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 شعر مشروطه  بالغينقد 
  الهوتي ابوالقاسمبا تأكيد بر اشعار ميرزادة عشقي و 

  ١علي سليماني
  ان و ادبيات فارسي دانشگاه قمدانشجوي دكتري زب

  ٢محمود مهرآوران
 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم

  ٢١/٧/١٣٩٨ تاريخ پذيرش:|       ٧/٢/١٣٩٨ تاريخ دريافت:
  چكيده

هاي شناخت ادبيات يك دوره، نقد و بررسي دقيق آثار ادبي و قضاوت   يكي از راه
ره است. شعر دوره مشروطه كه حدّ واسط شعر هاي موجود آن دو  بر مبناي واقعيت

شود، از جهات گوناگون درخور توجه است. در ايـن    سنتي و شعر نو محسوب مي
مقاله به دنبال آن هستيم كه به بررسي نقد بالغي دورة مشروطه با تأكيـد بـر اشـعار    
. ميرزادة عشقي و ابوالقاسم الهـوتي بـه عنـوان دو شـاعر مهـم ايـن دوره بپـردازيم       

شود   برخالف تصور رايج، نقد بالغي تنها در شناخت مباحث علم بيان منحصر نمي
و طبق نظر اديبان، بررسي صنايع بديعي نيز بايستي در اين حوزه گنجانده شـود. از  
اين رو در ايـن مقالـه ضـمن بررسـي تشـبيه، اسـتعاره و كنايـه، بـه بررسـي صـنايع           

ايـن صـنايع بـديعي را بـر اسـاس فلسـفة        تأثيرگذار بديعي دو شاعر نيز پـرداختيم و 
ايم. از   بندي كرده  گيري و معيارهاي زيبايي كه كمتر بدان پرداخته شده، طبقه  شكل

آنجا كه نيروي تخيل در ساختن مجاز دخيل نيسـت و مجـاز مرسـل توسـط شـاعر      
شود، مجاز را مورد تحليل قرار نداديم. از رهـرو ايـن پـژوهش جـدا از       ساخته نمي

گـويي شـعر دورة مشـروطه،      خت بيشتر دو شاعر، دريافتيم كـه بـا وجـود عـوام    شنا
اند و تنها از جنبة زينت نيز   شاعران اين دوره استفاده از صنايع بالغي را كنار ننهاده

اند؛ بلكه از اين صنايع در جهت بيان معضـالت و مشـكالت جامعـه      بدان ننگريسته
بان خود تأثير بگذارنـد و آنهـا را ترغيـب بـه     اند تا بدين واسطه بر مخاط  سود جسته
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Abstract 
One way to know the literature of a period is throughout accurate 
assessment and critical analysis of literary works based on the 
available realities therein. Persian constitutional poetry as an 
interface between traditional and modern poetry deserves 
attention in many aspects. This article aims to review the 
rhetorical criticism of the constitutional poetry with emphasis on 
the poems of Mirzadeh Eshqi and Abulqasim Lahouti as two 
outstanding poets in that era. Contrary to commonly held views, 
the rhetorical critique is not restricted to the arguments of 
rhetoric, but rather scholars believe that it should also involve the 
analysis of stylistic devices or figurative language. Therefore, in 
this article it was attempted to review some figures of speech 
such as simile, metaphor, and metonymy as well as the influential 
stylistic devices used by the two above mentioned poets. Then, 
those stylistic devices were classified according to the philosophy 
of their formation and some aesthetic criteria which are often 
neglected. Literary trope was not analyzed in this paper as 
imagination is not concerned with making that and synecdoche is 
not produced by a poet. The result of this study contributed to 
achieve a better understanding of the two above poets, and it also 
revealed that despite cliché tendencies of the constitutional 
poetry, the poets in that era neither abandoned rhetorical devices 
nor considered them as merely ornamental; but rather, they made 
use of them to express occurring challenges and problems in 
society in order to influence their audience and encourage them 
to bring transformation in community.  
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 ١٦٩  يو ابوالقاسم الهوت يعشق ةرزاديبر اشعار م ديتأك باشعر مشروطه  ينقد بالغ

  مقدمه. ١
نقـد بالغــي از جملــه نقــدهاي پويــايي اســت كــه در ســاية آن، عــالوه بــر آشــنايي بــا  

هـاي درونـي تفكّـر آنـان نيـز        خالقيت، توانايي و هنر شاعر يا نويسـنده، بـر مباحـث و نهفتـه    

توان راه يافت. بررسي ادبيت هر مـتن و شـناخت آن بيشـتر بـا بالغـت شـعري اسـت كـه           مي

توان بـين اثـري بـا اثـر ديگـر تميـز نهـاد.          كمك همين نقد است كه مي گردد و با  نمايان مي

گشـته و بررسـي     بررسي بالغي آثار شاعران از ديرباز تنها در شناخت صنايع آنها منحصر مي

بيني پنهان نويسـنده ره يافـت، از ديـد بسـياري بـه        اي كه به كمك آن بتوان به جهان  تحليلي

شعري با به هم پيوستن خود، صـدايي خـاموش را بـه گـوش     است. عناصر سازندة  دور مانده

ها دست يابد. منظور از نقد بالغي، نقدي است كه بـا    رسانند كه منتقد بالغي بايستي بدان  مي

بررسي صنايع ادبي و تصـاوير خيـالي يـا بـه بيـاني صـنايعي كـه در بالغـت مـا وجـود دارد،           

است كـه خـود بـه چنـد بخـش تقسـيم       » يعيصنايع بد«گيرد. يكي از اين ابزارها   مي  صورت

شود؛ مثل: اسـتعاره و مجـاز. همچنـين      شوند: در برخي از صنايع، معني كلمات عوض مي  مي

شوند، ولي كلمات كـاربرد خاصـي     ها معني كلمات عوض نمي  صنايعي نيز هست كه در آن

سؤال بالغي كه بـه آنهـا    يابند تا تأثير خاصي را ايجاد كنند؛ مثل: التفات، قلب، استخدام،    مي

گوينـد. برخـي از صـنايع نيـز هسـتند كـه بـه موسـيقي كـالم            صنايع خطابي/ رتوريكـال مـي  

افزايند (صنايعي كه در بديع لفظـي مطـرح اسـت) و برخـي در كـالم ابهـام ادبـي ايجـاد           مي

 كنند كه ممكن است در برخي از موارد به مقتضاي حال مؤثر باشند؛ مثل ايهام. بـرعكس   مي

اين مورد، برخي از صنايع در وضوح كـالم دخيلنـد؛ مثـل: تناسـب، تضـاد، لـف و نشـر. بـه         

هرحال صنايع فقط براي تزئين نيستند، بلكه هركدام تـأثير و كـنش خاصـي دارنـد (شميسـا،      

). از نظر احمد مطلوب، نقد بالغي نقدي اسـت كـه اصـول و مـوارد بالغـي      ٢٨الف:  ١٣٨٦

گيرد و ناقد نيز بايد بـر اسـاس و     شود، در بر مي  بدان اضافه مي قديم و هر آنچه با گذر زمان

انـد،    ). اصولي را كه ايشان در نقد بالغي مفيد دانسته٢٠٩: ١٤٠٧اصولي وقوف داشته باشد (

را مادة اولي و اساسي در سـاختن  » لفظ«چهار دسته است: لفظ، نظم، تصوير، تحسين. ايشان 



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٧٠

نيـز  » نظـم «تواند بدين وسيله ابداعي ايجـاد نمايـد.     اديب مي اند كه  جمالت و عبارات دانسته

تركيب عبارات و جمالت است و حذف و ذكر و تقديم و تأخير و قصر و ايجاز و اطناب و 

شود كـه در علـم بيـان مطـرح       نيز، شامل همان چيزي مي» تصوير«گيرد.     مي  غيره را نيز در بر

نيـز محسـنات لفظـي و معنـوي كـالم      » تحسين». «ديعبعض ما ادخلوه في علم الب«است و نيز 

  ).   ٢٠٩ـ  ٢١١است (همان: 

انديشـند كـه     آيد، بسياري اين گونه مي  به هر حال وقتي سخن از نقد بالغي به ميان مي

كه اين روند فكـري    شود. حال آن  بيان نوع صنعت و انواع آن، همان نقد بالغي محسوب مي

شتر نگاهشان معطوف به محور افقـي اشـعار بـود؛ يعنـي تنهـا بـه       متأثر از قدماي ماست كه بي

پرداختند. اما بايـد گفـت كـه نقـد       بررسي يك بيت، فارغ از كُل ابيات و محتواي شعري مي

بالغي عالوه بر بررسي بيت، بررسي همه جانبة يك واحد شعري اسـت و تنهـا بـا كنـار هـم      

غت شاعر در يـك واحـد شـعري دسـت     توان به بال  نهادن عناصر كوچك بيت است كه مي

نمايد كـه بسـياري از نويسـندگان در بررسـي       يافت. همچنين يادآوري اين نكته ضروري مي

صورخيال شعري، تنها بر چند صـنعت مطـرح در علـم بيـان يعنـي: تشـبيه، اسـتعاره و كنايـه         

» معـاني «تاب كه شميسا در ك  كنند؛ حال آن  پردازند و از بررسي صنايع بديعي اجتناب مي  مي

«   اي كوتـاه بـر مباحـث طويـل بالغـت       مقدمـه «كـدكني در مقالـة     ) و شفيعي٢٨الف:  ١٣٨٦(

شـود و    خيـال، منحصـر بـدين مـوارد نمـي       كنند كه بررسي صـور   ) اشاره مي٦٣ـ   ٧٨: ١٣٥٢(

يـد  آفرين و... اين علـم نيـز با    شكن، ابهام  ساز، هنجار  ساز، مخاطب فريب، معنا  صنايع موسيقي

  در نقد و تحليل بالغي مورد بررسي قرار گيرد.

بررسي بالغي اشعار دورة مشروطه به عنوان حلقة ارتباط ادوار قبـل بـا شـعر معاصـر و     

رود كـه    است، يك موضوع مهـم بـه شـمار مـي     تأثيري كه اين دوره بر ادبيات معاصر داشته

اجتماعي و فرهنگي، بر تـاريخ   اند. اين دوره از نظر تحوالت  پژوهشگران كمتر بدان پرداخته

رو نويسـندگان در ايـن پـژوهش اشـعار       است. از اين و بر ادبيات معاصر بسيار تأثيرگذار بوده

ميرزادة عشقي و ابوالقاسم الهوتي را ـ به عنوان دو شاعر برجستة اين دوره ـ از منظر بالغـت    

ي و نقـد بالغـي دورة   پردازنـد. بررسـ    هـاي آن مـي    كنند و بـه برخـي از شـاخص     بررسي مي



 ١٧١  يو ابوالقاسم الهوت يعشق ةرزاديبر اشعار م ديتأك باشعر مشروطه  ينقد بالغ

كه يكـي در داخـل كشـور و ديگـري در خـارج از       ١مشروطه با تأكيد بر اشعار اين دو شاعر

هاي موجود فكـري    سازي تفاوت    كشور است، عالوه بر دارا بودن ارزش تطبيقي، در آشكار

هـاي   در داخل و خارج از كشور در اين برهة زماني حساس، مفيد اسـت. همچنـين نـوآوري   

اي كه باعث شده تا برخـي اذعـان كننـد      گونه دو در اين دوره به شدت ملموس است، بهاين 

كه عشقي زيباترين و جديدترين تخيل دورة مشـروطه را در اشـعارش نمايـان سـاخته اسـت      

آيـد،    ) و الهوتي نيز كه از پيشگامان شعر نو فارسي به شـمار مـي  ٤١: ١٣٨٣كدكني،   (شفيعي

  ). ٢٤٨: ١٣٧٥ي، محمديمايي است نه علي اسفندياري (برازندة لقب پدر شعر ن

  . پيشينة پژوهش١-١
هايي چون: نقد بالغي بيت معروفـي از شـاهنامه (داريـوش     اگرچه تا به امروز پژوهش

حسن حـائري،  محمد)، نقد بالغي اشعار سنّتي نيما (١٣٨٩بدر:  يمحمدذوالفقاري و نرگس 

نقد بالغي در ديوان پرتو اصفهاني (اكرم طاعتي  )،١٣٩١خواه:  محسن اميري و رضوان وطن

)، تحليل بالغـي نامـة حشـم تگينابـاد در تـاريخ بيهقـي (معصـومه        ١٣٩٧و فرهاد فالحتخواه: 

اخوان ثالث » سال ديگر، اي دوست، اي همسايه«)، نقد بالغي مجموعة شعر ١٣٩٦موسايي: 

 به طور ويژهپژوهش مستقلي كه  ، اما تا به حال ) و... نوشته شده١٣٩٥صادق صابري: محمد(

است و اين مقاله در نوع خود بكـر اسـت     به نقد بالغي شعر مشروطه بپردازد، صورت نگرفته

     و مسبوق به سابقه نيست.

  . صنايع بديعي٢

   مخاطب فريبي. ١ -٢
 ايهام .١ -١- ٢

آنچه در ايهام اهميت دارد، جنبة فريـب مخاطـب اسـت؛ چراكـه باعـث لـذت هنـري        

تـوان از اَهـمِّ علـم بـديع       شود. ايهام در صنايع بديعي به قدري اهميت دارد كه آن را مـي   مي

دانست. قدرت ايهام و يا فلسفة آن تنهـا در بيـان معنـاي دور و نزديـك نيسـت، بلكـه ايهـام        

راهي است براي پنهان شدن كه اين همـان مخاطـب فريبـي اسـت. ايهـام ايـن قـدرت را بـه         
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اي در لفّافـه سـخن بگويـد و عـالوه بـر        گونه بخشد تا با استفاده از آن به نويسنده يا شاعر مي

رساندن معناي اصلي و قطع نشدن ارتباط ميان گوينده و شنونده، به مطلب نهـاني خـود هـم    

لطـف ايهـام در   «اند:   ذكر كرده» مخاطب فريبي«اشاره كند. از اين روست كه فلسفة ايهام را 

كند، به اين معنـي كـه ذهـن را بـه عمـد متوجـه         اننده بازي مياين است كه شاعر با ذهن خو

تـر اسـت، تحـت      تـر و شـاعرانه    تر و هنري  كند و معني ديگر را كه ظريف  يكي از معاني  مي

كنـد. در ايـن صـورت      هاي عـادي دور مـي    دهد و از دسترس ذهن  الشعاع معني اول قرار مي

). البته ١٢٣ـ١٢٤ب: ١٣٨٦(شميسا، » رسد  ميهرگاه خواننده متوجه آن شود، به لذت كشف 

قابل بيان است كه كاربرد ايهام بويژه در دورة مشروطه، بيشتر در مواقعي است كـه احسـاس   

شود؛ يعني سخن گفـتن در سـاخت زيـرينِ زبـاني از روي ترسـي اسـت كـه بـراي           خطر مي

يه، استعاره و كنايـه نيـز   گوينده در پي دارد. تنها ايهام نيست كه چنين قدرتي دارد، بلكه تشب

مرتبـه)   ٢٧در اين راستا مؤثرند. ميرزادة عشقي در اشعار خود بيش از همه بر ايهـام تناسـب (  

» بـرده    بـرگ بـاد  «و » نامـه   نوروزي«، »كفن سياه«، »سه تابلوي مريم«تأكيد دارد. با نگاهي بر 

مرتبـه)   ٣مرتبه)، تبـادر (  ٥ش (مرتبه)، خوان ١٠توان فراواني اين نوع را ديد. ايهام خالي (  مي

گيرند. درصد استفادة عشـقي از ايهـام تناسـب در      مرتبه) در وهلة ديگر قرار مي ٢و ترجمه (

هاي بـيش از حـد او از مـريم و      دو تابلوي نخست، بيشتر از تابلوي سوم است. گويا توصيف

ه و در نهايـت منجـر بـه    جوان و پيوند اين واقعه با طبيعت، زمينة تناسب گويي او را باال بـرد 

گيري او از ايهام  نيز داراي بيشترين بهره» سياه  كفن«فراواني ايهام تناسب گرديده است. شعر 

توان ديد كـه شـاعر بـراي حفـظ جـان خـود در لفّافـه سـخن          خوبي مي است. در اين شعر به

) ٢١٨: ١٣٥٠» (مرده باد آنكه زنان زنده بـه گـور افكنـده   «گويد:   است. وقتي عشقي مي گفته

اين سؤال مطرح است كه آيا او به رسم اعراب اشاره دارد و يـا حجـاب موجـود در مـذهب     

بينـي عشـقي،    گذارد، اما با توجـه بـه جهـان     اسالم؟ هرچند با نقل استثنائي مذهب را كنار مي

نارضـايتي از  «توان ناخشنودي او از دين را نيز درك كرد. چنانكه مـا در اشـعاري چـون      مي

گـويي    شـاهد ايـن مـوارد هسـتيم. ايـن چنـين مـبهم       » خندة شاعر«و » رخسارة پاك«، »خلقت

هاي عشقي مشـهود اسـت،     از ديگر مواردي كه در ايهامصرفاً براي نجات گويندة آن است. 
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شود كه ايهام با تشبيه و استعاره   پيوند صنعت بديعي ايهام با مباحث بياني است. گاه ديده مي

  يابد. در بيت:   و كنايه پيوند مي

 دو دست من به سر زلف يـار پيونـد اسـت   «

  
  

»بريز باده به حلقم كه دست من بند اسـت   

)١٧٨(همان:   

. در معنـاي بنـد و طنـاب كـه     ٢. در معناي گرفتار بودن ١ايهام تناسب دارد: » بند«واژة 

ام. و مانند شده است؛ يعني تشـبيه در دلِ ايهـ  » زلف يار«در اين صورت به صورت مضمر به 

  يا در مصراع اول بيت:

 كشيده نعره كه امشب بهشت در بند اسـت «

  
  

»رسد به آرزويش، هر كه آرزومند اسـت   

)،١٧٨(همان:    

. اسـتعاره از مـريم. گـاه    ٢. فردوس برين ١شود:   ديده مي» بهشت«استعاره در دل ايهامِ 

  د: گوين  گيرد كه به آن ايهام كنايي مي  اين پيوند با كنايه صورت مي

 گـردم   من هم اي خاك ز تو خاك بـه سـر مـي   «

  
  

» گردم چه كنم خاك؟ كه از خاك بتر مي

)،٢١٠(همان:   

عالوه بر معناي واقعيِ درون قبر رفتن و ريخته شدن خاك بـر روي  » خاك به سر«كه 

گيري تشبيه و استعاره و كنايـه در   باشد. اين شكل  سر، كنايه از بدبخت و بيچاره شدن نيز مي

توان ناشي از تزاحم صور خيال دانست. بـه هـر حـال عشـقي شـاعري اسـت         ايهام را، ميدل 

» در حجاب است سخن، گرچه بـود ضـد حجـاب   «مند به استفاده از صنايع ادبي و اين   عالقه

  هدف اصلي او در استفاده از ايهام است.    

بـار). در   ١ادر: بار؛ تبـ  ٤شود (تناسب:   در اشعار الهوتي چندان صنعت ايهام ديده نمي

توان ديد كه ايهام تناسب بيشتري شكل گرفته است. درصد كم ايـن    همين معدود موارد مي

و تمايلي به بازي با ذهـن مخاطـب و بيـان       صنعت نشانگر اين است كه الهوتي چندان عالقه

ه معاني دور و نزديك ندارد. او در تالش است تا بياني مستقيم و ساده و بدون آاليـش داشـت  

داند و مخاطب انديش بـودن او    گذاري مؤثرتر مي  گويي را در تأثير  باشد. گويا الهوتي ساده
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تأثير نيست. يعنـي از نظـر او شـعر ابـزاري بـراي انتقـال انديشـه اسـت؛ از          نيز در اين عمل بي

 دارد.   كند و شعر خود را مستقيم بيان مي رو از مخاطب فريبي پرهيز مي اين

   زي و معنا آفرينيسا . موسيقي٢ -٢
 جناس. ١- ٢-٢

مخاطـب،    آفرينـي و فريـب    سـازي و معنـا    با توجه به سه ويژگي جناس يعني موسـيقي «

تــوان گفــت كــه جنــاس از يــك ســو بــا تقويــت موســيقيِ كــالم، عامــل برجســتگي و     مــي

د و دهـ   مـي آفريني متكلّم را افزايش   گذاري بيشتر كالم است و از سوي ديگر توان معنا  تأثير

رو ارزش جنـاس   كنـد. از ايـن    سرانجام به علت جنبة فريب، مخاطب را غرق لذت هنري مي

بدان دليل است كه سه عنصر اصلي مرتبط با آثار ادبي يعني: متكّلم، مـتن و مخاطـب از آن   

تواند معيـار    مندي هم زمان متكّلم، متن و مخاطب مي  برند كه اين ويژگي يعني بهره بهره مي

 ). ٣٣٢: ١٣٨٨(كاردگر، » گذاري صنايع بديعي باشد ارزشاصلي در 

توان بسامد فـراوان ايـن صـنعت را      خوبي مي با نگاهي گذرا بر اشعار منتخب عشقي به

) اسـت. جنـاس   مرتبـه  ٥٥گيري او از جنـاس، جنـاس مطـرّف (     ترين بهره  مالحظه كرد. بيش

دهنـد.    ب موارد ديگـر را تشـكيل مـي   ترتي ) به٧) و تام (٩) و اشتقاق (١١) و مذيل (٥٠زايد (

هاي ديگر، بسامد بسيار اندكي را در اشعار او دارند. با توجه به اين كه جناس مطـرف    جناس

دهـد،    ترين نوع جناس ميرزاده را نيز تشكيل مي  معموالً اختالفي در يك حرف است و بيش

ببينـيم. ايـن همگـوني ممكـن     گرا بودن و تالش او را براي افزايش موسيقي  توانيم وزن  ما مي

است بنا بر داليلي صورت بگيرد. گاه استفاده از جناس براي ايجاد موسيقي در كالم اسـت،  

تــر در مــورد   گــاه بــراي فريــب مخاطــب اســت و گــاه تــداعي معــاني. تــداعي معــاني بــيش 

كند كه شباهت بسيار به يكديگر دارنـد؛ ماننـد جنـاس تـام. عشـقي از        هايي صدق مي  جناس

هـايي كـه در اشـعارش      آوري و همگـوني  ظر موسيقي كالم قوي است و توانسـته بـا جنـاس   ن

ايجاد كرده، نوعي از موسيقي را به مخاطب القا كند. حال بايد ديـد كـه ايـن گونـه كـاربرد      

موسيقي دروني در كنار موسيقي بيروني و كناري چه تأثيري بر اشعار عشقي دارد؟ گـزينش  

سازي، باعث برتري زبان و افزونـي موسـيقي در كنـار وزن و     سآهنگ و جنا واژگانِ خوش
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در اشـعار     كدكني براي موسيقي برشمرده،  قافيه گرديده است. تقريباً همة اقسامي كه شفيعي

شود. اشعار او داراي وزن و قافيه هستند و در بيشتر موارد، قافيه همراه بـا رديـف     او ديده مي

هـاي    سـازي درونـي بـا آوردن جنـاس      تالش شاعر در موسيقي رود. عالوه بر اين،  به كار مي

مكرر نيز مشهود است. موسيقي معنوي نيز در اشعار او بسامد بااليي دارد كـه بـا نگـاهي بـر     

تـوان گفـت     تناسب، تضاد و ايهام او، صحت اين مطلب را پي خواهيم برد. به طور كُلي مـي 

ه برده تـا تخـيالت شـعري خـود را بـراي      عشقي از تمامي قدرت موسيقيايي در اشعارش بهر

آمدنِ مخاطبان و جـذب آنـان بـراي القـاي پيـام از        تر كند. همچنين خوش خواننده پذيرفتني

ساز است. عامة مردم سخنان آهنگين و موزون را بيشتر   ديگر اهداف كاربرد عناصر موسيقي

هـا و بيانـات     ن احساسات و ايـده توان عاطفه و خيال و به دنبال آ  پسندند و با اين شيوه مي  مي

» نامـه   نوروزي«بويژه تابلوي سوم و » نامة مريم  نمايش«ها القا كرد. چنانچه ما در   خود را بدان

». كفن سياه«تر از آن دو، در   تر عشقي از اين صنعت بديعي هستيم و بيش  شاهد استفادة بيش

هـا و نظـرات     تـوان ايـده    مـي » اهكفـن سـي  «علت اين كار همراهي خواننده با خـود اسـت. در   

منتقدانة عشقي را در باب زن و حجاب مالحظه كرد. اين نظرات شايد امروزه بسـيار عـادي   

هـاي    گيـري از جنـاس    اسـت. عشـقي بـا بهـره     به نظر برسند، اما در دورة مشروطه چنين نبوده

قل خورده و موزون بـه  فراوان، بر موسيقيِ كالم خود افزوده تا بيان خود را با زباني نرم، صي

تـوان ديـد كـه موسـيقي بـر معنـا تـأثير          گوش مخاطبان زمان مشروطه برساند. از اين رو مـي 

سـازي، بـه تـداعي معنـا نيـز        گذارد و جناس موجود در اشعار عشقي، عالوه بـر موسـيقي    مي

كمك كرده است. اين دو معيار به قدري اهميت دارد كه آن را سرچشمة هـر زيبـايي و آن   

). البتـه بايـد   ٦٦: ١٣٥٢كـدكني،    انـد (شـفيعي   كنندة سره از ناسرة ادبـي دانسـته    ا عامل منقّير

شود. ايـن امـر     گفت كه افزوني استفاده از جناس، هميشه به عنوان حسن كالم محسوب نمي

نـد  آفريني ارتباط بيابد؛ چراكه الفاظ تـابع معناي   رود كه با معنا  عنوان هنر به شمار مي زماني به

  گردند.   حساب و كتابِ جناس، باعث پيروي نكردن معاني از الفاظ مي و صرفاً افزوني بي

هاي عشقي برشـمرديم، در مـورد الهـوتي نيـز       تقريباً تمامي مطالبي كه در باب جناس

سازي شعر، امـري ضـروري اسـت     كند. او نيز بر اين مطلب آگاه بوده كه موسيقي  صدق مي
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ود و هم در جلب توجه مخاطبان و بيان نظرات مـؤثر اسـت. از ايـن    كه هم در روند خيال خ

كنـد،    بار) كه موسـيقي بيشـتري القـا مـي     ١٤ها بويژه جناس مطرف (  روست كه او از جناس

اصـالً جناسـي ندارنـد.    » سنگر خونين«است؛ هرچند برخي از اشعار او همچون  استفاده كرده

دهد تـداعي معـاني    شود كه نشان مي  يده نميدر اشعار الهوتي جز يك مورد، جناس تامي د

اسـت. از نظـر وزنـي     سازي در نزد او اهميت داشته چندان مورد نظر او نبوده و صرفاً موسيقي

نـواز و سـاده بـودن     اشعار الهوتي در بسياري از موارد بحرهاي روان و نرمـي دارنـد. گـوش   

از اشـعار الهـوتي ماننـد     اشعار در حفظ شدن و يادگيري آسان آن نقش دارد كه در برخـي 

نمايان است. تكرار فـراوان در ايـن اشـعار، حالـت زيبـايي بـه       » ميهن اي ميهن«و » باالم الي«

است. الهوتي از نظـر موسـيقي كنـاري و     شدت افزوده شعر داده كه بر موسيقايي بودن آن به

  قي است.  تر از عش  بيروني قوي است اما از نظر موسيقي معنوي و دروني به مراتب ضعيف

 تكرار. ٢ - ٢-٢

هـا بسـيار بيشـتر از      آرايـي بـا صـامت     مندي عشقي از واج از نظر تكرار آواها گويا بهره

تكرار مصوت است. در تابلوي اول و دوم كه حالت عاطفي و احساسي بيشتري در قياس بـا  

در ايـن  اي كـه ميـرزاده صـورت داده،      تابلوي سوم دارد، اين هماوايي بيشتر است. همـاوايي 

را بـراي  » ش« صـامت  معموالً». ـ ز ـ د ـ و ـ ل ـ آ ـ م ـ ي       ش ـ س ـ خ ـ ب ـ ر      « آواهاست: 

را براي سـوز و  » س، ز« هاي صامت كند و  نشان دادن حس شور و شادي و شوق استفاده مي

در بخشي همانند لكنت زباني است كه بريده شدن و سرد بودن فضا را بـه  » د«گداز. صامت 

صـداي شـنيده شـدن     ،»ي«بـه همـراه   » ا«صداي خوردن و صـامت   »خ«صامت آورد.   ياد مي

 »ر، ز« هـاي  صـامت صداي شـيون و واويـال.   » و، ل«هاي  صامترساند.   صدايي از دور را مي

. ١توان همة اين علل را در اين چهار مورد جمـع كـرد:    وزش باد و لرزش برگ درختان. مي

. صـداي  ٤. ترس و وحشت و اضطراب؛ ٣ور و شنگي؛ . شادي و ش٢گريه و زاري و شيون؛ 

كند، بيشتر اسـت.    اجسام. در اين ميان، درصد استفاده از آواهايي كه القاي گريه و زاري مي

تـابلوي  «كند، متفاوت است؛ مـثالً در    البته هر شعر او با توجه به مفهومي كه در آن دنبال مي

تابلوي «رسد؛ حال آنكه در   ي ديگر به گوش ميآور بيشتر از تابلوها  هاي شادي  صامت» اول



 ١٧٧  يو ابوالقاسم الهوت يعشق ةرزاديبر اشعار م ديتأك باشعر مشروطه  ينقد بالغ

هـاي گريـه و زاري نمـود بيشـتري دارنـد. ايـن مطلـب طبيعـي اسـت، چراكـه             ، صامت»دوم

مضمون اصلي تابلوي نخست، عشق و شورِ عاشقي و جواني است و تابلوي دوم در مضمون 

آبـاد    مـه «بيشتري در آور، نمود  هاي ترس  آرايي ، واج»كفن سياه«وفايي. حتي در   مرگ و بي

، شـادي و شـور، انـدك نمـودي دارد، امـا غـم و       »نامـه   نـوروزي «دارد. در شـعر  » ترس آور

تـوان اسـم صـوت را ديـد كـه بـا         مي» برگ باد برده«خورد. در شعر   افسوس نيز به چشم مي

توان گفت كه عشقي از فلسفة زيبايي اين صـنعت    فضاي شعري متناسب است. از اين رو مي

ه بوده و توانسته است در كنار افزايش موسيقي، تداعي معـاني را نيـز ايجـاد نمايـد و بـر      آگا

اسـت.   ها نيز اتفاق افتـاده   ها، در مصوت  تأثير كالم خود بيفزايد. تكرار واك عالوه بر صامت

» بسترِ خفـتنِ دارويِ عـدم نوشـان اسـت    «اين مورد نمود بيشتري دارد؛ مانند: » كفن سياه«در 

)، گاه ايـن تتـابع در راسـتاي افـزودن صـفات اسـت يعنـي بـراي بيـان و          ٢٠٧: ١٣٥٠(عشقي،

) و گـاه باعـث   ٢١٥(همـان:  » غصب از آن، حقِّ حيات منِ زشت اقبال است«توصيف بيشتر: 

جـايِ پـايِ عـربِ برهنـه پـايي      «گردد كه حالت تحقيرانة آن بيشتر است:   افزايش صفاتي مي

). عشـقي در  ١٩١(همـان:  » ازيِ شش ساله طفلِ دائـمِ مسـت  كه هرزه ب«)، ٢١١(همان: » ديدم

تكرار واك از هر دو جنبة آن يعني تكرار صامت و مصـوت اسـتفاده كـرده و بـدين طريـق      

عالوه بر افزايش سطح موسيقايي كالم، بر معناي آن نيز تـأثير بگـذارد. تكـرار هجـا       توانسته

تـرين نـوع تكـرار      بتـوان آن را ضـعيف  شود. اين نوع كه شـايد    هم در اشعار عشقي ديده مي

كسـي كـه همسـر و همكـار او نباشـد      «دانست، بسيار كم مورد استفادة او قرار گرفته اسـت:  

صرفاً در راستاي افزايش موسيقي مـؤثر اسـت تـا معنـا.     » هم«). اين تكرارِ ١٩٠(همان:» نيست

كـس، كمتـر و در   تكرار در كلمه، بيشترين قسم تكرارهاي عشقي است و التزام و طـرد و ع 

مقابل ردالصدر الي العجز، ردالعجز الي الصدر و تشابه االطراف بيشتر مورد استفادة او قـرار  

است. بيشترين تكـرار، كلمـاتي اسـت كـه در خـارج از ايـن اقسـام اسـت؛ يعنـي گـاه            گرفته

تـوان آنهـا را بـر اسـاس       گردنـد كـه نمـي    كلماتي است كه در كُل شـعر پيوسـته تكـرار مـي    

» مـرده شـوي  «بندي كلمه و در رديف التزام شعري گنجاند. مثالً در تابلوي سـوم واژة   تقسيم

گردد و اين بواسطة حقـارتي اسـت كـه در بسـياري از بنـدهاي ايـن بخـش ديـده           تكرار مي



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٧٨

شـود. در تكـرار كلمـه،      ديـده مـي  » كفن و مـرگ «نيز تكرار فراوان » كفن سياه«شود. در   مي

يِ جديد، ضعيف است. بيشتر كلماتي كـه در شـعر او مكـرر شـده،     عشقي از نظر ايجاد معنا

شود كه معنـاي آن از طريـق ايجـاد جنـاسِ تـام        همان معناي قبل را دارند. البته گاه ديده مي

توان گفت تكرار عشقي از نظر معناسازي   عوض شده، اما بحث ما بحث بسامد است. لذا مي

هاسـت. در   تـر از صـامت و مصـوت     يار ضـعيف االطـراف بسـ   در ردالصدر، ردالعجز و تشـابه 

است. در چند مـوردي كـه او از ايـن صـنعت بهـره       عكس و طرد، او اندكي بهتر عمل كرده

دهد كه خود عشقي   توان در آنها ديد. اين نكته نشان مي  برده، تا حدودي تغيير معنايي را مي

توانـد ماننـد تكـرار      نمـي افتـد،    است كه عكس و طردي كه اتفاق مـي  متوجه اين مطلب بوده

كلمه در يك سطح قرارگيرد؛چراكه در اين صورت نه تنها ارزشـي نـدارد، بلكـه عيـب نيـز      

  شود.    محسوب مي

اگر از نظر تكرار شعري به اشعار الهوتي نگاهي بيندازيم، بايد اذعان كرد كـه تكـرار   

ر تكرارِ واج، آن هـم  اي نسبت به ديگر صنايع بديعي دارد. از نظ  در نزد او اندك برجستگي

شـود. ماننـد     هايي در اشعار مورد بحث ما ديـده مـي    تكرار مصوت يعني تتابع اضافات، نمونه

كــه در واقــع مبالغــه و شــمولي را بــا تتــابع، ايجــاد كــرده و عشــق را » نقطــه«ايــن بيــت شــعر 

  است: برجستگي خاصي بخشيده

 علــم نبــود غيــرِ علــمِ عشــقِ عــالم ســوزِ تــو«

  
  

» م لدن را، سرّ عشقت، گوهر اسـت مخزن عل

).٧٩٠: ١٣٥٨(الهوتي،   

اي كه الهـوتي از    مندي  جز اين مورد تكرار صامت در اشعار او نيز تشخّص دارد. بهره

نظر اين تكرار در اشعار خـود دارد، در القـاء و تحريـك و بيـان حـس و عاطفـه بـه مراتـب         

سـازي و تكـرار صـامت     ق موسـيقي تر از عشقي اسـت. پيونـدهايي كـه الهـوتي از طريـ       قوي

حـدي   صورت داده، دقيقاً در راستاي القاي مفاهيم ذهني و احساسات خود است. اين القا بـه 

هـا را دخيـل     هـا، تضـادها و جنـاس     است كه تمـامي مـوارد شـعري چـون: واژگـان، تناسـب      

تمـام عيـار    كنـد. نمونـه    اي دقيقاً در راستاي مفهوم اصلي شعر حركت مي  سازد و به گونه  مي

او مالحظـه كـرد. مفهـوم كُلـي شـعر، اسـتقامت و       » وفا به عهد«توان در شعر   اين بحث را مي

گيـرد. جبهـة اول از سـوي      پايداري است. اين استقامت و پايداري در دو جبهه صـورت مـي  
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فرزند درونِ سنگري خونين و جبهة دوم از سوي زن يا مادر فرزند با ثبات قدم در وفاداري. 

توان فهميد كه سخن تماماً دربارة ثبات و پايداري اسـت.    گاهي بر شش بند كُلي شعر ميبا ن

شود كه در واقع نشانگر مفهوم اصلي ثبات و پايـداري    آغاز مي» اردويِ ستم«شعر با تركيب 

تـوان    اي اسـت كـه در تمـامي بنـدهاي آن، مـي       در برابر سپاه ستم است. روند شعر بـه گونـه  

سازي شاعر در اين شعر عالوه بـر    ابر ظلم و ستيز را مشاهده كرد. نوع برجستهاستقامت در بر

دارد كـه از تمهيـداتي چـون:      القاي مفهوم ظلم و ستيز، استقامت و پايـداري را نيـز بيـان مـي    

  است. جناس، تكرار و هماوايي استفاده شده

ان دادن دغدغة شود. تكرار كلمه در نش  تكرارهاي الهوتي در سطح كلمه نيز ديده مي

توان دريافت كه شاعر بيشتر درصدد دنبال   اصلي شاعر مفيد است و از طريق پيگيري آن مي

است. اين تكرار كلمه به شكل ردالصدر و ردالعجز در اشعار او اتفـاق   كردن چه چيزي بوده

 »نقطـه «نيفتاده و معدود بـاري هـم كـه اتفـاق افتـاده، در ابتـدا و عجـز بيـت اسـت. در شـعر           

او » زلـف افسـونكار  «االطراف وجود دارد. تكرار در سطح طرد و عكـس نيـز در شـعر      تشابه

جايي لفظي است كه بـا يكسـاني معنـا      شود، اما معناي آن عوض نشده و صرفاً جابه  ديده مي

تـوان گفـت كـه الهـوتي از هنـر        طـور خالصـه مـي    اتفاق افتاده و فاقد زيبايي است. پس بـه 

است. اين هنر او بيشتر در واژه و صامت اتفاق افتاده و در  ر استفاده كردهسازيِ تكرا موسيقي

ها توانسته است با تكرار، حاالت دروني و عـاطفي خـود را بيشـتر القـا نمايـد. تكـرارِ         صامت

دهـد امـا در بيـان      واژگاني نيز تا حدي دغدغة اصلي و محتـواي كُلـي شـعر او را نشـان مـي     

االطـراف   رسد. الهوتي در ردالعجز، ردالصدر، التزام، تشـابه   نميآوايي  احساسات به پاي هم

شدت ضعيف است و معدود دفعات استفادة او نيز صـرفاً كالمـي اسـت و     و عكس و طرد به

 شود.   چندان زيبايي و هنري در آن ديده نمي

  گزيني واژگاني و گستردگي معنايي به .٣- ٢
  تناسب. ١- ٣-٢

هاي مـورد    شود. با نگاه به تناسب  اري از اشعار ديده ميتناسب صنعتي است كه در بسي

هـاي    توان به عالقة آنها پي برد. با نگـاهي بـه تناسـب     استفادة شاعران، از نظر روانشناختي مي
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هـايِ طبيعـي بـه      گرايي او را مالحظه كرد. تعـدد فـراوان تناسـب    توان جنبة طبيعت  عشقي مي

دهنـد. حتـي     نسان، محور اصلي كالم عشقي را تشـكيل مـي  همراه نام بردن از اعضاي پيكر ا

توان دليلي بـر تأكيـد شـاعر دانسـت. بـه عنـوان مثـال در تـابلوي اول،           ها را مي  تكرار تناسب

تـوان ديـد. ايـن      مـي » سـبزه، چمـن، دشـت، لـب، روي و چشـم     «تناسب كالم عشـقي را در  

در توصيف يار صورت دهـد. يعنـي   خواهد   ها برخاسته از ارتباطي است كه شاعر مي  تناسب

اسـت. از   اي با ايجاد فضاي زيباي طبيعـت بـه تصـوير كشـيده     گونه شاعر زيبايي معشوق را به

اين نظر عشقي همانند شـاعران سـبك خراسـاني اسـت. آنهـا طبيعـت را نمـود بـارز زيبـايي          

د. عشـقي نيـز   گرفتن  دانستند و در توصيف و تشبيه و استعارات خود از اين عنصر بهره مي  مي

ــري را از اصــول اوليــه آنهــا پيــروي كــرده كــه در تشــبيهات و اســتعارات قابــل    چنــين تفكّ

تـوان بـر مضـمون اصـلي سـخن        ها نيز مي  است. عالوه بر اين مورد، بر اساس تناسب مشاهده

ها كـه    شود، بلكه مجموعة تناسب  شاعر پي برد. اين پي بردن تنها از چند تناسب حاصل نمي

هـاي طبيعـت تـابلوي اول يـا شـب        سازند، معيـار اسـت. بسـامد تناسـب      يك كُل را مي با هم

زار، در  مهتاب از نظر محرّك و زنده بودن همانند آفتـاب و مـاه و آبشـار و جويبـار و چمـن     

سـازد كـه مـرتبط بـا       كنار لب و چشم و توصيفات ديگر، نـوعي شـور و شـادي نمايـان مـي     

اي   ست. اين ارتبـاط در تـابلوي روز مـرگ مـريم بـه گونـه      مضمون عشق و عاشقي اين تابلو

كنـد. عناصـر پـاييز، ماننـد: زردي، بـاد و        است كه فضاي مرگ و نااميدي را يـادآوري مـي  

كنـد. در تـابلوي سـوم يعنـي سرگذشـت پـدر مـريم،          سردي همه مرگ مريم را متبـادر مـي  

ير طبيعي به اين مرحلـه رسـيده   شود كه با س  ها به سوي موتيف اصلي شاعر كشيده مي  تناسب

هـاي نظـامي، كـه حالـت آشـوب و اضـطراب و         هاي شـهري و درگيـري    است. يعني تناسب

  سازد.  شلوغي و دورويي آن دوره را نمايان مي

آور را مشاهده نماييم كه بيشـتر    روح و يأس  هاي بي  توانيم تناسب  ما مي» كفن سياه«در 

ها همان حـال و فضـاي تـابلوي      تناسب» نامه  نوروزي«د. در با مرگ و كفن و ماتم در ارتباطن

نخست را دارند يعني عشق در كنار شور و شـادي كـه طبيعـت نمـود بـارز آن اسـت، ديـده        

اسـت. بـه هـر حـال     » شب مهتابي«و تابلوي » نامه  نوروزي«نيز مانند » برگ باد برده«شود.   مي
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توانـد    ها مي  مؤثر است و گاه اين تناسب اين گزينش متناسب واژگان در نمايش دادن معاني

ترين عوامل در تشكّل و استحكام فرم دروني شعر است و   تناسب از مهم«باعث ايهام گردد. 

). ١٠٨ب: ١٣٨٦(شميسـا،  » شـود   شناسـانه مـي   هـاي دقيـق سـبك    دقّت در آن منجـر بـه يافتـه   

ز ايـن طريـق بـر    اسـت كـه ا   كدكني تناسـب را در بخـش معنـوي موسـيقي گنجانـده       شفيعي

  ). ٣٩٣: ١٣٨٩افزايد (  موسيقي شعر مي

هاي شـعريِ كمتـري نسـبت بـه عشـقي اسـتفاده كـرده اسـت. فـرق            الهوتي از تناسب

هاي الهوتي و عشقي اين است، كه تناسب كلمات او مانند عشقي، كمتر در بيـت يـا     تناسب

و شـعر جـاري اسـت و بـا     هـاي او بيشـتر در كُـل كـالم       است. تناسـب  بند شعري اتفاق افتاده

مرحمـت  «هـا را دريافـت. اشـعار      توان نخ نازك رنگ تناسـب   بررسي كُل شعر است كه مي

شدت تحت تأثير اين رويه است. گويـا در   به» وفا به عهد«، »وحدت و تشكيالت«، »حكمران

 هاي كالسيك.     خورد تا قالب  اشعار نو، اين عمل او بيشتر به چشم مي

  تضاد. ٢- ٣-٢
تواند در شناخت شاعر و درك تفكّر گوينده مفيد باشـد.    اد هم همانند تناسب، ميتض

» بـرگ بـاد بـرده   «بار) و  ٣٠بيشترين تضاد (» كفن سياه«نامة  در اشعار منتخب عشقي، نمايش

 تـابلوي  «)، ٢٤» (تـابلوي سـوم  «كمترين تضاد را داراسـت.  » روز و شب«با داشتن يك تضاد

گيرنـد. همـان    ) در وهلة بعدي قـرار مـي  ١٢» (تابلوي اول«) و ١٦» (امهن  نوروزي«)، ١٧» (دوم

نامـه قصـد تقابـل وضـعيت      شود، شـاعر در ايـن نمـايش     مالحظه مي» كفن سياه«گونه كه در 

طلبـد كـه متضـاد      روزگار مشروطه با روزگار باستان را دارد. اين هدف طبيعتاً كلماتي را مي

د تا در نشان دادن وخامت آن دوره بهتر عمـل كنـد.   باشند و اين به شاعر كمك خواهد كر

بيشـتر  » آباداني و ويراني، مرده و زنـده، مـرد و زن  «از اين روست كه در اين شعر تضادهاي 

شـود. حـس نوسـتالژيكي كـه      شود؛ چراكه كالم اصلي شاعر در اين مسير طـي مـي    ديده مي

د بروز داده، از كُـل اشـعار ديـوان    از خو» اپراي رستاخيز شهرياران«و » كفن سياه«عشقي در 

او بيشتر است. افسوس زن باستاني، سنجيدن دورة باستان با فضاي مشروطه و متفـاوت بـودن   

رو بعـد از   است. از اين خيال و آرمانشهر گوينده با روزگار باعث استفادة شاعر از تضاد شده
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تواند از اين طريق، مضـمون و  طلبد تا شاعر ب  بيشترين تضاد را مي» تابلوي سوم«، »كفن سياه«

توان گفت تضـاد و تناسـب شـايد از      انديشة اصلي خود را بهتر نشان دهد. با اين مقدمات مي

رسـاني از    سازي به پاي رديف، قافيه، جناس و سجع نباشند، اما از نظـر مضـمون    نظر موسيقي

  شه و ذهن آنها پي برد. توان به اندي  هاي شاعران مي  آنها برترند و با تحليل تضاد و تناسب

گزيني واژگاني كه معموالً بـا گسـتردگي معنـا همـراه اسـت، در كـالم         اين جنبه از بِه

هاي رايـج اشـعار     توان موتيف  راحتي مي شود. از برخي از اين تضادها به  الهوتي نيز ديده مي

بـي و  بـا موتيـف انقال  » خـواب و بيـدار  «الهوتي را درك كـرد. تضـادهاي موجـود در شـعر     

بـاالم  «تحريكي الهوتي در بيدار ساختن خفتگانِ مشروطه، در ارتباط اسـت. حتـي در شـعر    

  با مطلع: » الي

 آمد سحر و موسـم كـار اسـت، بـاالم الي    «

  
  

» خواب تو، دگر باعث عار است، بـاالم الي   

)،٥٢٢: ١٣٥٨(الهوتي،   

را نمادي از » سحر  توان ديد كه شاعر  است، مي كه در گير و دار مشروطه سروده شده

ــا    بيــداري، جنــبش، نســيم خــوش آزادي، رهــايي از خفقــان و... آورده اســت؛ از ايــن رو ب

تحريك قوم به جان باخته، درصدد اين است تا آنها را به سوي رهايي سـوق دهـد. بيـداري    

، »رسـح «نيز در كنـار  » كار«هاست.  دارد، در واقع بيداري انسان  از خوابي كه الهوتي بيان مي

گيـرد. تضـادهاي ديگـر ايـن شـعر       معناي ديگري چون تالش و مبارزه و انقالب را دربرمـي 

  است.   نيز براي بيدار كردن استفاده شده» باالم الي«

» وحـدت و تشـكيالت  «و » كاخ كرمل«تضادهاي ديگري كه در برخي از اشعار مانند 

بيـان ظلـم و سـتيز اربابـان و     اسـت.   صورت گرفته، بيشتر در القاي ظلم و سـتيز گـام برداشـته   

تـوانيم بازتـاب    كارگزاران حكومتي، موتيف مهم الهوتي است و ما در تمامي اشعار وي مي

هـاي جامعـة     ها را ببينيم. شاعر از اين طريق درصدد است تا فاصلة طبقاتي و تفـاوت   اين بيان

كاميـار    وحيـديان  باشـد.  ايران را با ديگر جوامع بررسي كند و در بيداري مـردم نقـش داشـته   

هايي چون انبساط خاطر، روشنگري، تأكيد و ملموس ساختن و  معتقد است كه تضاد زيبايي

تـوان ايـن     ). از اين رو مـي ٦٢ـ٦٣: ١٣٨٨تجسم بخشيدن عواطف و مفاهيم را به دنبال دارد (



 ١٨٣  يو ابوالقاسم الهوت يعشق ةرزاديبر اشعار م ديتأك باشعر مشروطه  ينقد بالغ

عنـايي  شود تـا م   نظر را داد كه گزينش مناسبِ واژگان و قراردادن آنها در كنار هم باعث مي

 تر از ظاهر كالم به ذهن برسد كه تمامي اين موارد در شناخت شاعر مفيد است.           گسترده

  . هنجار شكني٤-٢
  مبالغه و اغراق. ١-٤-٢

اغراق، مبالغه يا غلو همه يك معنا دارند با درجات متفاوت. اغراق معمـوالً زمـاني رخ   

و تأكيد ژرف در سخن و مطلبـي داشـته   اي قصد برجسته كردن   دهد كه شاعر يا نويسنده  مي

دهد تـا تـأثير     باشد. از اين رو با قوة خيال خود سخني را بيش از حد معمول بزرگ جلوه مي

بيشتري در ذهن مخاطب ايجاد نمايد. درواقـع اغـراق، گونـة دومـي از چگـونگي انديشـه و       

اهري و باطني مـريم  هاي ظ  بعد از وصف زيبايي» تابلوي اول«پندار شاعرانه است. عشقي در 

توان نقد   ماند و با اغراق كُلي اين سخن كه هيچ عضو او را نمي  اي از توصيف بازمي  به گونه

شـود.    برد. اغراق بيشتر از شور و هيجان عاطفي گوينده ناشـي مـي    كرد، سخن را به پايان مي

د زنـد. گـاه ايـن    العاده به شخصيت مريم، توانست ذهن عشقي را به اغـراق پيونـ    محبت فوق

اي اسـت كـه نفـرت درونـي شـاعر را        نمايي در حادثـه يـا واقعـه     شور عاطفي از روي بزرگ

انگيـزد؛ از ايـن رو بـراي بـزرگ جلـوه دادن سـختي و رنـج واقعـه، از اغـراق اسـتفاده             برمي

كند. در تـابلوي سـوم بعـد از توصـيف مشـكالت خـروج از كرمـان، پيرمـرد در زنـدان            مي

اسـت.   شدتي بوده كه بيان آن، اغـراق گونـه شـده    ود و اين محبوس شدن او بهش  محبوس مي

نمايـد    ديدن تاريخ بر باد رفتة ايران، جنوني در درون شاعر ايجاد مـي » سياه  كفن«در منظومة 

شود تا از مظهر جنون (فرهاد)، طلبِ تيشه كند. تلميح به داسـتاني عاشـقانه كـه      كه باعث مي

توان جنون را ديد و برتري دادن به جنون او، اغراقي اسـت كـه شـاعر      ميدر تمامي ابعاد آن 

شـود. قطعـاً     نيز اغراق ديده مي» نامه  نوروزي«است. در  در پروراندن انديشة خود ايجاد كرده

ها را ممكـن    توان با نورِ چهره، جهان را نوراني كرد اما عرصة خياليِ ادبيات اين ناممكن نمي

ينجا براي مسائل عاشقانه، اجتماعي و سياسي و روشن شدن رابطـة تاريـك   سازد. اغراق ا مي

ها صورت گرفته و به توصيف اغراقي يـار تـرك، طلعـت پاشـا و انـور پاشـا         تركان و ايراني

هاي شاعر برخاسته از عاطفه است كـه    توان گفت اغراق است. از اين روست كه مي انجاميده
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نمايي و محبت و گاه   نه نمايان شده كه گاه براي بزرگدر مسائل سياسي، اجتماعي و عاشقا

 است.   براي تحقير و نفرت استفاده شده

  ديني پيوند با سنت و پيشينة فرهنگي و. ٥- ٢
  تلميح. ١-٥-٢

توان دريافت كه عشقي عالقة فراواني به تلميح دارد و دو  با نگاهي به اشعار عشقي مي

تـرين اشـعار عشـقي هسـتند. بيـان        ، تلميحـي »سـياه  كفـن «و » اپراي رستاخيز شـهرياران «شعر 

اساطير ايراني چون: فريدون، خسرو، جم و اشاراتي بـه محمـود غزنـوي، خسـرو و شـيرين،      

از دوري ايـن     ليلي و مجنون، شـيرين و فرهـاد و... همـه بيـانگر حسـرتي اسـت نوسـتالژيك       

را » رسـتاخيز شـهرياران  اپـراي  «رود و او   اشخاص. وقتي تاب و تحمل از كـف ميـرزاده مـي   

سرايد، در واقع ايرادي است كه او در نهان و در دلِ اين بيانات، بـه شـهريار زنـدة ايـران       مي

خوانـد. عشـقي بـا      داند و ايران را قبرستان خـراب مـي    گيرد. او شهريار ايران را نااليق مي  مي

سـت رفـتن آن دوران در   هاي پر شكوه ايران، احساسـي شـاد همـراه بـا غـمِ از د       بيان گذشته

آيـد. بـا نگـاهي بـه اشـعار       گيرد و حسرتي جان سوز از زبان او بيرون مـي   وجودش شعله مي

هاي غنايي بويژه خسـرو و شـيرين در اشـعار او زيـاد      توان گفت كه بسامد داستان  عشقي مي

تـا از  كرده   است؛ اما تلميح به آيات و احاديث و اشعار بسامد كمتري دارد. عشقي تالش مي

تمامي زواياي فرهنگـيِ ايـران در اشـعارش اسـتفاده كنـد؛ گـاه ايـن اسـتفادة او مخـتص بـه           

شود و ذكـر    تلميحات داستاني و اساطيري است؛ اما اين ديد به سوي شاعران نيز كشانده مي

گردد كه گاهي اين حس تا حـد تفـاخر بـر آنـان نيـز        شاعران بزرگ ايران زمين را منجر مي

ويـژه اسـاطير    توان گفت پشتوانة فرهنگي و پيوند با سنّت بـه   طور خالصه مي بد. بهيا  ادامه مي

شـود و هـدف اصـلي عشـقي بيشـتر        اي را شـامل مـي    ايراني در اشعار عشقي دايـرة گسـترده  

رو ايـن   است. از ايـن  سامان جلوه دادن وضعيت موجود بوده  آشكار كردن معضل ايران و نابه

اسـت (رشيدياسـمي،    كـرده   مطالعة آثار گذشتگان خودداري مـي سخن كه عشقي به عمد از 

هاي قـديمي را در   توانيم تأثير گذشته و سبك  )، خالي از وجه است؛ چراكه ما مي٧٢: ١٣٥٢

اشعار عشقي ببينيم و بسامد تلميحات و اساطير نيز دليلي ديگر بر ايـن مدعاسـت. شـايد او از    
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تـوان    راحتـي مـي   صورت نداده، اما در برخي از موارد بهها اين مطالعه و تقليد را   تمامي جنبه

  است.     ديد كه او متأثر از گذشتگان بوده

معـراج  »: «نقطـه «تلميحات الهوتي در اشعارِ مورد بحث ما، بسيار كـم اسـت. در شـعر    

كـاخ  «و در شـعر  » هيتلر، استالين و لنـين، فردوسـي و ضـحاك   »: «ايران من«، در شعر »پيامبر

شود. اين كمي تلميحات نشان دهنـدة ايـن     ديده مي» وشيروان و رومانف و خسروان»: «كرمل

نيست كه شاعر عالقة چنداني به استفاده از اين صنعت ندارد، بلكه بايد گفت كـه تلميحـات   

او بيشتر در تمامي اشعار ديوان او قابل مشاهده است. شايد در اشعار مورد بحث عشـقي ايـن   

د اما الهوتي هم دسـتي قـوي در ايـن صـنعت دارد. اگـر بخـواهيم       شو  صنعت بيشتر ديده مي

ــدي ــين مــي   دســته بن ــه نمــاييم، چن ــوان برشــمرد: اســاطيري،   اي از تلميحــات الهــوتي ارائ ت

هاي غنايي، تلميحات عربي، رويـدادهاي تـاريخي. بيشـتر ايـن تلميحـات مربـوط بـه         داستان

بيشـترين  » ضـحاك «كـه گويـا در اسـاطير،     هاي پيامبران اسـت   ها و داستان  اساطير و عاشقانه

». حضـرت يوسـف (ع)  «و در قصـة پيـامبران،   » ليلي و مجنون«ها،   تكرار را دارد؛ در عاشقانه

شـود كـه هـدف از ايـن تلميحـات چيسـت؟ اگـر پيوسـته او از           اكنون اين سؤال مطـرح مـي  

سـت، در پوسـتة   نهـاده ا » ضـحاك نـو  «برد و حتي عنوان شعري را   ضحاك ماردوش نام مي

فهماند كـه ضـحاكي ديگـر در جامعـة ايـران وجـود دارد و جامعـه احتيـاج           زيرين زباني مي

هـاي ديـوان اوسـت كـه       شديدي به امثالِ كاوه دارد. اين تفكّر دقيقاً همسـو بـا ديگـر بخـش    

هـاي    خواند. از اين روست كـه بـا تلميحـي اسـاطيري ذهـن       پيوسته مردم را به انقالب فرا مي

كنـد تـا     دهد و در واقع تالش مـي   سوي شور و هيجان انقالبي سوق مي ده ملت ايران را بهمر

روحية اميد را در دل آنها بدمد و به مبارزه فرا خواند. تلميحِ عاشقانة او هم از عشق او ناشـي  

است. عشق فراوانـي كـه او بـه وطـن      شود. عشقي كه سرتاسر جان و ديوان او را پر كرده  مي

بسيار برتر از پرداختن به معشـوق غنـايي اسـت. او بـه دنبـال زيبـايي ليلـي و يـا رابطـة           دارد،

داند و در واقـع بـه دنبـال آن اسـت كـه بـه         داستاني آنها نيست، بلكه آنها را همدرد خود مي

وصال اهداف خود برسد. هر چند در اشعار الهوتي ما شاهد غزليات فراواني هسـتيم كـه بـه    

است اما اين اشعار، ساختاري نمادگونه دارنـد كـه در قالـب     ي پرداختهتوصيف معشوق غناي

اند. حقيقتاً الهوتي از عشق فردي و هر آنچه مربوط بـه خـود باشـد، رهاسـت.       غزل بيان شده
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، »آهسـته   آهسـته «، »دل ديوانـه «، »چمن سـوخته «، »به وطنم«، »كشور ايران«در اشعاري چون: 

زبان او گاهي در سمت يار غنايي و گاه در سوي ليليِ وطـن   توان ديد كه  مي» اجراي پيمان«

اسـت.   اي بدين نماد بودن اشعار خـود كـرده    لغزد و حتي در برخي از غزليات خود اشاره  مي

دهد و   ، خود الهوتي است كه از فراق گلِ وطن و گلشنِ ايران ناله سر مي»بلبل«در غزل او، 

گلشـن، پـر از زاغ و كـالغ بيگانگـان اسـت كـه          نِكنـد و صـح    از صياد بيگانگان شكوه مي

گويد   مهري معشوقِ وطن سخن مي  كند. از اين روست كه از بي  وجودشان او را ناراحت مي

راند و اميدوار به خواندن بلبلِ آزادي است. اين همان تفكّري اسـت    و سخن از خزانِ آن مي

اسـت. انـدوه نوسـتالژيك جـالبي بـا       ادهكه الهوتي در اشعار خود از مسائل عاشـقانه بـروز د  

شود. نگاهي گـذرا بـه زنـدگي حضـرت يوسـف          بسامد فراوان نام حضرت يوسف ديده مي

فهمانـد كـه الهـوتي شخصـيت خـود را بسـيار شـبيه بـه ايـن پيـامبر             (ع) اين نكته را به ما مي

هوتي در زنـدان  هاست. يوسف در چاه و ال  ترين شباهت آن  است. زنداني شدن مهم ديده  مي

و غمِ غربت. اين شباهت باعث همزاد پنداري او بـا حضـرت يوسـف شـده و باعـث تكـرار       

است. به طور كلي تلميحات الهـوتي بيشـتر تلميحـاتي اسـت كـه دو       فراوان اين تلميح گشته

. مظلومان و يا مدافعان. ظالماني چون: اسـكندر، نمـرود،   ٢. ظالمان ١گيرد:   گروه را دربرمي

چنگيز، زليخا، ليلي، اشكبوس و مظلوماني چـون: رسـتم، يوسـف، فرهـاد، كـاوه،      ضحاك، 

خليل. اين عرصة تقابلي ناشي از روزگار دو سوية مشروطه اسـت. فضـاي دوگانـه و جامعـة     

هـاي منحصـر بـه فـرد الهـوتي را،        ارباب ـ رعيتي است كه باعـث شـده تـا يكـي از ويژگـي      

است. با نگاهي به اسـاطير الهـوتي    ا زبان او آغاز شدهبدانند كه در ايران ب» ادبيات كارگري«

  توان ديد.   است، مي اندوه او را از گذشته كه در آن رستم، گيو، نيو، بهرام، فريدون و... بوده

  . مباحث بياني٣

  تشبيه  .١- ٣
. تشـبيهات  ١توان برشمرد:  گيري او چنين مي  تشبيهات ميرزادة عشقي را به ترتيب بهره

. تشـبيهات اضـافي. در دو مـورد نخسـت كـه بيشـترين تشـبيهات        ٣شبيهات مركب . ت٢مفرد 

شـود.    دهند، گستردگي د دارد و تنها در مورد سوم فشردگي ديـده مـي    عشقي را تشكيل مي



 ١٨٧  يو ابوالقاسم الهوت يعشق ةرزاديبر اشعار م ديتأك باشعر مشروطه  ينقد بالغ

توان عالقة عشقي را به آوردن تشبيهات گسترده ديد كه گويا بـه نـوع     خوبي مي از اين رو به

گـردد،    آنجا كه تشبيه در مراحل بعد به استعاره تبديل مـي  است. از مخاطب او بستگي داشته

شود تا بسامد استعارات مصرحه در اشـعار او كـاهش     گويي ميرزاده، باعث مي  روند گسترده

بيشتر تشبيهات مفرد ـ بويژه در دو تابلوي نخسـتين ـ    » آل  سه تابلو يا ايده«نامة   يابد. در نمايش

توصيف زيبايي، حاالت كُلي و روحي مريم مورد دقّت قرار  مربوط به مريم است. عالوه بر

است تا با خلق تشـبيه، ايـن احسـاس و مـنش و خصـايص روحـي        گرفته و شاعر تالش كرده

مريم را به خواننده منتقل نمايد. در تابلوي نخسـت، انتظـار مـريم در تـاريكيِ غـروب بـراي       

وجـود آمـدن وحشـت     تـاريكي، باعـث بـه   افتد. اين انتظار مـريم در    ديدار با جوان اتفاق مي

است. اين وحشت عالوه بر تـرس از تـاريكي، بـه علـت شكسـتن       خاصي در وجود وي شده

فكـر  «را به » نگاه مريم«تابويي است كه در حال اتفاق افتادن است. از اين روست كه عشقي 

تشـبيه  ). وجه شبهي كه عشـقي در ايـن   ١٧٥: ١٣٥٠تشبيه كرده است (عشقي، » مردمان ظنين

به دنبال آن است، بيشتر وحشت و اضطراب و پراكندگي است كه نمود آن را بايد در نگـاه  

نگـاه  «بـه  » نگـاه چـپ و راسـت مـريم    «تـوان بـه تشـبيه      مريم جست. عالوه بر اين تشبيه، مي

) اشاره كرد كه بيشتر ناشـي از حالـت روانـي و رفتـاري مـريم اسـت.       ١٧٦(همان: » منتظرين

گـراي خـود را     توصيف دروني شخصيت اصلي شعر خـود، حـس توصـيف    عشقي عالوه بر

است. شاعر در تابلوي نخسـت، مـريم    ادامه داده و به توصيف زيبايي جسماني مريم پرداخته

). اين تشبيه تشبيهي اسـت كـه در   ١٧٥مانند كرده است (همان: » كافور«را از نظر سفيدي به 

  شاعران قرار گرفته است.   طول ادوار شعر فارسي بارها مورد استفاده

تشـبيه  » چـراغ روشـن دربنـد   «بـه  » مـريم «يابـد و    در تابلوي دوم همين روند ادامـه مـي  

تـوان پيچيـدن     ) نيز به خوبي مي١٨١(همان: » مار«به » مريم«). در تشبيه ١٨٠گردد (همان:   مي

ان زيبـايي  گونة مريم را از روي درد درك كرد. در محـور افقـي شـايد ايـن تشـبيه چنـد        مار

عمودي ايماژهاي به كاربردة عشـقي در تابلوهـا، دقيقـاً       خاصي نداشته باشد، اما از نظر خيالِ

گـري و خيـال بـا      متناسب با مضمون و محتواي اصلي شعر است. در تابلوي نخست توصيف

 هاي طبيعت و نظم و سامان آن به كُلي عجين شده است و بيشتر تشبيهات، استعارات،    زيبايي



 ١٣٩٨مستان و ز زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٨٨

مجازها و به طور كُلي صورخيال، پويـا و متحركنـد و بـا موضـوع عشـق در ارتباطنـد. گيـاه        

جويبـار،  «است تا عشـقي در تـابلوي نخسـت از     خزندة عشق و رواني و پاكي آن باعث شده

سخن به ميان بياورد. شدت ارتباط عشق بـا طبيعـت   » زار، اشجار، سبزه، ماهتاب و غيره  چمن

، توصـيف ديگـر بـارِ طبيعـت از زبـان      وصال دو يار بـا هـم   بعد از آنكهاي است كه   به گونه

افتد. در توصيف اوليـة طبيعـت،     گردد اما تغييري بنيادين در نوع آن اتفاق مي  عشقي بيان مي

حس پويايي است كه در جريان است امـا در توصـيف ثانويـة تـابلوي اول، سـردي و يـأس       

بيعت، چون براعت استهاللي است كه نشانگر پليـدي  يابد. گويا اين توصيف دومِ ط  نمود مي

هـايي چـون:     هـايي اسـت از روزگـارِ شـوم آينـده. نشـانه        و پستي واقعه است و در واقع نشانه

همگـي خبـر از   » قهقهة كبك، غريو آب، زمزمة سوزناك تار، باد سرد جانـب توچـال و...  «

  دهند.     شوميِ وصالِ رخ داده مي

گـردد. در    ق تصاويرِ مرتبط با موضـوع، كـامالً دگرگـون مـي    در تابلوي سوم روند خل

هاي دو تـابلوي نخسـت نيسـت. ايـن تـابلو در واقـع نـوعي          اين تابلو ديگر خبري از توصيف

گـردد.    بازگشت به گذشته است كه به قبل از وصـال مـريم و حتـي قبـل از تولـد او بـاز مـي       

آل خـود توضـيح     كـه در بـاب ايـده    شخصيت اصلي اين تابلو، پدر مريم و يا دهقـاني اسـت  

سامان جامعه و بيان فسـادهاي موجـود در     به  ترين درون ماية داستان وضعيت نا  دهد. اصلي  مي

آن است كه اين اوضاع بيشتر به نفع مالكين و دولتمردان و به ضرر بيچارگانِ پابرهنه اسـت.  

وع سـخنان و رفتـار، وقـايع،    هاي نمايشنامه اعـم از فضـاي زمـاني و مكـاني، نـ       تمامي جريان

نماينـد.    شراب نوشي، تجاوز، مرگ، ترياك و... در پرورش اين موضوع اصلي كمـك مـي  

توان آنها را موضـوعات فرعـي پيرامـون ايـن درونمايـة اصـلي دانسـت. شـدت ايـن            پس مي

اوضاعِ خفقان آور به حـدي اسـت كـه مـا از سـوي خـانوادة مـريم عليـه جـوان هـيچ گونـه            

آلِ پيرمرد، همان پيشـنهاد و آرزويـي اسـت      كنيم. ايده  و انتقامي را مشاهده نمي العمل  عكس

كه در درون عشقي است يعني نشان دادن وضعيت نامناسب جامعـه، اوضـاع وخـيم مردمـان     

جامعه و فضاي آلودة دولتمردان و سياستمداران و حكّام. پس موتيـف اصـلي هـر سـه تـابلو      

شـود،    كلمات و عباراتي كه از زبان مريم به جـوان گفتـه مـي   خفقان و ظلم و ستيز است. حتي 



 ١٨٩  يو ابوالقاسم الهوت يعشق ةرزاديبر اشعار م ديتأك باشعر مشروطه  ينقد بالغ

همگي نشانگر فضاي زمستاني و در مسـير تغييـر اخـالقِ اشـرافي و متمـولين جامعـه و يـا بيـان         

تضادهاي طبقاتي رعيت و دربار است. بنا بر همين موضوع است كه در محـور عمـودي خيـال    

گونة دهقان بر ليلـيِ مشـروطه در ابتـدا پديـد        رهادآيد. در اين روند عشقِ ف  نيز تغيير بوجود مي

» خانـه   شـو   مـرده «به » ادارات«اي كه   شود به گونه  تر مي  رفته اين روند كم رنگ آيد. اما رفته  مي

ماننـد  ) ١٩١(همـان:  » قطعة آتش خونين«ايران، به » بهشت برين«شوند و  ) تشبيه مي١٩٠(همان: 

آيد، بلكه با زبانِ تلميحـي، انـدوه بـر بـاد رفـتن       ن به ميان نميگردد و ديگر سخني از ايرا مي

گـردد. در ايـن تـابلو     شود و به جاي ايران، سرزمين فريدون ذكـر مـي   شكوه گذشته بيان مي

» خنجـر و بيـرقِ خـون و آتـش و لنـين و...     «بـه  » گل و بلبل و لبِ نمكـين «است كه سخن از 

گـذارد؛    اع جامعه، به شدت بر روي شاعر تأثير ميساماني اوض به  شود. اين شدت نا  تبديل مي

خوانـد و در    مـي » نسـل فاسـد ميمـون   «را » بشـر «اي كه در همين تابلوي سوم عشـقي    به گونه

كند و وجه شبه گزنـدگي و پسـتي و فرومـايگي آن را      مانند مي» افعي و دد«تشبيهي جمع به 

خروشد و ثمر نداشتن   هاي انساني مي  ارزشگاه از به باد رفتن   ). ١٨٣كند (همان:   برجسته مي

  ).١٨٤كند (همان:   تشبيه مي» جامة چرمين«و » صحبت نادان«شرافت و مردانگي را به 

در ارتباط تصـاوير بـا موضـوع اصـلي موفـق عمـل       » سه تابلو«به طور خالصه عشقي در  

پيونــد ...» بهــار، گــل سـرخ، مهتــاب، جويبــار و «اســت. او عرصــة عشــق و عاشـقي را بــا   كـرده 

يابـد و شـادابي و     است. اين روند هماهنگي با توجه به مرگ مريم، در تابلوي دوم تغيير مي زده

باد مهرگان، گرد و غبـار، سـردي   «دهد و سخن از   پويايي، جاي خود را به غم و افسردگي مي

ونـد صـورخيال   افتد و ر  آيد. در تابلوي سوم نيز چنين ارتباطي اتفاق مي  پيش مي» و زردي پائيز

و    وفـايي   هـاي بـي    گـردد و در كُـلِ رنـگ تـابلو، نشـانه       متناسب با موضوع اصلي آن پخش مي

شود. حتـي همـانطور كـه در      ديده مي» گين  نغمة عدالت«توخالي بودن عدالت و به قول عشقي 

اعر هـا در انتقـال افكـار اصـلي شـ       هـا و تكـرار    هـا و ايهـام    مبحث صنايع بديعي گذشت، تناسب

  كنند.    گذاري بيشتر بر مخاطب عمل مي  است و همة اين موارد در راستاي تأثير كمك كرده

توان همـاهنگي تصـاوير را دريافـت. در      خوبي مي نيز به» سياه   كفن«در تشبيهات مفرد 

گيرد كه ماننـد پلـي اسـت بـراي       سازي عشقي در سه مرحله صورت مي اين شعر روند تشبيه



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٩٠

، »مرحلـة وحشـت و تـاريكي   «، »توصـيف زمـان و مكـان   «ي گوينـده آن:  گذر انديشـة اصـل  

در مرحلة نخست، شاهد توصيفي هستيم كـه هـر چـه از آغـاز شـعر      ». مرحلة مرگ تاريخي«

شود. شروع سخن از غروب و سـخن از رنـگ     تر مي  گذرد اين توصيف، مبهم و رازآلود  مي

لـت خورشـيد اسـت. همـة ايـن      پريدگي دشت و مبهوت شدن دهر و رنگ سياه چرخ و رح

كنـد. ايـن توصـيف     موارد ناخودآگاه ذهن را به سوي نـوعي وحشـت و تـرس هـدايت مـي     

يابـد و فضـاي     توصـيف ده ادامـه مـي    پيونـدد.   داري مـي   زماني به توصيف ده تاريخي افسانه

حلـة  شـود و وارد مر   گردد. اين توصيف رفته رفته دل گيرتـر مـي    شروع مي» آباد  مه«پيرامون 

گردد. صورخيال نيز در همين راسـتا در حركتنـد. ديگـر از توصـيف،       تاريكي و وحشت مي

يابد تا سخن از تاريخ به   خبري نيست. سخن از وحشت و دلهره است و همين روند ادامه مي

كه بيشترين بخـش مرحلـة سـوم را بـه خـود      » گذشته   سينمايي از تاريخ«آيد. بعد از   ميان مي

هـاي بـه     بـه   گردد. در مرحلـة دوم مشـبه    هد، لُبِ لباب سخن عشقي نمايان ميد  اختصاص مي

، »گـور «، »تنگـي دل «، »پرده  سيه«اند؛ مانند:   كار رفته شده، همه در راستاي وحشت و تيرگي

وغيره. اين روند در مرحلة سـوم كـامالً   » بيرق خون«، »روح اموات«، »درختان بريده از كمر«

. ياد اين همه شكوه و گريه بر آن، در واقع مرگ تـاريخ و دوران باوقـار   گردد  گونه مي كفن

زيسـتند. روحيـة شـراب،      و شكوه پادشاهان ايران است. دختران كسري همه آزاد و شاد مـي 

زد. سخني از غم و افسردگي در ميان نبود. در اين مرحلـه اسـت كـه      كباب و رباب موج مي

  .  دهد  عشقي زن را مورد بحث قرار مي

نقد اجتماع در قالب سياحت و گريز و ياد خوش ايـام گذشـته و بيـان    » سياه   كفن«در 

هــاي ايرانــي صــورت گرفتــه اســت. همــين وجــه، عشــقي را بــه شــاعران رمانتيــك   اســطوره

اي كـه از    معتقـد اسـت كـه: هـر اسـطوره     » رويا و اسطوره«كارل آبراهام در مقاله  پيوندد.  مي

هـر قـوم در   «د، در واقع آرزويي است كه او به بهشت گمشده دارد. گرد  زبان فردي بيان مي

سـازد كـه در دوران     آميـزي مـي   دوران پيش از تاريخ حياتش، از آرزوهايش چيزهاي توهم

گويـد:    ). كـزازي مـي  ١٤٥: ١٣٧٧(اسـتروس،  » گردند  تاريخي به صورت اسطوره نمايان مي

كه نيك در جان و نهاد مردمـان و تبارهـا    هايي  اسطوره گزارشي است ناخودآگاه از پديده«



 ١٩١  يو ابوالقاسم الهوت يعشق ةرزاديبر اشعار م ديتأك باشعر مشروطه  ينقد بالغ

كنـد تـا آرزوي ديـرين      تـالش مـي  ). ميرزاده ٦٠: ١٣٨٥» (اند در درازناي زمان كارگر افتاده

وجو كند يعني به دنبال بهشت گمشدة خيال خود است كـه چنـين بـا يكـي از      خود را جست

  است.   گره خورده» سياحت و گريز«اصول رمانتيسم يعني 

است منتقد و بواسطة زندگي در ايران، آگاهي بهتري نسبت به ايرانيانِ عشقي شاعري 

مقيم خارج در شناخت و درك بسياري از امـور داخلـي آن روزگـار دارد. بـه همـين دليـل       

شـود و بـه     است كه در اشعار خارج نشينان، آن عاطفه و احسـاس برآمـده از دل ديـده نمـي    

عشقي شعري است سراسر برخاسته از عاطفـه و  كنند. شعرِ   صورت سطحي از وقايع گذر مي

عالقة فراوان. دغدغة اجتماع، تالش براي بهبـود اوضـاع و دادن روحيـه، در اشـعار او ديـده      

شود. هر جا كه مضمونِ سخنِ عشقي، روي به عرصة عشق و عاشـقي آورده، تشـبيهات ـ      مي

سـنّت ادبـي نهـاده    چه اضافي و چه غير اضافي، چه مضمر چه جمع ـ روي بـه سـوي تكـرار     

يابـد، صـورخيال جديـدي را      است؛ اما هرگاه محتواي سخن و موضـوع، تغييـر بنيـادين مـي    

كه مخاطب نيز براي درك روابـط ميـان اركـان    » كفن سياه«و » تابلوي سوم«بينيم؛ مانند:   مي

مجبور است كه بيشتر تالش كند. همين تكراري بودن تشبيهات منجر شـده اسـت تـا وي از    

  هاي نوكنندة تشبيه چون: تشبيهات مضمر، جمع، تفضيل و معكوس بهرة بيشتري ببرد. ابزار

در صنايع بياني، الهوتي به ترتيب از تشـيبه، اسـتعاره، كنايـه و مجـاز بيشـترين بهـره را       

اي هستند و ايـن    اضافيِ الهوتي بسيار كليشه  است. در اشعار مورد بحث ما، تشبيهات غير برده

تشبيهات، نـه تنهـا در غزليـات بلكـه در اشـعار ديگـر نيـز كـم و بـيش تـأثير            اي بودن  كليشه

شود. در اين زمينه الهـوتي بسـيار ضـعيف و      است و حتي در اشعار نو او نيز ديده مي گذاشته

تـوان در تشـبيهات الهـوتي      است. با ايـن وصـف چنـدان نمـي     از گذشتگان خود تقليد كرده

ر اين مطلب ما فراتر از اشـعار منتخـب ايـن پـژوهش،     سخن گفت. از اين رو براي درك بهت

  ايم كه برخي از آنها عبارتند از:  نگاهي به تشبيهات الهوتي در ديوان او انداخته

/ خـال بـه دانـه    ٧٦/  نـاوك مژگـان   ٥٦/ گندمِ خال ٤٦/ موي به شام ٤٦روي به روز «

/ طره ١٢١ان به خار / مژگ١٢١/ چشم به نرگس ١١٨/ حسن به ماه ١٠٥/ خورشيد روي ١٠٣

/ لـبِ  ٢٧٣/  قد به سرو ١٤٢/ صدف دندان ١٤٢/ كمانِ ابرو ١٣١/ ابرو به شمشير ١٢١به مار 



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٩٢

تـوان آنهـا را    در ايـن تشـبيهات كـه مـي    ». و... ٢٧٣/ رخ به مـاه  ٢٧٣/  ابرو به هالل ٢٧٣لعل 

و عراقـي  ناميد، الهوتي شعر خود را دقيقـاً بسـان شـاعران سـبك خراسـاني      » تصاوير غنايي«

حسـي     سروده و بدون ايجاد تحولي در فكر و ساخت و معناي اين تصـاوير، صـرفاً صـورت   

است. طبيعتاً نمايان شدن چنين رنگ سپاهيِ عناصـر، ناشـي از    اين موارد را به تصوير كشيده

اسـت كـه در      اي سـنّتي  ديد مستقيم شاعر و تجربة حسي او نبوده، بلكـه برخاسـته از پشـتوانه   

است.  مختلف ادب فارسي، زبان به زبان گرديده و در نهايت از زبان او نيز بيرون آمده ادوار

به بياني، در اين تصاوير و تشبيهات شعري، چندان خيالي وجود ندارد و به طور كُلي در اين 

  است.   تصاوير، الهوتي از گذشتگان خود فقط تقليد كرده

/ دل بــه ايــران (در ٥٧ه و كفــش تشــبيه كــارگر بــه كــال«در تصــاوير ديگــري چــون:  

/ دشـمن چـو سـگ    ١٧٠/ سگ هار (انسانهاي درنده) به گـرگ  ٩١/ دارا به زالو ٧٦ويراني) 

/ ٣٠٩/ كلخوزيـان بـه شـير    ٢٩٦/ كـارگران بـه رمـه    ٢٢٣/  دشمنان چون سگ دزد ١٧٠هار 

/   ٤٠٣ر دا  / دختـر پـارتيزان بـه شـير زخـم     ٣٧٣/ استالين به شير مهربان ٣٤٣سوسياليسم به كوه

/  آمريكـا بـه هيلتـر    ٤٨٧/ آمريكا به اژدر ٤٧٧/ سفير ايران به كالغ ٤٠٦جسد دختر به سنبله 

/ جسم خصم به پليـدي  ٨٨١/ جهان به بستان زشتان ٤٩٩/ اژدر جنگ ٤٨٨/ ديوِ آمريكا ٤٨٧

شاهد تصـاويري از لـونِ ديگـر هسـتيم. در     » و... ٩٢٦/ زاهد به مار ٩٠٢/  فلك به سگ ٨٩٠

شـود. نخسـت در    ناميد، چند نكته ديده مي» تصاوير انقالبي«توان آنها را  اوير كه مياين تص

بينـيم كـه منجـر شـده تـا از        برخي از اين تشبيهات، نفرت ذهنـي و شخصـي الهـوتي را مـي    

ترين آنها اسـتفاده كنـد؛     ترين و درنده  ارزش هايي از جنس حيوانات آن هم از نوع بي  به  مشبه

تـوان دريافـت     زالو، اژدر، كركس، كالغ، خر، مار. با بررسي اين تشبيهات مـي مانند: سگ، 

اي داشته و نحوة نگـاه او بـه مسـائل متعـدد چگونـه اسـت. ايـن گونـه از           كه شاعر چه عالقه

گيرند و در ادامه طنزي مضمر به دنبال دارند كـه بـه همـراه      تشبيهات بيشتر در هجو جاي مي

ها كـه بيشـتر جنبـة منفـي      به گونه از مشبه رسانند. در مقابل اين را ميحالت تحقير بهترين معنا 

باك هسـتند.    هاي زيبا و حيوانات شجاع و بي  به  گيرند كه مشبه  دارند، دستة ديگري جاي مي

پـردازي   چون: شير، فوج گُل، كوه، بحر خروشان و كاوه. ايـن عناصـر در راسـتاي مضـمون    



 ١٩٣  يو ابوالقاسم الهوت يعشق ةرزاديبر اشعار م ديتأك باشعر مشروطه  ينقد بالغ

هـاي زيبـا و باكمـال اسـتفاده       بـه   بر مشبه باعث شده تـا مشـبه  شاعر در حركتند. ارزش نهادن 

گردد. شير در نزد الهوتي نماد كامل شجاعت است و در اشعار بسـياري كـه الهـوتي قصـد     

تـوان تفكّـر     كند. در اين دسته است كه مـي   به استفاده مي  تعريف و تمجيد دارد، از اين مشبه

، خيـال شـاعر دقيقـاً متناسـب و هماهنـگ بـا       »نقالبيتصاوير ا«شاعر را شناخت. پس در اين 

اسـت كـه خيـال ايسـتا و مـرده و      » تصـاوير غنـايي  «محتوا در حركت است و ايـن بـرخالف   

است. اين تصاوير خيالي همه در خلق شعري او مؤثر است؛ اما نه در زمينة توصـيف     روح بي

كُلـي اسـت كـه در بسـياري از     بلكه بيشتر در راستاي پرده دري. يعني الهوتي همانند داناي 

كند و زارعـان، كـارگران، زنـان،      اشعار سخن و نصيحت خود را ابراز و نقش تبليغي ايفا مي

  دهد.   دختران، شيخ، شاه، زاهد و در مواقعي دنيا را مورد خطاب قرار مي

/ دل بـه  ٣٤دل به بره «هستند، از اين قرارند: » تصاوير جديد«تصاوير ديگر الهوتي كه 

/ سـنگ  ١٢١/ گردن يار به شاخ گُل ٩٨/ من به سمندر ٣٧/ كالم شاعر به درهم ٥٠دكان كو

/  چشـم بـه شيرسـياه    ١٣١/ چشم به  چشم شـير خوابيـده   ١٢٨/ چشم به عقاب ١٢٣همدستي 

/ لب بـه ورق گـل و خـار    ١٥٤/ نامة دوست به چمن ١٣٥/ چشم به برّه ١٣٥/ آه به پرده ١٣١

/ ترانه بـه سـنگ   ٢٧٨/ خاطر به يخ ٢٧٦/ دندانة برج به چشم ٢٥٨افشان به مستان   / آتش١٥٨

هاي دل بـه   / رخنه٧٩٤/ خيمة خاطر ٤١٨/ كوه پامير به شكوه آسمان در گردن كشيدن ٣٨٣

/ غـم  ٨١٨/ تيشة همـت  ٨١٤/  تير تكفير ٨٠٧/ سنگ توكل ٨١٥/ نيشتر قضا ٧٩٧خانة زنبور 

در ». و...  ٢٩٧/ فرياد به رعد ٩١٦ر روده / ما٩٠٨/ اسب ناز ٨٦٩/ خون به غازه ٨٣٧به دجله 

توان قدرت جوالن خيال شاعر را ديد. بيشـتر ايـن تشـبيهات از نـوع       خوبي مي اين تصاوير به

شـود. ايـن تصـاوير جديـد      محسوس به محسوسند و مفاهيم مجرد و انتزاعي كمتر ديده مـي 

هـوتي از مرحلـة غنـايي و    كامالً متفاوت با دو دستة قبلي است. هر اندازه تصـاوير شـعري ال  

دارند، خيـالِ شـاعر عمـق و وسـعت بيشـتري        انقالبي به سوي تصاوير بكر و جديد گام برمي

  يابد.  مي

مورد استفادة » مفاهيم عرفاني و مذهبي«دستة چهارم تصاويري است كه در اشعاري با 

/ بـادة  ٧٢١ه نـي  / تو (انسان) ب٧٢١/ گوهرِ جان ٧٢٠شمسِ توحيد «است؛ مانند:  او قرارگرفته



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٩٤

/ جبرئيـلِ  ٧٤٦/ كربال به چشمة فيضِ خدا ٧٢٧/ گلشنِ دل ٧٢٢/ دجلة عشق ٧٢١نابِ مرگ 

/ خـم ابـرو بـه محـراب     ٧٦٨نمـا   / روي بـه آينـة غيـب   ٧٥٦/ دل به مخزن اسرار ٧٥٥حقيقت 

/ دل بـه آينـة   ٧٧٩/ دل بـه لـوح محفـوظ    ٧٧٦/ زنـگ خطـا   ٧٧٦/ آبِ رحمـت  ٧٧١عبادت 

/ رخِ علـي  ٧٥٧/ قد اهل سلوك به نـون  ٨٠٤/ صحرايِ شهود ٨٠٤غيب / گلشنِ ٧٨٥توحيد 

شـود و   در اين تشبيهات نـوع طـرفين تشـبيه دچـار تغييـر معنـا مـي       ». و... ٨٧٨(ع) برتر از ماه 

كه پيوسته در نزد الهوتي به شمشير، كمـان و هـالل   » خم ابرو«يابد. مثالً   مضمون مذهبي مي

گشته است. او هماننـد ديـد و تفكّـر عرفـا مـرگ را      » عبادتمحراب «شد، در اينجا   مانند مي

است. در همة ايـن مـوارد    مانند كرده   داند و انسان را در سوختن و ساختن به ني  بادة نابي مي

اسـت.   توان ديد كه او رنگ عرفاني به ايـن مـوارد بخشـيده و آن را انـدك تغييـري داده       مي

است. از آنجاكه ديد الهوتي در  از همه تكرار شده در اين موارد بيشتر» شمسِ توحيد«تشبيه 

كند كه ايـن    ها، ديدي سطحي و برونگراست، از محسوسات بسيار استفاده مي  بيشتر توصيف

» عرفـاني و مـذهبي  «او بيشـتر از تصـاوير   » جديـد «و » انقالبي«، »غنايي«گونه بيان در تصاوير 

گـذر از ظـواهر و ره   » عرفـاني و مـذهبي  تصـاوير  «نمايان است. همچنين از آنجا كه در ايـن  

بـردن بـه بـاطن و مــاوراء نمـود دارد، صـورخيال ايــن تصـاوير نيـز رنــگ انتزاعـي بـه خــود          

  گيرند.  مي

هـاي حـافظ چنـد مضـموني       نكتة ديگر، غزليات الهوتي است. غزليات او همانند غزل

ناگـاه محتـواي   كنـد و    هستند. شاعر از توصيف يار، موي، روي، لب و چشم يار شروع مـي 

گردد و سخنِ غنايي جنبة انقالبي و اجتماعي  مي سخن به ظلم و ستيز اربابان و كارفرمايان بر

يابد. از اين روست كه معتقديم در بسياري از غزليات او كـه صـرفاً جنبـة غنـايي دارنـد،        مي

لكه اجتمـاعي و  فهماند كه سخن از يار، تنها يارِ غنايي نيست، ب  هاي موجود در شعر مي  نشانه

وطني است. وطن در نزد الهوتي وطني است كه مردم آن در رفاه تمام باشند و هـيچ غـم و   

كنـد، صـرفاً نشـانگر يـاد       فراواني ياد مي  ظلم و اندوهي در آن ديده نشود. اگر او از ايران به

ات آن كند و در واقع فغان او براي نجـ   كردن وطن نيست. او از ويراني آن بيشتر شكايت مي

است. از اين رو وطن در نزد الهوتي، وطني است كه مـردم آن بايـد بـراي آزادي خـود در     



 ١٩٥  يو ابوالقاسم الهوت يعشق ةرزاديبر اشعار م ديتأك باشعر مشروطه  ينقد بالغ

برابر بيگانگان دفاع كنند و براي مبارزه و شورش بـه پـا خيزنـد. در واقـع وطـن مفهـومي را       

گيرد كه مانع ورود اجانب شود، نه وطني كه مختص به زاد و بـود باشـد. علـت ايـن       دربرمي

هوتي را شايد بتوان ناشـي از سـفرهاي او دانسـت. الهـوتي در قيـاس بـا عشـقي        ديد فراتر ال

پـردازي و    تـر اسـت و ايـده     تـر اسـت؛ از ايـن رو مضـمون فكـري او هـم گسـترده         جهانديده

كنـد. گويـا     اي دارد و انتقـادات و تبليغـات بيشـماري را وارد شـعر مـي       پيشنهادهاي گسترده

وير او نيز نقش دارند. اشعار عرفـاني و مـذهبي و برخـي از    همين سفرها در خلق و تعدد تصا

غزليات سروده شده در ايران، صورخيال بيشتري نسبت به اشـعار سـروده شـده در خـارج از     

  كشور مانند: اشعار نيمايي و برخي ديگر از غزليات دارند.

  استعاره  .٢-٣
ف انساني را بـر عناصـر   توان تأثير افعال و عواط  در تمامي استعارات ميرزادة عشقي مي

اسـت كـه   » مفـاهيم مجـرد و انتزاعـي   «و گـاه  » اشـيا «جان و مرده ديـد. گـاه ايـن عنصـر،      بي

شود. از اين رو اشعار عشقي سرشار از شور و نشاط و حركت اسـت.    دستخوش اين مهم مي

اي دانسـت كـه در تخيـل شـاعر بـه        توان در رابطة خيـالي   چنين برخوردي از تشخيص را مي

جـان و اعضـا و جـوارح انسـاني       است. شاعر با پيوندي كه ميان اشيا و عناصر بـي  جود آمدهو

  نمايد.   كند، در واقع نوعي حركت و پويايي را برجسته مي  ايجاد مي

اسـت. بـا   » مكنية غير اضـافي «بويژه » استعارات مكنيه«هاي عشقي   بيشترين نوع استعاره

تـوان دانسـت كـه عشـقي بيشـترين بهـره را از تشـخيص         خوبي مي نگاهي بر اين استعارات به

و    روح، پويـا و متحـرك شـده    است. در ساية اين صنعت بسياري از اشـياي مـرده و بـي    برده

اند. در ايـن اسـتعارات، پيونـد صـفات انسـاني بـا         اي را فراهم كرده  توانايي انتقال حس يگانه

تـرين نـوع اسـتعاره      مكنيـه را ابتـدائي  اسـت. اسـتعارة    جان طبيعي قابل مشـاهده   موجودات بي

توان به ژرفناي آن رسيد. اسـتعارات مكنيـة     اند كه با اندك حالت عاطفي و تخيل، مي  دانسته

خـوبي ارتبـاط اعضـاء و     اضافي نقش بسيار اندكي در اشعار ميرزاده دارد. در ايـن مـوارد بـه   

هـاي    بينـيم. گـاهي ايـن اضـافه     صفات انساني را با مفاهيم انتزاعي و يا محسـوس طبيعـي مـي   

بخـت  «گيرنـد. مـثالً در شـعر بـرگ بـاد بـرده         استعاري در نقش استعارة مصرحه نيز قرار مي
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، عالوه بر اضـافة اسـتعاري بـودن، اسـتعارة مصـرحه از بـرگ نيـز        »درختان و رخت درختان

اسـتعاره. در   هستند. اين تزاحم استعاره را، شايد بتوان تالشي دانسـت بـراي گريـز از ابتـذال    

استعارات مصرّحه كـه بايـد بيشـترين خالقيـت شـاعران را در آن جسـت، عشـقي خالقيتـي         

شـود، همـه دربـارة مـريم اسـت بـا         است. آنچه در تابلوي اول و دوم ديده مـي  صورت نداده

بـه    هايي چون: فرشته، ماه، سپيد كفن، جگر گوشه و...؛ يعني مشـبه يكـي و مشـبه     مستعار منه

هايي چون: ايـن گرمـي، ايـن آتـش،       بينيم كه عشق مستعار منه  . در تابلوي سوم نيز ميمتعدد

  است.   اين راه و... را بيان كرده

توان از طريق آن بسياري از موارد انتقادي را به لفظ   زبان استعاري، زباني است كه مي

آنجـا كـه در نـوعي    باشـد و هـم از    اندك بيان نمود تا هم شدت نفوذ و تأثير بيشتري داشـته 

، »مـرده «آساني نتواند به ژرفناي آن راه يابـد. در اسـتعاراتي چـون:     حجاب است، هر كس به

تـوانيم اعتـراض عشـقي را در زمينـة اجتمـاع ببينـيم. گـاه ايـن          ما مي» سياه  كفن «و » سر خر«

ماننـد:  و گاه اعتراضـي بـه اعـراب؛    » مرده«حس ايران است؛ مانند:  اعتراض در باب مردم بي

و گاه اعتراضي به پوشش و حجاب و چـادر اسـت. از رهـرو همـين قـدرت زبـاني       » سر خر«

نمـايي و تـأثير    توان موارد بزرگ و انتقادات صريح را با كمترين لفظ و بـزرگ   است كه مي

  بيشتر بيان كرد. 

مراتب انـدك اسـت و الهـوتي     درصد استفادة الهوتي از استعاره در قياس با عشقي به

ــدا ــه از    چن ــه هســتند ك ــوع مكني ــدارد. بيشــتر اســتعارات او از ن ــن مبحــث ن ــدرتي در اي ن ق

گراسـت و ايـن رونـد     آيـد. الهـوتي تشـبيه     ترين استعارات به شـمار مـي   ترين و آسان  ابتدايي

، قطعـاً در اسـتعارات او هـم تـأثير گذاشـته و مـا اسـتعارات        »تصاوير غنـايي «گرايي در   تشبيه

. او عالقة چنـداني بـه اسـتعاره نـدارد و بـا انـدك تعمقـي در معـدود         بينيم جديدي از او نمي

گردد. در بيشتر موارد، اسـتعارات او همـان     اي بودن آنها نيز نمايان مي  استعارات وي، كليشه

هـر چنـد گـاه ممكـن اسـت      ». مه«است؛ مانند:  تشبيهاتش هستند كه مشبه آن حذف گرديده

تـوان    يرون آيد، اما اين را دليلي بر تازگي استعارات او نمـي اي جديد از زبان او ب  كه استعاره

تواند پوششي به كالم خود بدهد اما از آنجا   دانست. شاعر از طريق مجازي بودن استعاره مي
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كند، كاربرد زبان مجـازي    كه الهوتي از كلمات خارج از هنجار اجتماع و ادب استفاده نمي

كند و با آنهـا    صورت مضمر به افراد و وقايع اشاره مي در او به شدت كم است؛ جز اينكه به

خيزد. اين عمل او كامالً متفاوت با عشقي است كـه زبـاني هتـاك و لحنـي       به مخالفت برمي

باشـد،   اي كـه داشـته    اي را با هر ممنوعيت شرعي و عرفـي   باك هر كلمه هجوناك دارد و بي

ايهام، كنايه، استعاره و تهكّم در او بيشتر است.  برد؛ از اين رو زبان مجازي اعم از  به كار مي

هاي زيرين زباني خود عبور كنـد، شـعر او     هاي ظاهري و سطحي به اليه  هر چه شاعر از اليه

شـود. از ايـن ديـد الهـوتي برتـر از عشـقي اسـت. شـايد الهـوتي            در تمامي ادوار جاري مي

گيري از علم معاني مقصود   د اما با بهرهاي نبرده باش  چندان اسمي از كسي، وزيري و نماينده

  است. خود را به بهترين وجه رسانده

  كنايه. ٣ -٣
براي كنايه كاركردهايي چون: تجلّـي رفتارهـاي فـردي و گروهـي، اثـرات روحـي و       

هـاي طنـزي و     رواني، قيد ترديد و دو دلي، غايت اجتماعي، بـازخور تـرس و واهمـه، سـازه    

تـوان گفـت     ). همچنـين مـي  ٧٣ـ   ٧٥: ١٣٩١اند (عزيـزي،    ردهفكاهي، تهذيب و اخالق برشم

شـود    موجود در كنايه، سبب لذّت مخاطب مي   كه تالش ذهني مخاطب جهت گشودنِ لفّافه

توان بسياري از مسايل پيچيده، دشوار و خـارج از ادب را بـدون هـيچ ترسـي از طريـق        و مي

توان در آداب و رسـوم    از كنايات را مي كنايه بيان كرد. برخي معتقدند كه سررشتة بسياري

هـاي مـذهبي دانسـت      اجتماعي، اعتقاد پيشينيان، آيات قرآنـي، باورهـاي اسـاطيري و بيـنش    

هاي كنايه را در دو بعـدي بـودن،     ها و ويژگي  ). وحيديان كاميار زيبايي٥٤: ١٣٧٣(ميرزانيا، 

ن جزء و ارادة كُل، ايجاز، مبالغـه،  نقاشي كردن زبان، عينيت بخشيدن به ذهنيت، ابهام، آورد

). كنايات عشقي بسـامد بسـياري   ٥٨ـ   ٦٩: ١٣٧٥داند (  زدايي و استدالل مي  غرابت و آشنايي

بودن سخن اوست. اگر بخـواهيم كنايـات عشـقي را بـر      در اشعار او دارد كه نشانگر در پرده

از الفـاظ حـرام و    دوري«و » هجوگـويي «اساس علل كاربرد آن بررسي كنـيم، در دو دسـتة   

عشقي بيشترين كنايه را دارد. بعد از ايـن  » تابلوي سوم«و » هسيا  كفن«گنجند. شعر   مي» زشت

اي نـدارد. از    هـم كنايـه  » بـرده   برگ باد«هستند. شعر » دو تابلوي اول«و » نامه  نوروزي«مورد، 
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دارنـد، كنايـات   گـري و زيبـايي     توان دريافت كه در اشعاري كـه جنبـة توصـيف     اين رو مي

هجوي جايگاهي ندارد اما در عرصة انتقاد و مبارزه بـا رذايـل اسـت كـه كنايـه و اقسـام آن       

بينيم امـا او    اي از كنايات رمز و تلويح را نمي يابد. در تمامي كنايات عشقي ما نمونه  بروز مي

اب چـادر بيشـتر   كنايات هجوناك بويژه در ب» سياه  كفن«در كناية ايماء، يد بيضايي دارد. در 

  مراد از محيط خراب و كهنه ملك، ايران است.» تابلوي سوم«شود و در   ديده مي

گيرد كه بازمانـدة كنايـات زبـاني گذشـتگان       گاه كناياتي مورد استفاده شاعران قرار مي 

است. گاه كناياتي است كه مختص به دورة گوينده آن است. عشقي در برخي از اشـعار خـود   

اي در ادب فارسـي نـدارد و محصـول دورة      كند كه گويا چنـدان سـابقه    استفاده مياز كناياتي 

) ٢٨٠و  ٢٩٦: ١٣٥٠(عشـقي،  » بور كردن«مشروطه و زبان گفتار مردم آن روزگار است. مانند 

كه گويا كنايه از رسوا و ضايع كـردن يـا شـدن اسـت. چنـين كنايـاتي ناشـي از زبـان عوامانـة          

است. ميـرزاده در نقـد روزگـارانِ گذشـته نيـز       شعار او بروز كردهروزگار عشقي است كه در ا

(همـان:  » گويي آن جنگ عرب در دل من اكنون شـد «گويد:   مي» سياه  كفن«كناياتي دارد. در 

كنايه از آشوب و غوغاي فـراوان در دل اسـت. همچنـين كـاربرد     » جنگ در دل شدن«)؛ ٢٠٤

ي فراواني اسـت كـه عشـقي از خـود بارهـا بـروز       ستيز در اين كنايه، نشانة عرب» جنگ عرب«

گرايـي شـاعر باعـث      اسـت. حـس ملّيـت   » سياه  كفن«نامة   داده كه بيشترين ظهور آن در نمايش

بـه فكـر   «همچنـين    ).٢٠٥بنامـد (همـان:   » سر خر«شده تا از اعراب به نيكي ياد نكند و آنها را 

زرا و وكالست و به طماع بودن و فرصـت  اي در باب و  ) نيز كنايه٤٢٤(همان: » آجيل افتادن

طلبي آنان اشاره دارد. عالوه بر نقش هجوگويي پنهان كنايه، بيان الفاظ زشت و حرام نيز بـا  

بسياري از معاني را كه اگر با منطق عادي گفتار ادا كنـيم، لـذت بخـش    «كنايه ممكن است. 

وان به اسلوبي دلكـش و مـؤثر   ت  نمايد، از رهگذر كنايه مي  نيست و گاه مستهجن و زشت مي

تـوان از راه كنايـه بـه      بيان كرد. جاي بسـياري از تعبيـرات و كلمـات زشـت و حـرام را مـي      

كلمات و تعبيراتي داد كه خواننده از شـنيدن آنهـا هيچگونـه امتنـاعي نداشـته باشـد و شـايد        

دي آنهـا  سهم عمده در استعمال كنايات در همين حوزه مفاهيمي باشد كه بيـان مسـتقيم عـا   

بر دعـايِ  «). عشقي با آوردن كنايه ١٤٠ـ ١٤١: ١٣٨٦كدكني،   (شفيعي» ماية تنفر خاطر است
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در تابلوي سوم، به قبـول كـردن مـرده شـو جهـت فـراهم كـردن        » حاكم كرمان آمين گفتن

  كند.  خانم! براي حاكم كرمان اشاره مي

م از نـوع ايمـاء،   الهوتي در بيان كنايه به شدت ضعيف است و جز چنـد مـورد آن هـ   

شود. علت اندك بودن كنايات الهوتي را بايد در اين دانسـت    چندان مورد جديد ديده نمي

است تا او از زبان ساده و مستقيم  برده و همين باعث شده  كه او جدا از جامعة ايران به سر مي

 گـذاران هسـتند،   استفاده كنـد؛ چراكـه بـرخالف مخاطـبِ عشـقي كـه دولتمـردان و قـانون        

رو شاعر مجبـور اسـت    مخاطبانِ الهوتي، عوام و كارگران و زنان و بيچارگان هستند؛ از اين

  سخن را بسيار رك و صريح و به دور از لفافه بيان كند.   
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   نتيجه

بندي صـنايع بـديعي دو شـاعر بـر اسـاس معيارهـاي زيبـايي و          در اين پژوهش با دسته

شـقي بـراي در امـان بـودن از خطـرات، عالقـة       گيـري، دريـافتيم كـه ميـرزادة ع      فلسفة شكل

بيشتري به استفاده از ايهامِ مخاطب فريب دارد. حال آنكه ابوالقاسم الهوتي به دليل زنـدگي  

و تمـايلي بـه بـازي بـا ذهـن         در خارج از كشور و در امان بودن از خطـرات، چنـدان عالقـه   

ال افكار و انديشة اصلي خـود بـه   مخاطب ندارد و با بياني مستقيم و ساده، صرفاً درصدد انتق

ــت در جنــاس و تكــرار دو شــاعر كــه نقشــي در   ســازي و   موســيقي«مخاطبــان اســت. بــا دقّ

دارند نيز، اين نكته آشـكار گرديـد كـه عشـقي انـواع موسـيقي را در اشـعارش        » معناآفريني

از  گنجانده تا عالوه بر مقبول ساختن تخيالت شعري خود براي خواننـده، آنهـا را جـذب و   

تـوان ديـد كـه     رو مـي  ها القا كند. از ايـن   هاي خود را بدان  اين طريق بتواند احساسات و ايده

سازي كرده و هم با پديـد آوردن تـداعيِ     عشقي از طريق اين دو صنعت بديعي هم موسيقي

است. اما الهوتي گرچه از طريـق موسـيقي سـعي در جلـب       معاني، بر تأثير كالم خود افزوده

القاي حاالت دروني و عاطفي خود و فراهم نمودن زمينه براي بيان سـخنان مخيـل   مخاطب، 

خود كرده، اما از نظر معناآفريني از طريق موسـيقيِ تكـرار و جنـاس، موفـق عمـل نكـرده و       

اسـت. بـا بررسـي     نواز و ساده بودن اشعار مورد توجه شاعر بـوده  سازي، گوش صرفاً موسيقي

است نيز، ميـان  » معنايي  گزيني واژگاني و گستردگي  به«نشانگر شاعران كه » تناسب و تضاد«

هايي وجود دارد. در اشـعار منتخـب، عشـقي بـا برقـراري ارتبـاط ميـان          اين دو شاعر تفاوت

طبيعت و اعضاي پيكر انساني، درصدد بيان جنبة زيبايي طبيعـت و معشـوق اسـت. از طرفـي     

مون اصـلي سـخن وي اسـت كـه گسـتردگي      هاي اشعار عشقي در راستاي مض  بيشترِ تناسب

هاي شعري كمتري سود   معنايي را در پي دارد. برخالف عشقي، ابوالقاسم الهوتي از تناسب

كـه  » تضـاد «هاي او از طريق محور عمودي شعر قابل دريافـت اسـت.     جسته و معدود تناسب

شـاعر ديـده   نقش موثري در شناخت تفكر گوينده دارد، در اشعار اين دو » تناسب«همچون 

شود. ميرزاده با استفاده از بيان متضاد توانسته حس نوستالژيك را برانگيزاند و با در برابـر   مي
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شهر خود برآيد و ازين طريق وضـعيت    هم قرار دادن روزگارِ خود و گذشته، به دنبال آرمان

والً بـا  گزينـي واژگـاني كـه معمـ      نامطلوب روزگار خود را به تصوير بكشد. ايـن جنبـه از بِـه   

شود كـه بـراي اهـدافي چـون:       گستردگي معنايي همراه است، در كالم الهوتي نيز ديده مي

دعوت به تالش و مبارزه و انقالب، تحريك و بيدار نمودن مردم و بيان ظلم و سـتم اربابـان   

تـوان دريافـت كـه بـرخالف اشـعار مـورد         مـي » مبالغه و اغراق«است. با بررسي  استفاده شده

خورد، عشقي با استفاده از مبالغه و اغـراق كـه    وتي كه نشاني از اغراق به چشم نميبحث اله

برخاسته از عاطفة وي اسـت، بـه دنبـال تأكيـد در كـالم خـود، جلـوة بـيش از حـد وقـايع و           

نيـز  » پيوند با سنّت و پيشـينة فرهنگـي و دينـي   «حوادث و تأثير بيشتر در ذهن مخاطب است. 

شود. بيشتر تلميحـات اسـاطيري     است، در اشعار دو شاعر ديده مي» تلميح«كه فلسفة استفادة 

و داستانيِ عشقي ناشي از حسرت به باد رفتن دوران پر شكوه گذشته و مقايسة آن دوران بـا  

وضعيت نـامطلوب ايـران روزگـار خـود اسـت. عـالوه بـر تلميحـات اسـاطيري و داسـتاني،           

خورد. در اشـعار الهـوتي نيـز      ار او به چشم ميتلميحات غنايي و ذكر نام شاعران نيز در اشع

خورد اما با نگاهي بر كُل ديوان شعر، ديديم كه وي نيـز    گرچه چندان تلميحي به چشم نمي

دستي قوي در اين صنعت دارد و بـا اهـداف خاصـي، تلميحـاتي در موضـوعات اسـاطيري،       

  است.  ههاي غنايي، تلميحات عربي و رويدادهاي تاريخي بيان كرد  داستان

شود كه هـر دو    با نگاهي به مباحث بياني موجود در اشعار اين دو شاعر نيز مشاهده مي

انـد؛ امـا همچـون صـنايع بـديعي، ميـزان         شاعر از صنايع موجود در اين علـم اسـتفاده كـرده   

استفادة الهوتي اندك است. عالقة اين دوره بيشتر به اطناب اسـت تـا اختصـار و بـا بررسـي      

توان اين نكته را فهميـد و ايـن هـم      رد در قياس با تشبيهات اضافي و استعاره، ميتشبيهات مف

بيشتر ناشي از وضع جامعه و درخواست مخاطب از سخنور است. هر دو شـاعر در تشـبيهات   

اي   گوينـد، بيشـتر رويكـرد كليشـه      گستردة خود هرگاه در باب عشـق و عاشـقي سـخن مـي    

يابـد،    شود اما هرگاه روي سخنشان رويكرد انتقادي مـي   مييابند و زبان گذشتگان تكرار   مي

خورد. دامنة شعري عشقي در تشبيهات، در موضـوعات عشـق و     تغيير صورخيال به چشم مي

گنجد اما دامنة شـعري الهـوتي وسـعتي بيشـتر دارد و       عاشقي و مسائل انتقادي يا انقالبي مي

شـود. هـر دو شـاعر در      را نيـز شـامل مـي    عالوه بر اين دو مورد، تشبيهات جديـد و عرفـاني  
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تـوان تصـوير     اند و در اشعار هر دو مـي   تصاوير انقالبي خود از رويكرد يكسان استفاده كرده

زشت حيوانات و ارتباط آن با افراد مذموم را ديد. در اسـتعارات نيـز تفـاوت شـاياني در دو     

جان و مـرده    يي و تحرك عناصر بيبخشي و پويا  شود. استعارات مكنيه و جان  شاعر ديده مي

روح، بيشترين كار عشقي است. از اين روسـت كـه پويـايي      با استفاده از عناصر طبيعي و ذي

او بسيار بيشتر از امثال الهوتي كه هم در كميت، اندك و هم بسيار معمولي بـدين موضـوع   

تـوان    شود. با بررسـي كنايـات دو شـاعر نيـز مـي       نگريسته و سكون و ايستايي دارد، ديده مي

سـازي    افتد كه قصـد سـخنور، در لفّافـه بـودن و پنهـان       دريافت كه كنايه در مكاني اتفاق مي

پـرده و رعايـت مسـائل      كرده، براي بيـان در   است. از آنجا كه عشقي داخل ايران زندگي مي

بهـره  » ستفاده از الفاظ ركيك و زشتا«و » هجو«شرعي و تابوهاي جامعه، از كنايه بيشتر در 

گويـد، از كنايـه     برد اما الهوتي كه در خارج از كشـور و بـدون هـيچ تهديـد سـخن مـي       مي

  شود.    كند و جنبة پوشش سخن در او چندان ديده نمي استفاده نمي

  نوشت پي
قد و تحلیل خود نویسندگان در این پژوهش، اشعاری از میرزادۀ عشقی و ابوالقاسم الهوتی را مالک ن .١

اند. از این رو در بررسی نقد بالغی   اند که بسی از ادیبان و منتقدان آنها را جزء بهترین اشعار دانسته  قرار داده

» برده  شعر برگ باد«پرداخته شد. » سیاه  کفن«و » نامه  نوروزی«، »سه تابلوی مریم«عشقی به اشعاری چون: 

جدید مورد بررسی قرار گرفت (برای اطالعات بیشتر ر.ک: نیز به علت شکستن فرم شعری و قالب 

؛ ٢٣٨: ١٣٨٤؛ امین، ٣٧٩ـ  ٣٨٠: ١٣٦٩؛ یوسفی، ٤١١: ١٣٩٠؛ همان، ٤١: ١٣٨٣کدکنی،   شفیعی

). همچنین بر اساس نظر ١٧٨: ١٣٦٩؛ سپانلو، ١٤٥: ١، ج١٣٧٧؛ لنگرودی، ٣٦٧: ٢، ج١٣٨٧پور،   آرین

مرحمت «، »سنگر خونین«، »به دختران ایران«، »شت به وطنبازگ«، »وفا به عهد«ادیبان، اشعاِر 

الهوتی مورد بررسی بالغی » باالم الِی «و » وحدت و تشکیالت«، »ایران من«، »کاخ کرمل«، »حکمران

؛ همان، ٥٣: ١٣٨٣کدکنی،   ؛ شفیعی١٧٠: ٢، ج١٣٨٧پور،   قرار گرفت (برای اطالعات بیشتر ر.ک: آرین

: ١٣٧٥؛ یاحقی، ٦٦ـ  ٧٣: ١، ج١٣٧٧: شصت و سه؛ لنگرودی، ١٣٥٨؛ بشیری، ٤٢٥ـ  ٤٢٨: ١٣٩٠

زلف «) و با توجه به غزل گویی الهوتی، دو شعر ٤٧١: ١٣٦٩؛ یوسفی، ١٨٣ـ  ١٨٥: ١٣٨٥؛ آژند، ٧٣

نیز بدان اضافه شد. همچنین با توجه بر اشعار مذهبی که الهوتی در دورة جوانی » کم بهاء«و » افسونکار

  نیز، در این جمع گنجانده شد.   » نقطه«خته، شعری به نام پردا  ها می  بدان
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