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چكیده
یکی از مباحث اصلی زیباشناسی ،تصاویر خیال انگیز شعری است .تشبیه از جمله تصاویر خیال استت کته جتز نزتب زیبتایی
آفرینی و هنری خود ،بار عاطفی اشعار را نیز افزایب می دهد .کشف این ویژگی ها برای مخاطب اهمیت خاصی دارد .اختوا
ثالث از جمله شاعرا نوپردازی است که از این عنصر تصویرساز در قالب ادبی قطعه -که قالبی سنتی است -بهرة زیادی بترده
است .با توجه به موزیکال بود شعر او ،پژوهب حاضر می کوشد تا مهارت شاعر را در شعر سنتی در زمینه تشتبیه دریابتد و
بداند چه تنوعاتی در ساختار طرفین تشبیه نهفته است؟ آیا مشبّه و مشبّه به از نظر ساختار ،تکراری هستند؟ آیا تصاویر شعری،
دغدغه ها و عواطف روحی شاعر را بیا می کند؟ یافته های پژوهب نشتا میدهتد کته اختوا ثالتث بتا مطالعته در اشتعار
گذشتگا  ،از ظرافت های شعر کالسیک آگاه است؛ و نوگرایی وی از سر عجز در برابر قواعد شعر کهن نیست .وی با استتفاده
از «عناصر طبیعت ،موجودات وهمی و اساطیری  ،عنصر رنگ، ،تصاویر حروفی ،تلمیحات قرآنتی» و ....بته نتوعی در ستاختار
طرفین تشبیه ،به خصوص"مشبّه به" تنوع ایجاد کرده تا شعر را از یکنواختی بیرو آورد  .نکتة مهم دیگر این است که از میا
تصاویر خیال،تشبیه ،بخب زیادی از بار معنایی و اندیشگی اشعارش را بر دوش دارد تا زمینه های عاطفی ابیات تزویت شتود؛
یعنی ،شاعر با چنین ابزارهایی می خواهد مکنونات و احساسات درونی خود را بیا کند تا مخاطب را تهیتی نمایتد .تصتاویر
خیالی که بیشتر مواقع با عاطفه و حاالت روحی شاعر همسویی دارد.
کلید واژه ها :اخوا ثالث؛ شعر سنتی؛ قطعه؛ عاطفه؛ طرفین تشبیه

مقدمه
مطالعه در روش هایی که باعث ایجاد موسیقی در کالم میشود ،برای مشتاقان شعر و ادب فارسی ،لذت
است « .اجزای کالم به وسیلة رشته ای از تناسبا

بشذش

و روابط لفظی یا معنایی به یكدیگر گره می خورنذد و شذبكة

منسجم از ارتباط آوایی یا معنایی پدید می آید که به آن کالم ادبی می گوینذد» (شمیسذا  .)2 :1370،در کذالم
ادبی ،ادیب سشن پرداز ،با ایجاد موسیقی و تصاویر خیال به تحریک عواطف می پذردازد و کذالم را از سذط
سشن عادی باالتر می برد تا به آن ،آب و رنگ ادبی بدهد ،به عبار

بهتر با فراهم کذردن چنذین فیذایی مذی

خواهد «مقصود خود را به بهترین وجه بفهماند تا در روح شنونده مؤثر باشد ،چندان کذه موجذب انقبذاا یذا
انبساط او گردد و خاطر او را برانگیزد ،تا حالتی را که منظور اوست از غم و شذادی و مهذر و کذین و رحذم و
عطوفذذت و انتقذذام و کینذذه جذذویی و خشذذم و عتذذاب و عفذذو و اغمذذاا و ام ذذال آن معذذانی ،در وی ایجذذاد
کند»(همایی.)4 :1388،
یكی از فنونی که شاعران بزرگ با استفاده از آن  ،کالم عادی را تبدیل به کالم ادبی می کنند فذن بیذان اسذت.
« بیان در لغت به معنی کشف و توضی است و در اصطالح اُدَبا عبار

است از مجموع قواعد و قوانینی که بذه

وسیلة آنها آوردن یک معنی به راه های مشتلف شناخته شود .راه های مشتلفی که شاعر یا نویسذنده بذرای بیذان
مقصود خود انتشاب می کند .برخی روشن و واض و بعیی مشفی و پوشیده است»( صفا .)37 :1377،مباحث
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علم بیان را «تشبیه ،استعاره ،کنایه و مجاز» تشكیل می دهند که هر کدام از اینهذا ،از عناصذر سذازندص تصذاویر
شعری هستند و ارزش شعر را دوچندان می سازند .چرا که «در علم بیان با روش های مشتلف ادای معنی واحد
و با ابزارهای مشتلف نقاشی در زبان آشنا می شویم و می آموزیم که چگونه باید مراد شاعران را از واژه هذا و
عباراتی که در معنای اصلی خود به کار نرفته اند دریافت»( شمیسا.)15 :1386،
از میان شاعران بزرگ نوپرداز عصر ما اخوان ثالث از جمله شاعرانی است کذه در نظذر دارد بذا انتشذاب واژه
هایی که بیشترین تصورا

ممكن را برمی انگیزند در قلب عالقمندان راه پیدا کند .شذعر اخذوان بذاغی اسذت

رنگین از هنرهای شاعرانه .در این باغ رنگین و پرگل ،موسیقی واژه ها و ترکیب کالم او شور و شذعف زیذادی
در خواننده ایجاد می کند .چرا که آشنایی شاعر با ادبیا

گتشتة کشور و آشنایی با ذهن و زبان موزیكال ایذن

مهم را رقم می زند .در حوزص علم بیان ،امواج وسیع تشیّل  ،او را مجبور به اسذتفاده از مقذوال

بیذانی سذاخته

است ،به طوری که کمتر صحنه ای از اشعار وی ،فاقد ،تشبیه ،تششیص و حتّی تناسب اسذت .تصذویرگرایی و
قابلیت تجسم و انواع حس و حال دادن ها به کالم ،از عوامل زیبایی بشش اشعار اخوان اسذت کذه در اشذعار
کهنه و نو خود را نشان میدهد .در این جستار قطعا

اخوان( قالب سنتی قطعه) را از منظر یكی از شاخه هذای

علم بیان؛ یعنی ،تشبیه بررسی می کنیم .از آنجایی که تشبیهاتش در اوج ذوق و نیروی آفرینندص شاعر ،با تشیّلذی
فشردص موجود در اشذعار سذنتی او ،تنذوع

دقیق همراه است ،در پژوهش حاضر برآنیم تا با پرداختن به تشبیها

ساختاری طرفین تشبیه و نقش آن در خلق آرایه های دیگر و همچنین هماهنگی آنهذا بذا عاطفذه را دریذابیم و
بدانیم چگونه جنبه های عاطفی مورد نظر شاعر از اعماق وجود او به سط می آیند و با تصویر همسو میشذوند
تا حی یت ادبی شعرش را رونق دهند.
از آن جایی که اخوان ثالث از بزرگان شعر معاصر است ،آثار و مقاال

زیادی دربذارص اشذعار او نوشذته شذده

است .اما به نظر میرسد تا کنون دربارص ظرافت های کاربرد تشبیه در اشعار سنتی وی ،به خصوص قالذب ادبذی
قطعه تحقیق مناسبی صور

نگرفته باشد .علی احمدپور در شهریار شهر سنگسذتان ،رضذا افیذلی در بررسذی

صور خیال شعر معاصر ،و ضیاءالدین ترابی در مقالة غنای موسیقایی شعر اخوان ،بیشتر اشعار نیمذایی وی را از
منظر موسیقی و زیبایی شناسی بررسی کرده اند و از توانایی اخوان در «قالب سنتی قطعه» شواهدی نیاورده اند.
البته حجت اهلل بهمنی مطلق در «درخت زندص بی برگ» از تشبیها

موجود در قطعا

اخوان سشن گفتذه و نیذز

شهناز محمدی در «گونه های تشبیه در اشعار سنتی اخوان» ،از تمامی قوالب سنتی و تشبیها
است .نویسندگان متکور بیشتر از بسامد تشبیه بر حسب ادا
عقلی ،و تشبیها

مفرد و مرکب و مقیّد بحث کرده اند .تفاو

آنها بحث کذرده

و وجه شبه ،طذرفین تشذبیه ،تشذبیها

حسذی و

و اهمیّت کار ما با نویسذندگان مذتکور در ایذن

است که در این پژوهش فقط تنوع در ساختار طرفین تشبیه را بررسذی مذی کنذیم و از همذاهنگی زمینذه هذای
عاطفی و معنایی با تصویر و نقش آنها در خلق دیگر آرایه ها نیز سشن خواهیم گفت.
روش کار ما در این پژوهش از نوع اسنادی و کتابشانه ای همراه با تحلیل محتواست .در این فرآیند متن اصذلی
و منابع نظری دست اول را مطالعه و یادداشت هایی مطابق اهداف تحقیق بذه گونذه ای روشذمند طبقذه بنذدی
کردیم ،سپس بر اساس موضوع به تحلیل موارد مششص شده پرداختیم.
1ذ تشبیه
یكی از امكانا

هنری که از تشیّل نویسنده مایه می گیرد و حاصل نوعی تجربذة ذهنذی اسذت ،تشذبیه اسذت.

« تشبیه در لغت به معنی چیزی را به چیز دیگر مانند کردن و در اصطالح یعنذی مقایسذه و کشذف و یذادآوری
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شباهت یا شباهتهایی بین دو چیز یا دو امر متفاو  ،این کشف حاصل دقت و ذوق و قریحة شاعر یذا نویسذنده
است»( میرصادقی) 83 :1388،این گونة ادبی از جملة صور خیال است که جز نقذش زیبذایی آفرینذی و هنذری
خود ،بار عاطفی جمال

را نیز افزایش می دهد .در قطعا

اخوان تشبیه مرکز اغلب صور

های خیال است.

به طور کُل شعرهای اخوان موسیقی گوشنوازی دارد .صور خیال شعرش ،به خصوص تشبیه آنقدر قذوی اسذت
که عواطف خوانند ه را تحریک کند .در این قسمت هنرنمایی اخوان ثالث را در تشبیها

فشرده بیان می کنیم،

به خصوص از منظر «تنوع در ساختار طرفین تشبیه» بررسی مذی کنذیم تذا میذزان تسذلط وی را در اسذتفاده از
امكانا

موسیقایی این عنصر هنری دریابیم.

 -1-1تشبیها

فشرده(بلیغ اضافی):

این تشذبیه« از اضذافه شذدن مشذبّه بذه ،بذه مشذبّه ،بذه صذور
(پورنامداریان .) 227 :1381،این گونه از تشبیها
زیر تنوع در ساختار اینگونه از تشبیها

در قطعا

یذک ترکیذب اضذافی بذه وجذود مذی آیذد

اخوان ثالث بسامد باالیی دارنذد .در نمونذه هذای

را بررسی می کنیم.

 -1-1-1عناصر طبیعت
اصوالً هنر اخوان در تصویرسازی بر این است که از یک چیز چندین تصویر ارا ه دهد تا احساسا

مشاطب از

درون به سط آیند و حالتی فریاد گونه پیدا کنند .برای م ال در بیت زیر از طریق تتابع اضافا  ،کلمذه گذردون
را طوری به کار برده که هم محور خلق تشبیه است و هم محور خلق تششیص و هم تهییج کنندص احساس:
مانند نی ،امذید! تذرا سذوز نالذه بذذس (اخذوان ثالذث: 1389 ،

ساز دگر ز مطرب گردونِ دون مشواه
)254

در اینجا ،هماهنگی تصویر با فیای عاطفی حاکم بر شعر -که از رهگتر کلما

فراهم شده -کامالً محسذوس

است .عاطفة حاکم بر شعر ،عواطف منفی چون غم و ناله و ناامیدی است که با کلما ِ «گذردون دون ،مشذواه،
نی ،سوز ناله» هماهنگی دارد .به عبار

بهتر گزارص انشایی«مشواه» که در معنی بیان عاقبت کار اسذت و گذزارص

خبری «ترا سوز ناله بس» که حصر صفت بر موصوف است به راحتی در انتقال عاطفذة منفذیِ حذاکم بذر بیذت
مؤثرند .از طرف دیگر  ،اخوان با تتابع اضافا  ،هم ترکیب اضافی و هم ترکیب وصفی ایجاد کرده .اهمیت این
ترکیب ها در تصویرسازی آنهاست .در ترکیب اضافی ،گردون به مطذرب تشذبیه شذده و در ترکیذب وصذفی،
گردون به انسانی تشبیه شده که پستی و رذالت از ویژگی های اوست .عالوه بر این ،جناس حذاکم بذر ترکیذب
وصفیِ «گردون دون» که نوعی جناس مكرّر یا مزدوج است ،در تقویت موسیقی داخلذی بیذت در کنذار دیگذر
جناس(سوز و ساز) مؤثر می افتد.
در تشبیها

فشردص اخوان ،تشبیها

عقلی به حسی نسبت به دیگر تشبیها

کاربرد بیشذتری دارنذد؛یعنی ،اگذر

یک سو ی خیال او مفهوم انتزاعی باشد ،طرف دیگر امری محسوس و ملموس خواهد بود .ممكن است این امذر
محسوس یكی از عناصر طبیعت یا اشیای مربوط به زندگی انسان باشد .بنابراین «وقتی مشبّه به ،عنصری طبیعذی
باشد سبب می شود که فیای شعر از وسعت و زیبایی طبیعت نیز برخوردار گردد»( پورنامداریان.)232 :1381،
مگر ابذربذششایش و لذطف حذق
گل شادابی و از باغچة شعر و هنر

بذه رأفت بذبذارد بذذر افذعال او (اخوان ثالث)287 :1389،
سرو بالنده و از هر چه تعلق آزاد (اخوان ثالث )142 :1391،
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را عواطف م بت احاطه کرده اند .نكتة مهم دیگر در تشبیها

باال ایذن اسذت کذه در بیذت

آغازین شباهت میان دو سوی تصویر برخاسته از فعل آنهاست که باعث پویایی بیشتر آن شده ،اما در بیذت دوم
وجه شبه از صفا

مشصوص« مشبّه به» منتزع میشود که در این صور

 ،هذر وقذت هنرنمذایی کذرده ،اغلذب

تصویر تكراری از کار درمی آید.
فشردص اخوان ،تازگی و باریک بینی و دقت نظر او کامالً مشهود اسذت ،بذه طذوری کذه

در بعیی از تشبیها

شباهت میان دو سوی تشبیه هنگام ارتباط با سایر اجزای شعر بهتر آشكار می شود .چنانچذه در بیذت زیذر نیذز
ر ابطة بین مشبّه که امری ذهنی است و مشبّه به که عنصر طبیعت است ،ابتدا قابل پتیرش نیسذت امّذا بذا آمذدن
صفت «تند» و فعل «سوخت» این رابطه پتیرفتنی است و برای مشاطب دلپسند و زیبا می شود:
مگرباد گیالن نیامد به ری
مرا سوخت تند آفتاب فراق
 -2-1-1تلمیحا

که روح مرا ارمغان آورد؟
بذگویید تذا سایذبذان آورد

(همان)151 :1391،

قرآنی

یكی دیگر از شگردها و ظرافتهای خاص اخوان در تصویرسازی که بسامد اندکی در قطعاتش دارد ،اسذتفاده از
تلمیحا

قرآنی در طرفین تشبیه است،چنانكه در بیت زیر با هنر خود این مهم را رقم زده است:

ظالم ظلمنا به باران نور
البته زمانی این تشبیها

بشوید ز طومار اعمال او (همان)287 :1389،

پرفروغترند که در کنار سایر اجزای کالم ،زمینة خلق آرایه های دیگر ادبذی را فذراهم

آورند تا بار تصویری و عاطفی شعر باال رود .اخوان در ترکیب آغازین این بیذت کذه تشذبیه فشذرده اسذت بذا
استفاده از تلمی قرآنی ،زمینة تصویری شعر را دو چندان می سازد .واژص«ظلمنا» به عنوان مشبّه و یكذی از پایذه
های تشبیه ،نه تنها محور خلق تشبیه گشته ،بلكه به همراه مشبّه به خود(ظالم) در خلق آرایة جنذاس و تقویذت
موسیقی داخلی بیت اثرگتار است .این واژه اشاره دارد به آیة«قالوا ربنا ظلمنا انفسذنا و لذم تغفرلنذا و ترحمنذا
لنكونن من الشاسرین»(قرآن،اعراف .) 23،نكتة ظریف دیگر در این بیت استفاده از سه ترکیب اضافی اسذت کذه
همگی تصویرسازند؛ یعنی بعنوان تشبیه فشرده بر پویایی و اصالت موسیقایی بیت افزوده اند .در تشبیه فشذردص «
باران نور» نباید هنر شاعر را از نظر دور داشت .هر دو رکن تشبیه ،محور خلق آرایه های دیگر شده اند .تناسب
معنایی« باران و بشوید» و تیاد« نور و ظالم» بر زیبایی این تصویر افزوده اسذت .طومذار اعمذال نیذز سذومین
ترکیب فشرده ای است که در کنار سایر ترکیبها بر تنوع تصاویر افزوده اسذت تذا مشاطذب کذام در فیذای
تجربة عاطفی شاعر قرار گیرد.
 -3-1-1تصاویر حروفی
استفاده از تصاویر حروفی شگرد دیگری است که در قطعا

اخوان به ندر

دیده می شود ،اما هر وقت از این

ابزار در تشبیهاتش بهره برده ،تشبیه با استعاره آمیشته شده و پذرده ای رنگذین از تصذاویر در جلذوی چشذمان
مشاطب باز میشود .البته این شیوه به نوعی تكراری است ،امّا متأثر از تنگنای قافیه نیست:
جوانی به تشنیع طی کرده،ریشت

به خاک عذبث،کذاخ آمال او

خدنگ الف گوژ گشت و گرفت

به کف الم وارون خم دال او (اخوان ثالث)286 :1389،

در بیت باال اخوان با استفاده از حرف گرایی(الف ،الم،دال) موسیقی بیت را تقویت می سذازد .وی بذا ظرافذت
خاص شاعرانة خود از ترکیب فشردص «خدنگ الف» ،هم تشبیه فشرده(تشبیه بلیذغ) مذی سذازد و هذم اسذتعارص

نگاهی به تن وع طرفین تشبیه و نقش آن در خلق آرایه های دیگر و هم سویی با عاطفه در اشعار سنتی اخوان ثالث
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فشرده(استعارص مصرّحه) و بدین ترتیب الیه های تصویر خود را تو در تو می سازد .البته مذوقعی ایذن ترکیذب،
بیشتر جلوه گر می شود که در کنار سایر حروف الفبا-که همگی بار تصویری دارند -خوش می نشیند .ترکیذب
الم وارون که استعاص از «عصذا» اسذت و ترکیذب«خذم دال» کذه اسذتعارص از قامذت خمیذده اسذت ،در کنذار
ترکیب«خدنگ الف» زمینه های تصویری و عاطفی بیت را فروغ خاصذی مذی دهذد .البتذه واج آرایذی«گ» در
مصراع اول و تناسب بین حروف«الف و الم و دال» به ترتیب موسیقی داخلی و معنایی بیت را طراو

خاصذی

داده است.
 -4-1-1شبه جمله در جایگاه مشبّه
استفاده از شبه جمله در جایگاه «مشبّه» از دیگر هنرهای اخوان در تشبیه سازی است .در قطعا

وی تنها مذورد

یافت شده شاهد زیر است که به زیبایی از آن بهره برده است:
وفا دایه شد مهربان تر ز مادر

چنان کش به افسون الال غنودی

دریغا ز بس بی وفایی که دیدی

بذذه بیغوله های دریغا غذنذودی

(اخوان ثالث )192 :1391،
زمینة معنایی این بیت را عاطفة حسر

تشكیل می دهد و این را از گزارص انشایی « دریغا» در شروع بیذت مذی

توان دری افت .اخوان ثالث برای اینكه زمینة تصویری بیت را تقویت سازد ،از این شبه جمله به عنذوان یكذی از
طرفین تشبیه استفاده می کند تا به نوعی تشبیه تازه ای خلق شود .تازگی این تشبیه فشرده(بیغوله های دریغذا)،
به خاطر مشبّه قرار دادن شبه جمله است .نكتة مهم دیگر ،محوریت آن در خلق آرایه های دیگر است .زیذرا در
کنار تشبیه ،واج آرایی و تصدیر نیز ایجاد شده است.
 -5-1-1حس آمیزی در تشبیه
از دیگر شگردهای کاربرد تشبیه در قطعا

اخوان ،حس آمیزی در تشبیه است؛ یعنی ،یكی از طرفین تشبیه پایه

گتار حس آمیزی است .استفاده از این گونة هنری نشانة دقت نظر ،تجربة دقیق و قدر

بیان شذاعر اسذت .در

چنین مواردی نیز به یک تصویر اکتفا نمی کند و عناصر تصویرساز دیگری را جهت تقویت نیروی تصذویری و
عاطفی شعر به کار می گیرد .این شیوه نیز در قطعا

وی بسامد ندارد:

نیست گویم نیست می آید صدا

کذوه را مذانذد جذواب زندگی

نیست جز کابوس وحشتهای تلخ

کاش برخیزم ز خواب زندگی
(همان)195 :1391،

ا خوان در این بیت با مؤخّر آوردن مسندالیه(کابوس وحشتهای تلخ) که ترکیب تصویرساز از نوع حذس آمیذزی
در تشبیه است ،غم و نا امیدی و ترس خود را از زندگی بیان می کند .تقدیم فعذل نفذی و حذرف اسذت نا ایذن
موضوع را نشان می دهد .چرا که« ساختمان جمالتی که مقصور و محصورند با نفی مقدم بر است نا حاصل مذی
شود»( تجلیل ) 18 :1390،تا تأکید و اهمیت موضوع برای مشاطب بیش از پیش روشن شود .البته وجود گذزارص
انشایی «کاش» در آغاز مصراع دوم ،سایه ای از عاطفة امید را نشان می دهد .شاعر در این مصذراع از ترکیذب
فشردص دیگری(خواب زندگی) استفاده می کند تا پیوند و ارتباط میان تصاویر قوی تر شود .این پیوند و تناسذب
از طریق کلما « کابوس ،وحشت و خواب» فراهم می شود که در شكل گیری تصاویر نقش دارند.
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وهمی

وهمی در تصویرهای شعری به ویژه در تشبیها

مشبه به ،واقع می شوند .در قطعا

او حیوانا

اخوان حیور دارند و اغلذب

و پرندگانی چون« اسب ،مذرغ ،قذو  ،شذاهین ،طذوطی ،شذیر،

جغد ،آهو ،سگ ،افعی» و موجودا

وهمی مانند «دیو ،غول و اژدها» یكی از دو سوی تشبیه(به خصوص مشبه

به) را تشكیل می دهند .در تشبیها

فشرده وقتی حیوان را مشبّه به ،استفاده می کند  ،مشبّه را در بیشذتر مواقذعِ

از امور عقلی و انتزاعی می آورد:
این کاهپر رواست که میماند؟

از کوه مرغ روح و تنی چونان

ارواح پذارسذاست که میماند

گویذند روح مذانذد ،یذا شاید
(اخوان ثالث)233 :1389،

که تنها میتواند قو حمقش را بپروارد

دنی قصابكی ضرب الم ل در ناجوانمردی

(همان)148 :1391،
زیر موجودا

در ابیا

وهمی و اساطیری را مشبّه به قرار داده است .این موجودا

اگرچه در حوزص حواس ما

قرار نمی گیرند امّا جاندار تصوّر می شوند:
طوفان صف صد دیو کین صد غول موجش زیر زین

کابوس وار از صد کمین تازان به شهر خوابها

(همان)201 :
غذیذب فرمذانذبذری از دیذو خذشذم است

شذدن از مذذقذتذیذای عذقذذل بذذیذذرون

(همان)278 :1389،
در ابیا

باال نیز مانند بسیاری از ابیا  ،هماهنگی لفظ با معنا را مشاهده می کنذیم .بذه طذوری کذه واژه هذای

تصویرساز حجم زیادی از بار عاطفی شعر را بدوش می کشند .در بیت زیر برعكس ابیا

باال،واژص«شیطان» کذه

زمینه ساز تشبیه فشرده است در جایگاه مشبّه آمده است :
پایتشت شاه شیطان است بازار ،ای امید

هر که رفت آنجا شیاطین لشت و مدهوش کنند

(همان)240 :
هنر اصلی اخوان را در این بیت ،باید در مصراع اول دید .جایی کذه بذا اسذتفاده از دو تشذبیه بلیذغ اضذافی و
اسنادی ،زمینه های تصویری و عاطفی بیت را رونق می بششد .تشبیه بازار به پایتشت شذیطان ،تشذبیه جدیذدی
است که اخوان برای تجسم بششیدن تجربه و اندیشة خود از آن استفاده کرده ،تا عاطفه و پیام خود را بهتذر بذه
خواننده انتقال دهد « .زیرا تأثیر عاطفی مطلبی که با تشبیه و استعاره بیان شود بیشتر است .از راه تشبیه مكنونا
درونی بهتر بیان می شود»( علوی مقدم .)146 :1391،نكتة مهم در این تشبیه نوع بیذان جمذال
مسند بر مسندالیه ،جملة انشایی که به صور

اسذت .تقذدیم

خطاب آمده ،و حتّی جملة اسنادی پایذانی ،همگذی ،بذر معنذای

تحتیر و تببیه شنونده -از طریق نكوهش -داللت دارند که زمینة معنایی بیت را در کنار زمینذة عذاطفی تقویذت
می سازند .حتّی بیان استعاری «شیاطین» و کنایة محاوره ای «لشت کردن» زمینه های تصویری شعر را دوچندان
می سازد.
 -7-1-1عنصر رنگ
در قطعا

اخوان از میان تشبیها

فشرده ،تصویرهایی که فقط رنگ ،عامل ارتباط میان دو سوی تصویر باشذد،

بسیار نادر است و فقط یک مورد دیده می شود که آن مورد هم تكراری است و تیمین از دیگران:

نگاهی به تن وع طرفین تشبیه و نقش آن در خلق آرایه های دیگر و هم سویی با عاطفه در اشعار سنتی اخوان ثالث
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مذس وجذود تو را خذنذده کیمیا بذاشذد

(اخوان ثالث)151 :1391،
گاهی اوقا

برای اینكه جنبه های شباهت میان دو سوی تصویر دقیقتر نشان داده شود ،رنگ را به عنوان صفت

برای مشبّه به می آورد .این شیوه هم در تشبیها

فشرده و هم گسترده دیده می شذود ،چنانكذه در ابیذا

زیذر

آمده است :
چو دُرّ سبز چشمش را سُرایند

نگفته ،الی ،الال کرده ام من
زمرد توده یكجا کرده ام من

همه هستی چو چشمش سبز بینم

(همان)275 :1389،
شاعر در ارتباطی که میان یكی از مالیمان انسان و طبیعت برقرار می کند عنصر رنگ را به خوبی در نظذر مذی
گیرد .البته استفاده از الگوی محاوره ای زیان در کنار لغا

و ساختارهای زبان رسمی و ادبی بذر زیبذایی شذعر

افزوده است.
« بر روی هم در صور خیال ،رنگ یكی از مؤثرترین عوامل آفرینش است ،هم از نظر مجازهای زبان شعر و هذم
از نظر اهمیتی که در خلق تشبیها

و استعاره های متحرک و حسّذی دارد» (شذفیعی کذدکنی .)209 :1350،در

بیت زیر مشاهده می کنیم که عنصر رنگ ،کلمة ضعیف و ناتوانی نیست که فقط برای پر کردن وزن بیاید ،بلكذه
در زبان شاعر معنی اصلی و روشن خودش را دارد و به خوبی با عاطفة موجود در شعر ارتبذاط برقذرار کذرده
است و باعث خلق آرایه های دیگری در بیت شده است:
ای سیه دل زال گیتی پشت ما درهم شكست

زیر بار رنج آخر ما که رستم نیستیم

(اخوان ثالث)173 :1391،
ناگفته نماند که در تشبیها

گسترده ،عنصر رنگ بیشتر حكم صفت برای مشبّه را دارد نه مشبّه به:

دار و درخت و خاک سیه م ل قیر را

سرسبز و شاد و پرگل تصویر می کنی

گر شاخه ای شكسته شود زین چنار پیر

رویذانی اش دوبذاره و تذعمیر مذیكنی
(همان)296 :1389،

چمنزاران سبز آهوان را

چو چشمش زیر پا تا کرده ام من
(همان)275 :

 -8-1-1رابطة تقابلی بین دو مشبّه
اخوان از این شیوه حداقل برای ساخت تشبیهاتش استفادص چندانی نمی برد .در معدود موردی که از این روش
بهره برده ،تشبیها
عاطفی ابیا

فشرده را طوری بكار می برد که مشبّه آنها با هم رابطة تیاد دارند .در چنین شذرایطی بذار

در کنار زمینة معنایی آن تقویت می شود:

گند وقی و رذل وقاحت ،یاک عطر گل حیاست که می ماند؟
یكرنگی و فذروتذنذی و پذاکذی

یا کبر ،یذا ریاست کذه میماند

(همان)232 :
در بیت باال سه تشبیه فشرده داریم  :گند وقی ،رذل وقاحت و گل حیا .کلمة حیا با واژص وقاحت و وقی رابطذة
تیاد برقرار می کند که همگی در جایگاه مشبّه هستند .از زاویة دیگر کلما

وقی و وقاحت جناس اشتقاق را

رقم می زنند .همچنین رابطة تیادی که بین واژص عطر که وجه شبه است با واژص گند که مشبّه بذه قذرار گرفتذه
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قابل توجه است .به هر حال در این بیت اخوان ثالث با هنرمندی هرچه تمام تر علیرغم فراهم کردن بار عذاطفی
و تصویری ،با ایجاد آرایه های اشتقاق و تیا د ،که همگی در ارکان تشبیه نهفتذه انذد ،زمینذه را بذرای تقویذت
موسیقی داخلی و معنوی بیت فراهم کرده است.
نتیجه
به طور کل از پژوهش حاضر میتوان دریافت که اخوان ثالث با وجود این که از شاعران برجسته نوپرداز معاصر
است ،در شعر کالسیک نیز هنر باالیی دارد و دقایق و ظرایف آن را به خوبی میشناسذد و از تمذامی ظرفیتهذای
الزم جهت غنای شعر خود و برانگیشتن احساسا

مشاطب استفاده می کند .در بیشتر اشعار او عامذل انسذجام

دهندص کانون عاطفی ،تصویری و معنایی شعرش جدا از موسیقی کالم ،تنوع تصاویر تشبیه ساز است .به عبار
دیگر تشبیه در اشعار اخوان بیشتر در خدمت بیان عواطف و حاال

روحی شاعر است.؛ یعنی اخذوان ابتذدا بذا

میمون شاعرانه ارتباط عاطفی مستحكمی برقرار میكند و بعد شعر را بر قلم می آورد .وقتی از نفذر
است و با خشم و بدبینی به موضوعی مینگرد ،عناصر سازندص خیال  ،متناسب با آن ،زشت و نفر

سرشذار

انگیز میشذود

تا بیشترین اثر را در القای حالت روحی و عاطفی وی به جا بگتارد .این ارتبذاط ظذاهری و پیوسذتگی بذاطنی
اشعار باعث میشود که شعرش از ابهام دور شود و حرکت و پویایی در آنها ایجاد گردد .میان جهشهای خیال او
فاصله نیست ،یعنی؛ وقتی شاعر از مطلبی به مطلب دیگر یا از تصویری به تصویر دیگر میرود ،اجذزای مشتلذف
شعر در لفظ و معنا و در ظاهر و باطن با هم مرتبطند .اخوان ثالث در طرفین تشبیه تكنیكهای مشتلفی را به کذار
میگیرد و به نوعی همة پدیده ها را از صافی نگاه شاعرانه اش عبور میدهد .استفاده از تصاویر حروفی ،عناصذر
طبیعت ،ع نصر رنگ ،حیوانا  ،پرندگان ،موجودا

وهمی و اساطیری ،و تلمیحا

قرآنی از جمله نمونه هذایی

است که در طرفین تشبیهاتش دیده میشوند تاارزش موسیقایی تصاویر شعری اش را باال ببرند .البته از این میذان
بیشترین بهره را از عناصر طبیعت برده است و این خود در پویایی و شور و هیجان اشذعارش بسذیار تأثیرگذتار
میباشد .البته طبیعت  ،حیوانا  ،پرندگان و موجودا

وهمی اغلب در اشعارش «مشبه به» بكار میرود .اسذتفاده

از حس آمیزی در تشبیه فشرده  ،شگردی است که دقت نظر و قدر

بیان شذاعر را نشذان مذی دهذد تذا روح

عاطفی در شعر دمیده شود .در تنها جایی که از شبه جمله در جایگاه مشبه اسذتفاده کذرده ،بذه خذوبی عاطفذه
حسر

و افسوس را از طریق موسیقی داخلی دو چندان نموده است .روی هم رفته در حوزص صذور خیذال ،در

اشعار او ،تشبیه بسامد بیشتری نسبت به دیگر تصاویر شعری دارد و طرفین تشبیه عمدتأ با زمینه های معنذایی و
عاطفی ارت باط برقرار میكنند .در بیشتر مواقع تشبیها

عقلی به حسّی غلبه دارند کذه ایذن خذود در وضذوح و

روشنی آنها نقش مهمّی دارد .نكتة مهم دیگر این است که اک ر تصاویر شذعری اش محذور خلذق آرایذه هذای
دیگرند .به خصوص وجود استعاره و کنایه در دل تشبیه،با بسامد باال ،نه تنها بار عاطفی شعر را باال میبرد ،بلكه
تابلویی از نقشهای زیبا را برای مشاطب ترسیم میكنند تا شور و هیجان و حرکت در شعر ایجاد شود.
فهرست منابع
 -1قرآن کریم ،ترجمة مهدی الهی قمشه ای ،)1372(،تهران :طلوع.
 .2اخوان ثالث ،مهدی ،)1389(،تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم ،تهران :زمستان.
.3

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ،)1391(،ارغنون ،تهران :زمستان.

 -4پورنامداریان ،تقی ،)1381(،سفر در مه ،تهران :نگاه.

نگاهی به تن وع طرفین تشبیه و نقش آن در خلق آرایه های دیگر و هم سویی با عاطفه در اشعار سنتی اخوان ثالث

 -5تجلیل ،جلیل ،)1390(،معانی و بیان ،تهران :نشر دانشگاهی.
 -6شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1350(،صور خیال در شعر فارسی ،تهران :نیل.
 -7شمیسا ،سیروس ،)1370(،بدیع ،تهران :پیام نور
 -8ذذذذذذذذذذذذذذ ،)1386(،معانی و بیان،2تهران :پیام نور.
 -9صفا ،ذبی اهلل ،)1377(،آیین سشن ،تهران :ققنوس.
 -10علوی مقدم ،محمد ،)1391(،سی مقاله در تفسیر قرآن کریم ،مشهد :برزین مهر.
 -11میرصادقی ،میمنت ،)1388(،واژه نامة هنر شاعری ،تهران :کتاب مهناز.

 -12همایی ،جالل الدین ،)1388(،فنون بالغت و صناعا

ادبی،تهران :هما.

9 /

