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استاد زبان و ادبیّات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر یوسف محمّدنژادعالیزمینی
دانشیار زبان و ادبیّات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکيده
با پيدایش شعر نو ،تقابلی بين طرفداران شعر نو وسنّتی ایجاد شد .در این ميان ،مهدی اخوانثالث (-7031
 7031ه.ش ).که ازچهرههای تأثيرگذار شعر نو محسوب میشود ،دیدگاههایی را در انتقاد از شعر سنّتی بيان
کرده است .این انتقادها سبب تلقی تقابل و گسست همهجانبة شعر نو و شعر کهن پارسی شده و این شائبه را
ایجاد کرده که وی کاملاً در تقابل و تضاد با شعر سنّتی بوده است .از آنجا که تصویر غالباً از ارکان اساسی
شعر هر شاعری است با بررسی بازتاب تصاویر شعری شاعران کهن در اشعار نو اخوان میتوان به ميزان ارتباط
یا عدمارتباط شعر وی با ميراث شعری کهن پیبرد .علاوه بر این ،فرماليستهای روسی معتقدند که اگر
تصویرهای شعری یک دوره را مطالعه کنيم متوجه میشویم همة آنها در شعر دورههای گذشته نيز آمدهاند.
آنچه تازگی دارد شيوة بيان تصویرهاست که عوض شده است .بنابراین ،پژوهش حاضر میتواند صحّت یا
عدمصحّت این نظر را نيز ثابت کند.

 تاریخ دریافت مقاله0411/19/10 :

تاریخ پذیرش نهایي0410/11/10 :

 - 0نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئولkh.satyar@yahoo.com :
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تحليل دادههای تحقيق نشاان میدهد که به رغم تبادر و تلقی تقابل شاعر نو و سانّتی ،تصااویر شعری
شااعران کهن پارسای در تصااویر شاعری اخوان به صاور

صاری( (عين تصاویر در بافت نو) و ضمنی

(قسامتی از تصاویر ،تصاویر با مههومی تازه دریافت نو) بازتاب یافته اسات .در این ميان ،بيشترین بازتاب
مساتقيم یا صری( به ترتيب در تصاویر شعری کنایه و تشبيه و بازتاب غيرمستقيم یا ضمنی در تصاویر شعری
تشخيص ،استعاره و صهت هنری صور

گرفته است.

واژههای کليدی :اخوانثالث ،تصویرهای کهن ،بينامتنيت ،سنّتگرایی.

 -7مقدّمه
مهدی اخوانثالث از جمله شااعران نوپرداز اسات كه اشارار نو او در زمرة شاهکارهای
شارر نو پارسي محسوب ميشود .اخوان همواره ،از نظر ساختار ذهني ،متأثّر از شاهنامه
و فضاای بياني و زباني نن ررار داشاته اسات .در سطح زباني ،الگوگرفتن از شاهنامه در
كاربرد واژگان ،تركيبات و زبان حماسي ،از نظر مرنایي بهرهمندی از رهرمانان و پهلوانان
شااهنامه و توجه به اساایير ایراني در اشرارش مشهود است .در حوزة تصویرسازی در
شارر او ،مانند شاهنامه ،عناصر ذهني كمتر حضور دارد .اخوان زماني كه ناگزیر است از
مساال ذهني و مررد سنن بگوید ننها را با عناصر مادی ملموس مينماید .بهیورك ّلي،
عناصاار مادی و ملموس حضااور پررن تری در شاارر وی دارد .اكنون برای نشاااندادن
تأثيرپذیری اخوان از شاااهنامه ،نمونههایي از تصااویرهای مشااابه شاااهنامه و اخوان ذكر
ميشود:
ستاره چون قندیل :تصویری تشبيهي كه دارای مشبه و مشبه به حسي است ،شاعر برای
القای مقصاود خوی

یرفين تشابيه را از عناصر مادی و ملموس برگزیده است .تصویر

مورد بحث به صراحت در شاهنامه حضور دارد.
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اخوان:
خدا را «یک ستاره از فساد خاک وارسته»
چو رندیلي بياویزید از سقف سياه شهر
(اخوان)404: 0195 ،
زمين تيرهگون كوه چون ني ا شااااد

ساااتاااره بااه كااردار رااناادی ا شااااد
(فردوسي ،0134 ،ج)0514 :5

کمند گيساو :تصویر تشبيهي كه در شرر اخوان مشاهده ميشود ،در شاهنامه نيز حضور
دارد .در بررساي این تصویر در متن حاضر (شرر اخوان) و متن غایب (شاهنامه) متوجه
این تصویر در داستان سهراب ميشویم ،اخوان نيز نن را در روایت مرگ یکي از مبارزان
جوان همبندش به كار برده اساات ،بنابراین ،ميتوان گفت كه در هنگام ساارودن نن ،ولو
بطور ناخودنگاه ،از شاهنامه متأثّر شده باشد.
اخوان:
تيهوی شاهين شکار كُرد!
كه به تاری از كمند گيسویت گيری
صد چنان سهراب ی را ،ننکه نتوانست
نازنين گردنفرد گُرد.
(اخوان)0195:0141 ،
دو ابرو ،كمااان و دو گيساااو ،كمنااد

ب اه بااالااا ،بااکااردار ساااارو باالاانااد
(فردوسي، 0134،ج)104: 0
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باغ برومند :مشاابه این تصاویر كه در شارر اخوان حضور دارد ،در ابيات شرر فردوسي
نيز راب مشااهده اسات ،با توجه به علارة اخوان به شااهنامه ،ممکن اسات شاعر نوگرا
بطور ناخودنگاه از تصویر مزبور استفاده كرده باشد.
اخوان:
و نن باغ بيدار و برومندی كه اشرارش
در هر كناری ناگهان ميشد صليب ما
(اخوان )405 : 0195،
بدو گفت زن هسااات و هم بي

ازین

درم ،هاام بااروماانااد باااغ و زمااياان
(فردوسي ،0135 ،ج)493: 5

ساانّت و نوگرایي جزو واژههایي هسااتند كه برای اه ادب نوعي تضاااد را تداعي
ميكنند .بویژه ،هنگامي كه این اصااطلاحات در مقولة ادبيات و شاارر به كار روند تلقي
تقاب بين این دو (س انّت و نوگرایي) برای منایب ایراد ميشااود .با پيدای

شاارر نو،

اصطلاحاتي نظير پيکار سنّت و مدرنيسم ،جبهه سنّتگرایان و نوگرایان و ...به كار رفت
كه مفهوم گسست و نفي هرگونه ارتبایي ميان شرر نو و كهن را تداعي ميكرد.
با توجه به این مطلب كه نيما و شاگردان

از جمله اخوان رویکردی تقابلي با شرر

سانّتي داشتهاند ،اخوان عقاید و نرای نيما در باب شرر نو و انتقاد از شرر س ّنتي را تأیيد
نموده است (ر.ک :.اخوان005، 004 :0143،و 01-9: 0141 ،004و  ،)43 :0149چنين به
ذهن متبادر ميشاود كه اشارار نو شااعر یاد شده ،هيچگونه پيوندی با شرر كهن پارسي
نداشااته و كاملاً در تقاب با شاارر كهن بوده اساات .به همين ساابب برای پژوهشااگر این
پرسا

مطر شده است كه اشرار نو اخوان از نظر تصویر شرری ارتبایي با شرر كهن

پارسي دارند یا خير .اگر ارتبایي هست ،به چه ميزان و چگونه است؟ از ننرا كه تصویر
غالباً از اركان اسااسي شرر است ،شاعر برای نن كه بتواند عوایف و احساسات خوی
را بيان كند از صاور خيال اساتفاده ميكند ،بنابراین ،با شاناساایي تصویرهای شرری كه
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عناصار اصلي كلام مني (شرر) هستند ميتوان ميزان تأثّر یا عدمتأثّر شاعر از گذشتگان
یا مراصران را مشنص نمود.
در این مقاله ،بازتاب تصااویر شرری شاعران كهن پارسي در تصاویر شرری مهدی
اخوان شاام تشابيه ،اساتراره ،كنایه ،تشانيص و صفت هنری ،مورد بررسي و مطالره
ررارميگيرد تا ضامن استفاده شاعری چون اخوان از تصویرهای شرری گذشتگان امکان
سننگفتن دربارة نيروی تنيّ او نيز فراهم نید.
بر اسااس نظریة بينامتنيت ،در بررسي یک متن ،متوجه حضور متون منتلف گذشته
یا همعصر در نن متن ميشویم كه نشانگر تأثير و تأثر متون از همدیگر است ،هيچ متني
مساتق نيسات ،بلکه در هر متن ،ميتوان نشانهها و نوعي ردپای متون دیگر را ملاحظه
كرد .در بررساي تصاویرهای شرری اخوان و جستروی ننها در ميان تصویرهای شرری
پيشينيان تا حدی به این سنن كه هر متني متأثّر از متنهای گذشته است نيز پاسخ داد.
از سوی دیگر ،با تحلي بينامتني ،به فهم دريقتر و جدیدتری از شرر اخوان و ميزان
خلّاريت وی پيميبریم؛ نيز ميتوان به ساؤالات زیر پاسااخ علمي مبتني بر تحلي دادهها
داد :اخوان به چه ميزان توانسته از ميراث ادبي گذشته برخوردار شود؟ شيوة استفادة وی
از تصاویر پيشينيان چگونه بوده است؟ نیا این تصاویر را در همان بافت كهن به كاربرده
یا ننها را خلّارانه و در بافتي جدید ،به كار گرفته اسااات؟ با این رویکرد ،ميتوان نقاط
روّت و ضرف شاعر را بهتر شناخت ،تازگي متن را در پوششي نو ،به نمای

گذاشت و

در نتيره ،ترام و نسابت متن اخوان را با متون دیگر نشان داد .تا كنون ،تحقيقي با این
رهيافت و مسألة تحقيق صورت نگرفته و این مقاله ميتواند بنيادی برای كاری علمي و
جدید در نینده باشد.
برای تحلي بازتاب تصااویر شارری شاعران كهن فارسي در تصاویر شرری مهدی
اخوان ،ننسات ،با مطالرة اشارار نو اخوان به استنراج و یبقهبندی تصاویر شرری وی
مبادرت شااد .ننگاه ،به جسااتروی تصاااویر شاارری یبقهبندی شااده اخوان در نثار و
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دیوانهای شاااعران كهن فارسااي از ررن سااوم تا ررن ساايزده پرداختيم .پس از مطابقت
تصااویر با متون كهن پارساي ،نمونهها و شاواهدی از بازتاب صاریح یا ضامني تصویر
شرری كهن در اشرار اخوان به دست نمد .در پایان ،به ترزیه و تحلي تصاویر به دست
نمده (دادههای تحقيق) بر اساااس نظریه بينامتنيت و ساانّتگرایي ادبي مبادرت شااد ،با
توجه به محدودیت حرم مقاله فقط برخي از تصاویر منتنب در مقاله نمده است.
 -1-7پيشينه تحقيق
تا كنون با این رویکرد ،پژوهشاي با این مساأله و با این فرضاايه و ساؤالات در تصاویر
شارری اخوان انرام نشده است .البته پژوه های فراواني در زمينة شرر اخوان صورت
گرفته اسات كه اكرر این كتابها و مقالات یا به صاورت كلّي شرر وی را نقد و بررسي
نمودهاند و یا از سایر مناظر به ترزیه و تحلي شرر اخوان پرداختهاند.
علي سااروریرقوبي در مقالة «تأثيرپذیری شاااعران مراصاار از دید تصااویرسااازی»
( ،)0144به بررساي تصااویر به صااورت كلّي پرداخته ،هرچند شاااعر خاصّاي مورد نظر
محقق نبوده اسات ،اما نمونههایي از شارر نيما ،ساهراب سارهری و ...را به عنوان شاهد
مرال ذكر كرده اسات .در این پژوه  ،تنها به دو شاهد مرال از اشرار اخوان استناد شده
و مريار و ملاكي برای انتناب تصااویر و شااعران نيز اراله نشاده است .عيسي نرفي و
یاهره چهری در مقالة «بررسااي تشاابيهات اخوان و گفتمانهای مربوط به نن» (،)0191
انواع تشابيهات اخوان را یبقهبندی نموده و برای هر مورد شاواهد شرری ذكر كردهاند.
ننها گفتمان مربوط به این تشااابيهات را نيز بيان ميكنند .البته هدف مؤلف اراله تحليلي
ساياساي-اجتماعي از نن بوده اسات .اصاولاً مساألة پژوه
است.

متفاوت با پژوه

حاضر
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 -0-7چارچوب نظری وتعریف مهاهيم
 -7-0-7مناسبا

بينامتنی

نظریه بينامتنيت مانند سااایر نظریهها دسااتاورد یک فرد نيساات ،بلکه نتيرة كوشاا
شانصيتها و جریانهای فکری مترددی است و سيری تاریني و تکاملي را یي كرده
و امروزه ،به عنوان یکي از پارادایمهای علمي ،در حوزة ادبيات مطر شده است.
بينامتنيت را ننساتينبار ژوليا كریستوا ( )Julia Kristevaدرسال  0944ميلادی در
شر نثار باختين ،بویژه نظریة گفتار و منطق گفتگویي ( )dialogismبه كار برده است.
وی اعتقاد دارد در بررساي یک متن متوجه ميشویم كه از متون منتلف ،تشکي شده و
با ننها در ارتباط اسات .این ارتباط متقاب ميتواند به صاورت بازنوری ،تلميح صریح یا
ضامني ،تکرار ،تغيير ویژگيهای شاکلي و محتوایي ،اساتفاده از ژانر مشترک و ...شک
گيرد .پس ،برای این كاه مرناا پيادا كند ناگزیر باید در سااااختار روابط اجتماعي متون
پيشاين و مراصر بررسي و تحلي شود .بنابراین ،هيچ متن ،جریان یا اندیشهای اتفاري و
باادون گااذشاااتااه خلق نميشاااود (نااامومطلق04 :0194 ،و ،014ابرامز،443 :0143،
مکاریک 30: 0145،و نلن .)54 :0149،بينامتنيت كریساتوا ریشه در نثار مينایي باختين
(- )Mikhail Bakhtinیکي ازبزرگترین نظریهپردازان ادبي ررن بيستم روسيه -دارد.
باختين مرتقد اساات مفاهيمي كه مؤلف به كار ميگيرد تماماً ،خلّارانه نيساات؛ بلکه
این مفااهيم و موضاااوعهاا از رب  ،در متون دیگر و به گونهای متفاوت بيان شااادهاند.
فرماليساتهای روسي نيز این بحث را این گونه مطر نمودند :انگارهها و تصاویری را
كه شااااعر به كار برده اسااات (و به گمان ما ابداع خود شااااعر بودهاند) تقریباً بي هيچ
دگرگوني ،از اشاارار دیگری وام گرفتهاند .نکتة مهم در شاارر ،دگرگوني در كاربرد زبان
اسات ،مفاهيم مدام تکرار ميشاوند اما زبان ننها به سبب به كارگيری شيوههای منتلف
بيان ،متفاوت است و در نتيره ،ادبيت متن به كارگيری این شيوههای منتلف است .ننان
بر این موضاااوع تأكيد دارند كه متون گذشاااته با متون امروز و متوني كه فردا نوشاااته
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خواهند شاد رابطه دارند و بين ننها مکالمه اساات (احمدی 54-59 :0144 ،و شااميسااا،
 .)040-034 :0194بنابراین ،با بررسااي دريق یک متن ميتوان بازتاب متون گذشااته یا
مراصر را در نن مشاهده نمود.
پژوه

حااضااار بر اسااااس محور بينامتنيت ژرار ژنت ( )Gérard Genetteكه

زیرمرموعة نظریة ترامتنيت وی اسااات ،ارتباط تصااااویر اشااارار نو اخوان را با شااارر
پيشاينيان مورد مطالره و بررساي ررارداده است .از ننرا كه مبنای تحقيق بررسي تصویر
اسات ،محقق پس از مطالره و بررساي جوانب حضور تصویرهای شرری كهن در شرر
اخوان ،به این نتيره رسيد كه مواردی كه تصویر عيناً و بدون تغيير از شرر شاعران كهن
پارساي در شارر اخوان حضاور یافته اسات ،بينامتنيت صاریح و مواردی كه رسمتي از
تصاویر دچار تغيير و دگرگوني شده است ،فقط رسمتي از تصویر كهن (متن غایب) در
تصاویر جدید (متن حاضر) مشاهده ميشود ،بينامتنيت ضمني محسوب شود .این تغيير
و دگرگوني گاه ،به صاورت تركيب دو تصاویر سنّتي و خلق تصویری تازه است ،تغيير
در سااختار تصاویر (تبدی تصاویر تشابيهي به تصاویر استراری یا بالرکس) ،تغيير در
سااختار یک رسامت از تصاویر (تبدی واژه سااده به مركب) ،زماني كاربرد تصویر در
مفهوم جدید و یا تلفيق یک واژه كهن با واژهای تازه ميباشد.
 -1-0-7سنّتگرایی ادبی
رویکرد دیگری كه ميتوان با اسااتناد بدان پيوند ميان تصاااویر شاارری شاااعران متقدّم و
متأخّر را توضايح داد ،بحث سانّتگرایي ادبي است كه پيشينهای دیرینه در ادبيات دارد،
نویسااندگان ادبي ،پيرن  ،ویژگيهای گونهای ،ابراد شاانصاايتپردازی ،صااور ذهني،
شااايوههاای روایتي و حتي عباارات و جملات را از متون متقدّم و از سااانّتهای ادبي
خوی

ميگيرند (نلن.)00 :0141 ،
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سانّتگرایي در شرر فارسي ،به منزلة یک جریان ریشه دار ،از همان ننستين دوران
پس از تکوین شارر فارسي دری تا روزگار ما تدوام داشته است .این جریان ،بویژه پس
از افول ساابک هندی در ایران گاه به صااورت تقليد محا ،مانند س انّتگرایيِ شاااعران
دورة بازگشات بوده است (یاحقي .)040-0191:041 ،گاه نيز به صورت كاربرد خلّارانة
عناصاار پویای سانّت در شاارر ،نظير شاايوهای كه شاااعران نوپرداز مراصاار از جمله نيما
یوشاااي و شااااگردان و پيروان برجساااتة وی از جمله اخوانثالث در این زمينه به كار
گرفتهاند ،نمود یافته است.
نشاانههای توجه به سنّت ادبي در شرر هر شاعری دیده ميشود .این نشانهها را در
شرر برضي از شاعران بيشتر و در شرر برضي دیگر كمتر ميتوان دید.
بحث وبررسی
 -1بازتاب تصاویر شاعران کهن پارسی در شعر اخوان
تصااویرهای شاارری هرچند مبيّن ذوق و رریحه و خلاّريتهای فردی شاااعر اساات ،اما
بيشاتر ریشاه در تأمّلات شااعر در نثار ادبي و اشارار شاعران پيشين دارد .از این منظر،
ميتوان گفت كه خلّاريت و نونوری هر شاااعری ،جدا از اسااترداد ،نبوغ و ردرت خلّارة
خود وی ،به شااناخت و توان بهرهمندی درساات او از گنرينة ترربههای پيشااينيان نيز
بساتگي دارد كه این امر موجب پيوند و احياناً همساني نسبي تصاویر شرری شاعران در
دورههای تاریني منتلف با یکدیگر ميشاااود و تصاااویرهای شااارری متأخّر متأثّر از
تصاویر پيشين ساخته و به كار گرفته ميشوند (محمّدنژاد.)0 :0194 ،
پس از این مقدّمه ،به ارالة نمونههای استفاده اخوان از تصاااویرهای شاعران كهن و
شيوه و نوع ننها در اشرار نو وی ميپردازیم:
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تشبيه گسترده :در این نوع تشبيه ممکن است علاوه بر مشبه و مشبه به ،وجه شبه و
ادات تشابيه نيز حضاور داشاته باشاند و گاه یکي از این دو (ادات تشابيه و وجه شبه)
حذف شوند (پورنامداریان.)005 :0191،
 )7دل چون مرغ نيم بساامل :شاااعر دل را در اضااطراب و بيرراری به مرغ نيم بساام
مانند كرده اسات .تشبيه به سبب حضور همه اركان دارای ساختار گسترده است .تصویر
مذكور در شاارر شاااعران كهن پارسااي مانند عطّار در شاارر عارفانه (غنایي) مشاااهده
ميشااود ،توانایي و خلّاريت شاااعر نوگرا (اخوان) كاربرد تصااویری كهن برای پرورش
مضمون مورد نظرش در بافتي نو و امروزی است.
اخوان:
من دلم پرپر زند ،چون نيم بسم مرغ پركنده
ز انتظاری اضطرابنلود و یفلانه
(اخوان )513: 0195 ،
تصویر یادشده در شرر شاعران كلاسيک چون عطّار و رطران مشاهده ميشود:
دل مساااتام چاو مارغ نيم بسااام ا

بااه دام چون تو دلااداری فتاااده اسااات
(عطّار)19 :0144 ،

دل چو مرغ نيم بسم زان شد از عشق تو

ز لب چون پساااته كردی دانه وبادام دام
(رطران)441 :0140 ،

 )1چشم چو مشعل :اخوان در ترربهای خيالي ،چشامان را چونان مشرلي تصوّر نموده
اسات ،در بررسي و مطالرة شرر شاعران پيشين شواهد و نمونههای این تصویر در شرر
غنایي خواجو در سبک عراري حضور دارد .اخوان نن را در بافت برون متني متفاوت به
كاربرده است.
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اخوان:
در چشمهای او
غوغاكنان دو خرمن خون سوزد
گویي دو مشر است به پهنای زندگي
(اخوان)409 :0195 ،
نمونة حضور صریح تصویر «چشم چو مشر » در شررخواجو:
دو چشااام

دو مشااار فروزان شاااده

ازو مشااار ا دهاار ساااوزان شااااده
(خواجو ،0195 ،ج)554 :0

تشابيه بلي (فشارده) :منظور تشبيهي است كه با افزودن دو یرف تشبيه (مشبه و مشبه
به) به صااورت تركيبي اضااافي درمينید كه در اغلب موارد مشاابه به مضاااف و مشاابه
مضافاليه است (پورنامداریان.)005 :0191،
 )1خيمههای مهتاب :در تنيّ شاااعر ،پرتوها و شااراع مهتاب ،مانند خيمهای متصااوّر
شادهاند .این تشابيه به سبب حضور یرفين تشبيه (مشبه و مشبه به) دارای ساختار بليغ
است ،نظير چنين تصویری در شرر پيشينيان نيز راب رؤیت است.
به نظر ميرسااد اخوان به پشااتوانه پيشااينة فرهنگي خوی

با چنين تصااویری نشاانا

بوده ،نن را متناساب با بافت متني و مورريتي شاررش استفاده كرده است ،همانگونه كه
روزگاری سانایي از چنين تصویری متناسب با شرر خود بهره گرفته؛ تنها شاعران بزرگ
توانایي بهرهمندی از امکانات پيشينيان را متناسب با موضو ،مورريت و عصر خود دارند.
اخوان:
و باران نرمنرم از خيمههای روشن مهتاب ميبارید
(اخوان)491 :0195 ،
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علاوه بر سنایي ،تصویر مزبور در شرر مولوی نيز حضور دارد:
بر ظلماات شاااب ،خيماة مهتاااب زدی

ماايخاافاات خاارد باار رز او نب زدی
(مولوی ،014 ،ج)0449 :0

خااياامااة عااماار او هاازار یااناااب

ماااه خااياامااهش بااراباار مااهااتاااب
(سنایي)105 :0109 ،

 )4جامة عریانی :در این تصویر كه نوعي پارادوكس محسوب ميشو ،عریاني و برهنگي
ترس ام شااده .این تصااویر زیبا كه نوعي از تنيّ زیبای ش ااعرانه
ّ
بسااان نوعي تنپوش
است ،تشبيه بليغي از نوع اضافي ميباشد.
اخوان:
همچو تندیس الهة عشق و زیبایي
جامة عریاني

زیباترین تن پوش
(اخوان)944 :0195 ،

حضور تصویر «جامه عریاني» در شرر شاعران ادبيات كلاسيک مانند بيدل و حزین:
خلق بر وضع جنون محو نظر دوختن است

نن راادر چاااک مزن جااامااة عریاااني را
(بيدل ،0140 ،ج)019 :0

پاردهپاوشاااي نتوان كرد برساااوالي مااا

كاه لباساااي نشاااود جامة عریاني شااامع
(حزین)140 :0140 ،

 )3طومار غم :غم و اندوه در اندیشاة شاعر چونان یوماری است كه وجود ندمي را در
بر ميگيرد .تصااویر به كار رفته در شاارر مهدی اخوانثالث دارای ساااختار بليغ اساات،
تصااویر مورد بحث با این ساااختار و نيز با ساااختار تشاابيه گسااترده ،هر دو در دیوان
شااعران كهن پارسي مشاهده مي شود .نمونة نن در شرر سردی به وضو راب مشاهده
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اسات ،هرچند وی تصویر «یومار غم» را برای پرورش مضموني عاشقانه استفاده كرده،
اخوان نن را برای پرورش مضموني اجتماعي به كار برده است.
اخوان:
با یور و یومار غم روم
هر سال چون رازها پنهان
در نت

نوازها پيداست

(اخوان)400 :0195 ،
هر نوردی كااه ز یومااار غمم باااز كني

حارفهااا باياناي نلوده بااه خون جگرم
(سردی)330 :0145 ،

غاام پاايااچاايااده ماارا چااو یااومااار

پااس بااه تاارااویااذ كاالاااهاات بسااااتااه
(اميرخسرو دهلوی)504 :0140 ،

خواندمي یومار غم بي او ،ولي چون شد مرا

ناامهاش ترویذ جان ،یي كردم این یومار را

(جامي)09 :0144 ،

 )4ابر نعمت :در اندیشه شاعر پارسي زبان ،نرمت همچون ابری گسترده است كه شام
حال همگان ميشاود؛ چنين تصاویر خيالانگيزی را در شارر پارساي از گذشته تا كنون
ميبينيم ،هر شااعری جدا از بافت شاررش ،متناساب با موضااوع خوی

از این تصویر

بهرهبرده اسات .اخوانثالث با اشارافي كه به شرر پيشينيان داشته این رابليت را به دست
نورده بود كه بنوبي از تصااویر كهن ،در بافت امروزی استفاده كند ،به همين سبب نيز
این تصویر تشبيهي را در بافت برون متني متفاوت با شرر گذشتگان به كار گرفته است.
اخوان:
با نرار بيدریغ ابرهای نرمت و راحت
كوچهها و خانههای  ،چون خط و رن

هماهنگي
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نق كرده خوشترین تدبير را بر گسترة تقدیر
(اخوان)0405 :0195 ،
نمونههای هم حضوری نشکار تصویر یاد شده در شرر شاعران كلاسيک:
تا كه ابر اندر بهاران بر زمين بارد سرشک

ابر نرمات بر زمين ملاک توباارناده باد
(مرزی)050 :0104 ،

پر فااایااده و نرماات چون ابر بااه نوروز

كز كوه فرود نیااد چون مشااااک مرطّر
(ناصر خسرو)504 : 0144 ،

 )3پردة شاب :در تنيّ شاعر ،شب بسان پردهای ترسّم یافته است .بررسي این تصویر
در دیوان شاااعران كهن ،وجود موارد مشااابه را اثبات ميكند ،به همين ساابب ميتوان
رابطة تصویر حاضر (اخوان) با تصویر غایب (شاعران كهن) را بينامتنيت صریح دانست؛
نکتة دیگر این كه همة ننان با وجود بافت درون متني یکسااان از تصااویر «پرده شااب»
متناساب با مقصود و اهداف خود برای القای مضموني متفاوت بهره گرفتهاند؛ انوری ،از
شااعران كهن پارساي ،نن را در رصيدهای مدحي و برای ستای

ممدو استفاده نموده،

در صورتي كه اخوان برای مقصودی دیگر نن را به كار گرفته است.
اخوان:
با سرود فاني من ،پردة دلمردة شب را
منم تاریکنواب ،افسردگي نهار
با نسيمي بوی شبگيران شنيده ،موج ميدادند
(اخوان)0405 :0195 ،
پردة شاااب درگهاات را پرده گشاااتي

گاار اجااازت یااافااتااي از پاارده دارت
(انوری)05 :0144 ،
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چون صبح مدر پردة شب را كه مکافات

در خاون جاگر غویااه دهااد پردهدران را
(صالب ،0144 ،ج)194 :0

 )4چراغ باده :باده در در روشاني بنشايدن ،به ساان چراغي تصاوّر شاده است .تشبيه
دارای سااختار بليغ از نوع اضاافي اسات ،این تصویر تشبيهي در شرر شاعران پيشين از
جمله صاالب از شااعران سبک هندی و در شرر غنایي حضور دارد ،گرچه بافت درون
متني تصویر حاضر (اخوان) با تصویر غایب (صالب) همسان است ،اما بافت برون متني
ننها متفاوت است.
اخوان:
حریفا! رو چراغ باده را بفروز ،شب با روز یکسان است
(اخوان)130 :0195 ،
حضور تصویر «چراغ باده» در شرر شاعران ادبيات كلاسيک صالب و فياض:
پي

راه ما كه در ظلمات غم ساارگشتهایم

لطفكن ساااري چراغ از بادة روشاان بيار
(صالب ،0144 ،ج)0004 :5

نوای بيغلط زن امشاب ای مطرب كه مستان را

چاراغ باااده پاناهااانساااات زیار داماان مينااا

(فياض) 109 :0130 ،

 )1غم چون دیو ساياه :در نیينة تصوّر شاعر ،غم و اندوه به سان دیو سياهي نق

بسته

اسات .این تشابيه اخوان دارای سااختار تشابيه گساترده اسات .بررسي و مطالرة اشرار
شااعران كهن نشاان داد این تصاویر دريقاً به این شک در شرر ننان حضور ندارد ،بلکه
تصاویر تشبيهي نن بدون ویژگي (وجه شبه) سياه به صورت دیو غم و با ساختار تشبيه
بليغ مشااهده ميشاود ،اما دیو ساياه در تصااویر دیگر به عنوان یکي از یرفين تشبيه به
همراه یرف دیگری به كاررفته اسااات .اخوان با توجه به ردرت خلّاريت و نبوغ هنری
خوی

در این دو تصااویر دگرگوني ایراد نموده ،با بازنفریني این دو تصااویر را با هم
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تلفيق نموده اساات؛ در نتيره ميتوان ارتباط تصااویر اخوان با تصااویر پيشااينيان را هم
حضوری ضمني دانست.
اخوان:
پهلوان كشتن دیو سريد ،ننگاه
دید چون دیو سياهي ،غم
كز برای پهلوان ناشناسي بود تا نن دم-پنره افکنده است در جان
و دل

را ميفشارد درد
(اخوان)441 :0195 ،
حضور «دیو غم» در شرر كهن پارسي:

نمد شراب نتشين ،ای دیو غم ،كنرينشين

ای جان مرگ اندی  ،رو ،ای ساري باري درن

(مولوی ،0144 ،ج)04 :0
ز ابریق ارسااوی ساااغر روانگردد مي روشاان

زبهر دفع دیو غم تو پنداری شاهاب است این
(ابن یمين)039 :0144 ،

ز ابریق ارساااوی سااااغرروان گردد مي روشااان

زبهر دفع دیو غم تو پنااداری

شهابست این(ابن یمين)039: 0144 ،
حضور «دیو سياه» در شرر كهن پارسي:
دیاو ساااياااهساااات تناات ،خویشاااتن

از بااد ایاان دیااو سااااايااه دور دار
(ناصرخسرو)504 :0144 ،
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بازتاب تصاویر شعری شاعران کهن در قالب استعاره در شعر اخوان:
استعاره مصرحه
 )7گوهر گردون :اساتراره از ساتارگان اسات .این تصاویر استراری كه در شرر اخوان
مشااهده ميشاود ،در شارر شاعران گذشته مانند مرزی نيز حضور دارد ،با وجود بافت
متفاوت شارر اخوان نسابت به شرر مرزی هر دوی این شاعران از تصویری مشابه برای
توصاايف شااب بهره گرفتهاند .اخوان برای بيان مسااال روز از توصاايفاتي چنين بهره
ميگيرد ،در صورتي كه مرزی نن را در یک رصيده مدحي به كار گرفته است.
اخوان:
گردون بسان نطع مرصع بود
هر گوهری

نیتي از ذات ایزدی
(اخوان)410 :0195 ،

نمونة تصویر مزبور در شرر شاعران كهن پارسي چون عطّار ،مرزی و مرير:
چو از عيااد شااااب را خبر داد گردون

شااااب از شااااادماااني برافشااااانااد گوهر

(مرزی)144 :0104 ،
دیااده اخااتاار شاااامااار ماان زتااياازی

سفت هر گوهر كه در دریای گردون یافتم
(عطّار)194 :0144 ،

بر سر شب تاج بود از گوهر گردون وليک

دود دلها هر زمان تاج از سارشب برگرفت
(مرير)00 :0154 ،

 )1دُرافشاان :استراره از واژگان و الفاظ با ارزش است .در این تصویر شاعر مشبه به را
ذكر نموده اما مشابه را اراده كرده است .تصویر «درافشان» همان سان كه در شرر اخوان
مشااهده ميشاود ،در شارر ابن یمين نيز به كاررفته است .اگرچه بافت برون متني شرر
اخوان بيانكنندة مساال روز اسات ،اما شااعر از این تصاویر ردیمي متناسب با مقصود
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بهره گرفته اسات ،حضاور شاواهد مرالي این تصویر در شرر گذشتگان احتمال

خوی

انرکاس تصویر را از شرر پيشينيان در شرر اخوان افزای

افزای

ميدهد.

اخوان:
رعشه ميافتادش اندر دست
در بنان درفشان

كلک شيرین سلک ميلرزید
(اخوان)440 :0195 ،

حضور نشکار تصویر یاد شده در شرر خواجو و ابن یمين:
همچون بنان و كلک تو دُربار و درفشاااان

باااد خازان ناادیااد كااس و اباار نااوبااهااار

(ابن یمين)94 :0144 ،
درخشااااان رُخا

چشااام اة نفااتاااب

درفشااااان لابا

چشااام اة نوشیاااب
(خواجو)49 :0195 ،

 )0ناخوانده مهمان :اساتراره از مرگ است ،در بررسي نثار شاعران پيشين تصویر مورد
بحث را در شارر شااعراني چون بيدل ميتوان مشاهده نمود ،اگرچه بافت مورريتي ننها
متفاوت اسات ،اما رابطة همحضاوری نشاکار ميان تصویر اخوان با تصویر بيدل برررار
است.
اخوان:
 ...وگر نن ناخوانده مهماني كه ما را ميبرد با خوی
ناگهان از در درنید زود
(اخوان)0149 :0195 ،
ز نمد و رفت نفس عمریست زحمت ميكشم

خانه ما را از این ناخوانده مهمان چاره نيساات

(بيدل ،0140 ،ج)040 :0
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اساتعاره مکنيه :از ننرا كه مواردی از حسنميزی در مقولة استرارة مکنيه ررار ميگيرد،
این نوع تصاویر نيز ذی استرارة مکنيه نمدهاند:
ترساام بنشاايدن و
ّ
 )0خيال رنگين :در نگاه شاااعر خيال كه امری ذهني اساات ،برای
تداعي بهتر برای منایب عينيت بنشايده شاده ،چون شاي رنگيني تصااور شده ،سرس
مشابه به حذف شاده ،اما ویژگي نن (رنگين) در كلام حاضار اسات .گرچه این تصویر
نوعي حسنميزی محسوب ميشود ،ميتوان نن را استرارة مکنيه هم دانست.
اخوان:
خامهها فرو خشکد
شمعها ميرد
تا خيال رنگيني
نق

شرر برذیرد
(اخوان)103 :0195 ،
حضور تصویر «خيال رنگين» در شرر صالب و بيدل:

سااانن زخامه رنگين خيال ماسااات بلند

ز شاااقاه علم ماسااات روی ميدان سااارز

(صالب ،0145 ،ج)0014 :0
(بيدل)ازرنگين خياليهای فکرت ميساازد

جاادول رن ا

بااهاااراوراق دیااوان تاارا
(بيدل ،0140 ،ج)40 :0

 )3آواز تلخ :با وجود نوعي حسنميزی در این تصااویر ،از ننرا كه نواز در ذهن شاااعر
مانند خوردني دارای مزه ،تصاوّر شده ،مشبه به حذف شده اما مشبه ،به همراه وجه شبه
در كلام حضاور دارد ،بنابراین اساترارة مکنيه نيز ميباشاد .تصاویر «نواز تلخ » در شرر
شااااعران سااابک عراري نظير نظامي برای پرورش مضااامون در منظومههای غنایي وی
مشاهده ميشود ،اما اخوان با نگاهي متفاوت نن را به كار برده است.
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اخوان:
بنوان نواز تلنت را ،و لکن دل به غم مسرار
(اخوان)400 :0195 ،
نااظااامي بر سااار افسااااانااه شاااوباااز

كااه ماارغ باانااد را تاالااخ نمااد نواز

(نظامي)050 :0115 ،

 )3پردة آبگون :اساتراره از نسمان است ،نسمان چون پردهای از جنس نب تص ّور شده،
با حذف مشابه (نسمان) تصویری استراری خلق شده است .این تصویر در شرر شاعران
گذشاته عيناً بدین شاک ملاحظه نميشاود ،تصویر فوق به دو صورت حضور دارد؛ در
گروه اول نظير خاراني به صااورت اسااتراری اما متفاوت با تصااویر اخوان و به شااک
«رفس نبگون» حضااور دارد .در گروهي از شاااعران متأخّرتر نظير صااالب به صااورت
تصویری تشبيهي مشاهده ميشود.
اخوان:
مگر پشت این پردة نبگون
تو ننشستهای بر سریر سرهر
به دست اندرت رشتة چند و چون؟
(اخوان)134 :0195 ،
حضاور تصویر یادشده به صورت ضمني (دگرگوني در رسمتي از تصویر) در شرر
كهن پارسي:
در نبگون رفس بين یاووس نتشاااين بين

كاز پرگشااااادن او نفاااق بساااات زیور

(خاراني)003 :0145 ،
حبابي را كه در بحر حقيقت چشم بگشاید

ساارهرنبگون چون پرده روی نفس باشااد
(صالب،0144 ،ج)0511 :1
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 )1گلهای آسامان :اساتراره از ستارگان است .شاعر با توجه به نبوغ هنری خوی

در

تصویر دگرگوني پدید نورده ،همحضوری از نوع ضمني است.
اخوان:
گ های دور و نزدیک نسمانها و زمين
برای هم چشمکهای روشن
و بوسههای گلابتوني پرواز خواهند داد.
(اخوان)0195 :0195 ،
حضور تصویر «گ های نسمان» به صورت تشبيه در شرر پيشينيان:
زجاالااوه تااو دل نساااامااان فااروریاازد

گ ا ساااتاااره چاو بارگ خازان فروریزد

(صالب ،0143 ،ج)0441 :4
درون شااااايشاااااه چااارز مااادور

زصااانراات بساااتااه ای گ ا هااای اختر
(وحشي)404 :0151 ،

نمونههای تشخيص
 )7زبان برگ :در فرنیند تصاااویرساااازی با اساااترارة مکنيه از نوع تشااانيص یکي از
شاااگردهای شااااعر برای سااااخت این نوع تصاااویر بهرهگيری شااايوة اندامبنشاااي
(جاندارانگاری) اسات؛ بدین گونه كه شااعر به عناصار بيجان یا اشايا اندام یا اعضاای
انساان یا حيوان زنده را در شاي یا موضاوع ميبيند و نن عنصار ،شي یا موضوع مورد
نظرش را در كالبد موجود زندهای به تصویر ميكشد ،تصویر «زبان برگ» ميتواند نمونة
خوبي از این نوع تصااویر باشاد .تصویر مورد بحث در شرر شاعران پيشين مانند مولانا
نيز در شارر غنایي (عارفانه) وی حضور دارد ،وجود شواهد و نمونههای شرری رد این
تصاویر را در شارر پيشينيان نشان ميدهد ،خلّاريت شاعر (اخوان) درشگرد به كارگيری
نن در بافتي متفاوت نسبت به بافت شرر پيشينيان است.
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اخوان:
ننرا كه هيچ دیده ندید و ردم نرفت
ننرا كه رطرهرطره چکد از زبان برگ
(اخوان)154 :0195 ،
حضور تصویر «زبان برگ» در شرر شاعران كلاسيک چون مولوی ،صالب و كليم:
بشاااانااو ز زبااان ساااابااز هاار باارگ

كااز عاايااب باارویااد ننااچ كاااری

(مولوی ،0144 ،ج)0100 :0
مايااان جامالااه گلهااا سااارفرازساااات

زبااان باارگ گ ا باار او دراز اساااات
(كليم)149 :0114 ،

زبان برگ گ ازخون گرم بلب ساااوخت

ناه خون مااسااات كاه هرخاارپایمال كند
(صالب،0143 ،ج)0495 :4

 )1رقص ناهيد :یکي از ارساام اساترارة مکنيه انساانانگاری اسات ،در این شيوه شاعر
ویژگيهای انساااني را به شااي یا عنصاار مورد نظرش ميبنشااد و نن را دارای جوهر و
رو انساااني ميبيند ،از این رهگذر تصااویری پویا و جاندار مينفریند .تصااویر «ررص
زهره» كه از این دسته تصاویر ميباشد ،در شرر شاعران پيشين مشاهده ميشود.
یکي از شااعراني كه این تصاویر در شاررش حضور دارد حاف است كه نن را در
شاارر عاشااقانه-عارفانه و در ساابک عراري به كار گرفته اساات ،اخوان نيز متناسااب با
موضوع شررش نن را در خدمت پرورش مضموني نو و در بافتي متفاوت با شرر حاف
به كار برده است.
اخوان:
سوی ناهيد ،این بد بيوه گرگ رحبة بيغم
كه ميزد جام شوم

را با جام حاف خيام
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و ميررصيد دستافشان و پاكوبان بسان دختر كولي
(اخوان)404 :0195 ،
نمونههای همحضاوری تصاویر «ررص ناهيد» در شارر شااعران كهن پارسي مانند
حاف و:...
وانگهم درداد جااامي كز فروغ

بر فلااک

زهره در ررص نمد و بربط زنان ميگفت نوش

(حاف )014 :0141 ،
زهره همچون ذره سرتاپای در ررص است از ننک

كم زنااان نسااامااان

ناهيد ررص كرد چو خساارو برین سااریر

بركف پيااالااه مي چوارغوان نشاااساااات

باااده افزون كردهانااد

(مرير)45 :0154 ،
(نظيری)153 :0139 ،

 )0خندة باغ :گاه شااااعر احسااااس خود را در یبيرت سااااری و جاری ميبيند و با
نسابتدادن حس و حال انسااني به یبيرت ،تصویرهای لطيف و سرشار از زندگي خلق
مينماید ،از این منظر شااررش بيانكنندة ترربههای حسااي و عایفي بيشااتری ميش اود،
تصاویر «خنده باغ» ميتواند نمونهای از تصااویر حسي باشد كه بيانكنندة نزدیکي شاعر
به یبيرت اساات .تصااویر مذكور در شاارر عارفانة جامي و در ساابک عراري برای القای
نکتهای پندنميز مشاهده ميشود.
اخوان:
باغ بيبرگي
خندهاش خوني ست اشکنميز
(اخوان)404 :0195 ،
حضور نشکار تصویر یاد شده درشرر مولوی ،جامي و اميرخسرو:
باااغ خااناادان ز گ ا خااناادان اساااات

خاانااده نیااياان خااردمااناادان اساااات

(جامي)549 :0135 ،
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از خاناادة بارق ،ابار در گریااه شااااده

وز گاری اة ابار ،باااغ در خنااده شااااده
(مولوی ،0144 ،ج)0431 :0

یاار بااز نماد و بوی گا و ریحااان نورد

خااناادة باااغ ماارا گااریااه هاارااران نورد
(اميرخسرو)041 :0140 ،

 )0گوش ابر :حلول شاااعر در اشاايا و عناصاار یبيرت موجب خلق تصاااویر جاندار و
ملموسااي ميشااود كه در القای حالتها و مفاهيم مورد نظرشاااعر مؤثر وارع ميشااود.
«گوش ابر» تصاویری اساتراری (تشانيص) است كه سبب تحرّک و پویایي كلام شده.
این تصویر را به صراحت در شرر غنالي مولانا در غزليات عاشقانه (عارفانه) و در مرنوی
هر دو ميتوان مشاهده نمود ،در شرر اخوان نيز با نگاهي متفاوت حضور دارد.
اخوان:
ابری ملول ميگذرد از فراز شهر
دور ننچنانکه گویي در گوش

اختران

گویند راز شهر
(اخوان)494 :0195 ،
به گوش چرز ،چه گفتي كه یاوه گرد شاده است؟

بااه گوش ابر ،چااه گفتي كااه كرد دُرباااری

(مولوی،0144 ،ج)0014 :0
چون سابک سازد به ریزش دست گوهربار را

حلقاههاا در گوش ابر از گوهرفشااااني كند

(صالب،0131 ،ج)1405 :4
كز پي

درگااه جبروت از ساااياااسااات

در گوش ابر ،زلزل اة كوس كبریاااساااات
(رواميرازی)31 :0134 ،

 )3آی چشمه :گاه شااعر اشيا یا عناصر یبيرت را چون انساني ميبيند و به همين سبب
از اداتي كه برای خطاب انسااني به كار ميرود بهره ميگيرد ،در این صاورت تصاویری

بازتاب تصاویر شعری شاعران کهن پارسی در اشعار مهدی اخوانثالث 00

استراری از نوع جانبنشي به وجود مينید ،مانند تصویر «نی چشمه» رد این تصویر در
شررغنایي عطّار مشاهده شد.
اخوان:
 « با شما هستم من ،نی  ...شماچشمههایي كه از ین راهگذار ميگذرید!
(اخوان)141 :0195 ،
حضور نشکار تصویر یاد شده در شرر عطّار ،نظامي و صالب:
كااه هااان ای چشااامااه خشااااک روانااه

چااو چشاااامااه در تاارازو زن زبااانااه
(عطّار)4 :0119 ،

ای چشاااامااه خضاااار در سااااياااهااي

پااروانااة شاااامااع صاااابااحااگاااهااي
(نظامي)554 :0115 ،

چشاام اربال سااکندر تشاانة دیدار توساات

در ساياهي ماندهای ،ای چشمه حيوان چرا
(صالب ،0144 ،ج)01 :0

 )3جوشان شاب :در تنيّ شااعر ،شاب چ ون جنگرویي دارای زره و جوشن است.
شاعر با این جان بنشي به شررش رو حيات و حركت بنشيده است .در بررسي شرر
كهن پارساي نمونهها وشواهد این تصویر در شرر شاعران منتلف و در بافتهای متن ّوع
و سابکهای منتلف راب مشاهده است .نظير خاراني كه نن را برای توصيف و پرورش
مضموني در غزل (شرر غنایي) به كار برده است.
اخوان:
زنگار خورد جوشن شب را ،به نوشنند
از تيغ نبدیده خبر ميدهد سحر
(اخوان)0131 :0195 ،
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حضاور تصاویر «جوشان شاب» در شارر شاعران ادبيات كلاسيک مانند خاراني و
نظامي:
از نااااوک صااااابااح باااهااار روزی

صاااادجوشااان شااااب دریااده خواهم
(خاراني)401 :0139 ،

تاايااغ یااک ماايااخ نفااتاااب گااذشاااات

جوشااان شااااب هزار ميني گشاااات
(نظامي)393 :0115 ،

کنایه
 )7نقش بساتن :كنایه از تصاویركردن ،نقّاشايكشيدن و رسمكردن است .این تصویر با
همين مفهوم كنایي كه در شارر اخوان حضاور دارد در شاارر خاراني با بافت برون متني
متفاوت نسبت به شرر اخوان نيز مشاهده ميشود.
اخوان:
نق هایي را كه من بستم به خون دل
بر سر و چشم در و دیوار
در شب رسوای بيساح
(اخوان)149 :0195 ،
نمونههای این همحضوری:
خون صاايد «اللهاكبر» نق

بسااتي بر زمين

جان صايد «الحمدلله» سبحه گفتي در هوا
(خاراني)09 :0145 ،

غبااردل بر زمين نق

خواهادت بساااتن

كنون كه بارساارودوش توساات كم برخيز
(بيدل ،0140،ج)303 :0

بازتاب تصاویر شعری شاعران کهن پارسی در اشعار مهدی اخوانثالث 03

 )1سار در گریبانبودن :كنایه از شارمندگي ،تساليم ،ترس ،عزلت و كناركشيدن است.
نمونة نن در شاارر سااردی و سااایر شااررای كهن پارسااي نيز دیده ميشااود .در نتيره،
ميتوان گفت با توجه به اشاراف شااعر به شرر كهن پارسي احتمال دارد این تصویر از
شرر گذشتگان در شرر اخوان انرکاس یافته است.
اخوان:
هوا دلگير ،درها بسته ،سرها در گریبان ،دستها پنهان
(اخوان)130 :0195 ،
بااه تسااالايام ،سااار در گریبااان برنااد

چااویاااراات ناامااان اد ،گااریاابااان درنااد
(سردی)194 :0145 ،

مقياد بي

از این نتوان بااه زنادان باادن بودن

بک

سر از گریبان تا به كي چون دانه در خاكي

(حزین)434 :0140 ،

 )0لب گشودن (کنایه از سخنگهتن) :تصاویر «لب گشودن» در شرر صالب از شاعران
ساابک هندی و در خدمت پرورش مضااموني حکمي و اخلاري ررار گرفته؛ اخوان نن را
برای بيان اندیشهای متفاوت با اندیشة صالب به كار برده است.
اخوان:
نیا تو هيچ لب به شکایت گشودهای
از گردش زمانه و نيرن

نسمان؟

(اخوان)151 :0195 ،
حضور نشکار تصویر مزبور در شرر شاعران ادبيات كلاسيک:
بي

سؤال احسان به درویشان سناوت كردن است

عي

ساااربساااتاه داشااات خاااموشاااي

لب گشودن رخنه در ناموس همت كردن است

(صالبتبریزی،0145 ،ج)514 :0
لااب گشاااودن یلسااام راز شاااکسااات
(بيدل ،0140 ،ج)153 :0
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صاهبای راز دادند سارمساات شوق كردند

گویند لب گشاااودن شااارط ادب نباشاااد
(نظيری)49 :0139 ،

چانايان گافاات پاس بااا دبايار بازرگ

كااه باگشااااای لااب را تو ای پيرگرگ
(فردوسي ،0134 ،ج)0114 :4

 )0دندان به جگر فشاردن :كنایه از صابر و شاکيبایي بر مصایب ،تحمّ و صبر بر
رن و ترب است.
اخوان:
من از این غفلت مرصوم تو ،ای شرلة پاک!
بيشتر سوزم و دندان به جگر ميفشرم.
(اخوان)141 :0195 ،
حضور صریح تصویر «دندان به جگر فشردن» در شرر صالب و عرفي:
اگر دندان فشردن بر جگر این چاشني دارد

فادای لاذّت هر زخم دندان ميتوان بودن
(عرفي ،0134 ،ج)414 :0

ندارد بنيهای غير از فشردن بر جگر دندان

اگر بر دل رسد زخمي ز دوران اه غيرت را

(صالب ،0144 ،ج)041 :0

 )5زبان درکشيدن :كنایه سکوتكردن و خاموشي گزیدن است (بينامتنيت صریح).
اخوان:
دو دیگر :راه نيم

نن  ،نيم

نام

اگر سر بركني غوغا ،و گر دم دركشي نرام
(اخوان)404 :0195 ،
زبااان دركاا

ای ماارد بساااايااار دان

كااه فاردا رالام نايساااات باار بيزبااان
(سردی)451 :0145 ،

بازتاب تصاویر شعری شاعران کهن پارسی در اشعار مهدی اخوانثالث 01

 )3آتشااين پيمام :كنایه از سااننان مؤثّر و گيرا اساات .تصااویر «نتشااين پيغام» با اندكي
تفاوت در شارر شااعران كهن پارساي و به صورت «دم نتشين» دیده ميشود .اخوان با
توجااه بااه نبوغ ادبي خوی

نن را دگرگون نموده ،بنااابراین ارتباااط تصاااویر وی بااا

تصویرسردی بينامتن ضمني است.
اخوان:
رهوهخانه گرم و روشن ،مرد نقّال نتشين پيغام
(اخوان)451 :0195 ،
گااروهااي عاام ا دار عاازلاات نشاااياان

راادمهااای خاااكااي دم نتشاااااياان
(سردی)144 :0145 ،

صهت هنری
از ننرا كه دیدگاهها در حوزة صافت هنری یکساان نيست و اتفاق نظر بر سر تشنيص
جزليات صفت هنری وجود ندارد ،محقق صفاتي را كه بيانكنندة ویژگي خاص شنص،
جانور یا شااي هسااتند ،شاااعر با نگاهي از نق نفریني ادبي این صاافات از ننها در كلام
بهرهجساته اسات و حذف ننها سابب از بينرفتن ادبيت ساانن ميشااود ،صفت هنری
ررارداده اسات؛ این صافتها گاه ممکن اسات بر پایة تشابيه باشند یا در حوزة استراره
ررار گيرند و زماني موجب حسنميزی شوند.
 )7مرگ تلخ :گاه برای این كه منایب بتواند حال و هوا و فضااای مورد نظر شاااعر را
حس كند ،ضرورت دارد شاعر از برخي صفتها استفاده كند كه نق

مؤ ّثری در فضای

شااارر دارند و بدون شاااک ،بر تأثير كلام وی خواهند افزود .صااافتهایي كه بيانكنندة
حواس ميباشااند به خوبي از عهده این مهم برمينیند و از ننرا كه بيشااتر انسااانها به
یور یبيري از این حواس برخوردارند ،شاااعر ميتواند به یاری این صاافتها فضااای
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اثرش را به منایب منتق كند « .مرگ تلخ» تصااویری اساات كه به كمک یکي از همين
صفات به پدید نمده است ،كاملاً حس دروني شاعر را به منایب

القا ميكند.

اخوان:
زین مرگ سرز و تلخ جانم بر لب نمد...
(اخوان)114 :0195 ،
حضور تصویر مزبور در شرر كهن پارسي:
ناناواهام جااان شاااياریان در جااواني

زماارگ تاالااخ تااو ای زناادگااانااي
(عطّار)140 : 0119 ،

صاااادهزاران مرگ تلخ شاااصاااات تو

ناايساااات ماااناانااد فااراق روی تااو
(مولوی ،0134 ،دفترپنرم)494 :

چنان شد زندگاني تلخ بر من زین ترشرویان

كه مرگ تلخ درچشمم شکرخواب است پنداری

(صالب ،0131،ج)1091 :4

 )1شااخه برهنه :برخي از تصااویر از رهگذر كاربرد صفات شک ميگيرند ،صفت در
این نوع تصاااویر ،عاملي برای بسااط و گسااترش ساانن شاااعر نيساات ،بلکه در كانون
تصاویرساازی ررارميگيرد؛ حذف این صفات سبب از بين رفتن تصویر ميشود ،به نظر
ميرسد تصویر «شاخه برهنه» نيز چنين تصویری باشد .اخوان نن را به شکلي متفاوت با
نگاه گذشتگان و در بافتي نو برای پرورش مطلبي نو به كار برده است.
اخوان:
كدامين جام و پيغام صبوحي مستتان كرده ست ،ای مرغان
كه چونين بر برهنه شاخههای این درخت برده خواب

دور

(اخوان)414 :0195 ،

بازتاب تصاویر شعری شاعران کهن پارسی در اشعار مهدی اخوانثالث 01

نمونههای حضور صریح تصویر یادشده در شرر شاعران كلاسيک:
ابار نب داد باايااخ درختااان تشااانااه را

شاااااز بارهانااه پااياارهاان نوبهااار كرد
(سردی)951 :0145 ،

هزار شااااز برهناه ررین حلاه گ شاااد

هزار خاار مغيلان رهيده گشااات ز خاری
(مولوی،0144 ،ج)0004 :0

 )0زمين سار ::رن
رن

صاور خيال اسات .به كمک

یکي از مؤثّرترین عوام در نفرین

ميتوان امور دیدني و مربوط به چشم را گسترش داد و به نن ویژگيهای حسي را

نسابت داد .در تصویر «زمين سرز» نسبتدادن ویژگي سرز ،تصویر را در حوزه بينایي
ترس ام بنشاايده اساات .تصااویر مذكور در شاارر
ّ
گسااترش داده و نن را برای منایب
فردوساي در سابک خراسااني مشااهده ميشود ،عنصر رن
تداعيهاسات و به درساتي از رن
عنصر رن

در شرر وی ،محور اصلي

در شاررش بهره گرفته اسات .در شرر اخوان نيز از

برای پرورش مضمون به خوبي استفاده شده است.

اخوان:
مادرم ،سبز سالنورده ،زمين
سرز و سيراب شد زخون شهيد
(اخوان)0300 :0195 ،
نمونههای حضور صریح تصویر یاد شده در شرر كلاسيک:
هاماي تااازنااد ایاان باار نن ،نن بر این

زخااون یاالااان ساااارز گااردد زمااياان
(فردوسي،0135 ،ج)001 :5

زمااياان هااماارن ا

دیاابااای سااااتااباارق

بنف

و سااابز وزرد و سااارز و ازرق
(فنرالدّین اسرد)411 :0149 ،

بااه دسااات اناادرنورده شااامشاااير كين

ز خااون ساااارز كاارده ایاام زمااياان
(خواجو ،0195 ،ج)049 :0
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 )4نهال سارکش :نسبتدادن ویژگي «سرك » به نهال موجب نفرین

تصویری پویا و

متحرّک و جاندار شاده اسات .از همين منظر ،صافت هنری خلق شده كه ارزش بلاغي
مهمي به كلام داده اسات .تصاویر«نهال سارك » در شرر پيشينيان حضور دارد در شرر
اخوان نيز در بافت نو و متفاوت با شرر گذشته دیده ميشود.
اخوان:
است و بيستاره

هرجا نهالي سرك

مررو و خرد و تکّه پاره
بيدار و بيمار است
(اخوان)0459 :0195 ،
نهاال سااارك

گا بيوفاا و لااله دورو

درین چمن باه چاه امياد نشاااياان بندیم
(كليمكاشاني)034 :0114 ،

كااه ای ساااارك ا

نااهااال نااازپاارورد

رخاات را در لااطااافاات نااازپاارورد
(جامي)440 :0135 ،

 )3خورشايد مهربان :شاعر با به كاربردن صفت نسبي ،تصویری خيالانگيز پدید نورده
اسات .این تصاویر كه در شرر سبک هندی (صالب) حضور دارد  ،در شرر اخوان نيز با
سویهای اجتماعي و متناسب با بافت برون متني شررش مشاهده ميشود.
اخوان:
مهربان خورشيد تابنده
این غریب ملک ری ،دور از تو دلگيرت
با تو دارد حاجتي ،دردی كه بيشک از تو پنهان نيست
(اخوان)0431 :0195 ،

بازتاب تصاویر شعری شاعران کهن پارسی در اشعار مهدی اخوانثالث 07
عشااق چون خورشاايد بر ذرّات باشااد مهربان

عيد پروانه است هر شمري كه روشن ميشود

(صالب ،0144 ،ج)0103 : 1

 )3صب( آتشين (بينامتنيت صریح)
اخوان:
بر لو دودفام سحر ،صبح نتشين
شنگرف تا اراصيِ زنگار گسترد
(اخوان )0141 : 0195،
چااو صااابااح نتشاااياان از كااوه دم زد

رز خااورشاااايااد از نتاا

عاالاام زد

(عطّار)113 :0119 ،

 -1نتيجهگيری
جساترو و بررساي تصویرهای شرری اخوان (تشبيه ،استراره ،تشنيص ،كنایه و صفت
هنری) و مقایسااة ننها با تصاااویر پيشااينيان با بهرهگيری از نظریه بينامتنيت و رویکرد
سانّتگرایي ادبي نشاان ميدهد ،شارر اخوان پيونددهندة شرر گذشته و شرر نو فارسي
اسات .وی توانساته اسات با بهرهگيری از ابزارها و امکانات شاارر كهن پارسي شرر نو
خود را پایهگذاری كند ،از شااالودة اسااتواری برای زیرساااخت شاارر خود اسااتفاده كند،
ميزان برخورداری وی از گنرينه كهن ادب پارسي؛ شيوة استفادة وی از تصاویر كهن در
بافت جدید و ردرت خلّاريت شاااعر در بهرهمندی از این تصاااویر نشااکار شااده اساات.
بنابراین پژوه

حاضار ميتواند در شاناخت شارر اخوان و در نقد ادبي شرر وی مؤثّر

باشد ،دادههای تحقيق نشان ميدهد شرر اخوان ميتواند الگو و نمونة نرماني برای نس
شاااعران جدید باشااد تا بتوانند با تقویت دان
هنری خوی

ادبي و با تلفيق شاارر س انّتي و نو ،نبوغ

را پرورش داده ،تا این امر به نفرین

نثار ادبي فاخر بيانرامد.
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در این پژوه  ،اگرچه تلاش شده است با توجه به حرم مقاله نمونههای شرری از
شاعران منتلف ذكر گردد ،اما در بررسي همة تصویرهای استنراج شده و مطابقت داده
شاده با متون كهن بيشترین بازتاب تصاویر در شرر اخوان از شاعران سبک عراري ،پس
از نن به ترتيب از شااعران سابک هندی و خراسااني بوده است .در ميان شاعران سبک
عراري ،بيشااترین ميزان بازتاب به ترتيب از مولوی ،عطّار و نظامي ،در ساابک هندی از
صاالب و بيدل و در سابک خراسااني از فردوساي و منوچهری بوده اسات ،در مرموع
بالاترین ميزان تأثّر از صالب و پس از نن مولانا رراردارد.
نيز یافتههای پژوه

دلالت ميكنند ،ميزان و چگونگي بازتاب تصااااویر شااارری

شااعران كهن پارسي در تصاویر شرری اخوان متفاوت است؛ دستهای از تصاویر شرری
را شااعر به صاورت صاریح (مساتقيماً) از تصااویر شرری شاعران كهن پارسي ارتباس
كرده است كه از نظر لف و مضمون تفاوتي با تصاویر پيشينيان ندارد ،خلّاريت شاعر در
كاربرد این گونه تصاااویر در بافت جدید و مطابقت ننها با بافت امروزی اساات .گروهي
دیگر از تصااویر شارری كه دچار دگرگوني شادهاند (بينامتنيت ضمني) ،ردپای تصاویر
شرری كهن را در این تصاویر ميتوان مشاهده نمود .شاعر با بهرهگيری از خ ّلاريت خود
توانسااته اساات تغييراتي در این تصاااویر به وجود نورد و ننها را متناسااب با تغييرات
موجود در زبان حاضر سازد.
تغيير و دگرگوني گاه به صااورت تركيب دو تصااویر س انّتي و خلق تصااویری تازه
اسااات ،زماني كاربرد تصاااویر در مفهوم جدید و یا تلفيق یک واژه كهن با واژهای تازه
اسات ،مي توان گفت در این نوع تصاویرها ارتباط ميان دو رسامت تصویر چنان عميق
اسات كه دیگر متني به عنوان متن مهمان یا بيگانه مرنای خود را از دساات داده است و
ارتباط بينامتني در این موارد شايوهای نه برای همحضاوری یک متن در متن دیگر است
بلکه سبب زای

متنها (تصویرهای) تازه شده است .دستة دیگر تصاویری است كه در
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تصاویر شرری كهن نيست ممکن است حاص ابداع و خلّاريت شاعر در كاربرد زبان یا
تصاویر شرری همعصران وی باشد كه در این پژوه

مورد بررسي ررار نگرفتهاند.
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