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تاریخ دریافت مقاله :زمستان 96
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چکیده
راز تأثیر و قوّت سخن در غزلیات سعدی ،سادگی و روانی ،ح سن ترکیب الفاظ ،پختگی
بیان ،وقار و قوّت تعبیر و دوری از تکلّف و تعقید در عین توجّه به پرداخت و صیقل سخن
ا ست .این مقاله ق صد دارد تا منا سبات درونی ساختار شعر و ترکیب واژه ها و جمله ها در
محور همنشینی و جانشینی را در غزلهای سعدی به روش تحلیلی -توصیفی بررسی نماید
تا م شخّص گرداند وی در ا شعارش از چه شیوه هایی جهت زیبایی م ضاعف و ت شخّص و
برجسته سازی کالم خود بهره برده و هنجار سخنش در چه گونه هایی از شگردهای زیبایی
شنا سی شکل یافته ا ست .چنان که تحلیلها مینماید ،فنون زیبایی ظاهری و باطنی کالم
سعععدی در غزل یمی ی اسععت از دخل و تص عرّفات صععرفی و نحوی ،پنهان کردن پیوندهای
هنری واژگان در زیر پرده های برخی صنایع ،ایجاد ترکیبات و ا صطالحات جدید ،جابجایی
ضمایر و مانند ین.
کلمات کلیدی :سعدی ،غزلیات سعدی ،زیبایی شناسی لفظی ،زیبایی شناسی معنایی.

 -1استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه()mah.moslemi@gmail.com
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 -1مقدّمه
برر سیهای ب سیاری دربارۀ کمال جمال سخن سعدی در بو ستان و گل ستان و دیوان او
انجام گرفته و الیه هایی از ف صاحت و بالغت سعدی را بر من صّۀ ظهور ن شانده با این و صف،
تحقیق پیش رو نیز بر ین اسععععت تا به روش تحلیلی و توصعععیفی چ ند گا نه هایی از
زیباییشناسی در شعار و دثار غزلهای استاد سخن را تبیین نماید.
 -2پیشینۀ پژوهش
به موازات شهرت فراگیر سعدی ،پژوهشها اعم از کتاب و مقاله و پایاننامه و نظایر ین در
سعععخنش نیز فراوان اسعععت و همکنان یکی از هزار گفته یمده اسعععت .برخی از یثاری که
مو ضوعاتی م شابه ،نزدیک و یا پیرامون مو ضوع مقالۀ حا ضر تألیف شده به اخت صار عبارتند
از:
 کتاب رستاخیز کلمات تألیف شفیعی کدکنی کتاب بیان سعدی (تحلیل بالغی غزلیات) تألیف ابراهیم اقبالی کتاب سخندانی و زیبایی در غزلیات سعدی اثر محمّد روایی مقالۀ «برخی ظرافتهای بالغی و معنایی پنهان تعلیمی در سععخن سعععدی» نوشععتۀ امیدمجد
 مقالۀ «نگاهی به برخی ویژگیها و ظرافتهای اشعععار عربی سعععدی» از حسععین الیاسععی ومحمّد حسن فؤادیان
 مقالۀ «ساختهای نحوی غزل سعدی» از علی دانشور کیان مقالۀ «جادوی نحو در غزل سعدی» از محمود فتوحی مقالۀ «چندگونگی ایهام در غزلیات سعدی» از سید محسن مهدی نیا پایاننامه با عنوان «نقد و تحلیل فرایند برجسته سازی زبان در غزلیات سعدی» از حسینبهرامی (تحلیل فرایند برجستهسازی به دو گونۀ هنجارگریزی و قاعدهافزایی)
 پایان نامه با عنوان «هن جارگریزی در یثار سععع عدی» از پروین مح مّدیزاده (بررسعععیهنجارگریزیهای سعدی بر اساس نظریۀ لیچ زبانشناس انگلیسی)
 -3عناصر زیباییشناسی سخن
شععاید مهمترین مباحا ادب ،مباحثی باشععد که به میزان «تأثیر» و «زیبایی» یثار ادبی
رسععیدگی میکند .میتوان «زیبایی» و «تأثیر» را در یک اثر ادبی بدین گونه مطرح کرد که
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ببینیم یک اثر ادبی چه عناصععری دارد و بیگمان هر اثر ادبی ،خواه شعععر و خواه نثر ،خواه
کوتاه و خواه بلند از این عناصر برخوردار است:
 )1طرح کلّی یا محور عمودی.
 )2اجرای سازندۀ محور عمودی یا طرح که عبارتند از بندها یا فقرات یا پاراگرافها.
 )3اجرای سازندۀ بندها یا فقرات که عبارتند از جملهها.
 )4اجزای کوچکتر جمله که عبارت یا پارههای جمله میشود.
 )5اجرای سازندۀ عبارت یا پارههای جمله که کلمات و ترکیبات سخن خوانده میشود.
حال میتوان مسعععألۀ زیبایی و تأثیر را در یک یک این عناصعععر مورد بررسعععی قرار داد.
(رستاخیز کلمات ،شفیعی کدکنی :ص  )424شایان عنایت است که یوردن مضمونهای نو و
تصاویر بدیع تنها عامل موفّقیت یک شاعر نیست .ناگفته پیداست که شاعرانی مانند سعدی
و حافظ از م ضامین تازه با ب سامد کمتری در شعرهای شان ن سبت به شاعران سبک هندی
استفاده کردهاند .بدین ترتیب یکی از رازهای موفّقیت این دو شاعر بزرگ ،کاربرد یگاهانه از
ساختهای نحوی زبان ا ست که موجب ت شخّص ا شعار و ماندگاری نامهای ینان شده ا ست.
(نقد صورتگرایانۀ غزلیات حافظ ،مدرّسی :ص )122
خالق اثر با جدا کردن کلمات از معنی وضععععی ینها و با کنارهگیری از هنجارهای عادی
زبان ،به کلمات ویژگی داللی جدیدی میبخشععد که در نهایت دسععتور زبان شعععر را که با
دستور زبان هنجار در ژرف ساخت تفاوت یشکاری دارند ،تشکیل میدهد( .از زبانشناسی به
ادبیات ،صفوی )39 :باید توجّه کرد که صِرفِ عدول از هنجار باعا یفرینش ادبی نمی شود.
بلکه هر عدولی باید متض عمّن انسععجام و یکگارچگی و همراه با اصععول زیباشععناسععی باشععد.
همکنین انحراف از زبان معیار باید از دیدگاههای بالغی بخصعععوص علم بیان قابل توجیه
با شد( .کلیات سبک شنا سی ،شمی سا :ص  )36شاعر با ذوب کردن ت صاویر قبلی و فرمها و
موتیفهای قبلی ینها را با زبان شعععر خود زنده میکند و با رفتاری که با زبان میکند سععبب
می شود کلماتی که حالت مرده دارند و در زبان روزمرّه به کار میروند و هرگز ک سی در بافت
زبان روزمره بدانها توجّه جمال شناسیک ندارد ،یکباره زنده میشود و در رستاخیز حاصل از
خلّاقیت شععاعر ،وجه جمالشععناسععانۀ خود را به ما مینمایانند( .رسععتاخیز کلمات ،شععفیعی
کدکنی :ص  )61وقتی شما با هر متن هنری و خلّاق روبهرو شوید از رباعیات خیّام تا دیوان
حافظ تا غزلهای سعدی و تمام یثار برج ستۀ ب شری ،خواهید دید که ین هنرمند حرفی را
که دیگران حتّی عامّۀ مردم به کرّات از ین سخن گفتهاند و از فرط تکرار خستهکننده شده
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اسععت به گونهای صععورت نو بخشععیده که ما با لذّت بردن از ین اسععتقبال میکنیم( .همان:
)100
ین چه سبب می شود کار سعدی از زیبایی بی شتری برخوردار با شد ،طرح کلّی و پیوند
اجزاء در سععخن اوسععت که ناشععی از خلّاقیت و ارتباط سعععدی با جامعه اسععت که حوزۀ
مخاطبانش را در همۀ ادوار در سععطج جهانی گسععترش داده و علّت این فراگیری تناسععبی
ا ست که در ت سلّط زمینۀ ان سانی بر طرح کلّی و ت سلّط طرح کلّی بر اجزای جمله و ت سلّط
اجزای جمله بر مفردات بیانی و تناسب و هماهنگی اجزاء در طرح کلّی یثار سعدی است که
ینها را در زمرۀ یثار ادبی کامل قرار داده است .از این رو بررسی ساختار و نظام زبانی غزلیات
سعدی برای درک گسترۀ معنا دارای اهمیت است.
 -4تحلیل چندگانههای زیباییشناسی در غزلهای سعدی
برای دستیابی به مفاهیم و معانی نهفته در غزلیات سعدی ،ناگزیر از عبور از مرزی عظیم
و دژی فراخ به نام «زبان» ین هم از گونۀ «زبان سعدی» هستیم؛ زبانی که با همۀ سهولت،
دربردارندۀ الیههای پنهانی و نهفته اسععت که پیش از درک ین ،قادر به شععناخت الیههای
ناشناخته و پنهان سخن سعدی نخواهیم شد .زبانی که سعدی در غزل از ین بهره میگیرد،
دربرگیرندۀ ن شانه ها و نظامهایی ا ست که برخی بر سنّت تو صیفی و بر ساختۀ گذ شتگان
اسععتوار اسععت و برخی نیز برسععاختۀ ذهن خلّاق و هنرمندانۀ اوسععت و از همین روسععت که
چنین تأثیرگذار ،ناب و غیرتکراری می شود و درک ین نیازمند تأمّل و اندی شه ا ست ( .شرح
غزلیات سعدی ،نیازکار :ص )23در دوران اوج شکوفایی و اعتالی شعر فار سی بویژه غزل،
شاعرانی همکون سعدی و حافظ از چارچوب خودکار شدۀ شعر عادتزدایی کرده ابیاتی
سرودند که در ینها هم صورتِ د ستورمند و مرتّب زبانی و نحوی کالم را محفوظ دا شتند و
به موازات همین شعععگرد ،دگرگونیهای تازهای در خور توانمندی واالی شعععاعرانۀ خود در
سععاختار صععرفی و نحوی و معنایی شعععر ایجاد کردند که همه به زیبایییفرینیهای هنری
منجر و الگویی برای شاعران پس از ایشان شد.
سععععدی با رویکرد خاص به مقولۀ زبان و پیوند هنرمندانۀ ین با ظرافتهای اندیشعععگی و
حکمی خویش به نبوغی شاعرانه دست یافته که حاصلش خلق یثاری است منحصر به فرد،
زیبا ،هوشمندانه و ماندگار(.همان :ص)27
به همین منظور مقالۀ حاضععر بر ین اسععت تا با تکیه بر ویژگیهای زبان سعععدی و شععیوۀ
بیانی مستقیم و غیر مستقیم در زبان او ،عناصر محسوس و ملموس و انتزاعی که در ساخت
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مفاهیم و ایجاد ت صاویر مورد نظر او به کار رفته ،به ک شف رابطۀ میان ت صویر یا م صداق با
مفهوم ،تداعی معانی و یشنایی بیشتر با نبوغ زبان و اندیشه و هنر سعدی در زیبایییفرینی
به گسترۀ معنایی غزل او دست یابد .نبوغ شاعرانۀ سعدی که ریشه در نبوغ زبانی ،هنری و
فکری وی دارد خود به زیرسعاختهایی متّصعل اسعت که به گونهای مبسعوط قابل بررسعی
است:
 -4-1تلفیق هنری در حوزۀ زبانی و معنایی
مهارت در پرورش الفاظ ،پویایی و تحرّک کلمات و ذوق سلیم یمیخته با اندی شهای فراخ
که زنجیروار و منظّم از معنایی به معنای دیگر منتقل میشععود ،از ویژگیهای کالم اوسععت.
(شرح غزلهای سعدی ،نیازکار :ص)27
در کعععه نگععععیرد نفععععععس یشععععنا
قصّعععۀ دردم همععععه عععالععم گرفععت
(سعدی)442 :
در بیت باال از طریق ترکیب کلمه با کلمات دیگر در محور همنشعععینی و زیر پردۀ ایهام
هنرنمایی کرده اسععت .دو صععی ۀ مختلف از مصععدر «گرفتن» به کار رفته که در ترکیب با
کلمات دیگر معانی مختلفی از ین قابل دریافت ا ست« :درد گرفتن :دردمند شدن»« ،عالم
را گرفتن :احاطه کردن»« ،نفس گرفتن :بند یمدن»« ،نفس در ک سی گرفتن :تأثیر کردن»؛
و سععععدی با این که قصعععد ادای یک مطلب بیش نداشعععته امّا این چنین با ترزبانی ،ذهن
خواننده را میان این کلمات درگیر کرده اسعععت .در نگاه نخسعععت پیچ و تابی در معنای
«گرفت» بر ذهن نقش نمیبندد ولی تعمّق بی شتر ،پردههای دیگری را از روی خواننده پس
میزند.
که بندگعععان بنی سعععد خوان ی مععا را
تو همکنان دل شهری به غمعزهای ببری
(سعدی)444 :
گزینش و زدودگی کلمات و ح سن ترکیب و لطف بیان ،قدرت قریحۀ سعدی شگفتیور
است به حدّی که هر اندیشۀ معروف و معهود را میتواند به چنان کسوت زیبایی دریورد که
پرتأثیر و پایدار بماند( .کاغذ زر ،یو سفی :ص ،119از مجموعۀ سعدی شنا سی به کو شش
کمالی سرو ستانی) در این بیت ،همن شینی واژهها از رهگذار صنعت ا ستخدام جلوه میکند
یعنی دو مفهوم متفاوت برای یک فعل در دو ترکیب و حذف به قرینۀ ین به برای ترکیب
دیگر است« .دل بردن» همان «دلبری کردن» ا ست که معنای حقیقی «بردن» دخالتی در
معنای ترکیب ندارد حال ین که «خوان ی ما بردن» اصععطالح معمول و مرسععومی بوده که
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معنای حقیقی فعل مذکور در ین دخیل اسععت .سعععدی با حذف به قرینۀ فعل بدون التفات
به اصل معنا ،از هنجار گذر کرده است.
چرا که از سععرجعععان برنمیتوانم خاسعت
نمیتعوانم بی او نشععست یک سععاعت
(سعدی)462 :
ساختار حاصل از ترکیب کلمۀ «نشست» با واژۀ مقابل ین «برخاست» از دو دیدگاه قابل
تحلیل اسععت :یکی این که کاربرد فعل «نشععسععت» و «برخاسععت» در این بیت یک تقابل
صوری است؛ «نشست» یعنی «یرام گرفت» و «برخاست» یعنی «صرف نظر کرد» .دوم این
که در سععاختار دسععتوری عبارت فعلی «از سععر جان برنمیتوانم خاسععت» ،تقدیم و تأخیری
رفته و ین جدایی اجزای فعل پیشععوندی «برخاسععتن» با وسععاطت فعل کمکی «نمیتوانم»
ا ست که اگر چه ممکن ا ست در زبان محاوره چنین کاربردی دا شته با شد امّا در د ستور
معمول نیست.
چه فتنعهها که بخعیزد میان اهل نشست
اگعر تو سعععرو خعععرامان ز پای ننشینی
(سعدی)460 :
در مقولۀ یفرینشهای ادبی و هنری ،برخورداری از توانهای بالقوّۀ زبان فراتر از بهره جستن
از قراردادهای یشنای زبانی ،فراگیر و همگانی صورت میگیرد و مجموعهای از قراردادهای
نوین و نشانههای تازه ای میآفریند که در صورت دریافت این روابط نوین و رمزهای جدید،
مخاطب قادر به درک کالم هنرمند خواهد شد( .شرح غزلهای سعدی ،نیازکار :ص )24تقابل
واژهها و معنا با صنعت تشخیص از یفرینشهای هنری این بیت است .یکی از مضامین شعر
فارسی که دستمایۀ بسیاری از شاعران است و چه بسیار ابیات که با این مضمون ساختهاند،
«فتنه برخاستن» و به تبع ین «فتنه خاستن» است که در معیت صنعت تشخیص ،با فعل
مقابل ین یعنی «نشستن» کاربرد بسیار فراوانی در شعر فارسی دارد و چنان جاگیر شده که
غیرمعمول به نظر نمیرسد؛ سعدی نیز از این کاربرد مستثنی نمانده است و با این که مضمون
یاد شده را مکرّراً به کار برده ،با احاطه و اشراف بر ترکیب اجزای کالم ،از توان و بار معنایی
ین به زیباترین و بهترین شکل بهره برده است:
فتعنه بنشست چو برخاست قیامت برخاست
در زمانی به تکلعّف بر سعععدی بنشعست
(سعدی)465 :
بنشعععین کععه هععععزار فتعنه برخعاست
ای یتعععش خععرمعععن ععععزیععزان
(سعدی)463 :
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سعاختار متن ادبی ،دربرگیرندۀ مناسعبات درونی نشعانههای متن اسعت و برای درک این
ساختار ادبی باید به قلمرو نشانههای ادبی راه یافت و روابط میان ینها را کشف کرد .با درک
مناسبات درونی نشانهها ،درک الیههای دیگر امکانپذیر میشود.
فرهععاد بدانی که چعرا سنگ بریده است
ای ععععاقل اگععر پای به سعنگیت بریید
(سعدی)471 :
جابجایی ضمیر و جان شینی فعل در قلمرو زبان ،از ن شانههای ادبی این بیت ا ست :پیوند
معنایی واژۀ « سنگ» در ترکیب با کلمات دیگر در الیههای زیرین بیت پنهان شده ا ست.
اصطالحات «پای به سنگ بریمدن» و « سنگ بریدن» از رهگذار ایهام ،معانی دیگری را نیز
در بطن خود دارد .عرفاً از عاقل توقّع نمیرود که کار نسعععنجیدهای انجام دهد تا «پایش به
سنگ یید» .استنباط ظاهری از معنای بیت این میشود که اگر عاقلی پایش به سنگ بخورد
به حقیقت کوهکنی فرهاد پی خواهد برد! مراد سعدی از « سنگ»« ،دلِ سنگِ مع شوق»
ا ست که هر عاقلی را به «کوه جنون» میک شد یا «یوارۀ کوه و بیابان» میکند ضمن ین که
«کوه بریدن» به معنای کوه تراشعیدن و کوه پیمودن هر دو اسعت که با اسعتفاده از کلمات
کلیدی یک داسععتان و تلمیج بدان چنین تصععویری رقم میزند؛ دیگر نکتۀ بیت باال تقدیم و
تأخیر در ارکان جمله یعنی ضععمیر اسععت ،ضععمیر متّصععل «ت» در «سععنگیت» در واقع
مضافالیه و متعلّق به «پای» است که شکل درست جمله باید چنین باشد« :اگر پایت (پای
تو) به سنگی بریید »...و فعل «بدانی» که جان شین فعل م ستقبل «خواهی دان ست» شده
است.
سلسععلۀ پای جمععع زلف پریشعان اوست
ره به در از کوی دوست نیست که بیرون برند
(سعدی)488 :
ایجاد شععبکۀ ارتباطی پیکیده از کلمات رهگذار تلفیق عواملی چون اسععتخدام و ایهام و
تقابل ،ساختار نحوی و جان شینی فعل در این بیت جای تأمّل دارد « :سهل ممتنع» یوردن
کالم میتواند نیرومندترین هنرسازه تلقّی شود و بسیاری از شاهکارهای سعدی فقط و فقط
با این هنرسازه قابل توضیج است .همه کس میتواند ساده حرف بزند ولی ساده حرف زدنی
که وجه جمال شنا سانه دا شته با شد ،بهرهوری از د شوارترین هنر سازه ا ست و جز سعدی
هیچ کس مرد این میدان نی ست .شاید بتوان این هنر سازۀ سعدی را شعبدهبازی در پنهان
کردن هنرسازهها نام نهاد( .رستاخیز کلمات ،شفیعی کدکنی )111 :بیت باال ،بیتی سهل و
ممتنع از سعععدی با ظاهری بهنجار اسععت .صععنعت اسععتخدام در واژۀ «ره» که با هر یک از
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افعال م صراع اوّل معنای جداگانه مییابد« ،ره از کوی دو ست به در نی ست»« ،ره نی ست»،
«راهِ بیرون بردن نیست»؛ در زبان هنجار ضمیر یا شناسۀ فعل حتماً باید مرجع داشته یا به
قرینۀ ذهنی قابل تشخیص باشد« ،بَرَند» فعل مضارع التزامی سوم شخص جمع در بیت به
جای وجه مجهول ا ست یعنی فعلی با مرجع ضمیر نام شخّص؛ کلمۀ « سل سله» که پیوند
هنری ین از رهگذار ایهام تناسب با «پا» و «زلف» رعایت شده است و نکتۀ دیگر تقابل بین
کلمههای «جمع» و «پریشان» است که البته شاید در نخستین نکتۀ هنری که در این بیت
برجسته به نظر رسد همین کلمهها باشد.
وگعععر غعععایب شوی در دل نشان هست
اگعععر پیشععععم نشعععینی دل نشعععانی
(سعدی)494 :
هر واژه در کالم شعععاعر درونمایهای خاص می یابد و منجر بدان میشعععود تا زبان از گونۀ
نظام ایسعععتا و غیر قابل انعطاف به نیرویی یفریننده ،مبتکر و خلّاق در جهت معانی تازه و
جدید تبدیل شود( .شرح غزلیات سعدی ،نیازکار :ص )26برجستگی این بیت تکرار کلمات
«ن شینی»« ،ن شانی» و «ن شان» در سطج کالم ا ست و ایهام تبادر را نیز با ظرافت منعکس
کرده ،گوید ای معشععوق اگر نزد من بنشععینی ،دل را مینشععانی یعنی «یرام میکنی» و در
همین ضععمن ذهن به سععوی صععفت «دلنشععین» رهنمون میشععود؛ در عین این که در الیۀ
زیرین ابراز میدارد که با ن ش ستن مع شوق در کنار دل عا شق ،دلش ن شان او می یابد چنان
که حتّی در صورت غیبت او ،ین نشان محفوظ است.
کاینزمانمگوش بر چنگ استودلدرچنگ نیست
با زمانی دیگععر انداز ای که پندم میدهی
(سعدی)499 :
برخالف ین چه از بوستان و گلستان سعدی توقّع میرود ،در غزل سعدی بر خالف عادت،
نمونههای بسععیار از پندگریزی به چشععم میخورد که در این بیت نمونهای مشععهود اسععت.
نگارندۀ سععطور ،موضععوع مذکور را در مقالهای دیگر با عنوان «پندگریزی ،خالفیمدِ عادت
سعععدی» مطرح کرده و به چاپ رسععانده اسععت .مصععراع نخسععت این بیت هم از مقولۀ
پندگریزی و «گوش بر چنگ» و «دل در چنگ» عناصععر دیگری اسععت که با تکرار واژه در
سطج کالم و ایجاد توازن واژگانی برجستگی بیت را مضاعف نموده است.
 -4-2زیباسازی معنایی با صنعت پارادوکس و تشخیص
زبان ی شنای همگانی ،چه گفتاری ،چه نو شتاری و ادبی ،حا صل بارهای معنایی و ارز شی
در بستر فرهنگی خاص است .به عبارت دیگر ،معنای سرراست واژه یا رومعنای ین بر اساس
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زندگی تاریخی هر زبان و فره نگ وابسععع ته به ین ،زیرمع ناهایی دارد که به ین «مع نای
عاطفی» نیز میگویند( .زبانِ باز ،ی شوری :ص  )66سعدی گاهی ژرف ساختهای معنایی را با
ایجاد شبکۀ ارتباطی پیکیدهای از کلمات که در مواردی با صنایع ادبی هم تقویت می شود
ایجاد میکند( .برخی ظرافتهای بالغی و معنایی پنهان تعلیمی در سخن سعدی ،مجد :ص
 )109معنای عاطفی در بیت زیر از رهگذار عامل خیالانگیزی شعر یعنی پارادوکس حاصل
یمده است:
ترسعم که یشوب خوشت بر هم زند شیراز را
شیراز پر غوغا شدهاستاز فتنۀ چشم خوشت
(سعدی)446:
مش له ای که این بیت برای ذهن ایجاد میکند ین است که شیراز ،که روزگاری تنها شهر
مصون از فتنۀ م ول در ایران بود ،اکنون پرغوغا شده از مصدر فتنهای که توقّع میرود م ول
با شد امّا سعدی بیدرنگ عامل فتنه را «چ شم خوش» مع شوق معرّفی کرده و نگران ا ست
این یشععوب یرامش شععیراز را بر هم زند .نکتهای قابل تکیه پارادوکس در ترکیب «یشععوب
خوش» ا ست در این که هیچ گاه ی شوب خو شایند نبوده اما ی شوبی که سعدی می شنا سد
خوشععایند اسععت و در عین حال مایۀ نگرانی او از این که شععیراز و اهل ین را بر هم زند و
همگان را برانگیزد و رقیب یا رقبایی برای او بتراشد.
کععه از حضععور تو خعوشتر ندیعد جایی را
خیعععال در همه ععععالم برفت و باز یمد
(سعدی)451 :
یکی از عناصر خلّاقانه در شعر کاربرد صنعت «تشخیص» است که در ین شاعر با کاربرد
بیان غیرمسعععتقیم و بهره جویی از مفاهیم محسعععوس برای توصعععیف مفاهیم انتزاعی ،به
نزدیک سازی ذهنی و ادراکپذیری مفهوم انتزاعی میگردازد .سعدی خیال خود را چنان به
سادگی و روانی در رفت و یمد بین عوالم برای یافتن محضری خوش تصوّر کرده که در یک
ین ذهن تمرکزی بر این مسععأله ندارد که اصععالً نمیتوان برای خیال بوعد و حجم و شععکلی
صععورت بسععت چه رسععد به این که به هیأت شععخصععی صععاحب تمییز دریید که در تردّد و
تفحّص برای یافتن اقامتگاهی خوش است که از حضور معشوق نمیتواند خوشتر یافت .در
واقع خیال ،صفاتی تج سّمپذیر یافته تا برای دریافت و ادراک ین با مخاطب ارتباط بیشتری
برقرار شود.
که خورشعععیدی به زیععر سعایهبان است
خعععداوندان عقعععل ایعن طعععرفه بینند
(سعدی)482 :
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وجود پارادوکسها ،پیوندهای صفات متّضاد و رابطۀ میان ینها ،منجر به کلیّت بخشیدن به
ویژگیهای شعععر میشععود .در بیت باال نیز پارادوکس ،عامل خیالانگیزی شعععر و به چالش
کشععیدن ذهن اسععت در این که سععایه خود در صععورت ایجاد مانع در برابر خورشععید ایجاد
میشود و چگونه تواند بود که خورشیدی از خورشید دیگر به سایهبان پناه یورد؟ کدام عقل
میتواند چنین طرفهای را تصوّر کند؟
وز رسععتنی نبیععنی بر گععور من گیاهی
ترسم چو بعاز گردی از دسعت رفته باشم
(سعدی)756 :
کلمات «بازگردی» و «رفته باشم» در تقابل و همنشینی قرار گرفته و برجستگی مینماید
چنان که با نگاه سعطی این تقابل چنین دریافتنی اسعت که شعاید با برگشعتن تو من دیگر
رفتهام ،با این مالحظه که در ا صل گروه فعلی «از د ست رفتن» صرفاً برای م صدر «رفتن»
برای تقابل با «بازگشتن» به کار رفته است.
 -4-3زیباییسازی در سطح زبانی و نحوی
ا ستفادۀ هنری سعدی از حذف به قرینۀ لفظی یا معنوی ،ایجاز در کالم ،تکرار واژگان به
منظور مو سیقیایی کردن کالم و ایجاد زیبایی بی شتر ،عطف مکرّر کلمات برای ایجاد توازن
و همنوایی میان واژگان در جمالت و نیز رعایت ترتیب اجزای جمله و تناسععب میان ینها تا
بدان جایی که شعرش را به نثر تبدیل میسازد ،از ویژگیهای بالغت جمله در غزلیات سعدی
اسععت( .شععرح غزلیات سعععدی ،نیازکار :ص  )37امّا گاهی هم برای دور کردن سععخن از
یکنواختی و یکدسعععتی و حفظ خلّاقیت و تازگی شععععر خود ،در حوزههای مختلف ادبی ،از
شگردهای ادبی و هنری سازی زبان یعنی نامتعارف و غیرمعمولی ساختن کالم بهره برده
است:
تا برفتعی خوابم اندر چشم بیدار یمده است
تا نگنداری که بعد از چشم خوابیلود تو
(سعدی)471 :
ین چه در نبوغ هنری سعدی اهمّیت دارد ،هنری کردن پدیدهها ست .گریز از ساختار
منطقی کالم و جان شینی فعل در بیت باال م شهود ا ست .شاعری مانند سعدی که بر تمام
ریزهکاریهای صرفی و نحوی زبان فار سی و حتّی عربی احاطه و ا شراف دارد چگونه میتواند
هر دو مصعععراع را با حرف ربط « تا» یغاز ک ند و چنین جمالتی چه رابطۀ زبانی مع نایی
منطقی دارند؟! برای ی شنایان به زبان سعدی رو شن ا ست که در شعر او نقص تکرار حرف
ربط و یوردن دو جملۀ پیرو بدون ذکر جملۀ پایه یا حتّی حذف به قرینۀ ذهنی ،وارد نیست
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بلکه این یک نوع شگفتی سازی ا ست که از حرف «تا» دو نقش و دو مفهوم کامالً متفاوت
اراده کرده که ارتباطی به هم نمییابند ،در مصعععراع اوّل « تا» از ادات تحذیر و به معنای
«مبادا»سععت و در مصععراع دوم ،حرف ربط اسععت و به معنی «از وقتی که» و بدین ترتیب
جملۀ ناتمامی وجود ندارد و این امر تنها یک به هم ریختگی منطقی صععوری اسععت .مورد
دیگر که از دیدگاه یشععناییزدایی میتوان مطرح کرد ،تضععاد در دو ترکیب وصععفی «چشععم
خوابیلود» و «چ شم بیدار» ا ست که به همراه اجزای دیگر کالم برج ستگی می یابد .سوم
جانشینی فعل «برفتی» ماضی ساده همراه باء تأکید با ماضی نقلی «رفتهای» است.
و انعععدرون جععععان بسعععازم مسکععنت
ععععزم دارم کعععز دلعععت بیععرون کنعم
(سعدی)510 :
با نویوری در روابط منطقی کالم و دسععتکاریهای نحوی چنین به نظر میرسععد شععاعر از
همه چیز عشععق و معشععوق صععرفنظر کرده شععروع به ذمّ او میکند امّا پیش از تکمیل ذمّ
برخالف توقّع خواننده ،ناگهان در کالم ت ییر مسععیر میدهد و با جملهای جایگاه معشععوق را
استوارتر میدارد مانند بیت فوق که ظاهراً دیگر در دل جایی برای معشوق نمیخواهد و قصد
بیرون کردن او را از دل دارد امّا در جملۀ بیت بعد با چرخشعععی اسعععتادانه گرایش خود را
ت ییر داده تا اثبات کند دل جای کمی ا ست و جای برتر برای مع شوق در نظر گرفته و ین
«جان» اسعت ضعمن این که ضعمیر متّصعل «ت» در «دلت» نکتۀ انحرافی دیگر اسعت که
خوانند ت صوّر میکند شاید شاعر مرتکب خطایی شده و ق صد جبران ین دا شته با شد در
ا صطالح «چیزی را از دلِ ک سی دریوردن» حال ین که این ضمیر مت صّل به جای ضمیر
منف صل مفعولی «تو را» به کار رفته ا ست و در نهایت ین چه موجب التذاذ مخاطب از این
بیت می شود ح سن تعلیل زیبایی ا ست که سعدی برای جای دادن مع شوق بر دل و جان
خویش یورده است.
سخعععن بگفتی و قیمععت برفعت لؤلؤ را
لبت بدیدم و لععععلم بیوفتاد از چشعععم
(سعدی)450 :
گاه سعدی از عنا صر طبیعی و پدیدههای خارجی بهره گرفته تا فراتر از معنای ل وی این
واژگان ،بنمایهها و کیفیات و صفاتی بدانها دهد که در ج رافیای اندی شۀ او سیر میکند .به
بیانی دیگر گاه واژههایی همکون دل ،چ شم ،سر ،روی و صورت ابزار ل وی او میگردند تا با
تمسع عّک بدانها به بیان افکار ناب و باورهای اندیشعععمندانۀ خویش در شععععر دسعععت یازد.
گستردگی هستۀ معنایی در زبان سعدی با به کارگیری این واژگان بیانگر خلّاقیت هنری او
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در عر صۀ غزل ا ست ( .شرح غزلیات سعدی ،نیازکار :ص )81کلمات در زبان سعدی یا بر
اساس ین چه که سنّت شعر فارسی است ،قابلیت توصف پیدا میکند و یا بر اساس عواطف و
اح سا سات ان سانی و نقش و رابطهای که با ان سان پیدا میکند ،ت شخّص مییابند( .همان) در
این ب یت « لب» و «ل عل» و «لؤلؤ» با گزینش ماهرا نه در زیر پردۀ ای هام با کل مات دیگر
ارتباط می یابد« .لب» با «لعل» از نظر رنگ« ،لعل» با «چشععم» به معنای اشععک خونین،
«لب» و «سعععخن»« ،سعععخن» با «لؤلؤ» ین جا که مروارید دندان را یاد میآورد« ،لعل» و
«لؤلؤ» و «قیمت»« ،از چشم افتادن لعل» نیز در دو معنا قابل دریافت است یکی «بیارزش
شدن لعل در مقابل لب معشوق» که با «قیمت برفت» در مصراع بعد هماهنگی می یابد ،و
دیگر «از چشم فرو افتادن قطرۀ اشک» با دیدن لب معشوق.
باز یمعدی که دیعدۀ مشعتاق بر در است
کععاش ین به خشم رفتۀ ما یشعتی کنان
(سعدی)473 :
از عوامل ت شخّص دادن به زبان و به قول صورتگرایان رو سی از عوامل خارج کردن زبان
از حالت اعتیادی ین ،یکی هم ساختن ترکیبات ا ست( .ر ستاخیز کلمات ،شفیعی کدکنی:
 )28ا سمی سازی و و صفی سازی ،یا ساخت ترکیبات ا سمی و و صفی تازه و بدیع از مجاری
زیبایی سازی نحوی ا ست که سعدی در طی این طریق نیز هنرمندی نموده ا ست« .ین به
خ شم رفتۀ ما» یک گروه و صفی به جای ا سم ا ست .همکنین ا ست «به خ شم رفتۀ ما» در
بیت زیر.
بیا که معا سعگر انداختیم اگر جنگ است
به خشععم رفععتۀ ما را که میبرد پی عام؟
(سعدی)477 :
زاغ بانکی میکنم چون بلبل یواییم نیست
بر گلت یشفعتهام بگذار تا در باغ وصععل
(سعدی)500 :
اصطالح زیبای «زاغ بانکی» که ساخته و پرداختۀ سعدی است یک ترکیب اسمی است و
جملۀ بعد از ین به گونهای یمده که ذهن خود به خود ترکیب «بلبلیوایی» را در مقابل ین
قرار میدهد .فعل «بگذار» در مصراع نخست میتواند به دو جمله تعلّق یابد با دو معنای
مختلف« :بر گلت یشفتهام بگذار» یعنی مرا با یشفتگی بر گل رویت به حال خود رها کن ،و
یا «بگذار تا در باغ وصل زاغ بانکی میکنم» یعنی اجازه بده زاغ بانکی کنم ،و البته کاربرد
وجه اخباری «میکنم» به جای وجه التزامی یعنی «بکنم» نیز جای توجّه دارد.
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کنونت باز دانستم که ناقضعهدوسوگندی
نمودی چند بار از خود که حافظعهد و پیمانیم
(سعدی)706 :
در این بیت هم دو ترکیب اسمی وجود دارد که اگر در زبان معمول به کار رود به صورت
مضاف و مضافالیه خوانده میشود یعنی «حافظِ عهد و پیمان» و «ناقضِ عهد و سوگند» و
سعدی با سکون مضاف در هر دو ترکیب ،ین را به هیأت ترکیب اسمی یورده است.
نه بعععازاری است کانجعا قدر جان هست
برو سعععععدی که کعععوی وطععن جانان
(سعدی)494 :
سعععدی با اسععتفاده از اختیارات شععاعری و انحراف هدفمند از هنجارها و قواعد حاکم بر
زبان معیار و عروض شعر فارسی ،به جهت حفظ سالمت وزن شعر ،هجای اضافه در «وطَن»
را به تسععکین به کار برده به گونهای که این واژه حتماً باید با طای مسععکون خوانده شععود
وگرنه وزن دچار خلل میشععود .البته باید یادیور شععد که فصععاحت سعععدی و مهارتش در
سخنوری مانع از ین میشود که چنین ضعفی در اشعارش مکرّر شود و این امر در سخن او
بسیار به ندرت اتّفاق افتاده است.
یب هععر طیب که در کلبۀ عطّاری هست
باد خعععاکی ز مقعععام تو بیععاورد و ببرد
(سعدی)496 :
زبان شعععر در بیت باال با همنشععینی و تقابل کلمات «باد»« ،خاک»« ،یب» و «بیاورد» و
«ببرد» ذهن را به تردّد میان ینها وا میدارد« .یب» به معنای «یبرو» و «ارزش» و «جلوه»
یمده تا با دیگر عناصر هماهنگی داشته باشد و «ببرد» همنشین «بیاورد» شده امّا در اصل
بخشعععی اسعععت از فعل مرکّب «یبِ چیزی را بردن» به معنای «یبروی چیزی را بردن» و
«چیزی را از ارزش و جلوه انداختن» ا ست .قابل یادیوری ا ست که ا صطالح «چیزی را یب
بردن» در زبان محاوره به معنای «از دست رفتن یا از بین رفتن چیزی» است.
ین قعععدر باز نمایی که دععا گفت فالنت
ای رقیععب ار نگشعایی در دلبند به رویم
(سعدی)513 :
جملهها ظاهراً شععرطی اسععت امّا رعایت توالی و تتابع سععاختاری و معنایی جمله و جزای
شععرط نشععده اسععت یعنی خواننده توقّع دارد جواب این شععرط را که «اگر رقیب در دلبند
نگشععاید» در مصععراع دوم بیابد امّا به جای هر گونه خطّ و نشععان کشععیدن ،سععیر نزولی و
ملتمسععانه یافته اسععت بدین حد که «الاقل به دلبند بازنمای که فالن دعایت گفت» .تقابل
دو فعل و همن شینی ینها و دوپهلوگویی سعدی یعنی «در گ شودن» و «باز نمودن» که از
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نظر صععوری تکلیف ینها روشععن اسععت امّا با کنار گذاشععتن الیۀ ظاهری ،در الیههای زیرین
خلّاقیتهای دیگر نهفته اسععت .دری باید گشععوده شععود که رقیب در مسععیر ین قرار گرفته و
ق دیگر
شاعر به این حد را ضی ا ست که د ست کم روزنی باز گردد که دعایی بدو ر سد و ش ّ
قضیه این است که از «باز نمودن» معنای «بازگو کردن و نشان دادن» را تلقّی کنیم که در
این صععورت معنا عکس میشععود یعنی از رقیب درخواسععت میکند که ییا الاقل بازگو میکنی
که فالن کس اگر اذن حضععور نمی یابد امّا دعایت میگوید؟ و صععورت سععومی که میتوان از
بیت ا ستنباط کرد این که فعل «نگ شایی» به صی ۀ م ضارع التزامی منفی جان شین م ضارع
اخباری منفی شده و فعل «باز نمایی» نیز وجه اخباری ا ست به جای وجه امری یعنی «باز
نما» مانند «برسانی» در بیت زیر به جای «برسان»:
یعععار قعععدیم را برسعععانی دععععای یار
ای بعععاد اگر به گلشععن روحعانیان روی
(سعدی)586 :
که ز دوسععتی بمیرم و تو را خعبر نباشد
نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی
(سعدی)536 :
سعععدی پایه و مایۀ سععخن خود را از فرهنگ مردم گرفته اسععت و در عین حال با رعایت
فاصلۀ زبان شعر و زبان محاوره ،با اتّخاذ اصطالحات و عباراتی که بر زبان عامه جاری است،
دخل و ت صرّفی در ینها نموده شکلی بدیع ساخته ا ست .مانند ا صطالح «از دو ستی مردن»
در بیت باال که بر پایۀ اصطالحات عامیانۀ «از سرما/گرما /گرسنگی/تشنگی/خنده/گریه و ...
مردن» ساخته شده است .دیگر نکتۀ قابل تأمّل این بیت ،یهنگ ین است که با وجود روانی
و خطّ منحنی در غزلهای سععععدی ،زاویهای در بیت باال به چشعععم و گوش میخورد و ین
توقّفی ا ست که بر حرف «و» بعد از بمیرم در م صراع دوم ایجاد شده و سکتهای در یهنگ
ایجاد کرده است.
چععون مععععراد اوسعت هعععل تا میکند
گعععر مععععراد ما نباشد گععععو مبععاش
(سعدی)557 :
فعل امر «هل» از مصععدر «هلیدن» که در بیت یاد شععده به معنی «گذاشععتن» و «رها
کردن» و «اجازه دادن» به کار رفته ،جزو افعال کهنی ا ست که شاید در زمان سعدی و در
روزگار کنونی در بعضی گویشها وجود داشته و کاربرد افعال کهن و یا منسوخ به شکلی که
خالی از هر خلل ا ست به عنوان شگرد ادبی ،نه تنها از ارزش بیان و زبان سعدی نمیکاهد
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بلکه توجّه را به سوی ریزهکاریها و ویژگیهای نو و کهنۀ زبان در شعر نیز سوق میدهد .فعل
امر «گو» جایگزین و به معنای «فرض کن» و «تصوّر کن» نیز یاد کردنی مینماید.
که معععرده را ز نسیمععت روان بیاسعاید
نه زنده را به تو میععل است و مهربانی و بس
(سعدی)575 :
سععععدی در زبان غزل برای روی برتافتن از قالب امری سعععخن که غالباً روی در مالل و
ناخوشایندی مخاطب دارد و از دیگر سوی وقوف به اهمّیت امری که خود میخواهد ین را با
م خاطب در م یان بگذارد ،عالوه بر به کار بردن ع بارات اث باتی در کالم خود ،از ع بارات و
صفات سلبی نیز بهره میگیرد تا از یک سو ذهن مخاطب را ن سبت به پارۀ دوم کالم – که
غالباً جنبۀ اثباتی دارد – کنجکاو نماید و از سععوی دیگر ،ضععمن نفی صععفات و یا کرداری
منفی ،جنبۀ مثبت ارزشععی ین را نیز به خواننده یادیور شععود و سععرانجام در مسععیر غایی
تعلیمی به عنوان حکیمی نا صج ر سالت ارجمند خویش را به انجام ر ساند ( .شرح غزلیات
سعععدی ،نیازکار :ص )77در سععاختار معنایی و منطقی این بیت ،در نگاه نخسععت ،ذهن به
سوی این کشیده میشود که مقصود سعدی ین است که نه زنده نه مرده ،میل و کششی به
سوی محبوب ندارد ولی سعدی که همواره در صدد ا ست ذهن و زبان را از حالت خمول و
شعر را از ک سالتباری م ضامین یکد ست و تکراری دریورد ،بیدرنگ در م صراع بعد چنان
ت ییر مسععیر میدهد که ژرفای بیت حظّ بیشععتری به ذهن میرسععاند ین جا که گوید «مرده
هم از ن سیم او میآ ساید» یعنی با یک پارادوکس بجا نه تنها گمان را از م سیر نادر ستی که
در یغاز بدان رهنمون شعده بود بیرون میآورد بلکه ین را در وادی دیگری سعرگردان میکند
که ین «ی سایش روان مرده» ا ست .برای ذهن تداعی روان مرده ممکن نی ست زیرا که مرده
یعنی بدون روح و روان و این که روان در چه عوالمی سععیر و ثبات دارد و نسععیم و شععمیم
معشعععوق تا کجای ناکجا میرسعععد که عالم ارواح نیز از ین بهره مییابند ،اغراق و عدولی از
هنجار بس گرانمایه است!
مرا از ین چه که خدمت قبول یا نه قبول؟
من ایستادهام اینک به خدمتت مش ععول
(سعدی)611 :
د ستکاری در ساختار نحوی کالم در بیت فوق نمونهای از خالف عادت ا ست که با ایجاد
فضای نو و راهی تازه ،به جای یوردن جملۀ «قبول نیست» فقط به افزودن عالمت نفی فعل
به بخشی از جمله اکتفا کرده و «نه قبول» را جایگزین کرده که این شیوه در برخی گویشها
هم مرسوم است.
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اوّلععم اندیشعععه بود تا نشععود نام زشعت
خواهعععیم یزاد کعععن خععواه قویتر ببند
(سعدی)616 :
کاربرد ضمیر متّ صل به جای منف صل «خواهیم یزاد کن» و «اوّلم اندی شه بود» ،با حذف
بخ شی از جمله یعنی ن شانۀ مفعول «من را یزاد کن» یا عالمت م ضافالیه «اندی شۀ من» و
افزون بر این ت عدّد و تراکم اف عال و جمالت و فشعععردگی کالم در این ب یت از مصعععادیق
یشناییزدایی به شمار میآید.
من که روی از همه عالم به وصالت کردم
مفتکععر توام چععنان کز همه خلق غافلم
مشت عل توام چععنان کز همه چیز غایبم
(سعدی)639 :
اقامت طوالنی سعدی در ک شورهای عربی و گذراندن جوانی و دوران تح صیل خود را در
ین اقطار ،به ا ستعمال واژههای تازیش ک شانیده ا ست( .د شتی )177 :1354 ،و با ت سلّط بر
این زبان ،تصععرّف و دسععتکاری در بکارگیری کلمات و اصععطالحات عربی برای سعععدی در
تزیین گهگاه شعرش کاری معمول است و از درج کلمات نامتداول عربی در فارسی اجتناب
نکرده ا ست .در بیت باال جهت برقراری تر صیع کلمۀ «مفتکر» را به تنا سب «م شت ل» به
کار برده است یا در بیت بعد کلمۀ «مووَسوِس».
تا به سعععر حضععور ما ره نبرد موسوسی
خععادمۀ سرای را گو در حجععره بند کن
(سعدی)727 :
بهرهگیری از ا صطالحات مربوط به زبان محاوره و یا گویش و ترکیب ین در زبان ر سمی
شعر از دیگر م صادیق زیبایی سخن سعدی ا ست .در این بیت واژۀ «پور» به معنی زیاد و نه
به معنی «لبالب و لبریز» به عنوان قید برای فعل «مکن» به کار رفته که چنین کاربردی
در گویش یزدی و ا صفهانی همکنان معمول ا ست و در د ستور زبان ر سمی فار سی هم از
ترکیب این کلمه با کلمات دیگر اقسام صفت ساخته شده مانند «پرخوری ،پررویی ،پرتنش،
پرغلط و .»...
 -5نتیجه
سعععدی شععاعری اسععت جهانشععمول که خصععایل زبان و کالم و یثار فاخرش بر جهانیان
پو شیده نی ست .شیوایی و فریبایی ،سادگی و روانی کالمش جای سخن ندارد امّا دنیایی از
بدایع ناگفته در خود جای داده ا ست .غور بی شتر در شعر و نثر سعدی ،عوالمی فراختر به
روی خواننده و مخاطب و محقّق میگ شاید و همان گونه که کالمش سهل و ممتنع ا ست،
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وصععف شععیرینسععخنی او نیز سععهل مینماید امّا ممتنع اسععت .سعععدی با تمام چیرگی بر
ریزهکاریهای زبان و شعر و تعدّد مصادیق زیبایی شناسی ،به حدّاقلّ صنایع اکتفا کرده و بار
تمام این صنایع را بر دوش کالم و اندیشه نهاده است .در این بررسی کوشیده شد شمّههایی
از زیباییها و ظرافتهای چندگانۀ زبان و اندیشععه و معنا در سععخن سعععدی در هر بیت از
شواهد مثال غزلیات او پیش چ شم یورده شود و ن شان داده شد که سعدی با ترکیبی از
شگردهای ین ،خواننده را امان نداده از کشف یک شگرد نفس راحتی بکشد بلکه با یمیزهای
از روشعععهای متعدّد ،ذهن و فکر او را هر بار با تمرکز بر بیت و واداشعععتن به مکا و تأمّل
بی شتر ،از التذاذی عمیقتر در ک شف الیههای دیگر زیبایی شنا سی بهرهمند ساخته ا ست.
چنان که تحلیلها مینماید ،فنون زیبایی ظاهری و باطنی کالم سععدی در یک بیت کمتر از
دو نی ست و یمی ی ا ست از دخل و ت صرّفات صرفی و نحوی ،پنهان کردن پیوندهای هنری
واژگان در زیر پردههای صنعت ایهام ،تقابل و همن شینی واژهها در قالب صنعت ا ستخدام،
ایجاد ترکیبات و اصعععطالحات جدید ،فراهنجاری معنایی با عناصعععری مانند تشعععخیص و
پارادوکس ،پندگریزی ،ت ییر م سیر در مق صود به شیوۀ مدح شبیه به ذم ،کاربرد جابجای
ضععمایر متّصععل و منفصععل و تقدیم و تأخیر اجزای کالم در سععطج کلمه و جمله و سععاخت
ترکیبات اسععمی و وصععفی که دا ماً ذهن را به چالش کشععیده در وادی تأمل وامیدارد تا با
کشف الیههای شعرش ،احساس رضایت و شعف مضاعف دریافت شود.
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