحت  که  گاهآن  اما  شود؛می  نامیده  »بالجوي«  افتد،می  راه  به  قصی  بدین

  به  وي مقابل در چون  و »مرد« رسد،می شاه به جزم عزم با  چون و »جوان« گیرد،می قرار

  شود!می نامیده »جوانمرد« گشاید،می  حاتم ستایش  به زبان شجاعت

 و  نیست  اتفاقی  که  است  مسلّم  اما  نماید؛می  طبیعی  شگرد  این  يکارگیر   به  هرچند

  بردن نام  چگونه   يدرباره  ادبی  يشیوه  این  داستان  همین  در   درست  آنکه  مدعا   این  شاهد

  این   ترتیببه  او  نامیدن  در  سعدي  است.  شده  اعمال   هم  حسود  فرمانرواي  این  خود  از

  کند: می  حکم  انصاف   به  که  پایان  در  و  ملک   مرد،  یمن،  در  فرماندهی   برده:  کار   به   را  کلمات 

  گام بهگام  که  هستند  منفی  شخصیت   دو  آغاز  در  اشگماشته  و  پادشاه  این  درواقع  شهنشه!

  اي شیوه  به  گام  هر  در  و  یابندمی  گرایش  سیرتینیک  و  انصاف  به  ریزيخون  خودخواهی  از

  داشته   هماهنگی  معنا  با  ظلف   مرحله  هر  در  تا   وندشمی  گذارينام  قبل   ي مرحله  از  ترمثبت

   باشد. هماهنگ داستان روند با  پلهپله نیز خواننده ذهن و باشد

  که  است  درستی  و  عمیق  دریافت  يدهندهنشان  خوبیبه  بوستان  از  مثال   این  در  دقت

  که   خاصی   فن   این  اعمال   زیرا   دارند؛   بالغت  و  فصاحت  مفهوم   از  سعدي   چون  شاعرانی

  برآورده   بالغت  و  فصاحت  هدف  دو  هر  گرفته،  کار  به  ها شخصیت  نامیدن  براي  شاعر

  معناي  شفافیت  و  رسایی  به  چون  است؛  فصیح  هم  »بالجوي«  يواژه  نمونه  براي   شود؛می

  تأثیر   داستان  از  مرحله  آن  در  چون  است؛  بلیغ  هم  و  رساندمی  را  قتل  مأمور  یعنی  منظور

 ي نقشه  بودنجدي  در  خواننده  ذهن  کردنمطمئن  یعنی  است؛  هنرمند  مقصود  که  ايویژه

  شده  انتخاب درست و مناسب ايکلمه جهت دو هر از و شده حاصل خوبیبه حاتم قتل

                 طـی  آل  بـــر گــفت ثنــا شهنشه وي  هاي ازکرم دید آنچه بگفت

 )همان(                            
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 کنیم،   خالصه  کوتاه  ي گزاره  یک   در   را  مطالب  این   يهمه  بخواهیم  اگر   درحقیقت   است.

 اند. شده برگزیده تناسب و درستی به کلمات بوستان داستان این در گفت باید

 

 حافظ  شعر  در ناپيدا ادبی صنایع  از ای  نمونه  .2 .6

  شخصیت   که  بوستان  در  باال  شگرد  همین  آیا  که  شود  مطرح  پرسش  این  دارد  جا  اکنون

  ممکن  اند،شده نامیده  موقعیت آن مناسب  القاب  و اسامی  با مختلف هاي صحنه  در واحد

  غزل  يگسیخته  ظاهر به  ابیات  آیا   و  باشد؟   رفته  کار  به  اي گونه  به  هم  حافظ   وان ید  در  است 

  یکدیگر   به  ترنامرئی  اما  مشابه  ايشیوه  ازطریق  اند،خوانده  پاشان  نظم  را  آن  که  حافظ

 اند؟ نشده مرتبط و پیوسته 

  اما   است؛   مستقل  فرصتی  نیازمند  خود  حافظ   شعر   يدرباره  پرسش   این  کامل   بررسی

  احیاناً   ياستفاده  با  حافظ  کهچنان  یافت،  آن  تأیید  براي  شواهدي  توانمی  کوتاه  نگاه  یک  در

  و   سروده  را   غزلیاتش   انگیزترینبحث  از   یکی   که  است  شگردي  چنین  از  دوپهلو،  عمدبه

 هاي: بیت  در که  اندمناظره و بحث و تردید و شک در ادیبان  هاستقرن

 کنند  ما به چشمی يگوشه که بود اـآی  د ــکنن  اــکیمی نظر  به را خاک که آنان

 کنند  دوا غیـبم  يخزانه از  کـه  بـاشـد  ی ــمـدع  طبیبـان ز بــه نهفتــه دردم

   کند چـرا تصوري  بـه حکایتی هرکس  کشد درنـمی رخ ز نقاب  چونمعشوق

 ( 199 :1371 )حافظ،                

  هرچند   نه؟  یا  دهد  ارجاع  »آنان«  به  را   مدعی«  »طبیبان  داشته  قصد   حافظ  واقعاً   آیا 

  دو   این  از  یکی  خود  ذهنی  گرایش  به  بسته  که  است  خوانندگان  ما  اختیار  در  نهایی  تصمیم

  از   حافظ  چون  سنجینکته  شناسسخن  که  نیست  تردیدي  اما  کنیم؛  انتخاب  را  صورت

  تواند می  »هرکس«  هم  سوم   بیت   در  آنکه   ویژهبه  است،  بوده  آگاه  دوگانه  انتخاب   این   امکان 

 وجود  بر   تأییدي  و  بازگردد  اول  بیت  در  ...«  که   »آنان  و  دوم   بیت  در  مدعی   طبیبان  به

   باشد. شعر این  در موردنظر  تعریض
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  يزنجیره  ایجاد  در  سعدي  يشیوه  همان  غزلیاتش  از  برخی  در  حافظ  که  نیست  تردیدي

  و   هاپیچیدگی  با  که  تفاوت  این  با  کرده،  استفاده  موردنظر  يپدیده  یا  شخص  به  ارجاع

  غزل  در  نمونه  براي  است؛  همراه  اوست،  شعر  سبکی  هايویژگی  از  که  دیگري  ظرایف

  سمت به  باریک  حداقل  بیت  هر  در  که  نیست  تصادف  سر  از  حتمبه  زیر  مشهور  و  زیبا  بسیار

 و   افرازدبرمی  سر  بارها  خود  ناچیز  يشتهکِ  از  شرمنده  شاعر  گویی  شود.می  اشاره  آسمان

  به   سر  خود،  عمر  اندک  حاصل  از  شرمنده  بعد  و  نگردمی  آسمان  پربار  سبز  مزرع  آن  به

 افکند:می زیر

  شبگرد«،   »اختر  »خورشید«،  نو«،  »مه  »فلک«،  مانند  هاییواژه  با  آسمان  به  مکرر  ياشاره

  پیوند  سپهر  با  مستقیم  که شود می  انجام پروین« ي »خوشه  و مه«  »خرمن »آسمان«، »دور«،

  »کمر   یا  فلکی[«  صورت   ها،عقاب  با  ]پرواز  »کاووس  چون  تعبیرهایی  و  کلمات  با  یا  دارند

  شکلی به  برو«  باالتر[   هم  چهارم  ]ازآسمان  و  بینداز   خرقه  مسیحا[  »]چون   یا  جوزا[«  ]حمایل

 اند. شده  صمشخ  زیرشان در خطی با باال  غزل  در همه و  مرتبطند آسمان به غیرمستقیم

  صنعت   همان از  ايکارکردگرایانه ينسخه  حافظ هنري نامرئی صنعتگري  این  درواقع

  به   ملتزم   را   خود  شاعر   و  نامند می  الیلزم  ما   لزوم   یا   التزام  را  آن  بدیع   در  که   است   لفظی

  غزل   در  حافظ  خود  نمونه  براي  کهچنان  کند،می  ابیات  يهمه  در  عبارتی  یا  کلمه  آوردن

 درو هنــگام و آمد خویش يکشته از یادم  نـو مـه داس و دیــدم فـلـک سبــز مـزرع

 مـشو نومـید سـابقه از هـمه ایـن بـا گفت   دمید خورشید  و بخفتیدي بـخت  اي گفتــم

 پرتو  صد رسد  خـورشید بـه تـو  چــراغ از  فلک  به مسیحا چو   مجرد و پــاک  روي گـر

 کیــخسرو  کمــر و ببــرد کـاووس  تــاج  عیار  کــاین مکن شـبگرد ختــرا بــر تکـیه

 بشنو نـصیحت  اسـت  گـذران  خوبــی دور  گوش  دارد گران ارچه لعل و زر گــوشـوار

 گرو  خورشید  و مه از بـرد که رانـد بیدقـی  حسن  يعرصه در که تو  زخال دور بد چشم

 دوجو به پروین يخوشه جوي به مه خرمن  عشق  کاندر  عظمت  این مفروش گو  آسمـان

   بـرو و بینـداز پشمینـه يخرقـه این  حافظ  سوخت خواهـد دین خرمن ریا و زهد آتش

 (316 )همان:                              
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  شکل به  را  شمع  يکلمه  بیت  هر  پایان  در  شمع«  چو  خوبانم  مشهور  تو  شقع  وفاي  »در

  این   در  شگرد  این هنري  هايداللت  و  شناسانهزیبایی  کارکرد  اما است؛  کرده تکرار  ردیف

  شعر   در  اساسی  فکري  دیالکتیک  یک  از  پرده  آن  در  دقت  و  دارد  خاصی  درخشش  غزل 

  دارد.  قرار حافظ نیادینب فکري مبانی  از یکی  يپایه بر که داردبرمی

  بهتر   شاید  و  است  سعدي  افکار  شبیه  خود  که  حافظ  ي اندیشه  اعماق  در  که  دانیممی

  شهر   يمثابه]به  شیراز   در  بالیده  ي صمیمانه  عرفان  يروحیه  اصول   از  اصلی  را  آن  باشد،

  در   رایج  هنوز  يروحیه  این  اساس  بر  آورد.  شمار  به  جغرافیایی[  مکان  نه  روحانی   و  مثالی

  اخالص   و  صمیمت  و  صفا  يپایه  بر  خدا  و  انسان  يرابطه  نوعی  اساس  شیرازیان،  فرهنگ

  شکلی  هر  ارزشمند،  گوهر  این  بی  و  است  خداوندگار  رحمت  عفو  بر  مبتنی  و  دو  آن  میان

  همین   تجسم  حافظ  شعر  در  زاهد«»  نمادین  تعبیر   است.  جانی  بی  صورت  تنها  عبادت  از

  ما  از کدام هر يچهره بر دارد امکان آن هر که  است  ظاهرپرستانه و فریبانهعوام صورتک

 آن  به   شبیه  کلماتی   و  زاهد   از   حافظ   منظور   موارد  بسیاري  در  که   روست ازاین  و  بنشیند

  عیار   نقد  در   همواره  که   گردد بازمی  وي  شخص   خود  به  نخست   رایج،  تصور  برخالف

 گیرد. می پیشی دیگران از خویش

  و   عرفانی  و  معنوي  عمیقاً  ياندیشه  آن  بین  شاعر  ذهن  در  ،کفل   سبز  مزرع  غزل   در

  را   مهربانش   خالق   و  انسان  بین   يرابطه  کمّی   معیارهاي   با  جز  تواندنمی  که   مرسومی   نگاه

 یابد، می  جوالن  مجال  ما  ي همه  ذهن   در  همواره  طمع  و  ترس   سر  از   و  نماید  تبیین

  ریشه   آسمان  سبز  مزرع  در  هدیدگرت   داس  نظیر،بی  غزل   این  آغاز  در  گیرد.درمی  کشمکشی

  است   قرار  که  است  آن  از  پس  داوري  روز  و  مرگ  معادل   و  دارد  کهنی  بسیار  فرهنگ  در

  دوزخ   به  را  آوردگانکم  و   کند  شمارش  را  آدمیان  بد  و  نیک   اعمال   وزن  دقیقی   ترازوي

   بفرستد. بهشت به را زاهدان و الیم  هايعذاب

  داس   این  که  دهدمی  نشان  پیشین  متون  در  عهمزر  و  داس  تصویر  تبارشناسی  به  توجه

 است.  مرگ رحمبی دروگر داس یادآور گویانفارسی جمعی يخاطره در
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  ماه   توصیف  براي مرگ به  اشاره کمترین  بدون را تصویر همین  امیرمعزي  حافظ، از پیش 

 سروده: چنین آسمان در

   اـــگی بـدرود همـی مـرغزار بـه گفتی  داس  چو نو ماه او در و مرغزار چو گردون

 داس(  ذیل: ،دهخدا يلغتنامه)            

 است:   آمده  همراه  مرگ  داس  با   بار  چند   خسرو   ناصر  شعر در  تصویر   این او از  تر پیش  اما 

 بیت: در نیز و

  کههنگامی  و  دارد  ارتباط  مرگ  با  آشکارا  شاهنامه  در  تمثیلی  تصویر  این  ترکهن  شکل  اما

  درویده  تمثیل  دهد،می  پاسخ  ها بدان  او  و  پرسندمی  زال   از  معماهایی   موبدان  شاه،  دستور  به

  موبدان   پرسش  چهارمین  در  است.  شده  ترسیم  تفصیلبه   مرگ   داس  با  تر  و  خشک  شدن

 شود:می پرسیده چنین زال  از

 جویبـار  و سبزه از  رــپ  بینی هـــک  مرغزار  کان  تــگف چنیـن چهارم

 سترگ آید اندر  زارــ مرغ وي ـــس  بزرگ داسی زــتی با مــرد یــکی

  ـرـس  ـارــک آن از او  بــردارد هــن  تر  و خشک گیا آن بدرود یــهم

 (219 :1ج ،1374 )فردوسی،          

   نجسی گندم  چو شدستی زرد که کنون     بترس مرگ  داس ز جهانی کشتمند  تو

 )همان(                                    

 سزا   باشد   همچنین   برادر   اي   کشت   این   داس    مرگ   اوست   داس   و   خلق   این   است   ایزد   کشتزار 

 )همان(                                           

 گوید: می  سخن چنین چیستان این شرح در زال  و

 هراس  اندر دل  زو تر و خشک کجا  داس  تیز با مـرد آن و بیــابــان

 نشنود سخن ســـازي البــه وگــر  بدرود همی یکسان خشک و تر

 نــیا  هـمانــش نبیــره همــانــش  گیا چون ما و است زمان دروگر

 بشـکــرد آیـدش پیش  که شکاري   ننگرد یک به یک جوان و پیر به
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  سرایش   عصر  تا  حافظ  عصر  بین  يفاصله  شاعرانه  تصویر  این  يپیشینه  یابیریشه  در

  براي   اما  باشد؛  بسنده  طورکاملبه  تواندمی  ادبی  تحلیل  ازلحاظ   شاهنامه  ملی  يحماسه

 حتمبه  الهیات  مباحث  يحوزه  در  ویژهبه  او  دانندمی  که  حافظ   شعر  و  اندیشه  با  آشنایان

  کنجکاوي   جاي  ز هنو   داشته،  بسیار  توجه   مغان  و   مهرآیینان  چون   کهن  ادیان  هاياندیشه  به

  توان می  آیا  و  است  رسیده  شاهنامه  به  کجا  از   تصویر  این  که  هست  سؤال   این  پرسیدن  و

  این   آیا  و  کرد؟   وجوجست  نیز  باستان  ایران  ادیان  و  فرهنگ  در  را   آن  تر کهن  هاي ریشه

  اغلب   که  کهن  اساطیر  و  ادیان  با  مرگ،  رحمبی  داس  و  خورشید  و  آسمان  بر  تأکید  همه

 ندارد؟  ارتباطی بوده حافظ موردتوجه طورعمیقبه اما پوشیده

  ارتباطی  چنین  وجود  اسالم  از  پیش  ایران  متون  در  وجوجست  سؤال،  این  طرح  از  پس

  با   گاهآن  شد.  یافته  زروانی هاياندیشه  با  غزل   این  محتواي  ارتباط  هايرگه  و  کرد  تأیید  را

  خوشبختانه  که  شد  مشخص  اسیشن ایران  منابع  در  ارتباط  این  يپیشینه  کنکاش  و  بررسی

  موردقبول  قطعی   شکل به  ایرانی  پژوهشگران  و  خارجی  شناسانایران  آثار   در  حدس،  این

  را   گريزرتشتی  معماي  یا  زروان  کتاب  نهم  فصل  زنر  نمونه   براي  است؛  گرفته  قرار

  از   یکی  که  دهدمی  نشان  تفصیل  به  و  داده  اختصاص  مبحث  همین  به  طورکلیبه

  پژواک   دادننشان  با   او  است.  خود  هايآفریده  مرگ   و  زوال   زمان  تعیین  زروان،  کارکردهاي 

  آشکار   طوريبه  زمان  اینجا   »در  گیرد:می  نتیجه  فریان  یوشت  پهلوي   متن  در  اندیشه   این

  : 1384  )زنر، کنند.«می همراهی را  او  اختران و تقدیر  شود.می ظاهر مرگ  خداي عنوانبه

  قسمت   این  ،شاهنامه  از  باال   در  ما  مورداستناد  ابیات  همین  به  استناد  با  نرز  ادامه  در  (364

  تفصیل به  و  شماردمی  خود  نظر  تأیید   در  اهمیت  با  بسیار  مدرکی   را   فردوسی  يسروده  از

  سوابق   این  اساس  بر  که  پذیرفت  توان می  قاطعیت   با  بنابراین  کند؛می  بررسی  را  آن  جوانب

 نــزاد  مــادر ز کس را مرگ جز که  نهاد  و ساز  است  چنین را جهان

              بـشمــرد هـمـی دم برو زمــانـــه  بــگذرد  بـدان درآید در این از

   (223 : )همان                       
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  فلک،   يمزرعه  در  نو   مه  داس   نمادین  بیان  در  حافظ  که  است  آشکار  طورکاملبه  ادبی

   است.  داشته زندگان يمزرعه دروگر داس و مرگ مفهوم به هم چشمیگوشه

  که   دید   توانمی  مجدد  قبلی،   يشیوه  همان  اساس   بر  غزل   این   بالغی  تحلیل   يادامه  در

 شده،  تکرار  غزل   آخر  ماقبل  و  آخر  بیت  در  دوبار  که  »خرمن«  يکلمه  با  »جو«  يواژه

 درو«  »هنگام  و  »کِشته«  ،»داس«  سبز«،  »مزرع  کلمات  ازطریق  اول   بیت  با  خاصی  ارتباط

 :بیت دو درواقع اما آورد؛می یاد به را «االخره مزرعه الدنیا » آشناي  مضمون و یابدمی

 دوجو به پروین يخوشه جوي به مه خرمن  عشق کاندر عظمت  این مفروش گو  آسمان

    بـرو و بینـداز پشمینـه يخرقــه این  حافظ  سوخت خواهد دین خرمن ریا و زهد آتش

 (316 :1371 )حافظ،                    

  غلبه  براي  بندگان  طاعات به  خداوند  نیازي بی  به  اتکا  با   شاعر  که   است حلیراه  بیانگر

   است. یافته الهی پیشگاه در خویش حاصلیبی از  خود شرم و هراس بر

  مسیحاي  چون  تواندمی  باشد،  کرده  زندگی  تعلقبی  و   آزاد  اگر  انسان  حافظ   نظر   به

  ي خوشه  و  مه  خرمن   الهی  استغناي  بیکرانگی  برابر  در  زیرا  کند؛  عروج  آسمان  به  پاک

  »جو« يمهکل ذهن، از دور  نسبتبه تلمیحی در داشت. نخواهند ارزش جویی هم پروین

  شگرفی   يعارفانه  سخن  و  تاریخی  ياواقعه  یادآور  ریا  و  زهد  و  دین  و  طاعت  کنار  در

  حافظ  رسد می نظر  به و است آمده جوینی  جهانگشاي تاریخ  کتاب در آن شرح  که  است 

  خاصی  دینی  ي نتیجه  آن  از   و  کرده  اشاره  آن  به  خود  شعر در  و  داشته  اي ویژه  توجه  آن  به

  بحث   همین  همچون   مباحثی  در  و  داده  مهمی  جایگاه  بدان  خود  ي اندیشه  نظام  در  و   گرفته

  ي جهانگشا   خیتار  در  تلخ  يواقعه  این  يدرباره  است.  کرده  استفاده  آن  از  باال   کلیدي

  شد: بخارا  متوجه  چنگیز که آمده ینیجو

  ه ب  ]چنگیزخان[   و  بگشودند...  دروازه  بود...  فزون  ملخ  و  مور  عدد  بر  لشکرها  »...و

  بایستاد...  مقصوره  پیش  و  راند  جامع  مسجد  در  و  آمد  اندرون   در  شهر و  حصار  يمطالعه 

  بود،  شهر  در  که  انبارها  پرکنند.  شکم  را  اسبان  است،  خالی   علف  از  صحرا  که  فرمود  و

  آوردند می   مسجد  صحن  میان  به  مصاحف  صنادیق  و  کشیدندمی  ]جو[   غله  و  کردند  گشاده
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  و...   و...  ساخت می  اسبان   آخور  را  هاصندوق  و  انداخت می  پاي   و   دست   را  مصاحف   و

 سادات  مقتداي  و  مقدم  که  الرندي،   الحسین  بن  علی  الدینجالل   امام  امیر  حالت   این  در

  افاضل   از  که  زاده،امام  الدینرکن  امام  به  روي  مشارالیه،  ورع  و  زهد  در  و  بود  النهر  ماوراء

 به بینممی اینکه است  حالت  چه موالنا گفت  و آورد مرقدهما، اهللطیب  بود، عالم علماي

 خداوند  نیازي بی  باد  باش!   خاموش  گفت:   مزادهاما  موالنا  خواب؟  به  یا  رب   یا  است  بیداري

 (.79 :1ج ،1389 )جوینی، نیست!« گفتن سخن سامان وزد.می که است 

  برگی   چون  جایک  را  زهاد  طاعت  و  زهد  خرمن  وزیدن  گاه  که  خداوند  نیازيبی  باد

  به   او  فصیح   و  آفرینکمال   زبان  در  و   گذاشته  شگرف  تأثیري   حافظ  ذهن  در   برد،می  باد  در

 است:  شده  تبدیل  زیر بیت در استغنا« »باد

   هندنن  جونیم به طاعت خرمن هزار  استغنا  باد هنگام که باش بهوش

 ( 202 :1371 )حافظ،             

  و بوستان هاي داستان در  هاشخصیت بیان  يشیوه کشف  ازطریق  توانمی ترتیب بدین

  غزلیات   غالب  ظاهر  برحسب  که  کسانی  که  پذیرفت  حافظ  شعر  بر  آن  منعطف  تعمیم

  این   از  درواقع  اند،پنداشته  گسیخته  ابیات  صورتبه  و  نامنسجم  عمودي  محور  در  را  حافظ

  بسیار   قالب  در   تنها  سطحی   تصوري  اساس   بر  را   انسجام  و  بوده  خبر بی  پنهانی  پیوندهاي

  یابند.درمی لفظی آشکار

 

 شعر  در هنری  کارکردگرای   تحليل  نظری  مبانی  تدوین .7

  بر   تأکید  و  توجه  که  پذیرفت  وانت می  شد،  ارائه  تاکنون  که  ايپراکنده  هايمثال   اساس  بر

  و   تکوین  در  هاآن  هنري   کارکرد  و  نقش  براساس   متن  در   موجود  ادبی  صنایع  توضیح

  فراتر  و کلی   نگاهی در است. شعر  تحلیل  در کاربردي و کارآمد  اصلی  اثر،  کل  اثرگذاري

  بهتر   شاید  ]یا  منتقد   يوظیفه  گفت  توانمی  خاص  ادبی  نقد  رویکردهاي  يمحدوده  از

  کهن   شعر  يحوزه  در  مک]دست  کارکردگرا  و  هنري  بررسی  در  نقاد[  ادیب  بگوییم  باشد

  شکل   ترین عمیق  به  را   اثر  سرودن  از  شاعر  نهایی  هدف  ابتدا  که  است   آن  کالسیک[  و
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  شعر   در  که   را   وسایلی  و  ها راه  يهمه  خود   دانش  ي مجموعه  به  اتکا  با  گاهآن  و  دریابد

  گزارشی   سپس  و  کند  بررسی  مثبت  نگاهی  با  شده،  استفاده  هدف  این  به  رسیدن  براي

  بدون   و  شخصهبه  خود  او  که  اتفاقاتی   تمام  و  شعر  ايهالیه  و  سطوح  تمام   از  سامانمند

 دهد. ارائه کرده، مشاهده آن در ادبی و زبانی ازلحاظ  شاعر آگاهی به توجه

  نکته   ن ی ا   که   است   ي ا شناسانه روش   ت ی اهم   ل ی دل به   مرحله   ن ی ا   در   مثبت   نگاه   وجود   بر   د ی تأک 

  خواهد   بر   را   ي ار ی بس   مقدر   مخالفت   ي ا ه ی توص   ن ی چن   اد ی ز   احتمال به   هرچند   که   بردارد   در 

  ي همه   ص ی تشخ   نقد،   که   ند ی گو ی م   و   گفته   تمام[   ی درست   ]به   همواره   که   جهت   ن ی ا   از   خت، ی انگ 

  مثبت  نگاه   با   د ی با   حتماً   کارکردگرا   نقد   ي مرحله   ن ی نخست   در   اما   است؛   ی ادب   اثر   بد   و   خوب 

  از   فارغ   شده   ه ی تعب   یی نها   هدف   به   شعر   دن ی رس   ي برا   که   ی پنهان   و   آشکار   دات ی تمه   کشف   ي برا 

  ی ب ی اد   چ ی ه   جانبدارانه   و   مثبت   نگاه   ن ی ا   بدون   را ی ز   ؛ بپردازد   نه   ا ی   بوده   واقف   بدان   شاعر   نکه ی ا 

  ساختار   از   درست   ی درک   به   دن ی رس   و   اثر   ي نهفته   ي ها یی با ی ز   کامل   نسبتًا  استخراج   به   موفق 

 . د شو نمی   باشد،   داشته   مطابقت   شاعر   سبک   با   که   گونه آن   شعر 

  در   ادبی  علوم   اندگیمعقب  دالیل  از  یکی  عجیب  ظاهربه  يقاعده  این  از  غفلت   اتفاقاً 

  سرآمدان  و گذارانپایه چون آنکه جايبه اندکوشیده اهرشته این مدرسان  که است زمانی

  طراز   شاعران  شعر  در  کنند،  تبیین   را  الهی   کالم  اعجاز  علل   کوشیدند می  که  ادبی  علوم   اولیه

 و  فصاحت   عیوب  دنبالبه  فردوسی  و  حافظ  و  سعدي   و   امرؤالقیس  چون  جهانی  اول 

  سخن   در  هیچ،  که  اول  طراز  شاعران  در  را  عیوبی  چنین  اینکه  از  غفل  بگردند،  بالغت

   یافت. وانت نمی هم ترپایین  بس ايهرتبه

 

 سعدی شعر  در اثرکوتاه یک  کامل  کارکردگرای تحليل  . 1.7

  عمل   در  تا   کرد  خواهیم  تحلیل  کامل  را   ي سعد  بوستان  از   کوتاهی  بسیار  داستان   اکنون

  پل   که   را  مهمی  اصل  البته  شود؛  داده  نمایش  کارکردگرا  نقد  کلی  اصول   اِعمال   چگونگی

  اما   است؛  باقی  خود  جايبه  ماند،  خواهد  مکتوم  اثر  از  بخشی  راز  اینکه  يدرباره  والري

  براي   تشویقی  بلکه  نیست؛  محقق  کار  از  او  جلوگیري  براي  وي  سخن  این  که  دانست  باید
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  کارش  از  پس   است ممکن  و نیستند  توضیح قابل همگی  شعر  هايزیبایی بداند که  اوست

 بماند.  نامکشوف کار از يا گوشه هم باز

 که:  است آمده بوستان کوتاه بسیار هايداستان از یکی در

 شکسـت پارسایی سر در شب به  مســت  داشت بغل در بربطی یکی

 سیـم مشت یک برد سنگدل  بــر  سلیـــم نیکمرد آن آمد روز چــو

 شکست  سر و بربط تـرا و مــرا         مست و بودي معذور  دوشینه کــه

            ســـیـم به اال  شد نخواهد به ترا   بیم وبرخاست  زخم آن شد  به مرا

 (132 :1372 )سعدي،           

  پیام  و  حوادث  سیر  و  صحنه  شرح  روشنی  و  سرعت  به  سعدي  موجز  و  فصیح  زبان

  داستان   سراغ  به  و  دهد  ادامه  خواندن  به  تواندمی  خواننده  و  کندمی  بیان  را  داستان  در  نهفته

 در  شتابزدگیبی  و  درنگ  با  باید  و  شده  شروع  تازه  هنري  گرتحلیل  کار  اما  برود؛  بعدي

  ین ا  اصلی  اهداف  یا  هدف  تکمیل  براي  چگونه  مختلف  اجزاي  که  باشد  آن  کشف  پی

   اند.شده استفاده  داستان

  ترجیح   و  دیگران  گناه  از   گذشت  داستان،  اصلی   پیام  که  شودمی  متوجه  خواننده  هر

  آهسته آهسته  داستانک   این  پیاپی   خواندن  بارچندین  است. خویشتن   بر  دیگري   آمیزمحبت

  ظاهر   چهارم  بیت  در  نکته  اولین  کند.می  آشکار  رفته،  کار  به  آن  در  که  را  لفظی  تمهیدات

  جاي به  چرا  پرسید:  باید  و  کند می  توجهجلب  غیرمعمول   طرزيبه  کالم   نحو   که  شودمی

  این   که  است  این  پاسخ  است؟   آورده  مرا«؟  و  »ترا  سعدي  ترا؟  و  مرا  معمولی  عبارت

 خود  بر  دیگران  ترجیح  همان  که  است  داستان  هدف  ترقوي  بیان  به  کمک  براي  ترفندي

  مرد   دیدگاه  از  نیز  سر«  »مرا  از  قبل  بربط«  »ترا  ترتیب  دنکر وارونه  و  ترفند  همین  است.

  مست   يدرباره  را  او  گذشت   و  جوانمردي   و  کرده  خود  سر  از  بیشتر  را  بربط  اهمیت  پارسا

 دهد.می نشان

  اقتضاي  دلیلبه   این  و  رفته  کار  به  عکس  حالت  در  درست  شگرد  همین  بعد  بیت  در

 زخم  بهبود  از  را  او  نخست  خواهدمی  و  دارد  پارسا  مرد  که   است  خاصی  منظور  و  معنی
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  سر   يدرباره  نخست  روازاین  شده؛  رفع  خطر  که  دهد  اطمینان  او  به  و  کند  آگاه  خود  سر

 است. نشده درست و مانده شکسته همچنان که او بربط از  بعد و گویدمی  سخن خویش

 حتی  یا  یک  دارد  جا  شدیم،  آشنا  حکایت  این  در  سعدي  کار  يشیوه  با  قدري  که  اکنون

  کوبنده   و  کوتاه  فیلمی  یا  نقاشی   تابلویی  همچون  که  را  ادبی   شاهکار  این  دیگر  چندبار

  که   را  آن  جزءبهجزء  در  نهفته  ترپنهانی  هاينکته  بیشتر  تخیل  با  و  بخوانیم  دقت  با  است،

 کنیم:  پیدا  شعرند،  اصلی  هدف راستاي در همگی

 شکسـت ساییپار سر در شب به  مســت  داشت بغل در بربطی یکی

 سیـم مشت یک برد سنگدل  بــر  سلیـــم نیکمرد آن آمد روز چــو

 شکست  سر و بربط تـرا و مــرا         مست و بودي معذور  دوشینه کــه

  ســـیـم به اال  شد نخواهد به ترا   بیم   برخاست و زخم آن شد  به مرا

 )همان(                        

  معذور   و   مست   منطقی   ترتیب   جاي به   ، «بودي   معذور   و   مست   دوشینه »   بیت:   در   که   پیداست 

  او،   مستی   گناه   اعالم   از   پیش   حتی   خواهد می   زیرا   آمده؛   مست«  و   »معذور   غیرعادي   عبارت 

   نیست.   بدو   زدن زبان زخم   و   جویی عیب   پی   در   دهد   نشان   تا   کند   بیان   را   معذوربودنش 

  ادبی   اثر  در  که  کرد  بنديصورت  چنین  کلی  ياقاعده  شکلبه  توانمی  را  مثال   دو  این

  اصطالح به  یا  لفظی  تغییر  آن  کند،  کمک  معنا  ترقوي  و  بهتر  بیان  به  صورت  در  تغییر  هرگاه

  بلکه  نماییفضل و تزئین  جهت  در تنها نه  که  کرد  تلقی ادبی صنعتی  باید  را  هنجارگریزي 

 است.  شده  گرفته کار به درستی به مطلب  بیان قدرتمندترکردن درراستاي

  برگرفت.   شعر  این  در  تر پنهان  و  ترظریف  ادبی  صنایع  رخسار  از  پرده  توانمی  اکنون

  است   آن  درراستاي   همه  اول   بیت  در  نورپردازي  و  دوربین  دید  يزاویه  سینمایی  نگاه  از

  اخالقی   اصلی  عنوان به  که  اوست   آبروي  حفظ   زیرا  دارد؛  نگاه  نهان پ  را  مست  مرد  هویت  که

  رسد می  نظر  به  گاهی   که  است   ايگونه  به  »مست«  صفت  کارگیريبه  شکل  دارد.  اولویت

  تلوتلوخوران   و  مست  شبنیم  تاریکی  در  که  است  بربط  انگار  و  رفته  کار  به  بربط  براي

  نام   هم  را  ذهنی  مبهم  تصویر  این  شکند!می  پارسا  سر  در  کسی  دخالتبی  و  رودمی  پیش
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  که   »شکست«  پهلوي  دو  فعل  هم  و  کندمی  ایجاد  دارد،  خود  در  زنده  موجودي  که  بربط

  معلوم   تاریکی  و  ابهام  این  در  تا  کندمی  تقویت  را  آن  باشد،  الزم  هم  و  متعدي  هم  تواندمی

  قراردادن   است.  بوده  تصادفی  حد  چه  تا   و  عمدي  پارسا   سر  شکستن   حد   چه  تا   نباشد

  قرائتی   در  که  ویژهبه  است،  کرده  تقویت  را   گرایش  این  هم  جمله  آغاز  در  بربطی«  »یکی

 پندارد. می بربط به متعلق  هم را »یکی« حتی  لحظه  یک ذهن مکث با همراه

  ي کلبه   به   تنها   شب   انتهاي   در   و   ساز   گرفتن بغل   در   مستانه   گویی عاطفی   لحن   لحاظ   از 

  بیت   این   در   را   رفته   برباد   زندگی   و   عشق   و   کسی بی   از   تلخی   ن داستا   بازگشتن   خویش   گدایی 

  گذرگاه  که   ها کوچه   این   تاریکی   در   شب   دیرهنگام   این   در   پارسا   اما   کند؛ می   روایت   نظیر بی 

  او  آیا   است؟   آمده   کار   چه   به   دیوارش   شکند می   سر   و   هاست شب نیمه   مست سیاه   خراباتیان 

  گشته نمی   باز   خانه   به   ره   همین   از   خراب   و   مست   روزگاري   خود   امروزین   پارسایی   از   پیش 

   خیزد؟ برنمی   مشترک   اي تجربه   از   او   باورنکردنی   مداراي   و   شفقت   این   و   است؟ 

  نیز   «سیم  مشت   یک  برد  سنگدل   بر   /سلیم  نیکمرد  آن  آمد  روز  چو »  یعنی:  دوم  بیت

  مارگزیده  به  نیک  تفأل   سر  از   را  »سلیم«  يواژه  عربی  زبان  در  ست:  ادبی  صنعت  چند  حاوي

  القلب سلیم  و  النفسسلیم  حال   همان  در  و  رسیده  بدو  زخمی  که  پارسا  با  اینجا  در  که  گویند

  مست   به  داستان  راوي  ازسوي  بلکه  پارسا  زبان  از  نه  »سنگدل«  لغت  شده.  اطالق  است،  هم

 یادآوري   او  مقصربودن  پارسا«  سر   شکستن  »  و  »سنگ«  تناسب  ازطریق   شاید   تا   شده  اطالق

  عفو  و گذشت  ارزش  بعدها و نکند فراموش را او گناه فعالً خواننده دیگرويازس و شود

  تناسب   ایهام   هم  و  پول   زیاد  نسبتبه  مقدار  هم  سیم  مشت  یک   عبارت  بشناسد.  را  پارسا

 آورد.می یاد به را  ساز تعمیر با بربط[ هايرشته معنی ]به سیم

  عملی  و   سخن  آن   از  بیت   هیچ   در   و   داستان   این  سراسر   در   چرا  پرسید  ازخود  توان می  اما 

  این   سرایش   در   سعدي   که   است   شگردي   ترین پنهان   و   برترین   خود   این   زند؟ نمی   سر   مست   از 

  و   سکوت   و   شرمندگی   جز   مهر   و   جوانمردي   همه   این   برابر   در   مست   زیرا   برده؛   کار   به   شعر 

  ندن فروافک   سر   این   درحقیقت   بکند؟   تواند می   کاري   چه   و   بگوید   تواند می   چه   خاموشی 

    اوست.   ازسوي   توبه[   شاید   ]و   گزاري سپاس   و   عذرخواهی   گویاترین   و   بهترین   خاموش 
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  در  تفصیل  همه   این  دیگر  هنري  اثر  هر   فنی  شرح  همانند  که  داشت  یاد  به  باید  اکنون

  هم  با همگی خواندن باریک از پس که است جزئیاتی مويبهمو شرح ينتیجه فقط ظاهر

  داستان   این  رنگین  و  چندبعدي  تصویر  آن  ي نتیجه  در  و  شودمی  تداعی  بارهیک  به  ذهن  در

  اثر   کردنتکهتکه  و  تشریح   از  بدبینی  با  وقتی   کسان  بسیاري  بندد.می  نقش   خیال   يآیینه  در

  متفاوت   طورکاملبه  يحوزه  دو  این  تفکیک  گویند،می  سخن  آن  جان  بردنازمیان  و  هنري

 و   مشاهده  و  رویارویی  يلحظه  در  هنر   مستقیم  خاطبم   موقعیت   زیرا  برند؛می  یاد   از   را

 آن   در  اشراقی  شهود  یک  مانند  و  است  پارچهیک  و  واحد  امري  هنري  اثر  از  بردنلذت

  ساز  و  ساخت  چگونگی  تفصیلی  شرح  کهدرحالی  افتند.می  اتفاق  مخاطب  ذهن  در  واحد

  طورکلی به آن هدف و ماهیت که  است  دیگري امر آن فنی مختلف  هايالیه در هنري اثر

 است.  متفاوت

 

   گيرینتيجه .8

 بینشی   و  تازه  نگاهی  از  استفاده  با  که  است  گسترش  درحال   اندیشه  این  معاصر  دوران  در

  جدید   هنرشناسان  و  شناسانزبان  یا  قدیم  ادیبان  اندیشه  و   آثار  ترعمیق  درک  از  ترکیبی

  چون   زیبایی  و  دلنشین  شعرهاي   ناپیداي   یا   پیدا   هاي هنرنمایی  رازورمزهاي   توانمی

  عملی   هاينمونه  و  نظري  مباحث  کرد.  آشکار  زیادي  حد  تا   را  حافظ  و  سعدي  هايسروده

  به   رسیدن  براي  موضوع  این   رحط  صرف  که  دهدمی  نشان  حاضر   ينوشته  در  شدهارائه

  پرداخت   نیازمند  هدفی   چنین  به  رسیدن  و  نیست   بسنده  عینی  دستاوردهاي  و  ملموس  نتایج

  براي   عملی  روندهاي  يمندانهروش  طراحی  و  روشن  اصول   تدوین  و  منسجم  يانظریه

  است.  آتی تفصیلی هايتحلیل و اولیه يمطالعه

 و   زدگیشتاب  هرگونه  از  پرهیز  هدف  نای  سويبه  پیشروي  در  نکته  تریناساسی

  مندان عالقه  يهمه   جمعی  فکريهم   و  دقت  و  تعمق  ازطریق  تنها  که  است  خودشیفتگی

  که   است  رویکردهایی  و  ها رشته  دیگر  محققان  همچنین  و  عملی  و  نظري  ادبی  نقد  به

  ژوهش پ   هايزمینه  در  که  را  وسیعی  طرح  چنین  تکمیل  براي  الزم  اجزاي  تدریجبه  توانندمی
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  خواهد   مثبتی   تأثیر   فارسی  شعرپژوهی   کاربردي   یا   و  بنیادین  مطالعات  ي حوزه  در  آموزش   و

  هاي نمونه  و   نظري  مبانی  بر   مبتنی  مقدماتی  طرح  رسد می  نظر   به  آورند.  فراهم   داشت،

  و   اقتضائات  به  توجه  شرط  به  و  بالقوه  صورتبه  شده  ارائه   نوشتار  این  در  که  عملی

  ادبیات   بزرگان  سایر  نثر  حتی  و  شعر  يدرباره  تواندمی  شاعر  هر  خاص  هايمناسبت

 شود.  اعمال   نیز  فارسی
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