
 

 در اشعار اخوان ثالث و منوچهري دامغانی» ابر«

 
 فاطمه راهی

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی -دانشجوي زبان و ادبیات فارسی

 یداله بهمنی مطلق
 رجاییعضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید  -استادیار

 چکیده
پردازند و گاه مضمون واحدي  بینی خویش، به بازسازي و تقلید از طبیعت می حسب استعداد هنري و جهان شاعران بر

ها و واژگان، با  کنند. مضامین، قالب آفرینی می اي مشترك در ذهن و زبان خود دنبال و آن را باز را به عنوان خمیرمایه
ها، اشکال  است، که با رنگ» ابر«گیرند. یکی از این مضامین  تازه و نمادین به خود میگذشت زمان و تغییر محیط، معانی 

را در اشعار منوچهري » ابر«و حاالت مختلف در دفتر شعر شاعران، حضور یافته است. در این مقاله بر آنیم تا حضور 
شود؛  گرایی محسوب می سازي و طبیعت دامغانی، شاعر برجسته سبک خراسانی، که به عنوان نماینده این دوره در تصویر

با مهدي اخوان ثالث، شاگرد خلف نیما یوشیج و از شاعران بنام دوره معاصر، که دلبستگی و ارتباط خاصی با میراث 
کهن شعر فارسی و سبک خراسانی دارد، مقایسه کنیم و از این رهگذر، به سیر تحول معنایی این واژه در گذر زمان و 

 اشتراکات معنایی، طرز تلقّی و قدرت خلّاقیت این دو شاعر پی ببریم. ها و نیز سبک
 منوچهري دامغانی، مهدي اخوان ثالث، ابر واژگان کلیدي:

 
 مقدمه

شعر امروز ایران، حاصل نگاه متفاوت به جهان اکنون است و این جهان، جهانی است متفاوت با جهان 
هاي  شاعران امروز با دیدگاه پیشینیان به تبع گذشت روزگاران دچار دگرگونیناگفته پیداست که زاویۀ نگرش .ها دیروز

هاي دیروز تا امروز تا فرداها همه و همه ریشه در  ژرف و گاه بنیادي شده است. هرچند که تمامی آراء و دیدگاه
که آدمی در آن اي است  کرانه وجوي کشف ابعاد رازناك جهان بی خاستگاهی واحد دارند و آن تالش بشر در جست

ها، بیش از انسان امروز به دامان اوهام و  زید. اگر انسان بدوي براي تبیین و ترسیم اسرار جهان پدیده زیسته و می می
هاي دنیاي ذهن خود نیست.  نیاز از تصویرگري اشیاء و پدیده برده است، انسان امروز نیز بی خیاالت پناه می

 ).5-1: 1377(گودرزي،
ها و به یک شکل و اندازه و یک رنگ.  ادوار شعر فارسی حضور و نمود دارد، اما نه در همۀ دورهطبیعت در همۀ 

بینی هریک و نیز خواست و پسند ادب آن روز و  میزان عنایت شاعران به طبیعت و عناصر آن، بسته به جایگاه و جهان
و دورة سبک خراسانی به عنوان یک موضوع  چون سه قرن اول شعر فارسی روزگار، متفاوت بوده است. طبیعت، گاه هم

شود، و گاه به عنوان یک وسیله و واسطه درکنار وسایل و  و شاید یک هدف برجسته، در شعر شاعران دیده می
که در شعر  ترکه همانا خالق طبیعت و قدرت آفرینندگی اوست. چنان هاي دیگر براي بازگوکردن هدفی بزرگ واسطه

نمایی شاعر در ساختن ابیات جالب و  مشهود است،گاه نیز به عنوان میدانی دیگر براي قدرتشاعران بزرگ سبک عراقی 
 گر است. که در اشعار سبک هندي جلوه انگیز، چنان بر تحسین

شعر فارسی را در فاصلۀ سه قرن نخستین یعنی تا پایان قرن پنجم هجري باید شعر طبیعت خواند. زیرا با اینکه 
توان  گاه شعر از طبیعت به معنی وسیع کلمه نمی عناصري اولیه در هر زمان و مکانی است و هیچطبیعت همیشه از 
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که شعر  ا تفکیک کرد، شعر فارسی در این دوره بخصوص از نظر توجه به طبیعت سرشارترین دورة شعر فارسی است. چر

 )324: 1388کدکنی، گرا. (شفیعی این دوره شعر آفاقی است و برون
ي که ا شناخت جامعه اش ي رنگ آن دوره را با خود همراه دارد. شناخت ارزش واقعی هر شعر الزمها دورهشعر هر 

شد. هر شاعر از محیط خود با مطالعه در احوال نفسانی شاعر و مخاطبانش می چنینوجود آمده است. هم شعر براي آن به
 )42: .1379ب،کو و رنگ محلّی همین است. (زرین گیرد الهام می

ود. شعر منوچهري از لحاظ حسی و ر از نظر تصاویر شعري به شمار می  منوچهري دامغانی بهترین نمایندة این دوره
و جوان  هاگویی نفَس زمین، زمزمۀ جویبار، لطف نسیم، رقص گلکه  آفاقی، نمونۀ بارز پیوستگی با طبیعت است. چندان

افتادن زمین و سکوت آن در  نفس یز پیري و فرسودگی، از. نکندشدن جهان رادر بهاران ازصمیم دل و جان حس می
ي سریع وحساسیت خاصی در برابر طبیعت دارد که  ناشی از ها .  این طبع پرهیجان واکنشکندزمستان را احساس می
 فطرت شاعرانۀ اوست. 

 )43: 1370(دبیرسیاقی،
زبانی تحمیل شده است. شاعر با زبانی سمبلیک  در شعر معاصر، نگاه نوین شاعر به جهان درون و برون، بر روابطاما 

اي را به  ) پایه و اساس شعر معاصر بر تصویر قرار دارد، تصویري که یا اندیشه69: 1388کدکنی، گوید. (شفیعی سخن می
» است.اي از زمان  خوردگی عاطفی و عقالنی در برهه دهندة گره نشان«گذارد یا الهامی را. به گفته پاونه، تصویر نمایش می

بخشد تا خواننده را به تأثّر وادارد، حال قوت این  گري می کند و به آن جلوه می شاعر در شعر معاصر، معنی را صورت
نماید. (جباري  کند و نگاه و دید وي را با خود همراه می ها هرچه بیشتر باشد، در شنونده نفوذ پیدا می تصویر
 )4-5.ص ص1382مقدم،
هاي سنّت را از رودکی تا  سنّتی فارسی بود. او تنها شاعر عصر ماست که مجموعۀ زیبایی اخوان ادامۀ طبیعی شعر«

بهار در خود گلچین کرده است. حتّی بخشی از مواد کار خود را از شعراي سبک هندي گرفته است. دو خصوصیت 
یی از زندگی و تاریخ ها برجستۀ شعر اخوان، نخست زبان غنی و طنین او و دیگر جنبۀ اجتماعی شعرش که تصویر

 )59: .1390کدکنی، (شفیعی» معاصر دارد.
توان  هاي ادبی و کالمی شعر کهن دارد. می تردیدي نیست که شیوة بیان امروزیان کم یا زیاد ریشه در بسیاري از سنّت

هاي مختلف شعر از  گرفت و با بررسی جنبه هاي دور تا به امروز پی بسیاري از مضامین بزرگان کالم پارسی را، از گذشته
کاربرد واژگان تا سبک و سیاق شاعري و خلق تصاویر و تعابیر و استفاده از شگردهاي قدیم و جدید و پرواز تخیل و 
نفوذ و رسوخ روح او در جسم موضوع مورد نظر، به تازگی و تجدد و یا کهنگی و جمود اندیشه شاعر دست یافت و در 

 ري نشست.مورد فراز و فرود خیال او به داو
به عنوان یکی از عناصر طبیعت در شعر منوچهري دامغانی شاعري از سبک کهن شعر » ابر«دراین پژوهش به بررسی  

فارسی و مهدي اخوان ثالث شاعري از دوران معاصر شعر فارسی پرداخته شده است، تا از این طریق به قدرت خلّاقیت، 
 چند و چون شاعري این بزرگان شهادت دهیم .ها واشتراکات معنایی و  طرز تلقّی و یا تفاوت

 
 
 
 

 بیان مسأله



 ۳٤۹/  در اشعار اخوان ثالث و منوچهري دامغانی» ابر«
 

هاي صور خیال شاعران بوده است.  مایه هجري استفاده از عناصر طبیعت، از بن 4-5خصوص  درهمۀ ادوار شعربه
حوزة رود. زیرا او توانسته است در  منوچهري دامغانی بهترین نمایندة سبک خراسانی از نظر تصاویر شعري به شمار می

 ترین شاعر در طول تاریخ ادب فارسی به شمار آید. هاي حسی و مادي طبیعت بزرگ تصویر
اي به طبیعت دارد و این  از طرفی مهدي اخوان ثالث به عنوان یکی از شاعران دوره معاصر توجه خاص و ویژه 

اعرانی است که سبک خراسانی هاي شعرش به وضوح مشاهده کرد. اخوان یکی از ش سازي توان در تصویر مطلب را می
هنر م. امید در ترکیب شعر کهن و سبک «پور، شاعر معاصر ایران، معتقد است که  در شعرش نمود فراوانی دارد. نادر نادر
هاي بعد  اي به وجود آورد که خاص او بود و اثري عمیق در هم نسالن او و نسل نیمایی و سوگ او بر گذشته مجموعه

شناس هستم نه ناقد... من هم از کار نیما الهام گرفتم و هم خود  من نه سبک«است:   باره گفته نگذاشت. اخوان در ای
 » شاید کوشیده باشم از خراسان دیروز به مازندران امروز برسم... ...ام برداشت داشته

ت و پسند ادب آن بینی هر شاعر و خواس البتّه میزان عنایت شاعران به طبیعت و عناصر آن بسته به جایگاه و جهان
که طبیعت در سبک خراسانی به عنوان یک موضوع و شاید یک هدف برجسته در  طوري روزگار، متفاوت بوده است. به

 توان به وضوح حضور طبیعت را احساس کرد. که در شعر منوچهري دامغانی می شود. چنان شعر شاعران دیده می
هاي مهدي اخوان ثالث (م.امید) شاعر  مقایسه و تطبیق سرودهگیرد،  چه در این تحقیق مورد بررسی قرار می آن

برجستۀ ادبیات معاصر فارسی، با اشعار منوچهري دامغانی نمایندة سبک خراسانی از نظر استفاده از یکی عناصر طبیعت 
ي عناصر طبیعت و بند باشد. بیان ابیات قابل تطبیق، تعیین بسامد از لحاظ کمی وکیفی، دسته در اشعارشان می »ابر«یعنی

ی تأثیر احتمالی شعراي معاصر، خصوصاً بررس در این تحقیق منظور نظر بوده است.» ابر«سازي دو شاعر از  نحوة تصویر
چنین بررسی و مقایسۀ احساسات و عواطف شعري دو  هاي شعر فارسی و سبک خراسانی، هم شاعر مورد نظر از بنیان

در ابیات هر   »ابر«ي موجود نگرش آنان به واژه ها  ها و تفاوت زمانی و تعیین شباهتشاعر از دو سبک نسبتاً دور با فاصلۀ 
رغم  دو شاعر در نهایت، ذهن را به اشتراکات روح و روان انسان و ذوق و احساس ناشی از ارتباط با طبیعت، علی

 شود.  هاي زمانی و مکانی رهنمون می هاي فرهنگی و فاصله تفاوت
 

 و بررسی بحث

 نگاهی اجمالی به زندگی و شعر منوچهري و اخوان
 منوچهري دامغانی:

. االلباب است  قوص بن احمد منوچهري، یاد کرده است، لباب  النجم احمد بن اي که از ابو ترین نوشته قدیمی
 عنوان منوچهري دامغانی یاد کرده است. ) خود او در جایی از اشعارش از خویش تحت 53:.1391(عوفی،

 برهرکسی لطف کند، لطف بیشتر                      بر احمد بن قوص بن احمد کند همی
هاي نخستین قرن پنجم اتفاق افتاده است. زیرا او در اشعاري که به عهد  والدت او ظاهراً در اواخر قرن چهارم یا سال

 »اندك عمر بسیار فضل«قول عوفی نیز بار به جوانی خود اشاره کرده است. بنا  سلطنت مسعود بن محمود سروده چند 
) منوچهري، بهترین نمایندة سبک خراسانی از نظر 580: 1385نوشته اند. (صفا، 432بود و تاریخ وفاتش را هم در سال 

ها و خصایص  رود. زیرا از نظر توفیق در مجموعۀ وسیعی از تصاویر گوناگون طبیعت، با رنگ تصاویر شعري به شمار می
هاي حسی و مادي طبیعت،  ی شاعر او توانسته است شاعر ممتاز این دوره و بر روي هم در حوزة تصویرویژة دید شخص

هاي حسی اوست و  رود. تصاویر شعري او اغلب، حاصل تجربه ترین شاعر در طول تاریخ ادب فارسی به شمار می بزرگ
 )510: 1388عی کدکنی،ها را دارا است. (شفی ترین وصف ازاین نظر طبیعت در دیوان او زنده
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 شیوه شاعري منوچهري:
هاي  در شعر قدیم، شاعران به دلیل پایبندي به الگوهاي محدود و منجمد، کمتر از چارچوب تصاویر و توصیف

افتاد، به غیر از بیست تا سی کلمۀ از پیش معلوم و  نهادند. مثالً وقتی شاعر به یاد کلمۀ زلف می قراردادي گام بیرون می
اندیشید. کلماتی که خود مضامین شعر را نیز به  هاي دیگري نمی قراردادي نظیر: شب، قصه، دل،کوتاه، مجنون و... به واژه

شد. از همین  هاي مکرّر و محدود می سازي همین تداعی قراردادي، موجب مضمون)204: .1377آورد.(حقوقی، همراه می
ها را به وضوح دریابیم.  نواختی آن و بهار و... بنگریم تا تکرار و یکرو کافیست به توصیفات شاعران قدیم از طبیعت 

 ها شعر این دوره، شعر لحظه )32: .1388گویند. (روزبه، گویی همۀ شاعران از یک باغ و بهار واحد سخن می
ي ا لحظهبلکه شاعر نگاه خاص خود را به یکی از اجزاء طبیعت که در شود ست، که در آن مطلبی مطرح نمیها ونگاه

 )75: .1382(شمیسا، .کند خاص کشف کرده است، به کمک تشبیه به خواننده منتقل می
ها و  ها و آرزو دنیایی که منوچهري در آن زیسته و یا خود را درآن محدودکرده است، دنیایی است کوچک، با آرمان

هاي  هان و کار جهان و واقعیتهاي بزرگ و متعالی و بینش و نگرش عمیق به ج هاي کوچک. اندیشه ها و غم شادي
گریز است، روح جوان و شاداب او سیطرة غم را  خورد منوچهري شاعري غم ندرت به چشم می بیرونی در شعر او به

داند که دیر یا زود همه طعمۀ  کند و می تابد. او نیز مانند خیام، هر لحظه حضور مرگ را پشت سر خود احساس می نمی بر
 )3: .1378پندارد. (مشتاق مهر، غم دنیا خوردن را کاري بیهوده و عبث میروي  مرگیمو از این

پرور است با فریاد  انگیز این دنیاي خیال هاي شگفت شعر شاعري که در دامان طبیعت پرورانده شده و دلبستۀ زیبایی
هاي شاعرانه در  آفرینیباد، سرود رود، کرشمۀ چشمه و شکوه کوه آشناست و از آن همه زیبایی متبلور است و در زیبا 

نگري و توصیف اشیاء  گرایی و جزئی در شعر منوچهري با برون) 37: .1387کند.(شجاع پور، شعر خود از آن یاد می
هاي مادي مواجهیم. او تصورش از شعر در این عصر، در حوزة خلق تصاویر گوناگون است. گویی جز این کار  پدیده

واقع او شاعري است  کند. در . منوچهري براي هر یک از اشیاء برابري خلق میشناسد وظیفۀ دیگري براي شاعر نمی
 )63: .1389نقّاش. (امینی،

آورد، درهمان صورت و ظاهر  اي که براي ما به ارمغان می نگرش منوچهري به طبیعت با همه دستاوردهاي شاعرانه
پردازي  گري و نقش کوشد تا در صورت ت، میشود و صرفاً شاعرانه است. او مانند نقّاشی مینیاتوریس متوقّف می

 )3: .1378اي در سایه قرار نگیرد. (ایلچی، آمیز، چهرة آشکار و پنهان اجزاي طبیعت هیچ گوشه خیال
 

 مهدي اخوان ثالث:
بردار شعر نو در ایران است.  مهدي اخوان ثالث با نام شعري ـ قلمیِ م.امیدـ از نظر تاریخی و زمانی دومین چهرة نام

 .شمار شاعرانی است که نیما را در زمان حیاتش بسیار زود شناخت و شعرهایش را براي او خواند اخوان از انگشت
من در این یقین دارم و از «باره گفته است:  در مشهد متولّد شد. خود او دراین  1307) اخوان در اسفند 38: .1378(افشار،

یکی از اوقات شب یا روز در توس به قول معروف متولّد شدم. یعنی  ها در پدر و مادر خود شنیدم که در یکی از سال
 )449: .1370(حریري،» که چشم دیگرم چندي بعد به دنیا گشوده شد. واقع یک چشم را به دنیا گشودم. توضیح آن در

أنوس بود و جا با زبان آلمانی آشنا شد. از کودکی با موسیقی م اخوان در هنرستان صنعتی مشهد درس خواند و در آن
که  نیز به زندان افتاد و یک سال زندانی بود. با آن 1332به زندان افتاد. درکودتاي مرداد  1328زد. در مبارزات  تار می



 ۳٥۱/  در اشعار اخوان ثالث و منوچهري دامغانی» ابر«
 

: 1383درگذشت. (شمیسا،1369تحصیالت رسمی نداشت، بحق استاد ادبیات فارسی بود. اخوان سرانجام در شهریور 
.469.( 

 شیوه شاعري اخوان ثالث:-1-4
گرایی (آرکائیسم) و شیوة  هاي حماسی و اساطیري، صالبت و سنگینی سبک خراسانی، باستان احیاي سنّت

سبک اخوان، سمبولیسم اجتماعی است. ) «1:.1385هاي شعري اخوان هستند. (شهبازي، ترین شاخصه گري از مهم روایت
) توفیق 477: .1383(شمیسا،» جستۀ شعر اوست.هاي بر معنایی از ویژگی هاي تک بعدي بودن شعر و استفاده از سمبل یک

رود. باید او را  ترین خصایص هنر او به شمار می اخوان در ایجاد یک زبان مشخص و شیوة بیان فصیح و مستقل، از مهم
 بري از خراسان ام از راه میان من کوشیده« گوید باره خود می این در شعر معاصر نامید. در» سبک خراسانی جدید«پیشواي 

 ) 118: .1390کدکنی، (شفیعی» به مازندران بروم. از خراسان دیروز به مازندران امروز.
که سبک شعري اخوان، از نظر زبانی به سبک خراسانی نزدیک است، اما از نظر محتوا تضادي آشکار در این  این با 

دار و با  همراه با طبیعتی جان خواري شود. در سبک خراسانی، توصیف طبیعت جایگاه ویژه دارد. شاد اصل دیده می
که در شعرش به  گذارد. حتّی در جایی زند. شعر اخوان، این قوانین را زیر پا می طراوت، در شعر این سبک موج می

که در سبک خراسانی،  شود. درحالی مایۀ تراژیک بر فضاي شعر دیده می توصیف طبیعت پرداخته، سایۀ نوعی غم و بن
خواه اخوان است. او در  رد، در شعر اخوان، توصیف پاییز بر جسته شده است. پاییز فصل دلگیر دا بهار حضوري چشم

رفتهو این همان راز پیوند  آور شکوه از دست یابد. پاییز هم زیباست و هم یاد پاییز به کشف زیبایی آرمانی خود دست می
چسب و ستودنی  شوم و وحشتناك، ولی دل چه شاعر با این فصل است. غم نوستالژیکی که در پاییز نهفته است، اگر

گردد و چشمه و گل و دشتی را وصف  می که به طبیعت بر جا که با روان شاعر یکی شده است: شعر اخوان آن است. چرا
ور است.  کند، از قدرت القائی بسیار بهره پردازد و یا ابر و باران را تجسم می کند و یا به تقلید از صداي پرندگان می می
 )54:.1373ستغیب،(د

توان به سه دورة  هاي نوآیین و نیمایی است. شعرهاي او را می کّلی اهمیت عمدة کار اخوان مربوط به شعر طور به
شعرهاي کالسیک، وي گرایش زیادي به سرودن شعرهاي کالسیک دارد و در این قالب به  -1بندي کرد:  مستقل طبقه

نئوکالسیک که دوره تکامل اوست و بین شعر نو و کالسیک است و با نیما و شعر شعرهاي  -2کند. آزمایی می نوعی طبع
خاطر شعرهاي نو نیمایی  شعرهاي نو که شهرت اخوان، به - 3شود. ها می ها و دو بیتی شود و شامل چهارپاره نو آشنا می
ورده است. حقیقت اخوان، شاعري نوپرداز است که طبع و ذوقش سخت به شعر کالسیک گره خ اوست. در

 )19: .1380(ترابی،
ا ام ،ویدگ می زندگیعبارتند از: ها  هاي اخوان اعم از سنّتی و نو، در هشت مجموعه چاپ شده است. این مجموعه شعر

دوزخ، ، درحیات کوچک پاییز در زندان، ارغنون،زمستان، تورا اي کهن بوم بر دوست دارم، آخر شاهنامه، باید زیست...
اوستا نیاز ا، ا سردام. 

ي سرشاراز ذوق و شوق طبیعت. اوج مستی ا یی از ادراك حسی شاعراست. لحظهها لحظه گر برخی اشعار اخوان، بیان
سد. این ذوق و مستی در اشتیاق زندة ر ي که همان ذات طبیعت است که با ذات آدمی به این مهمانی میا شاعر از باده

یکی از عوامل موجد زیبایی در شعر اخوان، ) 154، ص.1385کاخی،( یشی و سکر مطلوب استخو طبیعت نیز، همان بی
گو در شعر  و انگاري و استفاده از گفت  دار طریق جان ها به کالم، از گرایی و قابلیت تجسم، انواع حس و حال دادن تصویر
 )196: .1388خیال است. (احمدپور بردن از صور و بهره
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 در شعر اخوان و منوچهري» ابر«

پا افتاده  اي ظاهراً پیش توان به شیوه شناختن محتوا و مضمون نو و کهنه در آثار شعراي متقدم و معاصر، می باز براي
اي مشترك در کارگاه ذهن و زبان شعراي بزرگ دنبال  مایه صورت که موضوع واحدي را به عنوان خمیر متوسل شد. بدین

برد و از  مورد نظر به قدرت خالقّیت و چند و چون شاعري آن پیهاي  کرد و از باز آفرینی هنري هریک از مضمون 
ار شاعر را نتیجه گرفت یا دست به دست شدن موضوع، تازگی اندیشه و خلق تصاویر و تسلّط بر واژگان و ابداع و ابتک

بالعکس به ضعف و ناتوانی نیروي شاعري و کهنگی اندیشه او در ساخت و پرداخت موضوع شعر شهادت داد. 
 )  1: 1387فوالدوند،(

باالي سر انسان سایه گستر بوده » پوستین سرد و نمناکش«به عنوان مثال ابر، یکی از مضامینی است که از آغاز خلقت 
بینی خویش، به بازسازي و یا به قول ارسطو به تقلید ومحاکات از طبیعت  است. شاعر برحسب استعداد هنري و جهان

 تمایز و تفاوت آن با آثار مشابه خواهد بود:پردازد. همین امر، وجه  می
 فرخی سیستانی:

 برآمد قیرگون ابري زروي نیلگون دریا           چو رأي عاشقان گردان چو طبع بیدالن شیدا
 چو گردان گشته سیالبی میان آب آسوده           چو گردان گردبادي تندگردي تیره اندر وا

فرّخی، نسبت به شعراي پس از او برتري مسلّم دارد. چون تصاویر آنان به علّت کنی، شعر کد  به تحقیق استاد شفیعی
عدم تماس مستقیم با طبیعت، سخت ایستاده و مرده است. ابر فرّخی و معاصرانش مانند منوچهري از طراوت و بالندگی 

رسد به  ه دست، به قاآنی میشود و دست ب جا می به وقتی جا» ابر« و پویایی بیشتري برخوردار است. درصورتی که همین
نشیند؛ چون قاآنی از خودش چیزي نداشته که صرف  می  گرد و غباري تیره و دلگیر در کویر خشک به زمین فرو صورت

 ساختار ابر کند:
 به گردن تیره ابري بامدادان بر شد از دریا               جواهرخیز و گوهرریز و گوهربیز گوهرزا

 روي زنگیان تیره           شده گفتی همه چیره به مغزش علّت سوداچوچشم اهرمن خیره چو 
 هاي اخوان ثالث: وسلوك همین ابر درکار حال حرکت و سیر

 هایاهاي  چنین غمگین و«
 گریاندت اي ابر شبگیران اسفندي؟ کدامین سوگ می

 اگر دوریم اگر نزدیک
 )68: 1379اخوان،( بیا با هم بگرییم اي چو من تاریک

یک بند کوتاه و موجز و صادق و صمیمی و دردمندانه، از شعر صبوحی به همۀ آن چهار، پنج تشبیب یادشده همین 
خواهد از  شود و شاعر از او می در برابر طبیعت مرده، به جانداري زنده و پویا و صاحب ادراك تبدیل می» ابر«ارزد.  می

ها  ها و ناکامی شود که همۀ حسرت آلود تصویر می تیره و بغض دردي با او بنالد. آسمانی گرفته و سوگوار و ابري سر هم
 گرید. را زارزار می

ها  است که از باالي رواق خانه فرّخی و منوچهري و قاآنی درگذر بوده است. اختالف این ابر ابر اخوان، همان ابري 
جان  کرد، نه در توصیف و تشبیه بیجو  و بینی و دردمندي و کیفیت استعداد هنري شاعر جست را باید در تفاوت جهان

ها وجود دارد. ابر  موضوع. این تباین و تضاد در طبیعت، ناشی از تخاصم و تخالفی است که در زندگی اجتماعی انسان
انسان شدة اخوان، دیگر هیچ وجه اشتراکی با ابر مجعول قاآنی ندارد، ابري است غمگسار، همزاد، همدرد و هم صداي 

 )16: .1387،شاعر. (فوالدوند
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 :هاي ابر در شعر منوچهري جلوه 
ابر در شعر منوچهري از طراوت، تازگی، بالندگی و پویایی برخوردار است. ابري جاري بر آفاق و ساري بر دل و 
جان منوچهري ابري مجرّد از تأثیر و تأثّر مردم زمانۀ خویش. شاعر به علّت تماس مستقیم با طبیعت، تصویري که از ابر 

ي جهان ها منوچهري مانند بسیاري از توصیفات خود از طبیعت، در برابر پدیدهدهد، بسیار پویا و زنده است.  ست میبه د
. این توصیفات بسیار دقیق و حاصل دقتنظر اوست و از حد کند  یستد و مثل یک گزارشگر آن را وصف میا هستی می

 ود.ر وصف فراتر نمی
. غالب تصاویر از کند ونه پیچیدگی براي خواننده ایجاد نمیگ وکامالً ساده که هیچیی در سطح ادراك حسی ها وصف

ها مفهوم از پیش  هاي ادبی که در آن همۀ پدیده از دریچۀ سنّت نوع اثباتی بوده و کامالً قابل فهم و شفّاف هستند. شاعر
ایجاد باران بهاري با رعد در کشمکش و ستیز  در شعر او ابر، عمدتاً براينگرد.  شده دارند، به عناصر طبیعت می تعیین 

و  پیچ رد نگ، نقابی بر روي آسمان، مار پیچر است. در ابیات زیر، شاعر از تشبیهات حسی مانند تشبیه ابر به پرچمی سیاه
 یزد، بهره برده و تصاویري بدیع خلق کرده است:ر می ها ي حبشی که باران را چون شیر در دهان اللها سیاه، دایه

 چو مذهب یکی کتاب مطرِّد ابر چنان مطرد سیاه و بر او برق                هم
 )22: .1370سیاقی، دبیر(

 باغ پر گلبن کند، گلبن پر از دیبا کند   از حورا کند  پر  هارا چمن آذاري ابر
 )                                            25(همان، .                                     

 خندیدن و گریستن و جزر و مد بود  بیست بار روز هر را فشان  ابر گهر
 )                                         29(همان، .                                     

 آسمان بر رغم او در بوستان ظاهر شود   نقاب بندد آسمان روي پیش هزمان ابر
 )31(همان، .                                     

ابردیبادوز، دیبا دوزد اندر بوستان 
 ابر آذاري برآمد از کران کوهسار

 

 ارز باد عنبر سوز، عنبر سوزد اندر الله 
 |زارباد فروردین بجنبید از میان مرغ

 )36همان،.(
 ست شده يا دایه حبشی چون سیاه ابر
 

 باران چو شیر و الله ستان کودکی به شیر 
 )                                              48(همان،.                                      

 ار شد ابر علم شد سیاهد باد  علم
 

 ز زر یک دو طراز علم چونبرق چنان 
 )70(همان،.                                      

 برآمد ز کوه ابر مازندران
 چو سندان آهنگران گشته یخ

 

 چو مار شکنجی و ماز اندر آن 
 چو آهنگران ابر مازندران

 )                                           75(همان،.                                      
 پیکر  نگ و ماغر برآمد زاغ 

 نماز شامگاهی گشت صافی 
 

 یکی میغ از ستیغ کوه قارن 
 ز روي آسمان ابر معکّن

 )86(همان،.                                      
 ابر بهار باز کند مطرد سیاه

 
 هر گه که روي خویش به راود کند همی 

 )                 136(همان،.                                     
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طرف کوه برآمد دو سه پایه  ابر از

 آورد آللی به جوال و به عبایه
 ابر ازفزع باد چو ازکوه بخیزد
 تیغی بکشد منکر و میغی بنگیزد

 

 از شرم به رخساره  فروهشته وقایه 
 رسا از ساحل دریا چو حماالن به کتف

 باد درآویزد و لختی بستیزد با
 آخر نه بس آید به هزیمت بگریزد

 )                       166(همان،.                                    
 ي بیت زیر را مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است:ا گلستانی در مقاله

 وز سم اسبش به راه لؤلؤ تر ریخته       ابر بهاري ز دور اسب بر انگیخته                               
 )205(همان،.                                                                                

داشته است، به تصویر کشیده شده است. اما با اندکی تأمل  ابر بهاري مانند سوارکاري که اسب خود را به حرکت وا
یک واژة جداگانه است و کنایه از با شتاب حرکت کردن و تحریک شدن است و واژة » گیختهبران«ان گفت که تو می

اسب، باید با کسره و به شکل موصوف خوانده شود نه ساکن. چون در این صورت، ابر بهاري هم سوارکار است و هم 
شده است که از سم این اسب اسب، که نادرست است. پس بهتر است بگوییم، ابر بهاري مانند اسبی به حرکت واداشته 

 )2،.1379ریزد. (گلستانی، مرواریدهاي باران فرومی
 
 هاي ابر در شعر اخوان: جلوه 

ابر اخوان همان ابري است که از باالي طاق و رواق خانۀ منوچهري درگذربوده است و در آن جز لؤلؤ الال، گرد 
و... هیچ چیز دیگري ندیده است. اختالف این ابرها را باید زنگار، موي سنجاب، گنبد خضرا، صدف کردار، لوح پیروزه 

ن موضوع و جا و کرد نه توصیف و تشبیه بیج و و دردمندي و کیفیت استعداد هنري شاعر جست بینی در تفاوت جهان
جسمیت محض مضمون. ابر اخوان از مطلع تا مقطع، حامل و حاکی غم و درد و داغ دل است و شعور و عاطفه و 

یده و محروم اجتماع د ایی با اقتضاهاي جامعۀ سوگوار روزگار شاعر. چراکه ابر او از اقیانوس فرهنگ بالنو ردي و همد هم
ي از ا نه از آبشخور شاهان و امیران. ابري که اخوان روح خود را در تن مرده و سرد او دمانده است، پاره شود سیراب می

  )8 :1387ید. (فوالدوند،آ وجود او به حساب می
 دود پشت دریاها سیاهی از درون کاه

 با اشکی آویزان گر برآمد با نگاهی حیله
 ي دیگر آمدند از راهها به دنبالش سیاهی

 بگستردند بر صحراي عطشان قیرگون دامان 
 )45،: .1379(اخوان،                                        
 آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

 سرد نمناکش ابر، با آن پوستین
 )152(همان،.                                         

 وشن بود و روي گیتی از خورشید و ابرر سایه 
 پرند ابرها مانند مرغابی که هر دم می

 )16(همان،.                                          
 از میان ابرهاي خسته این امواج  نور
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 ن من استي تیرگی پیراي زریها نیزه
 )18(همان،.                                     

 بسا شب که به مرداب گذشت اي
 زیر سقف سیه و کوته ابر

 تا سحر ساکت و آرام گریست
 باز هم خسته نشد ابر ستبر

 )89(همان،.                                    
 ید:گو دربارة شعر زیر میگیبر باغ بیمرتضی کاخی در کتاب

 تشنگان  شعري تمثیلی است که اخوان با استفاده از عناصر طبیعت، ابر سیاه و باران و خورشید و گروه» سترون« شعر
رد. با ارد ولی هرگز نمید ید و امید نجات دارد. این ابر فضا را تیره میسرا که در انتظار آمدن باران هستند، می

کند اما بر مردم نیازمند و  نازایی است که پهنۀ آسمان را سیاه و تاریک می) این شعر روایت ابر 115:.1389آملی، محمدي(
دهد و  و وعید می اي از یک قدرت تحمیقی و پوشالی باشد که فقط وعده  تواند نشانه بارد. تمثیلی که می زمین تشنه نمی

 )284:.1385زند. (کاخی، مردم را گول می
 ببار اي ابر بارانی، ببار اي ابر بارانی

 از من لبان خشک عطشانم کنند شکایت می
 »شما را اي گروه تشنگان سیراب خواهم کرد«

 ساآ صداي رعد آمد باز با فریاد غول
 ولی باران نیامد...

 آیا این همان ابرست کاندر پی هزاران روشنی دارد؟«
 و آن پیر دروگر گفت با لبخند زهرآگین:

 » ردبا ارد، ولی هرگز نمید فضا را تیره می«
 )48(همان،.                                                

مد. ابرهاي تیره، تنها یک تکّه ابر د از روح و احساس خود در آن می ها در ابیات زیر اخوان به شیوة سمبولیست
به  تصاویري اتّفاقی و عمیق و به کمک عنصر خیال و عاطفۀ شعري نیست، بلکه نمودي از اندوه شاعر است که با

ند تا عمق و حقیقتی دیگر را به مخاطب نشان دهد. ابر در شعر ز ي ظاهري را کنار میها او جلوهشود.  خواننده القا می
اهد که از سر خو د و شاعر از او میشو دراك و عاطفه و شعور تبدیل میا اري زنده و پویا و صاحب د اخوان، به جان

 تنها که نه کند هد، فضایی چنان متناسب و هماهنگ ایجاد مید از ابر به دست میردي با او بنالد. شاعر با تصویري که د هم
و همه حکایت از اندوه مشترك  کند بلکه غم همۀ عالم را به جان و دل مخاطب سرازیر می» اسفندي گیر ابر شب«اندوه 

 ابر و شاعردارد: 
 چنین غمگین و هایاهاي

 فندي؟گیران اس یاندت اي ابر شبگر کدامین سوگ می
 اگر دوریم اگر نزدیک

 بیا با هم بگرییم اي چو من تاریک 
 )68،: 1379(اخوان،                                        
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 هرچه هرجا ابر خشم از اشک نفرت باد آبستن

 ر منبا ابر حسرت خاموش چو هم
 )89(همان،.                                          

 و خشن به ناگاه ابري ستبر
 ها بگسترد بر آسمان بال

 )100،ارغنون: .1391اخوان،(
 کش، به گردون میغ دیوي ست تنوره
 گون کلّه گرداگردش کبود
 پستان است یا نی، داهی سیاه

 برفش به مثل چو شیر و چو فلّه 
 )117(همان،.

 در تشنه کامی لب بمیر اي خشک 
 که این ابر سترون را نَمی نیست 

 )25:: .1338(اخوان،                         
 هاي ابر خزان شب بر سر زندان هاي چو گرید

 هاي دیگري دارم  هاي به کنج دخمه من هم
 )10،:.1348(اخوان،                              

 نم فضا صاف و زمین خشک و هوا بی
 ندانم پس کدامین ابر باریده است

 انبوهکه باز از سوي مغرب جنگل 
 ابري نیلگون برخاست

 )75(همان،.
 در صبح بهشت آیین

 ي ابر آن اعماق پهناورها پر است از خیمه
 )78ران (همان،.با ي سایه، رنگارنگ، بیها و اما ابر

 لکّه ابري بود
 با چادر سیا نامحرم خورشید را پوشید 

 )33:.1357(اخوان،                                  
 ابیات زیر را مورد تحلیل قرار داده است:» اخوان و سبک خراسانی«ي با عنوان ا فوالدوند در مقالهاهللا  عزّت

وشن ر روي یکدیگر قرار دارند. با سایه در این ابرهاي دوگانه، شاید از تضاد درون شاعر و تناقض حاکم بر جامعه، رو
را باالي سر خود  ها ه گاه سایۀ خیمۀ سرد و خیس آناندک شده تصاویر رنگین و نمناك چنان طرّاحی و ترسیم و توصیف 

ي ناپیدا روانند. ها ، بادبان برافراشته رو به ساحللنگر ي بیها . ابرهایی که مانند کاروانی پراکنده از کشتیکند حس می
 )11: 1387(فوالدوند،

 ي آب و زیباییها ابرها این بیشه
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 ي خیس نور و سایه اما با نهاد موجها خیمه
 آزاد ناآرام عاصی

 رؤیاي دریاها تر ابرها، آواره
 لنگر ، کوه موج و کشتی بیها کاروان
 ها اريقر شان ز نسج بیها بادبان

 ابرهایی که سحرگاهان بر اقیانوس پهناور
 رندبا و ابرهایی که شبانگه بر کویر تشنه می

 شوالي سراپاپوش چو ابرهایی هم
 دوشو ابرهایی چون شنل تور طراوت بیشه را بر 

 )45(همان،.                                             
 ي بسیارا دیده

 ابرها را در هم رؤیاي دریاها
 جر جر_رند، جر جربا رند و میبا یی که میها ابر

 )46(همان،.                                            
 ید:گو زیر میفوالدوند، در قسمتی دیگر از این مقاله در تحلیل ابیات 

ا و سخاوتمند پیشین ز ند، دیگر آن ابرهاي بارانا در این بند از شعر اخوان ابرها و شاعر، سرنوشتی مشترك یافته
ي سال با افسانۀ آب ها ستی، سالد و تهی چشمی نیستند، فقط ابر تصویرند. تشنگان و منتظران خود را به واسطۀ خشک

. درواقع، ابرها بیانگر اندوه و تنهایی شاعر هستند. شوند خیس خجلت می و از این فریب، ناگزیرکنند  افسون می
 )12: 1387(فوالدوند،

 رانبا یند یاران، هیچ ابري نیست بیگو گرچه می
 لیک
 هنگام ابرهایی را که شب شناسم می

 چون شب بارانی تصویر سرشارند
 آه،

 ابرهایی که چو من تنها
 ابر تصویرند، ابر سایه و رنگند

 ن دارد دریغ از گریه هم حتّیچشمشا
 )52انم چو من غمگین و دلتنگند (همان،.د گرچه می

 
 گیري نتیجه

 یافت: توان به نتایج ذیل دست در دیوان منوچهري و آثار اخوان ثالث می» ابر«از بررسی واژة 
ابر در شعر منوچهري از طراوت، تازگی، بالندگی و پویایی برخوردار است. ابري جاري بر آفاق و ساري بر دل و  -1

دهد بسیار پویا و زنده است. ابر  علّت تماس مستقیم با طبیعت، تصویري که از ابر به دست می جان او. منوچهري به 
در شعر منوچهري ابر، با توصیفات زنده خویش برخالف ابر اخوان. منوچهري ابري است مجرّد از تأثیر و تأثّر مردم زمانۀ
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پیچیدگی و ابهامی براي خواننده ایجاد  گونه یی است در سطح ادراك حسی و کامالً ساده که هیچها ار، وصفد و جان

ي ظاهري آن ها ن زیباییو شفّاف و واقعی است و تنها براي بیا فهم . غالب تصاویر از نوع اثباتی بوده و کامالً قابلکند نمی
 شود.   توصیف می

اهد که خو د و شاعر از او میشو عاطفه و شعور تبدیل می  اري زنده و پویا و صاحبد ابر در شعر اخوان، به جان -2
ند ك هد، فضایی چنان متناسب و هماهنگ ایجاد مید ردي با او بنالد. شاعر با تصویري که از ابر به دست مید از سر هم

. درتوصیف فضاها، کند بلکه غم همۀ عالم را به جان و دل مخاطب سرازیر می» اسفندي گیر ابر شب«اندوه  تنها که نه
اسفندي، همه  گیر خواند. غمگینی، هایاهاي، سوگ، گریاندن، ابر شب یگر را فرامید تمرکز و پیوندي وجود دارد که یک

 حکایت از اندوه مشترك ابر و شاعر دارد.
مد. د از روح و احساس خود در آن می ها دازد و به شیوة سمبولیستپر لفیق محیط برون و درون میاخوان به ت-3

ابر اخوان، حاکی غم و درد و داغ دل است و  ...ابرهاي تیره، تنها یک تکّه ابر نیست، بلکه نمودي از اندوه شاعر است
ند تا ز ي ظاهري را کنار میها زگار شاعر. او جلوهایی با اقتضاهاي جامعۀ سوگوار رونو ردي و همد شعور و عاطفه و هم

 عمق و حقیقتی دیگر را به مخاطب نشان دهد.
رد. اخوان با با و می گرید ي روزگاران را زارزار میها و ناکامیها  و مصیبت ها در شعر اخوان ابر بیانگر حسرت-4

 گر که نمایان کشد لود را به تصویر میآ ض، آسمانی گرفته و ابري تیره و بغ گرفته خلوص و صداقتی ویژة فضاي غم
د. زاویۀ دید اخوان مثل شو مصائب جامعۀ بالدیدة اطراف اوست. ابري که از فرهنگ محروم مردم و اجتماع سیراب می

پاي ابرهاي آواره، بر جنازة  به و تغافل نسبت به جامعه نیست، بلکه او پا مسئولیتّی ردي و بید انش، بیعصر منوچهري و هم
ي از وجود ا یزد چرا که شاعر روح خود را در تن مرده و سرد او دمانده است و پارهر اشک می ها و پاکی ها رد صداقتس

 ید.آ او به حساب می
ها بیش از رنگ در  پردازد. این کمیت گري از ابر می ها و خطوط به تصویر ها و حجم منوچهري به یاري شکل-5

ها؛ اما در شعر اخوان  است. توجه او به شکل هندسی اشیاء مطرح است نه تناسب رنگهاي شعري او به کار رفته  تصویر
سو و خصوصیات درونی و رازهاي نهان وراي  هاي حسی اشیاء چون رنگ، حجم، صدا و عطر از یک اي از ویژگی آمیزه

 محسوسات از سوي دیگر مطرح است.
هاي آن کلیت حاکم بر هستی است. اما منوچهري  وجوي نشانه  گراست و درواقع در جست  نگاه اخوان به ابر کل-6

 نگرد. جزءگراست و به ابر به صورت جزئی می
هاي منوچهري از ابر، روشن، ساده و ملموس است. ولی  ترین وجه افتراق این دو شاعر این است که وصف بزرگ-7

عدالتی و ظلم حاکم  از اوضاع بد اجتماع و بی در شعر اخوان عمدة توصیفات وي صورت نمادین دارد. مثالً ابر، سمبلی
 بر جامعه است.

بخش و طربناك است و نگرشی صرفاً شاعرانه  توصیفات منوچهري از ابر با توجه به جوان بودن شاعر بسیار شادي-8
نگرش شاعر  توان گفت دارد، اما توصیفات اخوان به دلیل روحیۀ ناامید شاعر، القاکننده نوعی حزن و اندوه است و می

 تر است. حکیمانه
هردو شاعر در توصیفات خود به جزئیات توجه خاصی دارند و در توصیف عناصر طبیعت حتّی رنگ، بو، شکل و...  -9

 اند. مورد توجه قرار داده
ان هاي زنده و پویایی از عناصر طبیعت بی گیري از آرایۀ تشخیص، توصیف هر دو شاعر در توصیف طبیعت با بهره -10

 اند. کرده
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 در آثار اخوان ثالث و دیوان منوچهري»  ابر«جدول فراوانی واژة 

آخر  زمستان
 شاهنامه

ازاین 
 13اوستا

تو را اي  ارغنون
کهن بوم 

... 

دوزخ اما 
 سرد

حیاط 
 کوچک

زندگی 
 گوید می

دیوان  جمع
 منوچهري

32 15 13 28 23 28 9 1 149 54 
 

ابر در آثار اخوان تقریباً سه برابر دیوان منوچهري توان دریافت که بسامد استفاده از واژة  با توجه به جدول فوق می-12
 شود. مایۀ تراژیک بر فضاي شعرش دیده می سایۀ نوعی غم و بناست و 
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