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چکیده
شــاعرانگی شــعر بــا عناصــر خیــالی ،پیونــدی ناگسســتنی دارد و بخــش عمــدهای از
ظراف های شعری به نحوة استعمال اين عناصر وابسته اس  .از اين رو تحـوّل و دگرگـونی
اين عناصر در گسترة شعر فارسی كه سبوها و شیوههـای چنـدی را تجربـه كـرده ،امـری
گريزناپذير اس  .بحث دربارة چگونگی و فلسفة تحوّل اين عناصر در شیوههای شـعری و
نحوة برخورد پژوهشهـای ب غـی بـا ايـن دگرگـونیهـا ،بحثـی مغفـول مانـده در عرصـة
پژوهشهای ادبی اس  .اين مقاله كوشیدهاسـ تحـوّل عناصـر خیـالی شـعر فارسـی را در
چهار نمونة شعری از سبوهای مختلـف در شـیوهای تطبیقـی مـورد بررسـی قـرار دهـد و
اشکال و گونههای اين تحوّل را معرفی كند .پژوهش حاضر نشان میدهد كه عناصر خیالی
شعر فارسی تح تأثیر عواملی چون شرايط عصری ،شیوههای شعری ،تئـوریهـای ادبـی،
نبوغ شاعرانه ،تعامل زبان گفتاری و نوشتاری و سرانجام میل به هنجارگريزی از خط سـیر
واحدی پیروی نکرده و در چند نقطه از ريان طبیعی تحوّل عناصـر خیـالی عـدول كـرده
اس  .نقطة شروع هنجارگريزی به صورت اعتدالی از سبو عراقی غـاز شـده و در شـعر
عصر صفويّ ه و شعر نیمايی ،تح تأثیر عوامل يـاد شـده بـه اوج خـود رسـیدهاسـ  .شـعر
فارسی در گذر از اين مراحل ،عناصر خیالی بکری فريدهاس كه پژوهشهـای بیـانی بـه
طور همه انبه ،قادر به تو یه و تفسیر اين نو وریها نیس .
*تاريخ ارسال مقاله 9910/41/11 :

تاريخ پذيرش نهايی مقاله 9910/91/90 :

-1دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه قم
E-mail: kardgar1350@yahoo.com
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واژههایکلیادی :ب غـ
تحوّالت بیانی.

شماره04

فارسـی ،علـمبیـان ،نقـدبیان ،سـبوهـای شـعر فارسـی،

-1مقدّمه
علوم ب غی شامل معانی ،بیان و بديع اس  ،امّا نچه به عنوان اصول علوم ب غی شناخته
میشود ،معانی و بیان اس  .از ن ايی كه مباحث معانی و بیان با ذات و سرش

ثار ادبـی

پیوند دارند و « ن» و « ان» ثار ادبی را مـورد بررسـی قـرار مـیدهنـد ،طبیعـی اسـ

بايـد

پیوندی دو سويه بین اين علوم و ثار ادبی برقرار باشد ،به گونـهای كـه مباحـث ايـن علـوم،
برای نقد ب غی ثار ادبی كار مد باشند و ثار ادبـی هـم بـا اصـول و معیارهـای ايـن علـوم
سازگاری داشته باشند .نگاهی به سیر تحوّل دانشهای ب غی و تحـوّل شـعر و ادب فارسـی
نشان میدهد كه عرصة نقد ب غـی و خلّاقیّـ هـای ادبـی ،سـیری همگـام و بـر مبنـای رفـع
نیازهای يکديگر نداشتند و غالباً علوم ب غی ،چند قرنی! عقبتر از تحوّالت ادبـی حركـ
میكرده و همین حرك
و ادب فارسی دخال

كُند ،مو ب شده كه نه تنها در بالندگی و رشد و شـکوفايی شـعر
چندانی نداشته باشد ،بلکـه يکـی از عوامـل مـود و ركـود و موانـع

نوگرايی شعر و ادب فارسی به شمار يد.
چهارچوب خشو و غیر قابل انعطاف اين دانشها ،نوگرايیهـا و ابـداعات ادبـی را بـه
سنّ شکنی متّهم كرده و سدّ راه ن شدهاند كه نگاه رشیدالدّين وطواط بـه تشـبیهات شـعر
ازرقی ( ن : .وطـواط )01 :9911 ،و نگـاه شـرفالـدّين رامـی بـه تشـبیه شـعر ظهیرالـدّين
فاريابی (ن : .رامی ) 01 :9931 ،خود ،گويای ايـن ويژگـی اسـ  .چنـین نگـاه غیـر قابـل
انعطــافی در همــهء ادوار ادب فارســی بــويژه در عصــر صــفويه نمونــههــايی دارد (ن: .
فتوحی .)993 :9991،شعر و ادب فارسی در بسـتر چنـین فضـايی بالیـده و رشـد كـرده و در
نتیجه ،كتب ب غی با بستن پای خیال شاعرانه ،رفته رفته مو بـات شـکلگیـری تصـويرهای
تکراری م ل ور را در شعر فارسی فراهم وردند تا بدان ا كه به دلیل اين ويژگـی منفـی،
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(ن : .مراغـهای:9999،

910و شاملو.)904 :9994 ،
عوامل متعدّدی مو ب ناكار مدی علوم ب غی شده ،امّا نچه بیش از همه در اين زمینه
تأثیرگذار بوده ،بیتـو ّهی بـه سـیر تحـوّل ادب فارسـی و عـدم و ـود نگـاهی نیـاممنـد و
زنجیرهوار به سبوها و ادوار مختلف شعر و ادب فارسی در تدوين كتب ب غی اس  .ايـن
مقاله در راستای پ اسخ به چنین نیازی تـدوين شـده و بـر ن اسـ تـا بـا بررسـی چهارنمونـة
شعری از سبوهای مختلف ادب فارسی ،فـراز و فرودهـای عناصـر خیـالی شـعر فارسـی و
نقاط قوّت و ضعف ن را در گذر از سبوهای مختلـف و حـال و هـوای گونـاگون مـورد
بررسی قرار دهد.
-1-1بیان مسئله
عناصر خیالی در شعر فارسی نه به طور ناگهانی به و ود مدند و نه بعد از شکلگیـری،
ساكن و ثاب

ماندند ،بلکه اين عناصر با تو ه به خاستگاه و سـیر تحـوّل ،مراحلـی را پشـ

سر گذاشته و به گونههايی چون ابداعی ،وارداتی ،بازسازی شده ،مرده وكمـاليافتـه تقسـیم
شدند .بنابراين بررسی همه انبهء صورخیال شـعر فارسـی ،مسـتلزم نگـاهی نیـاممنـد اسـ .
نگاهی كه در ساية ن بتوان از سرچشمهها ،سیر تحـوّل و نقـش شـاعران در شـکلگیـری و
بازسازی اين عناصر سخن گف
تعیین كرد .ه

و دورههای اوج و فرود نبـههـای خیـالی شـعر فارسـی را

دس يابی به چنین نگاه نیاممندی ،پاسخگويی به پرسشهايی چنـد ،الزم

و ضروری اس  .پرسـشهـايی چـون -9 :يـا چنـین نگـاه نیـاممنـدی از كتـب بیـانی قابـل
استخراج اس ؟ -1هريو از عناصر خیالی در چه دورهای مورد تو ه قرارگرفتنـد و فلسـفة
گرايش به اين عناصر چیس ؟ -9سهم سبوهـا و شـاعران ادب فارسـی در شـکلگیـری و
دگرگونیهای صورخیال چگونه تعیـین مـیشـود؟ مقالـة حاضـر كوشـیدهاسـ
صورخیال اشعار منتخب ،به اين پرسشها پاسخ گويد.

بـا بررسـی
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-2-1پیشینهء تحقیق
در زمینـة بررسـی صــورخیال شـعر فارســی ،پـژوهشهــای ارزشـمندی منتشــر شـده كــه
كتابهايی چون درگلستان خیال حاف از خسرو فرشیدورد ،صـورخیال در شـعر فارسـی از
محمّدرضا شفیعی كدكنی ،صور خیال در شعر شاعران سـبو خراسـانی از يحیـی طالبیـان،

صور خیال در شعر سبو اصفهانی از لیل تجلیل و تصويرها و توصیفها در شـعر معاصـر
ايران از برزگر خالقی و كامیار عابدی ،نمونههايی از ايـن پـژوهشهـا هسـتند كـه در مقالـة
حاضر نیز از نها استفاده شده و در بخش منابع ،مشخصات كامل نها مدهاس .
-3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
اگرچه از نیر كمّی ،پژوهشهای بسیاری در زمینة صورخیال شعر فارسـی منتشـر شـده،
اما هريو از اين پژوهشهـا بـه شـاعر يـا دورة خاصـی پرداختـهانـد و نگـاه نیـاممنـدی بـه
صورخیال شعر فارسی ندارند .با چنـین نگـاهی ،بحـث دربـارة سرچشـمههـای شـکلگیـری
عناصر خیالی ،بررسی نقاط قوّت و ضعف نها ،تعیین سـهم شـاعران و دورههـای مختلـف
در شکلگیری عناصر خیالی ،بررسی میزان كار مدی يا ناكار مدی كتب بیانی و خ صـه،
نقد نیاممند صورخیال شعر فارسی میسّر نیس  .اين مقاله كوشیدهاس

با نگاهی زنجیـرهوار

به عناصر خیالی شعر فارسی از غاز تا امروز ،اوج و فرود صـورخیال شـعر فارسـی را نشـان
دهد و نقاط قوّت و ضعف پژوهشهای بیانی را بـاز نمايـد و صـورخیال شـعر فارسـی را در
منیومهای نیاممند نقد و تحلیل كند.
-2بحث
سبو خراسانی ،عراقی ،هندی و شعر نیمايی از بر ستهتـرين سـبوهـای شـعر فارسـی
هستند .از اين رو با گزينش نمونة شعری از هر يو از سبوهای مذكور ،مـیكوشـیم سـیر
تحوّل علم بیان و دگرگونیهای ن را درنمونههای منتخب نشان دهیم .حال وهوای معنـايی
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يکسان نمونهها و ايگاه نها در معرفی سبوهای مذكور ،در گزينش اشعار تـأثیر گـذار
بودهاس  .بی

مطلع نمونههای منتخب به ترتیب تاريخی عبارتند از:

الف :منوچهری (وفات091 :ق)
ای باده! فدای تو همه ان و تن من
كز بیخ بکندی ز دل من حزن من (منوچهری)39 :9934 ،
ب :حاف (وفات311 :ق)
بیا و كشتی ما در شط شراب انداز
خروش و ولوله در ان شیخ و شاب انداز (حاف )911 :9939 ،
ج :صائب تبريزی (وفات 9499 :ق)
صبح اس ساقیا می چون فتاب گیر
عیش رمیده را به كمند شراب گیر (صائب تبريزی)1199 /1 :9919 ،
د :نادر نادرپور (وفات 9939 :ش)
چه می گويید ؟ /كجا شهداس

اين بی كه در هر دانة شیرين انگور اس

؟ (نادرپور:9999 ،

)110

-1-2عناصر خیالی در شعر منوچهری
در شعر منوچهری به ترتیب ،تشخیص ،كنايه و تشبیه در تقوي

نبههـای خیـالی شـعر

تأثیر گذارند .در مورد چرايی فراوانی اسـتعمال تشـخیص و كنايـه در شـعر او بايـد درنـگ
كرد .سخن بر سر اين اس

كه اگر تشخیص ،زيرمجموعة اسـتعارة مکنیّـه و اسـتعارة مکنیّـه

يکی از گونههای اصلی استعاره اس  ،به طور طبیعی بعد از دورههای تشبیهسازی بايد مـورد
تو ه قرارگیرد ،امّا بسامد فراوان ن در شعر منوچهری كه متعلّق به دورههای غـازين شـعر
فارسی اس  ،چگونه تو یه میشود؟ در ستجو برای يافتن پاسخی درخور به ايـن پرسـش
اس

كه يکی از نبههای ضعف و سستی كتب ب غی شکار میشـود و ن نبـه ،ناديـده

گرفتن فراز و فرودهای عناصر خیالی در ادوار مختلف شعر فارسی و چرايـی ن اسـ

كـه
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فارسی يا به اين عرصهها وارد نشده و يا اينكه بـه يـو ـوابی كلّـی بسـنده كـرده

اس .
استعاره به طور طبیعی بعد از تشبیه شکل میگیرد و عـالیتـرين نـوع اسـتعاره نیـز از دل
تشبیهات نابی شکل میگیرد كه كثرت تکرار ،نها را بـه ابتـذال كشـاندهاسـ  .از ايـن رو
برای دور كردن نها از ابتذال .بـا ايـن توضـیح،

تبديل اين تشبیهات به استعاره ،راهی اس

فراوانی تشخیص در شعر منوچهری تو یهپذير نیس  .بنابراين بايد دقیقتر بـه ايـن موضـوع
پرداخ

و به اين پرسش پاسخ داد كه يا چنـین حکمـی در مـورد همـة اسـتعارههـا صـادق

اس ؟ بـدون ترديـد پاسـخ منفـی اسـ  .چـرا كـه ايـن حکـم ،تنهـا در مـورد اسـتعارههـای
مصرّحهای صادق اس

كه از دل تشبیهات هر زبانی شکل میگیرند ،امّـا در مـورد اسـتعارة

مکنیّه كه راه شکلگیری ن متفاوت اس  ،صـدق نمـیكنـد .تشـخیص كـه زيـر مجموعـة
استعارة مکنیّه اس

برعکس استعارة مصرّحه ،در كنـار تشـبیه و گـاه مقـدّم بـر ن ،نخسـتین

عنصر خیالی ادبیات ملّ هاس  .چرا كه بشر ،نخستین پیوندش را با محیط اطراف از طريـق
همانندسازی اطراف با ويژگیهای خود استوار میكنـد و در ريـان همـین همانندسـازی و
نسب

كه نخسـتین عنصـر خیـالی ،يعنـی تشـخیص

دادن صفات خود به هان و مافیها اس

شــکل مــیگیــرد .ريشــههــای اســاطیری برخــی از تشــخیصهــا ،غلب ـة عنصــر تشــخیص در
مناظره های قوم ايرانی كـه قـدمتی ديرينـه دارنـد ،گـرايش بیشـتر بـه تشـخیص در شـعرهای
غازين شاعرانی كه هنوز با سنّ های ادبی شنايی كاملی پیدا نکردند ،نمونـههـايی كـه در
ذيل استعاره در نخستین كتب ب غی ادب فارسی يعنی تر مانالب غه و حـدائقالسّـحر مده
و سرانجام ،بهرهگیری از تشخیص در برقراری پیوند بین كود
كود  ،مؤيّد اين ادّعاس  .از اينرو طبیعی اس
منوچهری باشد .خطاب به باده در هش
ن اس  .بنابراين نچه در ب غ

بی

و محیط اطراف در ادبیات

اگر تشخیص ،عنصر خیـالی غالـب شـعر

اول شعر ،عامل اصلی غلبة تشخیص بر فضـای

فارسی بايد مورد تو ه قرار گیرد ،نگاه زيی و دقیق بـه

میزان كاربرد عناصر خیالی در ادوار مختلف و فلسفة ن و تو ّه به پیوند اين عناصر با انواع
ادبی اس كه متأسّفانه چنین نگاهی در كتب ب غی نیس .
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در مورد فراوانی كنايه در شعر منوچهری نیز بايد از دو ويژگی كنايـه سـخن گفـ -9 :
كنايه از عناصر خیالیای اس

كه خاستگاه ن ،زبان گفتار و نوشتار اس

كه در اين میـان،

سهم زبان گفتاری در ساختن كنايات اگر بیشتر نباشد ،كمتر نیس  .بنـابراين فراوانـی كنايـه
در شعر منوچهری نشان می دهد كه زبـان شـعر او بـا طبیعـ گفتـاری عصـرش پیونـد دارد.
بسامد برخی كنايات ،بويژه كنايات ايما و اشاره به اندازهای در زبان گفتار فراوان اس
حضورشان در عرصة شعر ،گاه ناديده انگاشته میشود .گويی نقشـی در تقويـ

كـه

نبـههـای

خیالی ثار ادبی ندارند .مصداق اين كنايات در شعر منوچهری ،واژگان متضادّی اسـ

كـه

معنايی كلّی از دلشان استخراج میشود :ان و تن من فدای تو ،بیـداری و وسـن مـن بـا تـو
خوش اس  ،راح

روح و بدن من بـا تسـ

و  ...كـه كنايـاتی اسـ

بـا ايـن معـانی :تمـام

و ودم ف دای تو ،تمام زمانم با تو خـوش اسـ  ،تمـام سـايش و ـودم بـا تسـ  .م حیـه
میشود كه اين كنايات نچنان بسامدی در گفتار دارند و با باف

زبـان گفتـار در میختنـد

كه نبة خیالی نها فراموش شدهاس  .امّا يا در عصر منـوچهری هـم ،عناصـر خیـالی كـم
رمقی بـه شـمار مـی مدنـد؟ از ن ـايی كـه نگـاه درزمـانی و هـمزمـانی در كتـب ب غـی
در میخته ،پاسخ درخوری نمی تـوان بـرای ايـن پرسـش يافـ

و سـکوت كتـب ب غـی در

بررسی تعامل زبان گفتار و نوشـتار در شـکلگیـری عناصـر خیـالی بـر پیچیـدگی موضـوع
افزودهاس  .اين در حالی اس

كه فلسفة شکلگیری و افزونی استعمال كناياتی چون ايمـا،

رمز و تعريض با بررسی تعامل زبان گفتار و نوشتار روشن میشود كه در ايـن مقالـه ،مجـال
بحث در اين باره نیس  -1 .يکی از سرچشمههای شکلگیری كنايـه ،و ـه شـبه تخییلـی و
قرينههای استعارة مکنیه اس

كه بیتو ّهی به ريشـههـای شـکلگیـری كنايـه و نـاتوانی در

برقراری پیوند بین كنايه و عناصر اصلی علم بیان يعنـی تشـبیه و اسـتعاره ،مو ـب شـده كـه
برخی كنايه را نه كاربردی خیالی بلکه استعمالی لغوی تصوّر كرده كـه مکـان طـرح ن در
كتب لغ

اس

(ن : .صـفوی .)994-911 :9999،امّـا قـدما بـدون ترديـدی كنايـه را در

مبحث علم بیان ای دادنـد كـه شـايد بتـوان علّـ

ن را در بررسـی برخـی كنايـات شـعر
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منوچهری ،كنايه اسـ

يـا زيـی

از ساختار استعارة مکنیه؟:
ای باده! فدای تو همه ان و تن من
كز بیخ بکندی زدل من حزن من(منوچهری دامغانی)39 :9934،

به نیر میرسد كه در اين بی

منوچهری ،زيـی از سـاختار اسـتعارة مکنیّـه باشـد و در

اليههای پنهانتر ،همان و ه شبه تخییلی اس  :ای باده! ان و تن مـن همـه فـدای تـو كـه [
درخ ] حزن را از بیخ از دل من كندی .و ه شبههای تخییلی نگاه كه از ساختار تشـبیه و
در شکل فشردهتر از ساختار استعارة مکنیّه دا میشوند در قالب كنايه بروز میكنند و اهل
زبان نها را كنايه میدانند .بسامد كنايات نوع اوّل در منوچهری بیشـتر اسـ
ساختار زبانی شعر منوچهری اس

و علّـ

ن،

كه با زبان طبیعی نسبتی دارد .هرچـه از عصـر منـوچهری

دورتر میشويم و به سبو عراقی میرسیم ،بسامد كنايات نوع دوّم بیشتر میشـود .كنايـاتی
كه غالباً ريشه در تشبیه و استعارة مکنیّ ه دارند امّـا بـه علّـ ايجـاز بسـیار ،شـکل تشـبیهی يـا
استعاری ن ها مغفول مانده اس  .غالب ايـن كنايـات ،كنايـاتی هسـتند كـه تلـويح خوانـده
میشوند .بنابراين میتوان گف ؛ كنايه از يوسو ريشه در عناصر خیـالیای چـون تشـبیه و
استعاره دارد و از سوی ديگر ،عرصة تعامل زبان گفتار و نوشتار اس كه ايـن ويژگـیهـای
كنايه ،چندان مورد تو ه كتب ب غی قرار نگرفته اسـ

و بـه همـین دلیـل ،مرا عـه بـه ايـن

كتب نمیتواند فراوانی كنايه را در شعر منوچهری و اقران او تو یه كند.
علیرغم اينكه منوچهری ،شاعر تشبیه و تصوير خوانده مـیشـود امّـا در ايـن شـعر او،
تشبیه نمود بارزی ندارد و اين ويژگـی نیـز نشـانگر ن اسـ
ويژگی مشتر

كـه تشـبیهگرايـی منـوچهری،

همـة اشـعار او نیسـ  ،بلکـه در برخـی مضـامین شـعری او ماننـد توصـیف

طبیع ؛ تشبیه ،عنصر خیالیِ غالب اس  .در اين شعر ،هـیچ تشـبیه صـريح و روشـنی كـه بـا
ادات تشبیه و با ا زای كامـل باشـد بـه چشـم نمـیخـورد ،بلکـه تشـبیهات شـعر ،تشـبیهات
بیرمقی هستند كه عناصر و ا ـزای تشـبیهی نهـا حـذف شـدهانـد و ای بسـا مخاطـب بـه
سادگی از كنار نها میگذرد .چرا كه ساخ
درنگ مخاطب بر ای نمیگذارد.

تشبیهی به گونهای اس

كه انگیزهای بـرای
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و اين نکته ،ويژگی مشتر

همة ادوار ادب

بسامد مجاز مرسل شعر نیز تقريباً هیچ اس

فارسی اس  .چرا كه مجاز مرسل ،میدان گسترش چندانی در ادب فارسی ندارد و بـه دلیـل
بر ســتگی اســتعمال ن در زبــان گفتــار و روزمــرة فارســی زبانــان در ثــار ادبــی بر ســته
نمینمايد .از اين رو ز مجازهای مرسل كلیشهای بهندرت با مجاز مرسل ابتکاری در متـون
ادب فارسی موا ه میشويم و مجازهای تکراری نه توان تقويـ

نبـههـای خیـالی مـتن را

دارند و نه تو ّه مخاطب را به خود معطوف میدارند .در شعر منوچهری تنها مجاز میروف
و ظرفِ باده و ام باده مده كه تسامح زبانیای بیش نیس

و كوشـش شـاعران ادوار بعـد

هم نتوانسته با ايگزينی ا زا و عناصر ديگر بـه ـای بـاده و ـام ،رنـگ ابتـذال را از ايـن
كاربردها دور سازد .خ صه نكه صور خیال شعر منوچهری با غازگری سبو خراسـانی
و پیوند ن با زبان طبیعی ،سازگاری دارد.
-2-2عناصر خیالی در شعر حافظ
در شعر حاف « ،نمـاد» در مركـز عناصـر خیـالی قـرار مـیگیـرد ،هـمچنـانكـه در شـعر
منوچهری«تشخیص» چنین نقشی دارد« .شرابِ» شعر حاف در معنای نمـادينش بـا تو ّـه بـه
عصر حاف و سبو بیان هنری و انديشههای عارفانة او ،هـ
اس

دهنـدة عناصـر خیـالی شـعر

و پس از ن به ترتیب ،تشبیهات فشرده و پنهان ،استعاره ،كنايه و تشخیص قرار دارنـد.

حاف در زنجیرة تحوّل ب غ

فارسی در مرحلة گذر از تشخیص و تشبیه به سم

و سـوی

استعاره و نمادگرايی اس  ،امّا نچه پايه و مايـة «خـ ف مـد عـادت» شـعر حـاف را رقـم
میزند ،احاطه و اشراف او به سنّ های ادبی اسـ  .از ايـن رو فـارغ از رونـد طبیعـی صـور
خیال ،نیمنگاهی به بازسازی عناصر خیالی ادوار پیش ،بهويژه بازسـازی تشـبیه دارد .در ايـن
ويژگی ،حاف  ،هنجار تحوّل ب غی را ناديده گرفتهاس  .چرا كه تشبیهگرايـی در عصـر او،
در راستای هنجار تحوّالت بیانی نیس  ،امّا او با قدرت تخیّل ،هنرمندانـه از عهـدة ايـن كـار
بر مده و امهای نو بر قام

تشبیهات ادب فارسی دوخته و از ابتـذال زودهنگـام تشـبیهات

لوگیری كردهاس  .شعر حاف  ،ضرورت بازنگری در مباحث ب غی را اب غ میكند ،امّـا
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پژوهشهای ب غی بیتو ّه به اخطار شعر حاف به راه بیمارگونة خـود ادامـه مـیدهـد و از
همین قرن ،به طور شکار ،مسیرش را از مسیر خلّاقیّ های ادبی دا میكند و تنها به حف
چهار چوب خشو خود میانديشد.
حاف در نمادگرايی و استعارهپردازی يکی از حلقههای تحوّل ب غـ
نشان میدهد كه در راستای اين تحوّل حرك
ب غ

و

فارسـی اسـ

میكند .در تشبیهگرايی ،بازسـاز و بـاز فرين

فارسی اس

و دغدغة احیای سنّ هـای ب غـی را در سـر دارد و در كنايـهگرايـی و

تشخیص ،به طبیع

گفتاری زبان فارسی و غازينههای ب غ شعر فارسی وفادار مـیمانـد.

با چنین ويژگی چند سويهای اس

كه ناكامی پژوهشهای بیانی در بررسی نبههای خیالی

شعر او بیش از هر زمانی شکار میشود و ضرورت بازنگری دّی در پـژوهشهـای بیـانی
خودنمايی میكند.
شراب و به تبع ن ساقی ،میکده ،مستی ،دختر گلچهر رز و خُم ،معنا گريزند و بـه يـو
معنای قطعی تن نمیدهند .از اين رو ز با اصط ح نماد ،قابل تو یه نیستند .از ن ايی كه
اين واژهها ،نقش محوری در اين غزل حاف دارند ،میتـوان گفـ
خیال اين شعر اس

كـه نمـاد ،مركـز صـور

و پس از ن ،تركیبهايی چون شط شراب ،كشتی بـاده ،مـی گلرنـگ

مشکبو ،دختر گلچهر رز ،ديو محن ،ناو

شـهاب بـه عنـوان مصـاديق تشـبیهی ايـن شـعر،

بارخیالی ن را به دوش میكشند كه البتّه بهرهگیری از مثل سائر در ساختار تشبیه مضمر نیز
كفّة تشبیهی شعر را سنگینتر میكند:
مرا به كشتی باده در افکن ای ساقی
كه گفتهاند :نکويی كن و در ب انداز(حاف شیرازی)911 :9939،

نچه در اين بی حاف بر سته اس  ،در میختگی بیان و بديع در اسـتعمال هنرمندانـة
«كشتی» و ترديد در شناخ

نبـة اسـتعاری يـا ايهـامی ن از يـو سـو و نـو وری و حتّـی

هنجارگريزی در استعمال اين مثل از سوی ديگر اس  .اين نکته نیز نشان میدهد كه حـاف
با تغییر فضای به كارگیری امثال در پی بر ستهسازی و تقوي

نهاس  .ه

در

ايـن

تغییر فضا ،مقايسة اين مثل در شعر حاف و حکايتی كه در بـاب فلسـفة شـکلگیـری ن در
قابوسنامه مده ،ضروری اس

(ن : .عنصرالمعالی.)94 -91 :9939 ،
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استعارة شعر حاف اگرچه در مقايسه با نماد و تشبیه ،نمود كمتـری دارد ،امّـا پیچیـدگی
تخیّل و ابهام هنری شعر حاف با استعارة او گره خوردهاس  .در میختگـی بیـان و بـديع بـه
طور عام و ابهام در شناخ
هنری اس كه البته با گذش

مرز تشبیه و استعاره و ايهـام بـه طـور خـا  ،محـور ايـن ابهـام
بیش از پنج قرن از شعر فارسی ،زمینهء شکلگیـری ايـنگونـه

ابهامها در عصر حاف فراهم بوده و در ساية نبوغ او مجالِ بروز يافتهاس  .ابهـام در توضـیح
ايگــاه هنــری «كشــتی» در بی ـ

اوّل و دوّم كــه در مــرز اســتعاره و ايهــام شــناور اس ـ

و

در میختگی ايهام « فتاب می» با استعاره در«دختر گلچهـر رز» و تشـبیه مضـمر بـین« فتـاب
می» و«دختر گلچهر رز» و گرهخوردگی اين عناصر در بی  ،1محور اين ابهام هنری اسـ .
مباحث خشو و غیر قابل انعطاف ب غ
پیچیده در شعر حاف ناتوان اس

فارسـی در تو یـه ايـنگونـه كاربردهـای هنـری

و از اين اس

كـه مـیتـوان گفـ

كـه حـاف  ،ب غـ

فارسی را به چالش كشیده و نقاط ضعف ن را شکار ساختهاس .
در كنار اين همه عناصر خیالی ناب ،تشخیص و كنايه در شعر حاف  ،رنـگ مـیبازنـد و
ديگر همانند شعر منوچهری ،لوه و

يی ندارند .هرچند حاف در كنار مصـاديقی چـون

« ور چرخ» كه تشخیصی بیرمق اس  ،شخصیّ بخشیهای شعرش را نیز با نگـاه تلفیقـی،
انی دوباره میبخشد كه در میختگی تشخیص با تشبیه مضمر و تفضـیلی در بیـ  ،0نمونـة
بارز ن اس

و درهم تنیدگی تشخیص با چند شگرد ب غی در بی

 ،1گويای اين ويژگـی

اس .
كناياتی چون شرار رشو در دل انداختن ،نیر بردل انـداختن ،از روی نقـاب انـداختن،
در خُم شراب انداختن ،به ان رسیدن دل نیز از عناصر خیالی شعر حافیند كه در مقايسه بـا
عناصر خیالی معرّفی شده ،چندان بر ستگی ندارند.
-3-2عناصر خیالی در شعر صائب
در شعر صائب و شاعران سبو هندی ،در نگاه نخس
بیــانی بعــد از حــاف بــود .از ايــن رو طبیعــی اسـ

بايد در سـتجوی ادامـة تحـوّل

كــه كفّـة نمــاد و اســتعاره در ايــن دوره،

260

شماره04

نشریّة ادب و زبان

سنگینتر باشد ،امّا شگفتی عناصر خیالی شعر صائب ن ا شـکار مـیشـود كـه بـرخ ف
انتیار با چنین ترتیبی از میزان استعمال عناصر خیالی در شعر او موا ه میشـويم :تشـخیص،
تشبیه و كنايه .چنین ترتیبی در میزان بهرهگیری از عناصـر خیـالی در شـعر صـائب ،شـباهتی
بسیار به شعر منوچهری دارد .در حالی كه در ظاهر ،هیچ مشابهتی بین اين دو شـاعر و عصـر
حیاتشان نیس  .نچه مو ب پیوند عناصر خیالی دو دوره شـده ،نبـة غازگرانـة نهـا و
زبان مورد استفاده در شعر اين دو دوره اس  .در عصر منوچهری با غـازيندورههـای ادب
فارسی سروكار داريم و طبیعی اس

با توضیحاتی كه در صـفحات پیشـین ،ارائـه شـده ايـن

عصر ،عصر تشخیص ،كنايه و تشبیه باشد .نکتة ديگـر ن اسـ
طبیع

كـه شـعر منـوچهری از دل

گفتاری و گفتار طبیعی وشیده و به همین دلیل ،صور خیال ن با اين دو ويژگی –

غازگری ،طبیع

گفتاری – پیوند دارد .الب ن اس

تغییر تئوریهای ادبـی و از میـان رفـتن ممنوعیّـ

كه در عصـر صـائب بـا تو ّـه بـه

ورود بـه عرصـههـای ديـد ،غـازگری

مجدّدی در عرصة شعر فارسی اتّفاق افتاده و همین غازگری دوباره ،ظهور تشبیهات ديد
را مو ب شده اس  .پیوند شعر اين دوره با زبان گفتاری و روح عوامانـه هـم عامـل اصـلی
گــرايش بــه تشــخیص و كنايــه اس ـ  .بــا ايــن توضــیح مق ـدّماتی مــیتــوان ويژگــیهــای
بر ستةتشخیص ،تشبیه و كنايه را به عنوان عناصر غالب بیانی شعر صـائب ايـنگونـه تفسـیر
كرد:
تشخیص ،پركاربردترين عنصر بیانی شعر صائب اس

كه به دو شکل فشرده و گسـترده

در غالب ابیات غزل او به چشم میخورد .به نیر مـیرسـد عـدم اشـراف و تسـلّط كـافی بـه
سنّ های ادبی كه البتّه در مورد صائب ،میزان ن كـمتـر اسـ  ،سـانی تشـخیصسـازی و
پیوند ن با معلومات اند

شاعران عصر صفويّه و شايد هم نگونه كـه ريکـاردو زيپـولی

میگويد (ن : .زيپولی .)99 :9919،غلبة تفکّر وحـدت و ـودی بـر شـعر عصـر صـفويّه،
مو ب بر سته شدن اين عنصر خیالی در شعر اين عصر شدهاسـ  .عـدم در

ريشـههـا و

علل فراوانی تشخیص در شعر اين دوره ،برخی از منتقدان شعر اين عصر را به اشتباه انداختـه
به گونهای كه بیشترين نقد بر شعر اين دوره ،متو ّه تشخیص و گونههای ن اسـ ( .ن: .
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فتوحی  .)993 -1 :9991 ،در حالی كه ظهور اين عنصر بیانی در شعر سبو هندی ،متناسب
با شرايط اين عصر اس .
تشبیهات شعر صائب نیز در قالب تشبیهات مضمر و تشبیه فشـرده و در مـواردی انـد ،
به صورت تشبیه صريح و شکار اس  .عامل اصلی فراوانی تشبیه مضـمر در شـعر صـائب و
شاعران سبو هندی ،سبو شعری نها وگرايش فراوان نها به اسلوب معادله اسـ

كـه

اساس ن ،تشبیه مركّ ب مضمر اسـ  .تشـبیه مضـمر در ادوار پـیش از صـائب ،راهـی بـرای
پنهان كردن تشبیه و دور كردن ن از ابتذال بوده كه در شعر حاف نیـز نمونـههـايی از ايـن
دس

دارد.
تشبیه مضمر با قالب محدود توبیـ هـای صـائب و اسـلوب معادلـههـای او سـازگارتر

اس  .بنابراين فلسفة شکلگیری ن در شعر صائب و ادوار پیشـین ،متفـاوت اسـ  .اضـمار
تشبیه در شعر صائب و سبو هندی ،به عل
ديد و نسب
شدهاس

تازگی تشبیهات در سـاية تئـوریهـای ب غـی

دور مشبّه و مشبّهبه در تشبیهات سبو هنـدی ،عامـل تعقیـد شـعر ايـن شـیوه

و در نتیجه ،تشبیه كه در تئوریهای ب غی ،روشنگر اس  ،يکی از عوامـل تعقیـد

شعر اين دوره شده و از اين پس نقش ابهام فرين تشبیه پررنگتر میشود ،امّا ای شـگفتی
اس

كه ب غ

فارسی همچنان در بند نقش روشنگرانة تشبیه اس  .از ايـن رو در برخـورد

با تشبیهات ابهام فرين شعر سبو هندی و شعر معاصر ،سکوت میكنـد .نمونـهای از تشـبیه
مضمر صائب در اين غزل:
بردار پنبه از سر مینای می به لب
مهر از دهان شیشه به ياقوت ناب گیر(صائب تبريزی)1199/1 :9919،

نچه در بررسی تشبیهات مضمر شعر سبو هندی الب تو ّه اس

ن اس

كه ابهـام

در تعاريف عناصر خیالی از ملـه اسـتعاره و تشـبیه مضـمر و نامشـخص بـودن مـرز ن دو
مو ب شده كه غالب پژوهشـگران شـعر سـبو هنـدی و حتّـی شـاعران ايـن عصـر(ن: .
ملی003 :9901،و ،)191تشبیه مضمر را ،استعاره بـه شـمار ورنـد( .ن : .تجلیـل:9991 ،
 )11و در نتیجه ،شعر اين دوره را شعری استعاری نام نهادنـد .در حـالی كـه بسـامد اسـتعارة
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اس

مصرّحه در شعر اين دوره بسیار اند

و مـوارد انـد

شماره04

ن نیـز اسـتعارههـای مصـرّحة

كلیشهای هستند.
تركیبهای تشبیهی هم با تو بی های سبو هندی و فضای محدود ن سازگار اسـ
امّا با نقش روشنگرانة تشبیه كه در ب غ

فارسی بر ن تأكید شده ،سـازگاری نـدارد و ايـن

نکته ،بهويژه با تازگی تشبیهات شعر سـبو هنـدی سـازگار نیسـ  .گـويی شـاعران سـبو
هندی در قالب و ساخ

تشبیه از سیر تحول تشبیه در شعر فارسی تبعیّ كردند كه به علّـ

ابتذال غالب تشبیهات ،تشبیه در مسـیر بازسـازی و نـوگرايی بـه اسـتعاره و تشـبیهات فشـرده
روی ورده بود و به اين نکته تو ّه نکردند كه اگر قرار اس

تشـبیه ،روشـنگر باشـد ،بايـد

تشبیهات نو ،ن هم تشبیهاتی با نسب های دور ،بـین مشـبّه و مشـبّهبـه در سـبو هنـدی ،بـه
شکل گسترده استعمال شود .در نتیجه شعر صائب و سبو هندی ،فشـردگی تشـبیهات را بـا
تازگی ن مع كرده و نتیجة چنین كاركردی ،دور شدن تشبیه از نقش روشنگرانة خـود و
و يکی از مهمترين عواملی كه تركیبهای تشبیهی شعر سبو هندی،

ابهام فرينی ن اس

كمتر وارد زبان فارسـی شـده ،ن اسـ

كـه ايـن تشـبیهات در خـارج از چهـارچوب شـعر

معقّدند .به عنوان نمونه ،تركیب «كمند شراب » در بی  9در ساختار شعر قابل فهم اس  ،امّا
در خارج از فضای شعر ،در
ساختار بی
بی

ن دشوار اس  .اين ويژگی در مورد تركیـبهـايی كـه در

نیز ،معنای روشنی ندارند ،بر ستهتر اس  .بهراستی تركیـب «دسـتار صـبح» در

زير چه تركیبی اس ؟ اسـتعاری؟ تشـبیهی؟ تركیـب دسـتوری؟ ( دسـتاری كـه خـا

صبحگاهان اس

):

دستار صبح را به می ناب كن گرو
تسبیح را ز دس

بیفکن شراب گیر(صائب تبريزی)1199/1 :9919،

برخی از تركیبهای تشبیهی شعر صائب ،متأثّر از فضـای شـعری و ادبـی عصـر صـفويّه
شکل گرفته ،عصری كه موتیفهای تازهای وارد شعر شدهاس  .يکی از ايـن موتیـفهـای
تازه ،اصط حات ادبی اس

كه در تركیب «شاهدان معـانی» مـیتـوان ديـد .خ صـة كـ م

نكه تشبیه مضمر و تركیبهای تشبیهی اگرچه با سیر تحـوّل تشـبیه و قالـب محـدود شـعر
عصر صفويّه (تو بی ) سازگار اس  ،امّا با نقش روشنگرانة تشبیه و تازگی تشبیهات شـعر
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ســبو هنــدی ســازگاری نــدارد .نکتــهای كــه كمتــر در پــژوهشهــای ب غــی بــدان تو ّــه
شدهاس .
تشبیهات صريح و شکار با نو وریهای تشبیهی شعر صـائب سازگاراسـ  .شـگفتا كـه
نمونة ن در شعر او اند
تشبیهی تکراری اس

اس  .در غزل مورد بررسی تنها يـو مصـداق دارد كـه ن هـم

و اگر به صورت فشرده هم به كار میرف  ،مشکلی ايجاد نمیكرد:

صبح اس ساقیا می چون آفتاب گیر

الب اين اس

عیش رمیده را به كمند شراب گیر(همان)

كه اين تشبیه صريح مکرّر ،به خاطر تکـرار قافیـه ،دو بـار در ايـن غـزل

تکــرار شــده و تکــرار ايــن تشــبیه مک ـرّر در ايــن غــزل و برخــی ديگــر از اشــعار صــائب از
ويژگیهای منفی تشبیهات اوس :
در روز ابر بادهء چون آفتاب گیر(همان)

دل میشود سیاه ز فانوس بی چراغ

و سرانجام بايد از كثرت كنايات شعر صائب گف
سازگار اس

و گاه در يو بی

كه با بیان و رويکرد عوامانة شـعر او

با تزاحم اين كنايهها موا ه میشويم« .پا به ركاب بـودن»،

«دستی بر وردن» و «ركاب گرفتن» ،دربیـ  ،9نشـانگر تمـاي ت صـائب و شـاعران سـبو
هندی به استعمال كنايه اس .
ز اسـتعارة مصـرّحة تکـراری «سـتاره» در معنـای اسـتعاری «اشـو» ،اسـتعارة مصـرّحة
ديگری در شعر صائب به كار نرفتهاس

و همانگونه كه در ضمن مطالب به ن اشاره شـد،

استعارة مصرّحه ايگاه بر ستهای در صور خیال شعر صائب و سبو هندی ندارد همچنـان
كه مجاز مرسل نیز با تو ّه به محـدوديّ

سـاخ

و كلیشـهای شـدن مصـاديق ن تـا عصـر

صائب ،در شعر او نمونهای ندارد .خ صه ن كه تشخیص و تشبیه در مركز عناصـر خیـالی
شعر صائب قرار دارند و از اين نیر شعر صـائب ،شـباه هـای بسـیاری بـه شـعر منـوچهری
دارد.
-0-2عناصر خیالی در شعر نادرپور
عناصر بیانی شعر نادرپور ،تفاوت بسیاری با اشـعار منـوچهری و حـاف و صـائب دارد و
عامل اصلی اين تفاوت ،تو ّه به محور عمودی شعر به ای محـور افقـی ،وحـدت معنـايی
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شعر و نزديکی زبان شعر به زبان معیار روز اس  .ساختمان اصلی شعر نادرپور بـر پايـة يـو
تشبیه گسترده استوار اس

كه اين گستردگی تشبیه بـا هـیچ يـو از اصـط حات علـم بیـان
كـه شـاعر

قابل تو یه نیس  .در اين تشبیه مركزی ،تکلیف مشبّهبه نیز چندان روشـن نیسـ

در ساية ن بتواند به معرّفی مشبّه بپردازد .از اين رو برخ ف سـاختارهای مرسـوم تشـبیهی،
ابتدا به معرّفی مشبّهبه میپردازد و با اثبات ادّعايی تحقّق مشبّهبه ،مشبّه را وارد شـعر مـیكنـد
كه اين شیوه با هنجارهای تشبیهی كتب ب غی سازگار نیس  .نادرپور در ايـن شـعر ،شـعر و
الفاظ ن را به انگور و دانهها و ب ن مانند میكنـد و هـر دو را از ن نیـر كـه محصـول
اشو و خون باغبان و شاعرند ،مشابه هم میداند و كـلّ شـعر ،توضـیح و تفسـیر ايـن تشـبیه
اس  .اينگونه تشبیهات در ساية لزوم وحدت معنايی اشعار در تئـوریهـای نیمـايی ،مجـال
ظهور يافته و البتّه در شعر نیما نیز نمونههايی دارد .به عنوان نمونه شعر نادرپور با شـعر ا ـاق
سرد نیما قابل مقايسه اسـ ( .ن : .يوشـیج  )019 :9931از ن هـ

كـه هـردو در سـاية

وحدت معنايی شعر در قالب تشبیهی گسترده شکل گرفتهاند.
مركزيّ
متنوّع و متشتّ

چنین تشبیه گستردهای همراه با وحدت معنايی شعر ،مانع بـروز عناصـر خیـالی
در شعر نـادرپور شـده اسـ  .از ايـن رو تشـبیهات كوچـو ديگـری كـه بـا

تشبیهات اصلی شعر در پیوندند و گاه تشخیصهای متناسب با فضـای شـعر ،سـاختار خیـالی
شعر نادرپور را شکل میدهند و شعر در يو منطق خیالی! نمودار میشود .تشبیهاتی چون [
باغبان] پشت را چون چفتاههاای ماو دو تااکرده ،داناههاای نااز

نظام،

خوشه های روشن شعر  ،مرا هر لفظ فریادی است ،مرا هر شعر دریایی است،
مرا این کاسة خون است ،مرا این ساغر اشک است؛ تشبیهاتی اسـ

كـه بـا تشـبیه

اصلی شعر و معنای مـورد نیـر شـاعر هـمخـوانی كامـل دارنـد و تشـخیصهـای نـه چنـدان
بر ستهای چون دل هر دانه ،تن هر خوشه نیز اينگونهاند .اگـر براسـاس اصـط حات
بیان سنّتی بخواهیم در مورد شعر نادرپور حکم كنیم ،راه به ايی نمیبريم ،ز اينکه تشـبیه
معی در تشبیه شهد و شعر به اشو و خون بیـابیم كـه ايـن اصـط ح ،هرگـز قـادر نیسـ
نبههای خیالی اين شعر را تو یه كند .عناصر خیالی شعر نـادرپور از يـو هـ

بـه شـعر
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منوچهری و صائب نزديو اس

و ن ه

اين اسـ

كـه از بـین رفـتن ممنوعیّـ

تشـبیه

سازی با عناصر ديد در تئوریهای نیما و واقعگرا شدن شعر ،غـازگری ديگـری پـس از
منوچهری و صائب در عرصـة شـعر فارسـی بـه ظهـور رسـاند و همـین غـازگری ،سـیمای
صورخیال شعر نادرپور و غالب اشعار نیمايی و معاصر را با فضای شعری دورههای غـازين
و دورههايی كه در ساية تئوریهای ديد ،غازگری كردهانـد (عصـر صـائب) پیونـد داده
اس  .اگر شعر نادرپور بی تو ّه به تئوریهای نیمايی شکل میگرف  ،بدون ترديد در سـیر
تحوّل ب غ

فارسی بايد به نمادگرايی يا عناصر خیالی مکرّر بسنده میكرد ،امّـا نـادرپور و

بسیاری از شاعران اصیل معاصر چون نیما ،اخوان ،فروغ و  ...از يـو سـو پیونـد خـود را بـا
ريان طبیعی ب غ
سیر طبیعی اس

فارسی قطع نکردهاند؛ از اين رو ،نمادهای شعری نهـا محصـول ايـن

و از طرف ديگر با تئوریهای ديد نیما ،فرصتی برای تقويـ

خیالی شعر فارسی به دس

نبـههـای

وردند و با ورود به فضاهای ديد ،غـازگر تشـبیهات ديـد

شدهاند .به نیر میرسد شعر معاصر در حوزة بیان میتواند سه سیمای متعدّد داشـته باشـد :از
ن ه

كه ادامة ب غ

تشبیهساز اس

شعر سنّتی اس  ،نمادگراس

و از ن هـ

كـه غازگراسـ ،

و لوة سوّم نكه صور خیال در برخی از دفترهای شعر معاصر مانند اشـعار

نادرپور ،تلفیقی از ادامة شعر سنّتی و غازگری نیمايی اس

كه البتّه در دل ايـن غـازگری

به دلیل رویكرد عوامانة شعر معاصر ماننـد هـردورة غـازين ،تشـخیص و كنايـه نیـز سـهم
درخوری دارد.
-3نتیجهگیری
سیر تحول عناصر خیالی به دور از دخالـ عوامـل تأثیرگـذار و بـه طـور طبیعـی ،چنـین
ســـیری اسـ ـ  :تشـــبیه ،تشـــخیص ،كنايـــه و مجـــاز تشـــبیهات فشـــرده يـــا بازســـازی
شدهاستعاره نماد .امّا بررسی اشعار منتخب ،چنین سیری را تأيید نمـیكنـد و در نگـاه
نخس  ،سیر تحوّل عناصر خیـالی شـعر فارسـی شـفته مـینمايـد .دقّـ

در عناصـر خیـالی

شاعران نشان میدهد كه منوچهری و حاف در راسـتای سـیر تحـوّل طبیعـی عناصـر خیـالی
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كردند امّا عناصر خیالی شعر صائب و نادرپور با تو ّه به عصر حیاتشان ،غیر منتیره

اس  .چرا كه عناصر خیـالی پركـاربرد اشعارشـان ،عناصـر خیـالی دورههـای غـازين شـعر
فارسی را به ذهن می ورد .از نیر كمّی نیز تفاوت معنـاداری در عناصـر خیـالی شـاعران بـه
چشم میخورد .عناصر خیالی شعر حاف تنوّع بیشتری دارد و در مقابل ،عناصر خیـالی شـعر
نادرپور تنوّعی ندارد و شعر منوچهری و صائب نیز حال
خیــالی ،تح ـ

بینابین دارند .بهرهگیری از عناصر

تــأثیر عــواملی چــون عصــر حیــات شــاعران ،دلبســتگی بــه هنجــارگريزی،

تأثیرپذيری از تئوریهای ديد شعری ،نبوغ شاعرانه و سرانجام تعامل زبان گفتار و نوشـتار
از سیر طبیعی خود خارج میشود و اشـکال و گونـههـای متفـاوتی پیـدا مـیكنـد .پـژوهش
حاضر نشان میدهد كه شعر فارسی ،صرف نیر از موارد نادر ،تا غازسبو عراقی ،پایبنـد
ريان طبیعی صورخیال اس

و از ن پس غازگریهای چندی را تجربـه كـردهاسـ

كـه

اين غازگریها انعکاس چندانی در پژوهشهای ب غی ندارند و همین نکته ،بازنگری ايـن
پژوهشها را ضروری مینمايد.
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