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نقش جملههای اسنادی در ترازوی هنر شعر حافظ
سید مهدی موسوینیا / میثم حاجیپور

چکیده
در این مقاله یکی از ظرافتهای پوشیده در بیان هنرمندانة جملـههـای اسـنادی شـحر حـافر مـورد
مالحظه قرار گرفته و با استناد به کتابهای دستور ،جابهجاییهـای ادیاانـة ارکـان سـرن در ایـنگونـه
جملهها بررسی شده است .برای نیل به این مقصود ،ضمن ارائة دیدگاههای صاحبنظران حوزة دستور
فارسی و شرح اختالف نظر آنها ،به کیفیت کاربرد جملههای اسنادی در دیوان حافر پرداخته شـده و
بیان هنرمندانة حافر در کاربست جملههای اسنادی مورد واکـاوی قـرار گرفتـه اسـت .نتـایه پـژوه
حاضر نشان میدهد .1 :در شحر حافر ،یک کلمه میتواند در یک جایگاه ،هم مسـند و هـم مسـندیالیه
باشد؛  .2افحال «گشت» و «گردید» و مشتقّاتشان ،به شکلی دوپهلو در یک لحظه هم بهعنـوان فحـل تـا
(خاص) و هم فحل اسنادی (ربطی) مورد استفاده قرار میگیرند؛  .3جملههای اسنادی محمـوً بـا ایهـا
همراه بوده ،چنین ایها های ظریفی محمـوً در جملـههـای اسـنادی اشـحار حـافر دیریـاب هسـتند؛ .4
جابهجایی مسند و مسندیالیه در بیشتر اشحار حافر با تغییر محنا همراه است.
کلیدواژه :حافر ،مسند ،مسندیالیه ،فحل اسنادی ،ایها  ،دستور زبان فارسی.
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 .1مقدّمه
در زبان فارسی به جملههایی که بـا افحـال اسـنادی (ربطـی) بیـان مـیشـوند ،جملـة
اسنادی گفته میشود« .اسناد در اصطالح علما عاـارت اسـت از نسـات دادن چیـهی بـه
چیه دیگر به طریق حکم ،خواه به وجه اثاات باشد ،ماننـد :الحلـم نـاف و خـواه در وجـه
سلای ،مانند :الجهلُ لیس بناف ِ» (همایی .)92 :1370 ،در دستور عربی ،بـه ایـن جملـههـا
سید مهدی موسوینیا و همکاران -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

جملة اسمیه میگویند که دارای دو بر

است :ماتدا و خار .در دستور فارسی بـه ایـن

دو نق  ،مسند و مسندیالیه گفته میشود؛ ضمن اینکـه در علـو مرتلـم ممکـن اسـت
نا های دیگری نیه داشته باشند؛ «مثال در منطق بـه مسـند ،محمـول یـا محکـو یبـه گفتـه
میشود» (شمیسا .)19 :1389 ،جلیل تجلیل مسـندیالیه را قسـمتی از جملـه مـیدانـد کـه
دربارة آن خاری داده میشود و مسند را فحل جمله (تجلیـل .)12 :1390 ،برخـی دیگـر
در تحریم افحال اسنادی محتقدند« :فحلهایی است که محنی کاملی ندارند و فقـ بـرای
اثاات یا نفی نسات به کار میروند و محنای آنها با آوردن صفت کامل میشود؛ ماننـد
«است» در جملة هوا روشن است» (انوری و گیـوی .)68 :1377 ،برخـی دستورنویسـان
فارسی نیه محتقدند فحلهای اسنادی در زبان فارسی ،فحل نیسـتند ،بلکـه حـرف هسـتند.
به عنوان مثال ،خیامپور محتقد است چون این افحال ،استقالل محنایی ندارنـد و جـه بـرای
رب مسند به مسندیالیه به کار نمیروند ،آنها را باید حرف به حسـاب آورد (خیـامپور،
 .)109 :1392همچنین «در فارسی دری و نوشتاری امروز ،جملـة اسـنادی ًاقـل دارای
سه جهء است :دیوار سفید است که جهء اول را مسندیالیه و جهء دو را مسند و سـو را
رابطه میخوانند» (خانلری .)268 :1378 ،در نظر اخیر« ،رابطه» همان حرف ربـ اسـت
و با نظر خیامپور مطابقت دارد .برخی نیه همچون مشکوهالدینی عقیده دارند فحل رابـ
(اسنادی) تنها از مصدر ِ«بودن» منشحب است و فحلهایی دیگر کـه از مصـدر «شـدن» و
«گردیدن» صادر میشود« ،فحل راب تغییری» است .او «ا  /ای /است /ایـم /یـد /نـد» را
که در جایگاه فحل راب قرار میگیرد« ،پیبست راب » مینامد (مشـکوهالـدینی:1384 ،
 .)211بسیاری از دستورنویسان محتقدند مسند کلمهای است که به مسندیالیه نسـات داده
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میشود (رک :دبیرسیاقی20 :1352 ،؛پنه استاد213 :1365 ،؛ دایی جـواد.)51 :1340 ،
در این تحریم ،مسند کلمهای است کـه هماننـد خاـر در جملـههـای عربـی بـه شـرح و
وصم مسندیالیه (ماتدا) میپردازد؛ امّا گذشته از این« ،جملهای که فحل آن ربطی باشد،
جملة اسنادی است .این جمله دستکم سه سازه دارد :مسـندیالیه ،مسـند و فحـل ربطـی»
(حقشناس .)139 :1385 ،با این تحریم و طاق آنچه در ذهن آشـنایان بـه زبـان فارسـی
شکل گرفته ،ترتیب قرار گرفتن ارکان جملههای اسنادی اینگونـه اسـت کـه مسـندیالیه
پی

از مسند واق شود؛ امّا همواره چنین نیست و گاهی این دو نقـ

بـه طـرزی کنـار

هم قرار میگیرند که تشریصشان دشوار است؛ یحنی برای یـافتن مقصـود گوینـده بایـد
دید جمله به چه چیهی اسناد داده شده و دربارة چه چیهی خار داده است .بـرای یـافتن
این دو نق

باید به مقصود گوینده نظر داشـت .برخـی دستورنویسـان بـرای حـلّ ایـن

مشکل ،به چرخ

یا گشتار اجهای جمله در جهت یکدست کردن جمله قائـل هسـتند.

«قواعد گشتاری از راه حذف ،تحویض ،افهای

یا جابهجایی ،قواعد ژرفساختی را بـه

قواعد روساختی تادیل میکنـد» (بـاطنی .)114 :1390 ،ایـن تحریـم بـهمحنـی وضـوح
برشیدن به ارکان جمله است و این جابهجـایی همـان نکتـهای اسـت کـه در ایـن مقالـه
محور قرار گرفته است .این نکته را نیه نااید نادیده گرفت که در زبان فارسی ،چنانکـه
گفته شد ،تشریص مسند و مسندیالیه گاهی دشوار است؛ چراکـه در جملـههـای عـادی
جای این دو نق

بهراحتی عوض میشود« .این کار محموً برای تأکید یا جلب توجّـه

و اهمیت دادن به مسند میباشد» (شمیسـا .)36 :1389 ،برخـی محقّقـان بـا بررسـیهـای
بسیار به نتـایجی رسـیدهانـد کـه انـدکی راه را بـرای تشـریص ایـن دو نقـ

همـوارتر

میسازد.
چنانکه مالحظه میشود ،اسناد در میان دستورنویسان فارسـی ،بحثـی اسـت کـه در
تحریم آن اتّفاق نظر وجود ندارد؛ امّا آنچه تقریاا در میان دیدگاههای فوق مشترک به
نظر میرسد ،محرفی مسندیالیه بهعنوان برشی از جمله است که به آن استناد میشود کـه
محموً «اسم» است و همچنـین محرفـی مسـند بـهعنـوان برشـی کـه اسـتناد مسـندیالیه را
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برعهده دارد که در بیشتر مواق جایگاه «صفتی» دارد .آنچه در این مقالـه اهمیـت دارد،
کن هایی است که در جملههای اسنادی شحر حافر لحاظ شده است.
«تفاوت کال عادی با کال شاعرانه ،در مرحلة نرست ،چگونگی بهکارگیری زبان
است» (شکرائی .)216 :139 ،زبان شحر ،زبان هنری است و شحر حافر در خدمت ادب
و حالوت هنر .از این رو ،پس و پی

کردن دو رکن اصلی در جملـههـای اسـنادی در

سید مهدی موسوینیا و همکاران -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

شحر حافر ،تحمّدا و برای التذاذ و ابها افکنی بیشتر صـورت گرفتـه اسـت .درخصـوص
شحر حافر ،این جابهجایی نه برای رعایت وزن ،بلکه کاربرد رندانهای است کـه ضـمن
رعایت قاعدة کال  ،حالوت شحر را دوچندان میکند و ذهـن خواننـدة پرسشـگر را بـه
مکاشفه بـازمیخوانـد .آنچـه حـافر در جملـههـای اسـنادی بـدان التفـات دارد ،نـوعی
ابها افکنی در برداشت از محنی است؛ ابهامی که ذهن خواننده را به تکـاپو وامـیدارد و
برای نیل به محنا در ًیههای پنهان شحر دست به واکاوی میزند .اینجاست که مرز شحر
فاخر و سریم آشکار میشود .ایجاد ابها در ایـنگونـه جملـههـا در شـحر حـافر ،بـه
جابهجایی مسند و مسندیالیه محدود نمیشود و گاهی آمیرته با ابهـا و ایهـا و تاـادر و
برخی صنای لفظی مطرح میگردد که در ادامه شرح داده خواهد شد.
گویی آنچه گاهی باعث می شود حافر را فراتر از یک شاعر ،یک رند بـه حسـاب
بیاوریم ،خالقیـت در کـال و ترسـیم و تـهیین فشـای شـحر بـا بهـرهگیـری از بـاًترین
ظرفیت های واژگانی و اصطالحی است .اگرچه پاسرگویی بـه چرایـی رنـدانگی شـحر
حافر ،دشوار است ،در این مقاله سحی شده با ژرفنگری در برخی جمـالت اسـنادی،
گوشهای از این پرس

را از ابها درآوریم.

 .2-1پیشینة پژوهش
تاکنون دربارة موضوع مورد بحث ،هیچ تحقیـق جـامحی صـورت نگرفتـه اسـت .از
میان کتابهایی که دربارة حافر و ظرافت شحر او سرن گفتهاند ،هیچکدا به جایگـاه
ویــژة جملــههــای اســنادی (ربطــی) در شــحر او نپرداختــهانــد .تنهــا یکــی دو مقالــه ،بــه
تغییرپذیری جای مسند و مسندیالیه در جمالت نظر داشتهانـد« .بررسـی احـوال مسـندیالیه
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در کتاب راحه الصدور وآیه السرور» ،نا مقالهای است کـه سـیروس شمیسـا و رسـول
بهنا ( )1389درخصوص جایگاه مسندیالیه در کتاب راحه الصـدور نوشـتهانـد و در آن
سحی کردهاند ثابت کنند مسندیالیه میتواند در جاهای مرتلفی واق شود؛ امّا بـه جهـ
و تغییر محنای جملههای اسنادی اشاره نداشتهاند« .چگونگی تشریص مسندیالیه از مسـند
در جملههای مسندی» ،نا مقالة دیگری است ،نوشتة جهانگیر صفری و مهـران مـرادی
( .)1387در این مقاله نویسندگان راههایی را برای تشـریص مسـند و مسـندیالیه پیشـنهاد
کردهاند؛ امّا چنانکه گفته شد ،درخصوص جابهجایی این دو و محتمـلِ دو محنـا بـودن
این جملهها سرنی به میان نیامده است.

 .2جابهجایی
چنانکه پی تر توضیح داده شد ،در شحر حافر گـاهی مسـند و مسـندیالیه در یـک
جایگاه ماهوی قرار میگیرند؛ یحنی در یک لحظه میتوانند هـم مسـند و هـم مسـندیالیه
باشند .این هنر حافر است که جملههـای اسـنادی را طـوری بـه خـدمت بگیـرد کـه بـا
جابهجایی دو نق

مهبور ،نهتنها جمله همچنان محناپذیر باشد ،بلکه حالوتـی دوچنـدان

بیابد.
سرک

مشو که چون شم از غیرتت بسوزد
دلار که در کم او مو است سنگ خارا
(حافر)5 :1345 ،

جملة اسنادی که از مصرع دو این بیت اسـتررا مـیشـود ،ایـنگونـه اسـت« :در
کم او سنگ خارا ،مو است»؛ امّا نکتـهای کـه بـه ایـن جملـه ،ابهـا و در عـین حـال
ظرافت میبرشد ،این است که اگر بگوییم «مـو  ،در کـم او سـنگ خـارا اسـت» ،از
لحاظ محنا خللی در آن ایجاد میشود یا اینکه مایّن و مؤیّد رندانگیهای حافر است؟
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بدیهی است این جمله در هر دو حالت ،قابل قرائت و برداشت اسـت؛ زیـرا همـان-
گونه که مو بودن سنگ خارا در کم دلار ،نشانة قـدرت اوسـت ،سـنگ خـارا بـودن
مو نیه میتواند همین محنا را افاده کند.
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

آیینة سکندر جا می است بنگر

(حافر)6:1345،
سید مهدی موسوینیا و همکاران -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

در بیت باً نیه همین کاربرد دیده میشود« .آیینة سکندر ،جـا مـی اسـت یـا جـا
می ،آیینة سکندر است؟» که در هر دو صورت ،محناپذیر و قابل فهم است.
یداست از این شیوه که مست است شرابت

راه دل عشّاق زد آن چشم خمارین

(همان)34،
در مصرع دو بیت باً ،با چرخ

حرف «ت» در شراب ،ایـن دو جملـه اسـتررا

میشود« ،شراب تو مست است یا شراب ،مست تو است».
اگرچه مستی عشقم خراب کرد ولی

اساس هستی من زان خراب آباد است
(همان)39،

این بیت را میتوان در هر دو حالت خواند .1 :اسـاس هسـتی مـن ،زان خـرابآبـاد
(عشق) است؛ یحنی هستی من بهواسـطة عشـق اسـت؛  .2اسـاس هسـتی مـن زان خـراب
(مستی عشق) ،آباد است؛ یحنی اساس هستی من بهواسطة مستی عشق ،آباد است.
عاّاس زریابخویی در شرح بیت «عجب علمی است علم هیئـت عشـق /کـه چـر
هشتم

هفتمزمین است» ،ضمن بیان نظر شارحان دیگر مانی بر اینکه در عشـق ،چـر

هشتم [مسندیالیه] همانند زمین هفتم [مسند] پست است ،نظر خود را چنین بیان مـیکنـد:
در عشق ،زمین هفتم [مسندیالیه] همانند فلک هشتم [مسند] روشن و گر است (زریـاب
خویی .)278 :1374 ،چنانکه مالحظه میشود ،ایـن جابـهجـایی محـلّ ماهمـات بسـیار
است و گرهگشایی از آن در برخی موارد ناممکن مینماید ،مگر با ایـن دیـد کـه خـود
حافر هر دو محنی را در خاطر داشته است.
ابیات زیر نیه به همین شیوه قابل تفسیر هستند:
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او سلیمان زمان است که خاتم با اوست

گرچه شیریندهنان پادشهاناند ولی

(حافر)38:1345 ،
شیریندهنان ،پادشاه (دارای ار و جایگاهی عهیه) هستند یا (پادشاهان شیریندهن
هستند).
ما نمیخواهیم ننگ و نا را

گرچه بدنامی است نهد عاقالن

(همان)17،
اگرچه این کار نهد عاقالن ،به محنی بـدنامی اسـت یـا اگرچـه بـدنامی نـهد عـاقالن
است؛ به تحریض ،عاقالن بدنا هستند.
اگر موافق تدبیر من شود تقدیر

بر آن سر که ننوشم می و گنه نکنم

(همان)67،
اگر تقدیر ،موافق تدبیر من شود یا اگر موافق تدبیر من ،تقدیر شود.
اگر بر جای من غیری گهیند دوست حاکم اوست
حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگهینم
(همان)201،

اگر دوست غیر را برگهیند ،حاکم اوست :خود تصمیم گیرنده است.
اگر غیری گهیند دوست ،حاکم اوست :شرصی که دوست ،او را برگهیـده ،غیـر،
گویی حکومت را به آن دادهاند.
خموش حافر و این نکتههای چون زرِ سر

نگاه دار که قالب شهر صرّاف است
(همان)41،

قالب شهر ،صرّاف است یا صرّاف ،قالب است.
غهلیات عراقی است سرود حافر

که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد
(همان)97 ،

غهلیات عراقی ،سرود حافر است :غهلیات عراقی برگرفتـه از سـرودههـای حـافر
است .سرود حافر ،غهلیات عراقی است :آنچه حافر میسراید و بر لب زمهمه میکند،
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غهلیات عراقی یا الها گرفته از غهلیات عراقی (به سه محنی عراقیِ شاعر ،مجازا موسیقی
و شیوة عراقی) است.
گو شم میارید در این جم که امشب

در مجلس ما ماه ر دوست تما است
(همان)44،

ماه ر دوست تما (کامل) است یا تما [آنچه که هست] ماه ر دوست است.
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گناه اگرچه ناود اختیار ما حافر

تو در طریق ادب باش و گو گناه من است
(همان)38 ،

گره بیتی از حافر ،آن هم با موضوع اختیار ،نمیتواند بدین سادگی باز شـود .ایـن
بیت با یک گشتار به این شکل نیه درمیآید« :اختیار مـا گنـاه ناـود»؛ یحنـی مـا گنـاه را
انتراب نکردیم یا به اختیار خود سمت گناه نرفتیم.
شیر در بادیة عشق تو روباه شود

آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست
(همان)47 ،

شیر به روباه تادیل میشود یا روباه به شیر تادیل میشود.
ناظر روی تو صاحب نظراناند آری

سرّ گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست
(همان)47،

ناظران روی تو صاحبنظر هستند یا صاحبنظران ناظر روی تو هستند.
کشتیشکستگانیم ای باد شرطه برخیه

باشد که باز بینیم دیدار آشنا را
(همان)8،

اگرچه بحشی نسرهها «کشـتینشسـتگانیم» نوشـتهانـد ،هوشـنگ ابتهـا بـا بررسـی
نسرههای کهن ،در ذیل این غـهل بـا نمـودار نشـان داده کـه در بیشـتر نسـرههـا همـان
«کشتیشکستگانیم» آمـده اسـت (ابتهـا  .)85 :1385 ،همچنـین بهاءالـدین خرّمشـاهی
ضمن اشاره به اینکه برخی نسرهها نظر دیگـری دارنـد« ،کشـتیشکسـتگانیم» آورده و
این گونه محنی کرده است :یحنی آنکه بر اثر توفان کشتی او خرد و شکسـته شـده باشـد
(خرّمشاهی .)126 :1379 ،خطیب رهار ضمن آوردن «کشتیشکستگانیم» ،گفته اسـت:
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«در برخی نسرهها کشتی نشستگانیم آمده است که بر متن ترجیح دارد» (خطیب رهاـر،
)8 :1387؛ امّا نظر نگارندگان این است که عالوه بـر پـذیرش هـر دو نظـر ،ایـن جملـه
(کشتیشکستگانیم) را میتوان به صورت فاعلی نیه محنی کرد و تلمیح دوری به داستان
موسی و خشر را از آن دریافت.
تأویل مفحولی کشتی ما شکسته است یا تأویل فاعلی ما خود کشتی را شکستهایم.
در دیوان حافر ،ابیات بسیاری یافت میشوند که به شیوة فوق با جابهجایی مسـند و
مسندیالیه قابل تفسیر هستند)1( .

 .3کاربرد ویژة افعال
هنرآفرینی حافر در جملههای اسنادی ،به جابهجایی هنرمندانهی مسـند و مسـندیالیه
محدود نمیشود .چنانکه در کتابهای دسـتور فارسـی رایـه اسـت ،فحـلهـای ربطـی
عاارتاند از« :است ،بود ،شد ،گشت ،گردید ،باش ،هست ،نیست ،باد» (روایی:1370 ،
)75؛ امّا از این افحال ،برخی در همه حال ،فحـل اسـنادی (رابـ ) محسـوب نمـیشـوند.
«گشت و گردید» در بیشتر حاًت ،فحلِ خاص بهمحنی «چرخیـدن و دور زدن» اسـت و
تنها زمانی که بهمحنای «شد» باشد ،فحل اسنادی به شمار میآید.
غهل حافر در اینگونه جملهها نیه اسلوب خاصّ خود را دارد .چنانکه گفتـه شـد،
این افحـال در زبـان فارسـی دو حالـت دارنـد؛ یـا فحـل اسـنادیانـد یـا فحـل خـاص .در
جملههای عادی در صورت داشتن یکی از این دو حالت ،حالـت دیگـری قابـل تصـوّر
نیست؛ امّا اینگونه فحلها در غهل حافر ،با حفر حالت «اسـنادی» ،بـا همسـو شـدن بـا
قرینههایی ،حالت دو (فحل خاص) را نیه به ذهن متاادر میسازند .دقّـت در شـاهدهای
زیر ،این ادّعا را روشن میکند:
شکفته شد گل حمرا و گشت بلال مست

صالی خوشدلی ای لولیان وقتپرست
(حافر)42:1345،
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در بیت باً ،فحل «گشت» ،عالوه بر داشتن حالت اسنادی با توجّه به اینکـه بلاـل در
باغ و بوستان همواره در حال گشتن دور گل است و در ذهن مراطب شحر ایرانـی ایـن
تصویر نق

بسته ،حالت دو نیه متصوّر است .از آنجا که آوردن صـفت مؤنّـث بـرای

گل ،در زبان فارسی جایگاهی ندارد ،پرویه خانلری محتقد است گل «خمری» بـه جـای
گل «حمرا» صحیحتر است (خانلری .)122 :1362 ،همچنین عاّاس زریابخویی ضـمن
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پذیرش نظـر خـانلری ،بـرای تأییـد ارجحیـت «خمـری» ،بـا اسـتناد بـه کتـاب الصّـیدنه
ابوریحان بیرونی ،دارویی را محرّفی میکند با نا «خمرالورد» و محتقد است شربتی بوده
غیــر از «جلّــاب» محمــول و احتمــاً آن را بــا شــراب مــیآمیرتــهانــد؛ از ایــن رو بــه آن
خمرالورد میگفتهاند .حافر از آن جهت گل خمری آورده که با مست شدن بلال ،در
همین مصرع ،مناسات داشته باشد (زریـاب خـویی .)329 :1374 ،در صـورت پـذیرش
نظر ایشان ،گل «خمری» میتواند با ایجاد تناسب با «خوشدلی»« ،لولیان» و«بادهپرست»،
خوشتر نشسته باشد و مؤیّد نظر نگارندگان قرار بگیرد.
و هاتِ شَمسَه کَر مطَیِّب زاکی

صاا عایرفشان گشت ساقیا برخیه

(حافر)218،1345 ،
با دل خونشده چون نافه خوش

باید بود هرکه مشهور جهان گشت به مشکیننفسی
(همان)221 ،

مگر تو شانه زدی زلم عنارافشان را

که باد غالیهسا گشت و خاک عناربوست
(همان)32 ،

در این سه بیت نیه فحل «گشت» ،همان محنی را افـاده مـیکنـد« .گشـت» در مصـرع
اوّل بیت نرست هم بهصورت فحل اسنادی و هم بهصورت فحل تا  ،بهمحنی «چرخیـد و
دور زد» قابل برداشت است .درواق هم میتوان گفت «صاا عایرفشان شد» و هم «صـاا،
عایرفشان در جهان چرخید و دور زد» .در بیت دو نیه فحل «گشت» با توجّه بـه فشـایی
که با «نافه» در مصرع نرست ایجاد شده ،عالوه بر محنـای اسـنادی ،محنـی «چرخیـدن و
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دور زدن» نیه دارد .همچنین در بیت سو با همان سیاق پیشـین ،فحـل «گشـت» در کنـار
باد قرار گرفته است و گذشته از محنی اسنادی خود ،محنی فحل تا را نیه دارد.
چشمم از آینهداران خ و خال

گشت

لام از بوسهربایان بر و دوش

باد

(همان)71 ،
گشت در این بیت همان کارکرد را دارد ،با این تفاوت که وقتـی در جایگـاه «فحـل
خاص» قرار میگیرد ،حسرت و تحیّر و در عین حـال شـیفتگی و جنـون را نیـه تـداعی
میکند؛ زیرا در فرهنگ فارسی ،گشتنِ چشم بهمحنای دیوانگی و بیهوشی و تشنّه نیـه
کاربرد دارد.
ساقی مگر وظیفة حافر زیاده داد

که آشفته گشت طرّة دستار مولوی
(همان)228،

با توجّه به گشتنِ (گردیدن) دستار دور سر ،فحل در هر دو حالـت پـذیرفتنی اسـت؛
ضمن اینکه با گردیدن شراب در مصرع نرست نیه میتواند تناسای داشته باشد.
آشنایان ره عشق در این بحر عمیق

غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده
(همان)207،

در بیت باً هر دو فحل ،قابلیت پذیرش در هر دو حالت را دارند .هم میتوانند فحـل
خاص بهمحنی چرخیدن باشند و هم فحل ربطی بهمحنی شدن.
ماتال گشتم در این بند و بال

کوش

آن حقگهاران یاد باد
(همان)74،

بیت باً نیه همان ویژگی را دارد .گـویی «گشـتن» در ایـن جملـه در حالـت دو از
دربهدری و بیسامانی ،به این طرف و آن طرف رفتن را به خاطر میآورد.
می ده که گرچه گشتم نامه سیاه عالم

نومید کی توان بود از لطم ًیهالی

ساقی بیار جامی وز خلوتم برون ک

تــا در به در بگرد قالش و ًابالی
(همان)215،
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غرقه گشتند در این بادیه بسیارِ دگر

باز گویم نه در این واقحه حافر تنهاست

(همان)81،
سه بیت باً نیه همان حالت بیسروسامانی بیت قاـل را بیـان مـیکنـد؛ یحنـی همـان
گردیدنی که نتیجة بیسروسامانی و دربهدری است.
در این بازار اگر سودیست با دروی

خرسند است

سید مهدی موسوینیا و همکاران -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

خدایا منحمم گردان به درویشی و خرسندی
(همان)208،
فحل«گردان» ضمن حفر حالت اسنادی ،در دو حالت ،فحلِ خاص بودن خود را نیـه
به ذهن متاادر میکند .1 :اشاره دارد به اینکه درویشان مدا در حال سـفر و سـیر آفـاق
بودند؛  .2اشاره دارد به سماعِ گردان این طایفه.
گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس

شیوة او نشدش حاصل و بیمار بماند
(همان)75 ،

فحل«گشت» در صورت «فحل خاص» بودن ،بیمارگونه و بیسروسـامان ،گـرد عـالم
گردیدن و فحل «گردد» در این صورت ،گردش چشم و پنهانی نگریستن را مـیرسـاند.
نمونههای بیشماری از این نوع کاربرد در شحر حافر یافت میشود)2( .
این دگرگونی در شحر حافر ،به افحال مشتق از مصدر «گشتن و گردیـدن» منحصـر
نمیشود .در غهل او این کاربرد دربارة افحال مشتق از مصـدر «شـدن» نیـه وجـود دارد.
این افحال عالوه بر اینکه اسنادی هستند ،بهمحنای «رفـتن» نیـه در متـون گذشـته بـه کـار
رفتهاند و حافر نیه از این کارکرد بهخوبی استفاده کرده است.
کمر کوه کم است از کمر مور اینجا

ناامید از در رحمت مشو ای بادهپرست
(همان)66 ،

فحل «مشو» در این بیت اگر چه بهمحنای «مااش» است ،در صـورتی کـه آن را «فحـل
خاص» به حساب آوریم و آن را «مرو» محنی کنیم ،ظرافت سرن بیشتر نمود مییابد.
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از گلشن زمانه که بوی وفا شنید

محرو اگر شد ز سر کوی او چه شد

(همان)76 ،
در بیت باً نیه همان کارکرد بیت قال دیده میشود؛ یحنی فحل «شدِ» نرست را هـم
میتوان فحل اسنادی و هم فحل خاص دانسـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه شـحر در ایـن بیـت،
اندکی حافظانهتر بوده ،نکتة آن در عاارت «چـه شـد» اسـت کـه در هـر دو صـورت بـا
محانی فحل قال مطابقت دارد؛ به ویژه اینکه گویی مراد حافر از «چه شد؟» خود اوسـت
که اینگونه کارکرد به شحر مالحت بیشتری میبرشد.
گفتم صنمپرست مشو با صمد نشین

گفتا به کوی عشق هم این و هم آن کنند
(همان)72 ،

در بیت باً اگر بنا باشد فحل «مشو» را بهعنوان فحل اسنادی نیه به کار باریم ،انـدکی
دریافت محنی شحر دشوار میشود؛ امّا اگر در جملـة «مشـو بـا صـمد نشـین»« ،نشـین» را
«همنشین» محنی کنیم ،محنی مورد نظر محقّق خواهد شد.
بیا و سلطنت از ما برر به مایة حسن

از این محامله غافل مشو که حیم خوری
(همان)217 ،

ای کاک خوشخرا که خوش میروی بایست

غرّه مشو که گربة زاهد نماز کرد
(همان)70 ،

کاربرد فحل «مشو» در دو بیت باً نیه با همان محنی «مرو» قابل دریافت است.

« .4گرد» و کاربست ویژة آن
در شحر حافر« ،گرد» جایگاه ویژه ای دارد .او از ایـن واژه بـه شـکلی خـاص بهـره
میبرد .گاهی آن را بهعنوان فحل در دو وجه اسنادی و تا به کار میگیرد و گاه از این
واژه در محنای اسم بهره میبرد و آن را در تناسب با دیگر ارکان بیت در یـک زنجیـرة
محنایی قرار میدهد.
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انیس خاطر امّیدوار من باشی

چراغ دیدة شبزندهدار من گردی

(همان)198 ،
در این بیت ،آنچه را مراطب کنجکاو در محنی فحل «گردی» جستوجو مـیکنـد،
یافت نمیشود ،مگر با دقّت نظر در محنای «شبزندهدار» کـه بـا مـدد گـرفتن از دیگـر
قراین سرن در جمله ،شبزنـدهداری ،پرسـتاری و دور سـر محاـوب گشـتن را فرایـاد
سید مهدی موسوینیا و همکاران -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

میآورد.
ندار دستت از دامن ،بهجه در خاک و آن د هم
که بر خاکم روان گردی ،بگیرد دامنت گرد
(همان)112 ،
همچنین در بیت باً ،فحل «گـردی» ضـمن داشـتن حالـت فحـل اسـنادی ،مـیتوانـد
بهصورت ترکیب «روانگرد» نیه که افادة فحل خاص میکند ،مورد پذیرش واق شود.
گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا
خاک راهی کان مشرّف گردد از اقدا دوست
(همان)65 ،
در بیت باً فحل «گردد» عالوه بر اینکه هر دو حالـت را پذیراسـت ،از آنجـا کـه بـا
خاک ره ،توتیا و اَقدا دوسـت ،تناسـب محنـایی دارد ،متاـادرا «گَـرد» را نیـه بـه خـاطر
میآورد.
گر جان بدهد سنگ سیه لحل نگردد

با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد
(همان)84 ،

با توجّه به اینکه در مصرع نرسـت ،از سـنگ سـیه و نـاًیق بـودن آن سـرن گفتـه
شده« ،نگردد» اگرچه فحل اسنادی است ،گردیدن سنگ بـیارزش آسـیاب را بـه ذهـن
متاادر میسازد.
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 .5ایهام
زبان حافر ،آلت ذهن است و ذهن ،آلت اندیشهای که شحر را به خدمت گرفتـه تـا
مایّن حاًت قلندرانه -شاعرانه باشد .گویی ایها های شـحر حـافر نـهتنهـا اجتمـاع دو و
گاه چند محنی در یک نقطه ،بلکه چالشی است که اندیشه و هنر را نیه بـا خـود درگیـر
میکند و تما سلسلة سرن را به طرز مرموزی به هم گره مـیزنـد .همـین سلسـلهواری
واژگانی است که در جایجای کال او «ایها تناسب» ایجـاد کـرده ،در هـر گوشـهای
ذهن را خواسته و ناخواسته به محانی دیگر رهنمون میشود.
چنانکه پی تر اشاره شد ،زیاایی جمالت اسنادی در غـهل حـافر ،بـه جابـهجـایی
محدود نمیشود .از دیگر هنرهای حافر ،بهرهگیری از ایها در اینگونه جملههاسـت.
آنچه به هیچ وجه نمیتوان در شـحر حـافر نادیـده گرفـت ،درهـمآمیرتگـی چندگانـة
ایها هاست .گاه این اتّفاق آنقدر ظریم ر میدهد که مشرّص کردن حدود و ثغور
ایها برای مراطب دشوار میشود؛ یحنی گاهی در غـهل حـافر بـا ایهـا هـایی روبـهرو
هستیم که دربارة هویتشان نمیتوان بهآسانی قشاوت کرد؛ زیرا هم دارای ایها تناسـب
و هم ایها توارد و استردا است و در عین حال ،دارای کژتابیهای حافظانه.
ایها  ،صنحتی است که اگرچه شـحر را بـه جانـب دشـواری پـی

مـیبـرد ،موجـب

کشم و شهودهای رندانهای میشود که خود در تأثیرگذاری سرن ،بیشـترین نقـ

را

دارد .نااید نادیده گرفت که هرچه ایها های شحر ،پوشیدهتر و تـالش بـرای کشـم آن
بیشتر باشد ،التذاذ طا از آن بیشتر خواهد بود« .لذّت ایها از آنجا ناشـی مـیشـود کـه
خواننده از محنی نهدیک به محنی دور میرسد .در حقیقـت بـر سـر یـک دوراهـی قـرار
میگیرد و در یک لحظه نمیتواند یکی از آن دو را انترـاب کنـد» (شـفیحی کـدکنی،
 .)307 :1373همین ویژگی است که شحر شاعران بلندپایة فارسـی را همـواره بـا رمـه و
رازهایی همراه ساخته و شحر را از فشای فنّی ،وارد دنیایی اثیری کرده است.
ما را ز خیال تو چه پروای شراب است خُم گو سر خود گیر که خُمخانه خراب است
(حافر)64:1345 ،
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ایها این بیت میتواند چنـین تأویـل پـذیرد« :خُـم گـو سـر خـود گیـر» .در قرائـت
نرست ،از خم میخواهد که سر خود را بپوشاند ،چراکه خُـمخانـه خـراب اسـت و در
قرائت دیگر ،از خم میخواهد که به دناال کار خود باشد؛ امّا با توجّه به قرائت نرسـتِ
«خم گو سرخود گیر»« ،خُمخانه خراب است» نیه میتواند محمل ایهـا باشـد ،بـه ایـن
صورت که میتواند اینگونه محنی شود .1 :خمرانه خرابه [و ویرانه] است؛  .2خُمخانـه
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بهواسطة شراب ،خراباحوال است؛  .3با توجّـه بـه اینکـه از خُـم خواسـته سـر خـود را
بپوشد ،خُمخانه نگاه بد دارد؛  .4خُمخانه اصحاب خوبی ندارد که ممکن است راز خُم
را فاش کنند.
گر خمر بهشت است بریهید که بی دوست
هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است
(همان)64 ،
عین عذاب را میتوان عینا عذاب و چشمة عذاب محنی کرد؛ ضمن اینکه به طـرزی
رندانه به حرف «ع» نیه که در عذاب آمده اشاره دارد.
شیدا از آن شد که نگار چو ماه نو

ابرو نمود و جلوهگری کرد و رو باست
(همان)59 ،

در بیت باً شاید نتوان واژه یا اصطالحی را یافت که مستقیما دارای ایها باشد؛ امّـا
ایها تاادری که در «از آن» وجود دارد قابل انکـار نیسـت .از آنجـا کـه حـافر در ایـن
بیت ،فشایی را ترسیم کرده که گویی چشمها به دناال هالل ماه است تا ماه رمشـان یـا
عید را مـژده دهـد« ،از آن» بـهروشـنی «اذان» مغـرب را لفظـا و تناسـاا بـه ذهـن متاـادر
میسازد.
به کا تا نرساند مرا لا

چون نای

نصیحت همه عالم به گوش من باد است
(همان)57،

مصرع دو ایها تاادر دارد ،به این صـورت کـه «بـاد اسـت» ضـمن داشـتن محنـای
متوقّ خود ،با توجّه به اینکه در مصرع نرست به «کـا » و خصوصـا «نـای» اشـاره شـده

نقش جملههای اسنادی در ترازوی هنر شعر حافظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 291

است ،بـه شـکل «بـا دسـت» نیـه قابـل دریافـت اسـت؛ زیـرا نـای را بـا انگشـتان دسـت
مینوازند.
دً منال ز بیداد و جور یار که یار

تو را نصیب همین کرد و این از آن داد است
(همان)67 ،

در مصرع دو « ،داد» عالوه بر داشتن محنی عدل« ،دادن» را نیه افاده میکند.
از آستان پیر مغان سر چرا کشیم

دولت در آن سرا و گشای

درین در است
(همان)70،

با توجّه به تناسب بین «آستان ،سـرا و در» ،واژة گشـای
فر و گشای

دارای دو محنـی اسـت.1 :

در کارها؛  .2باز شدن در.

صحات حور نرواهم که بود عین قصور

با خیال تو اگر با دگری پرداز
(همان)116،

حسن انوری «عین قصور» را در این بیت ،کوتاهی محض و گناه مطلق محنـی کـرده
است و میگوید « :عین قصـور ،ذهـن را بـا آیـاتی از قـرآن متاـادر مـیکنـد :و عنـدهم
قاصرات الطَّرفِ الحین؛ و در نهد آنان (بهشتیان) است زنان فروهشتهچشمِ فـرا حدقـه و
آیاتی دیگر» (انوری .)305 :1385 ،ضمن التفات به نظر وی ،اکنون که مـراد اسـتررا
ظرایم پنهان است ،شایسته است اشارة پنهان به «عین» بـهمحنـی چشـم حـوران بهشـت،
چشمه و قصرها و کا ها را که ناخواسته تصویر باغ بهشت را به ذهن متاادر مـیسـازد،
در نظر داشت.
با محتسام عیب مگویید که او نیه

پیوسته چو ما در طلب عی

مدا است
(همان)87 ،

مدا هم بهمحنی «همیشه» و هم بهمحنی «شراب» به کار رفته است.
از آن دمی که ز چشمم برفت رود عهیه

کنار دامن من همچو رود جیحون است
(همان)93 ،

 292ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از آنجا که «رود» در مصرع نرست ،عـالوه بـر محنـای محمـول ،محنـی «فرزنـد» نیـه
دارد ،در مصرع دو که جمله اسنادی است ،میتوانـد همـین کـارکرد را داشـته باشـد؛
بدین صورت که عالوه بر این محنی که کنار دامن من همچون رودخانـة جیحـون شـده
است ،میتواند بگوید کنار دامن من شحاة کوچکی از جیحون روانـه شـده و ایـن رود،
فرزند کوچک جیحون است.
سید مهدی موسوینیا و همکاران -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

بس نگویم شمّهای از شرح شوق خود از آنک
درد سر باشد نمودن بی

از این ابرا دوست
(همان)97 ،

ابرا بی

از اندازه موجب سردرد میشود .همچنین دوست را به دردسر میاندازد.

بحد از اینم ناود شائاه در جوهر فرد

که دهان تو در این نکته خوش استدًلی است
(همان)63،

در مصرع دو « ،خوش» هم بهمحنی استدًل نیـک و بجـا و هـم بـهمحنـی خوشـی و
شیرینی که خاص ِدهان است ،به کار رفته است.
پیوند عمر بسته به موییست هوش دار

غمروار خوی

باش غم روزگار چیست
(همان)99 ،

«خوی » را نیه میتوان هم بهمحنی خود و هم اَقربا و بستگان در نظر گرفت.
گرچه صد رود است در چشمم مدا

زندهرود و باغ کاران یاد باد
(همان)101 ،

رود و مدا  ،چنانکه در ابیات پی
از عدالت ناود دور گرش پرسد حال

گفته شد ،هر دو در دو محنی به کار رفتهاند.
پادشاهی که به همسایه گدایی دارد
(همان)106،

«دور» در این بیت ،هم بهمحنی دور از لحاظ مسافت و هم بهمحنی دیـر از نظـر زمـان
است؛ بدین صورت که هم میتوان «دور» را مسند قرار داد و گفـت کـه پرسـ

حـال

گدا از جانب پادشاه ،از عدالت دور نیست؛ یحنی کار عادًنهای اسـت و هـم مـیتـوان
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«دور» را قید دانست و گفت اگر پادشاه دور دور (دیر به دیر) حال همسایه را بپرسد ،از
عدالت دور است.
گفت حافر آشنایان در مقا حیرتاند

دور ناود گر نشیند خسته و مسکین غریب
(همان)55 ،

در این بیت نیه «دور» عالوه بر محنی محمول ،یحنی متشـاد واژة «نهدیـک» ،بـهمحنـی
«بحید» به کار رفته است.
آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست
روشن است این که خشر بهره سرابی دارد
(همان)98،
«روشن» در این بیت ،با توجّه به تناسب با سلسلة واژگانی و محنایی بیت ،چند محنـی
را در خود دارد :هم بهمحنی زًل است کـه بـا آب حیـوان تناسـب دارد و هـم بـهمحنـی
نورانی است که با قرار گرفتن آب حیوان در ظلمات ،تشاد دارد.
دلیل راه شو ای طایر خجستهلقا

که دیده آب شد از شوق خاک آن درگاه
(همان)215 ،

جملة «دیده آب شد» ،متاادرا «ز دیده آب شد» را به خاطر میآورد.
سلطان غم هر آنچه تواند بگو بکن

من بردها به بادهفروشان پناه از او
(همان)195 ،

بیت باً محمل ایها تاادری است کـه شـاید انـدکی دیریـاب ،امّـا ملـیح اسـت .در
مصرع دو « ،بردها » را با توجّه به تطابق و فشای بیت و تناسب با واژگان آن مـیتـوان
«بَردها » نیه قرائت کرد.
یا رب کی آن صاا بوزد که نسیم او

گردد شمامة کرم

کارساز من
(همان)177 ،

«گردد» در این بیت عالوه بر محنای اسنادی خود ،پاشیدن «گـرد» از جانـب صـاا را
نیه به ذهن متاادر میسازد.
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فرق است ز آب خشر که ظلمات جای اوست

تا آب ما که مناح

اهلل اکار است
(همان)47 ،

«اهلل اکار» نا کوهی است در شیراز که محلّ سرچشمه گرفتن آبهـای زًل اسـت
و نیه صدای بانگ اذان است که نورانیت و الهیت را افاده میکند« .این نا مناـ نـور و
روشنایی است که اشاره دارد به این آیه« :اهلل نـور السـماواتِ و اًرض»؛ خداونـد مناـ
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نور و روشنایی آسمان و زمین است» (رزاز.)60 :1383 ،

نتیجهگیری
با توجّه به نوع نگاه حافر در کاربرد جملههای اسنادی و اسلوب خـاصّ او در بیـان
این جملهها و با بررسی تما جملههای اسنادی غهلیات او نتایه زیر حاصل شده است:
 .1در کتاب های دستور زبان فارسی ،مسند و مسندیالیه تنها در یک جایگـاه مـاهوی
قرار میگیرنـد .بـه همـین دلیـل ،برخـی صـاحبنظـران درصـدد یـافتن راههـایی بـرای
تشریص این دو از هم برآمدهاند؛ امّا در زبان حافر اینگونه نیست .میتـوان گفـت در
شحر او یک واژه هم میتواند مسند باشد و هم با یک چرخ  ،مسـندیالیه واقـ شـود و
در هر دو حالت ،لطافت ویژة خود را منتقل کند.
 .2طاق نظر دستورنویسان ،افحال «گشت و گردید» تنها زمانی که بـهمحنـی «شـد» بـه
کار روند ،می توانند فحل اسنادی محسوب شوند؛ امّا در شحر حافر ،این افحـال در عـین
حال که فحل اسنادی هستند ،به شیوهای ایها گونه «فحل تا » نیه به شمار میروند.
 .3اگرچه ایها در شحر حافر ،به هیچ نحو به جملههای اسنادی محدود نمـیشـود،
با توجّه به شگرد حافر ،هنر او در جملههـای اسـنادی بـا ایهـا آفرینـی بیشـتر بـه چشـم
میآید .به بیان دیگر ،ایها حافر در جملههای غیراسنادی ،روشنتـر اسـت و مراطـب
زودتر بدان دست مییابد؛ امّا در جملههای اسنادی ،نیاز به واکاوی عمیقتری دارد.
 .4در برخی جملههای اسنادی به نظر میرسد جابهجـایی مسـند و مسـندیالیه تنهـا در
بافت فنّی و نحوی سرن تفاوت ایجاد میکند و بر محنا تأثیرگذار نیست؛ امّا باید گفـت
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با توجّه به جایگاه ایـراد سـرن ،در همـة ایـنگونـه جملـههـا ،در صـورت جابـهجـایی،
تفاوتهایی ایجاد میشود که به مناسات موقحیت ،قابل دریافت اسـت .بـهعنـوان مثـال،
در جملة «دل سراپردة محاّـت توسـت» ،در صـورت جابـهجـا کـردن دو نقـ

مهبـور،

«حصر» صورت میگیرد؛ یحنی اگر برـوانیم «سـراپردة محاّـت تـو ،دل اسـت» ،گـویی
گفتهایم تنها دل این مقا را دارد و در شـحر حـافر ،از ایـن نمونـه هنرآفرینـیهـا بسـیار
است.
پینوشت
« .1مسندیالیه در هر شکل و ساختاری که به کار رود ،همواره یک گروه اسمیِ محرفـه و مسـند نیـه
یک گروه وصفی است» (صفری)117 :1387 ،؛ امّا یقینا این شیوه نمیتواند در همه حال کارایی داشته
باشد؛ چراکه موضوع مورد نظر ،شحر است ،آن هـم شـحر حـافر و حـال آنکـه شـحر و خصوصـا شـحر
حافظانه فراقاعده و خوداسلوبساز است .این اسلوب گاهی منجر به بـرهم زدن نظـا نحـوی جمـالت
میشود .برخی صاحبنظران ،جمالت فارسی را تأویلپذیر میدانند .همسو با این نظریه میتوان گفت
برای تمیه ارکان نحو در شحر حافر ،باید بدین نظر نیه التفات داشت .وحیدیان کامیار مسند را اسـم یـا
گروه اسمی یا جملهای میداند که قابل تأویل به گروه اسمی باشـد .بـهعنـوان مثـال ،او جملـة اسـنادی
«شما بودید که راه درست صداقت و وفاداری را به ما آموختید» ،چنین تأویل میکنـد« :شـما آموزنـدة
راه درست صداقت و وفاداری به ما بودید» (کامیار.)96 :1386 ،
2ـ
لحل سیــرابِ به خون تشنــه ،لـب یار من است

وز پــی دیــــدن او دادن جــان کــار مـن است

روزگـاری است که سودای بتان دین من است

غــم این کــــار نشاط دل مــــسکین مــن است

یارب ایـــن کحاـــة مقصود تــماشاگه کیست

که مغـالن طریقــ

گل و نســـرین مـــن است

حکایت لـــب شیریــــن کال فـــــرهاد است

شـــکنه طرّة لــــیلی مــــقا مـــجنــــون است

منم که گوشــــــة میرانه خانقــــــاه من است

دعـــای پــــیر مـــغان ورد صاـــحگاه من است

دل ســـراپـــــــــردة محاّــــــــت اوســــــت

دیـــده آییــنــهدار طــــــــلحــــت اوســـــــت

گوشــــــة ابـــــروی توســــت منـــهل جــانم

خـــــوشتــــر از ایــــن گـــوشه پادشاه ندارد

.3
حـــافر نـــگشتــــی شیــــدای گــــیـتـــی

گــــر مـــیشــــنـیـــدی پــــنـــد ادیـــاـــان
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پـــروانـه نـه

چــــراغ روی تــــو را شــــم گشت پروانه

مــرا ز حــــال تو با حال خویـ

هشیــار شو که مرغ چمن گشت مســت هان

بــیدار شو که خـــواب عـد در پی است هان

چـــر بــر هـــم زنـــم ار غیـر مراد گردد

من نـــه آنم کـــه زبونی کــشم از چر فلک

تا کـــی مـــی صاوح و شــکر خواب بامداد

هشیـــار گــــرد هـــان که گذشت اختیار عمر
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