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وصفی در اشعار  -هاي قیدي  بررسی کارکردهاي بالغیِ ساخت
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 چکیده  
در جایگـاه قیـد قـرار     وصفی یعنی اینکه صـفتی (هـر نـوع صـفت)     -ساخت قیدي

بگیرد. در این پژوهش تالش شده این مؤلفه زبـانی در اشـعار اخـوان ثالـث مـورد      
واکاوي قرار بگیرد. مسأله اساسی این تحقیق نقطه عزیمت ذهـن از زبانشناسـی بـه    
تحلیل متون ادبی است که البته بحـث جدیـدي نیسـت، لـیکن در ایـن تحقیـق بـر        

وصفی تأکید شده که نه کتب دستور زبـان و   -عنصري از زبان یعنی ساخت قیدي
نه آثاري که در حوزه شناخت و تحلیل متون ادبی براساس کارکردهایی که یـک  

اند؛ ایـن درحـالی اسـت کـه دانـش        تواند داشته باشد، بدان نپرداخته  مقوله زبان می
اسـت. جمـع آوري    بالغی نیز بـراي پـرداختن بـه آن فاقـد تـوان نظـري الزم بـوده       

هـا بـر ایـن اسـاس       اي بـوده و داده   عات در این تحقیق بر اساس روش کتابخانهاطال
که اخـوان    پایان این نتیجه به دست آمده است. در مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

هـا،    وصفی به منظور تصویرسازي شعري و توصیف صـحنه  -ثالث از ساخت قیدي
 است. ابهام ادبی و ایجاز بهره برده
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Abstract 
 Adverbial adjective is an adjective (any kind of adjective) 
which is placed in the position of an adverb. In this research, an 
attempt has been made to analyze this linguistic component in 
Akhavan Sales’s poems. The starting point of this research is 
the linguistics approach to the analysis of literary texts, which 
of course is not a new discussion. However in this research, a 
new element of language, adverbial adjective is emphasized, 
which has not yet explored in books of grammar and the literary 
research focusing on the function of a  specific linguistic 
component. Furthermore, rhetoric also lacked the necessary 
tools to deal with the problem. The data collection in this 
research is based on the library method and the data are 
analyzed accordingly. In the end, it is concluded that Akhavan 
Sales has used adverbial adjectives in order to create imagery, 
ambiguity, brevity, and descriptive scenes. 
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 مقدمه -1
ترکیبی از عوامل گونـاگون صـوري و محتـوایی پدیـدآور یـک سـبک ادبـی اسـت.         

اي کـه نویسـنده مقصـود خـود را بـا آن بیـان         شـیوه ویـژه  «توان تعریف کرد به   سبک را می
تواند ترکیبـی از عوامـل بسـیار      کند و یا طریق مخصوصی از اثر ادبی فردي... [که] ... می  می

اي، واژگـان اختصاصـی یـا ویـژه، انـواع صـورخیال،         هاي نحوي نمونه  تمتفاوت، نظیر ساخ
). جداي از سبک عمومی گفتار و 317: 1382(گري، » طرز برخورد با موضوع و غیره باشد

هاي فـردي نیـز از اهمیـت بسـیار       نوشتار که بر فضاي یک برهه تاریخی سیطره دارند، سبک
فرد یک نویسنده یا شـاعر   شیوه خاص و منحصربهزیادي برخوردارند؛ چراکه نه تنها معرف 

دهی آن جریان اصلی و عمومی کـه شـاعر و نویسـنده در      آیند، بلکه در شکل   به حساب می
است نیز، تأثیر مستقیم دارد. گفتار و نوشتار بـه عنـوان نمـود عینـی زبـان       ذیل آن قرار گرفته

هـاي اصـیل زبـان.      تیابی ویژگـی هستند و تجزیه و تحلیل و واکاوي آنها راهی اسـت بـه دسـ   
هاي اولیه خـویش عمـدتاً بـه مقـوالتی مثـل آوا، کلمـه و عبـارت          زبانشناسی جدید در دوره

ــه تــدریج، توجــه زبانشناســانی چــون زلیــگ هــریس ( «توجــه داشــت.  .م) و پایــک 1952ب
.م) به بررسی توزیع عناصر زبانی در سطحی بزرگتر از محـدوده جملـه یعنـی متـون،     1967(

وف شد و متن به عنوان یک واحد فراتر از جمله کشف شـد و سـاختار آن مـورد کنـد     معط
). با این وصـف، متـون ادبـی    91: 1383(آقاگل زاده و افخمی، » وکاو و بررسی قرار گرفت

ها به حساب بیایند؛ چراکه از یک سـو یـک     توانند ماده مناسبی براي این دست از تحلیل  می
دیگر، چه بر اسـاس دیـدگاه سـنّتی آنهـا را بـه عنـوان تجلیگـاه        متن کالن هستند و از سوي 

هاي جدیدتر آنها را برآیند   شکل عالی و برتر زبان به حساب بیاوریم و چه بر اساس دیدگاه
ها مفید و   ها بدانیم، در هر صورت، این جنس از تحلیل  ها و یا واخوردگی  ها، آرمان  خواست

 کارآمد هستند.

 . بیان مسأله1-1
نگـاره شناسـی:    -1«با پذیرش این نکته که ساختار زبان ادبی از چهـار سـطح اساسـی    
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لغــت مایــه: واژگــان، اســتعاره و  -3آواشناســی: قافیــه، وزن، واج آرایــی.  -2ویژگــی نوشــتاري. 
اسـت،   ) تشکیل شـده 102: 1389(وردانک، » نحو: ساختارهاي دستوري -4هاي ادبی.   دیگرآرایه
هاي ایـن زبـان، تحلیـل زبـان شـاعر یـا نویسـنده خواهـد بـود.            یابی به مختصههاي دست  یکی از راه

بنابراین نقطه تالقی شاعر یا نویسنده بـا خواننـده، فهـم مشـترکی اسـت کـه آن دو از مقولـه زبـان         
هاي دستیابی به این فهم مشترك دستور زبان است. البته شاعر یـا نویسـنده گـاه      دارند. یکی از راه

زند و گاهی نیز بدان پایبند است؛ اما او هیچگاه ماهیـت زبـانی را     زبان را برهم میمقوالت دستور 
       کنـد. لـیکن بـراي پژوهشـگر ادبـی        نویسد انکـار نمـی    گوید و به وسیله آن می  که بدان سخن می

مقوالت دسـتور زبـان همچـون ابزارهـاي کـار او و در       -شود  آنجا که بر مبحث زبان متمرکز می-
آینـد. هریـک از مقـوالت دسـتور       هاي پژوهش وي به حساب مـی   ل زبان یک متن از بایستهتحلی

شـوند؛ بـه عنـوان      زبان نیز کاربردهاي مختلفی دارند که در متون ادبی منجر به تشخص سبکی می
مثال گاهی شاعر در یک بیت صرفاً بـا آوردن چنـد صـفت، معنـی گسـترده و عمیقـی را منتقـل        

کاربردن کلمات بیشتري است. از طرفی متغیرهـاي نحـوي    وشتار عادي نیازمند بهسازد که در ن  می
اند؛ مثالً وجه فعل، قید، صفت و زمان نشان دهندة میـزان    تابع دیدگاه نویسنده درباره موضوع«نیز 

» دهنده به دیدگاه مؤلف درباره موضـوع هسـتند   قطعیت نظر وي و نیز فاصله او با واقعیت و شکل
هاي دستیابی به سبک یک نویسـنده، بررسـی در     ). با این وصف یکی از راه284: 1391(فتوحی، 
 گیري او از مقوالت زبان است.  نوع بهره

وصـفی در   -هـاي قیـدي    در پژوهش حاضر تالش شده تا کارکردهاي بالغی سـاخت 
 گیرد. از آنجایی کـه در شـعر معاصـر بـرخالف شـعر     اشعار اخوان ثالث مورد ارزیابی قرار ب

آیـد،    استفاده از صور بالغیِ شناخته شده، تنها عامل تشـخص سـبکی بـه حسـاب نمـی     سنّتی 
تـر    اند، مسأله زبان پـر رنـگ    هاي دیگري نیز براي این منظور بوده  بلکه شاعران متوجه حوزه

فـرد و   هـاي منحصـربه    شده و شاعران همواره در صدد دستیابی به زبانی جدیـدتر بـا ویژگـی   
شـعر نـو   «اند. چنانکه خود اخوان در این باره معتقـد اسـت کـه      ه خویش بودهمختص به زمان

آنقدرها کـه بـه روح و شـیوه بیـان و نحـوه بیـنش و تعبیـرات و تشـبیهات و ادراك و الهـام          
). هـم بـر ایـن اسـاس او     161: 1389(اخـوان ثالـث،   » مربوط است، به وزنش مربـوط نیسـت  
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برد، تأثیر معنایی کالم را در مخاطب بیشـتر    زبان میاست تا با استفاده خاصی که از  کوشیده
وصـفی   -هـاي قیـدي    ، ساخت هایی که وي در این زمینه از آن بهره برده  کند. یکی از حوزه

وصـفی بـه    -هـاي قیـدي    اي در شعر او دارنـد. منظـور از سـاخت     است که کارکردهاي ویژه
انـد. در    وي قیـد قـرار گرفتـه   هاي صفت اسـت کـه در جایگـاه نحـ      کارگیري برخی از گونه

هـاي    پژوهشِ حاضر، این ساخت در شعر اخوان ثالـث واکـاوي شـده و نقـش آن در حـوزه     
 است.   مختلف مربوط به زبان ادبی مثل: تصویرسازي، توصیف و... مورد ارزیابی قرار گرفته

 هاي پژوهش  . پرسش1-2
 کند؟  ایفا میوصفی چیست و چه نقشی در اشعار اخوان ثالث  -قیدي   ساخت

 . پیشینۀ پژوهش1-3
ــه عمــل آمــده، تحقیقــی کــه در آن ســاخت قیــدي   ــا  -طــی جســتجوهاي ب وصــفی ب

سازوکاري که مورد نظر پژوهش حاضر است و معرفـی و یـا تجزیـه و تحلیـل شـده باشـد،       
وجــود نــدارد. البتــه تحقیقــاتی کــه در آن هریــک جداگانــه مقــوالتی مثــل: تصویرســازي،  

و... مورد بررسی قرار داشته باشد، موجـود اسـت؛ لـیکن نـوع نگـاه      سازي، توصیف  ترکیب
پــژوهش حاضــر بــا آن تحقیقــات تفــاوت اساســی دارد. ضــمن اینکــه در پــژوهش حاضــر   

هـایی بـر اسـاس     کارکردهاي این مؤلفه زبانی نیز مورد نظر است و تالش شده تا دسته بندي
 .هاي نوعی این ساخت صورت بگیرد  متن شعر اخوان و ویژگی

 چارچوب مفهومی پژوهش -2
اي از زبان، که هم از حیث فرد بودنش و هـم از ایـن جنبـه کـه       پژوهش در باب مؤلفه

کنـد؛    کند، در ابتدا تأمل دربارة مفهوم کلمه را ایجاب می  در بافت کالم چه نقشی را ایفا می
اي با   د، واژهباش وصفی پیش از اینکه نقشی را در جمله بر عهده داشته -چراکه ساخت قیدي

هـا محقـق را در درك درسـت نقشـی کـه ایـن         خصوصیاتی ویژه است. شناخت این ویژگی
 کند، یاري خواهد کرد.  ساخت در یک جمله ایفا می



 1399و زمستان  زیی، پا18 ة، شمار10سال هاي دستوري و بالغی،  پژوهش 68

 . کلمه و نقش آن در متون ادبی2-1
  تعریف روشنی ارائه نشـده » واژه«یا همان » کلمه«هاي دستور زبان فارسی از   در کتاب

تعریف کلمه کار آسانی نیست از ایـن رو بسـیاري   «نویسد:   در این باره می است؛ فرشیدورد
اند. مثالً آندره مارتینـه بـه جـاي کلمـه       از زبانشناسان به جاي کلمه، سازه (مرفم) را برگزیده

)؛ کـه ایـن البتـه خـود مناقشـه در      157: 1388(فرشـیدورد،  » برد  اصطالح واحد را به کار می
کند. در کتب دستور قدیم آن را امري مفروض در نظر   را حل نمیاصطالح است و مشکلی 

تواند در یک جمله داشـته    هاي مختلفی را که می  گرفته و سپس به اقسام آن پرداخته و نقش
سخن ما مرکـب از  «اند. به عنوان مثال در پنج استاد آمده است:   باشد مورد ارزیابی قرار داده

رود و مطالـب مـا بـه وسـیله آن بیـان        ن گفتن به کـار مـی  کلمات باشد و کلماتی که در سخ
شود، نُه قسم است: اسم، صفت، کنایه، عـدد، فعـل، قیـد، حـرف اضـافه، حـرف ربـط و          می

پور نیز بدون ارائه تعریفی از آن صرفاً اقسـام آن    ). خیام28: 1389(قریب و دیگران، » صوت
: 1388پـور،    است (خیام باشد، مشخص کردهتواند در جمله داشته   را با توجه به نقشی که می

واژه، سـومین  «اند:   ). برخی نیز آن را به عنوان یک واحد زبانی در نظر گرفته و گفته30-28
شـود... . هـر واحـدي کـه بتوانـد بـا         واحد زبان است که از یک یا چند تکـواژ درسـت مـی   

یش آن عنصـر دیگـري از   جا شود و یا ممکن باشد در پس و پ انعطاف پذیري در جمله جابه
قبیل حرف نشانه و یا حرف اضافه و یا نشانه جمـع آورد و نیـز هـیچ عنصـر دیگـري نتوانـد       

). بـه هـر صـورت    9: 1386کامیـار و عمرانـی،    (وحیـدیان » درون آن جاي بگیرد، واژه است
دار کالمست که داراي وحدت و استقالل دستوري و معنـایی    کلمه کوچکترین واحد معنی«

یی و آوایی است و در سخن نقشی را به عهده دارد و از یک یا بیش از یک سـازه بـه   و امال
 ). 157: 1388(فرشیدورد، » وجود آمده است

اي از کلمات است و این کلمـات گـاه     یک متن ادبی پیش از هر چیز دیگري، مجموعه
ند و بیشـتر  ده  مطابق همان اصول دستوري و عرفی و در چینشی منظم یک جمله را تشکیل می

مواقع کلمات در متون ادبی تـابع آن نظـم توصـیه شـده از سـوي دسـتور زبـان رایـج در یـک          
بسـیاري از خصوصـیاتی   «هاي معنایی متفاوتی با زبان رایج دارند.   فرهنگ نیستند و حتی داللت
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شـود:    سـازد، بـه دو مقولـه کلـی مربـوط مـی        هاي مختلفـی از آنهـا زبـان شـعر را مـی       که تلفیق
گیرنـد [ماننـد وزن و قافیـه] و      هـاي عـادي زبـان قـرار مـی       هاي ثانوي که روي سـاخت   ختسا

چنـین   ).149: 1370یـرویش،    (بی» شود  هایی که نسبت به ساخت عادي زبان ایجاد می  انحراف
امري، زبانشناسی جدید را به تأمل در باب دستور زبانی که اختصاص بـه مقولـه شـعر داشـته     

رو  ). البته چنین دستوري با چالشی اساسی روبـه 149 -155ست (رك: همان: باشد، واداشته ا
خواهد بود؛ چراکه حوزه فعالیت دستور زبان اساساً امري است معطوف به خود زبان، لـیکن  
شعر در بیشتر موارد ارجاعی به فرا زبان دارد. اما با بررسی در متون ادبی این نکتـه مشـخص   

هـا و    ه فرازبـان نیـز نقطـه عزیمـت شـاعر کلمـه و اساسـاً نقـش        شود که در همان ارجاع ب  می
تواند داشته باشد. بنابراین با توجـه بـه     هایی است که یک کلمه در چنین ارجاعی می  ظرفیت

توان به اصول زبانشناسی مربوط به شـعر    هایی که از طریق آن می  همه این موارد، یکی از راه
است. بر همین اساس در پژوهش حاضر اشـعار اخـوان   دست یافت، تأکید و تمرکز بر کلمه 

وصفی و نقش آنها در متن شعر وي، مورد ارزیابی قـرار   -هاي قیدي  ثالث، بر اساس ساخت
 است. گرفته

 وصفی - . ساخت قیدي2-2
هـاي صـفت در جایگـاه قیـد       وصفی بدین معنی است که یکـی از گونـه   - ساخت قیدي

ر این حالـت واژة مـذکور از دو جنبـه مـدنظر اسـت: نخسـت       (عموماً قید حالت) قرار بگیرد. د
اش؛ در نهایـت آنچـه از تحلیـل ایـن سـاخت        ساختمان صرفی آن و دوم جایگاه و نقش نحوي

گردد، در دو حوزه کلی قابل بحث است: اول آشکار ساختن میزان خالقیت شـاعر    استنتاج می
ن کارکردهـایی اسـت کـه    که عامل تشخص زبان و سبک شخصی اوست. دوم آشکار سـاخت 

هـایی کـه در ایـن بـاب مـدنظر        کنند. در ادامـه حـوزه    ها در متن شعر شاعر ایفا می  اینگونه واژه
 هایی از شعر اخوان ثالث مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.  است معرفی و با تحلیل نمونه

 وصفی -. کارکردهاي ساخت قیدي2-3
توانـد در یـک     هایی که این ساخت می  ا نقشدر این بخش به سه مورد از کارکردها ی
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هـا ایـن مـوارد در اشـعار       متن ادبی داشته باشد، اشاره خواهد رفـت و در بخـش تحلیـل داده   
اخوان ثالث مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. الزم به توضیح است که این سـه مـورد، تنهـا    

تـوان    نوعی ایـن سـاخت مـی    هاي  موارد قطعی این کارکردها نیست، بلکه با توجه به ویژگی
 موارد دیگري را نیز متصور شد.

 . تصویرسازي2-3-1
و همـواره در  اسـت    نظر شاعران و منتقدان بـوده  تصویر و خیال شعري از دیرباز مورد

و بــدان   بــین ایــن شــاعران و منتقــدان، برخــی ایــن مقولــه را از عناصــر اصــلی شــعر دانســته 
ایران به شکل مدون، ابتدا با کتاب صـورخیال در شـعر   اند. تحقیق و شناخت آن در  پرداخته

هاي بعدي در  گذار بحث دکنی آغاز گردید و این کتاب پایهک فارسی اثر محمدرضا شفیعی
این حوزه قرار گرفت. ایشان در این کتـاب، خیـال و تصـویر شـعري را عنصـر اصـلی شـعر        

ن مباحـث بالغـت اسـالمی،    نمایند و عناصر ایماژ یا تصویرسـازي شـعري را همـا    معرفی می
دي لـویس در کتـابی کـه ویـژه ایمـاژ یـا       «گوینـد:   دانند. چنانکه می خصوص علم بیان می به

است که به کمک کلمـات  » تصویري«ترین شکل آن  گوید: در ساده است می خیال پرداخته
است: یک توصیف یا صفت، یک استعاره، یک تشبیه ممکن اسـت یـک ایمـاژ     ساخته شده

کننـد، بـا    ، بر روي هم مجموعه آنچه که در بالغت اسالمی در علم بیان مطرح مـی بیافرینند
 ).9: 1388کدکنی،  (شفیعی» توان موضوع و زمینه ایماژ دانست تصرفاتی می

یـک توصـیف یـا    «و آن عبـارت    یف دي لویس نادیده گرفته شـده اي در تعر اما نکته
نـد و صـفت داخـل در حـوزة علـم بیـان       تواند ایمـاژ بیافری  از این حیث که می ؛است» صفت

ها بعـد در کتـاب موسـیقی شـعر دربـارة کارکردهـاي        کدکنی سال نیست. خود استاد شفیعی
آوردن صفت به جاي موصوف در بسیاري از موارد سبب تشـخص زبـان   «گویند:  صفت می

گوینـد در زبـان شـعر     مـی   Epithetشود و این نوع صفت کـه در بالغـت فرنگـی بـه آن     می
هاي مهم شاهنامه فقط از همـین خصوصـیت    ایست، در بسیاري از قسمت مقام برجسته داراي

اي  ). نتیجـه 27: 1388» (است و همچنین است بوستان سعدي و حـافظ  زبان شعر استفاده شده
تر از آن اسـت   شود این است که دامنۀ عناصر تصویرساز شعري بسیار گسترده که حاصل می
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توانـد قشـر    شاعر مـی «غت اسالمی، خاصه علم بیان، تقلیل داد. که بتوان آن را به مباحث بال
صنایع بدیعی و شگردهاي بالغی را بشکند و تماس صریح و عریان با جهان بیـرون و درون  
پیدا کند. سرودن چنین شعرهایی بسیار دشوارتر از شعرهاي تصـویري بـه معنـاي بالغـی آن     

هاي بیان غیر مستقیم و اسـتعاري   ین زیباییگونه شعرها آن چه باید جایگز است؛ زیرا در این
 ). 80: 1385(موحد، » گردد، قدرت بیان مستقیم است

گیرنـد، بسـیار در     خصوص آنجایی که نقش قید را در جمله بـر عهـده مـی    ها به  صفت
 شود:  تصویرسازي شعري موثرند. در بیت زیر از شاهنامه این معنی به خوبی روشن می

ــت   ــد از تخــ ــرود آمــ ــهفــ ــان ویلــ  کنــ
 

ــان  ــازو  کنـ ــت بـ ــر و گوشـ ــر سـ ــان بـ  زنـ
)27: 1388(فردوسی،   

دهنـد.    این بیت مربوط به بخشی است که به کیومرث خبر کشته شدن فرزندش را مـی 
اسـت.   خـوبی نشـان داده   در این بیت فردوسی وضعیت کیـومرث و حـال زار و نـزار او را بـه    

اسـت.   قید حالت نشان داده شدهجنبش و پویایی عنصر اصلی تصویر در این بیت است که با 
است، لیکن صـحنه را بـه زیبـایی توصـیف و      یک از صور بالغی استفاده نکرده  شاعر از هیچ
حـال اگـر ایـن     .به نحوي که جزئیات آن را نیز به نمایش درآورده است ؛است تصویر کرده

 قیدها از شعر گرفته شوند، دیگر این کارایی را نخواهد داشت:
 ت زار و نژنـــــدفـــــرود آمـــــد از تخـــــ

 

ــد     ــازو بکنـ ــت بـ ــر و گوشـ ــر سـ ــزد بـ  بـ
 

تصویر بیت فوق یک تصویر از هـم گسسـته و ایستاسـت و هـیچ نشـانی از تحـرك و       
 شود.  ، در آن دیده نمی اضطراب پدري که فرزند خویش را از دست داده

 . ایجاز2-3-2
سـت.  ا کنون، یکی از مهمترین شـروط بالغـت در آثـار ادبـی بـوده      ایجاز ازگذشته تا

طور روحیه بسیاري از خوانندگان آثار ادبی، از این مسأله کـه شـاعر یـا     اقتصاد زبان و همین
انـد.    اي با الفاظ کم معانی بسیار را منتقل کند، همواره استقبال کرده و خشـنود بـوده    نویسنده

فـظ  ایجاز یعنی با حداقلِ الفاظ، حداکثر معنی را بیان کردن و به قول شـمس قـیس رازي: ل  «
جـویی در الفـاظ بـه انتقـال      اندك بود و معنی بسیار، و شرط بالغت آن این است که صـرفه 
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جویی در الفاظ نه تنهـا   پیام خللی وارد نکند. در مورد آثار ادبی باید گفت که معموالً صرفه
). 165: 1386(شمیسـا،  » سازد  رساند بلکه آن را رساتر و مؤثرتر می  به ارائه معنی ضرري نمی

-170انـد (رك: همـان:     هایی را نیز ارائـه کـرده    بندي  هاي بالغت براي ایجاز دسته  کتابدر 
است. ایجاز  ) که چون در حوزه کار پژوهش حاضر نیست، از ذکرشان صرف نظر شده167

در آثار ادبی همواره مدنظر محققان بوده و هست و همیشه آثاري که در آن رعایـت ایجـاز   
 .اند  قرار گرفتهشده باشد، مورد ستایش 

 . ابهام ادبی2-3-3
اند و این امر تـا حـد زیـادي      بالغیون سنّتی ما چندان به ارزش هنري ابهام توجه نداشته

از آغاز تاریخ تا قرن بیستم وجـود ابهـام در   «است.  شناختی آنان بوده بازبسته به حوزه معرفت
ان پیشین تا حدودي به عنوان یک آمده و در نظر بالغی  متن ادبی چندان خوشایند به نظر نمی

گیري علیه حضـور دو یـا چنـد معنـی در       است. این جهت رفته  اصطالح تحقیرآمیز به کار می
است که به طور سنّتی از روزگـاران یونـان    گیري کلی تمدنی بوده  یک تعبیر، بازتاب موضع

اده و معنـاداري کـالم را   هاي عقل و اعتقاد به نظم هستی بنیاد نه  باستان ایمانش را بر دریافت
). البتـه برخـی از   18: 1387(فتـوحی،  » بر اساس انطباق آن با واقعیت بیرونی سـنجیده اسـت  

ابوهالل عسـکري پـس از تعریـف    «اند؛ چنانکه   آنان صراحتاً به ارزش هنري آن اشاره کرده
اسـت.   دانسته هاي هنري است، شعر فاقد ابهام را پست و نازل  دقیق ابهام که مطابق با دریافت

نویسـد:    اي کوتـاه مـی    ابن اثیر نیز از قول ابواسحاق صابی، از معاصـران عسـکري، در اشـاره   
واالترین شعر آن است که از غمـوض برخـوردار باشـد و درك و معنـاي آن فقـط پـس از       

اي که منتقدان جدید با عنـوان کشـف و التـذاذ      درنگ و تأمل حاصل شود. یعنی همان نکته
اي   ). این پدیده در شعر معاصر فارسی رنگ و جلوه9: 1390(امامی، » اند  کرده هنري مطرح

ترین اصول شـعر معاصـر     توان آن را از جمله مهمترین و بنیادي  نحوي که میخاص یافته، به 
 فارسی دانست.  

ابهام در لغت یعنی پوشیده گذاشـتن، بـه مرحلـه وضـوح نرسـاندن، بسـته کـار کـردن،         «
» دور کردن و... و در اصطالح بدیع سخنی گفـتن کـه محتمـل دو معنـی باشـد     پوشیده گفتن، 
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هـاي مختلفـی را دربـر      ). البته ابهام صرفاً سخن دو پهلـو گفـتن نیسـت و گونـه    14: 1387(داد، 
گیرد که بر اساس همان معانی لفظی که سیما داد در نقـل قـول قبلـی از آن بـه دسـت داده،        می

از ابتداي شعر معاصر فارسی این مقوله مورد توجه ویـژه شـاعران    قابل تقسیم بندي است. باري
شناسـی    بسیار بدان باور دارد و آن را از اصول اساسی زبـان و زیبـایی  در شعر نو است. نیما  بوده

بوطیقاي او بر محور ابهام در شعر است. این اعتقاد شـاید بیشـتر ناشـی از مطالعـه     «داند.   شعر می
نیمـا از منظـر بـاور    ). «158 ــ 159: 1388نـژاد،   (پارسی» ت فرانسوي باشدآثار شاعران سمبولیس

کنـد. فصـاحت کـالم سـعدي و       خود به ابهام در زبان شعر، از زبان حافظ و سعدي ستایش می
پسندد، امـا زبـان حـافظ و نظـامی را زبـان دنیـا، زبـان دل، زبـان           روشنی سخن فردوسی را نمی

 ). 159(همان: » داند  و هستی باالتر میمعنی، زبان غیب، زبان یک زندگی 

 ها  . تحلیل یافته3
هـاي اخـوان ثالـث      وصـفی در سـروده   - هاي قیدي  در این بخش تأثیر و نقش ساخت

هاي مقالـه، در   مورد بررسی قرار خواهد گرفت. الزم به توضیح است که به دلیل محدودیت
هـاي بیشـتر و استقصـا      با بررسیاست؛ لیکن  پژوهش حاضر صرفاً به چند کارکرد توجه شده

 توان موارد دیگري را نیز احصا کرد.  در اشعار اخوان ثالث و دیگر شاعران می

 . تصویرسازي شعري3-1
هاي اخوان ثالث یـک نکتـه را الزم اسـت مـدنظر قـرار داد.        در ارتباط با تصویرسازي

شـعر مهـدي اخـوان    هماهنگی و هدفمنـدي تصـویر در   «همانطور که سرور یعقوبی در مقاله 
اي تـابع    هاي اخوان ثالث حضور هـر واژه   است، در سروده ) نشان داده84 -69: 1388» (ثالث

منطق خاصی است که الزم است نه تنها در زمان سـرایش شـعر، بلکـه در هنگـام خوانـدن و      
و   هاي او از بـاب تفـنن نبـوده     درك شعر نیز آن را مدنظر داشت. تصویرسازي نیز در سروده

او همه عناصر شعر را از جمله تصویر در جهت رسیدن به اهداف خویش مورد استفاده قـرار  
 خوانیم:  می» شکار«است. در منظومه  داده
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 آید شکار من، جگرش گرم و پر عطش
 پشت شاخ و برگ نهان، نشستهمن در کمین  

 چندان که آب خورد و سر از جاي بگرفت
 مرگدر گوش او صفیر کشد تیر من که: 

 )180: 1388چو باد (اخوان ثالث،  دوان لرزان گریزانآن دیگران 
هـا پنهـان سـاختن، در      حالت شکارچی یعنی در کمین نشستن و خویش را پشت برگ

طـور اخـوان    اسـت؛ همـین   وصفی به خوبی نشان داده شده - وسیله ساخت قیدي این نمونه به
،  کـار بـرده   راي آهـوان دیگـر بـه   که بـ » گریزان، لرزان و دوان«وصفی  - با سه ساخت قیدي

اسـت، وضـعیت سراسـیمگی و اضـطراب      ضمن اینکه حالت گریز آنان را به تصویر کشـیده 
است. نقش  ، به نمایش درآورده آلودشان را نیز که منتج به گریزي سریع و پر اضطراب بوده

وصـفی در نشـان دادن حـاالت شـکارچی و شـکار بـه خـوبی در ذهـن          -هاي قیـدي   ساخت
 نده در این مقطع آشکار است.خوان

 خوانیم:  می» شهریار شهر سنگستان«در شعر 
 شهریار شهر سنگستان...سر در غار کرده گفت   سخن می

 غم دل با تو گویم غار
 بگو آیا مرا دیگر امید رستگاري نیست؟

 )27: 1389: ....آري نیست (همان، پاسخ داد نالندهصدا 
به عنـوان قیـد حالـت، صـحنه را و     » غار کرده سر در«اخوان با آوردن ترکیب وصفی 

یعنـی   –است. اهمیت حضور این تصـویر   خوبی نشان داده و مجسم کرده حالت شهریار را به
در بنـد بعـد خوانـده    » آري نیسـت «شـود کـه     زمانی مشخص مـی  -سر در غار کردن شهریار

آري «نباشـد،  در اینجـا کـامالً ضـروري اسـت و اگـر      » سر در غار کرده«شود، یعنی حضور 
درستی درك نخواهد شد و تصویري گنـگ خـواهیم داشـت کـه هرچنـد ممکـن        به» نیست

است با حدس وگمان به معناي آن دست یافـت، لـیکن تصـویري کـه از آن در ذهـن نقـش       
از » نالنـده «بندد، همچون پازلی است که یک قطعه آن گم شده باشد. در بنـد بعـدي نیـز      می
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وصفی است. در اینجـا نیـز درسـت اسـت کـه گفتگـو میـان         -هاي قیدي  جمله همان ساخت
گیـرد، لـیکن در واقـع گفتگـو بـین انسـان و         انسان و یک امـر طبیعـی [= غـار] صـورت مـی     

، هـیچ امـر عجیبـی     است و تصویري که شاعر در این بخش ارائـه کـرده   خویشتن برقرار شده
زنـد،    فریـاد مـی   -کنـد   می که در آن صدا انعکاس پیدا-نیست؛ چراکه وقتی گوینده در غار 

اسـت:   کند. پیش از ایـن آمـده    فریادي از سر رنج، پاسخ نیز با همان کیفیت انعکاس پیدا می
). پس طبیعـی اسـت کـه پاسـخ غـار نیـز بـا چنـین         27(همان: » نالید  میها را زار   غمان قرن«

 کیفیت و حالتی باشد.

 ها  نهوصفی در توصیف صح -هاي قیدي  . کارکردهاي ساخت3-2
در سـاخت روایـی    بـویژه هـا    هاي تصویرسازي شعري، توصیف صحنه  یکی از ویژگی

توان در همان حوزه محور عمودي تصـویر مـورد بررسـی قـرار       شعر است. این مطلب را می
داد؛ یعنی اینکه تصویر شعري از ساخت یک خـط یـا یـک بیـت شـعر فراتـر رفتـه و بتوانـد         

گویـد ارائـه نمایـد. در      اي که شعر از آن سخن می  حنهتصویري کلی از فضاي موجود در ص
بین شاعران پس از نیما شاید اخـوان ثالـث بـیش از دیگـران از روایتگـري در شـعر اسـتفاده        

از بین شاعران نیمـایی و شـاگردان او، مهـدي اخـوان ثالـث اسـت کـه وصـف         «است؛  کرده
آورد، در عـین حـال کـه بـه       شعر میکند، پرسوناهاي دراماتیک را به   روایی نیما را دنبال می

شـــهریار شـــهر ). «252: 1390(جـــورکش، » ادب کالســـیک و وزن نیمـــایی تســـلط دارد
هاي بارزي در این حوزه هسـت. یکـی از     و... نمونه» آنگاه پس از تندر«، »کتیبه«، »سنگستان

هاسـت کـه در اشـعار کالسـیک فارسـی عمومـاً         هاي اشعار روایـی توصـیف صـحنه     ویژگی
هـاي منـوچهري و یـا وصـف       است؛ مانند سـروده  گرفته  هاي بالغی انجام می  وسیله صورت به

هاي معروف شعر فارسـی. امـا     شب در ابتداي بیژن و منیژه فردوسی و همچنین است منظومه
هـاي بالغـی     اخوان برخالف شاعران سنّتی به منظور توصیف یک صـحنه کمتـر از صـورت   

اسـت. ایـن مسـأله     هـا و قیـدها بهـره گرفتـه      هاي مختلف صفت  نهاستفاده کرده و بیشتر از گو
تـر    هـاي وي عینـی    عالوه بر اینکه در زبان وي تشخصی ایجاد کرده باعث شده تـا توصـیف  

 به گرفتار نشود:  باشد و ذهن مخاطب در گیر و دار یافتن روابط بین مشبه و مشبه
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 اندیش  محال دلتنگچنگ  شکستهاین 
 م خلوت پندارحری پرداز  نغمه

 جاودان پوشیده از اسرار
 )75: 1389با خویش (اخوان ثالث،  ها که دارد روز و شب  چه حکایت

آخر شاهنامه شعري است روایی و منطقی داستانی دارد. گـویی روح شـهرزاد اسـت    «
گوید؛ با این تفاوت که این شـهرزاد تحـت تـأثیر وجـود منفـی        که در کالبد راوي، قصه می

» توانـد بگویـد    اي جـز قصـه تلـخ آخـر شـاهنامه نمـی        ین و سرخورده اخوان، قصهنگر، تلخ ب
). شاعر در شعري که چنین وضعی دارد و قـرار اسـت راوي   124: 1390(نوري و کنجوري، 

کنـد. سـرودن آخـر شـاهنامه بـا توجـه بـه          داستانی باشد، کلمات را به درسـتی انتخـاب مـی   
خــوان مثــل: وضــع وخــیم اجتمــاعی، سانســور،  هــاي موجــود در ســرایش آن بــراي ا  زمینــه

محدودیت قالب شعر و نیاز به انتقـال سـریع پیـام بـدون تلـف کـردن وقـت خواننـده، کـار          
دشواري است و نیازمنـد ایـن اسـت کـه ضـمن حفـظ منطـق روایـی، در آن رعایـت ابهـام،           

ضـمن اینکـه وضـعیت چنـگ را نشـان      » شکسـته «اختصار و ظرافـت نیـز بشـود؛ مـثالً کلمـه      
. حالت مفعولی کـه بـراي ایـن واژه در    نیز دارد دهد، اشاره به آخر شاهنامه یعنی شکست  می

که ضمن اشاره بـه  » دلتنگ«کند. یا واژة   نظر گرفته شده نیز این مطلب را به خوبی منتقل می
شکل ظاهري چنگ که میان آن تنگ است، وضعیت روحی چنگ را نیز که راوي داسـتانِ  

 دهد:    شکست است، نشان می
 پاسی از شب رفته بود و همرهان بیشمار ما

 پروا بیو  شادو  شنگگاه 
 از آبکند وحشتی پنهان بیمناكگاه گویی 

 جاي پا جویان
 درهمبار غمبارزیر این 

 خاموشو  سر به زیر افکنده
 )102: 1389یرفتند (اخوان ثالث، راه م
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خـوبی   اي به  هم صحنهدر قطعه باال که هم تصویرسازي خوبی در آن صورت گرفته و 
وصـفی اسـت.    -هـاي قیـدي    توصیف شده، بار بالغت تصویر و توصـیف بـر دوش سـاخت   

بـارد، نشـان     رونـد و بـرف بـه شـدت مـی       اي را که شب هنگام در کوچـه بـاغی راه مـی     عده
اي،   دهد که گاهی مدهوش و شاد از زیبایی باغ و برفند و گاه بیمناك از افتادن در چالـه   می

جوینـد. بـرف بـه شـدت       اند، مـی   دیگرانی را که پیش از اینان از آن محل عبور کرده ردپاي
است. روندگان ساکت و سربه زیر در جستجوي رد پـا در   بارد و فضایی غم آلوده ساخته  می

خـوبی   هاي سیاسـی ایـن قطعـه، توصـیف صـحنه بـه        کنند. جداي از داللت  مسیر حرکت می
 است. و با دقت ترسیم شدهدرستی  صورت گرفته و فضا به

 خواهند پاسخ گفت سالمت را نمی
 پنهانها   ، دستسرها در گریبان، بسته، درها دلگیرهوا 

 غمگینو  خستهها   ها ابر، دل  نفس
 بلورآجینهاي   درختان اسکلت

 کوتاه، سقف آسمان دلمردهزمین 
 مهر و ماه غبارآلوده

 )109: 1388زمستان است (همان، 
خوبی هم براي ایجاز است و هم براي توصیف. ایجاز از ایـن نظـر کـه     بند فوق نمونه

و این کار هـم بـا کمـک      هرآنچه را که در کل شعر زمستان گفته، در این بند خالصه کرده
است. به لحاظ توصیف صحنه نیز بسیار قوي است  وصفی صورت گرفته -هاي قیدي  ساخت

 است.   ا به وضوح ترسیم کردهر -چه طبیعی و چه سیاسی –و حال هواي زمستان 

 . ایجاز3-2
دیگر کارکردهاي ترکیبات قیدي و وصفی، ایجاز اسـت. ایجـاز همیشـه و در همـه     از 

شود. در شعر اخوان عموماً در توصـیف یـک پدیـده از      جا حسن یک اثر ادبی محسوب می
مـر  و در ضـمن توصـیف آن ا    صفت فاعلی یا مفعولی در جایگـاه قیـد مکـان اسـتفاده شـده     

 خوانیم:  می» سرود پناهنده«است؛ به عنوان مثال در شعر  رعایت ایجاز هم شده
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 نجواکنان به زمزمه سرگرم
 مردي است با سرودي غمناك

 دلی، بیزار  دلی، شکسته  خسته
 )137نده تارج عرب بر خاك (همان: از سر فک

 خوانیم:  در ادامۀ همین شعر نیز می
 است اکنون که شب به نیمه رسیده

 او در خیال خود را بیند
 کاوراق شمس و حافظ و خیام

 ایام سرخوش سرکشاناین  -
 –شوربخت  شنگطایفه  تلخکاماین 

 زیر عبا گرفته و بر پشت پوست تخت
 )141آهسته میگریزد (همان: 

ــدي    ــاخت قی ــنج س ــا پ ــوان ب ــایش     -اخ ــه نم ــام را ب ــافظ و خی ــمس و ح ــفی، ش وص
موارد فوق اشتراك دارند. سرکشی در برابـر نظـم   است؛ چراکه این سه تن در همه  درآورده

اجتمـاعی، ویژگـی بـارز ایشـان      -مسلط، چـه در حـوزه اندیشـگی و چـه در زمینـه سیاسـی      
انـد و بـه ایـن سـبب کـه        داده است. در عین حال خـود را سـرخوش و شـنگ نشـان مـی      بوده
در ند. ام و شـوربخت اند، تلخکـ   است به تمامی دست نیافته گاه به آنچه که مطلوبشان بوده هیچ
 خوانیم:  می» ناژو«شعر 

 او در جوار خویش
 ست بارها دیده

 اند  هاي مختلف الوان نشسته  بس مرغ
 بر بیدهاي وحشی و اهلی چنارها

 طوطی بهار گو  بیهدهو  پرجست و خیز
 قمري تابستان ندیشناكا
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 قناري پاییز اندوهگین
 )56ـ  57: 1389زاغ زمستان (همان،  خستهو  خاموش

همـه اضـافۀ   » طـوطی بهـار، قمـري تابسـتان، قنـاري پـاییز و زاغ زمسـتان       «هاي   ترکیب
را خود اخوان تصور کنیم، ظرافت این بنـد بهتـر و بیشـتر آشـکار     » ناژو«تشبیهی هستند. اگر 

» حماسـه شکسـت  «خواهد شد. با شناختی که از اخوان و شعر او که سراسر یأس و به نـوعی  
م شد که وي در این بخـش تیرگـی و بیهـودگی کـل زمـان را بـه       است داریم، متوجه خواهی

طـوطی  «است. اینکـه   و فصول سال را به نمایندگی از همۀ زمان انتخاب کرده  تصویر کشیده
و در واقـع هراسـان از   » اندیشـناك «را » قمـري تابسـتان  «قلمـداد کـرده و   » گو  بیهده«را » بهار

» انـدوهگین «را » قناري پـاییز «و   نشان داده رسیدن پاییز و زمستان و کوتاهی عیش و عشرت
از یأسی جاودان به تصویر کشیده، خود دال بـر ایـن   » خسته«و » خاموش«را » زاغ زمستان«و 

خواست همه این مسایل را در شعر خویش بیان کنـد، نیازمنـد     مطلب است. حال اگر وي می
وصـفی و بـا ایجـازي     -ديهـاي قیـ    کلمات زیادي بود. لیک وي تنها بـا اسـتفاده از سـاخت   

 است. ظریف به این مهم دست پیدا کرده

 . ابهام2-3
هاي شعر معاصر فارسی است. اخوان   چنانکه گفته شد ابهام یکی از شگردها و ویژگی

هـایی از ابهـام     است. نمونـه  به این شگرد عالقه نشان داده -آید  چنانکه از اشعارش برمی –نیز 
واهد گرفت، نوع خاصی است که بیشتر بـه معمـا شـباهت دارد    که ذیالً مورد بررسی قرار خ

بـه  «انـد؛ کـه بـر اسـاس آن       سخن گفته» چیستان یا لغز«که در بالغت سنّتی از آن ذیل مقوله 
جاي ذکر اسم چیزي، اوصاف آن را بیـان کننـد و خواننـده در ضـمن آن اوصـاف، پـی بـه        

ز جنبه تفنّنی که ایـن شـگرد بـراي    ). با چشم پوشی ا178: 1386(شمیسا، » مورد وصف ببرد
خصـوص در   بـه  –، الزم به توضیح است که این مطلـب را بهتـر اسـت     اهل ادب سنّتی داشته

ذیل مبحث ابهـام ادبـی مـورد بررسـی قـرار داد؛ چراکـه بـراي بالغیـان          -حوزة شعر معاصر
بنـایی نظـري   و اساسـاً م   گذشته، همانطور که در گذشته اشاره شد، ابهام امري نکوهیده بوده
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است. به همین دلیل نیز، هم آنـان   هم، براي ظهوري و ارزشمند تلقی کردن آن موجود نبوده
 اند:   و هم شاعران گذشته، بیشتر به جنبه تفنّنی آن توجه کرده

 زار خاطر خود را  کنم اندوه  آبیاري می
 شورانگیز تلخ زاللزان 

 )40ـ 41: 1389(اخوان ثالث،  آتشناك پاك تاکزاد
اسـت.   ، اوصاف آن را به توالی آورده»شراب«جاي اینکه گفتن  در این بخش اخوان به

توان حدس زد؛ چراکه هم اوصاف آن   در مواردي مانند این مثال، موصوف را به راحتی می
در سطر نخست سـرنخ  » اندوه زار«به روشنی و به دقت به موصوف داللت دارند و هم اینکه 

مواردي چون مثال زیر کمی دشوارتر اسـت. هرچنـد کـه اخـوان در      دهد. اما  را به دست می
است؛ لیکن اگر ایـن عنـوان    مخاطب را به نوعی راهنمایی کرده -یعنی زندگی –عنوان شعر 

شـد. مثـال زیـر یـک شـعر کامـل از اخـوان اسـت؛           نبود حدس زدن آن به راحتی میسر نمی
اسـت و الزم اسـت تـا همـه آن     وصفی در سراسر این شـعر پراکنـده    -چراکه ساخت قیدي

 خوانده شود:
 است پخشیده افتادهبر زمین 

 تا هرجا گستردهدست و پا 
 داند  از کجا؟ کی؟ کس نمی

 داند چرا حتی  و نمی
 ها زین پیش  سال
 را خیام پرسیده است منفور وحشت غم آوراین 

 وز محیط فضل و شمع خلوت اصحاب هم هرگز
 ه نشنیده استیهودهیچ جز ب

 گندیدهاند کی فتاده بر زمین این خلط کس ند
 وز کدامین سیه بیمار

 را ماند شکم پر زهر و پر احشا پیرعنکبوتی 
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 ، زیر پاي عابري گمنام و نابینامسکین، مانده
 بر زمین هموار مرده پخش

 دیگر آیا هیچ
 کرمکی در هیچ حالی از دگردیسی

 به چنین پیسی
 تواند بود؟ پرسم من.

 از محیط فضل خلوت یا شلوغی کیست؟ کیست تا پاسخ بگوید
 چیست؟

 بیهودهپرسم این   من می
 ترس آور تاریکاین 

 )101ـ  102: 1390چیست؟ (همان، 
سراسر این شعر یک پرسش بیشتر نیست: زندگی چیست؟ حال شـاعر ایـن پرسـش را    

هـایی را از موصـوف     وصفی نشانه -وسیله ساخت قیدي است؛ لیکن به به نحوي مبهم پرسیده
اسـت؛ هرچنـد عنـوان شـعر نیـز گویـاي مطلـب اسـت. از سـایر           در اختیار خواننده قرار داده

افتـاده،  «شود از این قرارند:   اوصاف موجود در شعر که بگذریم، آنچه مربوط به زندگی می
پخشیده، گسترده، غم آور، وحشت منفور، بیهـوده، گندیـده، پیـر، مانـده، مسـکین، پخـش       

 ».س آورمرده، بیهوده، تاریک یأ
چیست آنچه بر زمین پخش شده و تا هرجا دامن گسترده؟ زنـدگی. زنـدگی تنهـا در    

اثري از آن  -حداقل تا زمان سرودن این شعر –کره زمین جریان دارد و در سیارات دیگري
هرحـال دریافـت اخـوان از     تواند محل بحـث باشـد. بـه     است. براي خیام [البته می یافت نشده

است؟ زندگی. با توجه به قراین  آور و منفور و غم آور بوده  یز وحشتخیام این است] چه چ
هـاي خیـام، حـوزه اختصاصـی شـعر وي غـور در زمینـه          و شواهد صوري موجود در سروده

دانسته نیـز  » خلط گندیده«زندگی و بایدها و نبایدهاي آن است. اینکه شاعر زندگی را یک 
ایی که حیات قدمتی به بلنداي تـاریخ و پـیش   تا حدودي اشاره به همین مطلب است. از آنج
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نیـز هسـت؛ چراکـه قـدمت زیـادي دارد و فرسـوده       » مانـده «و » پیـر «از تاریخ دارد، بنابراین 
پرسـد: ایـن     اش از مقولـه زنـدگی مـی     است. در نهایت شاعر با توجه به دریافت شخصی شده

وري دربـاره زنـدگی،   آ  آور چیسـت؟ بیهـودگی، ترسـناکی و یـأس      بیهوده این تاریک یأس
 هاي اخوان سابقه دارد و دریافت وي از زندگی چنین است.  مفاهیمی است که در سروده
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   نتیجه
ترین ابـزار بـراي تحلیـل آثـار ادبـی بـه حسـاب          در این پژوهش دریافتیم که زبان مهم

ي هـا   کنـد. سـاخت   هاي ادبی ایفـا مـی    گیري و تغییر سبک  آید و نقشی محوري در شکل  می
گیـرد، نقـش مهمـی در      وصفی که بر اساس آن یک صفت در جایگاه قید قـرار مـی   -قیدي

دارند. اخـوان ثالـث بـه ایـن      -متون مربوط به شعر معاصر بویژه –خوانش متون ادبی فارسی 
تـوان آن را ویژگـی سـبکی او و      است؛ به نحوي که مـی  ها عالقه زیادي داشته  نوع از ساخت

ان شــعري وي محســوب داشــت. در شــعر اخــوان ثالــث ایــن  عامــل مهمــی در تشــخص زبــ
» ایجـاز «و » ابهـام ادبـی  «، »ها  توصیف صحنه«، »تصویرسازي شعري«هاي:   ها در حوزه  ساخت

قابل ردیابی است. بررسی حاضر هیچگاه یک بررسـی کامـل نیسـت، بلکـه بـا مطالعـه همـه        
شـتري را نیـز ارائـه کـرد. همچنـین      هـاي بی   بندي  توان دسته  اشعار اخوان ثالث به طور قطع می

تواند میزان عالقه وي را به هرکدام از مـوارد ذکـر شـده نشـان       یک بررسی آماري دقیق می
 شناسی شعر او نقش مهمی داشته باشد.  بدهد و در سبک
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