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چکیده
قاآنی شیرازي از شاعران بنام سبک بازگشت ادبی 
است، زبان آهنگین از جمله اختصاصات زبان شعري 

. سازداین شاعراست که مخاطب را مجذوب خود می
شناسی نوشتار حاضر، جستاري کوتاه در بررسی سبک

آنی شیرازي است که در آن زبان موسیقایی  شعر قا
هاي پنهان مزین به صنایع بدیعی شاعر، که هنرنمایی

-در لفافۀ تصاویر ساده و قابل فهم عرضه شده، ارائه
شناسی هاي گوناگون سبکمنظور، جنبهبدین. شودمی

روش تحلیل زبان موسیقایی شعر قاآنی شیرازي به
محتوا در سه بخش موسیقی درونی، بیرونی و کناري 

-در تمام دیوان شاعر مورد بررسی قرار گرفته و نمونه
8قاآنی در . استهاي آماري الزم استخراج گردیده

-بند، ترجیعقالب قصیده، قطعه، غزل، رباعی، ترکیب
آزمایی نموده؛ اما قصیدهبند، مسمط و مثنوي طبع

از نظر . سرایی عرصۀ هنري مسلّم این شاعر است
را شاعر بحر هزج نامید، توان قاآنیشناسی میسبک

خود این بحر باالترین بسامد را در دیوان شاعر به
رنگی در قوافی بدیعی نقش پر. استاختصاص داده

فعل، . گوشنوازي موسیقی کناري شعر قاآنی دارد
دهد؛ بیشترین ردیف مورد استفادة شاعر را تشکیل می
هاي عالوه بر این، موسیقی حاصل از تکرار، تجانس

العجز و قلب مطلب در ی، جناس، ردالصدر علیآوای
. استاي یافتهاشعار او نمود ویژه

.شناسی، قاآنی، زبان موسیقاییسبک:هاهکلیدواژ
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Style musical language of  poetry
Qaani Shirazi

M. Mojavezi1, R. Mojavezi2

Abstract
Qaani Shirazi return literery style is
famous poet.Lncluding pure langage is
poetic musical language that captivates the
audience and makes. This article, a brief
article on the study in which Qaani
Shirazi, adorned with rhetorical
pyrotechnics hidden poet encased in
simple and understandable supplid images
shown shvz.  Music word poetry from
three aspect of classical prosody, rhyme
and repetition verb row and is in bit of
Brrsb.Music lyrics Qaani due to the use of
weights Billow happy and prosperous life
in Qajar server.Qaani 8 ode format, piece,
sonnets,  quatrains, paragraph
composition, refrain, Msmt and Masnavi
written poem,but the poet,s artistic ode
lingering certain areas.The style of the
poet can be placed Hzj namyd. This bahr
in all forms of his Divan poetry has won
the highest frequency. Qaani next poem is
an original rhymes a strong role in the
euphony music, verb most used row
constitutes poet, in addition to the music
of repetition alliteration phonetic pun,
rdalsdr and the heart of the story in his
poems is special. lavh the music of
repetition and phonetic similarities
spiritual Myshvd.
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مقدمه
قدمت و اهمیتی شعر و شاعري، نزد ایرانیان از 

شاعر، عواطف و . استخاص برخوردار بوده
موزونواحساسات خود را با زبانی آهنگین

کهبسهمینشعراهمیتدر.داردمیبیان
پارسسرزمینآشناينامسیستانی، شاعرفرّخی

. خواندمی»جانزبافتهدلزتنیدهحلّۀ«را آن
باخیالصورباهمراهراخودعواطفشاعر،

بهشودمیگفتهوزنآنبهکهزبانی آهنگین
منظمهايقرینهکاربرد.سازدمیمنتقلمخاطب

تکرارهايعروضی، قافیه، ردیف وهايهجا
شعردرموسیقیایجادبهابیاتدرونآوایی

.انجامدمی
گیري اوزان، به موسیقی و کارشاعر در به

طفی چرا که تأثیر عا،تأثیر عاطفی آن توجه دارد
کاربرد . هر وزن با وزن دیگر متفاوت است

هاي بلند اول ارکان عروضی، شعر را دچار هجا
هاي کوتاه به کند اما استفاده از هجادرنگ می

اوزان دوري و . بخشدشعر پویایی و تحرّك می
آهنگی شعر خیزابی نقش زیادي در خوش

ترین آهنگاوزان دوري از خوش. برعهده دارند
اند و قسمت اعظم زایایی عروض ياوزان شعر

فارسی بر عهده این اوزان است، زیرا با ترکیب 
. اي ساختتوان اوزان تازهارکان مختلف می

جز وزن عروضی، عامل ه ب) 62:1379شمیسا،(
- دیگري که به ایجاد موسیقی در شعر کمک می

کناري کند قافیه و ردیف یا همان موسیقی
آخرین هجاي واژة قافیه، تکرار آوایی در . است

دو شعر که در یک وزن سروده . قافیه است

هاي متفاوت باشند، اند، اگر داراي قافیهشده
تأثیر آنها از نظر آهنگ و انتقال عاطفه یکسان 

شود این قافیه است که باعث می. نخواهد بود
گاه «:آهنگ هر شعر با شعر دیگر متفاوت باشد

آلت موسیقی ایم که اگر یک نغمه را با دو دیده
بنوازند، دو نغمه از نظر صوتی با هم اختالف 

این خصوصیت را در شعر، . خواهند داشت
قافیه در حقیقت دستگاه . دار استقافیه عهده

) 62:1373شفیعی کدکنی،(. »مولد صوت است
- در این پژوهش که با هدف بررسی سبک

شناسی زبان موسیقایی شعر قاآنی شیرازي به 
و تحلیل محتوا همراه با ايروش کتابخانه

هاي آماري انجام شده، فرض بر این است نمونه
که استفادة قاآنی از اوزان متنوع، استفاده از 

هاي متنوع، قوافی بدیعی و استفاده از ردیف
- همراه داشتهموسیقی گوشنواز شعر او را به

از آنجا که قاآنی از شاعران معروف دورة .است
انگیز بر لغات حیرتقاجار است و تسلط او 

است در این پژوهش به بررسی زبان موسیقایی 
شعر قاآنی . استشدهشعر این شاعر پرداخته

وجود آورد و ه در عصر قاجار نهضت نوینی ب
شیوة دورة مغول و سبک هندي را رو به زوال 

- توان بعد از صائب، معروفقاآنی را می. نهاد

قاجار ترین شاعر ایران در تمام دورة صفوي و
شمرد و شاید در طراز سخن و خوبی وصف و 
انتخاب کلمات و استعمال لغات کمتر کسی به 

تالش ،بنابراین) 6:1363هیري،(. پاي او برسد
هاي اساسی زیر پاسخ دادهگردد به پرسشمی

: شود
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قاآنی شیرازي از چه اوزانی در سرودن شعر .1
استفاده نموده و این اوزان چه تأثیري بر زبان

است؟موسیقایی و سبک شعري این شاعر داشته
موسیقی کناري دیوان شاعر چگونه است و .2

هایی توجه داشتهاز نظر سبکی به چه ردیف
است؟

موسیقی درونی شعر این شاعر مبتنی بر چه .3
باشد؟هاي ادبی میآرایه

استفادة قاآنی از اوزان روان و پرطنین، 
هاي ز ردیفز قافیۀ بدیعی و استفاده ااستفاده ا

اسمی، فعلی و حرفی، موسیقی گوشنواز شعر 
تکرارها در .استهمراه داشتهقاآنی را به

نوایی آفرینی نقش بسزایی دارد و خوشموسیقی
. سازدرا با نظم خطی همراه می

پیشینۀ پژوهش 
قاآنیدرخصوصکههاییپژوهشاغلب

هنرزبانی،مسائلپیرامونگردیدهانجامشیرازي
بودهاواحوالشرحوتصویرسازيوصیف،ت

شاعراینشعرموسیقیبهکهپژوهشیواست
مرتبطتنها تحقیق.نگردیدمشاهدهباشدپرداخته

:باشدمیشرحاینبهحاضرپژوهشبا
،شیرازيقاآنیحکیمدیوانبررسی-

زبانی، هايویژگی. ارشدکارشناسینامۀپایان
تأثیرپذیريوبررسی اجمالی اوزان عروضی

استموضوعیخراسانی،سبکشاعرانازقاآنی
در این پژوهش .استپرداختهآنبهنگارندهکه

تنها اوزان مورد استفادة شاعر در قصاید 
برشمرده شده و از برخی صنایع بدیع معنوي نیز 

.هاي زبانی سخن رفته استتحت عنوان ویژگی

بررسیبهجامعصورتبهکهمستقلاثرينبود
پرداختهقاآنیشعرموسیقاییشناسی زبانسبک
بررسی.باشدمیتحقیقاینضروریاتازباشد

اوزانازاستفادهمیزانمحتوا،ووزنهماهنگی
نامطبوع، بررسی موسیقی درونی اوزانودوري

و کناري، تناسب قافیه با محتوا، نااستواري قافیه 
پژوهشاینهاينوآوريو استخراج آمار از

.باشدیم

پیوند شعر و موسیقی
بایدنخستموسیقی،باشعرارتباطدركبراي
ارائهشعرتعریفی جامع ازبشناسیم وراشعر
ازبخواهیماگر. گرددواقعقبولموردکهدهیم

- زیباییبهبایددهیم،ارائهصحیحشعر تعریفی

آنموسیقاییهايو جنبهتصویرگريشناسی،
هايزمینههموارهاینکهدلیلکنیم اما بهاشاره

بنابرشعر،ذوقیواجتماعیهنري،عاطفی،
آنازتواننمیاست،متغیرعصرهرشرایط
.دکرارائه باشد،همگانپسندکهجامعتعریفی

شعرراذهنیخالقیتیاپدیدهاینچرااینکه
لغت«.استشدهارائهمتنوعینظراتاند،نامیده
کاربهآندرکهدقتۀواسطبهبرخیراشعر
بهلغتدرشعر... اندگرفته»شعر«ازرودمی

- خیالآنچهمنطقیاصطالحدروفهممعنی

کهاستکالمیادیبان،عرفدرواستانگیز
: 1384صبور،(.»باشدمقفّیوموزونومخیل

تحترامخاطبدرونیعواطفشاعر،)28
بایدواستشعرهنراینودهدمیقرارتأثیر

درموسیقی،. باشیمقائلنثرونظممیانتمایزي
برايهنرگویاترینبشري،هنرهايهمۀمیان



1395تابستان ،15پیاپی ،سوم، شماره چهارم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«118

بهواستانسانعواطفودرونیحاالتبیان
طبیعت،. داردقدمتبشریتتاریخبلنداي

بودهموسیقیشناختبرايانسانمعلمنخستین
زوزةپرندگان ونغمۀآب،شرشرصداياست،

موسیقینوعیدرختان،برگوشاخمیاندرباد
درانسانده،کرمیتداعینخستینبشربرايرا

ناکامی،ومشقاتپیروزي،شکست،شادي،
موسیقیبهخودمختلفحاالتابرازبراي

انسانی، هنرهايمیاندر. استشدهمیمتوسل
دو«. استشعرموسیقی،بههنرتریننزدیک
دربخورندپیوندهمباچونوهستندهمزاد

وبودخواهندقويعواطف،واحساساتبیان
عباسی،(.»مؤثرترنیزروحپرورشدر

15:1381 (
جانوروحبخشالتیامموسیقیوشعر

نیرويمنکرتواننمیکهطوريبهاست،آدمی
ازپس. در بیان عواطف شدآنانگیزشگفت
شعرموسیقیوآهنگانگیزي، اینخیالعنصر
سخنزیباییدررانقشترینمهمکهاست
پیوندمثلموسیقیباشعرپیوند.نمایدمیفراهم
حديبهشعريتصویرهايوخیالباشعر

الـخیعنصرنـجانشییـگاهکهاستاستوار
تعریفآنبهتوجهباراشعروشدهشعردر

)  84:1381پورنامداریان، (.اندکرده
وذاتیايپدیدهشعر،مانندنیزموسیقی

راانسانآنچهواستانسانوجوددرفطري
وجذبههمانکند،میهدایتموسیقیبه

ترغیبشعرسرودنبهرااوکهاستکششی
بودندباهمآغازدرشعروموسیقی«.نمایدمی

کهآیدمینظربه. شدندجداهمدیگرازسپسو
ولیاستبودهدارآهنگاصواتیآغازدر

کهاستکوشیدهانسانبعداشته،ندمعنایی
پرمعنیدارايومفهومکلماتباراآنهاجاي
. »آمدوجودبهشعررهگذراینازکند

ترینقدیمیازیکی)44:1373کدکنی،شفیعی(
ازکهایرانادبتاریخدرموجوداسناد

- میحکایتموسیقیوشعرپیوندوهمراهی

هایشتوهاگاثخصوصبهاوستاستکند،
.استدستدرمنظومکالمصورتبهکه
وارنیایشاشعاراینزردشتیمغانوزردشتیان«

اندخواندهمیآهنگباوموزونصورتبهرا
بودنشآهنگینسبببهرااوستاازقسمتاین
- خسروانی)6:1354فروغ،(.»اندنهادهنامگاثا

موسیقیوشعرپیوندوهمراهینیزباربدهاي
درنیززهادشاعران،ازغیر. دهدمینشانرا

وتابآبباراخودسخنانملوك،مجالس
دربیشترکهکردندمیاداآهنگباومخصوص

شعراکهاستواضح.باشدداشتهتأثیرشنونده
واندبودهآگاهخوبیبهموسیقیوشعرپیونداز
تأثیرگذاريبرايپیونداینازخودجايدر

بیتازکدکنیشفیعی. اندنمودهادهاستفبیشتر
دالیلازیکیعنوانبهثابتبنحسان

معتقدوکندمییادموسیقیوشعرپیوستگی
ونیکتاسنجیدموسیقیبابایدراشعر«است
.»شودآشکاربدش

تغنّ فی کل شعر أنت قائله
أنّ الغناء لهذا الشعر مضمار

)46:1373کدکنی،شفیعی(
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رونی     موسیقی بی
عروضعلماساسشعربیرونیموسیقیبررسی

آنهاوزنحیثازرااشعارعروضعلم. است
ایجادچگونگییعنیدهدمیقرارمطالعهمورد
شگردهاییازبرخیوآنسقموصحتوزن،

شمیسا،(.استاحکام منظوممخصوصکه
ترین ابزار تمایز نظم با بزرگ)1379:12-11

دیوان . اري و بیرونی آن استنثر، موسیقی کن
28قطعه، 147غزل، 76قصیده، 334قاآنی شامل

بند و مسمط، یک ترجیع6بند، ترکیب13رباعی، 
قاآنی در کل . دو شعر در قالب مثنوي است

است کار بردهوزن را در یازده بحر به29دیوان 
، مجتث89/22، رمل 21/24که بحر هزج 

، منسرح19/12، خفیف5/13، مضارع 28/18
، 65/0، سریع31/1، متقارب3/2، رجز13/3

درصد را تشکیل 16/0و بحر مدید32/0قریب 
باالترین بسامد را در دیوان » هزج«بحر. دهدمی

76. استخود اختصاص دادهاین شاعر به
5رباعی و 28غزل،13قطعه،25قصیده، 

» رمل«، بحر بند در این بحر سروده شدهترکیب
درصد کاربرد دومین بحر پربسامد در 89/22ا ب

22قطعه، 27قصیده، 87. کل دیوان قاآنی است
بند در این بحر یک ترجیعبند وترکیب2غزل، 

، بیشترین قصاید قاآنی در بحر رمل سروده شده
قصیدة سروده 87مجموعاز. استسروده شده

رکن قصیده داراي سه4شده در این بحر، تنها 
قصیده داراي 83در هر مصراع است وعروضی 

وقتی این بحر . باشدرکن عروضی میچهار
عروضی در رکن اول بدون زحاف، یعنی به

فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعالت یا «ورت ص

-چشم میآید؛ نوعی درنگ عاطفی بهمی» فاعلن

خوانی خورد، گویی خطیبی بر فراز منبر، خطبه
:کندمی

گوش هوش آمد خطاباز سروش وحدتم بر
االوقات فی عهدالشبابیا فتی التبطل

بعد از این در کنج عزلت پاي در دامن کشم
من کجا و مستی و میخانه و جام شراب

)86:1363قاآنی،(
که هجاي بلند اول ارکان عروضی اما همین

صورت شود و وزن بهبه هجاي کوتاه تبدیل می
-می» ، فعلن، فعالتن، فعالتن)فعالتن(فاعالتن«

-آید این درنگ، تبدیل به پویایی و تحرّك می

:شود
چه جشن است کزو جان جهان در طرب استاین

درنه افالك از او سور و سرور عجب است
)111: قاآنی(

هله نزدیک شد اي دل که زمستان گذرد
دور بستان شود و عهد شبستان گذرد

)146: قاآنی(
ه، سروده شد» هزج«قصایدي که در بحر 

همگی داراي چهار رکن عروضی در هر مصراع 
هزج مثمن «قصیده در بحر 25قاآنی . است
این قصاید، داراي موسیقی . استسروده » سالم

:گوشنواز و نظم هجایی بسیار خوبی است
بگردون تیره ابري بامدادان برشد از دریا

جواهر خیز و گوهرریز و گوهربیز و گوهرزا
)48:1363قاآنی،(

گرفته گیتی را بباغ و راغ و کوه و درفرو ب
نم ابر و دم باد و تف برق و غو تندر

)284: همان(
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سومین بحر پرکاربرد دیوان قاآنی » مجتث«
این غزل در 13قطعه و 28قصیده، 70. است

درصد دیوان را 28/18بحر، سروده شده که 
بیشتر مدایح قاآنی در این بحر . دهدتشکیل می

:باشدمی
شاهده خواهی فروغ یزدان رااگر م

بصدر فضل نگر میرزا سلیمان را
)69: قاآنی(
اگر نظام امور جهان به دست قضاست

چرا به هرچه کند امر شهریار رضاست
)107: قاآنی(

53در دیوان قاآنی، شامل » مضارع«بحر 
بند است ترکیب5غزل و 12قطعه،12قصیده،

ص دادهخود اختصادرصد دیوان را به5/13و 
غزل در وزن 2قصیده، یک قطعه و 4.است

مفعول مفعول فاعالتن،«دوري و خوشاهنگ
:سروده شده است» فاعالتن

در خواب دوش دیدم آن سرو راستین را
بر رخ حجاب کرده از شوخی آستین را

)77: قاآنی(
اي شوخ نازپرور آشوب عقل و دینی

طیب بهار خلدي زیب نگار چینی
)759: قاآنی(

سروده شده» منسرح«قصایدي که در بحر 
دلیل نظم هجایی خاص خود داراي است، به

:باشدموسیقی شاد و پرطنینی می
زد به دلم اي نسیم آتش هجران یار

سوختم از تشنگی جرعۀ آبی بیار
)341: قاآنی(

» رجز مثمن سالم«قصایدي که در بحر
تایش خوانی و ساست، نوعی رجزسروده شده

عالوه بر . داردز جانب شاعر را دربرممدوح ا
هاي آوایی درون موسیقی بحر عروضی، تجانس

: افزایدابیات نیز بر آهنگ پرهیمنۀ شعر می
عید است و آن ابرو کمان دلدادگان را در کمین

نشیننشان هم پیش تیرش دلهم پیش تیغش دل
عید است و آن سیمین بدن هرگه چمان اندر چمن

ن از چهره شرم یاسمیناز جلوه رشک نارو
)590: قاآنی(

هماهنگی وزن و محتوا
ووزنکردنهماهنگبرايزبردست،شاعر

تخیالتکارگیري عاطفه وبهبرعالوهمضمون
تحترامخاطبشعر،دلنشینآهنگباشاعرانه،

اندیشۀوفکردنیايبهرااوودهدمیقرارتأثیر
شعرادةاستفمورداوزان.کندمیهدایتخود

هستند؛سنگینبعضیوسبکبرخیفارسی،
- وزنوشوقوشوربرايتندوسبکهايوزن

غموافسوستأثر،بیانبرايسنگینوآرامهاي
کهداردراآنگنجایشرمل،بحر.روندمیکاربه

قالبدرراگوناگوناحساساتوعواطف
ظرفیتیدلیلبهگنجایشاین. دهدجايخویش

درشاعرياختیاراتعنوانبهبحراینکهاست
ازاستفادهمثالعنوانبه.گذاردمیسرایندهاختیار

در»فعالتن«جايبه»فاعالتن«آمدن،»تسکین«
و »اصلم«زحافگرفتنقرارنیزواولرکن

امکاناینشاعربهمصراع،آخردر» مسبغاصلم«
ارمتفاوتیفضاهايبحر،ایندرکهدهدمیرا
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کند، قاآنی با استفاده از این ظرفیت اشعار تداعی
:گوشنوازي سروده است

چه جشن است کزو جان و جهان طربستاین
در نه افالك از او سور و سرور عجبست
چرخ در رقص و زمین سرخوش و گیتی سرمست

راست پرسی طرب اندر طرب اندر طربست
ملک آباد و دل آزاد و خالیق دلشاد

تعبستیغم و تن بروان بیرنج وروح بی
)111: 1363قاآنی،(

هاي در کنار وزن پرشور شعر، تجانس
آوایی و بدیع لفظی بر گوشنوازي آن افزوده 

دیگر، استفاده از هجاي کشیدهسوي از . است
)-u ( در پایان مصراع اول ابیات دوم و سوم

. استباعث تندتر شدن ضرباهنگ شعر شده
جاي هاي زیر بهاستفادة شاعر از مصوت

هاي بم، شادابی بیشتري به فضاي شعر مصوت
:بخشیده است

از پی رقص ببزم اندر هرجا نگري
شوخ سیماب سرین و مه سیمین غببست

کاخ گردون شد و ماهش همه زنگار خطست
بزم بستان شد و سروش همه شنگرف لبست

)247: قاآنی(
در کنار قصاید و اشعار گوشنواز، اشعاري 

شود که عالوه بر وزن نامطبوع و اهده مینیز مش
اند و از نظر نامأنوس از موسیقی روان نیز خالی

قاآنی . رسدنظر میبهمضمون و محتوا نیز ضعیف 
درصد دیوان را 1/3قطعه که7قصیده و 13در 

دهد، از اوزان نامطبوع استفاده کرده تشکیل می
هاي شعري این است که به نسبت تعداد قالب

:شوددرصد باالیی محسوب نمیشاعر

دي آمد از در من آن دلفریب پسر
افکنده دام بال زلفش به روز مطر

بودي به رنگ قمر رخشنده چهرة او
نه کی ز سرو روان تابیده جرم قمر

)247: قاآنی(
تحرّك، از هاي سنگین و کماستفاده از واژه
است و از لحاظ عاطفی نیز موزونی شعر کاسته

:سازدرا با خود همراه نمیمخاطب 
ویژه ز بس که لطیف این شکري که مرا

بگدازد ارکندي بر در نسیم گذر
راو هاي سرد تکی احتمال کند دم

کآمد به نزد خرد از زمهریر بتر
)247: قاآنی(

)   قافیه و ردیف(موسیقی کناري
موسیقی بیرونی و بحور عروضی فقط یکی از 

قاآنی است و چون هاي آوامندي کالمجلوه
دیگر شاعران سنتی، قافیه و ردیف، در غناي 

. اي داردموسیقی شعر این شاعر، نقش گسترده
،شودعنوان موسیقی کناري ازآن یاد میآنچه به
دارايشعرموسیقایینظامدرکهاستعواملی

یابیتسراسردرآنظهورولیاستتأثیر
سیقیموهايجلوه. نیستمشاهدهقابلمصراع
قافیهآن،نمونۀآشکارترینواستبسیارکناري

.هاترجیعوتکرارهادیگرواستردیفو
)391: 1373کدکنی، شفیعی(

واستشعرنشدنیتفکیکجزءقافیه
شمس .شودنمیکاملقافیهبدونشعر سنتی،

وداندنمیشعرراقافیهبیموزونسخن،قیس
میانبودفرق«.داندمیشعرذاتقافیه را جزء
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شعرراقافیتبیسخنکهغیرمقّفیومقّفی
: 1360رازي، (. »افتدموزنچهاگرنشمرند

آفرینینظمبرايواژهانتخابدرشاعر)169
نثردرشایدودهدمیخرجبهبیشتريدقت
. نباشدواژهگزینشبرايحساسیتاین

وداردبیشترينمودشعردرهاواژهبرجستگی
این.هاستواژهطنیندلیلبهستگی،برجاین

موسیقیزیراتر استدر قافیه محسوسطنین،
ابیات آخردرکهحروفیتکراربراساسقافیه
هرچهوشودمیحاصلاست،شدهشنیدهقبل

موسیقی، بهترباشدبیشترتکراريحروفتعداد
قافیهجایگاهدرکهتامجناس. شودمیاحساس

درراموسیقیاصل،همینطبق گیرد،میقرار
دارايزیراکندمیمنعکسممکنحدبیشترین
:استمشتركحروفبیشترین

دوش کانجم شد عیان بر این سپهر گرد گَرد
هاي سیمین از درون تیره گَردهمچو پیکان

)140: قاآنی(
آندرکهايقافیهکلماتدیگرسوياز
صامتیکومصوتیکازقافیههجاهاي

ایجاداندکیبسیارموسیقیاست،شدهساخته
:نمایندمی

به هر بهار گُل از زیر گل برآرد سر
گلی برفت که ناید بصد بهار دگر

)219: قاآنی(
قافیهسه نوعازخویشقصایددرقاآنی

قصیده91در. استدهکراستفادهمختلف
حرفازغیرکههاییقافیه) درصد24/27(

در3نشده،التزامآندردیگريحرفروي

دو(حرفیسههايقافیهاز/.)91(قصیده
از)درصد85/71(قصیده 240و در )سیالبی

کردهاستفاده) سیالبیتک(حرفیدوهايقافیه
و»ر«واجبهقاآنیهايقافیهبیشترین. است

از) درصد46/29(بار99شود؛ختم می»ن«
»ن«واجاز) درصد29/ 34(بار98و»ر«واج

.استکردهاستفاده
استواري قافیه از دو دیدگاه مورد بررسی 

از لحاظ صنایع بدیعی که در : گیردقرار می
گیرد و از نظر تناسب قافیه با قافیه شکل می

.محتوا

قافیۀ بدیعی)الف
ازاستفادهباکهاستايقافیهبدیعی،قافیۀ

قافیهازمنظور.شودمیساختهبدیعیصنایع
ازیکیآنهادرکهاستايقافیهعی،بدی

یاتجنیسواعناتقبیلازادبیصناعات
شمیسا، (.باشدشدهاعمالابداعیونوآوري

العجز، الیتجنیس، ردالصدر)127: 1386
ردالقافیه، قافیه میانی، ذوقافیتین و اعنات 

کار صنایعی است که قاآنی در ساخت قافیه به
.گرفته است

ستجنی.1
در. باشدگردانیدنگونهگونهلغتدرتجنیس،

ومشابهالفاظاستعمالازعبارت استاصطالح،
دوازکندترکیبیشاعر: یعنیمتجانسهکلمات

جنسازکتابتیالفظدرکهزیادتیالفظ
)86:1369کاشفی،واعظ. (باشدیکدیگر
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اي است که انواع جناس، بیشترین آرایه
جناس . استکار بستهافیه بهقاآنی در جایگاه ق

تام، زاید، مضارع، الحق، مرکب، خط، وسط، 
لفظ و قلب، انواع جناسی است که در دیوان این 

.شودشاعر مشاهده می

جناس تام-
هرازوالمعنیمختلفکلمه،دوکهاستآن

.حرکاتوحروفحیثاز: باشندمشابهحیث
)18:1385فشارکی،(

مرتبه در قصاید 5س را قاآنی این نوع جنا
:کار برده استخود به

منالمبال اگرت فزاید زمانه مال و 
منالوگرت نیز بکاهد منال و مال 

)628: قاآنی(
جناس مرکب-

این نوع جناس از زیباترین صنایعی است که 
. استقاآنی در جایگاه قافیه از آن بهره برده

کار بار در قصاید این شاعر به7جناس مرکب، 
رفته و سهم بسزایی در گوشنوازي موسیقی 

:کناري شعر قاآنی دارد
داشتندلبررسم عاشقی نیست با یکدل دو 

داشتندل بریا زجانان یا زجان بایست 
)561: قاآنی(

قلب     -
.اندگرفتهجناسفروعازهمراصنعتاین

برخیجاییهجاب)42: 1385فشارکی، (
این نوع . شودمیدهنامیقلبکلمه،درحروف

اي جناس در دیوان قاآنی کاربرد گسترده
تنها یک مرتبه در جایگاه قافیه استفاده .ندارد

ت و در انتقال عاطفه شاعر، نقش شده اس
:ثري داردمؤ

نگاهمگو گناه بود بر رخ نگار 
گناهکه بر شمایل غلمان نگاه نیست 

)613: قاآنی(

- نقطهاختالف در (جناس خطی یا تصحیف -

)گذاري
پسردلکا هیچ خبر داري کان ترك 

بسردوشم از ناز دگر باز چه آورد 
)235: قاآنی(

پیچاناي طرّة دلدار من اي افعی 
بیجانبیجانی و پیچان نشود افعی 

)525: قاآنی(

)اختالف در حرف وسط(جناس وسط-
معظمالحمد خدا را که ولیعهد

منظمباز آمد و شد زآمدنش ملک 
)450: اآنیق(

)افزایشی(جناس زاید-
راراستیندر خواب دوش دیدم آن سرو 

راآستینبر رخ حجاب کرده از شوخی 
)76: قاآنی(

نابگرفت عرصۀ گیتی شمیم عنبر 
جنابز گرد خاك سر کوي میر عرش 

)104: قاآنی(
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جناس الحق-
ستقضااگر نظام امور جهان بدست 

ستارضچرا بهر چه کند امر شهریار 
)107: قاآنی(

جناس لفظ-
ستختااي خطّ بی خطا که به از نافۀ 

ستخطاگر مشک چین ز طیب همی خوانمش نه 
)108: قاآنی(

ردالقافیه-
یاقصیدهمطلعاولمصراعقافیۀکهاستآن

طوريبهکند،رعایتدومبیتآخردرراغزل
)72:1367همایی،(.باشدکالمحسنموجبکه

کردهرعایتراردالقافیهقصیده29درقاآنی
:است

صحرااي رفته پی صید غزاالن سوي 
بازآ بسوي شهر پی صید دل ما

گر تیر زنی بر دل ما زن نه بر آهو
صحراور دام نهی در ره ما نه، نه به 

)47: قاآنی(
العجزالیردالصدر-

شاعرچونآرند،مهبهچیزدوکهاستآن
رالفظهمانبازوکندیادتبیاولبهرالفظی

)27:1365رادویانی،(.گرداندقافیهآخر،به
گر عطا کنیم چه خدمت کنی بخلقما

ماخلق ار کرم کنند چه منت بري ز 
)54: قاآنی(

و روي و مویت برده آب و تاب منتابآب و 
تابآن ز دنیم برده آب و این ز جسم برده 

)88: قاآنی(

تواقافیه با محتناسب)ب
بهچهدارد،کنندهتکمیلنقششعر،درقافیه

بارتواندمیصورتلحاظازچهومعنیلحاظ
بهنیما.دهدافزایشراشعرعاطفیومعنایی

کهآنجااستکردهتعبیرآنازمضاعفوزن
استايهماهنگیقدیمشیوةبهقافیه: گویدمی
عادتآنداشتنبهکلماتآخردرگوشکه

) دینامیکریتم(مضاعفوزنمننظرهبوکرده
اثر دوبینتعادلشعروزنبهنسبتکهاست

)67:1373کدکنی،شفیعی(.کندمیوزن را تعبیر
ونیستسادهايکلمهقافیهکهداردتوجهشاعر،

- برمیراکلماتیوکندمیدقتآنانتخابدر

سایربهنسبتامتیازيوتشخصکهگزیند
قولازکدکنیشفیعی. دباشنداشتهکلمات

لغتهمیشهمن«: نویسدمی»مایاکوفسکی«
دهممیجايبیتآخردررامشخصوبرجسته

باشدکهترتیبیومشکلوزحمتهربهو
کهشودمیایننتیجهکنم،میپیدابرایشايقافیه
شفیعی (. »اندمعمولیغیرهمیشههاي منقافیه

محتوا،باقافیهتناسب)72:1373کدکنی،
همراه از شعر را بهمخاطبپذیري بیشتراثر

وحالبامناسبقافیهانتخاب. خواهد داشت
وطربوشعرموسیقی کناريغنايشعر،هواي
.آوردرا به ارمغان میشعرفضايدرشادي

مدحبهآنکه درايقاآنی، در قصیده
کاربهراهاییقافیهپردازد،میاسالممکرّمپیامبر

ودینیمفاهیمسراسرشعر،فضايکهبردمی
:سازدمیگرجلوهرااندرزوپندوقرانآیات

دوشم ندا رسید ز درگاه کبریا
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کاي بنده، کبر بهتر از این عجز با ریا
خوانی مرا خبیر و خالف تو آشکار

دانی مرا بصیر و نفاق تو بر مال
کنی گنهگر دانیم بصیر چرا می

کنی خطارا میور خوانیم خبیر چ
را که افتخار دعا و ثنا بدوستآن

ناید دعا ستوده و نبود دعا روا
)58: قاآنی(

میانیقافیه
طوربهکهکناريقافیهبرعالوهشاعر،گاه

قافیهشود،میتکرارمصراعپایاندرمعمول
اینبهدهد،میجايمصراعمیاندردیگري

نوعاین. گویندمیمیانیقافیهقافیه،نوع
بهترخیزابیودورياوزاندرسازيقافیه
هراوزانایندراینکهدلیلبهشود،میانجام

شاعروداردرامصراعنیمدوحکممصراع
مهارتدادننشانوموسیقیافزایشبراي
نیزراقافیهمصراعنیمهرپایاندرخود،

.کندمیرعایت
فاوتتکناريقافیهبامعموالًمیانیقوافی

استفادةمورداوزانبیشترکهآنجااز. دارد
بسامد است،خیزابیودوريهايوزنقاآنی،

.باشدقافیه میانی نیز در دیوان این شاعر باال می
کردهرعایترامیانیقافیهبیت196درقاآنی
:است

مؤیدآن مهدي محمدآن نایب 
بگشود روم و چین رامهندکز صارم 

)77:قاآنی(
هاکشتدمیده سبز هاخشتراز خاك و ف

نه ده نه صدهزارهاهابهشتها چه کشت

هارنگبناي هشته هاچنگبه چنگ بسته 
تذروها هزارهاهاکلنگچکاوها 

)80: قاآنی(
ذوقافیتین-

راشعروباشدقافیهدورااوکهاستشعري
کاشفی،واعظ(. کنندامتحانصنعتبدان

130:1369(
دوازموسیقیافزایشبرايشاعر،گاه

اینازبار6قاآنی.کندمیاستفادهشعردرقافیه
:   استجستهبهرهخوداشعاردرصنعت

شراب تاك ننوشم دگر ز خم عصیر
شراب پاك خورم زین سپس ز خم غدیر

)1363:382قاآنی،(
امین داور و دارا معین ملت و ایمان

مانیمین کشور و لشکر ضمین ملکت و سا
)523: آنیاق(

ردیف-
نقشکناريموسیقیایجاددرکهدیگريعامل
قافیه،همراهبهعاملاین.استردیفدارد،

-عهدهشعرکناريموسیقیدرراتأثیربیشترین

عمدةهايویژگیازردیفاگرچه. استدار
شخصیتجزءنوعیبهوشودمحسوب میغزل
موفقغزلوآیدمیحساببهشعريقالباین

شیرازيولی قاآنیاست،کمیابردیفبدون
درشعرموسیقیکنندةکاملعنوانبهراردیف
.استگرفتهکاربهخودقصاید

81شاعر،اینقصیدة334مجموعاز
قصیده81مجموعاز. استردیفدارايقصیده
- ردیفبار67حرفی،هايردیفازبار8مردف،

استفادهاسمیهايفردیازنیزبار6وفعلیهاي
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قصایددرفعلیهايردیفجملهاز. استشده
بایدگرفت،دارد،افتد،«: افعالبهتوانمیقاآنی،
از،»اندازوبازکرداند،آمیختهخیزد،پرورد،کرد،

هايردیفبهتوانمیاسمیهايردیفجمله
هاي حرفی و از ردیف»آبوآتشوبهادرخان«

.دکراشاره » بر و مرارا، «توان به می

ردیف فعلی.1
اي ردیف فعلی، در دیوان قاآنی کاربرد گسترده

بهنسبتربطیافعالموسیقایی،نظراز. دارد
افعال تام در . کمتري داردپویاییتام،افعال

دیوان این شاعر بیشترین بسامد را به خود 
- ردیفازبار67قاآنی. استاختصاص داده

رازیرافعالکهاستکردهدهاستفافعلیهاي
5(کند،)بار16(است«فعل: شودمیشامل

،)بار3(دارد،)بار3(، گرفت)بار3(کرد،)بار
،)بار2(آمد،)بار2(داشتن،)بار2(بود

شود،گذرد،) بار2(کردباز،)بار2(آمدپدید
داردهمی،داري،کردي،کرد،بایدباد،شد،

گیرد،پرورد،آورد،میافتد،رفت،آمده،داشتی،
افکند،اند،آمیختهراماند،رسد،میخیزد،زد،
1کدامهر»ریختهخواه،زنیم،بینم،انداز،آید،
.استشدهتکراربار

اندغم و شادیست که با یکدگر آمیخته
اندیا مه روزه به نوروز در آمیخته

)172: قاآنی(
اسمیردیف.2

خلقباتواندمیهافردیاینکمکبهشاعر
کمکشعر،تحرّكوزیباییبهادبیهايآرایه

وتحرّكمعموالًجاندار،اسمیهايردیف.کند
هايردیفشاعروقتیامادارندکمتريپویایی
آرایۀایجادبابردمیکاربهجاندارغیراسمی
معناباراتخیلمکنیه،استعارةیابخشیجان

اسمی،هاي ردیفازبار6یقاآن.زندمیپیوند
2شاملکهاستهکرداستفادهردیفجایگاهدر
و» دست«،»آبوآتش«،»امروز«و »من«بار

. شودهرکدام یک بار می»بهادرخان«
چه جوهر است که هست اعتبار آتش و آب

چه گوهر است که زیب نگار آتش و آب
)105:قاآنی(

حرفیردیف.3
را در قصاید خود حرفیهايیفردبار8قاآنی،

وبار1»مرا«بار،6»را«حرفازوکار بردهبه
.استکردهاستفادهبار1»بر«

گر تاج زر نهند از این پس بر مرا
بر درگه امیر نبینی دگر مرا

)65:قاآنی(
حاجب-
راردیفایمکردهعادتمعموالًسنتی،شعردر

اماببینیم؛مصراعیابیتپایاندروقافیهازپس
قرارخوداصلیمحلدرراردیفشاعرگاه

نوعاینآورد،میقافیهازقبلراآنودهدنمی
بیت 7قاآنی در . شودمینامیدهحاجبردیف

:حاجب را رعایت نموده است
قربانیعیداگر هرکس نماید میش را در 

روحانیعیدمنت قربان نمایم خویش را اي 
)1363:640قاآنی،(
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- میرعایترادوهرحاجب،وردیفشاعرگاه

راحاجبهموردیفهمبیت2درقاآنی. کند
.استکردهرعایت
نیشتر استصد هزاربر دلم 

بیشتر استصدهزاربلکه از 
)116:قاآنی(

موسیقی درونی-
-مییادشعردرونیموسیقیعنوانبهآنازآنچه

هگذررازکهاستلفظیبدیعهمانشود،
آوایی،هايتجانسعکس،وطردجناس،سجع،
ازشعرشودمیباعثوحاصل،... وتکرار

موسیقی. شودبرخوردارگوشنوازيموسیقی
نسبتوهماهنگیازستاعبارتدرونی
درحرفیهرخاصطنینوکلماتترکیبی

کدکنی،شفیعی(.دیگرحروفبامجاورت
قافیهوزن،کناردردرونی،موسیقی)51: 1373

موسیقاییهايجنبهوشعرگوشنوازيردیف،و
رهگذرازگاهموسیقی،این.کندمیکاملراآن

درآراییواجهمانیاآواییهايتجانس
حاصلواژگانپایانییامیانیآغازین،هجاهاي

:شودمی
بگردون تیره ابري بامدادان بر شد از دریا
و گوهرزاجواهر خیز و گوهرریز و گوهربیز 
)48:قاآنی(

و تکرار عطف » گ، ه، ز«هايتکرار واج
طنین، شدت بارش را نیز ضمن ایجاد موسیقی پر

.کندالقا می
خواجۀ خاتون ختنی روي او

ترك فلک خال دو هندوي او
)769: قاآنی(

-تکرارهاي فراوانی در دیوان قاآنی دیده می

این تکرارها که گسترش موسیقایی شعر را . شود
برعهده دارند، عالوه بر لذت شنیداري، نوعی 

نماید که نتیجه مرتب لذت دیداري نیز ایجاد می
قرار گرفتن کلمات، عبارات و جمالت در 

گاهی این تکرارها عالوه بر . سراسر بیت است
-کار میآفرینی، به منظور تأکید بهجنبۀ موسیقی

:رود و کاربرد بالغی دارد
و گیتی سرمستچرخ در رقص و زمین سرخوش 

در طرب اندر طربستـرسی طرب انـت پـراس
)111: قاآنی(

الی العجز، ردالعروض الی العجز، ردالصدر
و ردالصدر الی االبتدا، از رداالبتدا الی العجز 

در .هاي تأثیرگذار در موسیقی شعر استمقوله
اي در گونهشعر قاآنی، این جلوة بیانی به

که مخاطب استروساخت کالم جاي گرفته
این شاعر . شودمتوجه رویکرد شاعر به آن نمی

با هنرمندي تمام این صنایع را به تاروپود شعر 
است که مخاطب، عاطفه شاعر را گره زده

کند نه کاربرد گستردة یک صنعت دریافت می
:بدیعی را

را که دارا فتح افغان کرد بازشکر یزدان
کرد بازشکر یزدانوز شکست جیش افغان 

)389:قاآنی(
بحر و بربگذشت صیت فضل و کمالم به

مرابحر و بربا آنکه هیچ بهره نه از 
)65:قاآنی(
هزار خرگه و نوبت زنی نه در خرگاه

لشکرو فرماندهی نه در لشکرهزار 
)271:قاآنی(



1395تابستان ،15پیاپی ،سوم، شماره چهارم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«128

شوي برهگذر جرم ره سپرتا کی
کنی بمعذرت جبر اکتفاتا کی

)54:قاآنی(
ر صنایع لفظی است که به جناس، از دیگ

جناس که به . انجامدتر شدن کالم میموسیقایی
از یک شوددلیل تشابه صوتی الفاظ ایجاد می

کند و از سوي سو، ایجاد موسیقی در کالم می
تداعی معانی مختلف لفظی واحد را سبب ،دیگر

گردد و در نتیجه به گسترش تخیل و ایجاد می
تجلیل،(. نجامداکشش و جلب توجه شنونده می

8:1371(
جناس تام، جناس خطی، جناس اشتقاق، 
جناس مضارع، جناس الحق، جناس لفظ، 

س مطرّف، جناس مرکب، جناس مقتضب، جنا
هایی از این صنعت جناس مکرّر و قلب، گونه

است که قاآنی از آن جهت افزایش موسیقی 
.استدرونی اشعار بهره برده

جناس تام-
هرازوالمعنیمختلفمه،کلدوکهاستآن

.حرکاتوحروفحیثاز: باشندمشابهحیث
)18:1385فشارکی،(

هابناي هشته رنگهاچنگبسته چنگبه 
ها تذروها هزارهاچکاوها کلنگ

)80: قاآنی(

مکرّر یا مزدوججناس-
هايقرینهپایاندرهمگونکلمۀدوکهاستآن

ممکنحال. آورندهمپهلويابیات،یامسجع
ممکنوباشندتامجناسهمگونکلمهدواست
)37:1385فشارکی،(.زایدجناساست

نگارنگارز شاهدي که بود رویش از 
میگسار گساربخواه باده و بر یاد 

حسود چسودگرم هزار مالمت کند
نگارنگارکنونکه بسته ز خون دلم 

)343: قاآنی(
نیز که از فروع جناس است قلبصنعت 

گردد، اما بسامد در دیوان قاآنی مشاهده می
:استکار رفتهمرتبه به2باالیی ندارد و تنها 

تو بر منمارشود رامنبود عجب ار 
مارچو مقلوب شود رامزیرا که شود 

)308:قاآنی(
انواع سجع نیز در دیوان قاآنی مشاهده 

ترین نوع سجع سجع متوازي موسیقایی.گرددمی
ها هم در وزن یکی ل اینکه واژهاست به دلی

این . هستند و هم در عدد حروف و حرف روي
:همراه داردهمگونی گوشنوازي شعر را به

لبت اما بنیایدمصفایست شهد
بکف آن شهد مصفاموفاجهدبی 

از آن اشک به دامنروانستمبرکهگه 
از این رشک به سیماعیانستمسرکهگه 

)47: قاآنی(
گیريبحث و نتیجه

در ناپذیر شعر است و موسیقی، جزء تفکیک
شعر قاآنی شیرازي، انواع تکرارها و جناس که 
از خودآگاهی شاعر برخاسته است، در 
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آفرینی نقش کارآمدي دارد و توجه موسیقی
موسیقی . دهدفراوان شاعر به لفظ را نشان می

ترین موسیقی شعر است؛ سبیرونی، محسو
خرج شاعر در گزینش قافیه تا حدي ظرافت به

کند که از هایی را گزینش میدهد و واژهمی
موسیقی . تشخّص بیشتري برخوردار باشد

بیرونی دیوان قاآنی به دلیل استفاده از اوزان 
بحر . دوري و خیزابی، روان و پرطنین است

ن هزج باالترین بسامد و بحر مدید کمتری
بحور . استفاده را در دیوان این شاعر دارد

نامطبوع و نامأنوس در دیوان این شاعر بسامد 
درصد دیوان شاعر را 1/3تنها باالیی ندارد و

هاي متنوعی در قاآنی ردیف. دهدتشکیل می
ردیف با فعل . استکار بردههایش  بهسروده

تام، بسامد باالیی در اشعار این شاعر دارد، از 
اع صنایع بدیع لفظی در جایگاه قافیه استفاده انو

نموده و از این رهگذر بر موسیقی کناري دیوان 
انگیز و گوشنواز ساخته را طربافزوده و آن

توجه آگاهانۀ او به لفظ در بسامد باالي . است
ردالقافیه، قافیه میانی و کاربرد انواع جناس 
نمود یافته اما به تکلّف و صنعت زدگی مبدل 

همین وقاآنی شاعري درازگو است. نشده است
و دراز و عامل سبب شده تا گاهی تغزالت دور

تازي میدان سخن را از عدم ارتباط مطالب یکّه
موسیقی درونی شعر او سرشار از . او بگیرد

هاي لفظی و آوایی است موازنه، مماثله و تکرار
که در تحکیم و غناي زبان موسیقایی شعر 

اي به بوده و تشخص آوایی ویژهثر ؤقاآنی م
.شعر او بخشیده است

منابع
درتأملی«درمهسفر). 1381(تقیپورنامداریان،

.نگاه: تهران.»شاملواحمدشعر
.فارسیادبپهنۀدرجناس. )1371(جلیلتجلیل،

تحقیقاتومطالعاتمؤسسه: تهران.دومچاپ
.فرهنگی

المعجم). 1360(قیسبنمحمدالدینشمسرازي،
سیروسکوششبه.اشعارالعجممعاییرفی

.فردوس:تهران.اولچاپ.شمیسا
. البالغهترجمان). 1365(عمربنمحمدرادویانی،

.اساطیر: تهران. مصحح احمد آتش
.شعرموسیقی). 1373(کدکنی، محمدرضاشفیعی

.آگاه: تهران.دوازدهمچاپ
.قافیهوعروضباآشنایی). 1379(شمیسا، سیروس

.فردوس: تهران.شانزدهمچاپ
چاپ.بدیعبهنگاهی). 1386(شمیسا، سیروس

.فردوس: تهران.هشتم
چاپ.فارسیغزلآفاق). 1384(داریوشصبور،
.زوار: تهران.دوم

درسنامه(قافیهوعروض). 1381(اهللاحبیبعباسی،
.ناژ: تهران.اولچاپ.)دانشگاهی

موسیقیعملیوعلمینفوذ). 1354(مهديفروغ،
نگارشکلاداره: تهران.دیگرکشورهايدرایران

.هنروفرهنگوزارت
.دومچاپ.بدیعنقد). 1385(محمد فشارکی،
.مهر: تهران

قاآنیحکیمدیوان). 1363(میرزاحبیب ،قاآنی
انتشارات : تهران.هیريناصرتصحیح.شیرازي
.گلشایی
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زیباشناسی سخن ). 1368(ینالدکزازي، میرجالل
.نشر مرکز: تهران. چاپ اول.  فارسی

قاآنیحکیمدیوانبررسی. )1379(نوشادي، مراد
: تهران.ارشدکارشناسینامۀپایان. شیرازي
.شهید بهشتیدانشگاه

األفکاربدایع). 1369(علیبنحسینکاشفی،واعظ
-میرجاللگزاردهوویراسته.االشعارصنایعفی

.مرکزنشر: تهران.کزازيلدینا
صناعاتوبالغتفنون. )1364(الدینجاللهمایی،
.توس: تهران.سومچاپ.ادبی


