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1ـ مقدمه
زیبایی امری نسبی است، پس شناخت و بررسی آن نیز کاری دشوار است. ذوق زیبایی 
شناسی در سرشت تمام انسان ها، قطع نظر از درجه ی رشد فکری و عقالنی آن ها با مراتب 
مختلف وجود دارد. از گذشته های دور حکیمانی چون سقراط، افالطون و ارسطو مباحثی 
دربار ه ی زیبایی مطرح کرده اند. از متأّخرین، "کانت" اعتقاد دارد: زیبایی خود غایت و فرجام 
کار خویش است. زیبایی در نظر "هگل" نیز عبارت است از »جمع واحد و کثیر و هر چه 
غلب ه ی واحد بیش تر باشد و نیرو و قدرت آن کامل   تر باشد، شئ زیباتر است.« )دانشور، 
1375، 255( "ویل دورانت"، فیلسوف معاصر هم در ارتباط زیبایی و شعر گفته است: »شعر، 
نیافته ی ما نمی توانند ببینند، بر ما مکشوف می دارد.«  آن زیبایی را که دیدگان تعلیم 
)دورانت، 1383 ، 3( برخی زیبایی  ها نیز به همان اندازه که دریافتنی هستند، عوامل آن ـ 
به همان اندازهـ  ناگفتنی می نمایند یعنی »هر زیباپسندی به ویژه هر زیباپرستی این زیبایِی 
ناِب رازآلوِد فسون کار را در درون خود می آزماید، می شناسد و با آن پیوند می گیرد، اّما اگر 
از او بپرسیم که راز این زیبایی در چیست؟ در می ماند، می داند که زیباست اّما از چرایی 
آن آگاه نیست. به سخنی دیگر "آن"، آن گونه از زیبایی است که ما نمی توانیم دانشورانه، 
سخن سنجانه و ادب شناسانه راز آن را بکاویم. این زیبایی برترین گونه ی زیبایی در هنر 
است.« )کّزازی، 1382 ، 95( این زیبایی در گستره های مختلف هنری قابل بررسی است 
و علم »بوطیقا یا به قول قدما فّن شعر، رمز و راز تولید زیبایی است به مدد زبان.« )غیاثی، 
1387 ، 58( جمال شناسی هنر سنّتی بر این اصل استوار است که زیبایی امری کمالی 
و مطلق است و نهایت زیبایی در نهایت کمال نهفته است؛ به تعبیر دیگر، زیبایی پرده ای 
است که روی کمال کشیده اند. در واقع زیبایی در جمال شناسی شعر قدیم از تناسب  ها و 
هماهنگی  ها برخاسته است »در صورتی که زیبایی شعر جدید، یعنی مدرن، حاصل گره 
خوردن متناقضات است یا اموری که از مقوله های نزدیك به هم نیستند.« )شفیعی کدکنی، 

 )264 ، 1388
در این پژوهش، سیر تحّول ساختار و جلوه های صوری و معنایِی کالم اخوان ثالث، با 

رویکرد زیبایی شناسانه بر اساس مؤلّفه های زیر بررسی شده اند. 
ـ به گزینی: به گزینی هنرمندانه، نشان دهند ه ی هوش مندی شاعر در فراخوانی شایسته ی 
واژه هاست و »اگرچه واژه  ها از پیش ساخته و مهّیا هستند، گزینش و تألیف آن ها بر عهد ه ی 
شاعر است.« )عمران پور، 1388، 167( پس »شاعرانی که استعداد شاعرانگی بیش تری 
دارند، به همان میزان در فراخوانی واژه های متناسب و بهره کشی از آن ها قدرت بیش تری 
انرژی های  و  واژه  ها  توان  و  توش  از  آگاهی  با  شاعر   )107  ،  1383 لی،  )حسن  دارند.« 
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نهفته ی شان، آن ها را به کار می برد؛ اّما گزینش الفاظ با همه ی اهمّیتی که برای شعر و 
شاعری دارد تابع هیچ ضابطه و قاعد ه ی معینی نیست و تنها ذوق و استعداد زیبایی گزین 
الفاظ   به تر، مناسب   تر و  شاعر است که از میان دستگاه گسترده و پیچید ه ی لغات زبان، 
تراش خورده   تر را انتخاب می کند و »کلمه در شعر است که معنی دقیق خود را می یابد نه 
در فضای مجرد ترکیب اصوات آن.« )شفیعی کدکنی، 1388، 457( پس باید توجه داشت 
که در به گزینی واژه، بُعد موسیقایی آن نیز حائز اهمّیت است و در آن ساختار آوایی کلمه 
»ـ عالوه بر نقش معنائی و رسانگی خویش ـ از ره گذر مجموعه ای از اصوات، به گونه ای غیر 

مستقیم، مفهوم مورد نظر شاعر را ابالغ می کند.« )همان، 318( 
ـ تناسب: تناسب می تواند یکی از عناصری باشد که در زمینه های مختلف هنر تأثیرگذار 
است. کشف این تناسب، تشابه، وحدت و هماهنگی، حّتی میان اجزای هستی، به انسان 
نوعی لّذت و تعادل روحی می بخشد و او را آرام می کند. یکی از رکن های اصلی زیبایی در 
هنر سنّتی و نو، تناسب بوده و هست. زیبایی در تعبیر کالسیکی آن عبارت از هماهنگی، 
تناسب و اعتدال است. "هگل" نیز در تعریف خود از زیبایی، تناسب را محور قرار می دهد. به 
عقید ه ی او »اجزای متناسب با یك دیگر وقتی یك مجموعه ی هماهنگ را تشکیل می دهند، 
زیبایی را نشان داده  اند.« )دانشور، 1375، 226( این زیبایی در عرصه ی هماهنگی می تواند 
به صورت تعادل، قرینه سازی، توالی، موازنه، توافق و تناسب دیده شود. تناسب هر چه 
بیش تر کلمات به انحاء گوناگون، موجب و موِجد موسیقِی کالم است و می تواند در عین 

ایجاز و تشّخص زبان، در القای هر چه بیش تر مجموع واژه  ها مؤثر باشد. 
ـ ابداع و نوآوری: وجود سّنت نه تنها مانع نوآوری نیست؛ بلکه شرط الزم آن است. 
سّنت  ها پشتوانه و تکیه گاهی استوارند که می توان با اتکاء به آن ها تغییرات جدید را پدید 
آورد و دریافت. مالك نو بودن، در ابداع، خروج و سرشاری پایان ناپذیر آن نهفته است و 
نوآوری در شعر، توان تغییری است که شعر در ارتباط با ما قبل و ما بعد خود دارد؛»یعنی 
از یك سو توانایی خروج از گذشته و از دیگر سو توان در برگرفتن آینده... پس هر ابداعی 
متضّمن نقدی است بر گذشته که از آن خارج شده ایم و حالی که آن را تغییر می دهیم 
و می سازیم.« )امین پور، 1383، 15( یکی از عوامل نوآوری، پیدایش هنرمندان شایسته 
با خالقّیت هنری و قشرهای تاز ه ی اجتماعی با عالیق جدید، به عنوان مخاطب است. و 
هدف این خالقّیت هنری »چیزی نیست جز ساختن آینه برای روان انسان در طول تاریخ؛ 
زالل ترین آینه    ای که هر کس تصویر خویش را در آن تماشا کند، همان که نهصد سال 
پیش، عین القضات همدانی گفت، و روالن بارت، در عصر ما می گوید.« )شفیعی کدکنی، 
1388 ، 436( این ابداع و نوآوری را می توان در آشنایی زدایی  ها دید. عناصر ادبی صوری 
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نیز می توانند تمهیداتی برای عدول از هنجار عادی کالم باشند و با استفاده از آن ها، زبان 
معمول، تقویت، فشرده، موجز و حّتی واژگونه می شود. 

در پیشینه ی این پژوهش باید گفت، تاکنون نوشتارهای متعددی از اخوان ثالث و اشعار 
او سخن گفته اند، که در این مقاله نیز از آن ها استفاده شده است و نام آن ها در فهرست 

منابع خواهد آمد؛ به همین دلیل از تکرار دوبار ه ی آن ها خودداری می شود. 

2-بحث و بررسی
2-1- بررسی زیبایی شناسِی ساختاِر اشعاِر مهدی اخوان ثالث: 

ارتباط دارند و تحلیل  با هم  اثر است که  اجزاء متشکلّه ی یك  "ساخت"، مجموعه ی 

ساختاری شعر به شیو ه ی نقد و تحلیل صورت گرایان بسیار نزدیك است. »در باور یاکوبسن 
برای درك معنای شعر ـ و نه معنای نهانی شعر ـ باید ابتدا دریافت که شعر چگونه ساخته 
شده است.« )امامی، 1382، 28( در فرآیند تحلیل ساختاری اثر ادبی، متناسب با نوع خاص 
اثر، جنبه های مختلف ساختار آن در پیوند با یك دیگر مورد توجه قرار می گیرد که از آن 

جمله است: 
1 ـ ساختار پیکره یا قالب اثر.

2 ـ ساختار زبانی اثر.
3 ـ ساختار موسیقایی اثر.

4 ـ ساختارهنری اثر.
2 -1-1- ساختار پیکره و قالب اثر: 

ابتدا قالب و  در گذشته قالب ظاهری، همان "صورت" بوده است و »در تحلیل شعر، 
پیکر ه ی اثر به عنوان عینی ترین نمود بیرونی آن در کنار موسیقی کلی شعر از نظر خواهد 
قالب های  انواع  بر  ثالث  اخوان  اثر،  پیکر ه ی  زمینه ی  در   )29 ، )امامی، 1382  گذشت.« 
شعری تسلّط دارد. »او در قصیده به استادان فن قصیده سرایی در سبك خراسانی مانند 
سنایی، ناصر خسرو و منوچهری و حتی انوری و خاقانی و مسعود سعد سلمان؛ و در غزل 
)شاهین دژی،  دارد.«  نظر  و حافظ  از جمله سعدی  و  عراقی  استادان غزل در سبك  به 
کدکنی،  )شفیعی  است.«  تأثیر شیو ه ی شهریار  نیز»به  او  غزل های  برخی   )314 ،1387
1390 ، 110( »غزل های او در ارغنون شور و احساس فراوان دارد و قصیده هایش در این 
مجموعه، در عین تقلید، رگه     هایی از استقالل و بینش های روز را نمایش می دهد و از ذوق 
آفرینش گر او حکایت دارد.« )همان، 111ـ110( مثاًل قصید ه ی "خطبه ی اردیبهشت" به 

تقلید از قصید ه ی "منوچهری" 
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نوروز روزگار مجّدد کند همی               وز باغ خویش باغ ارم رد کند همی
)منوچهری، 1390، 136(

و در پایان این قصیده می گوید: 
یارد "امید" نیز چنین دست و پنجه نرم          با احمد بن قوص بن احمد کند همی
)اخوان ثالث، 1391، 43(
اما آغاز آشنایی امید با شعر نیمایی در نخستین شعر مجموعه ی زمستان، به نام "یاد" 
آشکارمی شود. اشعار "کتیبه"، "قصه ی شهر سنگستان"، "آن گاه پس از تندر"، "آواز چگور"، 
از  اوستا"؛  این  "از  دفتر  در  ستاره"،  کدامین  غروب  "ناگه  و  باغ ها"  و  "پیوندها  "صبوحی"، 

شاه کارهای شعر فارسی در قالب نیمایی به شمار می آیند. 
در دفتر دوزخ اّما سرد، شش نوخسروانی، که شعری سه مصرعی و از ابداعات اخوان 
است، دیده می شود. »نوخسروانی  ها وزن خاّصی ندارند و شاعر اوزان مختلف را برای آن ها 
به کار گرفته است، که غالباً تازگی دارد.« )شاهین دژی، 1387، 168( اخوان در مقدمه ی 
نوخسروانی هایش آورده است: نوخسروانی»فرم و قالبی مستقل است و به هم ربطی ندارد 
یا هر طور ذوق  باشد، می تواند مصرع اول و سوم و  می تواند هر سه مصرع قافیه داشته 

بپسندد.« )اخوان ثالث، 1391، 308( سرود ه ی زیر از جمله، "خسروانیات" اوست: 
خسروانِی1

لبخند او در خواب
آب زالل و برِگ گل بر آب

مانَد به َمه در برکه ی مهتاب
وین هر دو چون لبخنِد او در خواب.

)همان، 309( 
 او دربار ه ی خسروانیات و پیشینه ی آن در کتاب بدایع و بدعت ها، آورده است: »بعضی 
از اهل تحقیق معتقدند که سرود "خسروانی" و "السکوی" پیش از اسالم نوعی "قول" بوده، 
منتها اوزان خسروانی و السکوی "هجائی" بوده است.« )اخوان ثالث، 1369، 211( اخوان 
هم چنین دفتر تو را     ای کهن بوم و بر دوست دارم را با تك بیت  ها آغاز کرده است. این تك 
بیت  ها هر یك می توانند غزلی را ضمیمه داشته باشند. »در این تك بیت  ها نهایت ایجاز را 
می توان از او دید، چنان که شاید بیش از بسیاری غزل  ها یا قصیده ها، اندیشه در ذهن پدید 

بیاورند.« )شاهین دژی، 1387، 148( سرود ه ی یکی از تك بیت های اوست: 
تو بخوان، مرغ چمن

گرچه گلچین نگذارد که گلی باز شود، 
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تو بخوان، مرغ چمن، بلکه گلی باز شود.
)اخوان ثالث، 1391 ، 344( 
دفتر در حیاط کوچك پاییز در زندان نیز سرشار است از »غزلواره     هایی که خاّص اخوان 
و  ملموس  زمینِی سخت  عاشقانه ی  نیست. شعر  معاصر شبیه  غزلوار ه ی  به هیچ  و  است 

محسوس، ناب و برهنه.« )حقوقی، 1389، 264( در غزلواره    ای آورده است: 
امشب دلم آرزوی تو دارد

نجواکنان و بی آرام، خوش با خدایش
می نالد و گفت وگوی تو دارد...

)اخوان ثالث، 1391 ، 293( 
در پایان باید گفت: »اخوان طرح و قالب نو را دلیل بر نوجویی و نوگرایی نمی دانست و 
می گفت که شاعر اندیشه ی نو و حرف تازه را در هر یك از قالب های شعر فارسی می تواند 
بیان کند، آن احساس و اندیشه ی شاعر است که قالب را انتخاب می کند.« )شاهین دژی، 

 )337 ،1387
2- 1-2- ساختار زبانی و نحوی: 

استفاده از زبان و ظرفّیت های آن می تواند حوز ه ی وسیعی از استفاد ه ی بجا و مناسب 
از واژه ها، ترکیبات و عبارت  ها و نقش آن ها در استحکام و زیبایی شعر را در برگیرد. "فروغ" 
دربار ه ی زبان اخوان در مقاله    ای با عنوان "از یك نوشته" آورده است: »نکته    ای که بیش از هر 
چیز در شعر او قابل بحث است، زبان اوست. او به پاکی و اصالت کلمه توّجه خاص دارد. او 
مفهوم واقعی کلمات را حس می کند و هر یك را آن چنان بر جای خود می نشاند که با هیچ 
کلمه ی دیگر نمی توان تعویضش کرد.« )همان، 206( »درك ذاتی و غریزی او بر هندسه ی 
زبان فارسی و سایه روشن های کلمات، به حّدی بود که با هیچ مجموعه    ای از اصطالحات 
سنتی و مدرن قابل توصیف نیست.« )شفیعی کدکنی، 1390، 51 ـ50( »زیبایی شناسی 
زبان اخوان دارای چنان وسعتی است که واژه  ها و ترکیب های تاز ه ی بسیار، حتی نام آواها، 
بیان کوچه و بازار و عبارات نادر و غریب آشنا در شعر او وارد می شوند، باقی می مانند و گاه 
مأنوس جلوه می کنند.« )همان، 16( او زبانی پاك و پالوده دارد. اصوالً اخوان زبان فارسی 
را »زبانی خاّلق، توانا و روان می دانست و بر آن بود که اگر شاعری نتواند به خوبی از این 
زبان استفاده کند، خود فاقد خاّلقّیت است نه زبان پارسی.« )شاهین دژی، 1387، 338( 
»زبان او در َمَثل      هم چون دایر ه ی محاط در مثلثی که سه ضلع آن زبان خراسانی)کالسیك 

و ادبی(، زبان رایج )متداول و غیر ادبی( و زبان نیماست.« )حقوقی، 1389، 21( 
در بررسی عنصر زبان در اشعار مهدی اخوان ثالث، بسامد باالی برخی واژه  ها در اشعار 
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او می تواند بیان گر عالقه مندی شاعر به آن ها باشد. از جمله ی این موارد می توان به واژ ه ی 
"جاوید" اشاره کرد. شاعر در موردی با آگاهی از توانش واژگانی خاّص این واژه، آن را در 

بیان مفهوم "حبس ابد" به کار می برد.
سّنشان از شانزده، تا بیست، 
حبسشان از بیست تا جاوید.

)اخوان ثالث، 1391، 222(
از دیگر واژه های مورد استفاد ه ی شاعر، می توان از واژگان سنّتی و باستانی نام برد، که 
او نسبت به آن ها عالق ه ی خاصی نشان می دهد. »صورت های کهن زبان، احساس دل تنگی 
برای گذشته و غم غربت نسبت به زمان های دور را در خواننده بر می انگیزد و موجب تجدید 
خاطره می شود.« )فتوحی، 1392 ، 254( »اخوان گاه گاه کلماتی را که فراموش شده اند، 
ولی هنوز می توانند زندگی کنند بر می گزیند و در شعر خویش به کار می برد.« )شفیعی 

کدکنی، 1390، 165( مانند "خوشیدن" در شعر زیر: 
درخشان چشمه پیش چشم من خوشید

فروزان آتشم را باد خاموشید
)اخوان ثالث، 1391، 145( 
ابداعی  واژه های  ره گذر  این  از  و  است  برخوردار  بی نظیری  سازی  واژه  استعداد  از  او 
بسیاری به اشعارش راه یافته اند. »برای یك شاعر واقعی، واژه سازی تجربه ی گذشتن از 
آتش است و با هر واژه    ای که خلق می کند، فکری را می آفریند.« )حسن لی، 1383، 148( 
بند؛  واژگان  دیگر  با  ارتباط  در  ستاره؟"  کدامین  غروب  "ناگه  شعر  در  "نفس دود"  واژ ه ی 
     هم چون "شب"، "تاریك"، "مه آلود" و "سایه"، با نهایت دقت شاعر و در جهت زیبایی کالم 

ساخته شده و به کار رفته است و در تداعی فضای وهمناك سروده نقش دارد. 
با آن که شب شهر را دیرگاهی ست

با ابرها و نفس دودهایش
تاریك و سرد و مه آلود کرده ست، 

و سایه  ها را ربوده ست و نابود کرده ست...
)اخوان ثالث، 1391، 172(
این توّجه شاعر به انتخاب واژه ها، در گزینش عناوین سروده  ها نیز دیده می شود. او در 
موارد متعّددی از هنر ترکیب سازی شگرف خود استفاده می کند و عناوین بدیعی      هم چون 
"شبچر ه ی چله")همان، 35(، "خطبه ی اردیبهشت")همان، 39( و "ملّطفه ی دعوت")همان، 

46( را به کار می برد.

بررسی سیر تحّول ساختار در اشعار مهدی اخوان ثالث )با روی کرد زیبایی شناسی(اخوان ثالث )با روی کرد زیبایی شناسی(
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ترکیب  ها نیز به عنوان یکی از سازه های زبانی؛ با جادوِی مجاورت، نقش ویژه در توّسِع 
زبانی، خلِق معانِی تازه و ایجاِز سخن به شعر او راه یافته اند. ترکیبات شعر او »نوآیین است 
و از نوع دیگر. با صالبت به یك دیگر پیوسته اند که گویی از سرب ریخته شده اند. ترکیباتی 
پر معنی، که هر کدام به جای خود می توانند نقش چندین جمله را به عهده بگیرند و به 
تناسب مقام و نیازمندی بیان شاعر، ساخته و پرداخته شده اند، نه بر اساس بازی با کلمات.« 
)شفیعی کدکنی، 1390، 168( بسامد باالی ترکیب های وصفی مقلوب، آن را به یك ویژگِی 
سبِك شخصِی اخوان ثالث تبدیل کرده است. او از سازه های "تیره مفرش" و "گوهر آجین 

خیمه"، در توصیف شب و به تصویر کشیدن آسمان شب استفاده می کند. 
بیامد که باز آن تیره مفرش بگسترد                     همان گوهرآجین خیمه اش را بپا کند
 )اخوان ثالث، 1391، 15(

سازه  ها و ترکیب های متناقض نما نیز با تقابل معنایی دو جزء خود، با زیبایی خاّص 
به شعر او وارد شده اند. جنبه ی پارادوکسی این ترکیب  ها با ابهام هنری و درنگ آفرینی، 
"جامه ی عریانی")همان،  ایجاد می کند.  نوعی حیرت شیرین  و  بازی می گیرد  به  را  ذهن 
193( "شب جامه ی زیبای عریانی")همان، 244(و "خراب آباد" )همان، 270(؛ از این زمره 
هستند. ترکیب های تشبیهی هم با ابهام و بالغت ادبی خود، به شعر او راه یافته اند. مانند 
تشبیه بلیغ اضافِی "شعله ور خونبوته ی خورشید"؛ در شعر "طلوع" از دفتر آخر شاهنامه که 
برجستگی عنصِر رنِگ سرخ در آن و ارزش صوتِی صامت "خ" در دو طرف تشبیه، در زیبایی 

این همانندی نقش دارد.
کفتران در اوج دوری، مست پروازند

بال هاشان سرخ
زیرا بر چکاِد دورتر کوهی که بتوان دید

ُرسته لختی پیش
شعله ور خون بوته ی خورشید

)همان، 107(
امثال نیز با وجود نادرتر بودن نسبت به ترکیب ها، با قدرت انگیزندگی خود، در کنار 
اطاّلعی که  می خواهند به مخاطب بدهند، در شعر او دیده می شوند. "از اسب افتادن نه از 
اصل")همان، 144(، "اختیاری چاردیواری" )همان، 194( و "آب از جایی خوردن")همان، 
199(، از این زمره هستند. برخی ابیات او خود به تنهایی؛ به صورت "مثل سایر" در آمده اند. 

مانند: 
دیدی دال، که یار نیامد
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گرد آمد و سوار نیامد
)همان، 33(
در زمینه ی ساختار نحوی، »حتی تتابع اضافات که در بالغت غالباً ناپسندیده است و در 
القاء، معنی کندی ایجاد می کند، با کاربرد به جای او، سبب قّوت تصویر و تأکیدی مناسب 
می شود.« )شاهین دژی، 1387، 134( او این شگرد را »به عمد و به نشانه ی قدرت چنان 

به کار می گیرد که ممدوح و منظور آید.« )حقوقی، 1389، 39( مانند: 
تا که هیچستاِن نه توی فراِخ این غبارآلوِد بی غم را

به تابوت ستبر ظلمت نُه توی مرگ اندود پنهان است
اخوان ثالث، 1391 ، 112( 
 استفاده از مناداهای بسیار نیز از دیگر ترفندهای اوست. در یکی از غزل های خود، شاعر 
با مخاطبی سخن می گوید و از نظر روایی با شبه جمله های ندایی، منادای خود را مورد 
خطاب قرار می دهد؛ منادایی که در هیأت های مختلف جلوه می یابد و با جنبه ی خطابی، 
خواننده را در سرودن شعر سهیم می کند و از مخاطب خود به "غرفه ی نور"، "راه روح"، "کلید 
گشایش"، "روح روئیدن"، "ِسحِر سبز جوانه"، "آئینه ی روشن بی غبار"، "راِز آن"، "جاِن جمال"، 

"آبِی روشن"، "نوِش آسایش" و "ناز لذت" تعبیر می کند. 
ای غرفه ی نور، در این شب کور

تو راه روحی، کلید گشایش...
یاد تو خوش ترین عهد و عادت

تو راز آنی، تو جاِن جمالی
    ای آبی روشن،     ای آب...

    ای خوب،     ای خوبی،     ای خواب
)همان، 295ـ294(
جمله های معترضه هم با ایجاد حشوهای ملیح، در زیبایی سروده های شاعر نقش دارند. 

من ـ چه پنهان از تو، پنهان از خدا چون نیست ـ
گاه این پرسیده ام از خویش

)همان، 297(
در زمینه ی کاربرد صفت نیز، »صفت  ها را گاه با فاصله    ای چند از موصوف می آورد که 
خود بدعتی است و در شعر قدیم، بسیار نادر و اندك یاب است.« )شفیعی کدکنی، 1390، 

169( در آخر شاهنامه آمده است: 
با چکاچاك مهیب تیغ هامان تیز...

بررسی سیر تحّول ساختار در اشعار مهدی اخوان ثالث )با روی کرد زیبایی شناسی(اخوان ثالث )با روی کرد زیبایی شناسی(
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)اخوان ثالث، 1391، 112(
2-1-3- ساختار موسیقایی: 

دکتر شفیعی کدکنی، موسیقی شعر را در چهار بخش معنوی، بیرونی، کناری و درونی 
مطرح می کنند. موسیقی معنوی شعر، »از تقابل یا تّضاد و هر نوع تناظری که در مفاهیم 
باشد، ایجاد می شود.« )شفیعی کدکنی، 1388، 307(، موسیقی بیرونی، همان وزن عروضی 
بر اساس کشش هجاها و تکیه هاست. موسیقی کناری بیت نیز، قافیه و ردیف است که 
ظهور آن در سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست و ایقاع کلمات، تشابه صوتی، وحدت 
آوایی و مصوت های مشترك در زنجیر ه ی مصراع هم، موسیقی درونی شعر را شکل می دهد.

»در زمینه ی موسیقی بیرونی، نیما اوزان شعر کهن را مانند جدول ضربی می داند که 
باید با کلمات پُرش کرد و مواظب بود که کلمه  ها درست به اندازه    ای مصرف شوند که وزن 
اجازه می دهد.« )جورکش، 1383، 110(، اّما »در وزن نیمایی، موسیقی زاد ه ی هم نشینی 
طبیعی کلمات در کنار یك دیگر است.« )همان، 110( در زمینه ی کاربرد اوزان عروضی، 
اخوان بیش تر از دو بحر "رمل" و "هزج" و نه "مجتث" و "مضارع" که سنخّیت چندانی با شعر 
روایی ندارند ـ استفاده می کند، که به طبیعت زبان و نثر نزدیك   تر هستند و اوزانی هستند. 
»آرام و با خصوصیات روحی شاعر و نیز نحو ه ی حرف زدن آرام و آرامش پیرانه و بریده 
بریده سخن گفتن او رابطه ی مستقیم دارد و دیگر این که این دو وزن، با ارکان "فاعالتن" 
و "مفاعیلن" برای شعرهای وصفی و داستانی و روایی سخت مناسب   تر است.« )حقوقی، 

1389، 32( به عنوان نمونه شعر "چاووشی" از دفتر زمستان را در بحر هزج سروده است.
بسان رهنوردانی که در افسانه  ها گویند

گرفته کولباِر زاد ره بر دوش
 فشرده چوب دست خیزران در مشت

 گهی پرگوی و گه خاموش
 در آن مهگون فضای خلوت افسانگی شان راه می پویند

)اخوان ثالث، 1391، 81(
همه ی اشعار اخوان در دفتر ارغنون، »در چارچوب عروض کهن فارسی است.« )شفیعی 
از  بیش تر  دار  زاویه  و  تند  ریتم های  به  شاعر  این  طبع  »اصوالً   )111  ،1390 کدکنی، 
ریتم های آرام و کشیده مایل است.« )شاهین دژی، 1387، 140( او شعر بی وزن را، شعر 
ـ به معنی خاّص آن ـ نمی دانست و اعتقاد او دربار ه ی وزن، این است که»عمر یك شاعر 
نباید فقط صرف این شود که در قالب چندین و چند "مفاعلن فعالت" یا چندین و چند 
"فعولن فعول" کلمه بریزد. شاعر برای وجود این وزن  ها نیست، بلکه این وزن  ها هستند که 
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وسائل کار و ابزار بیان شاعرند تا از هر کدام به هر نوع و با هر مناسبت که الزم دارد، استفاده 
کند.« )اخوان ثالث، 1369 ، 129( »وزن یکی از چند عنصری است که در ارزیابی شعر، 

محل توّجه است.« )همان، 161( 
در موسیقی کناری، غنای قافیه از اختصاصات شعر اخوان است که از همان انس و عادت 

او به شعر کهن سرچشمه می گیرد. مثل سرود ه ی "آواز کرك" از دفتر زمستان: 
... بده... بدبد... دروغین بود هم لبخند و هم سوگند

دروغین ست هر سوگند و هر لبخند
و حتی دل نشین آواِز جفِت تشنه ی پیوند

)اخوان ثالث، 1391، 79(
تکرار در شکل سنّتی آن، یعنی ردیف و قافیه در کنار هم، محور زیبایی در اکثریت 
اشعار دفتر ارغنون است. در زمینه ی استفاده از "ردیف" نیز به عنوان یك سازه در موسیقی 
کناری ابیات، اخوان با استفاده از ردیف های فعلی به کالم خود، تحّرك، پویایی و زایایی 

می دهد. ماننِد ردیِف بلند "سر تا پای من گرید" در شعر زیر: 
همین از غم نه تنها چشم خون پاالی من گرید

که      هم چون نخل باران خورده سر تا پای من گرید
 )همان، 19(

در حوز ه ی موسیقی درونی نیز "تکرار" در سطوح مختلف؛ یعنی "جمله"، "ترکیب"، "واژه" 
و "واج" در شعر او دیده می شود. در تکرارها؛ به ویژه به صورت عبارت یا جمله، اتّحاد و 
هماهنگی و وحدت بین شاعر و خواننده بیش تر نمود پیدا می کند و سهم خواننده در شعر 

بیش تر می شود. 
شعر همین از غم: 

همین از غم نه تنها چشم خون پاالی من گرید، شب، چشم، ن، م. )همان، 19( 
شعر دریغ: شب قدری نصیبم شد ولی قدرش ندانستم، شب قدر، شب، ش، س. )همان، 

 )21
شعر عید آمد: عید آمد و ما خانه ی خود را نتکاندیم، پیك، پیام، م. )همان، 27( 

یعنی  تکرارها  متعّددی  موارد  در  ارغنون،  یعنی  ثالث؛  اخوان  دفتر شعر  نخستین  در 
"عنصر مکّرر"، در آغاز و پایان یك سروده دیده می شود. شاعر با ذکر مصراع تکراری در آغاز 

و پایان سروده، به ساختاری بی آغاز و بی پایان دست یافته است و از آن به عنوان یك شگرد 
در عرصه ی موسیقایی شعر خود سود جسته است. 

شعر خوشا: صدم غم هست، اّما هم دمی نیست. )همان، 11( 
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شعر دریغ: شب قدری نصیبم شد ولی قدرش ندانستم. )همان، 21( 
اما در دفترهای دیگر این تکرار بیش تر درآغاز و وسط سروده صورت می گیرد: 

شعر شاتقی، زندانِی دختر عمو طاوس: 
عامی، اّما خاصه خواِن دفتر ایام
اّمی، اّما تلخ و شیرین تجارب را

ـ مثِل رند و هفت خِط جام ـ
خوانده از دون و وراِی خویش.

)همان، 183(
شعر هی، فالنی! زندگی شاید همین باشد؟: 

ُعقد ه ی خود را فرومی خورد، 
چون خمیِر شیشه، سوزان جرعه    ای از شعله و نشتر

و به ُدشخواری فرومی برد؛
لقمه ی بغضی که قوِت غالبش آن بود.

)همان، 188( 
در زمینه ی موسیقی درونی، صدا آوایِی برخاسته از بسامد باالِی مصّوت های کوتاه و 
بلند، این بند از "غزل 5" را سرشار از تحّرك، خیزش و پویایی کرده است و در تداعِی معانِی 

کل سروده نیز نقش دارد: 
خوشا آن نازنین شب ها

و آن شب گردی و شب زنده داری های دور از خستگی تا صبح
و آن شاباش و گه گاهی نثاِر ابرهای عابِر خاموش

و گل باراِن کوکب ها
و کوکب  ها و کوکب ها..

 )همان، 248(
در گستر ه ی موسیقایی معنوی سروده ها، می توان به تصاویر شاعر که برگرفته از تخّیل 
سرشار او هستند، اشاره کرد. »اخوان ثالث به طور کلی، تصویر ساز نیست؛ ولی تصویر به 
صورت تشبیه و استعاره در کار او دیده می شود.« )شاهین دژی، 1387، 139( او در یك 

بیان متفاوت با ادات تشبیه خاص "به سان"، "زندگی" را به یك "بیشه" مانند می کند.
زندگی با ماجراهای فراوانش

ظاهری دارد بسان بیشه    ای بغرنج و درهم باف.
)اخوان ثالث، 1391، 238(
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و در دفتر زندگی می گوید هم، با تشبیه "عقد ه ی شاتقی" به "خمیر شیشه"، به خوبی 
حال شخصّیت سرود ه ی خود را برای مخاطب مجّسم می کند. 

عقد ه ی خود را فرومی خورد
چون خمیر شیشه، سوزان جرعه    ای از شعله و نشتر

و به دشخواری فرومی برد
لقمه ی بغضی که قوت غالبش آن بود.

)همان، 188(
عقده    ای که      هم چون خمیر شیشه و مانند جرعه    ای از شعله و نشتر از گلوی "شاتقی"، 
"این ترجمان درد"، "قهرمان درد" فرو می رود. شاعر با این تشبیه بدیع و غریب توانسته در 
القای تصویر مورد نظر و تداعی آن در ذهن خواننده موّفق باشد؛ به ویژه که با تکرار این بند 

در کل سروده، با زیبایی موسیقایی نیز هم راه شده است. 
استفاده بسیار از "بدل بالغی" و یا تشبیهاتی که ساختارشان شبیه بدل بالغی است، به 
عنوان یك رکن در زیبایی موسیقایی معنوی سروده های اخوان نقش اساسی دارد. به عنوان 

نمونه در شعر "شکر یك بوسه"؛ "حسرت و اندوه"، بدل از "دوستان کهن" می شوند.
با سر انگشت شگفتی بنمودند مرا دوستان کهنم ـ حسرت و اندوه از دور  
 )همان، 10(

در بدل بالغی»تشبیه را با حذف ادات تشبیه، به صورت بدل آورده اند و گویی جهت 
تصویر سازی، امری را تعریف دوباره کرده اند.« )شمیسا، 1381، 111( و شاعر این چنین 
با تشبیه در هیئتی دیگر و شکل نوین ارائه ی آن، در کالم خود آشنایی زدایی می کند؛ 
یعنی»یك تشبیه را که به علت تکرار، دست مالی شده و نمی تواند فّعال باشد، از طریقی 
فّعال کردن.« )شفیعی کدکنی، 1391 ، 96( در موارد متعددی اخوان ثالث، این صنعت را 
به طرز شگفت آور و بی بدیلی به کار می برد. در شعر "چاووشی" از دفتر زمستان در ساختار 

بدل بالغی، برای "بهرام" و "ناهید"، مشبٌه به های نابی بر می گزیند.
تو دانی کاین سفر هرگز به سوی آسمان  ها نیست

سوی بهرام، این جاویِد خون آشام
سوی ناهید، این بد بیوه گرِگ قحبه ی بی غم...

)اخوان ثالث، 1391، 82(
»بر مبنای باورها و اسطوره های کهن، کوکِب لشکریان و امراء ظالم و عناوینی      هم چون 
 )729  ،  1366 )مصفی،  داده اند.«  نسبت  مریخ  به  را  خنجرکش  و  آلود  خون  سلح شور، 
»ستار ه ی زهره را نیز کوکِب زنان و اهل زینت و تجّمل و لهو و شادی و طرب و عشق و 
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ظرافت نام داده اند.« )همان، 346( از دیگر بدل بالغی های مورد استفاد ه ی شاعر، "کافکا" 
از "تاریك خون دل مرد ه ی سودا زده" )اخوان ثالث، 1391، 157(، "مست راستین خیام" از 
"ابر رند همه آفاق")همان، 157(، "این ترجمان درد"، "قهرمان درد"، "آن یگانه مرِد مردانه" از 
"شاتقی" )همان، 190( و "این نوش خند سال" و "طّره    ای زرنار بر پیشانِی پاك و بلنِد سال" 

از "آفتاب" )همان، 307( هستند. 
در گزینش و کاربرد تشبیهات ناب و ابداعی نیز، در شعر "نطفه ی یك قهرمان با توست" 
از دفتر "زندگی می گوید"، تشبیهات پی در پی برای دختر ُکرد به کار می برد که بازتاب 
عاطفه و احساس شاعر در آن آشکار است. این سازه های تشبیهی با بار معنایی حماسی، در 

تداعی ذهنّیات شاعر و مفتخر بودن او به شخصیت سروده، نقش دارد. 
با توام،     ای دختر جان!

شیر دختر، ای شکوفه ی میوه دار ایل!
تیهوِی شاهین شکاِر ُکرد!

)همان، 233(
در جای دیگر، "شب" را به "شب" تشبیه می کند: »خوابیده مخمِل شب، تاریك مثل 
اّدعای  و  هنری  اغراق  و  متفاوت   ، ابداعی  بیان  شیو ه ی  با  اخوان   )163 )همان،  شب.« 
هم سانی؛ حّتی یکی دانستن دو جزء تشبیه، این شباهت را بیان می کند. در این همانندی، 
جنبه ی ابهام، پیچیدگی و دو پهلویی بیش تری دیده می شود. در این مانندگی، شاعر چیزی 
را به خودش تشبیه کرده است. در چنین تشبیهی »می توان توجیه کرد که شاعر نتوانسته 
چیزی را بر مشبه ترجیح نهد تا مشبه را بدان تشبیه کند. در این صورت؛ اغراق در اوج 

است.« )شمیسا، 1385 ، 117( 
»او در زمینه ی کاربرد "استعاره" نیز که "کروچه" از آن به عنوان "ملکه ی تشبیهات 
مجازی" یاد می کند.« )کروچه، 1381، 46(، در دفتر دوزخ، اّما سرد، استعاره های بدیعی 
برای "خورشید" به کار می برد و از آن به "این کهنه زخم زرد" و "مهیب ترین عنکبوت زرد" 

تعبیر می کند. 
اما شنیده کی بََرَدم دیده  ها ز یاد

کاین کهنه زخِم زرد، بهر روز بامداد
سر وا کند به مشرق و خوناب و زهر و درد

تا مغرِب قلم رِو تکرار گسترد
آنك! ببین، مهیب ترین عنکبوت زرد
برخاست از سیاه و بر آبی نظاره کرد
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تذکاِر رنگ های اسارت، به روشنی
اینك به روِی ثابت و سّیار گسترد

)اخوان ثالث، 1391، 313ـ 312( 
»این تشابه نوعی تقدیرگرایی ُزروانی را در خود نهفته دارد و همان تلخی و سنگینی و 
تاریکی نگاه باستان را تداعی می کند.« )مختاری، 1368، 489( »همان گونه که عنکبوت 
از مرکز تارهایش به هر سو می رود، خورشید روشنایی و گرما می بخشد و نشان ه ی حیات و 
سرچشم ه ی انرژی انسان و کیهان است.« )دوبوکور، 1373 ، 80( انوری نیز این استعاره را 
که حتی در افق نگاه امروزین، از ابداع و نوآوری برخوردار است، قرن  ها قبل )البته در ساختار 

تشبیهی( در ستایش ممدوح خود به کار می برد.
آن قّبه قدر اوست که بر اوج سقف او                             خورشید عنکبوت زوایاء روزنست
)انوری، 1376، 123(

2-1-4-ساختار هنری: 
منظور از این عنوان، پاره    ای ویژگی های هنری است که نمودهای آن در اشعار اخوان 
در  برجسته  هنری  جنبه های  از  یکی  را  "روایت"  جرأت  به  بتوان  شاید  است.  جلوه گر 
سروده های شاعر دانست. استفاده از روایت به عنوان محملی برای ایجاد فضایی شاعرانه، 
همانندی  بی  داستان پرداِز  ذاتاً  »اخوان  است.  اخوان  استفاد ه ی  مورد  شگردهای  از  یکی 
از  ناشی  او،  از علل موفقّیت منظومه های  و »یکی   )69 ، بود.« )شفیعی کدکنی، 1390 
ذهن قصه گوی شاعر است.« )محمدی آملی، 1385 ، 160(؛ همین امر سبب می شود که 
در روایت های خود خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر شگردهای داستان پردازی جدید قرار 
گیرد. »استفاده از شخصّیت های زنده و پرتحّرك و دیالوگ های طبیعی، توصیفات جان دار و 
ملموس، تعلیق و افزایش انتظار و هیجان خواننده، به اوج رساندن روایت و آن گاه استفاده از 
نقطه ی فرود بجا و مناسب و پیش بینی ناپذیر، استفاده از بیان فرا واقع گرایانه و بیان روایت 
در فضایی ذهنی، استفاده از شگردهای گوناگون در آغاز روایت، کاربرد وزن های مناسب 
روایت و عرض ه ی تمام این  ها در فضای واقعی و بدیع.« )شادروی منش، 1391، 101(، 
از نمونه های موفق این روایت، در  از عنصر "روایت" در اشعار او هستند. یکی  جلوه     هایی 
"کتیبه" دیده می شود. "قصه ی شهر سنگستان" از دفتر "از این اوستا" نیز، بر پایه ی مکالمه 

شکل می گیرد.
دو تا کفتر

نشسته اند روی شاخه ی ِسدر کهن سالی
که روییده غریب از هم گنان در دامن کوه قوی پیکر...
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خطاب ار هست: خواهر جان
 جوابش: جان خواهر جان

 بگو با مهربان خویش درد و داستان خویش
)اخوان ثالث، 1391، 137(
منابع بسیاری بر "روایت" و اهمّیِت آن در سروده های اخوان تأکید کرده اند، که خود 
نشان از کارکرد ویژ ه ی آن در شعر اوست. »اخوان وصف روایی را دنبال می کند و پرسوناهای 
شاهنامه،  آخر  مجموعه ی  در   )252 ، )جورکش، 1383  می آورد.«  شعر  به  را  دراماتیك 
»اخوان به نقل و روایت در شعر روی می آورد. روح روایتگری در بیش تر شعرهای او غلبه 
راه  توصیف  سوی  به  دیگر  قصه گوی  و  نّقال  هر  مثل  شعرش  نتیجه  در  و  می کند  پیدا 

می گشاید.« )یاحقی، 1388 ، 95( 
گاهی نیز شاعر برای آشنایی زدایی با "آغاز ناگهان" شعر خود را به نوعی بی مقدمه آغاز 
می کند؛ گویی مقدمه ی آن در ذهن شاعر است. »به گونه    ای که خواننده، بخش های آغازین 
و نانوشته ی آن را خود بازسازی کند.« )حسن لی، 1383، 259( در دفتر زندگی می گوید، 

آورده است: 
آه، باری بس کنم دیگر

هر چه خواهی کن، تو حق داری
گر عبث، یا هر چه باشد چند و چون...

)اخوان ثالث، 1391، 236(
بعضی سروده های اخوان نیز از بُعد زیبایی های هنری، با شگرد "پایان ناتمام"، ناتمام رها 

می شوند؛ تا خواننده به چالش کشیده شود و در سرودن شعر سهیم شود. 
ور بپرسی راست، گویم راست
قصه بی شك راست می گوید

می توانست او، اگر می خواست
لیك...

)همان، 277( 
در شعر "آمدم دیگر؛ همین حال و حکایت ها"، دو شگرد "آغاز ناگهان" و "پایان ناتمام"، 

در کنار هم به کار رفته اند و به رستاخیز کالم او انجامیده اند.
که شگفتا! خلق و خوی آدمّیت داشت

 نه همین تنها برای دین، 
 که برای ملك و ملّت نیز
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 غیرت و حمّیت داشت...
و پیمبر را 

 با صفاِی دل ستایش داشت
 طعن در ادیان دیگر هم نمی زد هیچ

 و اگر با کس نمی گویید، می گویم
جزِم او، با درصدی

بل در هزاری، یك، 
نرمشی چون شك، 

هم به واالیی، گرایش داشت
این بمان تا بعد ...

)همان، 221( 

3 ـ نتیجه گیری
پس از بررسی و تحلیل اشعار مهدی اخوان ثالث در جنبه های مختلف ساختار می توان 
نتایج زیر را بیان کرد: در زمینه ی پیکر ه ی اثر، بر انواع قالب های شعرِی نو و سنّتی؛ حّتی 
واژه سازی بی نظیری  استعداد  از  زبانی،  ابعاد  بیتی" تسلّط دارد. در  "تك  و  "نوخسروانی" 
برخوردار است. نبوِغ واژه سازِی سرشاِر اخوان و آشنایی عمیق او با پیشینه و ظرفّیت های 
زبان فارسی، زمینه ساِز آفرینِش واژگان ناب و ابداعی در اشعار او شده است. واژگان پرتکرار 
نیز که نشان از عالقه مندی شاعر به آن هاست، در اشعار او دیده می شود. خالقّیت فوق العاده 
و تسلّط بر زبان، به او امکان آفرینِش سازه  ها و ترکیبات شگفتی داده است و در گستره های 

مختلف زبانی؛ اعّم از واژگان، نحو و ترتیب اجزای کالم، به زبان سنّتی تمایل دارد. 
در عرصه ی موسیقایی کالم، از دو وزن "فاعالتن" و "مفاعیلن" که برای شعرهای وصفی 
و روایی مناسب   تر هستند، بهره می گیرد. با دل بستگی به شعر کهن، به وفور از "ردیف" و 
"قافیه" استفاده می کند و در گستر ه ی موسیقی درونی، از تکرار به طرق مختلف با ابداع و 
نوآوری استفاده می کند. کثرت تکرار در شعر او، نه تنها به صورت کلیشه و ابتذال در نیامده 
است؛ بلکه موجب زیبایی و ایجاد موسیقی شده است. تکرارهایی هنری که در ساختمان 
شعر نقش خاّلق دارند و در پیوند با تداعی معانی، عناصر زبانی را به اوج می رسانند. در 
تکرارها؛ به ویژه به صورت عبارت یا جمله، اتّحاد و هماهنگی و وحدت بین شاعر و خواننده 
بیش تر نمود پیدا می کند و سهم خواننده در شعر بیش تر می شود. در پاره    ای موارد نیز، 
دست  بی پایان  و  بی آغاز  ساختاری  به  سروده ها،  پایان  و  آغاز  در  تکراری  مصراع  ذکر  با 
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یافته است. او در موارد متعّددی از این شیوه استفاده می کند؛ تا جایی که بتوان اّدعا کرد 
از آن به عنوان یك شگرد ویژه در عرص ه ی موسیقایی شعر خود سود جسته است. در 
زمینه ی موسیقی معنوی، تشبیهات ابتکاری با ادات تشبیه خاص و شیو ه ی بیان متفاوت و 
حتی بدل های بالغی با اّدعای همسانی و مشابهت بیش تر و آشنایی زدایی و هنجارشکنِی 
برخاسته از آن، در زیبایی سروده های او سهم دارند. بسامد باالی بدل های بالغی؛ به عنوان 
یك عنصر اساسی در موسیقی معنوی کالم با کاربرد بدیع و شگفت شاعر، در شکل دهی 

موسیقی معنوی اشعار او نقش دارد. 
"آغاز ناگهان" و "پایان ناتمام" از ترفندهای او در ساخت هنری اشعار هستند. استفاده 
از "روایت" نیز به عنوان یك شگرد هنری، به برخی اشعار او مانند "کتیبه" و "قصه ی شهر 
سنگستان"، جنبه ی نمایشی و دراماتیك خاّصی داده است. اصوالً اخوان شعر ناب نمی گوید؛ 
باعث  روایی،  و  نقلی  فضای  و  دارد  اساسی  نقش  آن  در  روایت  که  بلکه شعری می گوید 
تصویرهای شعری اش  در  روایت  از  اشعارش می شود.  در  نوعی قصه ی مدرن  شکل گیری 

استفاده می کند و این روایت گری، شعرش را به نوعی توصیف می کشاند. 
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