
 

یکی از تحوالت فکری و فلسفی در قرون اخیر جنبش ساختارگرایی است. جنبش ساختارگرایی از  

بر حیات روشنم. به1960دهۀ   فرمالیسم  فکری فرانسه مسلط  طور کامل  یا  گردید. ساختارگرایی 

های  پردازد و عناصر و الیهشناسی میها سوای از معنا و زیباییبیشتر به مطالعۀ ساختار بیرونی روایت

های مطرح فرمالیسم،  دهد. یکی از جنبشپنهان متن چون تخیل، نشانه را مورد بررسی قرار نمی

ای از ساختار  پردازد. شعر به عنوان نمونهمتون می  فرمالیست زبانی است که به مطالعۀ ساختار زبانی

تواند میزان  زبانی نیز تحت تأثیر جنبش فرمالیست قرار گرفته است. بررسی اشعار شاعران معاصر می

تأثیرپذیری از فرمالیست را آشکار سازد. مهدی اخوان ثالث از شاعران معاصر است که دارای مجموعه 

است. مسئله که میآثاری  رویکرد  ت ای  نظر  از  اخوان  اشعار  زبانی  بررسی ساختار  نمود  وان مطرح 

های  شناسی است. این پژوهش بر آن است تا براساس روش توصیفی و تحلیلی به بررسی ویژگی نشانه

مدار و با  دهد اخوان ثالث دارای شعری فرمهای پژوهش نشان میشعر اخوان ثالث بپردازد. یافته 

در    ثالث  اخوان  اشعار  در   گرایانهملی  و  حماسی   هایرد است. تصویرسازیساختار زبانی منحصر به ف 

مداری و  های فرمالیستی مانند آرکائیسم، هنجارگریزی، روایتشود و ویژگیآثار او به وفور دیده می 
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 مقدمه 

ش. در تهران 1369)مشهد( به دنیا آمد و چهارم شهریور  ش. در توس نو  1307مهدی اخوان متخلص)م. امید( در سال  

ی سی شمسی وارد مبارزات سیاسی شد و به زندان افتاد. اخوان در سبک شعری پیرو نیما بود و  درگذشت. در دهه

ارغنون در سال  نخستین دفتر شعری خود را   های حماسی را در  شر کرد. اخوان درون مایهتنش. م1330با عنوان 

ی نخست  ها را به استعاره و نماد مزین ساخته است. در نیمهمایههایی از این درونکار گرفته است و جنبهشعرش به  

در این زمینه مکتب فرمالیسم  ترین مکاتب  سده بیستم، تحلیل استوار، در شکل، به تدریج قدرت یافت. یکی از مهم

( شکفت. از دیدگاه این مکتب، بررسی  1920در سال )بود که در خالل جنگ جهانی اول در روسیه بوجود آمد و    روسی

نسبت ادراک  برای  تالش  پدیده،  هر  یا شکل  نشانهساختار  درونی  یعنی شناخت گستردههای  داللتها،  است.  ی  ها 

ماشین را    آن گیرند که ما بتوانیم اجزای  شناسی متن )شعر یا داستان( را همانند ماشینی در نظر میفرمالیسم و ریخت

ی  ها به شکل و فرم ادبی توجه داشتند. اما تفاوت عمدهکنیم، به تدریج شرح دهیم و دوباره آن را ببندیم. فرمالیست باز  

ها به  شناسانه ایجاد کنند. توجه آنای علمی یا زبانها با اینان در این است که سعی دارند میان فرم و محتوا رابطهآن

های اخالقی، اجتماعی و فلسفی اثر را نادیده بگیرند. فرمالیست برای اولین  دففرم بدان معنا نیست که محتوای اثر یا ه

اش مشخص کرد. یکی  های زبانی توان ماهیت ادبیات را بر اساس فرم و ویژگیبار به این پرسش پاسخ دادند که آیا می

ردازد. در  شعر اخوان ثالث به دلیل  پها میهای فرمالیسم، نوع زبانی آن است که به مطالعه ساختار زبانی روایتاز شاخه

خورد به همین دلیل پژوهش حاضر به  های زبانی یک ساختار زبانی منحصر به فرد به چشم میغلبۀ برخی از ویژگی

 پرداخته است.  ثالث اخوان اشعار  در  گرایانهملی و حماسی هایبررسی تصویرسازی

صورت  این زمینه پژوهش مستقلی انجام نشده است. آثاری بهدرخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون در  

ای با عنوان »هماهنگی و هدفمندی تصویر در شعر  اند. مقالهپراکنده به بحث تصویرپردازی در شعر اخوان پرداخته

شعر  آن است هماهنگی تصویری در    مهدی اخوان ثالث«،  به قلم علی سرور یعقوبی به رشته تحریر در آمده است. او بر

مندی تصویر در غنای شعر معاصر با بررسی شعر  ای دیگر با عنوان »نقش(. مقاله84: 1388اخوان وجود دارد)یعقوبی، 

به رشته تحریر در آمده    (1397)مهدی اخوان ثالث و نادر نادرپور« توسط علی روحبخش مبصری و سهراب رضازاده

ترین شگردهای شعری اخوان  دانند و معتقدند یکی از مهمی است. نگارندگان اخوان را شاعری موفق در تصویرسازی م

با این آثار یاد  گویی فیلم کوتاهی در حال پخش است.  دهد که  ای شرح می آن است که تصویر مورد نظر را به گونه

های  اند. لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادهشده به بحث فرمالیست در شعر اخوان نپردخته

شناسی  گرایانه در شعر اخوان ثالث با رویکرد نشانهای در صدد واکاوی و بررسی تصویرسازی حماسی و ملیکتابخانه

 است.

 گرایانهتصویرسازی حماسی و ملی .1

ادبی  های بیان  ترین شیوهنوعی از بیان رویدادها و انتقال ذهنیّات است. در حوزه شعر و ادب یکی از رایج  تصویرسازی

گریانه شاعر با کاربست نمادهای حماسی در جامعه خود به این تصویرپردازی  است. در تصویرسازی حماسی یا ملی 

سرایان  سرایی بوده است که سرآمد این حماسهپردازد. در ایران نیز بخشی از آثار ادبی با محوریت حماسه و حماسهمی

اند تا با به کارگیری حماسه در  و ملل مختلف همواره سعی کردهترین انوع ادبی است  فردوسی است. حماسه از قدیم

آثار خود فرهنگ و هویت قومی و ملی جامعه خود را تحکیم بخشند. حماسه در ادبیات فارسی انعکاس گسترده ای  
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زان  دارد و همواره پل ارتباطی میان گذشته و حال است، با تدمل در آثار شاعران بزرگ به ویژه فردوسی به بععد می

جویی هدفمند از عناصر حماسی در جهت تبیین اهداف بلند انسانی و اجتماعی کامالً آشکار است. شاعران معاصر  بهره

اند)اسالمی و  سازی از این نوع ادبی بهره گرفتهنیز با کارکردهای گوناگون اعم از سیاسی، اجتماعی، عاطفی و مضمون

عالوه بر کاربرد واژگان و اصطالحاتی که یادآور حماسه های ملی و  (. در این نوع تصویر سازی  50:  1396همکاران،

به شعر خود می  بیان و وزنی که شاعر  تأثیرگذار است و  تاریخی است، لحن  اثر حماسی  نیز در آفرینش یک  دهند 

 دهد. تر از فضای حماسی را ارائه می تصویری واقعی

ی و هنری آمیخته شود بعد تأثیری و احساسی  و حماسی  های تاریخی وقتی با کالمی فنّ سازی حوادث جنگ برجسته

پور و صالحی،  ای در خلق آثار شاعر دارد)سبزیانشود. در این میان، رویدادهای جزئی جنگ جایگاه ویژهآن چند برابر می

ا نام  (. از عناصر مؤثر در تصویرسازی حماسی استفاده از تعابیر و اصطالحات جنگی، ادوات و ابزار جنگ ی6:  1391

هایی است که در گذشته تاریخی ایران جزو مردان نامی و مبارز بودند. در این شیوه شاعر با ذکر نام  بردن از شخصیت

بار کردن شعر و خلق تصاویر    بخشد و در پرقهرمانان حماسی و اساطیری در شعر، فضای حماسی به شعر خود می

یخ ایران سرشار است از رویدادهایی که امروزه تبدیل به تاریخ  (. تار45:  1388جوید)باباصفری،حماسی از آن سود می

شده ایران  آنحماسی  کاربست  با  خود  آثار  آفرینش  برای  نویسندگان  و  شاعران  و  حماسی  اند  تصویرپردازی  به  ها 

 اند.پرداخته

ن در اشعار شاعران  گرایی نیز از مضامین موجود در شعر و ادبیات است. بنابراین تصویرسازی بر اساس این مضموملی

های ادبیات مقاومت و پایداری است. در این میان برخی  گرایی یکی از ویژگی شود. ناسیونالیسم یا ملیمتعددی دیده می

قرار گرفته ویزگی  این  تأثیر  تحت  به شدت  بهشاعران  ملقب شدهطوریاند،  ملی«  به »شاعر  مقاومت  که  ادبیات  اند. 

شباهتزمینه ظهور  گرایشساز  در  می هایی  شاعران  میان  در  ناسیونالیستی  الهی،  های  (. 243:  1388شود)ممتحن، 

شود. بررسی  های ادبیات معاصر در اشعار شاعران بسیاری دیده میمایههای آن به عنوان یکی از بنگرایی و جلوهملی

ا مسائل و مشکالت داخلی یا خارجی  های تاریخی که جامعه ایران بدهد در برخی برههتاریخ ادبیات ایران نشان می

ترین مضامین شعری شده  گرایانه تبدیل به یکی از مهمای مواجه بوده است، مضامین ملی و تصویرپردازی ملی عمده

گرایانه در آثار شاعران بسیاری  ای مواجه بود لذا تصویرپردازی ملی است. در دوره معاصر نیز جامعه ایران با چنین مسئله

 د.شودیده می

 شناسی و فرمالیسترویکرد نشانه2

امکانات گستردهرویکرد نشانه به تحلیل متن  ای را در تحلیل متن متعدد در اختیار میشناختی  این رویکرد  گذارد. 

ترین ابزار برای نشان دادن چگونگی تولید  ایپردازد و طرح تمایز میان محورهای جانشینی و همنشینی، اولین و پایهمی

شود. این تمایز بر دو  ها ناشی میشناختی معنا از تمایز میان نشانهمتون متعدد است. در واقع در رویکرد نشانهمعنا در  

اند: همنشینی)چگونگی قرار گرفتن عناصر در کنارهم( و جانشینی)چگونگی جایگزینی عناصر به جای هم()چندلر،  نوع

  (م. بدانیم، )ظهور 1930ی )( تا دهه1870های )بین سالاگر عمر جنبش »مدرنیسم ادبی« را حدوداً    (.127:  1387
های ادبی و هنری تلقی کرد. فرمالیسم نوعی  ی اوج نوآوری در نظریهفرمالیسم( را در اواخر این دوران باید به منزله

نکته هنریداوری  اثر  موشکافانه  و  دیدگاه  –سنجانه  و  سلیقه  از  فارغ  میادبی  شناخته  منتقد  شخصی  -های 

های فرمی  های زیباشناختی اثر هنری، ویژگیها بر این باورند که یکی از ویژگی(. فرمالیست167:  1393وپال،شد)ک
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حسی، یا ادراکی آن است. این بدین معنا است که تمام ارزش هنری و زیباشناختی به فرم تعلق دارد. گرینبرگ تا آن  

نادی را  بازنمایی  موضوع  تا  کرد  توصیه  حتی  که  رفت  پیش  و  جا  منتقدان  که  داشت  باور  او  مثال  برای  بگیریم،  ده 

برداشتصاحب از معانی و  را  اثر هنری، آگاهانه ذهن خود  نهایی  ارزیابی و تجربه ارزش  -های تهی مینظران حین 

یعنی  ای را خلق کند  هنری باید بتواند شگردهای تازه  (. یک اثر  15:    1390، به نقل از بختیاریان ،    greeneryسازند)

« دست به  سازیگان و عناصر زبانی یک کالم در قالب و کارکردهای »آشنازدائی« و » غریبشاعر بتواند با ایجاد واژه 

کند نه به این دلیل است که  در این راستا، شاعر تصاویر جدیدی را که ایجاد می   خلق کالمی برجسته و اثرگذار کند .

ل است که توانسته است کارکردهای زبانی موجود در کالم را دگرگون ساخته  صرفاً تصاویر تازه باشند بلکه به این دلی

،  پذیر شده است)احمدی ی شاعر است که با »دشوار کردن ادراک بیان« امکانآشنازدائی هنرمندانه  که همان شگرد

1374 :308  .) 

زتاب یافته«، شناخته و هرگونه  ها، موضوع اصلی کار را »خود متن« و یا به عبارت بهتر »آن چه در متن با فرمالیست

ها  دهند؛ به این اعتبار است که فرمالیستاندازی را که خارج از متن مطرح شود را در مرتبه ی دوم اهمیت قرار میچشم

ی واحدی  توان یک صدا و یک نظریه(. اگر چه نمی19  -20:  1391متن را به طور کامل از تاریخ جدا کردند)شفیعی،  

ی ادبیات در ذات خود و تشخیص  ها بود. نخست مطالعهنید اما به طور کلی دو وجه مشترک در کار آن را از فرمالیسم ش 

سازد و دوم تعیین مضقاتی که بتواند متون  های هنری انسان متمایز میمختصاتی که آفرینش ادبی را از سایر آفرینش

به کار رود )صفوی، نقد ادبی  از یکدیگر متمایز سازد و در  (. در مکتب فرمالیسم، اصل »تقدم  238:  1391  ادبی را 

گاه وجود معنا را منکر نشدند بلکه موجودیت متنی  های روسی هیچزند اما فرمالیستصورت بر معنا« حرف اول را می

« را  مکمل »تعیین معنا در صورکه کم کم کوشیدند تا اصل  آن را از امور برون متنی مستقل تلقی کردند. ضمن این

بر اص این رهگذر مفهوم دروننیز  از  بیفزایند و  (.    293  –  341:  1385مایه را پیش کشیدند)تئودروف،  ل یاد شده 

تاکید میفرمالیست تقدم صورت  در عین  معنا  اهمیت  بر  هم  آمریکائی  با همان  های  بیشتر  را  آن  وجود  و  ورزیدند 

های آمریکائی  های روسی و هم فرمالیستفرمالیستدر واقع هم     (.120:    1384داشتند)مکاریک،  مایه پاس می درون

اخت اندیشِ  ی ساند. کشف مفهوم »فرم ساختمند« دستاورد  آغاز دورهگرایانه به ادبیات دست داشتهدر رویکرد ساخت 

 (.  13:  1385، گروه اول است)تئودروف

 های مفهومی و بصری شعر اخوان ثالث .ویژگی 3

اخوان ثالث پس از آشنائی با شعر نو نیمایی با استفاده    های بصری شعر اخوان است.ساختار زبانی خاص یکی از ویژگی

با شعر گذشته نیمایی  نو  به آشتی دادن شعر  ایرانی،  قدیم  فارسی همت  از تجارب خود در سبک خراسانی شعر  ی 

را در شعر نو نیمایی به  ی جدیدی ی معطوف به گذشته شیوهگرا و پرداخت شاعرانهگماشت و با استفاده از زبانی سنت

ی  سازی زبانی در مکتب خراسانی، طریقه(. اخوان بیشتر با استفاده از نحوه ترکیب201: 1348وجود آورد)نوری عالء، 

(. در واقع او،  634:  1358وار از زبان عامیانه، به سوی زبان شعری و حتی قالب نیمایی آمده است)براهنی  استفاده ایراج

ی  های زبانی، به خصوص در شیوهها یا به تعبیری دیگر کژتابیعری را گرفته است و با مقداری نوآوریاز نیما قالب نو ش

ی ایرج میرزا را نیز نتوانسته است درونی کند و تنها نمود آن شاید، مواردی باشد که  آوردن ضمایر و صفات، شیوه

ی او با زبان خراسانی بسیار عمیق  اما بالعکس رابطهاخوان به زبان رایج امروز گراییده و موارد آن هم چندان نیست.  

شناسد. عالوه بر این، او بر این زبان، نفس خاص خود را دمیده است یعنی در این زبان  است. اخوان این زبان را می
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زبان  گیری از زبان خراسانی، نمادگرائی، گرایش به روایت و لحن  بهره(.  442:    صاحب سبکی مشخص شده است)همان

آلودگی فلسفی و اجتماعی از مختصات عمده شعری وی است، مختصاتی که به بهترین شکل در اشعاری  حماسی و یاس

چون )زمستان(، )آخر شاهنامه( و )شهریار شهر سنگستان(، )مرد و مرکب( و سایر آثار وی نمایان است. در کنار اشعار  

های او نیز باید یاد کرد و به چشم داشت که بخشی از میراث  هموفق اجتماعی و شبه حماسی وی، از غزلیات و غزلوار

توان گفت: هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی بخش  گیرد تا جایی که میشعری اخوان را این نوع از اشعار در بر می 

ه و با تغینات  قابل توجهی از دیوان مهدی اخوان ثالث را در برگرفته است طوری که غلبه در دیوان او بر مضامین عاشقان

ها به مانند سایر اشعار موفق او از ترکیب دو وجه در »آرکائیسم«  (. زبان اخوان در غزل واره78:  1391است)فاموری،  

و »زبان امروز« و پیوند این دو بستر »گرایش به منطق نثر« سامانه یافته است و محقق گرایش بیش از حالت معمول  

بر نثر، خود  به منطق  از حالتدر شعر اخوان  از آنهای لطیف عاشقانهآمده  به »زمزمه« سخن  ای است که شاعر  ها 

های جوش و خروش و اوج به سوی آرکائیسم حرکت  ها، در لحظهوارهرسد که زبان اخوان در غزلگوید و به نظر میمی

دین ترتیب از آن جایی که  گریزد. بکند. در این موارد، زبان هم در گزینش کلمات و هم در نحو رو به آرکائیسم می می

-های هنجارگریزی زبانی باشد زبان وی به »گریز از منطق نثر« نیز متمایل می تواند یکی از گونهآرکائیسم خود می

 (.  86: 1391شود)فاموری و بازیار، 

ی گرداب  اش آسیمه سر، گردان/ چنان چون طعمهبرد شاید/ و شاید خواب/ با تصویرهایش گیج/ و سیل سایهخیالم می

ناباوری می/ لبخندش  از  و  است/  از خود گریزان  موج  گویی چو  ثالث،  دلم  )اخوان  /و....  هیهات  و  (.  26:  1387بارد 

ی واژگان و ساختارهای نحوی  گرائی عبارتند از کاربرد عناصر کهنه زبانی برای زنده ساختن دوبارهآرکائیسم یا کهن

(.  100:  1384،  پورشعری شاعران، تشخص و تشخیص سبکی بخشید)عمران  که به نوعی بتوان به زبان گذشته، برای آن 

ای او به فرهنگ پر باری که بر دوش  ی زبان فارسی و عشق و عالقهدر بین شاعران معاصر توجه اخوان به آثار گذشته

گرای  از کهنگرا بخشی  های کهن گاه بسیاری از عناصر زبان کهن کرده است. ساختآن زبان است، شعرش را تجلی 

توان گفت شعری از او وجود ندارد که  گرا در شعر اخوان به حدی است که میهای کهن نحوی شعر اخوان است. ساخت 

های وصفی، کاربرد حرف  های کهن فارسی نینداخته باشد. ساختار جمله، فصل، ترکیب در آن گوشه چشمی به ساخت 

ارکان جمله و حذف،  اضافه، پرش ضمیر، جابه از جلوهجایی  اخوان است)عمرانهای کهنبخشی  پور،  گرایی در شعر 

ای توان شاهد آن بود به گونههایی است که در اغلب آثار اخوان میسرایی از ویژگیگری و داستانروایت(.  99:  1384

یاحقی نیز در    های اخوان چیرگی دارد. دکتری سرودهگری بر بیشینهکه اکثر نقادان نیز بر این باورند که روح روایت

گری در  آورد. روح روایت( اخوان به نقل روایت در شعر روی می 1338ی آخر شاهنامه )گوید: »در مجموعه این باره می 

پیدا می غلبه  او  قصهبیشتر شعرهای  هر  و  نقالی  هر  مثل  نتیجه شعرش  در  و  راه کند  توصیف  به سوی  دیگر  گویی 

گیری از فضا و لحنی روایی و داستانی بسان راوی و نقالی زبردست، به  بهره(. اخوان با 93:  1385گشاید«)یاحقی، می

که در  آورد. چنانگیرد، روی میهای کهن ایرانی سرچشمه می های خود که از میراث باستانی و اسطورهبیان اندیشه

گر  امه« است روایتبینیم که بسان »ماخ« که راوی »شاهنماث« نقال میی »« او را در چهرهی »خوان هشتمچکامه

ی سنگین خود را بر این چکامه  سرایی، سایهگری و داستانهای خویش است. افزون بر این از همان آغاز، روایت اندیشه

 (  32و  33: 1390، سترانیده است)مرادی و عبد رویانیگ
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 »یادم آمد، هان !  -1

 گفتم :آن شب نیز  داشتم می                             

 کرد سورت سرمای دی بیداد می                                          

 وه ! چه سرمایی، چه سرمایی!...                                                           

 از پیشین نیاکان تا پَسین فرزند رستم را به خاطر داشتخوان را زاد سرو مرو           آن که »هفت -2

 روایت کرد. 

 خوان هشتم را ............  

 ماث،                

 (  75 -78: 1383کند اینک )اخوان، راوی توسی روایت می                    

سرایی است و تصاویری  گرم داستان   باید گفت: افزون بر آغاز روایی این چکامه و به کارگیری اصطالح »مورد نقال« که 

کند، لحن روایی بر سرتاسر این چکامه سایه  پردازی را برای خواننده ترسیم می سرایی و قصهکه فضای ویژه داستان

های توصیفی است و نه مانند آن روایتی که مثالً در داستان روبه  گسترانیده است. روایت در شعر اخوان بیشتر در قالب

نویسد:  گشایی بینجامد. براهنی در این رابطه نیز میشود و با طی کارکردهایی به گرهبا یک گره آغاز میرو هستیم که  

دهد. گاهی بر این روایت گفت و گو نیز  »جز در برخی از شعرهای کوتاه، روایت، زمینه تمام اثار اخوان را تشکیل می

موقعی در اوج واقعی است که روایت شکل ساده خود را  شود ولی اخوان جز در برخی از شعرهای کوتاهش،  افزوده می

گوید:  (. خود اخوان هم در این رابطه می 1017:    1371از دست داده و به تمثیل یا اسطوره تبدیل شده باشد«)براهنی،  

د روایت  ام این است که اگر چه روایت را در حد اعالی شعر ارتقا دادم اما شعر را در حکاری را که من در شعرهایم کرده

های  ترین قسمتبینم و معتقدم که قصه و داستان نه تنها یکی از پراهمیتام. چرا که خود را راوی شعر میتنزل نداده

 (. 200: 1371زندگی است بلکه در واقع اصل خود زندگی است)اخوان ثالث،  

هنجارگریزی را معموالً به اجزائی مانند    های شعری اوست.نیز از ویژگی  (deviation)هنجارگریزی در شعر اخوان  

ی بدیع  اند و به نظر »لیچ« هنجارگریزی غالباً در حوزهبندی کردههنجارگریزی آوایی، لغوی، نحوی و معنایی تقسیم

سازد. هنجارگریزی انحراف یا خروج از هنجارهای پذیرفته شده در محور زبان است که در  معنوی است و شعر را می

ی زبان  سازی در زبان بینجامد و به هنجارهای خودکار شدهتواند هنری باشد که به برجستهمناسب می  صورت کاربرد 

(. انحراف از قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار  5:    1384که دیگر قادر به انتقال زیبائی نیستند خاتمه دهد)سالجقه،  

اند)صفوی،  از هر حوزه دیگر هنجارگریزی ورود کرده  )هنجارگریزی معنایی( نهایت ندارد و شاعران در این حوزه بیش

در  (.7  -8:  1391 نیز  افزایی  اخوان    هنجار  می  (Extvavegukavity)شعر  را    شود.دیده  نظم  که  افزایی  هنجار  از 

سازی به زبان متعارف هنجارهایی را  شود و در این نوع از برجستهسازد معموالً در حوزه و بدیع لفظی بحث میمی

سازی در  (. هنجارگریزی یا انحراف و یا عدول از هنجار یکی از انواع برجسته163:    1375کنیم)شمیسا،  تحمیل می 

یابد. در واقع هنجار افزایی یا  بندی لیچ است و این امر، از طریق خارج شدن از قواعد بر زبان معیار تحقق میتقسیم
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گر  دهد و نشان هنجار است و ماهیت اثر را از نثر به نظم تغییر می  قاعده افزایی، افزودن قواعد اضافی بر قواعد زبان 

ترین مفهوم خود  های زبانی است. هنجار افزایی چیزی نیست جز توازن در وسیعگیری از ظرفیتتوانائی شاعر در بهره

قافیه، تکرار واج و این توازن از طریق »تکرار کالمی«، حاصل می ها و جمله در  واژه  ها وآید. افزودن وزن عروضی و 

  (.67: 1388گیرد)روحانی و عنایتی، چارچوب آن قرار می

خواننده با خواندن شعر به دنبال تلفظ متعارف واژگان نیست.    مشخصات اشعار اوست.  از  نیزسازی »آوایی«  برجسته

شاعر باید بتواند با عبور از  آید. از این رو  بلکه او در پی لذت است لذتی که از هماهنگی موسیقیائی واژگان حاصل می

تر شود و در  هنجارهای زبان معیار، به قانونمندی و هنجارهای فراتر دست یابد بدین وسیله طنین و دوام سخن افزون

اثر بخشد)صمصام و دیگران،   این  4-6:  1395جان مخاطب  ...در  ادغام، اشباع و  : تشدید، تسکیل،  (. تحوالتی نظیر 

های موسیقیایی شعر به ویژه وزن و قافیه به کار  ها در جهت حفظ جلوهشرط آن که تمامی آنگیرند. به  بخش قرار می 

در این نوع از هنجارگریزی    هنجارگریزی »آوایی« در شعر اخوان مشهود است.(.  7:  1389گرفته شود)محسنی و دیگران،  

کند صورتی را به کار برد که در زبان، هنجار  زند و سعی  می  ی آوایی زبان هنجار، گریز میشاعر از قواعد شناخته شده

و مرسوم نیست. هنجارگریزی آوایی، نوعی هنجارشکنی عامدانه برای خلق فضاهای زیبا و هنرمندانه در ادبیات  است،  

 (  11 - 8و  7: 1391گیرد)صفویچنین انحرافی بیشتر به سبب حفظ وزن شعر صورت می 

 ن هشتم« اخوان ثالث:ی زیر از »خواای از قطعهمثالً نمونه

خندید/ کمان کمند شصت  کرد و می »اندکی اِستاد و خاموش ماند/ از تن خود بس بتر از رخش/که درون چَه نگه می 

همان گرم«.  آشنایش  چونان حدیث  و دمش   / راست  راست گویم  بپرسی  ور  بگشاید/  گونه که مشاهده  خم خویش 

حفظ وزن صورت نگرفته است و اگر بخواهیم صورت آوایی اصلی این    گریزی آوایی در جهت- شود این موارد هنجار  می

ی دکتر علوی  (. همچنین به گفته5  -   6:  1395زاده،  خورد)صمصام و شیخکلمات را به کار ببریم وزن شعر به هم می

ی   یجاد شدهگیرد. در شعر »نوحه« که آهنگ اای شایسته به کار میمقدم : اخوان ثالث وزن مناسبی را با درون مایه

(. نعش این  97:  1381علوی مقدّم،    خوانی و یا سینه زنی هماهنگی و تناسب در خوری را دارد)ر.ک.آن با آهنگ نوحه

شهید عزیز روی دست ما مانده است/ روی دست ما ، دلِ ما /چون نگاه ناباوری به جا مانده است/ این پیمبر، این ساالر،  

 پاک/        این سپاه را سردار /با پیامهایش 

..« و در پایان این مرثیه، شاعر با لحنی طنز آمیز، دشمن را به استهزاء  .با نجابتش قدسی سرودها برای ما خوانده است  

 گیرد:  و ریشخند می

 »امروز، ما شکسته، ما خسته          ای شما به جای ما پیروز   

 (.   91 -93:  1362این شکست و پیروزی به کامتان خوش باد!«)اخوان ثالث، 

هایی  سازی واژگانی، گزینش واژهمنظور از برجسته.  واژگانی« نیز زیبایی خاصی به شعر اخوان داده است»  سازیبرجسته

ی مورد کاربرد زبان در یک زمان خاص باشد. در واقع  ای خارج از محدوده در محور جانشینی زبان است که به گونه

زیاد   امکانات  اگر دایرهگزینش، مستلزم  از چنین پدیدهاست.  او  شعر  باشد، طبعاً  لغوی شاعر محدود  امکانات  ای  ی 

  زاده،بهره است. امکانات واژگانی »اخوان« به گستردگی ادب فارسی از سده سوم تا زمان معاصر است)صمصام و شیخ بی

ی از واژه برای او، فراهم آورده بود  ای بسیار گسترده(. ممارست مداوم اخوان با متون ادب فارسی گنجینه5  -  6:  1395
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(. با چنین درکی از  150و  45-46:  1384به طوری که هنگام گزینش واژه، نیازی به تأمل و جستجو نداشت)صهبا،  

های گوناگون سرآمد  شعر باید گفت: که اخوان از جمله شاعرانی است که در ساخت واژگان و ترکیبات جدید به شیوه

ی مردم، باعث توانایی و  اش به زبان عامه ه است. آشنایی او با شعر کهن فارسی و توجه ویژهشاعران مدرن ایران بود

- 6: 1395زاده، ی ساخت ترکیبات و کلمات و تعابیر زیبا در شعر فارسی شده است)صمصام و شیخقدرت او در عرصه

رد و مه آلود کرده است«)اخوان ثالث،  (. »با آن که شب شهر را دیرگاهی است/ با ابرها و نََفسدودهایش،/تاریک و س5

گونه از هنجارگریزی بر اساس ساخت واژگان جدید  اینوجود دارد.    هنجارگزینی واژگانی در شعر اخوان(.  97:    1362

یابد: آنچه صفوی به نقل از »لیچ«  گیرد. در ادبیات به ویژه شعر معاصر بیشترین مصداق را میدر زبان ادبی شکل می

ی  ی جدید بر حسب »قیاس« و »گریز از قواعد ساخت واژدهد ساخت واژه نوع هنجارگریزی به دست می  در تعریف این 

 ای از این هنجارگریزی واژگانی در شعر از این اوستا:(. نمونه27:  1390زبان هنجار است«)صفوی ،

خوابید ما بیدار /                     خرم  .چون گذشت از شب دو کوته پاس/ بانگ طبل پاسداران رفت تا هر سو/ که شما  1

ای نظیر گفتار، نوشتار،  (. خفتار اسم مصدر از خفتن است که با قیاس با واژه26:    1362تان خفتار )اخوان ثالث،  و آسوده

اگر دی  های ساخته شده از نوع مرکب است تا از نوع اشتقاقی.. »اگر تیر و  البته بیشتر واژه  و رفتار ساخته شده است.

ها بهاران در بهاران بود/ کنون ننگ آشیانی نفرت آباد است، سوگش سور«)همان  هر کدام و کی / به فر سور و آذین

. »پیچ و خمهایش از دو سو در دوردستان گم/ گامخواره جاده ی هموار/ بر زمین خوابیده بود آرام و آسوده/  3(.  21:

  : نوای سالخورده سوده و پوده«)همان  این    قابل مشاهده است.  هنجارگزینی »نحوی« در شعر اخوان.  (29چون  در 

ای از قواعد نحوی زبان خود را برجسته سازد. شاعر  گریزد و با کاربرد ویژهپدیده شاعر از قواعد نحوی زبان هنجار، می 

ی کند و شعر خود  ای از قواعد نحوی هنجار و متداول زبان تخطتواند در شعر خود با جابه جا کردن عناصر سازندهمی

 (.10: 1390را از این طرق، از زبان هنجار متمایز کند)صفوی، 

توان از ویژگی های شعر  ای از هنجارگریزی زمانی است. در شعر معاصر هنجارگریزی زمانی را میگرایی نمونهباستان

(. 1445:  1376ر است)انوشه،  اخوان ثالث دانست زیرا بسامد وقوع این هنجارگریزی در شعر او باالتر از منحنی هنجا

گیری از واژگان و بافت و ساخت نحوی کهن دالیل متعددی داشته باشد از جمله  آید که اقبال اخوان به بهرهبه نظر می

گیری از واژگان، ساختار نحوی کهن زبان شعر را از هنجارهای طبیعی و منطقی خود خارج ساخت و به  اخوان با بهره

گرایی، خود  کند. افزودن بر این، هنجارشکنی از رهگذر باستانشنائی زدائی میی متعارف زبان آشیوه از کاربردها  این

های  شود زیرا شاعر با آوردن واژهای مییکی از شگردهای هنری است که موجب نواوری و کارکرد زیباشناختی تازه

دهد که گویی هرگز از این پیشتر  ن جلوه می ی بیان ناشناخته اشعار خود را به چشم خواننده چناکهن و ناآشنا و شیوه

گیرد تا از این طریق جهان  های کهن را به کار می وجود نداشته است. اخوان، نیز به جای استفاده از مفاهیم آشنا، واژه

(. این شیوه اگر چه امکان درک    46و    47و  41:  1384متن را به چشم مخاطبان بیگان نماید)مدرسی و احمدوند،  

دهد که گویی پیش از آن وجود نداشته است اما هدف  سازد و آن را چنان جلوه میهای معنایی شعر را دشوار میداللت

ای است که خود،  از بیان زیبائی در این حالت، روشن کردن مستقیم معانی نیست، بلکه آفرینش یا درک خاص و تازه

ها  شکنی و ضدیت با قوانین هنری از نظر فرمالیستگفته »این عادت(. طبق همین  47آفریند)همان ،  ای را میمعانی تازه

ی حیات زبان  ( یعنی »ادامه  archaisگرائی یا آرکائیسم )(. باستان 40:  1376گوهر اصلی و پایدار هنر است«)انوشه،  

حماسی هم    گذشته در خالل زبان اکنون« که در اخوان بسامد باالئی دارد افزون بر تشخیص زبان، سبب خلق لحن
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  شوند. دسته اول، دسته تقسیم می  3ها به  های کهن در قصیدهشود. قصاید که از ضروریات قالب قصیده است و واژهمی
 ها حتما باید به کتب لغت مراجعه کرد.اند و برای معنای آناز زبان امروز رخت بر بسته و منسوخ شده هایی کهواژه

   ی)مرغزن : گورستان( نمونه اول: واژه

 های خویش به مرقد، کند همی  جغد پلید شوم گریزد، به مرغزن                 تا نوحه

 دان(  ی)ژاغر : چینه نمونه دوم: واژه

 شاهین مجره را عجین با زهر                  صد لقمه به ژرفِ ژاغر اندازم  

 ی)دیهقان: دهقان(  نموه سوم: واژه

 (.  4و  5و1: 1391 ،هی دیهقانی )بهمنی مطلق و دیگرانی چارپایی        نه سازی به جز هی نه صرفی به جز نعره

ها را در معنای کهن به کار  روند اما اخوان آننای جدید به کار میهایی هستند که در زبان امروز در معدسته دوم، واژه

 برده است.

 ی )بام : صبح زود(  مانند واژه

 مهین ناطور کرد این تا بتابد              ز پیشین بام تا شام پسینا  

 ی)تیغ : شمشیر(  نمونه دوم: واژه

 غ مهند کند همی  دل بیدار بسوزد و تهدید زاغ را          اوراق خود چو تی

ها و ترکیبات زبان کهن از  ها، ترکیبات و عبارات زبان امروزی و گفتاری هستند که اخوان در کنار واژهواژه دسته سوم،

ها و ترکیبات و عبارات  های کهن کمتر است. واژهها و ترکیبات امروزی هم بهره گرفته است البته بسامد آن از واژهواژه

 ی.ای امروز فارس کنایه

 کوچه(  نمونه اول: اصطالحِ )پس 

 کند خمرش خمار  ها           گشته و زآن بازگشتم میکوچهشهر افالطون ابله دیده تا پس 

های  هایی که در زبان فارسی امروز رایج است در قصیدههای دخیل اروپائی است. واژهواژه ،  دسته چهارم از این واژگان

 شود:اخوان دیده می

 )فرانسوی( است. بلیت:  -1

 های مزّور            گرم گدا هَنشهی، خریدن وجز آن  گاه به کف آن بِلیت

 گریم: )فرانسوی( است. 

 (    8ی گریمی)همان ، ص ی فضایح پیدا              هر یک به گونهبر صحنه
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فرهنگ و آیین باستان دارد و  ها و عبارات عربی هستند. اگر چه اخوان از نظر فکری گرایش شدید به  واژه  دسته پنجم، 

های  ی خوبی ندارد اما بسیاری از لغات و ترکیبات عربی، هم نمونهپوید« و با عرب و تازی میانه»ره آزادگر مزدشت را می 

لغات و ترکیبات که بیش این  برده است کاربرد  به کار  ی  تر در قصایدی مانند »خطبهدور و دشوار را در قصایدش 

و »شب مثالًاردیببهشت«  یا  و  است  رفته  منوچهری  استقبال  به  اخوان  اخواینهقصیده    « که  ی صدیق«  ی »جواب 

 (.9و   8 نستعین من الخمر « را اشاره کرد)همان: –ماء حمیم   – چشمگیرتر است و واژگانی چون »رضی اهلل عنه 

 شناسی  بصری(گرایانه در اشعار اخوان ثالث) با رویکرد نشانه. مضامین حماسی و ملی 4

ای و تاریخی از دیگر مختصات شعر اخوان است که او را در آفرینش تصاویر  های اسطورهها و حماسهکاربست داستان

 گردد: زیبا یاری کرده است. برای نمونه در ادامه به مواردی از این تصویرسازی اشاره می 

 گویند فردای دگر »باز می 

 صبر کن تا دیگری پیدا شود 

 ا نخواهد شد امید نادری پید

 (.1: 1381کاشکی اسکندری پیدا شود«)اخوان ثالث،

 
 گشودن دز دربند، خمسه نظامی، مکتب هرات. منبع) کتابخانه بریتانیا(.  : اسکندر مقدونی،  1تصویر

  اخوان در این شعر با اوج ناامیدی از تحول در امور داخلی کشور و پیدا شدن شخصیتی که بتواند ثبات سیاسی و نظم 

کند  ای از تاریخ ایران که یادآور شکوه است، در اوج ناامیدی آرزو میرا به کشور باز گرداند با یادآوری نقش نادر در دوره
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توانست شرایط را سامان دهد و به زیبایی این آمد و شد تارخی را به  کاش شخصیتی مقتدر حتی خارجی بود که می

 حمله و ورود اسکندر به ایران اشاره شده است. به  1ه تصویر کشیده است. در تصویر شمار

های حماسی مجود در شاهانه فردوسی یکی از مضامین حماسی است که اخوان ثالث در  کاربست مضامین و داستان

 های حماسی خود از آن بهره جسته است. او در قطعه شعری نوشته است: تصویرپردازی

 با توام من، ای دخترجان 

 دار ایلیوهشیر دختر، ای شکوفه م 

 تیهوی شاهینی شکار 

 که به تاری از کمند گیسویت گیری

 صد چنان سهراب یل را، آن که نتوانست 

 نازنین گردآفرین گرد 

 دهد دردت دانم گریه تسکین می گرچه می

 (.234: 1381لیک، دخترجان، نبینم رو بگردانی به گرییدن)اخوان، 

 
 رشیدا، کاخ گلستان(   : نبرد سهراب و رستم، منبع: )شاهنامه2تصویر

 های ملی و میهنی است به تصویرسازی شرایط نابهنجار جامعه پرداخته است. ای از شخصیتدر شعری دیگر که آمیزه
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 قصه است  این، قصه آری قصه درد است، شعر نیست

 این عیار مهر و کین و نامرد است

 عالی نیست  -همچون پوچ - هیچ

 هاست  این گلیم تیره بختی

 هاخون داغ سهراب و سیاوشخیس 

 (. 74: 1369هاست) اخوان،روکش تابوت تختی

 
 : عبور سیاوش از آتش، مکتب قاجار، منبع: ) کتابخانه عمومی روسیه(.3تصویر

 های حماسی به داستان  رستم و زال نیز اشاره کرده است: در امتداد این تصویرسازی

 سام نیرم، زال زر مائیم 

 برزو ما فرامرزیم، ما 

 در چه تصویری تجلی کرده امروز

 (.86:  1369رستم، ای پیر گرامی، پور مسکین زال)اخوان ثالث،
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 : رستم آماده برای نبرد، شاهنامه، مکتب هرات، )کتابخانه عمومی لندن( 4تصویر

 آورده است: گرایی در امتداد ملی   ای دیگری در راستای بزرگداشت وطنیا در ج

 رینه ایران تو را ای گرانمایه، دی

 تو را ای گرامی گهر دوست دارم

 زاد بوم بزرگانتو را ای کهن کهن

 آفرین نامور دوست دارم بزرگ

 ات رخشند و من هنروار اندیشه
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 ات هم هنر دوست دارم هم اندیشه

 به جان پاک پیغمبر باستانت 

 که پیری است روشن نگر دوست دارم 

 ز فردوسی آن کاخ افسانه کافراخت

 فخر و ظفر دوست دارم در آفاق  

 نه شرقی، نه غربی نه تازی 

 (.1: 1370)اخوان ثالث، برای تو ای بوم و بر دوست دارم 

 
 (. www.beytoote.com: نقاشی از زردشت پیامبر. منبع)  5تصویر

 داشت گذشته تاریخی ایران نوشته است:در شعری در بزرگ

 های کهن را رها کن داستان

 ما فرامرزیم، ما برزو 

 .شهریار نام گستر..
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 : کشتی گرفتن رستم و برزو با یکدیگر و خبر دادن نز مادر رستم، منبع) شاهنامه رشیدا، کاخ گلستان(. 6تصویر

 گرایانه، به گذشته تاریخی و ضرورت درس گرفتن از آن پیشینه اشاره دارد. شاعر در امتداد این شعر ملی

 گیرینتیجه

ی تجربیات حسی و ذهنی تقسیم کرد. منظور از تجربیات حسی، برخورد  توان در دو حوزهتجربیات شعر اخوان را می

های  آید و یکی از ویژگیگانه و به صورت مستقیم به دست میهای طبیعی است که از طریق حواس پنج شاعر با پدیده

ت و البته این شیوه پیش از  توان آن را جزو ویژگی سبکی او دانست درج تجربیات حسی در شعر اسشعر اخوان که می

های  ی ساختشود. در میان شاعران معاصر، گروهی که دلبستهای دیده میاو در شعر نیما یوشیج به صورت گسترده

اند، مانند )مهدی  های غنی ادبیات قدیم به زبانی فخیم و برجسته دست یافتهزبانی کهن هستند و به اتکا به میراث

گرا نظر دارند از اغلب امکانات ادبیات کهن  که اغلب به دستاوردهای زبانی شاعران کهنه  اخوان ثالث( و گروهی دیگر

های گوناگون کارکردهای  گیری از ظرفیتاند و با بهرهتوجه نبودهی نقش نماها نیز بیبهره برده و در این میان به حوزه

های سجاوندی که  کنند. اخوان با به کارگیری نشانه  اند تا حد زیادی زبان خود را برجسته و متمایزنقش نماها، توانسته

توان گفت از ابزارهای جدید رسم الخط زبان فارسی است و از امکانات زبان نوشتاری است و با این که بیشتر متعلق  می

نوآوری  باشد اما اخوان توانسته است با به کارگیری صحیح و در خور آن، در اشعار معاصرش به نوعی  ی نثر میبه حوزه

کند اما موفقیت  های اوج، به سوی آرکائیسم حرکت میها، در لحظه وارهشاعرانه در آثارش بپردازد. زبان اخوان در غزل

ها اخوان را در خلق  شود. این ویژگیآید که شعر وی به »شعر نحو« نزدیک میاو تقریباً همواره آنگاه به دست می

سرایی و  گی از محورهایی که او در این اشعار به آن پرداخته است حماسهشعرهایی با تصویرگری موفق ساخته است.  

 گرایی بود که سبب شده تا امروز برخی از اشعار او در میان عوام و خواص جامعه رواج داشته باشد. ملی
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   و مآخذ:  منابع
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