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  هاي شعر فارسي  علم معاني در گذر از سبك
  1كاردگر يحيي

  دانشگاه قم زبان و ادبيات فارسي دانشيار
  چكيده

هـاي زبـاني،     كوشد با معرفـي ظرفيـت    هاي اصلي علوم بالغي است كه مي  هعلم معاني يكي از شاخ
پيوندي ماندگار بين آثار ادبي و مخاطبان آن برقرار كند. از اين رو بررسـي چگـونگي پيونـد آثـار     

هاي گوناگون، موضوع اصلي ايـن علـم اسـت. از آنجـايي       ادبي و خالقان آن با ذوق مخاطبان دوره
پذيرد، بايسته است مباحث علم معاني   هاي بسيار مي  دگرگوني و ذوق مخاطبان هاي شعري  كه شيوه

هـاي مختلـف در     هـاي شـعري از سـبك     نيز متحول شود. اين مقاله كوشـيده اسـت در قالـب نمونـه    
هـاي شـعري     اي توصيفي، تحليلي و تطبيقي، فراز و فرودهاي علم معاني را در گـذر از سـبك    شيوه

هد و به اين پرسش پاسخ دهد كه: آيا علم معاني پا بـه پـاي تحـوالت شـعري و     مورد بررسي قرار د
رغم   دهد كه علي  ذائقه مخاطبان شعر فارسي متحول شده است؟ پژوهش حاضر نشان مي   دگرگوني
تحوالت چنـداني   زبان، سبك و مخاطب شعر فارسيهاي وزن، معنا،   هاي بسيار در زمينه  دگرگوني

جود نيامده است. از ايـن رو از ميـزان كارآمـدي ايـن علـم در نقـد بالغـي شـعر         در علم معاني به و
هـاي بالغـي اشـعار      هـاي عملـي از بررسـي جنبـه      فارسي كاسته شده است. بديهي است ارائه نمونـه 

تواند نقاط قوت و ضعف علم معاني را آشكار سازد و زمينه را براي تحول و   هاي مختلف مي  سبك
  فراهم آورد.كارآمدي اين دانش 
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  مقدمه
هايي با علـم بيـان و     هاي اصلي علوم بالغي است كه تفاوت  علم معاني يكي از شاخه  

شـود، پنهـان     هـاي علـوم بالغـي مـي      بديع دارد. آنچه موجب تمايز علم معاني از ساير شاخه
ور، ـهـايي چـون دستـ     ي، رابطـه تنگاتنـگ آن بـا دانـش    ـون ادبـ ـهاي آن در مت  فتبودن ظرا

هـاي    . و سرانجام تفاوت معيارها و موازين ايـن علـم در زبـان    ... شناسي، معناشناسي و  هـنشان
ات همـان زبـان شـكل    ـانـ ـهـا و امك   يـمختلف است. علم معاني در هر زباني بر مبناي ويژگ

تواند به عنوان دانشي كارآمد در خلق و نقـد بالغـي     رت است كه ميگيرد و در اين صو  مي
آيد آن   آثار ادبي تأثير گذار باشد. پرسشي كه در رويارويي با علم معاني فارسي به ذهن مي

هاي زبان و ادب فارسي شكل گرفته اسـت. متأسـفانه     است كه آيا اين علم بر مبناي ويژگي
توان بـه ايـن     تكيه بر نظر پژوهشگران و منتقدان ادبي ميپاسخي كه با بررسي كتب معاني و 

و شـفيعي   1374:16همايي، ؛4ـ   5: 1376(ر.ك: دبيرسياقي، پرسش داد، پاسخي منفي است
گيري و توضيح مباحث اين علـم    ). عدم توجه به نقش مخاطب در شكل55: 1353كدكني،

م معـاني، ابهـام در نقـش علـم     توجهي به تغيير و تحول ذوق مخاطبان در بـازنگري علـ    و بي
هاي خيالي و هنري متون و نقد اين آثار، عدم ارائه تعريفي جامع و مانع   معاني در تأمين جنبه

گيري و هدف آن را مشخص كند و آن را   از علم معاني كه حدود و ثغور آن و فلسفه شكل
ان نماينـدگان ذوق و  توجهي به شاهكارهاي ادبي به عنـو   هاي ديگر متمايز كند، بي  از دانش

هـايي چـون     نگاه مخاطبان در اعصار مختلف در تدوين اين علم، عدم توجه به تفاوت گونه
هـاي هنـري     نظم، نثر و شعر در تدوين مطالب اين علم، ابهام در تعيين جايگاه هنجارگريزي

ي، هاي مطرود و مقبول در كتب معان  در خلق آثار ادبي و نامشخص بودن مرز هنجارگريزي
توجهي به انواع ادبي در تدوين اين علم، ناديـده گـرفتن ماهيـت زبـان فارسـي در طـرح         بي

برخي از مباحث اين علم، تكرار مطالب و مباحث آن، عدم تفكيك مرز زبان و ادبيـات در  
رين عواملي است كه بر ناكارآمدي علم معـاني دامـن زده تـا    تتدوين مطالب آن و... از مهم

). 114: 1383(ر.ك: صـفوي،  انـد   ر نقش و جايگاه اين علم ترديد كـرده بدانجا كه برخي د
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 : 1353پيشنهادهايي براي رفع نواقص و معايب اين علم ارائه شـده (ر.ك: شـفيعي كـدكني،   
)، اما آنچه پيش از هر اقدامي در اين زمينه سودمند است، بررسـي سـير تحـول ايـن     55ـ   57

هاي عملي از بررسي متون بـر مبنـاي مباحـث علـم معـاني        علم از آغاز تا امروز و ارائه نمونه
است. اين مقاله در راستاي پاسخ به چنين نيازي تدوين شده است. بررسي فراز و فرودهـاي  

هـاي    هاي مختلف، مبناي ايـن مقالـه اسـت. نمونـه      علم معاني در چهار نمونه شعري از سبك
  شعري عبارتند از:
 ق) 432( وفات :  الف: منوچهري

ــو همــه جــان و تــن مــن اي ــاده ! فــداي ت ب
  

دل مـــن حـــزن مـــن كـــز بـــيخ بكنـــدي ز 
)78: 1370( منوچهري،   

  ق)792حافظ (وفات:  ب:
بيـــا و كشـــتي مـــا در شـــط شـــراب انـــداز

  
خروش و ولوله در جان شيخ و  شاب انـداز  

)355: 1371( حافظ ،    
  ق)1081صائب تبريزي (وفات :  ج:

ــ  رصــبح اســت ســاقيا مــي چــون آفتــاب گي
  

عــيش رميــده را بــه كمنــد شــراب گيــر      
)2288/ 5: 1368( صائب تبريزي،    

  ش)1378نادر نادر پور ( وفات :  د:
شيرين انگور اسـت ؟ ( نـادر پـور،     ءچه مي گوييد ؟ /كجا شهداست اين آبي كه در هر دانه

1381 :224(  

  پيشينه و ضرورت تحقيق
ان و بديع، آثار بسياري منتشـر شـده   هايي چون معاني، بي  در زمينه علوم بالغي و دانش

رغـم انتشـار     و متون بسياري از منظر علم بيان و بديع مورد بررسي قرار گرفته است، اما علي
كتب بسيار در علم معـاني، مباحـث ايـن علـم در بررسـي عملـي متـون ادب فارسـي كمتـر          

ده اسـت.  آزموده شده و تنها در كتب اين علم و شـواهد مكـرر آن محصـور و محـدود مانـ     
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هاي عملي بررسي متون بر مبناي علـم معـاني، دشـواري      علت اين امر را بايد در فقدان نمونه
هـاي ايـن علـم و      به كارگيري مباحث آن در نقد بالغي متون و سرانجام پنهان بودن ظرافت

ها جستجو كرد. از اين رو اين مقالـه كوشـيده اسـت بـا ارائـه        دشواري استخراج اين ظرافت
اي عملي از بررسي متن بر مبناي علم معاني، الگويي جهت بررسي متون ادب فارسـي    نمونه

در حوزة علم معاني ارائه دهد و در ضمن اين بررسي، نقاط قوت و ضعف ايـن علـم را بـاز    
هاي ايـن علـم و بـه كـار گيـري آن در بررسـي متـون ادب          نمايد تا زمينه براي رفع نارسايي

  شود.فارسي بيش از پيش فراهم 

  علم معاني در شعر منوچهري
شاعر با باده  ءشعر منوچهري از نظر محتوايي چندان غني نيست و گفتگوي يك سويه

ه در ـاده كـه ريشـ  ـآميـز بـه بـ     هاي آن و سـرانجام ابـراز شـيفتگي مبالغـه      و برشمردن ويژگي
گـي شـعر   دهد. اولين ويژ  هاي عربي دارد، چهارچوب محتوايي شعر او را تشكيل مي  خمريه

كوشـد محتـواي انـدك شـعر را در دوازده بيـت        گرايي مي  منوچهري آن است كه با اطناب
آشـكاري در شـعر او دارد و پـس از     ءهاي آن جلـوه   گسترش دهد. از اين رو اطناب و گونه

هـاي    كند كـه مهمتـرين آنهـا عبارتنـد از: جملـه       اطناب، چند ويژگي شعر او جلب توجه مي
جايي اجزاي جمله. در ادامه بـه توضـيح   عيارهاي زبان، حذف به قرينه، جابهمكوتاه مطابق با 

  پردازيم:   هاي مذكور مي  هريك از ويژگي

  الف. اطناب 
گرايي شعر با محتواي آن كـه وصـف شـراب اسـت و هـدف شـعر كـه القـاي           اطناب

كميت شيفتگي به شراب است، سازگاري دارد و چندان ممل نيست. اما عدم همخواني بين 
كند. اطنابي كه بركليت شعر حاكم اسـت    محتوا و ابيات، چنين اطنابي را به مخاطب القا مي

ه و ـداليـ ـاليـه، مسن   ، مضـاف   مـق عطف متمـز از طريـو در محور افقي شعر و در يك بيت ني
اين موارد، بيش از آنكه ضـرورت معنـا    ءگيرد كه در همه  كارگيري فراوان قيد، شكل مي  به
خـورد    بارز اين ويژگي در بيت اول به چشم مـي  ءاب كند، جبر وزن دخالت دارد. نمونهايج
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و تكـرار ضـمير    "از دل"، "از بيخ"تكرار نقش متممي  "جان و تن" ، عطف"همه"كه قيد 
از مصاديق اين اطناب است و البته اطنابي كه صرف نظر از جبر وزن عروضي، جهت  "من"

 ءزدايي از شاعر به كـار گرفتـه شـده و فايـده      نقش باده در اندوه بيان شيفتگي شاعر به باده و
  هنري آن آشكار است: 

ــن ــن م ــه جــان و ت ــو هم ــداي ت ــاده! ف اي ب
  

كـــز بـــيخ بكنـــدي ز دل مـــن حـــزن مـــن 
 

شعر  گرايي و فرديت "من"كه انعكاس جبر رديف بر فضاي شعر است،  "من"تكرار 
هـاي    در ايـن شـعر حكايـت دارد. جملـه     "يمن فرد" ءمنوچهري را برجسته كرده و از غلبه

نمايـد و بـاز در     دعايي نيز از مصاديق ديگر اطناب در شعر منـوچهري اسـت كـه ممـل نمـي     
  القاي شيفتگي شاعر، به باده نقشي  اساسي دارند: 

ــي دارد ــن ارزانـ ــه مـ ــدايت بـ ــاده خـ اي بـ
  

ــن    ــدن م ــه راحــت روح و ب كــز تســت هم
 

هـا نيـز از تنـوع آنهـا       جسته است، نحو بكسان جملهكه در شعر، بر "من"بعد از تكرار 
هـاي منـوچهري را     تـوان تكيـه كـالم     هـاي مكـرر نحـوي مـي      كاسته و حتي از دلِ اين جمله
هايي كه به عنوان مصداق اطناب نيز از آن ياد شـده تكـرار قيـد      دريافت. يكي از تكيه كالم

خـورد و اينگونـه     بـه چشـم مـي    8، 6، 5، 4(دوبار)،  3، 1هاي   است كه در بيت» همه«تأكيد 
هـاي اطنـاب     هاي اطنابي كالم به مخاطب نقش دارنـد و يكـي از گونـه     موارد در القاي جنبه

  است:    يعني ذكر خاص پس از عام را در اين شعر برجسته كرده
عيش تن و زيستن مـن؛    امن دل و كام حياتم؛ همه جان و تن من؛ همه  همه 

  راحت روح و بدن من. ل و دمن من؛ همه ربع و طلو همه 

  هاي كوتاه مطابق با معيارهاي زبان   جمله ب.
جملـه،  14له، مسـتقل و  ـجملـه تشـكيل شـده كـه چهـارده جمـ      28شعر منـوچهري از   
اصـلي شـش بيـت را     ءوابسته، بدنه ءوابسته، شش جفت جمله ءاند كه از چهارده جلمه  وابسته

خورد. صـرف نظـر     بسته نيز در يك مصراع به چشم ميوا ءتشكيل دادند و يك جفت جمله
ها اندك اسـت از ايـن رو     جمله ءها، اجزاي تشكيل دهنده  از وابسته يا غير وابسته بودن جمله
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هايي با مطابقت كامل با معيارهاي زبـان در شـعر بـه      علي رغم جبر وزن عروضي، گاه جمله
گونه را از زبان معيار و طبيعي برگزيده هاي شعر  خورد. گويي منوچهري اين جمله  چشم مي

هـاي    دهـد كـه برخـي از جملـه      و بدون هيچ دخل و تصرفي به كار برده و اين نكته نشان مي
هـايي را از زبـان     توانـد چنـين جملـه     داني چون منوچهري مي  اند و شاعر زبان  زبان، شعرگونه

 معيار استخراج كند:

  اي باده خدايت به من ارزاني دارد ،
[اي باده] يا در خم من بادي يا در قدح مـن

  

ــن      ــن م ــا در ده ــادي ي ــن ب ــف م ــا در ك ي
 

گونه موارد، گريز از جبر وزن عروضي و از ميـان بـردن مـرز بيـان       بالغت شعر در اين
شعري و غير شعري است و همين ويژگي، شعر را به طبيعت گفتاري و گفتار طبيعـي پيونـد   

تازي سعدي   ي مورد توجه بسيار است. دليل اين ادعا نيز يكهدهد و در بالغت زبان فارس  مي
كتب معاني است كه بيش از هر شاعر فارسي زباني به اين گفتار طبيعي شعرگونه  ءدر عرصه

  نزديك شده و به همين دليل معيار فصاحت و بالغت زبان فارسي است. 
هـاي    نتيجـه، جملـه  منوچهري تنها دو بار نتوانسته از جبـر وزن عروضـي بگريـزد و در    

نامتعارفي در شعر او شكل گرفته است. بدون ترديـد عصـر حيـات شـاعر كـه زبـان فارسـي        
هـا    گيـري ايـن جملـه     داني منوچهري در شـكل   كند و عربي  هاي آغازينش را سپري مي  دوره

  تأثير داشته است: 
ــه ــوطمء از دانـــ ــازيد حنـــ ــور بســـ انگـــ

  

ــن     ــن مــ ــبز ردا و كفــ ــرگ رز ســ وز بــ
 

، بـرگ رز سـبز آورده كـه ايـن     بـرگ سـبز رز  بعيت از قواعد عربي بـه جـاي   كه به ت
  سعدي هم نمونه  دارد:  گلستانويژگي در 

ــه ــاد فتنــ ــي افتــ ــاموقتــ اي در شــ
ــمند  ــتازادگان دانشـــــــ روســـــــ
پســـــران وزيـــــر نـــــاقص عقـــــل

  

ــه  ــر كــس از گوش ــد ه ــرا رفتن اي ف
ــارفتند ــه وزيـــــــري پادشـــــ بـــــ
ــد     ــتا رفتنـ ــه روسـ ــدايي بـ ــه گـ بـ

)155:  1377(سعدي شيرازي،   



 229   يفارس شعر يها  سبك از گذر در يمعان علم

 

 

پسران كم عقل وزير. در اين جا مضاف اليه « نويسد:   يوسفي در توضيح بيت اخير مي
( وزير) پيش از صفت ( ناقص عقل ) آمده و بين موصوف ( پسران) و صـفت فاصـله پديـد    

اي از تـأثير اسـلوب     ، نمونـه گلستانآمده است ... بعضي از معاصران اين نوع استعمال را در 
). و مورد ديگر در مصراع آخر شعر است كـه بـاز جبـر    476همان : » ( بي دانسته اندزبان عر

ذوالمـنَن  "وزن عروضي موجب شده، كسره به جاي سكون قرار گيرد و رسـانگي تركيـب   
  را مخدوش سازد:  "من

ــتم ــه بهشـ ــزد بـ ــرد ايـ ــر روز قيامـــت بـ گـ
  

ــوي مــي پــر خــواهم از ذوالمــنن مــن       ج
 

گونه است: من جـوي مـي پـر، از ذوالمـنن خـواهم. كـه         نكه نثر روان مصراع دوم اي
  از بالغت مصراع و رسانگي معنايي آن كاسته است.  "من"و  "ذوالمنن"بين  ءاضافه ءكسره

  حذف به قرينه   ج.
هاي شعر، حذف به قرينه هستند و هيچ خللي در رسانگي شعر ايجـاد نكردنـد.     حذف

 "بسـازيد "و  "بـادي "، "بـاد "ون ـي چـ ـالـ ادا ( اي بـاده)، حـذف افع  حذف حرف نـدا و منـ  
كنار اين موارد، حـذف حـرف    هايي از كلمات محذوف شعر منوچهري هستند و در  ونهـنم

هايي بسياري در شعر او دارد كه در زبـان گفتـاري فارسـي نيـز       نيز نمونه "در"و  "را"نشانه 
رسـد ايـن     د. به نظر مـي ها ايجاد كند، كاربرد فراوان دار  بدون آنكه خللي در رسانگي جمله

  گيرد:   هاي گفتاري شعر منوچهري سرچشمه مي  ويژگي از صبغه
ــرم ــو بميــ ــا! مــــن چــ ــان منــ آزاده رفيقــ

  

از ســــرخترين بــــاده بشــــوييد تــــن مــــن 
 

  درمصراع دوم: تن من [ را ] از سرخترين باده بشوييد.  "را"حذف 
ــايه ــدم ءدر ســ ــوري بكنيــ ــدر گــ رز انــ

  

ــن    ــد وطـ ــايي باشـ ــرين جـ ــا نيكتـ ــن تـ مـ
 

هـايي از حـذف     نمونـه  وطن من [ در ] نيكترين جايي باشد،در مصراع دوم : تا  "در"حذف 
  حرف نشانه در شعر منوچهري هستند. 



 1395، بهار و تابستان 9 ة، شمار6سال : فصلنامه علوم ادبي دو   230

 

 

  د. جابه جايي اجزاي جمله  
هاي شعر، جا به جايي اجزاي آن موجـب تعقيـد شـعر نشـده       با توجه به كوتاهي جمله

مله وابسته تشكيل شده و جا به جايي اجـزاي  است و اين ويژگي حتي در ابياتي كه از دو ج
  آن نيز قابل توجه است، رخ نداده است: 

ــته ــام گذشـ وآنجـــا كـــه تـــو بودســـتي ايـ
  

ــن     ــن م ــول و دم ــع و طل ــم رب ــت ه آنجاس
 

تـوان تأكيـد و برجسـته كـردن       اگر جبر وزني را در شعر منوچهري ناديده بگيريم مي
اي   ايي اجزاي شعر منوچهري ذكر كرد. نمونـه معنا و حصر و قصر را از فوايد هنري جا به ج

  از تأكيد معنا در اين بيت: 
ــه ــوطم ءاز دانـــ ــازيد حنـــ ــور بســـ انگـــ

  

ــن     ــن مــ ــبز ردا و كفــ ــرگ رز ســ وز بــ
 

  و مفهوم حصر و قصر نيز در اين بيت قابل توجه است: 
بـــا تُســـت همـــه انـــس دل و كـــام حيـــاتم

  

ــن      ــتن م ــن و زيس ــيش ت ــه ع ــت هم ــا تس ب
 

يرگذاري را از مهمترين ويژگي كالم بليغ بدانيم، بدون ترديد شـعر  اگر رسانگي و تأث
بنـدي منـوچهري و شـاعران      رسـد پـاي    اي است. به نظـر مـي    منوچهري داراي چنين ويژگي

هاي صرفي و نحوي زبان و فاصله نگرفتن از معيار   بزرگ سبك خراساني به رعايت ويژگي
گيـري    اي كـه بهـره    ونهـده به گـ ـم آنها بخشياي به كال  زبان فارسي، فصاحت و بالغت ويژه

هـاي صـرفي و نحـوي شـعر آنهـا نشـده         هاي بالغي، منجر به هنجـارگريزي   ها از ظرافت  آن
منـدي از    هـاي بالغـي طبيعـي زبـان فارسـي در شـعر آنهـا مبنـاي بهـره           است. احياي ظرفيت

  هاي بالغي است.  ظرافت

  علم معاني در شعر حافظ    
هايي بـه دسـت     اي كه در هشت بيت به كار رفته ويژگي  از بيست جملهدر شعر حافظ 

 14سازد. از بيسـت جملـه حـافظ،      آيد كه تفاوت شعر او را با شعر منوچهري آشكار مي  مي
هـاي مسـتقل و وابسـته در شـعر       جمله، وابسته است. بنابراين برابري جملـه 6جمله، مستقل و 

انجامـد. علـت اصـلي ايـن ويژگـي،        هاي مستقل مـي   جمله ءمنوچهري در شعر حافظ به غلبه
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اي كه جبر وزنـي او را    تسلط بيشتر حافظ بر وزن عروضي و  نحو زبان فارسي است به گونه
كشاند. ويژگـي ديگـري كـه      ها و وابستگي آنها نمي  به سمت و سوي كش دار كردن جمله

هاي مطـابق بـا معيارهـاي      جملهخورد، افزايش ميزان   ظ به چشم ميـر حافـهاي شع  هـدر جمل
مطابق با معيار به كار رفته و اين تعداد در  ءجلمه6نحو زبان است كه در شعر منوچهري تنها 

بندي بـه نحـو     جمله رسيده است. علت اين تفاوت آن است كه حافظ با پاي 9شعر حافظ به 
همنشـيني كلمـات    اي كه  زبان، شاعرانگي شعرش را از گزينش واژگان تأمين كرده به گونه

هاي شعر، رنگ ادبي و شعري آن را برجسـته كـرده و بـه عبـارتي       فخيم و شاعرانه در جمله
: 1387عبـاس،  ؛ 238: 1373(ر.ك: شـفيعي كـدكني ،    نظم عبدالقاهر جرجاني ءديگر نظريه

) در شعر حافظ محقق شده، اما منوچهري يا چندان در بند ادبيت متن نيسـت و يـا اينكـه    12
هاي موسيقايي كالم است و از نظـر واژگـان،     دبيت متن در شعر منوچهري بردوش جنبهبار ا

توان شـعر    برجستگي خاصي ندارد. با توجه به جايگاه صرف و نحو زبان در ادبيت متن، مي
  فارسي را به سه دسته تقسيم كرد:

. شعر مطابق معيارهاي صرفي و نحوي زبان است در ايـن صـورت، شـاعر، كاشـف     1
شعر از متن و بطن زبان معيار. چنين شعري در تقابل با زبان معيار و  ءو استخراج كننده است

هاي هنري آن   بازد و جز كاربردهاي كهن كه ناگزير تحول زبان است، جنبه  گفتار رنگ مي
  شود كه شعر منوچهري از اين دست است.  كم رنگ مي

ار ـگزينش واژگان از زبان معيـ . شعر مطابق با نحو زبان است، اما در بخش صرف و 2
گونه اشعار جنبه ابداعي و هنري آنها برجسته است و در تقابـل بـا زبـان      گيرد. اين  ه ميـفاصل

  گونه است.  شود كه شعر حافظ اين  هاي هنري آن حفظ مي  معيار، جنبه
گونه شعرها تاريخ انقضـا    هاي صرفي و نحوي شعر برجسته است. اين  . هنجارگريزي3

كنند. برخي از اشـعار    آنها ابراز مي ءرند و مخاطبان در طول تاريخ، نظرات متفاوتي دربارهدا
  (اشعار طرزي افشاري) و گاه شعر امروز ايران از اين نوع هستند.  صفويه ءدوره

هـاي    شعر حافظ از نوع دوم است و به همـين دليـل همـواره تأثيرگـذار اسـت و جنبـه      
شـود. خالصـه آنكـه حـافظ، واژگـان        هاي متفاوت مـي   ريخوش داو  بالغي آن كمتر دست
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زباني سخته و مطابق با معيار ريخته و هنرنمـايي او در بسـتر طبيعـت كـالم      در قالبفخيم را 
  اتفاق افتاده است و شايد همين ويژگي راز ماندگاري شعر او باشد. 

قرينـه  كـه بـه    "اي سـاقي "حذف در شعر حافظ، مصداق چنداني ندارد و تنها حذف 
با سه مصداق، موارد  "را"لفظي در غالب ابيات شعر اتفاق افتاده است و حذف حرف نشانه 

  محذوف شعر حافظند: 
بيـــا و كشـــتي مـــا در شـــط شـــراب انـــداز

  

خروش و ولوله در جان شيخ و شاب انـداز  
 

و  "خـروش و ولولـه  "و بعـد از   "كشـتي مـا  "بعـد از   "را"مفعـولي   ءكه حذف نشـانه 
، مصداق آن است. گويي حافظ با "شرار رشك و حسد" يت چهارم نيز بعد ازهمچنين در ب
از تمـام امكانـات   ي حذف اجزاي جمله باقي نگذاشته و هاي كوتاه، جايي برا  گزينش جمله

  گيرد.   هاي هنري متن بهره مي  هاي كوتاه براي تقويت جنبه  اين جمله
هـاي هنـري از منطـق نثـر       ظرافـت  از نظر محتوايي شعر حافظ با توسل به نماد و ديگر

توان براي آن قائل شد و از طرفي مخاطب چنـان    معنايي نمي ءگريزد و در نتيجه محدوده  مي
انديشـد. از ايـن رو اطنـاب      اي شـعر مـي  ـتحت تأثير هنرنمايي حافظ است كه كمتر بـه معنـ  

بـا ايـن حـال     شود و مانند شعر منـوچهري نيسـت.    هاي هنري او گم مي  حافظ در زير شگرد
از مصاديق  "رشك و حسد"، "مست و خراب"و  "خروش و ولوله"گيري از مترادفات  بهره

اطناب شعر حافظ هستند كه به كارگيري آنها در فضاي شعر، چنان هنرمندانه اسـت كـه بـه    
آيد، بنابراين اين مترادفات اگرچه در راستاي پركردن وزن هسـتند امـا هنرنمـايي      چشم نمي
  ش جبر وزني را در به كارگيري اين مترادفات پوشانده است.  حافظ، نق

سرچشـمه گرفتـه،    "انـداز "شعر حافظ كه گويي از رديف  "خالف آمد عادت"تنها 
است كه با توجه بـه جايگـاه سـاقي در    » ساقي«بسامد فراوان افعال امري حافظ در خطاب به 

رسد حافظ از جبـر حضـور ايـن فعـل       ينمايد. اما به نظر م  ادب عرفاني، چندان پسنديده نمي
براي القاي معاني مختلف ساقي بهره گرفته و مخاطب را در شناخت او دچـار ترديـد كـرده    

بـاده فـروش يـا صـنم بـاده       ء. برابر با مغبچـه 1ساقي در حافظ چند چهره دارد: « زيرا، ؛است
عـين يـاري بـه     . برابر با معشوق كـه يـا در  2؛ .. كه خدمتكار خوبروي خرابات استفروش .
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. ساقي به معناي عرفاني 3رسد؛   گري به مقام ياري مي  پردازد يا از بركت ساقي  ساقيگري مي
  ). 160/ 1: 1372خرمشاهي، » ( برابر با معشوق ازلي

اي از عـدول از    و سرانجام بايد از فصاحت و بالغت غزل حافظ گفت كه هيچ نمونـه 
ل فصـاحت و بالغـت در شـعر حـافظ بـه چشـم       ـخـ ل مـه و يا عوامـجملقواعد زبان، سستي 

هـر  ـ   هـايي از ايـن دسـت     خورد و از اين منظر نيز برتر از شعر منوچهري است كه نمونه  نمي
   شود.  شعر او يافت مي ـ در چند اندك

  علم معاني در شعر صائب
 6جملـه، مسـتقل و   24جمله است كه از اين تعداد،  30دوازده بيت شعر صائب داراي

دهـد كـه اسـتقالل يـا وابسـتگي جمـالت، يكـي از          وابسته است و اين نكته نشان مـي جمله، 
بالغت شعر اسـت. جمـالت مسـتقل حـافظ بـيش از      ء معيارهاي تحول زبان فارسي در حوزه

ها، بيش از حـافظ اسـت.     منوچهري و جمالت مستقل صائب با توجه به تعداد ابيات و جمله
ط بيشتر شاعران بـه وزن عروضـي و سـبك شـعري     علت اين تحول، رشد شعر فارسي و تسل

هاست هر   هاست. در شعر صائب، گرايش به اسلوب معادله، مستلزم استقالل نحوي جمله  آن
  چند از نظر معنايي، دو مصراع يك بيت معادل همند: 

ــي ــي چــراغ  دل م ــياه ز فــانوس ب شــود س
  

ــاده   ــر بـ ــر   ءدر روز ابـ ــاب گيـ ــون آفتـ چـ
 

كـاري و جابجـايي     با دستور زبان فارسي است و بدون هيچ دستهفده جمله صائب، مطابق 
  احتمال تعقيد لفظي در شعر صائب كمتر است: ،دستوري به كار رفته است. بنابراين

عــيش رميــده را بــه كمنــد شــراب گيــر
  

مهــر از دهــان شيشــه بــه يــاقوت نــاب گيــر  
 

  و ... . 
شـعر منـوچهري و حـافظ    ء ادامـه  بندي به قواعد زبـان،   شعر صائب از نظر پاي ،بنابراين

آن با شعر منوچهري و حافظ در بـه كـارگيري لغـات و اصـطالحات      ءاست و تفاوت عمده
هاي جديد در شعر است كه فضايي ناآشنا براي غالب مخاطبـان    روزمره و واژگان و موتيف

ري شعر فارسي شكل داده است. از آنجا كه تغيير و تحول زبان گفتاري بيش از زبان نوشـتا 
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مختلـف   هـاي رايـج ادوار گونـاگون     قرون مختلـف و موتيـف   ءهاي روزمره  است و دغدغه
گونـه سـخن گفـتن      است، فهم شعر صائب و بازسازي مقتضاي حالي كـه صـائب را بـه ايـن    

بندي به زبان معيار در شعر منوچهري و حافظ موجـب    واداشته، دشوار است و حالي كه پاي
بـا امـروز، بازسـازي مقنضـاي حـال         نهـا ني بيشتر عصر حيات آزما ءرغم فاصله  شده كه علي
ارسـي دارد و از  هـاي ادبـي ف    تر باشد. شعر منوچهري و حافظ ريشه در سـنت   شعرشان آسان

امـا شـعر    مانده شعر فارسي قابل اثبـات اسـت؛  ا با آثار مكتوب به جاي نه  اين رو همخواني آ
داشته باشد در گفتار و روزمرگي مردمان قـرن  هاي ادبي   صائب بيش از آنكه ريشه در سنت

يازدهم ريشه دارد. از اين رو بازسازي زبان گفتار و روزمرگي مردمان قرن يازدهم به دليـل  
بالغت شعر صـائب،   ،كمبود متون مكتوب و تحوالت بسيار اين حوزه دشوار است. بنابراين

). و بـه  253-252: 1373الـث، دارد (اخوان ث ءاي است و تاريخ انقضا  بالغت عصري و برهه
نمايـد. پنبـه مينـا، كمنـد شـراب، فـانوس         همين دليل برخي كاربردهـاي شـعر او بيگانـه مـي    

چراغ، موج سـراب و ... از تركيبـات و اصـطالحاتي هسـتند كـه فضـايي ناآشـنا در شـعر          بي
 صائب ايجاد كرده و بالغت و رسانگي آن را مخدوش ساخته اند. به عنوان نمونـه، تركيـب  

اسـت،   "به حساب نفس رسـيدن "در بيت زير در معناي  "از نفس خود حساب گير"كنايي 
ترسيدن، عبرت گرفتن و مالحظه كردن از كسي «در حالي كه اين تركيب، بيشتر در معناي 

  ) رايج است:  1/302: 1373(گلچين معاني،» يا چيزي 
ــرا ــد ت ــوان كش ــربه دي ــه حش ــتر ك زان بيش

  

د حسـاب گيـر  كنجي نشين و از نفـس خـو 
 ج

كـه در شـعر فارسـي نيـز مسـبوق بـه        شوار شعر صائب و شناوري معناي آن ـ رديف د
در ايـن شـعر در معنـاي     "گيـر "در تعقيد شعر صائب تأثير گذار است. رديف  ـسابقه است  

اما در اين بيت، حال و هواي معنـايي ديگـري    ؛است "گرفتن چيزي، اسيركردن، برداشتن"
  شود:   اننده در درك شعر دچار مشكل ميدارد و در نتيجه خو

ــن جهــان ــر اي دســت هــوس بشــوي ز تعمي
  

ــه  ــر   در خان ــراب گي ــيند خ ــه دل ننش اي ك
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گفتـاري دارد. تـك    ءاست كه بيشتر صبغه "فرض كردن"در اين بيت به معناي » گير«
گويي صائب در شناوري معناي رديف تأثيرگذار اسـت و حـال آنكـه در شـعر حـافظ،        بيت

  آنقدر معناي شناوري ندارد.  "انداز"رديف 
هاي مختلف، از ميزان دقت   آزادي صائب در گزينش واژگان و اصطالحات از حوزه

گزيني كاسته و به همين دليل، برخي از كاربردهاي شعر او چنـدان فصـيح و بليـغ      او در واژه
  گونه است:   در اين بيت اين "فوت شدن"نيستند. مثالً فعل 

ــه ــام نالـ ــيءهنگـ ــحري فـــوت مـ ــودسـ شـ
  

ــر      ــاب گي ــك كب ــه وام ز اش ــي ب ــوز دل س
 ج

معيار، گفتاري و هنري تقسيم كنيم، منـوچهري بـه    ءهاي زبان را به سه گونه  اگر گونه
زبان معيار گرايش دارد و صائب به زبـان گفتـار و حـافظ معجـوني از زبـان معيـار و هنـري        

ده و ـر او بخشيـ ـار بـه شعـ  ـتـي ماندگـ  رسد زبان معيار و هنري حـافظ، بالغ   است. به نظر مي
بندي به زبان معيار در شعر منوچهري آن را به عنوان متني كه ارزش زباني دارد، حفـظ    ايـپ

  اي  برآن حاكم كرده است.   كرده اما حال و هواي گفتاري شعر صائب، بالغت برهه
ر او نمـودي  با توجه به تنوع معنايي شعر صائب و پاشان بودن غزل او، اطنـاب در شـع  

تر كرده است و اين نكته نيز شعر صائب را   گويي او جانب ايجاز را سنگين  ندارد و تك بيت
در غالـب  » سـاقيا «كند. نشانه ديگر اين ايجـاز، حـذف     از شعر حافظ و منوچهري متمايز مي
است كه شعر صائب را به شعر منوچهري نزديك  "را"ابيات و همچنين حذف حرف نشانه 

ت. البته حذف حرف نشانه در شعر منوچهري به خاطر تبعيت از زبان معيـار و جبـر   كرده اس
بيت و روح عوامانه شعر او موجب بروز   وزني است، اما در شعر صائب، ظرفيت محدود تك

  اين ويژگي است.

  علم معاني در شعر نادرپور
هاي   وريبندي عروضي شعر منوچهري، حافظ و صائب را ندارد و تئ  شعر نادرپور پاي

هايي بـا اركـان عروضـي متفـاوت و در بحـر        نيما از جبر وزني شعر او كاسته است، اما سطر
دهد كه او پيوستگي سنتي مضامين شعرش را با بحر هزج حفظ كرده و بـدان    هزج نشان مي
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شـعر   ءبند است. منطق نثر بر شعر او حاكم است و مرز كاربردهاي آگاهانه يا ناآگاهانـه   پاي
كنـد و    امالً آشكار اسـت. شـعر، معنـايي واحـد دارد و هـدفي اجتمـاعي را تعقيـب مـي        او ك

 ءانديشـه  ءكنـد. خالصـه    نگـري او انتقـاد مـي     خوانـد و از سـطحي    خواننده را به عمق فرا مـي 
ان ـور اسـت، چنـان كـه همگـ    ـاي انگـ ـه  ر آن است كه آبي كه در دانهـور در اين شعـنادرپ
بخش نيست؛ محصول اشك و خون باغبان پير است و شعر نيز   ي مستيپندارند،  صرفاً آب  مي

محصول اشك و خون شاعراست. از اين رو برخالف منوچهري، حافظ و صائب كه بـاده و  
اجتماعي شـعر   "منِ"گويد و  ساقي، محور كالم آنهاست، نادرپور از رنج دهقان و شاعر مي

ادرپور به باده و شراب كه با نگـاه حـاكم بـر    او برجسته است. همين تغيير نگاه و زاويه ديد ن
هاي بالغي همراه شود تا بتواند   كند كه شعر با ظرافت  ادب فارسي متفاوت است، ايجاب مي

اي را به مخاطب القا كند. از اين رو در   در تأثيرگذارترين وجهي چنين معناي هنجارگريزانه
بـركالم حـاكم اسـت. شـعر داراي      نگاه نخست، لفظ شعر، بيش از معناي آن است و اطناب

جملـه بـا معيارهـاي دسـتوري     22وابسـته دارد و   ءجملـه 12جمله است كه از ايـن ميـان،    44
هاي دستوري شعر او با دوري از جبر وزن عروضـي، نسـبت     مطابقت دارد كه فراواني جمله

دارد. هاي اوسـت كـه نـادرپور بـه آن توجـه        دارد و ظهور اين ويژگي رهاورد نيما و تئوري
  هاي بالغي شعر نادرپور عبارتند از:   مهمترين ويژگي

  الف. استفهام هنري نقطه مركزي شعر نادرپور 
و در ادامه نيـز ايـن    "گوييد؟  چه مي"شود :   شعر نادرپور با پرسشي توبيخي شروع مي

  شود:   ماند، همراه مي  پرسش توبيخي با دو استفهام انكاري كه بدون پاسخ نمي
  شيرين انگور است؟  ءاست اين آبي كه در هر دانهكجا شهد

  كجا شهد است ؟ اين اشك است. 
وار بـار موسـيقايي     شـوند و ترجيـع    بار در ضمن شعر تكرار مي 17هاي نادرپور  پرسش

شـود آن اسـت كـه      كنند، اما آنچه از اين تعداد پرسـش دريافـت مـي     شعر را هم تقويت مي
خواهـد موضـوعي را     همراه بـا انكـار و تـوبيخ اسـت، مـي      هاي پرسشي كه  نادرپور در جمله

زير سكوت هزار و اندي ساله، رمقـي نـدارد از ايـن رو برجسـته كـردن       برجسته كند كه در
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هـايي نيازمنـد اسـت. تعـدد پرسـش،        به چنين پرسـش  –رنج باغبان و شاعر –چنين موضوعي
ها، چنان معناي مورد نظر   سشهاي انكاري و توبيخي و سرانجام پاسخ دادن به اين پر  پرسش

كند كه خواننده راهي جز پـذيرش و سـكوت نـدارد. از ايـن رو پرسـش        شاعر را مؤكد مي
   هاي بالغي او در اين شعر است.  هنري نادرپور مركز ظرافت

  هاي وابسته، ضرورت معنايي شعر   ب. فراواني جمله
ها را ضـرورت    ودن برخي از جملهاگر در شعر منوچهري، حافظ و صائب، اولين عامل كشدار ب

دار نادرپور   هاي كش  ود ندارد. آنچه از جملهـوزن عروضي بدانيم، در شعر نادرپور چنين ضرورتي وج
اين جمالت كشدار، حالت روحي ، رواني و  ،شود، خشم و خروش شاعر است. از اين رو  دريافت مي

  فس كشيدني براي او برجاي نگذاشته است: كنند كه دردي جانكاه، ناي ن  عاطفي شخصي را القا مي
هـاي    هاي نـازك لفظـم/ و يـا در خوشـه      شما هم اي خريداران شعرمن ! / اگر در دانه

  بينيد، غير از اشك و خونم نيست   روشن شعرم / شراب و شهد مي
ها و وزن عروضي، فرصت چنـداني    بندي به قيد تساوي مصراع  شعر سنتي به دليل پاي

گيري از اين ويژگي زباني جهت القاي حاالت عاطفي ندارد، اما در شعر معاصـر،    براي بهره
بويژه در شعر اخوان ثالث از اين ويژگي براي القاي روح حماسي و خشم و خروش شـاعر،  

  هاي بسياري برده شده است:  بهره
د آييم / تاكه هيچستان نه توي فـراخ ايـن غبـارآلو     ما براي فتح سوي پايتخت قرن مي 

دران كوسهامان سـهم / پـرّش خـارا      غم را / با چكاچاك مهيب تيغهامان تيز/ غرّش زهره  بي
  ).82:  1375اخوان ثالث ، كاف تيرهامان تند/ نيك بگشاييم (ش

هاي نيمايي است و به خـاطر از ميـان رفـتن قيـد تسـاوي        اين ويژگي محصول تئوري 
تـرين    يدا كـرده و بـه عنـوان يكـي از برجسـته     هاي او مجال بروز پ  ها در تئوري  طولي مصراع

  آيد كه كمتر به آن توجه شده است.   ويژگي شعر نيمايي به شمار مي

  ج. تكرار، مصداق بارز اطناب هنري در شعر نادرپور 
تشبيه شعر به آب انگور شكل گرفته است و هدف شـاعر از ايـن    ءشعر نادرپور بر پايه
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هـا كـه     شـاغبـان اسـت. از ايـن رو بعـد از تكـرار پرسـ      تشبيه، برجسته كردن رنج شـاعر و ب 
وار در كل شعر پراكنده است. تكرارهاي ديگري كه بيانگر ايـن رنـج و اندوهنـد در      ترجيع

  هاي  شاعرند:   خورند و در پي برجسته كردن انديشه  جاي جاي شعر به چشم مي
  كجا شهداست؟ اين اشك است/ اشك باغبان پير رنجور است 

  است ؟ اين خون است / خون باغبان پير رنجور است كجا شهد
  كجا شهداست ؟ اين اشك است، اين خون است 

بـارد تـا شـايد از خـواب       هايي كه همانند پتكي بر سـر مخاطـب فـرو مـي      تكرار جمله
  چندين قرنه برخيزد: 

  چنين آسان مگيريدش! / چنين آسان منوشيدش 
ستي اسـت/ شـما از خـون مـن مسـتيد/ از      شرابش از كجا خوانديد؟ اين مستي نه آن م

  خوني كه مي نوشيد / از خون دلم مستيد 
تكرارهاي شعر نادرپور چنان جايگاهي در سخن او دارند كه در پايان شعر نيـز شـاعر   

  كند:   با تكيه برهمين تكرارها شعرش را خالصه مي
ريـدش!/  خون است.../ مرا اين ساغر اشك اسـت.../ چنـين آسـان مگي    ءمرا اين كاسه

  چنين آسان منوشيدش! 
هاي بعد از دو سطر نخست، گويي فراخوان شـاعر    چين  ها، بويژه نقطه  تكرار اين جمله

ها، چنين مفهومي را از ياد نبرد. انصاف را   خواهد با تكرار اين جمله  است كه از مخاطب مي
داشـته و حتـي   شـعر فارسـي ن   ءكه اين تكرارهاي معنادار چندان مجال خودنمايي در عرصـه 

ــاهي صــنعت(رازي،    ــا را گ ــز تكراره ــا ني ــت م ــاهي مخــل فصــاحت  304: 1373بالغ )، گ
  اين تكرارها ندارد.  ء) ناميده و نگاه منسجمي درباره25: 1367(رضانژاد،

آنچه در بالغت شعر نادرپور برجسته است آن است كه او بـا تكيـه بـر زبـان معيـار و      
را در تأثيرگذارترين وجهي بـه مخاطـب انتقـال     هاي طبيعي آن، مفهوم مورد نظرش  ظرفيت

  اي عملي از بالغت شعر فارسي عرضه كرده است.   داد و نمونه
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  گيري نتيجه 
تغيير و تحول علم معاني بـا توجـه بـه فـراز و فرودهـاي بسـيار شـعر فارسـي، ضـرورتي          

يـين كنـد و   هـاي بالغـي شـعر سـنتي و نيمـايي را تب       گريزناپذير است. تحولي كه بتواند تفاوت
هاي مختلف شعر فارسـي نشـان دهـد و      وجوه اشتراك و افتراق شگردهاي بالغي را در سبك

هاي علم معاني را در شعر شاعران مختلف ادب فارسـي نقـد و تحليـل كنـد و       قادر باشد مؤلفه
ها را مورد بررسي قـرار دهـد. از ايـن رو بايسـته اسـت بـا         نقاط قوت و ضعف بالغي اشعار آن

هاي بالغي شعر فارسي به بازنگري مباحث ايـن علـم پرداخـت.      به معيارهاي تأثيرگذار در جنبهتوجه 
وحدت يـا تنـوع   . 2بندي به وزن عروضي يا رهايي از قيد آن؛   . پاي1مهمترين اين معيارها عبارتند از: 

يـف مخاطبـان و   ط. 4؛ هاي زباني مورد استفاده چون زبان معيـار، گفتـار و يـا هنـري      . گونه3معنايي؛ 
هـا و    بنـدي بـه ويژگـي     . پـاي 6هاي سبكي؛   . ويژگي5توجه به مقتضيات عصري يا فراعصري؛ 

  . غنا يا فقر معنايي.7هنجارهاي ذاتي زبان يا تمايل به هنجارگريزي و 
بندي به وزن عروضي يا رهايي از قيد آن و   از ميان معيارهاي مذكور، برخي چون پاي

تواند شعر فارسي را در يك نگاه كلي به دو دوره سـنتي    ع معنايي ميتوجه به وحدت يا تنو
(نيمايي) تقسيم كند كه با دستگاه بالغي مستقلي قابل بررسـي اسـت و معيارهـايي     و معاصر

هـا و    زبخش سـبك ـاي سـبكي، تمايـ  ـهـ   ژگيـان و ويـ ـهاي زباني، طيـف مخاطبـ    چون گونه
طلبـد و معيارهـايي چـون      اي مـي   ژهـالغي ويـ ـرد بـري است و رويكـف شعـهاي مختل  دوره
بندي به هنجارهاي ذاتي زبان يا تمايل به هنجارگريزي و غنا و فقر معنايي موجب تمايز   پاي

شود و نيازمند ابزار بالغي خاصي است. متأسفانه علم معاني   شاعران مختلف ادب فارسي مي
دگرگون نشده و از آغـاز تـدوين    هاي بالغي آن  پا به پاي تحوالت شعر فارسي و ضرورت

تا امروز، تحول در خوري را تجربه نكرده است و به همين دليل از ميـزان كارآمـدي آن در   
تحليل بالغي شعر فارسي كاسته شده و حتي به دانشي ناكارآمد بدل شده اسـت. از ايـن رو   

هـاي    ن نارساييبايسته است با نقد بالغي شاهكارهاي شعر فارسي و ادوار مختلف آن از ميزا
  اين علم كاست و زمينه تقويت آن را فراهم آورد. 
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