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چکیده
یکی از راههای تشخیص سبک و تمایز آنها ،بررسی ویژگیهای زبانی و معنایی و ادبی و فکری ِ یک اثر است .اخوان
ثالث یکی از تابناکترین چهرههای شعر معاصر ،با توشهای پربار از ادبیات کالسیک به شعر نیمایی روی آورد و به
متعصّبان کهنهپرست ثابت نمود که پرداختن بهصورت و قالبی نو و بدیع ،از عجز شاعر در سرودن شعر به سیاق شاعران
قدیم ناشی نمیشود .در این پژوهش ،به بررسی دستاوردهای بیبدیل و گنجینۀ ارزشمند این شاعر خراسانی پرداخته شد
و پس از بررسی «مجموعه اشعار مهدی اخوان ثالث» در سطوح مختلف زبانی ،فکری و ادبی ،بارزترین ویژگیهای
سبکی اشعارش با ذکر نمونههای موجود ،موردبررسی و طبقهبندی سبک شناسانه قرار گرفت .باستانگرایی و استفاده
از واژگان اصیل فارسی ،ترکیبسازیهای بدیع و نو ،استفاده از زبان نمادین ،تأثیرپذیری از سبک خراسانی ،استفاده
مناسب و دقیق از صنایع بدیعی و لحن حماسی از مهمترین ویژگیهای سبک شعری این شاعر سترگ معاصر بودند.
واژگان کلیدی :سبکشناسی ،اخوان ثالث ،شعر معاصر ،سطح فکری ،سطح زبانی ،سطح ادبی.
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 -۱مقدمه
یکی از راههای شنناخت و التذاذ از متون ادبی ،آشننایی علمی و هنری با اصنطالح سنبک ادبی اسنت .با توجه
به وسنعت دامنۀ تحقیقات و تعاریف و نظریات در این مورد ،تقریباً ارائۀ تعریف جامعومانع در این زمینه ناممکن اسنت
بنابراین با مروری بر تعاریف مهم و برجسنننتۀ صننناحبنظران دراینباره سنننعی میکنیم اوال به نتیجهگیری خالصنننه از
تعاریف مورد اتفاق اکثر علما برسننیم و س ن س با اسننتفاده از آن به بررسننی علمی و ویژگیهای خاص و برجسننته شننعر
اخوان ثالث ،که در متن کامل ده کتاب شعر او منعکسشده ،ب ردازیم .
« مهدی اخوان ثالث ،متخلص به «م.امید» ،به سننا 1307هجری شننمسننی در مشننهد دیده به جهان گشننود و
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در همانجا گذراند و از سا  1326به تهران آمنننننند و کار خود را با معلّمی آغاز کرد.
زندگی شنعری او مثل زندگی تاریخیاش در تالطم امواج خروشنان سن ری شند .از مهاجرت به تهران گرفته تا پیوسنتن
بهصنف حامیان مصندّق و زندانی شندن پس از شنکسنت نهضنت ملّی تا روزهای انقالب اسنالمی که کورسنوی امیدی در
دلش پدیدار گشنت ،تا سنا های یأس و تنهایی و اندوه .او بارها و بارها طعم تلخ زندان را چشنید و یکبار نیز به حومۀ
کاشنننان تبعید شننند .بعد از آزادی از زندان ،در سنننا 1336هجری شنننمسنننی به کار در رادیو پرداخت و مدّتی بعد به
تلویزیون خوزسنتان منتقل شند .کتاب « ارغنون» ،مجموع حاالت و روحیّات دورانِ جوانی و سنودای یار و دلدار اسنت.
«آخر شناهنامه» و «زمسنتان» شناهکار ادبی شناعر و اوج هنری او بعد از شنکسنت ملّی اسنت«.از این اوسنتا» حاصنل دوران
یأس فلسفی شاعر است .کتابهای «در حیاط کننننننننننوچک پاییز ،در زندان» و «زندگی میگوید :امّا باز باید زیست» و
«دوزخ ،امّا سنرد  »...اشنعاری اسنت که حاصنل حرکتهای اجتماعی ،حو وحوش انقالب اسنالمی و نشنتت یافته از روح
امیدواری اوسنت « .تو را ای کهن بوم و بر دوسنت دارم» اشنعننننننننار بین سنا های  69-60بود که شناعر دوباره به شنعر
سننّتی روی آورد .این آثار ،به همراه «منظومۀ بلند سنواحلی و خوزیّات» و مجموعۀ «سنا دیگر ،ای دوسنت ،ای همسنایه
 »...در مجموعهای دوجلدی توسّط انتشارات زمستان به چاپ رسیده است( ».زرقانی)425:1384،
سنرانجام اخوان ثالث ،در چهارم شنهریور 1369هجری خورشنیدی قلم بر زمین نهاد و با دنیای شنعر و ادب وداع
کرد ،امّا شعر و آثار ماندگارش ،او را برای همیشه در تاریخ ادبیات این مرزوبوم جاودانه ساخت.
برای ورود به بحث سنبکشنناسنی ،الزم اسنت ابتدا به برخی از تعاریف سنبکشنناسنی ب ردازیم .سنمیعی گیالنی،
سننبک را اینگونه تعریف میکند « :سننبک ،در اصننطالح ادبیات ،عبارت اسننت از روش خاص ادراک وبیان افکار به
وسنیلۀ ترکیب کلمات و انتخاب و طرز تعبیر .سنبک به یک اثر ادبی ،وجهۀ خاص خود را ازلحاظ صنورت و معنی القا
میکند و خود شنامل دو موونوع اسنت :فکر یا معنی ،صنورت یا شنکل .سنبکشنناسنی به جنبههای فردی اثر توجّه دارد،
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امّا برای آنکه سبک دورههایی را مشخص سازد ،باید از سویی مشترکات آثار ادبی اصیل و غالب آن دوره را بیابد و از
سویی دیگر در مقایسه با مشترکات آثار دورههای دیگر ،آنها را متمایز سازد( .».سمیعی گیالنی)55 :1386،
شنفیعی کدکنی به بحث انحراف از نرم توجه دارد « :هیچ سبکی را جز از طریق مقایسه نُرم و درجۀ انحراف آن از
نُرم نمیتوان تشخیص داد و در یککالم ،سبک یعنی انحراف از نُرم و در مطالعۀ نرم و انحراف از آن ،بودن ینا نبنودن
یک عنصر یا چند عنصر آنقدر اهمیت ندارد که «بسامد« آن عنصر ینا عناصنر» (شنفیعی کدکنی)39-38 :1368 ،
ایران زاده به بررسی آرا سبک شناسان دوره صفویه و معاصر پرداخته است« :در اشعار سبک هندی ،اشارات
متعددی به سنبک و شنیوة ادا و طرز غریب شده است که بعضاً با آرای صورتگرایان بهویژه در بناب آشناییزدایی و
غریب سازی قابلسنجش است .عالوه بر این در کتابها و تذکرههای این دوره و متون شعری و رسالهها ،اصطالحات
مترادفی مانند طرز ،روش ،شیوه ،اسلوب ،طریق ،طنور و ...بنه مینزان چشمگیری بهکاررفته است که همگی مفهومی
معاد با سبک( )Styleدارند(».ایران زاده)4 :1390 ،
شمیسا ،به سه سطح در سبکشناسی توجه دارد« :شمیسا ،هر اثر ادبی را از سه جهت یا در سه سطح بررسی میکند-1:
سطح زبانی :شامل الف :سطح لغوی ،بررسی لغات فارسی دخیل ،کهنگرایی ،اسنامی بسنیط یا مرکب ،اسم معنی یا
ذات ،نوع گزینش واژه ،نوع صفت ب :سطح آوایی ،موسیقی بیرونی و دروننی و مسائل کلی تلفظ و ج :سطح
نحوی،کوتناه ینا بلند بودن جمالت ،کاربردهای کهن دستوری وجوه افعا و -2...سطح فکری :درونگرا ینا برونگنرا
بنودن اثنر ،شنادی گرایی و غم گراینی ،خردگراینی و عشق گرایی ،نگرش فلسفی ،عرفانی و کالمی شاعر و نویسنده،
گرایشهای ملنی و منذهبی و -3 ...سطح ادبی :مسائل علم بیان و بدیع معنوی و علم معانی( »...شمیسا-153 :1373 ،
)158
مبنای کار ما در این پژوهش ،بررسی سه سطح زبانی ،فکری و ادبی در اشعارِ «مهدی اخوان ثالث» است و کوشیدهایم
تا جنبههای مختلف سبکشناختی این شاعر سترگ ادبیات معاصر را موردبررسی و تحلیل قرار دهیم .در این پژوهش،
تقسیمبندیها بر اساس نظریۀ شمیسا انجامگرفته است اما در بررسی زیرمجموعههای هر سطح ،از نظریات زبانشناسی
لیچ و صفوی و شفیعی کدکنی و ...نیز بهره گرفتهشده است و در کل پیوندی بین زبانشناسی و ادبیات برقرارشده است
که همگی زیر مجموعۀ سبکشناسی موردبررسی قرارگرفتهاند.
 -۲پیشینة پژوهش
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کتابها ،مقاالت و پایاننامههای متعدّدی بهصنورت مسنتقل،دربارة سنبکشنناسنی و آثار نثر اخوان ثالث،نوشنته -شنده
اسنننت کنه پرداختن بنه آن زمیننههنا ،در این مجنا میسنننر نیسنننت ولی بنهاجمنا  ،مواردی ذکر میشنننود :حسنننین پور
جافی )1387(،در کتاب «جریانهای شنعری معاصنر فارسی» به برخی از ویژگیهای شعری اخوان ثالث ،از دیدگاه خود
و سننایر صنناحبنظران پرداخته اسننت .همینین (بهار )1389 ،در کتاب «سننبکشننناس نی نظم و نثر فارسننی» برای حوزة
سنبکشنناسنی ،روایات اسناطیری و داسنتانپردازی ،به برجسنتهترین ویژگیهای شنعر اخوان ،ازلحاظ روایی و تلمیحات
حماسنی مطالبی آورده اسنت.کریمی و همکاران ( )1391در مقالهای با عنوان «سنبکشنناسنی روایت در شنعر اخوان ثالث
(با تأکید بر نقد روایی نشننانهها)» به بررسننی سننبکشننناختی روایت و سننمبولیسننم اجتماعی در اشننعار وی پرداختهاند.
یانس ،)1395(،در مقالهای با عنوان« تأملی در سبک شعر مهدی اخوان ثالث» ،به بررسی ویژگیهای سبکی شعر اخوان
بهصنورت کلی پرداخته اسنت.در این پژوهش ،که بیشنتر جنبۀ توصنیفی دارد ،به چند نمونه از آرایههای موجود در شنعر
اخوان و نقلقو هایی در تحسنین شنعر ایشنان پرداختهشنده اسنت و به بررسنی جزئیات سنبکی و دالیل اسنتفاده از آنها
پرداخته نشننده اسننت .همینین در این پژوهش فقط پنت دفتر شننعر اخوان موردمطالعه قرارگرفته و تمامی آثار ایشننان
موردبررسنی قرار نگرفته اسنت .علیرغم شنباهت عنوان این مقاله با پژوهش حاونر ،درروش کار و پرداختن به جزئیات
تمامی اشنعار اخوان تفاوتهای زیادی باهم دارند .عاصنی و نوبخت ( )1390در مقالهای با عنوان «تحلیل سنبکشنناختی
شننعر اخوان(آنگاه پس از تندر) رویکردی نقشگرا ،به تحلیل سننبکشننناسنی نقشگرا در مجموعۀ پس از تندر اخوان
پرداختنهانند.در کنل ،بناوجود تمنام پژوهشهنای موجود ،در این پژوهش بر آنیم تنا بنا ینک نگناهی کنامنل بنه مجموعنۀ آثنار
اخوان ثالث ،برجستهترین ویژگیهای سبکی این شاعر سترگ معاصر را تبیین و بررسی کنیم.
 -۳روششناسی پژوهش:
روش تحقیق در این مقاله ،کتابخانهای است و یافتههای پژوهش بهصورت توصیفی و تحلیلی ارائهشدهاند که ابتدا
مجموعۀ آثار اخوان ثالث ،موردمطالعه قرار گرفت و نمونههای موجود از حیث سبکشناسی ،فیشبرداری گردید و
پس از طبقهبندی ،با مراجعه به کتب و مقاالت و سایر منابع اطّالعاتی ،به تحلیل و بررسی آنها پرداخته شد.
 -٤بررسی سبکشناختی اشعار اخوان ثالث
در بررسنی سنبکشنناختی اشنعار اخوان ،حوزههای مختلف سنبکی را میتوان موردمطالعه قرارداد .حوزه زبان که
شننامل زیرمجموعههای زیادی چون اسننتفاده از واژگان ،سنناختار نحوی ،آواهایی که بر آهنم کالم تأثیر میگذارند،
ترکیبسنازی ،قالبهای شنعری و ...اسنت .حوزة فکری که شنامل موونوعات و مباحث شنعری اسنت و حوزة ادبی که
شامل آرایههای مختلف لفظی و معنوی و نحوه و بسامد استفاده از آنهاست.
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«اخوان از معدود شاعران معاصر است که افزون بر استادی در شعر نو ،بر ادبیات کالسیک و میراث ادبی کهن ،اشراف
کامل دارد و گذشنته از مقام شناعری  ،ادیبی به تمام معناسنت .آشننایی او باادب کهن فارسنی در وجوه گوناگون شنعرش
جلوه میکند بهویژه در شنعرهای سننتی ،اعم از زبان و اشنارات تاریخی و اسنطورهای و حتّی تقلید و اسنتقبا در وزن ،
قافیه و ردیف که بیشتر جنبۀ هنرنمایی و رقابت دارد.او با گرایش به زبان گذشنننته و نیز مهمتر شنننمردن فصننناحت و
بالغت زبان شعری ،توانست خود را از ورطه تعقیدات لفظی و معنوی دورنگه دارد(».آ احمد)28:1357،
در این پژوهش  ،به جنبههای مختلف سبکشناسی اشعار اخوان ثالث (زبانی ،فکری ،ادبی) میپردازیم .
 1-4سطح زبانی:
این سننطح که خود ،شننامل سننه بخش واژگانی ،آوایی و نحوی اسننت ،به بررسننی سننادگی ،ریشننه ،نوع ،مووننوع و
ترکیبات مختلف واژگانی در شعر اخوان پرداخته و برای هرکدام نمونههایی ذکرشده است.
-1-1-4سطح واژگانی
-1-1-1-4سادگی و تعقید:
با توجه به زبان معاصر و شیوای اخوان ،زبان شعریاش چندان مبهم و پیییده نیست و تنها در مواردی که از صفتهای
هنری و تصویرسازی استفاده کرده ابهاماتی ایجادشده است .تَعْقید ،در علم معانی ،روشن نبودن معنای سخن به سبب
خللی در ترتیب الفاظ یا حذف بدون قرینه ،یا آوردن کنایات و اشارات دور از ذهن گفته میشود .برای مثا :
اینک آن گرم وی نننرمش ِجاری /زیر گرای زبر گننریز و هراسنننان /از زبرا قدّ قامتنننی ،به سنوی زیر /دامان کرده
شراع ،میجهد آسان)1664/2( .
که صفات هنری ،جایگزین موصوف شده و باعث تعقید شده است ( .آب آن گرما بخش و جاری از زیر زمین ،بر روی
زمین جاری است و این آب سریع رونده ،بر سطح خاک ،به زیر زمین بر خواهد گشت).
-2-1-1-4اضطراب سبک
استفاده از مختصات زبانی (و حتی فکری و ادبی ) دورههای متفاوت در یک متن ،باعث اوطراب سبک میشود ،مانند
کاربرد همی در شعر معاصر یا تلفیق زبان ادبی و محاوره.
در پنهنلنوی دوتننار تنو ،شنننشتننار بنیگنمننان

چنون کنلننهی انشنننتنن بنناشنننند بَنرِ کنندو ()1416/2

تننو فنناسنننننق تننولننه آدمننکشنننننش را

کنننننی زور از شنننننهننینند کننربننال بننه ()1299/2

خانهبر دوش و تهیدستم و آزادتر از سرو

نَربُزی تک چر از این گلّه بی فرّ و فروغم ()1397/2
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(عبارات مشننخصشننده ازلحاظ ادبی و لغوی با بقیه بیت متناسننب نیسننتند که نوعی اوننطراب سننبک ،در آنها دیده
میشود).
 -3-1-1-4بسامد واژگانی
بسامد یا فراوانی و کثرت کاربرد یک واژه در شعر از دیدگاه سبکشناسی میتواند نشانگر مسائل زیادی باشد و
سبک شناسان با بررسی بسامد کلمات در شعر شاعران نتایت متعددی از آنها میگیرند بهعنوانمثا استفاده از کلمات
خاص چه تأثیری در ایجاد آهنم در شعر میتواند داشته باشد یا کثرت کاربرد کلمات خاص در محیط زندگی شاعر
چه دالیلی دارد و یا استفاده از بعضی کلمات چه تأثیری بر روی شنونده میتواند داشته باشد.
الف :واژگان عربی
هرچند اخوان ازنظر فکری ،گرایش شدید به فرهنم و آیین ای ن ن نننران باستان دارد و «ره آزادگر مزدشت را میپوید»
و با عرب و تازی میانۀ خوبی ندارد و میگوید« :خوک عرب چگونه کند ادراکّ /سنر سننرود اوسننتا را» امّا بسننیاری از
لغات و ترکیبات و عبارات عربی ،آنهم نمونههای دور و دشنوار ،را در اشنعار خویش بهکاربرده اسنت .و گویا بیانگر
آن اسنت که شناعر هدفش از این کار هنرنمایی اسنت .اخوان به مفردات عربی اکتفا نکرده اسنت وگاهی ،یک جملۀ
عربی را در بیت گنجانده است( .نقل از بهمنی مطلق و پورنامداریان )14:1391،
این را که اعور اسنننت ،گر اعمی اسنننت،عین

وآن را کنه اخرس اسنننت طلیق الّلسنننان نهنند ()156/1

دینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

صنننننینننت بنننلن ن النننمنننظن نفّنننر انننندازم ()112/1

منننانننننننند منننننننادینننان بنننه دوزخ در

ب  :واژگان محاوره و کوچهبازاری
یکی از ویژگیهای زبانی اخوان ،اسنتفاده از زبان محاورهای اسنت که کمابیش بعضنی از شناعران معاصنر از آن اسنتفاده
کردهاند .این ویژگی ،شعر او را بسیار صمیمی و عامهپسند میکند.
صنننند قنافلنه رفتنند بنه مقصنننود رسنننیندنند

منا این خرک لننم جویی نجهنانندیم ()74/1

دانننننننننی تنو خنود  ،خنندایننا نن سننننننندم

رسننننننننننننننننوا شنترسنواری ِدولّا را ()1252/2

دمت گرم و سرت خوش باد /سالمم را تو پاسخ گوی /در بگشای)375/1( .
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ج-واژگان فارسی باستان
بناسنننتنانگرایی ینا آرکنائیسنننم ( )archaismیعنی «ادامنه حینات زبنان گنذشنننتنه در خال زبنان اکنون » (شنننفیعی
کدکنی )240:1368،که در اشعار اخوان بسامد باالیی دارد ،اف نننزون بر تشخص زبان ،سبب خلق لحن حماسی میشود.
یکی از بارزترین ویژگیهای شعر اخوان ،کاربرد عناصر زبانی کهن در اشعار اوست .
مگر آهش -،سیاه و سرد  ،این آمی ِ دود و درد -ب یماید ره ِآزادی افالک ،زندانی)837/1( .
از آن واژگون پر غژم خمش ،حبهای بیرون نمیریزد)641/1( .
چ –واژگان غنائی
اخوان ثالث به تغنّیات ،نظر خاصّ دارد و از بُن ،بر آن است که« شعر به معنی خاص ،همان تغنّی مألوف و مأنوس باشد،
همان سّر و سرود شناخته.. ،همان جاری مترنّم ارواح و قرایح موزون(» .اخوان ثالث)2 :1378،
سنناقی اندر گلشننن میخانه هر جا گفت :بنشننین

بزم رندان اسننت این ،پایین و باالیی ندارد ()32/1

من کشنننم آه،کنه دشنننننام بر آن بزم کنه وی

ننننننننندهد نُقل به من ،من ندهم جام به او ()479/1

ح – واژگان حماسی
فراوانی اشنارات اخوان به شنخصنیتها و داسنتانهای حماسنی و اسناطیری شناهنامه به همراه لحن حماسنی و بیان روایی
او در بسنیاری از اشنعارش ،بیانگر عالقه و د بسنتگی او به فردوسنی و سنبک شناعری اوسنت .شنعر اخوان مانند فردوسنی
سنرشنار از عشنق به این سنرزمین اسنت« .حماسنه ،شنعر مبارزه و پیروزی اسنت ،نه ناله و شنکسنت .اخوان به اعتبار تجربۀ
بیرونی مجبور اسنت شنعر ناله و شنکسنت بسنراید امّا دنیای درونش دنیای مبارزه و شنکسنتناپذیری اسنت.تنها میتوان او
را از دیدگاه سننیاسننت شنناعر شننکسننت نامید.از دیدگاه شننعرا  ،اخوان بیگمان از بزرگترین شنناعران پیروزی اسنت».
(اخوان ثالث)86 :1384،
در صف مبنننننننننننننننارزان کننننننننننننرّوبی

بس سننر به سنننان و خنجر اندازم ()111/1

رسنننند کناسنننفنندینار این رسنننتمی کیش

ز ت ن ن ن ن نننیر و تی و از کبرم شناسد ()1366/2
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خ -واژگان تلمیحی
اخوان ،یکی از پر تلمیح ترین شناعران معاصنر اسنت ،در آثار او شنمار تلمیحاتی که رنم ایرانی دارد( ،بخصنوص
تلمیحات ایرانی قبل از اسالم) بیش از سایر تلمیحات است
کاوهای پیدا نخواهد شد امید،کاشکی اسکندری پیدا شود.

()476/1

*پور دستان جان ز چاه نابرادر درنخواهد برد ،مُرد ،مُرد ،او مُرد ،داستان ِپور فرّخزاد را سر کن)517/1( .
د -واژگان دینی و مذهبی
اصننل بنای کعبه و قدس آجر و گل اسننت

بیتالمقدسنی سنت اگر ،کعبه د اسنت ()1792/2

سحر زلفش به دست آمد مرا شب گم شد از دستم شب قدری ،نصیبم شد ولی قدرش ندانستم()55/1
اگنر منوبنند سنننتنودن اورمنزد و اینزداننش را

ش آتش با پیامی خوش ()1288/2
به گاثاها سرودن پی ِ

ینزدانشننننننناس قنندر شننننننناسنننند ننیننک

کننناالی منننزدیسنننننننننا و یَسننننننن نا را ()1253/2

 -4-1-1-4ترکیبات عطفی
زندگی با ماجراهای فراوانش/،تاروپود ِهییی و پوچی هماهنم است؟ ()1055/2
بار دیننننننگر جدّ و جننننهد و کندوکاوت ،جزم ،از مسیر ِدیگری راهیت بُگننننننشاید)1021/ 2( .
 -5-1-1-4اتباع
صافسازی فیالمثل از پارگینی چوله و چاله /،با کجننک بیل و مَننجَک ماله

()1738/2

کو ببیند ،این دعا را مننادرم آورده از قننزوین -...کاغذی را پُر خطِ کت مَت نشانش داد_ () 1017 /2
 -6-1-1-4نامآوا
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نامآوا در زبانشناسی به واژههایی گفته میشود که از صداهای موجود در طبیعت تقلید شدهاند.
صنندایی نیست الّا پنننت پننننت رنجورِ شمعی در جوار مننننننرگ.

()416/ 1

هرچه در آن بوده افتاده بود و باز میافتاد /فخ و فوخ و تق و توقی کرد)597/ 1( .
 -7-1-1-4اعــــالم (اسامی خاص)
زقانون عرب ،درمان مجو ،دریاب اشاراتم

نجات قوم خود را من ،شفای دیگری دارم

()802/ 1

گفتوگو از حافظ و ف ن نننردوسی و خ ّی ن ن نننام /هم ز پ نننارینه ،هم این ایّام /،از بهار و عشقی و نی نننما ،گاه کافی بود یک
ایما()1679/ 2
 -8-1-1-4ترکیبسازی
« ترکیبسننازیهایی که در شننعر اخوان ثالث ،موجب برجسننتگی زبان شننعر او شننده اسننت در دودسننته جا میگیرند:
گروههای اسنمی و گروههای وصنفی.اخوان با تسنلط هنرمندانه خود ترکیباتی را پدید آورده اسنت که سناختار آنها،
یادآور ترکیبهای حماسی و باصالبت سبک خراسانی است » (صمصام)12:1384،
*در آن مهگون فضایِ خلوتِ افسانگیشان ،راه میپویند

()413/ 1

*مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین!

()371/ 1

 -2-1-4سطح آوایی :
«تکرار آوایی میتواند یک واج ،چند واج درون یک هجا ،کلّ هجا ،و توالی چند هجا را شامل شود( » .صفوی،1375،
)167:1
 -1-2-1-4همصدایی :
تکرار واج (د) ( 11بار)
صبوحی میکنم هر صبحدم ،هرچند باشد زود دری این دولتی دور است و آید دیر در دستم ()1215/2
همصدایی مصّوت کوتاه (ــــِ)
سننالم ای لحظههای خوبِ سرشار از جمیل ِجننننناری ِهستی

()890/1
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تکرارمصّوت بلند ( ا ) ( 11بار )
من و این بنا بهناری ،کنه نندادی تو خنداینا

من و این نقش و نگناری ،کنه نندادی تو خنداینا ()1179/2

تکرار واج (ک)
دگر بر خننناک یا افننننالک روی جننننادة نمناک

()619/1

گاهی دو حرف یا سه حرف بهصورت صوت یا قسمتی از کلمه در بیت تکرار میشود و باعث ایجاد موسیقی در
بیت میگردد.
ننننننننننادر از هند نبرد،آنیه تو بردی ز دلم

کنه تو مهریّ ومهناریّ ومهنارت کردی ()1743 /2

تکرار کلّ هجا
جننار زنم جننار زنم  ،جننار بننه بننازار زنم

خود تو ببین جنار من و رونق بنازار و مرو ()1235/2

ما به هست آلودهایم ،آری /همینان هستان هست و بودگنننان ِ بودهایم ای مرد /نه ،چنننو آن هستان ِ اینک جاودانی
نیست)421/ 1( .
 2 -2 – 1 -4تنّوع قالب و وزن
ال متنأثّر از نیمناسنننت.
«ازنظر قنالنب شنننعری و کیفینت بنهکنارگیری وزن و قنافینه ،اخوان در اشنننعنار نوی خود کنام ً
اصنوالً اخوان بزرگترین مفسنّ ر و مروج شنعر نیمایی اسنت و دو کتاب «بدایع و بدعتهای نیما یوشنیت» و «عطا و لقای
نیما یوشنیت» بیش از هر اثر دیگری در معرّفی علمی و روشنمند شنیوة نیما موثّر بوده اسنت .ازاینجهت میتوان گفت که
حقّی که اخوان به گردن نیما دارد ،از حقّی که نیما به گردن اخوان دارد ،کمتر نیست( » .حسین پورجافی)246:1387،
شنفیعی کدکنی دربارة اوزان شنعری اخوان میگوید :بسنیاری وزنهاسنت که اخوان به شنعر زبان فارسنی اونافه
کرده است «وزن غز  »3در این غز اخننننننوان« ،رجز» را با «رمننننل» و «متقارب» درآمیخته است .درآمیختن اوزانننی
که به هم راه دارد و قابنل پیوند و ترکیباند مورد توجّه اخوان بوده است ( ».شفیعی کدکنی)13:1370 ،
بیشنننتر وزنهنایی کنه اخوان ثنالنث در سنننرودههنای نوی ِخویش بنه کنار گرفتنه در بحر هزج و رمنل ،یعنی مفناعیلن
وفاعالتن اسنت و در سنرودههای سننّتی غالباً بحر هزج مثمن سنالم ،که از چهار بار تکرار مفاعیلن ،پدید میآید و بحر
رجز مثمن سالم ،که از چهار بار تکرار مستفعلن پدید میآید و نیز ،بحر رجز مثمن ِمطوّی که از چهار بار تکرار مفتعلن
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پدید میآید .بحور هزج و رمل ،بحوری آرام هسننتند که بی شننک با خصننوصننیات اخالقی مالیم و پیرانه و آرامآرام
سخن گفتن ایشان تناسب و تطابق دارند .همینین با موووع توصیفی و روایی اکثر اشعار ایشان تناسب زیادی دارند.
اینک نمونههایی از این اوزان:
آن شننننب کنه عنالم عنالم ِلطف وصنننفنا بود ()287/1

هننرگننز فننرامننوشنننننم نننخننواهنند گشنننننت هننرگننز
مستفعلن ،مستفعلن ،فع :بحر رَجَزمسدس محذوف

بامدادان دور شنند از چشننم من جادوی خواب () 293/ 1

بنننا ننننوازشهنننای لنننحنننن ِ منننرغنننکنننی بنننیننندارد
فاعالتن ،فاعالتن ،فاعالتن ،فاعلن ،بحر رمل مثّمن محذوف

برآمند  ،بنا نگناهی حیلنهگر ،بنا اشنننکی آویزان ()319/1

سنننننیننناهنننی از درون کننناهننندودِ پشنننننت دریننناهنننا
مفاعیلن ،مفاعیلن ،مفاعیلن ،مفاعیلن ،بحر هزجِ مثمن ِ سالم

29

نمودار کاربرد اوزان شعر فارسی در مجموعه اخوان ثالث
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 -3-1-4سطح نحوی
در مینان نوسنننراینان ،اخوان ثنالنث بیش از دیگران بنه مطنالعنه در آثنار کهن زبنان و ادب فنارسنننی پرداختنه اسنننت و
نشننانههای اشننراف و د بسننتگی او به ادبیات کالسننیک ،در تمام آثار او به چشننم میخورد در حقیقت اخوان ،هم در
قالبهای کهن فارسنی ،همیون قصنیده و غز وهم در سنبک نو نیمایی ،از اسنلوب و شنیوه قدما خصنوصناً از سنبک و
زبان خراسانی بهره فراوان برده است.
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الف کثرت :
آنگاه دگننننننننننر بسننا ،لبا بر لب ()649/1

آن گاه دگننننننننننننننننننر بسنننا دال با د
الف دعایی :

بِشکنادم کلک حنظل پاش /،و آنگاه اینچنین در ساغرِ شاباش /برمن این ناساز خوانی را ببخشایاد()1138/2
تو مانی و ماننننننننننننننننننننناد دسنت و دلت

چو خون گرم و عمرت خوش و پنایندار ()1384/2

بــه در معنی مثل:
هننمننه شننننناعننران تننو و آثننارشنننننان را

به پاکی ّ نسنیم سنحر دوسنت دارم ()1293/2

(ه)تعریف (در زبان محاوره)
با همان لبخنده مانوس)1054/2( ،
یکدو پیمانه از آن تلخ ،از آن مرگابه /زهرمارم میکردم ()902/1
(را) بهجای حرفاضافه
منن ننو سننننفنر و بنیخنبنر و طنفننل رهنم

ای پیر ،خندا را بنه خودم وامگنذار ()1769/2

رقص ضمیر:
بعد چندی که گشودش چشم /رخش خود را دید )860/1( .
بیخبر بود و نبودش اعتنا با خویش )860/1( .
مصدر در معنی صفت :
کننم زننند چنننننگننم بننه د از بننس وقننار

لینک از جنان دوسنننتش دارد دلم ()1398/2

رای فکّ اضافه:
خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان )859/1( ...
ومایا! هرگز آیا میتواند بود /،که برایشان بسوزد آسمان را د )874/1( ،
دو حرفاضافه برای یک متمّم

ربرسی سبک شناختی اشعار مهدی اخوان اثلث
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چو زنندانی رشنننتنه بر پنا غنودی ()190 /1

 -2-4سـطح فکری  :در سنطح فکری نمیتوان بهصنورت دقیق ،مختصنات فکری یک شناعر را کشنف نمود ولی تا
حدودی مووننوعات و د مشننغولیهای شنناعر را میتوان موردبررس نی قرارداد .در این بخش به بعضننی از مووننوعات
مطرحشده در اشعار اخوان پرداخته میشود.
 -1-2-4عرفان در شعر اخوان ثالث:
«تأمّل در اشننعار اخوان نشننان میدهد که وی از زمرة شنناعران اندیشننه گری اسننت که مقوالت دینی وتأمّالت هسننتی
شناسانه از اصلیترین د مشغولیهای او بوده است (.شفیعی کدکنی)152 :1391 ،
یارب ،د ِ من عکس ترا قاب گرفته سنت

جان روح ِمَه و مهر جهانتآب گرفته سننت ()1778/1

هستننننننننننننم سیاهمست و سیه طومننننار

امّا دو تا نگفتم یکتننننننننننننننننننننننننننننا را ()1253/2

اَمر «کنفیکون» هسنننتی و خواهی بودن

آفریننندة هر «بناشنننند» و هر «بود» تویی ()1307 /2

هر دو کون از تو و با «لم یلد» و «لم یولد»

گفت :قرآن که نه والد تو ،نه مولود تویی ()1308/2

 -2-2-4اعتقاد به مسائل شرعی و دینی
اگرچه نومیدی همۀ شعر اخوان را در برگرفته  ،امّا هیچگاه از اصل هستی و خدا ناامید نشده است.
خننواننندم نننمنناز شننننکننر و ثنننننا گننفننتننم

پروردگارِ حنننننننننیّ تواننننننننننا را ()1250/2

بنندانننننند یننزدان کننه او جننان دهنند

همو ننان ،ننه بنا شنننرط ایمنان دهند ()1454/2

تنننرا ازبنننهنننر آن کنننانننندر دوعنننالنننم

پرسنننتش را سنننزاواری پرسنننتم ()1524/2

 -3-2-4ارادت به اهلبیت وائمّة معصومین
اخوان زادة طوس و خراسان است ،بدیهی است د بستگی وابستگی او به ائمّه اطهار ریشه در موطن اصلی او و زادگاه
ملکوتیش انکارناپذیر است .
در ره طوسنننم ،چه باک ار سنننیل و برف وآتش

سنننالک راه رونننا را ،هرچه پیش آید ،خوش ()1490/2

آیننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

آینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند
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توهم خورشننید پنهان! کاش گاهی میدرخشننیدی  /ومی دیدی چه بدهایی ،سننیهد ناجوانمردان ،به ما مردم روا دانند
()1684/2
حبنلالمتین درش ملجنای معتصنننمنان ()1752/2

در ظ نلّ بنوالنحسنننننم ،هشنننتنم امننام هنمننام
 -4-2-4قرآن و حدیث در شعر اخوان

اولین قطعه ای که اخوان در عنفوان جوانی ،برای خوشحالی پدر به آقای افتخار الحکمای شاهرودی نوشته بودند در
حمد وتوحید بوده است بهطوریکه مقدّمۀ شعر و شاعری او و نخستین مجوّز رسمی برای پیمودن این راه از سوی
والدینش محسوب میشد.
گنه ار بهغایت رسنننید ،مشنننو از خدا ناامید

دهندت بنه قرآن نویند وهُوَ الرحیم الغفور ()1528/2

نه شعر و نه سحر است این ،فرمود ربالعالمین«قل اِن رَبی یَقذِفُ بالحق ،عالم الغیوب ()1530/2
جمله تکبیرگویان سرودند:

« ربنّنننننننا اهلل ،ثُنننننننم استقاموا» ()1535 /2

 -5-2-4عشق مجازی
در شنعر اخوان ،بازتاب عشنق مجازی بهطور کامل مشنهود اسنت «وقتی در مصناحبهای از اخوان پرسنیدند :نقش عشنق
در شنعر شنما چیسنت؟جواب داد :تمامت نقش به عهدة عشنق اسنت ،تا عشنق نباشند هیچ کار هنری ،هیچ شنعری به وجود
نمیآید .در هنگام تغنّی وسرایش این( » .اخوان ثالث)159:1390 ،
اگر روزم پریشننان شنند ،فدای تاری از زلفش
ماهی که ز مهرش د من در تبوتاب است

کنه هر شنننب بنا خینالش خوابهنای دیگری ( )1295/2
()1180/2

دارم
ماننده تر از گل به گل ،از آب به آب است

 -6-2-4ادبیّات تعلیمی
« بیداری مردم ،ماحصل شعوروآگاهی اجتماعی است که براثرتقابل به دست میآید .شعر سیاسی متفکرانهتر از شعر
چریکی است وجنبه تعلیمی آن ماندگارتر است( ».لنگرودی)28:1381 ،
بااینکه اشعار اخوان ثالث بیشتر بهقصد تعلیم نیست اما ناخودآگاه در البالی اشعارش مضامین تعلیمی دیده میشود.
چرا کشتن ،ستم کردن ،چرا هم نوع آزردن؟ تواشکت بر زمین جاری و من تا آسمان آهم()1221/2
بیا هم را نیازاریم با «من برحقم» گفتن که زردشت اینچنین فرمود ،مریم زاده عیسا را ()1220/2
اال ای بر بساط مینشسته

نمیدانی که بر آتش نشستی

()188/1
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 -7-2-4آشنایی با ادبیات جهان
اخوان در تمام طو زندگی حتی برای یکبار نیز به خارج سننفر نکرده بود ولی در سننا پایانی عمر خود از طرف
خانۀ فرهنم معاصنر آلمان دعوت شند .در این سنفر به فرانسنه ،انگلیس ،آلمان ،دانمارک و سنوئد و نروژ رفت .شنعر
خواند و از سوی فرهنم دوستان ایرانی مورد استقبا قرار گرفت( ».زرقانی )248:1384،
ل ننننیننن و مننارکننس را ب نگننذار و بننگننذر

زهننر بننیننگننانننه حننتّننی منناتسنننننه تننون ()1413/2

«خنندا مننرده سننننت» گننوینند ننیننیننه ،امّا

ننندانننم ایننن سنننننخننن را از خننطننا بننه ()1301/2

کاش میشد که نباشیم (چو نیکان هُنُود)

نان به خون ِخدمهی بیگنه آغشته خوران

()1409/2

ث الشکوی یا شکایت از زمانه واهل زمان
 -8 -2 -4ب ّ
« اخوان را میتوان «اسنطوره پرداز یاس وشنکسنت تاریخی» دانسنت .او همانند رندان تاریخ ،پشنت به دنیای امروز ،به

جهان آرمانی دیروز روی آورد و بر شنکسنت آرمانهای تاریخی –اجتماعی خود وهم نسنالنش ،همیون «لولی وشنی
مغموم» طناز امّا تلخ گریست ،دشنام داد و گاه پوزخند زد(».روزبه)189:1386،
نه پروازی ،نه آب ودانه ای ،نه شنننوق پروازی

به دام زندگی «امید»گویی مر ِ تصنویرم ()1216/2

بنناز هننمننان صننننبننح بنند و حننننننننننا بنند

مننرگ بننر ایننن بننخننت وبننر اقننبننا بنند ()1188/2

 -9 -2 -4خودستائی
من آنننننننننننننننننم که از شعننننننننر من اختننننران
شعر میگویم چو روح ِ باده ،چون خون خدا

به بَر ،نقش ابداع و صننعت زنننننننننننننننننننننند ()1759/2
وز زرِ سرخ جنون ،بی غلّ و غش سرمایهام

()1214/2

 – 10 -2-4عالقه به وطن و زبان مادری
«اخوان ثالث از شناعران سنرسنخت سنیاسنی دوران سنیاه پهلوی اسنت که هم چون فردوسنی بزرگ ،عاشنق وطن ،اسناطیر،
رؤیاها ،قهرمانان و جنبشهای ناب ایرانی است(».کاخی)85:1379 ،
زپوچ جننننننننننننننننننننهان،هیچ اگر دوست دارم

ترا ،ای کننننننهن بننننننننننننوم و بر دوست دارم ()1292/2

عشق وایمانم به ایران درد و گیتی هم نگنجد

)1221/2

 -11-2-4اطالعات عمومی ،تاریخی و ادبی

نیست رطلی در انیران سنجد این پیمانهای هم
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« ووننع زندگی هر شنناعر و محیط اجتماعی واطّالعات و معلومات وی ،بیشننک در شننعرش اثری بر جای میگذارد،
اطّالعات علمی شاعر جایجای در شعرش تجلّی میکند( ».اخوان ثالث)252:1370،
ملنک ایرانِ نوین،این روزهنا دارد دو حزب

گرچه با احزاب مردم را تفاهم نیسنت.هسنت؟ ( )1353/2

با می نابِ مغان ،در خُم خیّننننننننننننام ،امید

خیز و جمشنننیند شنننو از جنام ِ سنننفنالیننه من ()1233/2

ازبهر قبطیان زچه رو خنننننننننننننننون کرد

نینننننننننننننننننننننل ِ جلینننننننننل ،سفلی و علیا را ()1256/2

 -12 -2-4اشعار مناسبـتی
جنگ با صدّام
کیسنت کاین غدّار عالی جاه را گوید ز من

کاین جهاندیده سننت بس ،پیش از تو عالی جاه را ()1177/2

در وصف رزمندگان
ای دلیران وطن ،بنا زنندهبناد ایران بنهپیش!

شنورِ ایمانتان فزونتر باد و زور از شنیرها ()1266/2

این دغننل دوننان ِدشمن را برانید از وطنننن

با قویتر رزمها وبرترین تدبیننننننننننننرها ( )1267/2

برای شهیدان
این شنهیدان نامشنان تا جاودان پاینده اسنت

زیرهنا بس گر زِبَر گردد زبرهنا زیرهنا ()1266/2

 -13-2-4ستایش موسیقی و عالقه به آن
«یک امتیاز برجسنتهی اخوان  ،این بود که با شنعر کالسنیک آشننایی کامل داشنت و قابلیتها وونعف های موسنیقایی
شنعر کالسنیک را بهخوبی میشنناخت و عالوه بر این ،با تتوری موسنیقی هم آشننایی داشنت این دو مهارت سنبب شنده
که شعر او به لحاظ موسیقی از اشعار طراز او معاصر باشد(».زرقانی )439:1384،
*سناز تو وحشنتناک و غمگین اسنت /،هر پنجه کانجا می خرامانی /بر پردههای آشننا با درد،گویی که چنگم در جگر
میافکنی ،این است)621/1( .
*گاهی که بیند زخمهای دمساز و باشد پنجهای همدرد ()622/1
 -14-2-4تـــوجه به جـایگاه زن

ربرسی سبک شناختی اشعار مهدی اخوان اثلث
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در دورهای که توصیف و قدردانی از زن چندان در جامعۀ مردساالر آن زمان معمو و رایت نبود ،اخوان باشهامت تمام
زن را ستایش میکند و از همسرش نیز به نیکی یاد میکند.
بیزن جهان تباه اسنت ،کون و مکان سنیاه اسنت

هم عشنق بیپناه اسنت ،هم عقل نارسنیده ()1426/2

خناننننننننه را روح بننننننننننننننننننن نهناری میدهند

همسنر کوشنننننننننننننننننای پیر ِخوشنگلم

او زمن بسنننیننننننننننننننننننار هم کاملتر اسنننت

من تننننننننننننصوّر کنننننننننرده بودم کاملم ()1399/2

 -15 -2-4تأثیرپذیری از شاعران دیگر
« اخوان در سننطوح مختلف زبانی ،ادبی ،فکری و روایات اسنناطیری و شننگردهای داسننتانپردازی از شنناهنامه تأثیر
پذیرفته است( .زمردی و مرشدی)72:1389،
مننن از شننننهننر اویننم ،شننننننناسنننناش نننیننز

هننمآوا و هننمنندرد و هننمننتنناش نننیننز

کننه فننردوسننن نیام ،شنننننیننعننۀ مننرتضننن نی

تنو اینن را ز حنینندر بن نرس ،ای روننننا ()1443/2

راست است اینکه جهان خلق نکردی پی سود

()1310/2

کانکه ایجادگر است از کرم وجود تویی

موالنا جال الدین بلخی فرموده است:
مننن نننکننردم خننلننق تننا سننننودی کنننننم

بنلنکننه تننا بنر بنننندگننان جنودی کنننم

چه خوش کاشنننت شنننیخ پسنننندیده کیش

گننل نثنری اننندر گنلسنننتننان خنوینش

سنر مار با دسنت دشنمن بننننننننننننننننکوب

که آید به دستت یکی زین دو خوب

()1754/2

شیخ سعدی در گلستان ،باب هشتم در آداب صننحبت فننرماید :سر مار ،بننه دست دشمن بننکوب که از احدی الحسنیین
خالی نباشد( .سعدی)125 :1386،
 -16-2-4طنز در شعر اخوان ثالث
«اخوان یکی از بزرگترین شننناعران سنننمبولیسنننم اجتماعی اسنننت که با اسنننتفاده از طنزی گزنده و تلخ که جنبۀ
آگناهسننننازی آن بر خنندهآوری برتری و ارجحینت دارد بنه بینان نناهنجناریهنای جنامعنه بیروح و اسنننتبندادزدة خود
میپردازد(».شکری و همکاران)11:1396 ،
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دختر بنهشنننرطچناقو ،کمتر بنه دسنننت آیند

اغلنب درین زمناننه ،کنالنند ینا لهینده ()1423/2

دا پیشانی ویتننننننننننننننننرین نننننننننننننننننماز

عرق و نشته ،چه رسم است و چه راز ()1449/2

 17-2-4فرهنگ عامیانه در شعر اخوان
بسننیاری از شنناعران و ادیبان از عناصننر فرهنمعامه بهعنوان دسننتمایهای در خلق مضننامین وبیان آرای خود بهره
بردهاند و اخوان ثالث بیشک یکی از آنهاست.
چون کِرم درخنت از خود ِ درخنت اسنننت
کنار دنینا هم نمیمنانند بنه ینک سننننامنان

پنننس حننقّ شنننننکننناینننت ز کنننس نننندارم (ج)1216/2
در نمیگردد به یک پاگرد ،یا یک پاشنه ،جانم

()1026/2

 – 18-2-4حبسیّات
«زندانی شنندن او بعد از کودتای  28مرداد و شننکنجه او توسننط مأموران حکومتی ،باعث خلق آثاری چون شنناتقی و
دخو ،دلی غمناک ،درین همسایه و...میشود(».نوری)14،1387،
هنمنیننینن داننم کننه زننندان هنرچننه یننا هنر

آخر خطّ اسنننت و خط آخر اسنننت انگار ()1004/2

جننننننننننننننننننننناسننننننننننننننننننننننننت
شب ِافسرده زندان /شب طوالنی پاییز /چو شبهای دگر دمکرده و غمگین و من خوابم نمیآید()841/1
سیاست دان شناسد کز چه رو من نیز چون مسعود /هرازگاهی مکان در قصر و نای دیگری دارم)803/1(.
 19 -2 -4مف ـ ـ ـــاهیم مجرّد و انتــزاعی :در شعر اخوان ثالث ،بیشتر سمبلهای مربوط به «زرتشت» و عناصر
مربوط به آن و پهلوانان و قهرمانان و عناصنری که در ارتباط بافرهنم ایرانی اسنت ،دیده میشنود .این نمادها در جهت
روشن کردن افکار و مفاهیم انتزاعی ذهن شاعر باید بررسی گردد.
*وگاهی تیغههای آبی اعماق /و پولکهای روزنها  /و جنبشهای نامحسوس آرامش()879/1
*اژدها عفریتهای ،منحوس /روبهی مکّار و محتا است()1047/2
*گرچه باشی در حضیضی محض /و سکون ِ سنمِ ساحل را تقلّا و تالش موج میبخشد)971/2( .
 -20-2-4مضامین اجتماعی
«اخوان یکی از بزرگترین شناعران سنمبولیسنم اجتماعی اسنت که در قالب زبان نمادین و رمزی اشنعار خود را آیینه تمام
نمای مسائل اجتماعی وسیاسی وطنش قرار داد ،او شاعری است در خدمت اجتماع و هدفش بیان مشکالت کلی جامعه
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ایران و مسننائل اجتماعی اسننت که با اسننتفاده از زبان رمز به ترسننیم فضننای جامعه خود میپردازد .طرح مسننائلی چون
آرزوهای تحقّق نیافتهی مردم و آزادی و وصننف معایبی چون فقر و جهل و ظلم و سننتم که دامنگیر هموطنانش شننده
اسنت درونمایه و چهارچوب اصنلی اشنعار او را تشنکیل میدهد و گاهی از سنر مالحظه به جهت شنرایط حاکم بر جامعه
و خفقنان آن بنابینان نمنادین بنهنقند اووننناع اجتمناع و مردمنانش میپردازد و بنا اسنننتفناده از طنزی گزننده و تلخ کنه جنبنۀ
آگناهسنننازی آن بر خنندهآوری برتری و ارجحیّنت دارد بنه بینان نناهنجناریهنای جنامعنه بیروح و اسنننتبنداد زدة خود
میپردازد( ».شکری)1:1395 ،
دا پیشانی ویتننننرین نننننماز

عرق و نشنته ،چه رسم است و چه راز

احتکار و دغل و دوز و کلننک

مانده حیران ز تو شیطان و منننلک

()1449/2

میکشد با درد از اعماق جگر فریاد /از مسلمان بر مسلمان این بد و بیداد (ج)1633/2
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیداریاران را /نگه جز پیش پا را دید نتواند /که ره تاریک و لغزان است.
()376/1
 -3-4سـطح ادبــــی(:صنایع بدیـــعی)
« سننخنسنننجان و پژوهندگان ادب ،فن زیباشننناسنی سننخن را بر سننه بخش کردهاند و بر سننهپایه نهادهاند -1:معانی -2
بیان -3بدیع.
بدیع لفظی :آن اسنت که زینت و زیبایی کالم وابسنته به الفاظ باشند ،چنانکه اگر الفاظ را با حفظ معنی تغییر بدهیم آن
حسننن زایل گردد .مانند سننجع ،جناس ،واجآرایی ،اشننتقاق ،موازنه ،ترصننیع و  . ...بدیع معنوی ،آن اسننت که حسننن و
تزیین کالم مربوط به معنی باشد نه به لفظ  ،چنانکه اگر الفنننناظ را با حفظ معنی تغییر دهیننننم  ،بنننناز آن حسن ،باقی
بماند( » .همایی) 38: 1373 ،
اینک در زیر ،نمونههایی از بدیع لفظی (جناس و انواع آن) را از مجموعۀ اشعار اخوان ثالث ،یادآور میشویم:
 -1-3-4موازنه :
« نوعی از سنجع متوازن اسنت که در قرینههای نظم یا نثر ،از او تا آخر ،کلماتی بیاورند که هرکدام با قرینههای خود
در وزن یکی و در حرف رویّ مختلف باشند( ».همان)43 :
نه خویشننی ،نه یاری ،نه عیشننی ،نه عشننقی
 -2-3-4ایهام در شعر اخوان:

نه وجدی ،نه حالی ،نه جسنمی ،نه جانی ()130/1

تخ
قند اپرسی (فصلناهم صصی زبان و ادبیات افرسی)

سال سوم  ،شماره  ، 4ایپپی ،9زمستان 1399

40

*خامش ای آوازخوان! خامش /در کدامین پرده میگویی /وز کدامین شــور یا بیدار؟/با کدامین د نشننین گلبانم،
میخواهی /این شکستهخاطر پژمرده را از غم کنی آزاد()564 /1
واژه پرده ،دو معنی دارد :حجاب  -اصطالح موسیقی -واژه شور ،دو معنی دارد :هیجان  -دستگاه موسیقیایهام تناسب:
ببنند ینکنفس ای آسنننمنان دریینه صنننبح

بر آفتاب که امشنب خوش اسنت با قمرم ()68 /1

 واژه قمر استعاره از معشوق است ولی در اینجا با آفتاب تناسب دارد. -3-3-4پارادوکس یا متناقض نما:
آن است که سخن بهظاهر متناقض و محا باشد ،ولی این امر ناممکن به شکلی هنری توجیه شود آنگاه محا نخواهد
بود .و اینک نمونههایی از مجموعههای شعر اخوان:
ساز او باران سرودش باد  /جامهاش شوالی عریانی ست) 423 /1( .
دیریست نشسته ،خاموش و گویا)649/1( .
 -4-3-4حسّ آمیزی:
س است بهگونهای که با ایجاد موسیقی معنوی به تأثیر سخن بیفزاید.
س آمیزی آمیختن دو یا چند ح ّ
ح ّ
*بوی را گر چه نبینند ،شنیدم شنوند بوی بد ز آنیه در آنیم و در آنی بینم

()1403/2

*منینینوشنننند گنوشنننشننننان ،در خنواب پنینش از ظنهنر  /جنین سنننبنز و سنننرخ یننا اغنلننب بننفنش خنواب بنعنندازظنهنر
()857/1
دانش بیان ،در چهار زمینۀ تشننبیه ،اسننتعاره ،مجاز ،کنایه در اشننعار شنناعر بهکاررفته اسننت که به دلیل پرهیز از اطناب،
بخش مجاز و کنایه در این بخش ذکر نشدند.
 -5-3-4تشبیه و اقسام آن؛
تشبیه ملفوف:
«تشبیهی است که چند مشبّه (حداقل دو تا) جداگانه ذکر شود و س س مشبّههای هرکدام به ترتیب جداگانه گفته شود.
پس اینگونه تشبیه مبتنی بر صنعت بدیعی لفونشر است.
بناد سنننحر خوشتر اسنننت از نفس صنننبح

چون زر و سنیماند این دو در بر هشنیار ( )162/1

ربرسی سبک شناختی اشعار مهدی اخوان اثلث
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مشبّهها ،باد سحر و نفس صبح است و مش ّبهٌ به ها ،به طریق لفونشر مرتب زر و سیم است.
*آنچنان در اوج و سنر در ابرِ افسنانه /که به جنبش قصنۀ دیوار چین و سندّ اسنکندر  /کاخسنازی عنکبوت و خاکبازی
کودکان را بیشتر ماند)1615/2( .
مشبّهها :دیوار چین و سدّ اسکندر  /مشبّه به ها :کاخسازی عنکبوت و خاکبازی کودکان
تشبیه مفروق:
« آن است که چند مشبّه و مشبّه به آورده شود هر مشبّه با مشبّه به خود( ».داد)75:1378 ،
*آسمان پیداست /چون یکی برج بلند جادویی ،دیوارش از اطلس/پارههای ابر ،همیون غرفههای برج
و آن کبوترهای پران در فضای برج/مثل چشمکزن چراغی چند مهتابی ()506/1
 آسمان به برج جادویی /ابر به غرفه /کبوتر به چشمکزن تشبیه شده است.تشبیه جمع«آن است که برای یک مشبّه ،چند مشبّه به میآورند (».داد)133:1378،
*منم من ،میهمان هر شنبت لولی وش مغموم /منم من ،سننمِ تی اخوردة رنجور /منم دشننام پسنت آفرینش ،نغمۀ ناجور
()371/1
 شاعر به لولی /سنم تی اخورده  /دشنام  /نغمه تشبیه شده است.تشبیه مضمر :آن است که گوینده چیزی را به چیزی تشبیه کند ولی در ظاهر نشان دهد که مقصودش تشبیه نیست.
*جنگل غنوده باز در اعماق ژرف شنب /گوشنش نمینیوشند و چشنمش نمیپرد/سنبز پری به دامن دیو سنیا به خواب
خونین فسانهها را از یاد میبرد)455 /1( .
 جنگل به پری سبزرنم و شب به دیو سیاه تشبیه شده است.تشبیه تفضیل:
«آن اسنت که شناعر مشنبّه را به مشنبّه به مانند میکند امّا آن را بهنوعی بر مشنبّه به برتری میدهد»( علوی مقدّم و اشنرف
زاده)110:1390 ،
*در افسانه مغزی هست ،گاهی مغز نغزی هست/به کرداری که در یک ذرّه صد خورشید،شاید تواناتر()1720/2
ترجیح وبرتری تأثیر افسانه بر تأثیر خورشید.*لعبتی آنسوی دریایی...چون عروسک ،لیک جان دارد)1680/2( .
تشبیه و رجحان یار بر عروسک.تشـبیه مشـرو «:شنباهت بین مشنبّه و مشنبّه به درگرو شنرطی اسنت که آن را ذکر میکنند .ادات شنرط معموالً اگر (گر)
است( ».علوی مقدّم و اشرف زاده)110:1390 ،
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گر گشننادهروی و خندان بود و دسننتش زر نثار ( )1515/2

تشبیه ابر به یار اگر گشادهرو باشد.تشبیه حروفی  « :در این نوع تشبیه معموالً ،حروف مشبه بهواقع میشوند( ».تجلیل)85:1368،
بنننا النننفقنننامنننتنننان هنننینننچنننندار
آوخ کنننه زینننر ِ

بنننار ِ غنننمننناننننم

شنننند قندم دا و موتلف نشنننندم ()1215/2
خ نمّننینند الننف مننثنناب نۀ مننیننمننی ()128/1

 -7-3-4اســتعاره«اسننتعاره تشننبیهی اسننت که از ارکان آن فقط مشننبّه به را ذکر نموده و باقی را حذف کردهاند».
(رجایی)180 :1390 ،
استعارة مصرّحه ،استعارهای است که در آن ا مشبّه حنذف و مشبّه به آورده میشود که خود دارای اقسامی است:
الف –استعارۀ مصرّحه مجرّده :فرمو آن :مشبّه به  +مالئمات (صفات) مشبّه.
شنننگنرف اسننننت و افسننننانگنی کننار او

شنننگفنتآفرین ،کناخ سنننتوار او ()1442/2

 کاخ استعاره از شاهنامه  /استواری و افسانگی ،از مالئمات آن.پننس از پنناسنننننی دو از خنناور بننرآینند

حرم بنانوی شنننب هودج نشنننیننا ()1262 /2

 حرم بانوی شب :استعاره از ماه  /خاور و پاسی از شب  ،مالئمات مشبّه.ج – استعاره مصرّحه مطلقه
فرمو آن :مشبّه  +مالئمات مشبّه به و مشبّه
مهری بنه حندّ و کنابین ،خوب وخوش و بنه آیین

ینا رب مبنارکش بناد این بندر نو دمینده ()1424/2

 بدر :استعاره از یار و از مالئمات آن :مهر ی به حد وکابین است .ونو دمیده از مالئمات بدر استد -استعاره مکنیٌه
«آنگاهکه تشنبیهی در ذهن و خیا گوینده ،پنهان باشند ،اما لفظ مشنبّه را ذکر کند و مشنبّه به را حذف نماید ،و یکی از
لوازم مشبّه به را ذکر کند و به مشبّه اسناد دهد( ».علوی مقدّم و اشرف زاده)121 :1390 ،
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الف – بهصورت اوافه که به آن در دستور زبان ،اوافۀ استعاری میگویند.
و آنطننننرف کننننوه سنننننِننننتننننرگ

بنر سنننرش چننادر پنناکنینزة بنرف ()1622/2

*تفی دیگر به ریش عرش و بر آیین این ایّام! ()618 /1

ب – بهصورت غیر اوافی که در آن بین مکنیّه و تخییلیّه فاصله است.
باد بر سطح زمین گیسو پریشیده /میخزید و بر سرخود خاک میپاشید پرتشویش)1632/2( .
ینا رب د من عکس ترا قناب گرفتنه سنننت

جنان روح منه و مهر ِ جهنان تناب گرفتنه سنننت ()1778 /2

اخوان در سنرودن اشنعارش به این توجه نمیکند که از کدام آرایۀ بدیعی یا بیانی اسنتفاده کند تا شنعرش زیباتر شنود
بلکه چنان بیان و بدیع و تصننویرسننازی ،طبیعی و بدون تکلّف در شننعرش جاری میشننود که ناخودآگاه مخاطب از
شننیدن آن مسنرور میگردد .با توجه به نمونههایی که ذکر شند ،تقریباً با همۀ این ظرایف ادبی آشننایی دارد و هر جا که
کالم نیاز به تخیل دارد از تخیالت ادبی بهره میگیرد .هدف شناعر ،بیشنتر بیان احسناسنات و تأثیر کالم اسنت و با توجه
به مضننامین اجتماعی و سننیاسننی موجود در اشننعارش ،پرداختن به زیباییهای لفظی و معنوی ،مثل :نظامی ،سننعدی و
حافظ ،جزو اهداف اصننلی او نیسننت و ارائۀ آمار دقیق از صنننایع بدیعی یا بیانی و بسننامد آنها در شننعرش بسننیار کار
دشواری است.
یادداشـتها :تمامی ابیات و اشنعار اخوان ثالث از مجموعه اشنعار ایشنان انتخابشنده اسنت و برای پرهیز از اطناب و
تکرار ،در داخل پرانتز ،در سمت راست ،شماره جلد و در سمت چپ ،شماره صفحه موردنظر آمده است.
 -5نتیجهگیری
سننبکشننناسننی ،یکی از شنناخههای مهم و اسنناسننی در پژوهش آثار ادبی به شننمار میآید و در حقیقت ،حلقۀ
پیوندی است بین دانشهای ادبی و زبانی ،و تنها از رهگذر پژوهشهای سبکشناسی است که ارزش و نقش موثّر آثار
بزرگان شنعر و ادب تفسنیر و آشنکار میشنود .پس از بررسنی «مجموعه اشنعار مهدی اخوان ثالث» در سنطوح مختلف
زبانی ،فکری و ادبی به نتایت علمی حاصل از این پژوهش بهطور کوتاه و فشرده اشاره میشود:
-1با توجّه به عالقه وافر شناعر به ادبیات کهن و باسنتانگرایی وی ،بسنامد واژگان باسنتانی و الفاظ اسنطورهای بیشنتر از
سایر واژگانها بوده است.
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 -2واژگان عربی و ابیات ملمّع ،بندرت در اشنعار ایشنان دیده میشنود و میل وعالقۀ ذاتی شناعر بهسنوی واژگان اصنیل
فارسی است و در مواردی که ناگزیر بوده ،از کلمات عربی نیز استفاده کرده است.
 -3ترکیبسنازیهای بدیع و نو به کرّات در شنعر اخوان ثالث بهکاررفته اسنت که از فکر خلّاق و اندیشنۀ توانای شناعر
نشتت میگیرد.
-4اسنتفاده از زبان نمادین ،در اشنعار «م.امید» همیون سنایر شناعران معاصنر ،ناشنی از عوامل سنیاسنی و اجتماعی و اسنتبداد
شدید حاکم بر فضای جامعه بوده است که با آفرینش ابهام هنری ،تأثیر در مخاطب را بیشتر نموده است.
-5تأثیر سنبک خراسنانی بر اشنعار اخوان ،پدیدة انکارناپذیری اسنت و بسنیاری از مشنخصنههای نحوی سنبک خراسنانی را
به شکل برجسته و شاخص میشود در اشعار او یافت.
-6در بعضی اشعار ،استفادة بجا و زیبای اخوان از قالب طنز برای بیان واقعیتهای اجتماع نمود پیداکرده است.
-7زبان اخوان لحن حماسننی دارد ،او وزن را در خدمت مضننمون قرار داده و قالبهای حماسننی و وننربی را برای بیان
درد و رنت بهکاربرده است که نوعی سنّت شکنی محسوب میگردد.
 -8اسنتفاده زیادی از صننایع بدیعی در شنعر نو دارد تلمیح ،تکرار ،ایهام تناسنب و ایهام ،جناس تضناد و  ...بهوفور در
مجموعه اشعارش یافت میشود.
 -9کاربرد فراوان اسنتعارههای مکنیّه و مصنرّحه ،نشنان میدهد که شناعر به ایجاز گویی گرایش چندانی ندارد و تفصنیل
را که باروح حماسه هم سازگارتر است ،بیشتر میپسندد و تشبیهات زیبا و ناب او با بسامد بسیار باالیی ،ملموس و عینی
است.
 -10مضنامین عشنق ،اجتماع ،مسنائل سنیاسنی و اجتماعی به زیباترین شنکل و با زبان نمادین در شنعر اخوان به تصنویر
کشیده شده است.

محم
مهین زنده دل  ،دکتر سید وردضا غیبی

ربرسی سبک شناختی اشعار مهدی اخوان اثلث

45

منابع
آ احمد ،جال ( )1357ارزیابی شتابزده ،تهران :امیرکبیر.
اخوان ثالث ،مهدی ( )1378ناگه غروب کدامین ستاره ،تهران :انتشارات بزرگمهر.
اخوان ثالث ،مهدی ( )1390متن کامل ده کتاب شعر ،ج1و ،2تهران  :نشر زمستان.
اخوان ثالث ،مهدی ( )1384حریم سایههای سبز :مقاالت ،تهران :زمستان ،مروارید.
ایران زاده ،نعمتاهلل (« )1390نظریة سبک در ایران» ،فصلنامۀ تخصصی سبکشناسی نظم و نثر(بهار ادب)،سا
چهارم ،شمارة دوم ،صص.20-1
بننهار ،محمدتقی( )1389سبکشناسی ،تهران :انتشارات زوّار.

بهمنی مطلق ،حجت اهلل ،پور نامداریان ،تقی (« )1391تامّلی در زبان قصاید اخوان ثالث» ،نشریۀ ادبیّات پارسی
معاصر ،شمارة اوّ  ،سا دوّم ،صص.23-1
تجلیل ،جلیل ( )1376معانی وبیان ،چاپ ششم ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
حسین پور جافی ،علی( )1387جریانهای شعری معاصر ،تهران:امیرکبیر.
داد ،سیما ( ،) 1375فرهنگ اصطالحات ادبی ،تهران:انتشارات مروارید.
رجائی ،محمدخلیل ( )1390معالم البالغه در علم معانی و بیان و بدیع ،دانشگاه شیراز ،مرکز نشر.
روزبه ،محمد روا ( )1386ادبیات معاصر ایران(شعر) ،تهران :نشر روزگار.
زرقانی ،مهدی ( )1384چشمانداز شعر معاصر ایران ،تهران :نشر ثالث.
زمردی ،حمیرا ،مرشدی ،هانیه (« )1389بررسی تاثیر شاهنامه فردوسی بر آثار مهدی اخوان

ثالث در حوزه سبکشناسی» ،روایات اساطیری و داستانپردازی ،فصلنامه تخصصی
سبکشناسی نظم و نثر (بهار ادب) ،سا سوم ،شماره ،3صص.90-71:
سعدی ،مشرف الدین مصلح بن عبداهلل ( )1386کلیات سعدی ،به تصحیح نظامالدین نوری ،تهران :انتشارات کتاب
آبان.
سمیعی گیالنی ،احمد (« ،)1386مبانی سبکشناسی شعر» ،فصلنامۀ ادب پژوهی ،شماره  ،2صص.76-49
شمیسا ،سیروس ( )1373کلیّات سبکشناسی ،تهران:انتشارات فردوس.

تخ
قند اپرسی (فصلناهم صصی زبان و ادبیات افرسی)

سال سوم  ،شماره  ، 4ایپپی ،9زمستان 1399

46

شفیعی کدکنی ،محمدروا( )1368موسیقی شعر ،تهران :نشر آگاه.
شفیعی کدکنی ،محمدروا ( )1370صور خیال در شعر فارسی ،تهران :نشر آگاه.
شفیعی کدکنی ،محمدروا ( )1391حاالت و مقامات م.امید ،تهران :انتشارات سخن.
شکری ،حمیده ،پورالخاص ،شکراهلل ،صالحی ،عسگر(«)1396بررسی طنز سیاه در آثار مهدی اخوان ثالث»،
کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات.
صفوی ،کوروش( )1375از زبانشناسی به ادبیات ،جلد او (نظم) تهران :انتشارات سورة مهر.
صمصام ،حمید ،شیخزاده ،نازنین («)1395برجستهسازی در شعر اخوان ثالث» ،ماهنامۀ دانشگاه آزاد زاهدان،
شمارة  ،6صص.48-70
عاصی ،مصطفی ،نوبخت ،محسن (« )1390تحلیل سبکشناختی شعر اخوان(آنگاه پس از تندر) رویکردی
نقشگرا» ،زبان شناخت ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سا دوم ،شماره دوم،
صص.98-69
علوی مقدم ،محمدروا اشرف زاده (  )1390معانی و بیان، ،تهران :نشر سمت.
کاخی ،مرتضی ( )1379باغ بیبرگی ،تهران :زمستان.
کریمی ،فرزاد ،غالمحسین زاده ،غالمحسین ،طاهری ،قدرت اهلل (« )1391سبکشناسی روایت در شعر اخوان
ثالث (با تأکید بر نقد روایی نشانهها)» ،کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی ،سا سیزدهم ،شماره،24
صص.63-43
لنگرودی ،شمس ( )1381تاریخ تحلیلی شعر نو ،تهران.

نوری ،علیروا (« )1387نگاهی به شعر اجتماعی مهدی اخوان ثالث» ،فصلنامۀ علمی زبان وادبیّات فارسی
دانشگاه آزاد اسالمی اراک ،سا چهارم ،شمارة ،14تابستان  ،1387صص.168-151
همایی  ،جال الدین ( )1370معانی و بیان  ،تهران :نشر هما.

یانس ،ندا « )1395( ،تأملی در سبک شعر مهدی اخوان ثالث»،کنگره بینالمللی زبان و ادبیات ،دانشگاه
تربتحیدریه ،نمایه شده در سیویلیکا.

47

محم
 دکتر سید وردضا غیبی، مهین زنده دل

ربرسی سبک شناختی اشعار مهدی اخوان اثلث

Stylistic analysis of Akhavan's poems
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Abstract:

Stylistics normally involves the analysis of the linguistic, semantic, and ideological
features of a literary text. Mahdi Akhavane Sales, as a prominent figure of the
contemporary Persian literature, with piles of knowledge on classic literature, turned
to modern poetry, and with his unique poetic style he proved that composing in vain
of modern poetry is not due to his inability in following classical poetry. To provide
a better understanding of the Khurasani poet’s unique achievements, this study
conducted a stylistic analysis on his collected poems in linguistic, literary and
ideological levels. The study attempted to determine these features along with some
concerned examples. Archaism, novelty of allocation, applying symbolic language,
being under the impacts of Khurasani style, applying meticulous rhetorical figures
and epic tone in poems of this great poet, are the most outstanding conclusions of this
survey. Ideological level, linguistic level and literary level of Akhavan’s poems has
been analyzed in this study.
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