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چکیده
مناقشاتی که در سده اخیر در حوزههای مختلف از جملهه ییرامهوم مومهور بهرا در به ر
حافظ میام ادیبام و ب ربناسام در گرفته است و منجر به نگارش دهها کتا و مقاله و  ...بده
است ،تا کنوم راه به جایی نبرده است و همچنام نیه ثاهاری نگابهته مهیبهود کهه ااهرار بهه
دامنزدم به همام مناقشات سهاب دارنهد .در ایهن مقالهه بها تبیهه بهر نعریهه به ری خواجهه
نصیرالدین طوسی راهبردی استخراج می گردد که بهه مناقشهات یهاد بهده بتوانهد یایهام دههد.
مناقشاتی که ب ضاً محصول نگاه منطقی یا به قول خواجه نصیرالدین طوسی نگهاه تصهدیقی بهه
ب ر است و در یی توسیر مواهیم موجود در ب ر با تطبی ثمها با خهارج و یهافتن مها بهه ازای
مومور در خارج است .راهبرد کارثمد خواجه نصیرالدین طوسی مبتنی بر خودبسهندگی به ر و
استقالل ثم از جمام خارج است که این روش را بر اساس ثراء خواجه نصیرالدین طوسی و دیگر
فالسوه اسالمی روش تخییلی به ب ر میتوام نار نماد.
واژههاي کلیدي
خوانش ب ر ،تخییل ،تصدی  ،برا
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مقدمه
خوانش شعر در تاریخ ادب فارسی همواره با پیچیدگیهایی همراه بوده است .در سدههای
اخیر که بعد از چند سده فترت آشنایی باا فرهناو ت تمادر ارب بیشاتر شاده اسات ترتد
ایدههای فکری ت فلسفی ربی بر حوزه ادب ت هنر ما نیز تأثیر گذاشته ت رتیکرد به اثر هناری
را پیچیدهتر ت دشوارتر کرده است .از جمله این حوزهها بحا

نداد ت تفسایر ت خاوانش آثاار

هنری ت ادبی است .مناقشاتی که برای چند دهه پیرامور شعر نیماایی یاا تفسایر اشاعار حااف
برتز کرده است ت به نگارش دهها جلد کتاب منجر شده اسات بازنماای هماین پیچیادگیهاا
است .صرف نظر از آراء جدید در باب شعر ت هنر در تاریخ هنر ت ادب ماا آثاار محجاور اماا
ارزشمندی تجود دارد که میتوانند برخی دشواری های این حوزه را رفع کنناد .از جملاه ایان
آثار دت کتاب اساساالقتباس ت معیاراالشعار از آثار فاخر خواجه نصایراددین ووسای فیلساوف
شهیر ایرانی است که چنار که باید مورد توجه قرار نگرفتهاند .در کتاب اساساالقتباس خواجاه
نصیر به سنت فالسفه اسالمی بخشی از کتااب خاود را باه تخلیصای از کتااب شاعر ارسا و
اختصاص داده است اما در این تخلیص از حدتد رسائل شعر فیلساوفار اساالمی ت حتای آراء
ارس و نیز فرارتر میرتد .در کتاب یاد شده ت در مددمه معیاراالشعار خواجه باه نکااتی اشااره
میکند که اگر مورد مالحظه تاقع شده بود اساساا بسایاری از مناقشاات چناد دهاه اخیار در
نمیگرفت .از جمله در خوانش شعر حاف .
در این مداده بعد از ورح نظریه شعرشناسای خواجاه نصایراددین ووسای نموناههاایی از
نظریاتی که در خصوص شعر حاف م رح شده است با تأکید بر مفهوم عبارت «شراب» ماورد
توجه قرار میگیرد ت بعد با توجه به راهبرد نظری خواجه نصایر راه بارتررفات از بان بسات
پرمناقشه تفسیر ت درک شعر به دست داده میشود.
پیشینه تحقیق در نظریه شعري خواجه نصیر
خواجه نصیراددین ووسی نظریه شعری خود را به سنت فالسفه اسالمی به عنوار بخشی از

راهبرد مطلوب خوانش شعر؛ تخییل یا تصدیق؟ 163 

من ق در خالل تخلیص ت تفسیری از رساده شعر ارس و در «رساده شعر» کتاب اساساالقتبااس
ت با تفصیل کمتر در کتاب معیاراالشعار ورح ت تبیین کرده اسات .کتااب اسااساالقتبااس اثار
من دی خواجه نصیراددین ت «رساده شعر» مدادت نهم این کتاب ارشمند است .در خصوص این
کتاب چهار تصحیح ت تعلیق صورت گرفته است .مادرس رواو در ساال ( 1326انتشاارات
دانشگاه تهرار) سیدعبداهلل انوار در سال ( 1375نشرمرکز) مصا فی برتجاردی (نشار تزارت
فرهنو ت ارشاد اسالمی) در سال  1380ت عزیزاهلل علیزاده (نشار فاردتس) در ساال  1389باه
تصحیح تفسیر ت انتشار این کتاب پرداختهاند .مص فی برتجردی با اتکاء بر تصاحیح مادرس
رووی به بازنگاری اساساالقتباس پرداخته اسات ت ماراد از «بازنگااری» ناوعی تیارایش در
عبارات است به نحوی که مخاوب امرتز فارسی زبار مراد خواجه را بهتر دریابد.
همچنین سه عنوار کتاب به احوال خواجه ت نظریه شعر ات پرداختهاند از جمله احاوال ت
آثار خواجه نصایراددین ووسای اثار محماد تدای مادرس رواوی انتشاارات اسااویر .1380
استادادبشر پژتهشهایی در زندگی رتزگار فلسفه ت علم خواجه نصیراددین ووسی گازینش
ت گردآتری حسین معصومی همدانی نشر میراث مکتاوب  .1391ت شاعر ت شااعری در آثاار
خواجه نصیراددین ووسی معظمه اقبادی انتشاارات تزارت فرهناو ت ارشااد اساالمی .کتااب
اخیر شامل متن کتااب معیاراالشاعار هام هسات کاه در ماورد انتسااب آر باه خواجاه نصایر
تردیدهایی تجود دارد اما با توجه به این که محتوا ت عبارات کتاب در مددماه شاباهت تاام باا
محتوای رساده شعر اساساالقتباس دارد احتماال تردید بالتجه است ت در این مداده نیز از آثاار
خواجه تلدی شده است.
در تصحیحهای صورت گرفته ت آثار مربوط به شرح حال ت آثار خواجه نصیر تا جایی کاه
نگارنده بررسی کرده است بحثی در خصوص زیباییشناسی از منظر خواجهنصیر خط ت رباط
آر با نظریههای جدید فلسفه هنر ت زیبایایشناسای ت در نهایات نظریاه تجاویزی خواجاه در
رتیکرد به شعر تجود ندارد ت ظاهرا کمتر تاوجهی باه کناه نظار خواجاه ت اثار ت کااربرد آر
صورت گرفته است .نیز که اختصاص یافته است ت نویساندگار مداداه نسابتا مفصال «خواجاه
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نصیر» در کتاب فلسفه اسالمی علیر م شناخت کافی از سانت زیبااییشناسای معاصار ارب
متوجه رتیکرد تجویزی خواجه نشدهاند در حادی که رتیکرد خواجه در مورد شاعر مناساباتی
با مهمترین مسائل هنر ت زیباییشناسی وول تاریخ دارد .همین تواع در ماورد تأدیفاات ساید
مهدی زرقانی نیز صدق میکند که در آثار مختلفی به آراء شعری خواجه توجاه داشاته اسات.
(در ت ور مفهوم محاکات در نوشتارهای فلسفی اسالمی با تکیه بر آثاار متای فاارابی ابان ساینا
بغدادی ابن رشد خواجه نصیر ت قرواجنی ت نیز در کارکردهای شعر نزد فیلسوفار مسلمار).
از معدتد نویسندگانی که در این خصوص تادیفااتی دارد ت نسابت باه ارزش جنباههاای
فرمادیستی نظریه خواجه توجهی مبذتل داشته است مهدی اخوار ثاد

است کاه در دت کتااب

ع ا ت ددای نیمایوشیج ت بدعتها ت بدایع نیما یوشایج (تهارار  1376انتشاارات زمساتار) در
پاسخ به کسانی که شعر نیمایی را به ددیل فددار تزر ت تعابیر نامتعارف شعر تلدی نکردهاند به
آراء خواجه نصیر در اساساالقتباس در زمینه زیباییشناسی ت فلسفه هنر استناد ت توجاه کارده
است .در مدابل توجه نادر به عمق ت کنه سخن خواجه اشاتباهات فاحشای در تووایح نظریاه
شعر ات برتز کرده است .مثال مص فی برتجردی که به «بازنگااری» اسااس االقتبااس پرداختاه
است حکم مهم خواجه را در باب شعر به لط فهم کارده اسات .خواجاه گفتاه اسات «شاعر
کالمیست مخیل مودف از اقوادی موزتر متساتی مدفی» (ووسی  .)512 1389ایان بخاش را
برتجردی چنین بازنگاری کرده است« :شعر کالمی تخیلی بوده که از اقوال دارای تزر متساتی
ت قافیه تادیف میشود» برتجردی ( .)655 1380همین خ ا را معظمه اقبادی هم مرتکاب شاده
است .این بخش را اقبادی چنین تووایح داده اسات« :شااعر کسای اسات کاه تواناایی انتداال
احساسات عواوف ت تخیالت خود را داشته باشد آر هم در قادبی مناسب ت شایسته» (اقباادی
.)74 :1370
خ ای عجیب هر دت نویسنده در فهم کلمه مخیِّل است که هر دت مخیَّل درک ت تفسیر یا
بازنگاری کرده اند .خواجه نصیر شعر را به اقتفای ابن سینا کالم مخیِّل توصیف کرده اسات کاه
به معنی خیال آفرین یا به قول اخوار ثاد

«خیال انگیز» (اخوار ثادا

 .)69 :1376اسات .اماا
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چور یاء مخیِّل را هر دت مفتوح خوانده اند برتجردی از آر کالمی تخیلای درک کارده اسات ت
اقبادی انتدال تخیالت شاعر .در حادی که خواجه معیار شعر بودر شعر را بر اساس پیامد شعر ت
دریافت آر ت اثر آر بر مخاواب تعریاف کارده اسات ت ناه تخیال شااعر ت نکتاه کلیادی در
اهمیت سخن خواجه ت پیوند آر با زمانه ما هماین نگااه مخاواب محاور ات اسات کاه ساخن
خواجه را دارای پیوند رتشنی با نظریه «زیباییشناسی دریافت» نشار مایدهاد .هماین خ اای
شااگفتآتر را حمیااد دباشاای ت علیروااا هاادایی هاام مرتکااب شاادهانااد .در خواجااه
نصیرووسی فیلسوف /تزیر ت فضای عدالنای عصارش کاه فصال سای ت دتم تااریخ فلسافه
اسالمی را تشکیل میدهد در بخش شعر میخوانیم «خواجه نصیر به پیرتی از سنتی دیرینه در
شعر ت عرتض عربی ت فارسی شعر را کالم مخیَّل ت موزتر تلدی میکند» (دباشای ت هادایی
.)86 :1386
حجت ما در این که مخیل را به کسر یاء صحیح میدانیم ت ناه باه فاتح یااء کاالم خاود
خواجه است« :مخیِّل کالمی بود که اقتضاء انفعادی کند در نفس به بساط یاا قاب

یاا یار آر

بیارادت ت رتیت ( »...ووسی خواجه نصیراددین  .)513 :1389اگر به فاتح یااء باود احتمااال
خواجه باید میگفت مخیَّل کالمی اسات کاه از انفعاادی نفساانی در قائال ایجااد شاده باشاد.
یعنی باید خواجه مخیل را اسم مفعول در نظر میآترد نه اسم فاعل .اما تقتی کالم مخیِّال را کالمای
میداند که اقتضاء انفعادی کند به فاعلیت کالم ت تأثیر آر بر مخاوب اشاره مایکناد .در معیاراالشاعار
هم خواجه همین بح

را با عباراتی دیگر ورح میکند« :اما تخییل تأثیر سخن باشاد در نفاس

بر تجهی از تجوه مانند بسط ت قب

ت شبهت نیست که رض از شعر تخییل است تا حصول

آر در نفس مبداء صدتر فعلی از ات مانند اقدام بر کاری یا امتناع از آر یا مبداء حدتث هیااتی
شود در ات مانند روا یا سخط یا نوعی از دذت که م لوب باشد» (ووسی .)159 :1370
این نگاه فرمادیستی به شعر مسبوق به ساابده اسات ت حتای پایش از خواجاه نصایراددین
تجود داشته است .به رتایت گردآترنده نهجادبال ه اماام اتل شایعیار علای (ع) در خصاوص
شاعری نظری ابراز کردهاست که ناچار باید صوری قلمداد گردد« :از امام پرساید بازر تارین
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شاعر عرب کیست؟ حضرت فرمود شاعرار در یک تادی رتشنی نتاختهاند تا پایار کار معلاوم
شود ت اگر ناچار باید داتری کارد پاس پادشااه گمراهاار بازر تارین شااعر اسات» (ابان
ابیوادب  .)727 :1384تاوح است که علی(ع) به عنوار اماام شایعیار نمایتوانساته محتاوای
اشعار فردی را که گمراه خواندهاست ت منظور امرءاددیس پادشاه ت شاعر پیش از اساالم اسات
تحسین کند ت تحسین شعر امرءاددیس با تجود محتوای فرهنو عربی ماقبل اسالم باه تاسا ه
فرم ارزشمند آر بوده است.
نظریه شعري خواجه نصیرالدین طوسی
خواجه در هر دت کتاب مورد اشاره یعنی اسااساالقتبااس ت معیاراالشاعار بارای توصایف
نظریه خود به اقتفای فالسفه متددم از دت اص الح کلیدی «تخییل» ت «تصدیق» ت قیاس این دت
اص الح استفاده میکند .در این بخش از فصل اتل «رساده شعر» اساساالقتباس ت مددمه معیار
االشعار عباراتی را ندل ت تفسیر میکنیم .خواجه نصیر در اسااساالقتبااس ساه نظریاه کلای را
برای تعریف شعر م رح میکند .یکی نظریه متجددین معاصرینش که شرط شعر بودر شاعر را
موزتر بودر آر ت رعایت قوانین عرتوی می دانناد .خواجاه ایان نظار را باه شادت نکاوهش
میکند :شعر «در عرف متاخرار کالم موزتر مدفى[است] ا چه بحسب این عرف هر ساخن را
که تزنى ت قافیتى باشد ا خواه آر سخن برهانى باشد ت خواه خ اابى ا خاواه صاادق ت خاواه
کاذب ا ت اگر همه به مثل توحید خادص یا هذیانات مح

باشد ا آر را شعر خوانند ا ت اگار

از تزر ت قافیه خادى بود ا ت اگر چه مخیل بود آر را شعر نخوانند».
در معیاراالشعار هم میگوید :ت اما «تخییل» تأثیر سخن باشد در نفس بر تجهای از تجاوه
مانند بسط ت قب

 ... .اال آرکه تخییل را حکمای یونار از اسباب ماهیات شاعر شامردهاناد ت

شعرای عرب ت عجم از اسباب حدتث ات میشمرند .پس به قول یونانیار از فصول شعر باشاد
ت به قول این جماعت از اعراض ت به مثابت ایت است( .ووسای معیاراالشاعار در :اقباادی
.)159 :1370
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نظریه دیگر نظریه را نظریه متددمین معرفی میکند« :قدماء شعر کالم مخیل را گفتهاناد ا ت
اگر چه موزتر حدیدى نبوده است ا ت اشعار یونانیار بعضى چنار بوده است ا ت در دیگر دغات
قدیم مانند عبر ت سریانى ت فرس هم ا تزر حدیدى اعتبار نکردهاناد ا ت اعتباار تزر حدیداى
بار مىماند ا که اتل هم عرب را بوده است مانند قافیه ا ت دیگر امم متابعت ایشار کردهاند.
ت نظریه سوم را نظر محددین ت من دیار معرفی میکند که جامع آراء متدادمین ت متااخرین
خواجه ت مدبول ت منتخب خواجه نیز است« :محددار متاخرار شعر را حد گفتاهاناد ا جاامع
هر دت معنى بر تجه اتم ا ت آر این است که گویند شعر کالمى است مخیل ا مؤدف از اقاوادى
موزتر متسات مدفى ...ت شرط تدفیه در قدیم نبوده است ا ت خاص است باه عارب ت دیگار
امم از ایشار گرفتهاند ...ت نظر من دى خاص است به تخییل ا ت تزر را از آر جهت اعتبار کند
ا که به تجهى اقتضاء تخییل کند ا پس شعر در عرف من دى کالم مخیل است».
چنار که گفته شد نظریه مختار خواجه نظر سوم اسات کاه شاعر را «کاالم مخیِّال ماوزتر
مدفی» میانگارد .در ادامه خواجه دت نکته بسیار مهم برای تبیاین نظار خاود عرواه مایکناد.
نخست شرط مهم شعر تلدی شدر شعر را «تخییل» بیار میکند« :بر جمله رسوم ت عادات را در
کار شعر مدخلى عظیم است ا ت به این سبب هر چه در رتزگار یا نزدیک قومى مدبول است
ا در رتزگار دیگر ت به نزدیک قومى دیگر مردتد ت منسوخ است ا ت اصل تخییل که من دى
را نظر بر آر است ا همیشه معتبر باشد ت اگر چه ورق استعمال بگردد ا ت این صناعت بادذات
باح

از آر است ا ت بادعرض از دیگر احوال شعر ا پس ماده شعر سخن است ا ت صاورتش

به نزدیک متاخرار تزر ت قافیه ا ت به نزدیک من دیار تخییل»
در این بخش خواجه توویح میدهد که «خییل» اصال اساسای یاا «صاورت» شاعر اسات.
صورت در نظر خواجه ظاهر نیست .بل چور دیگر ارس وئیار صورت را خواجه همار مورفاه
( )Morpheفعلیت یا حدیدت شیء میانگارد .ارس و در مابعداد بیعه بخش آخر کتاب زتاا در
خصوص صورت گفته است« :صورت ماده که به سبب آر شیء معاین اسات ت هماین خاود
جوهر است» (ارس و  )314 :1385از قضا اسم بخش هم «جوهر صورت است» میباشاد .باه
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این سبب ت با همین رتیکرد است که خواجه میگوید هر چند عادات ت رسوم عاوض شاود ت
سلیده مردم دگرگور گردد اصل (صورت) شعر که تخییل است همچنار معتبر خواهد باود .ت
اوافه میکند منشاء شعر ت گوهر ت حدیدت آر تخییل است ت امور دیگر مثال تزر حدیدای ت
مجازی در اصل ت اساس اعراض شعراند.
دتم در مورد جایگاه تزر میگوید« :نظر من دى خاص اسات باه تخییال ا ت تزر را از آر
جهت اعتبار کند ا که به تجهى اقتضاء تخییل کند ».این نکته اعتباار ت جایگااه تزر را در نظار
خواجه نشار میدهد .خواجه توویح میدهد تزر اصادتی ندارد ت اعتبار آر باه تخییال (خیاال
انگیزی) است .حتی میتوار از آر تحدت مالک گرفت ت دیگر اصول ت فنور شاعری ت حتای
هنری را نیز تاجایی معتبر دانست که خیالانگیزی کنند.
در معیاراالشعار هم همین اعتبار را به تخییل میدهد تا جایی کاه باه صاراحت مایگویاد:
«شبهت نیست که رض از شعر تخییل است تا حصول آر در نفاس مبادف فعلای از ات مانناد
اقدام بر کاری یا امتناع از آر یا مبدف حدتث هیأتی شود در ات مانند روا یا سخط یاا ناوعی از
دذت که م لوب باشد» (ووسی معیاراالشعار در :اقبادی .)159 :1370
آنجا هم توویح میدهد که تزر م لوب صرفا ابزار تخییل اسات ت اصا الحا م لاوب ا
بادذات نیست« :ت «تزر» اگر چه از اسباب تخییل است ت هر موزتنی به تجهی از تجوه مخیِّل
باشد ت اگر چه هر مخیِّلی موزتر باشد اماا اعتباار «تخییال» دیگار اسات ت اعتباار تزر از آر
جهت که تزر است دیگر ت از آر جهت که اقتضای تخییل کند دیگر» (ووسی معیاراالشاعار
در :اقبادی .)159 :1370
خواجه در توویح «تخییل» می گوید« :مخیل کالمی بود که اقتضاء انفعادی کناد در نفاس
به بسط یا قب

یا یر آر بیارادت ت رتیت» (همار  .)513در این بخش بسیار مهام خواجاه

میگوید تخییل آر چیزی است که در مخاوب سبب انفعال یر ارادی عاوفی مای شاود .پاس
تا اینجا اعتبار شعر به تخییل یا خیال انگیزی است ت مراد از تخییال انفعاادی عااوفی در درتر
مخاوب شعر است.
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برای توویح بیشتر تخییل خواجه بین تخییل ت تصدیق که آر هم به قول خواجاه «انفعاادی
نفسانی» است مدایسه میکند« :تصدیق هرچند مانند تخییل انفعادی نفساانی اسات اماا انفعاال
تصدیدی از جهت قبول قول است به حسب اعتبار م ابدت آر باا خاارو ت انفعاال تخییال از
جهت ادتذاذ ت تعجب از نفس قول [است] بیمالحظت امر دیگر .پس اتل به حسب حال مدول
علیه است ت دتم به حسب حال قول (همانجا)».
این بخش مهمترین بخش رساده است ت سند عبور خواجه از متفکرین پایش از ات اسات.
تدریبا سایر م ادب در گزارش متفکرین دیگری از جمله فارابی ابنسینا ت ابانرشاد از کتااب
فنشعر دیده میشود .اما این توصیف خاص خواجه از تخییل بیسابده است .بخش ذکار شاده
دائر بر آر است که تخییل را که اصل شعر است ا ت چنار که گفته شاد قابال تساری باه هماه
هنرها ا امری خود بسنده ت تأثیر آر را مستدل ت مجرد از خط ت ربط آر به جهار میداند .یعنی
خواجه شرط شعر بودر شاعر را خیاال انگیازی مایداناد ت خیاالانگیازی شاعر را محصاول
تیژگیهای هنری یا سازتکارهای پیکره اثر هنری میانگارد نه پیوند اثر با جهار خاارو یاا هار
مالحظه دیگری .شعر به رتایت خواجه رها از هر مناسبتی با جهار است ت ارزش ت اعتباار آر
فدط ت فدط به ارزشهای هنری اش (نفس قول) است ت شرط اعتبار کلیه اصول ت فنور هناری
آر است که خیال مخاوب را برانگیزد .تمام رتیکردهایی که در ارزیابی اثر هر مالحظهای یار
از پیکره اثر هنری اجزاء پیکره اثر هنری ت نسبت این اجزاء یعنی همار مبانی فرمادیساتی درک
ت ارزیابی اثر هنری را در نظر میگیرند مووعی مخادف باا موواع قابال اساتخراو از ساخن
خواجه نصیر اتخاذ میکنند .از جمله رتیکردهایی که در پی ربط ت نسبت اثر اجزاء ت مفااهیم
آر با جهار یا مراد ت نیت مودف هساتند .باه عباارت دیگار شایوه تفسایر ت ارزیاابی مکاتاب
زیباییشناختی هنر به مثابه «تدلید» 1یا هنر به مثابه «بازنمایی» 2که مایکوشاد اثار را بار اسااس
شباهت ت میزار تدلید ت مناسبتش با اجزاء جهار ارزیابی کند در نظر خواجه هماندادر ماردتد

1 -Mimesis
2 -Representation
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است که شیوههای مبتنی بر جزم «نیات موداف» 1یعنای هماار مکااتبی کاه هازارار ساال بار
زیباییشناسی ربی حاکم بود ت چنار که گفته خواهد شد در ارزیابی شعر حاف ت باه عناوار
نمونه مفهوم شراب بر ندد ت تفسیر ادیبار ت منتددین ما نیز حاکم بوده است دتر از شیوه ماد
نظر خواجه نصیر است .حال آر که نظریههای قرر بیستمی زیباییشناسی ت انتدادی ربی مانند
فرمادیسم ساختارگرایی «زیباییشناسی دریافت» 2به شکل شگفتآتری شبیه راهبارد تفسایری
انتدادی خواجه نصیر است.

3

مناقشه شراب حافظ و شیوه تجویزي خواجه نصیر
هماروور که گفته شد خواجه اصل یا شرط ورتری شعر را تخییل میداناد ت تخییال را
نیز «انفعادی نفساانی بایمالحظات امار دیگار» توصایف مایکناد .ایان نظار را چاور ناوعی
خودمختاری یا خود آیینی اثر هنری تفسیر ت استنباط کردیم .یعنی خیالانگیزی اثار را فاارا از
هر مالحظه اینجهانی در نظر بگیریم ت سخن خواجه را چور تجویز رتیکردی یار تصادیدی
در درک ت دریافت شعر در نظر آتریم .این رتیکرد در جدیاد آراء زیباایی شاناختی ارب از
جمله «فرمادیسم» «ساختارگرایی» ت «زیباییشناسی دریافت» نیز پایگاه استواری دارد .اما جادب
است که در ایرار این رتیکرد مغفول بوده است ت حتی در دترار معاصار کاه عاالته بار آراء
ارزشمند خواجه نصیراددین ووسی آشنایی با آراء جدید هم صورت گرفته است همچنار ایان
رتیکرد بر قرار است ت مناقشات بسیاری را رقم زده است .از جمله این مناقشات بح

بر سر

مفاهیم اشعار حاف است که شخصیتهای ناماداری چاور مرتضای م هاری احماد شااملو
بهاءاددین خرمشاهی محمدتدی جعفری داریوش آشوری محیط وباوبایی مناوچهر جماادی
1- Authorial intent
2- Reception Aesthetics

3ه نگاه کنید به محمد ب له س دی و سید عباس ذهبی ،تاملی در مناسبات امر مخیِّل با نعریه های زیبابهناختی:
رهیافتی متن بنیاد در چارچو رساله ب ر خواجه نصهیرالدین طوسهی ،فصهلنامه یه وهش ههای فلسهوی کالمهی،
بماره  ،79بمار  ،1398دانشگاه قم .قم.
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احمد کسرتی در آر ترتد کردهاند ت به بح

ت استدالل در آر باب پرداختهاند .شاید موجاب

شگفتزدگی شود که صدها صفحه م لب نوشته شده است تا اثباات شاود ماثال «شاراب» در
شعر حاف زمینی است یا آسمانی .یعنی همه این بح ها با رتیکاردی تصادیدی در پای ایان
بودهاند که مفهومی را از شعر حاف استخراو کرده ت مابه ازایی در بیرتر برای آر بیابند ت هار
کدام نیز با مالحظات زبار شناختی عرفانی دینی ت ...تالش کردهاناد باا اساتناد باه اماوری از
جمله شواهد شعر حاف سخن خود را اثبات ت م لوب خود را تأمین کنند.
از نخستین کسانی که در دترار معاصر به شاعر حااف رتیکارد تصادیدی داشاته اسات ت
نظرش هم بسیار مناقشه برانگیز بوده است احمدکسرتی است .کسرتی رتیکردی کاربردی باه
شعر دارد ت نمیتواند شعر را از سخن ت محاتره رتزمره تفکیک کند چنار که میگوید« :ایاراد
ما به آر است که کسی بیآرکه م لبی باشد تنها به نام آر که شعری بسازد باه آر براردازد .ماا
میگوییم این یاتهگویی است .میگوییم اگر کسی عاشق شده زل بساراید .تدای دتر از خارد
است که کسی با دل به درتا دم از عشق زند ت زلهای عاشادانه بساراید» (کسارتی :1324
 .)2برای کسرتی شعر باید بازنمای حدیدت حال ت توع شاعر باشد ت فدط کسای بایاد ازل
عاشدانه بگوید که خودش عاشق است .ات از مخاوبش میخواهد گمار نیکی که به حااف دارد
را کنار گذاشته ت بدتر توجه به ستایش دیگرار از حاف تک تک اشعار حاف را بسنجد ت باه
پوچی آرها پی ببرد .کسرتی پیشنهاد میدهد «هر شعری را به نثر برگردانند ت باه آر حاال باه
اندیشه برردازند» (کسرتی .)4 :1324
ات خود این رتش را در پیش میگیرد ت زل معرتف «به عزم توباه ساحر گفاتم اساتخاره
کنم» را به نثر برگردانده در مورد آر میگوید« :از کلمههای توبه ت استخاره بایاد گفات حااف
مسلمار بوده ت میخواری را گناه میدانسته تدی نیک بیندیشید که آیا یک مسلمانی بارای توباه
می استخاره میکند؟» (کسرتی )5 :1324
از همه م ادب کسرتی جادبتر اظهار نظر ات در مورد بادهخواری حاف است« :کسانی که
میگویند حاف باده نمیخورده ت مدصود ات از می ت میخانه چیزهای دیگار اسات بهتار اسات

  172راهبرد مطلوب خوانش شعر؛ تخییل یا تصدیق؟

شعرهای شاعر را بخوانند ت درتاگویی خود را بفهمند .شاعر در جاهای بسیار تصریح میکناد
که مدصودش همار می است که از انگور ساخته میشود ت رنگش قرمز مایباشاد» (کسارتی
 .)6 :1324محمود هومن نیز که در سیاهه منابع م ادعاتی کتابش (حاف چاه مایگویاد؟) آثاار
چهرههای نامداری چور کانت شوپنهاتر نیچه ت ...تجود دارد همین رتیکرد را دارد ت اصارار
دارد از شااعر حاااف بااه شااناخت خااود ات برسااد .هااومن بعااد از پاارداختن بحثاای در باااب
شرابخواری حاف از جمله بح

درخصوص فیزیوداویی بادر ت تاأثیر نوشایدر شاراب بار

گردش خور میگوید« :حاف در فاصله باریکی بین زاهاد ت صاوفی قارار گرفتاه ت باا جزئای
خ ایی ممکن بوده عضو مجلس آناار یاا جرگاه ایناار گاردد چناارکاه هناوز هام بعضای از
شرقشناسار ت ادباا حااف را اهال تصاوف ت عرفاار مایخوانناد ت تاوده عاوام نیاز ات را از
پرهیزکارار میشناسند در صورتی که نه عارف است ت نه صوفی نه زاهد اسات ت ناه متدای».
(هومن )84 :1317
علی دشتی نیز بر سبیل کسرتی ت هومن میرتد« :باده در زبار ات بوجاههاای گونااگور ت
برای بیار مدصودهای مختلاف آماده اسات...گاهی بااده باه معنای دغاوی کلماه اسات یعنای
موووعیت دارد» (دشتی 64 :1364ا .)65دشتی با استناد به «آر تلخوش که صوفی امادخبائثش
خواند» م لبی میگوید که سخن فوق ادذکر کسرتی را به خاور میآترد ادبته تحلیل ت تعلیلی
هم به آر میافزاید:
برخی وبایع نمیتوانند مستدیم رتند ت در گره کور زدر اصرار دارند .از این رت باا کساانی
مواجه میشویم که بادهنوشی حاف را منکرند ت در ایان بااره توجیهااتی مایکنناد کاه احیاناا
مضحک ت در هر صورت مخادف ذتق سلیم ت تاقعبینی است .این گونه توجیهات ادبا ناشای
از این امر است که خود آرها متشرعاند ت بادهنوشی را عملی منکر میدانند پس دریغشار می-
آید که سیمای درخشار حاف بدار دکهدار شود» (دشتی

.)67 :1364

منوچهر جمادی نیز از تفسیرگرانی است که به شعر حاف رتیکرد تصادیدی دارد .جماادی
نیز میکوشد مستند به دوازم من دی بح

حاف

زمینی بودر مفهوم شاراب را در شاعر حااف
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اثبات کند .ات در تفسیر «بده ساقی می باقی» میگوید« :از ساقی می باقی میخواهد ت اگر مای
باقی بداء ت ابدیت میبخشد پس باید جنت را متالزما بخواهد تدی خواستش تفاق باا جنات
ندارد بلکه با این میاست که دتام زندگی در همین گیتی در گوشه خرم ت آبادی از شیراز را
که رکن آباد باشد برجنت ت ملکوت ترجیح میدهد» (جمادی  .)29 :2004ت در تفسیر «خمها
همه در جوش ت خرتشاند ز مستی» میگوید« :بادهای که در خمهای میکاده اسات حدیدات
است نه آر که حاف به میکده آسمانی رفتاه باشاد کاه مای حدیدای در آر اسات یعنای مای
رتحانی .در زندگی پرجوش ت خارتش هماین گیتای حدیدات اسات» (جماادی .)30 :2004
داریوش آشوری نیز باه شاعر حااف نگااهی تصادیدی دارد ت شاراب شاعر حااف را زمینای
میانگارد ت مستی را مستی زمینی« :میکده /خراباات /دیرمغاار در معناای نماادین خاودم عاادم
خاکی است اما در معنای حدیدی جایگاه دودیار ت دیر ت خانداه جایگااهم زاهادار خشاک دمااا
عبوس» (آشوری .)308 :1393
رتیکرد تصدیدی کسرتی ت هم فکرانش را مرتضی م هری نیاز در پایش مایگیارد ادبتاه
رتیکرد م هری با همددی عرفانیاست ت در پی اثبات آر است که حااف عاارف باوده اسات.
یعنی با رتیکردی مشابه کسرتی ت سایرین نتایجی کامال عکس میگیرد« :در ایان کاه حااف
خودش را عارف معرفی میکند بحثی نیسات ت باه عاالته جملاههاایش هماه عرفاانی اسات
تعبیراتش راجع به عادم عرفانی است» (م هری 122 1367اا .)123ت ماثال مفهاوم شاراب در
شعر حاف رمزی عرفانی است .در مورد مصرع «دیدمش خرم ت خندار قادح بااده باه دسات»
میگوید« :قدح باده بدتر شک یعنی قلب خاودش یعنای پیرمغاار در قلاب خاودش م ادعاه
میکرد» (همار  .)133یا مثال در توویح مصرع «قدر مجموعه گال مارا ساحر داناد ت باس»
میگوید« :مرا سحر مدصود همار رتح عارف است که سحرخیز است» (همار )64
م هری در مورد تفسیر ظاهری یا مادی که نمونههایی از آر را پیشتر ذکر کردیم میگویاد:
«بر اساس آنچه این مفسرار گفتهاند ...بینید یک چنین آدمی ا گیرم دیاوانش از نظار شاعری ت
هنری در اتو باشد یعنی باالترین شعر باشد ا اصاال ارزش دارد کسای اسامش را در جامعاه
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ببرد؟ چددر فاسد میکند آر جامعه را؟ ...بنا بر این من ق تاقعا حاف ننگی خواهاد باود بارای
ایرانی ت مسلمار ت زبار فارسی ت باالترین ننوها گاو ایان کاه شاعرش از نظار فصااحت ت
بال ت در اتو زیبایی باشد(».م هری )85 :1367
شاید در این بین جادبترین بح

را محیط وباوبایی ورح میکند .ات از شااعری معاصار

شاهد میآترد که همه عمر شراب نخورده بود اما اشعارش همه تصف مساتی ت شاادخاواری
بودهاند ت در نهایت در باب شراب شعر حاف میگوید« :شراب شعر است نه شراب شاعر ...ت
آر شراب خیال ت تصور ت مجاز ت کنایه ت ایهام اسات ناه شاراب ماادی منظاور» (وباوباایی
 .)139 :1367ادبته محیط وباوبایی به نسبت دیگرانای کاه رتیکارد تصادیدی دارناد رتیکارد
هوشمندانهتر اتخاذ میکند اما ات هم اسیر ارجاع اثر به نیت ت شخصیت هنرمند باقی میماناد ت
تفکیک اثر از جهار را صرفا از این رتی پیش میکشد که هنرمند را از اتهام بادهخواری مباری
کند:
این تجود کمادی حاف است که مانند قمر تابار ت درخشانی بر آر هستههای اتدیاه تجاود
ات پردهای از تددس ت پاکی ت تدوی ت فضیلت فرت افکنده ت سرتکار ماا را باا حاافظی مرباوط
ساخته است که می ت معشوق ت م رب ت سیر ت صافا ت بوساه ت مغازداه ت معاشاده دیگار در
سخن ات نمیتواند مددول دفظی ت عینی داشته باشد ...به فرض آر که از این مدام تنازل یاباد...
سزاتار چنین حسن ظن ت اعتماد رجایی نخواهد بود» (وباوبایی .)141 :1367
از آخرین کسانی که به شعر حاف رتیکرد تصدیدی داشتهاند ت در این خصوص همچناار
م ادبی منتشر میکنند سیرتس شمیسا است .ایشار در مددمه یادداشتهای حاف میفرمایناد:
«ندد نو را قبول ندارم که میگوید فدط متن ت به زندگی ت آراء ت افکار مودف نباید پرداخات...
همه د ف در ت بیق اثر بازندگی ت رتحیه ت افکار مودف است» (شمیسا  .)15 :1388بعاد هام
اوافه کردهاند« :در زمار جوانی حاف را از دیدگاه بال ی (بدیع بیار معانی )...درس مایدادم.
این اتاخر ا در کالسهای آزاد ت خصوصای ا حااف را از دیادگاه تااریخی درس دادم .های
تقت فرصت اینکه حاف را از دیدگاه اجتماعی ا مثال بار مبناای کتبای چاور دساتورادکاتب
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تاریخ گزیده جام جم اتحدی آثار عبید که در دتره ات نوشته شادهاناد ا بررسای کانم پایش
نیامد» (همار  )18بهر م اینکه تا همین جا هم تفسیر ت تدریس اساتاد تصادیدیاسات قاانع
نیستند ت تصدیق ت ت بیق بیش از این را توقع یا آرزت دارند .پیدا است که نه دادههای تااریخی
برای ت بیق سخن حاف با نیت خواست ت اراده ات کفایت میکند تا به استناد آرها بتوار خود
حاف را شناخت ا به فرض آر که شناخت خود حاف رب ی به شناخت شعرش داشته باشد ا
نه حتی چنین دادههایی به فرض تجود نسبت به هنرمندار معاصر باا ماا قابال اساتناد اسات.
مودف حتی اگر حاور به توویح ت شفاف سازی نیتش باشد نیز توویحش چندار قابل اساتناد
نیست چرا که نیت مودف از جهاتی بر خود ات نیز پوشیده است ترکیاب اجازاء اثار از حادتد
معانی منفرد اجزاء فراتر میرتد ت تداعیهای اثر برای مخاواب بایش از آرکاه باه امکاناات ت
ماهیت اثر برگردد به امکانات ت عوامل تعیینکننده زندگی مخاوب بر میگردد کاه هنرمناد را
بر آرها دستی نیست .حال آرکه ا لب هنرمندار نیز از چنین کاری (توویح نیاتشاار) امتنااع
میکنند.
اشکال همه این رتیکردها به شعر حاف آر است که میکوشند با رتیکردی تصدیدی شعر
را بخوانند نه تخییلی .رتیکرد تصدیدی ت من دی به شعر حاف تنااق

حاادی را در اشاعار ات

نشار میدهد تناقضی که هم م هری میتواناد مساتندات نگااه عرفاانی حااف را از شاعر ات
استخراو کند ت هم کسرتی میتوانند مادیگرایی حاف را اثبات نمایناد .چناارکاه گفتاه شاد
مهدی اخوار ثاد

از معدتد کسانی است که به کارایی نظریاه شاعری خواجاه نصایر در رفاع

معضالت شعر امرتز فارسی توجه کرده است .ات با بیار وناز خود «جنو هفتاد ت دت ملت همه
را» چنین عذر مینهد:
«تقتی پای «تخییل» ت خلق شعری ت آفرینش هنری در میار باشاد دیگار بیهاوده ت پارت
است ت نشنیدنی چند ت چور ت ماجرا کردرهاایای از قبیال آر چاه «ادیبچاه»هاای متحجار ت
بیذتق که رتحشار تصلب آهنین پیدا کردهاست ت پای از حدتد سنتهای متعاارف ت ساوابق
معهود بیرتر نمیخواهند گذاشت( ».اخوار ثاد

)68 :1376
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ت بعد با ذکر بیتی از فلکی شرتانی از قول ات به ندد تند چنین منتددین یا به قاول خاودش
«ادیبچه»هایی میپردازد:
هااوای فاختااه رنااو اساات ت اباار بلباال فااام

بریاااز خاااور خااارتسای نگاااار کباااک خااارام

حاال تو بگو آخر فاخته رنو یعنی چه؟ بلبل فام کدام است؟ جواب این است کاه مان کاه
فلکی شرتانیام چنین احساسی داشتهام ...در آر دحظاه کاه شاعر را مایسارتدهام احسااس ت
قریحه شاعری من چنین دریافتی داشته است که هوا را به رنو فاخته مایدیادهام ت ابار را باه
رنو بلبل ت در این حال از نگارکبک خرام خویش خواساتهام کاه بارایم بااده از صاراحی ا از
خرتس ا به جام بریزد .اگر تو نمیخواهی اگر خوش ناداری ای ادیاب اریاب قیدااو باشاد
مخواه از ما به خیر از تو به سالمت مخواه مخوار شعر مارا ....تاو بارت شاعر رشاید تواواط
معاصر ما را بخوار که هی از این «عیب»ها ندارد ت هی از این تخییلها ت خیاالانگیازیهاا ت
خیالآفرینیها نیز اما اگر شعر مرا میخواهی پس دریااب انادکی ذتق ت خیاال خاود را باه
آفرینشهای تازه ت امور یر معتاد ت زیباییهای نویافته متوجه کن تا دذت ببری .بلاه هار ناو-
آفرینی هر تازهپردازی ت هر جدیدی را دذتی است .اما هر کاالیی را هم بهایی ت قیمتی اسات.
برای ادراک هر دذتی باید کوشش ت جهدی داشت .قیمت کااالی خیاال ناو ت تخییال ناو نیاز
کوشش ت همددی برای ادراک آر است( .اخوار ثاد
اخوار ثاد

.)69 :1376

با توجه به مفهوم تخییل با عباراتی چور «آفرینشهای تاازه» «اماور یار معتااد» ت

«زیباییهای نویافته» به آنچه خواجه نصیر «عدم مالحظت امر دیگار» مایخواناد اشااره مایکناد .ات
توویح میدهد شاعر در بیار رنو ابر یا رنو هوا در شعرش الزم نیست «مالحظه» رنوهاای عاادم
را بکند ت رنگی را نام ببرد که در عادم تجود دارد .شاعر میتواند از رنو بلبلی ابر (ابربلبال فاام) یاا
رنو فاخته ای هوا (هوای فاخته رنو) بگویاد هرچناد در عاادم مثاال ت مشاابه آر نباشاد .ایان
رتیکرد اخوار ثاد

در فهم ت ارزیابی شعر ت هنر بسایار راهگشاا اسات .رتیکاردی کاه تجاویز

خواجه نیز بوده است ت اگر مورد توجه ادیبار ت منتددین امرتزی قرار میگرفت چه بسا بسایاری
از مناقشات امرتزی بالتجه میشد .در ادامه به این مناقشات اشارهای خواهیم کرد.
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اگر شاعر را چور فیلسوف در نظر بگیریم ناچار باید پایبند من ق باشاد ت تنااق

در آراء

ات یر قابل قبول است .اما شاعر چنین محدتدیتی ندارد .شاعر نگاه تصدیدی به جهاار نادارد
تصدیق هم نمیولبد .نگاه تصدیدی به شعر به منزده محرتم سااختن خاود (اعام از هنرمناد ت
مخاوب) از جهار نامحدتد یر قابل پیشبینی خیال است .چنارکه از آراء خواجه نصیر هم قابل
استنباط است شعر تنها به ارزشهای فنای ت هناری مدیاد اسات ت هادف ایان ارزشهاا نیاز
خیالانگیزی در مخاوب است .با چنین چشمانداز ت خاستگاهی شاعر شراب شعرش را چناار
خیالانگیز توصیف میکند که گاه «ام ادخبائ » میشاود (آر تلاختش کاه صاوفی امادخباائثش
خواند) ت دقیدا در همار زل مستی را که نتیجه شارب «ام ادخبائا » اسات «کیمیاای هساتی»
میخواند .جای دیگر نوشندگار شراب را «رنادار مسات» مایخواناد کاه از «راز درتر پارده»
آگاهاند ت «زاهد عادی مدام» از حال آرها بیبهره است (راز درتر پرده ز رندار مست پرس) در
زل «ساقیا برخیز ت در ده جام را» حاف مینوشی را موجب فراموش کردر « م ایام» ت تارک
« رتر» توصیف میکند .در زدی دیگر باده را دارای «نور» میانگارد ت دست آخر میگوید:
ترسااام کاااه صااارفهای نبااارد رتز بازخواسااات

ناااااار حاااااالل شااااایخ ز آب حااااارام ماااااا

ت با این تردید ت تشکیک در اصل ت اساس شرابخواری خود را موجب نجات میپنادارد
ت نه حالل خواری شیخ را .حال به قول کسرتی «حاف چاه مایگویاد؟» کسارتی در تحدیار
حاف میگوید مراد ات صرفا شعر گویی است« :بیشتر زلهاای حااف (اگار نگاوییم یکایاک
آرها) از این گونه است که شاعر تنها مدصودش ساختن یک زدی بوده است ت در این کار نیز
شیوه عادی شاعرار را پیرتی کرده که نخست قافیهها را نوشته ت سرس به هر کدام جملههاایی
را آترده ت بیتی [با] گنجانیدر کلمه قافیه سرتده شده» (کسرتی  .)4 :1324اگار چاه کسارتی
برای تحدیر حاف کار ات را شاعری میخواند اما تاقعیت این است که کار حاف دقیداا هماین
حرفه بوده است .یعنی شعری سرتدهاست ت مرادش از این شعر خیالانگیزی باوده اسات ت در
این کار بزر

توفیق تمامی هم یافته است.
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نتیجه
تاریخ معاصر ادبیات فارسی تاریخی سراسر اختالف ت مناقشه است .یکای از محاورهاای
این مناقشات تفسیر شعر است ت از جمله تفسیر اشعار عرفانی خصوصاا شاعر حااف اسات.
دهها کتاب ت مداده نگاشته شدهاند تا اثبات کنند مراد حاف از شراب در شعرش چه بوده است.
این کتابها با چشماندازهای تاریخی ت در سنت جزم نیت مودف اصارار داشاتهاناد از خاالل
دادههای تاریخی ت اشارات شعری حاف پی به مراد ات ببرند ت نتایج این کوششهاا باه شادت
متفاتت بوده است .اختالف بین نتایج ممکن است یا به درستی یک نظر ت نادرستی ساایر آراء
دالدت کند یا به نادرستی همه دیدگاهها .به نظر میآید نتیجه اخیر درست باشد .به این ددیل که
اشکال دیدگاههای مخادف یاد شده ناشی از اشکال در رتش بررسی شعر حاف بوده است.
در همه دیدگاههای یاد شده رتش بررسی «تصدیدی» بوده اسات .یعنای مفسار ت محداق
کوشیده است مفاهیم شعری را از نگاهی من دی ت با ت بیق با تاقعیت خارجی(خارو از ذهن)
درک ت تفسیرکند .به عبارت دیگر با جستجوی ما به ازای هر مفهاوم شاعری محداق کوشایده
است معنای آر را استنباط ت استخراو کند .حال آنکه چنین رتیکردی به شعر کاه هادف از آر
خیالانگیزی نامشرتط است نادرست است.
شعر را باید بر اساس رض ت ماهیتش که امری است «مخیِّال» ت ایان خیاال انگیازی باه
تسیله «نفس قول» ت نه هی مالحظه دیگری انجام میشود درک ت تفسیر ت بررسی نمود .ایان
راهبرد را که میتوار راهبرد خوانش تخییلی شعر نام نهاد خواجه نصیراددین ووسی در مداداه
نهم رساده اساساالقتباس پیشنهاد میدهد .یعنی به جای نگاه تصدیدی به شعر ت تفسایر آر بار
اساس دادههای مأدوف ت مأنوس جهار پیرامور نگاه تخییلی را به شعر داشته باشایم ت شاعر را
بر اساس قوت خیال انگیزی ت تکنیکها ت فنونی که موجب بارانگیختن خیاال ت تحات تاأثیر
قرار دادر مخاوب ت فرا رفتن از جهار پیرامور میگردد ارزیابی کنیم .به عبارت دیگار راهبارد
مشرتع خوانش شعر از منظر خواجه نصیراددین ووسی خوانشی است که در آر درک ت تفسیر
شعر از وریق توجه به فرم یا ساختار سخن یا به قول خواجه «نفس قول» صورت میپذیرد ناه
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هی مالحظه دیگری از قبیل منافع پیام اخالقی نیات ت ا راض مودف یا ما به ازای مفاهیم اثر
در خارو .در ما نحن فیه که مفهوم شراب در شعر حاف باشد نیز میتوار گفات شاراب شاعر
حاف شراب شعر حاف است .نه نوشیدنی مستوجب حد است ناه شارابا وهاورا کاه پااداش
مومنین باشد .هرچند حاف برای گم کردر راه مفسرانی کاه مفااهیم شاعری ات را باا دادههاای
جهار میخواهند یکی بگیرند گاهی به صفات شراب مومناار اشااره کارده اسات ت گااهی باه
صفات شراب معصیت کارار .ت مفسرانی که اصرار دارند حاف را به یکی از دت گرته یاد شاده
منتسب کنند به همار اشعاری استناد میکنند که م لوبشار را بازنمایی میکند ت مابدی اشعار
را یا نادیده میگیرند یا به نحوی که م لوب را به دست بدهد تفسیر میکنند .تعارض موجاود
در شعر حاف از چشماندازی من دی هم ندصی بر کار ات نیست .حاف شاعر است ت کار شاعر
خیالانگیزی است نه سخن من دی گفتن ت دیدگاه مابعداد بیعی ارایه کردر.
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