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منظر نوین «کوه» در شعر نو پارسی

مقایسه جایگاه کوه در اسطورههای ایرانی با شعر نو
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محمدآتشینبار
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 .1پژوهشگر دکتری معماری ،گروه معماری منظر پژوهشکده نظر و دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه ژنو.
 .2پژوهشگر پستدکتری شهر اسالمی ،مدرسه کاربردی علوم عالی پاریس.
تاریخ دریافت97/1/23 :

تاریخ پذیرش97/2/20 :

تاریخ قرارگیری روی سایت97/3/28 :

ن کهــن تاکنــون کــوه نــزد ایرانیــان دارای جایــگاه ویــژهای بــوده اســت .قبــل از اســام بــه
چکیــده | از دورا 
واســطه شــخصیت اســطورهای آن و از جملــه محــل زندگــی الهــه آناهیتــا ســتایش شــده اســت و بســیاری از
اســطورههای دیگــر نیــز در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا کــوه جــاودان شــدهاند .بــه همیــن واســطه شــخصیت کــوه
نیــز از ارزش ویــژهای برخــوردار بــوده و ایــن مهــم در خلــق آثــار معمــاری ،شــهری و هنــری ایــران تأثیرگــذار
بــوده اســت .مقابــر ،بقعههــا ،نقاشــیها ،میناتورهــا و همچنیــن ســازمان فضایــی شــهرها از جملــه آثــاری
هســتند کــه میتــوان رد پــای کــوه را در شــکلگیری آنــان مشــاهده کــرد.
امــا امــروزه بــا گــذر تاریــخ ،ایــن ارزشهــا تغییــر کــرده و شــخصیت کــوه دگرگــون شــده اســت .ایــن مقالــه
در صــدد اســت بــه تحلیــل ابعــاد منظریــن کــوه و تغییــرات آن در اندیشــه معاصــر ایرانــی بپــردازد .بــه همیــن
منظــور ،مقالــه بــا مطالعــه آثــار برجســته شــعر نــو  -بــه مثابــه یکــی از تجلیگاههــای اندیشــه معاصــر -بــه
طبقهبنــدی تحــوالت مفهومــی کــوه خواهــد پرداخــت.

واژگان کلیدی | ایران ،شعر نو ،منظر کوه ،اسطوره.
مقدمــه | کــوه در نــگاه پیشــینیان پدیــده مهمــی تلقــی
میشدهاســت  :ارتفــاع و بلنــدی ،پــژواک ،شــکوه و عظمــت و
احساســی کــه پــس از حضــور در آن یــا بــه واســطه مشــاهده آن
بــر انســان چیــره مــی شــود ،از دالیــل اصلــی بــرای ایــن توجــه
اســت .بــه دلیــل جغرافیــای خــاص فــات ایــران ،کوههــا منابــع
آب شــیرین هســتند و از آنجــا کــه همجــواری بــا آب ،از مهمتریــن
عوامــل شــکلگیری تمدنهــا بــوده ،در ایــران نیــز عمــده
روســتاهای غــرب ایــران و بســیاری شــهرهای بــزرگ در دامنــه
کوههــا شــکل گرفتهانــد .عــاوه بــر ایــن ،کوههــا نقشــی دفاعــی
و پناهگاهــی در برابــر بالیــای طبیعــی و انســانی بــرای ســاکنین
کوهپایــه داشــتند ،آب و هــوای متبوعــی در اطــراف خــود ایجــاد
میکردنــد و منابــع معیشــتی بســیاری بودهانــد .ایــن کارکردهــای
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کــوه ســبب میشــد تــا ایرانیــان معانــی زیــادی بــرای کــوه خلــق
کننــد (آتشــینبار .)۳۴-۳۲: ۱۳۸۸ ،بــه عنــوان مثــال ،کــوه
ســبالن در مقیــاس منطقــهای و کــوه دماونــد در مقیــاس ملــی
نقــش ســمبلیک و اســطورهای دارنــد؛ بــه همیــن واســطه ،ابنیــه
روی کوههــا ،بــه خصــوص کوههــای بــزرگ و خــاص نیــز مقــدس
بودنــد .گهــواره دیــو در شــیراز ،قلعــه دختــر در کرمــان ،آرامــگاه
کهــن در کــوه خضــر نبــی قــم و امــامزاده اســماعیل فیروزکــوه از
جملــه ایــن نمونههاســت کــه بــه رغــم تفــاوت زمینــه جغرافیایــی،
بــه دلیــل ارتبــاط خــاص بــا کــوه جنبــه قدســی دارنــد.

در دوره معاصــر بــا ورود مدرنیتــه ،زندگــی عــادی روی کــوه
رفــت ،نــگاه بــه کــوه تغییــر کــرد و تکنولــوژی ایــن امــکان را بــه
مــردم داد تــا آنرا تســخیر کننــد (داریــوش .)1395 ،بــرای مثــال
در خصــوص رابطــه کوههــای البــرز  -کــه از نظــر جغرافیایــی و
اســطورهای مهمتریــن کوههــای ایــران هســتند  -و شــهر تهــران

منظر کوه در شعر نو پارسی| بابک داریوش و محمد آتشینبار
 کــه بزرگتریــن شــهر ایــران اســت  -ایــن مســئله قابــل لمــساســت (داریــوش و تقویــان ،در دســت چــاپ)« .آن اســگارد»1
معتقــد اســت کوههــای تهــران در دو روز اول بازدیــد از شــهر
دیــده نمیشــوند و آنچــه در اولیــن برخوردهــا بــه چشــم میآیــد،
شــهری بــزرگ بــا درختانــی اســت کــه همــه جــا هســتند و مراکــز
تجــاری کــه در همــه شــهر پخــش شــدهاند .در صورتیکــه کــوه
از آغــاز بــوده اســت و ایــن شــهر بــوده کــه خــود را بــه آن نزدیک و
بــه حریــم آن تجــاوز کــرده اســت .گویــی شــهر ،روســتاهای اطراف
کوهپایههــای حاشــیه را بلعیــده و خــود را بــه آن رســانده اســت
(اســگارد.)66 : 1393 ،

سؤال

کــوه در دوره معاصــر چــه تفاوتــی بــا مفهــوم آن در دوران باســتان
دارد؟

فرضیه

بــه نظــر میرســد منظــر کــوه در اندیشــه معاصــر ،از جایــگاه
اســطورهای بــه یــک عنصــر نمادیــن تغییــر یافتــه و کارکردهــای
طبیعــی و رمانتیــک آن برجســته شــده اســت.

موســي در کــوه طــور جلــوه خداونــد را ديــد (قــرآن كريــم ،ســوره
طــور)؛ همچنيــن حضــرت محمــد (ص) در غــار حــرا بــه پيامبــري
مبعــوث گشــت (قــرآن كريــم ،ســوره علــق) .در اســاطير یونــان و
هنــد نيــز کــوه نمــاد قــدرت خدايــان محســوب میشــود (ايونــس،
 ۲۰۰ : 1373و ايليــاده .)۱۰۶ : 1372 ،مهمتریــن اســطوره مربــوط
بــه کــوه در میــان اقــوام آریایــی شــکل گرفــت؛ انســان نخســتین
در کــوه خلــق شــد ،در کــوه زیســت و ارواح مــردگان آنــان نیــز
در ســر پــل چینــوت داوری میشــوند (موســوی حاجــی:1387 ،
 .)162کــوه در ایــران باســتان یــا مســتقیماً اســطوره یــا محــل
زندگــی اســطوره بــوده اســت .ایــن امــر معمــاری را پدیــد مـیآورد
کــه در ارتبــاط بــا کــوه تکامــل مییابــد .چــاه مرتــاض علــی از
آثــار تاریخــی شــهر شــیراز اســت کــه در قلــه کــوه هفتتنــان
واقــع شــد ه و عامــه مــردم معتقدنــد نــام ایــن محــل بــر گرفتــه
از فــردی بــه نــام مرتــاض علــی اســت کــه در ایــن مــکان بــه
ریاضــت مشــغول بــوده و مقبــره او در انتهــای پلکانــی اســت که در
زیرزمیــن بــه یــک چــاه آب منتهــی میشــود .ایــن بنــای ســنگی
یــک چارتاقــی اســت کــه بــه واســطه فضاســازی آن ،بــه نوعــی
یــک مهرابــه اســت (تصویــر  .)۱همچنیــن معمــاری مقبــره بیبــی

روش تحقیق

شــعر نــو کــه واکنــش جامعــه نخبــه در آغــاز دوره مــدرن ایرانــی
نســبت بــه ناکارآمــدی شــعر کالســیک آن زمــان اســت ،بیانگــر
بخــش مهمــی از اندیشــه معاصــر ایــران اســت ،کــه نــه تنهــا در
میــان جامعــه نخبــه رواج یافــت بلکــه مــورد توجــه عمــوم مــردم
نیــز قــرار گرفــت .لــذا بررســی ایــن اشــعار میتوانــد تحلیــل
درســتی از کارکــرد کــوه در اندیشــه معاصــر ایــران ارائــه کنــد.
نیمــا یوشــیج ،ســهراب ســپهری ،مهــدی اخــوان ثالــث ،هوشــنگ
ابتهــاج و فــروغ فرخــزاد از شــاعرانی هســتند کــه نهتنهــا مقولــه
طبیعــت در آثــار آنهــا مهــم بــه نظــر میرســد ،بلکــه واکنــش ادبی
آنهــا نســبت بــه کــوه حائــز اهمیــت اســت .2مقالــه بــا ســه معیــار
شــهرت ،تأثیرگــذاری و تعــداد تکــرار واژه کــوه ،بــه انتخــاب شــعر
از ایــن شــاعران و تحلیــل کیفــی آنهــا پرداختــه اســت.

کوه به مثابه یک منظر اسطورهای

در باورهــای کهــن ،کــوه محــل اتصــال و تالقــي زميــن و آســمان و
جايــگاه ارواح خدايــان بــوده اســت (پيگــوت .)۹۶ : 1373 ،زندگــی
در کــوه نشــان بریــدن از تعلقــات دنیایــی و پیوســتن بــه عالیق آن
جهانــی اســت ،بــه عــاوه نشــانهای از خضــوع و خشــوع انســان در
برابــر خالــق خویش اســت (راشــد محصــل .)120 :1391 ،زرتشــت
در بــاالي کــوه بــه الهــام غيبــي رســيد (عفيفــي )۵۹۲ : 1374 ،و

تصویر: 1درخت کهنســال اطراف چارطاقی مرتاض علی و آب موجود در کنار
آن ،ســهگانه ایرانی (جوادی )۲۰ : ۱۳۸۶ ،را تکمیل میکند و نشان از تقدس
این فضا دارد .عکس  :محمد آتشینبار.1395 ،
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شــهربانو در شــهر ری نیــز کــه بــر یــک بنــای ساســانی ســاخته
شــده اســت ،یــادآور بناهــای مقــدس دوران باســتان اســت .هــر دو
بنــای مذکــور بــا پاالیــش باورهــای کهــن ،از دیربــاز تــا کنــون بــه
عنــوان یــک مــکان مقــدس در ذهــن ایرانــی باقــی ماندهانــد.

رویکــرد نــگاه قدســی بــه کــوه را میتــوان در متــون ادبــي
کالســیک ایرانــی نیــز مشــاهده کــرد .کــوه محــل طلــوع خورشــید
و آشــیان ســیمرغ اســت؛ بــه ویــژه البــرز ،زننــده ديــوان اســت و
بــه دور از تاريکــي ،ســردي ،گرمــي ،بيمــاري ،مــرگ و نيــز عــاري
از ناپاکــي ناشــي از ديــوان ،بــه شــمار م ـيرود :

چو مشکين جعد شب را شــانه کردند
چراغ روز را پروانه کـــــردند

سر از البرز برزد قرص خورشيــــــد
جهان را تازه کـرد ايين جمشيد
(نظامي ،خسرو و شيرين)

فرود آمد از ابر سيمرغ و چنـــــــگ
ايــــزد بر گرفتش از آن گرم سنگ
ببردش دمــــان تا به البـــــرز کوه
که بودش بدانـــــــجا کنام و گروه
(فردوسي ،شاهنامه)

کــوه در ایــران باســتان نمــاد توســل بــه آســمان اســت ،یــک مکان
مقــدس و پــاک بــرای ارتبــاط بــا امــر قدســی .ایــن جایــگاه کــوه
در ذهنیــت ایرانــی ،نقشــی اســطورهای را بــرای آن رقــم میزنــد
کــه ســهمی بســزا در شــکلگیری تمــدن و فرهنــگ ایرانــی دارد و
بقــدری قدرتمنــد اســت کــه ســایر اســاطیر را نیــز در بــر خــود قرار
میدهــد (تصویــر  .)۲ایــن وجــوه باعــث شــده معانــی کــوه بیــش
از کالبــد طبیعــی آنرا در برگیــرد و آن را بــه یــک منظــر بــدل
ســازد .بــه عبــارت دیگــر البــرز معنای مشــترکی نــزد ایرانیــان دارد
کــه رابــط تجربــه آنــان اســت.

منظر کوه در شعر نو

از آنجــا کــه جنبههــای ذهنــی و ادراکــی منظــر در کنــار وجــه
عینــی آن بــه طــور همزمــان پدیــد میآیــد ،رد پــای تأثیرگــذار
بســیاری از علــوم در ایــن حــوزه قابــل مشــاهده اســت .تأثیــر ایــن
علــوم از جملــه ادبیــات آنقــدر زیــاد اســت کــه میتوانــد منبــع
شــناخت و ادراک ســیر تحــوالت یــک جامعــه باشــد.
تغییــرات اجتماعــی آغــاز دوره مــدرن ایــران در اواخــر قاجــار و
اوایــل پهلــوی ،ســبب شــد تــا شــعر کالســیک ایرانــی نیــز متحــول
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تصویر: 2کاروانی در گذر زال را در کوه میبیند ،جایی که سیمرغ از او نگهداری میکند.
قاب شماره  ۸از نسخه دستی اصلی شاهنامه .مأخذ  :موزه متروپولیتن نیویورک.

شــود و در شــعر نــو بــروز یابــد؛ اندیشــه شــعرای شــعر نــو نســبت
بــه انســان عینیتــر و برداشــتهای ذهنــی ایشــان از طبیعــت،
فــردی شــد .ایــن برخــورد ســبب شــد عرصــه شــعر بــا زبــان مــردم
كوچــه و بــازار پيونــد خــورد ،همچنیــن عناصــر و واژههــاي بومــي
و محلــي وارد شــعر شــود (یونســی رســتمی و همــکاران:1393 ،
 .)140اگرچــه بســیاری ظهــور شــعر نــو را بــا ابیــات ابوالقاســم
الهوتــی میداننــد ،امــا اشــعار نیمــا یوشــیج ســبب شــهرت شــعر
نــو در فرهنــگ ایرانــی شــد .شــعر نــو بــر خــاف شــعر کالســیک
بــه جــای تأثیرپذیــری از طبیعــت ،ســعی کــرد بــر آن تأثیرگــذار
باشــد و آنرا بــا زندگــی روزمــره مــردم گــره زنــد.

نیما یوشیج

وی كوشــيد بــا قــرار دادن امــور عينــي در مركــز شــعر خــود ،بــراي
انتقـــال نگـــاه اجتمـــاعي و انســانياش ،به شــكل هنــري و ادبي از
طبيعــت اســتفاده كنــد (محمــدي و پنـــاهي .)92 :1388 ،در نــگاه
وی ،انســان جزئــی از طبیعــت اســت (یوشــیج .)570 : 1363 ،برای

منظر کوه در شعر نو پارسی| بابک داریوش و محمد آتشینبار
نیمــا کــوه نهتنهــا الهــام بخــش محتــواي شــعر اســت ،بلکــه حتــی
ایدههایــی هــم بــراي فــرم شــعر بــه او مــی دهــد .نیمــا از معنــای
نمادیــن کــوه اســتفاده میکنــد امــا بــه کارکردهــای واقعــی و
عینــی کــوه اشــاره دارد :

غرد در مخزن کوه
آب می ّ
کوه ها غمناک اند

ابر میپیچد ،دامانش تر

دره اوجای جوان بیم آورده بر افراشته سر
وز فراز ّ
(آنکه می گرید)

سهراب سپهری

ســهراب را میتــوان یــک عــارف مــدرن دانســت .او راه رســیدن
بــه خــدا را بــه کمــک شــناخت آفریدههایــش طــی میکنــد.
تمــام طبیعــت بــرای او آیــهای از خالقــش اســت .نــگاه ریزبیــن
وی بــه دنبــال یافتــن دنیایــی پــاک و زیبــا همچــون طبیعــت
بــرای انسانهاســت (قاضــی زاده  .)54 :1383ســهراب بــه کــوه
رویکــردی آیهنگــر دارد و میتــوان آنرا بــه عنــوان راهــی بــرای
شــناخت هســتی در نظــر گرفــت :

و به آنان گفتم :

سنگ آرایش کوهستان نیست

همچنانی که فلز ،زیوری نیست به اندام کنلگ .
در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است

که رسوالن همه از تابش آن خیره شدند.
پی گوهر باشید.

مهدی اخوان ثالث

(سوره تماشا)

اخــوان در جایجــای اشــعارش بــا اســتفاده از انــواع آرایههــای
ادبــی و صنایــع بدیعــی از مظاهــر طبیعــت و محیــط زندگــی
بــرای بیــان بهتــر مقصــود خــود ،اســتفاده فــراوان بــرده اســت
(عنابســتانی .)5 :1396 ،وی از شــاعرانی اســت کــه ســاخت
وا ژههایــی بــا اســتفاده از عناصــر بومــی و اقلیمــی نقــش بســیار
پررنگــی را در مجموعــه آثــارش ایفــا میکنــد؛ کــوه میــخ یکــی
از ایــن واژگان اســت .عمــده رویکــرد اخــوان بــه کــوه ،یــک عنصــر
واســطه بــرای ارتبــاط اســت :

ز بس با صد هزاران کوهمیخش کردهای ستوار
نه می افتد نه می خیزد

ز تو می پرسم ای مزدااهورا ،ای اهورامزد

که را این صبح

خوش ست و خوب و فرخنده ؟
(صبح)

هوشنگ ابتهاج

در غــزل ابتهــاج تأثیــر عناصــر بومــی و اقلیمــی کــم اســت و اتکاي
او بــه ســنت ادبــی دیرپــاي ایــران افزایــش مییابــد (کاظمــی،
 .)1661 : 1394در اکثــر غزلهــا ایــن طبیعــت اســت کــه وســیله
اي بــراي بیــان مفاهیــم ذهنــی اســت .وي بــا تصویــر کــردن
طبیعــت ،تأثّــرات خــود را نیــز بــه تصویــر میکشــد (اقبالــی و
رســولی .)28 :1389 ،کــوه در اشــعار ابتهــاج یــک طبیعــت بکــر
اســت کــه در کنــار ســایر عناصــر طبیعــی ،تصویــری احساســی را
رقــم میزنــد :

پشت این کوه بلند
لب دریای کبود

دختری بود که من

سخت می خواستمش
و تو گویی که گالی
(دیوار)

فروغ فرخزاد

فــروغ نیــز بــا طبیعــت ،مواجهــه و برخــوردی احساســی دارد .او بــه
طبیعــت عشــق مــی ورزد و نگــران نابــودی

آن در جهــان مــدرن و صنعتیاســت (صادقــی شــهپر و کریمــی ،
 .)93 :1391نــگاه فــروغ بــه کــوه ماننــد نــگاه کلــی او بــه طبیعــت
اســت؛ رابط ـهای فــردی کــه ناشــی از تجربــه و متعلــق بــه خــود
اوســت :

سر بکوبم به سنگ کوهستان
تن بکوبم به موج دریا ها

بس که لبریزم از تو می خواهم
چون غباری ز خود فرو ریزم
(از دوست داشتن)

جمعبندی و نتیجهگیری

منظــر کــوه در شــعر معاصــر نســبت بــه شــعر کالســیک از دو
جنبــه جایــگاه و نقــش آن قابــل تأمــل اســت .جایــگاه کــوه در
طــول تحــوالت تاریخــی و اجتماعــی ایــران همــواره ثابــت بــوده
و بــه عنــوان یــک مــکان مقــدس و پــاک شــناخته شــده اســت،
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امــا نقــش آن از یــک عنصــر اســطورهای بــه یــک عنصــر نمادیــن
تغییــر یافتــه اســت .سنتشــکنی و تغییــر جهانبینــی دو عامــل
اصلــی مشــهود بــرای ایــن تغییــر هســتند کــه در اشــعار بــه چشــم
میخــورد :
ســنت شــكني  :شــاعر ســعی دارد خــود را از قالبهــای گذشــته
رهــا کنــد و بــرای شــروع زندگــی جدیــد ادبــی خــود ،کــوه را کــه

نشــان صالبــت و ایســتادگی اســت بــه زندگــی عــادی وارد کنــد.

تغييــر جهــان بينــي  :تغییــر زندگــی مدنــی بــا ورود کلیــد واژههای
جدیــد بــه اجتمــاع دچــار دگردیســی شــد ،شــاعر ســعی دارد بــا
ســاده کــردن مفهــوم کــوه بــرای مــردم ،مفاهیــم اجتماعــی را زنده
و جــاری کنــد.

پینوشت
* .ایــن مقالــه مســتخرج از طــرح پژوهشــی «منظریــران» اســت
کــه بــه صــورت مشــترک میــان پژوهشــکده نظــر و البراتــوار
لدیــس ( )Ladyssاز دانشــگاه پاریــس دیــدرو  7از فرانســه و تحــت
حمایــت طــرح پژوهشــی جنــدی شــاپور وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری ایــران (مرکــز مطالعــات و همکاریهــای بینالمللــی)
و وزارت خارجــه فرانســه (بخــش فرهنگــی ســفارت فرانســه در

ایــران) در حــال انجــام اســت.

 Anne Sgard .1اســتاد دانشــگاه ژنــو و پژوهشــگر حــوزه «منظــر
کــوه»

 .2ایــن شــاعران بــا مشــورت خبــرگان حــوزه ادبیــات انتخــاب
شــد هاند.

فهرستمنابع
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• اقبالــی ،ابراهیــم و رســول زاده ،حســین .)1389( .بررســی عناصــر ســاختار
غزلهــاي سیاســی اجتماعــی در اشــعار هوشــنگ ابتهــاج و شــفیعی کدکنــی.
مجلــه تاریــخ ادبیــات.27-44 : 61 ،

• صادقــی شــهپر ،رضــا و کریمــی ،نــدا .)1391( .نمودهــای طبیعتگرایــی در
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 :نشــر اســاطير.

• عنابســتانی ،آمنــه .)1396( .نــگاه بومــی و اقلیمــی در اشــعاراخوان ثالــث.
دومیــن همایــش ملــی بازشناســی مشــاهیر و مفاخــر خراســان.

• پيگــوت ،ژوليــت ( ،)137۳اســاطير ژاپــن ،ترجمــه باجــان فرخــي ،تهــران،
نشــر اســاطير.

• قاضــیزاده ،ســیده نــدا .)1383( .جایــگاه طبیعــت در اشــعار ســهراب
ســپهری .مجلــه بــاغ نظــر. 55-68 : )2( 1 ،

• جــوادی ،شــهره .)۱۳۸۶( .اماکــن مقــدس در ارتبــاط بــا طبیعــت .مجلــه بــاغ
نظــر.۱۲-۲۲ : )۸( ،۴ ،

• قرآن کریم .ترجمه  :محمدمهدی فوالدوند.

• داریــوش ،بابــک .)1395( .کوهســتان البــرز در طــرح جامــع تهــران .مجلــه
منظــر.48-55: )37( 8 ،

• کاظمــی ،رحمــان .)1394( .رنــگ اقلیمــی در شــعر هوشــنگ ابتهــاج.
هشــتمین همایــش پژوهشهــاي زبــان و ادبیــات فارســی .تهــران  :پژوهشــگاه
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.

• داریــوش ،بابــک و تقویــان ،ناصرالدیــن .)1397( .مطالعــه فرهنگــی رابطــه

• محمــدي ،ابراهیــم و حقــدادی ،عبدالرحیــم و ماهوکــی ،مرضیــه.)1389( .
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• یوشــیج ،نیمــا .)1363( .نامههــا .بــه کوشــش ســیروس طاهبــاز .تهــران :
شــرکت ســهامی خــاص نشــر آبــی.

• محمــدی ،علــی و پناهــی ،نعمــت الــه .)1388( .عناصــر اجتماعــی و انســانی
در شــعر نیمــا یوشــیج .مجلــه نامــه فارســی 48 ،و.87-113 : 49

• یونســی رســتمی ،محمدتقــی و همــکاران .)1393( .تجلــي طبيعــت در اشــعار
محمدرضــا شــفيعي كدكنــي .فصلنامــه زبــان و ادب فارســی139- : )19( 6 ،
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