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 ٠٤/٠٢/١٤٠١تاريخ پذيرش:    |   ١٤/١٢/١٤٠٠تاريخ دريافت: 

  چكيده 
ــگران، «غزل   ــاهـناـمه» مـهدي اخوان ـثاـلث را يكي از بهترين  ٣پژوهشـ » از دفتر «آخر شـ

ته  عر معاصـر اند اما چندان به داليل برتري و جايگاه  تغزالت معاصـر دانـس اين غزل در ـش
توصيفي، اثبات كرديم    _ گيري از روش تحليلي اند. در اين پژوهش با بهره اشاره نكرده 

ــعر را   ــيـقايي، بالغي و محتوايي، مرزـهاي شـ ـكه اين غزل در چـهار حوزة زـباني، موسـ
درنورديده و به ـساحت جديدي از وحدت هنري دـست يافته اـست. از نظر زباني، پيوند  

زباني گذـشته در ـسطح واژگان و نحو، ـسبب هنجارگريزي زماني يا آركائيـسم  با عناـصر 
ت. همچنين   وية زباني را پديد آورده كه امري تقليدناپذير اـس ازي چندـس ده و فضـاـس ـش

ي جديد غزل   قانه و تراژيك آن هماهنگ بوده و    ٣وزن عروـض مون عاـش اخوان، با مـض
موســيقي دروني و بيروني ســرشــار   در كنار صــنعت واج آرايي و تكرار، اين شــعر را از 
ــش اخوان در بهره  ــت. از نظر بالغي، كوش ــكل ابتكاري آرايه كرده اس هاي  مندي از ش

ــه  اني و ـبديعي و اجتـناب از كليشـ ــاوير بالغي را در جـهت  بـي ـهاي رايج و مبـتذل، تصـ
مايه، بازنمود نوســتالژي حضــور محتواي غنايي غزل به پيش برده اســت. به لحاظ درون 

هاي هاي زندگي شــاعر، توصــيف عظمت وجود او در كوچه در بهترين لحظه  معشــوق 
عاـشقي و تحمل اندوه هجران او، فـضاي ـشعر را از ـصميميت و لطافت يك عـشق واقعي 

كند.  و تجربه شده آكنده ساخته و زاويه ديدي متفاوت از معشوق و عشق پاك ارائه مي 
ـــقاـنه را ـبه الگوي موفقي بر   ٣اين مجموـعه عواـمل، غزل  ــعر  اي ـعاشـ ـهاي نو نيـمايي و شـ
  اند.  غنايي معاصر تبديل كرده 

.٣شعر معاصر، زبان، بالغت، اخوان ثالث، آخر شاهنامه، غزل هاي كليدي:  واژه 
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Abstract 
“Ghazal 3” from the book “Akhare Shahnameh” by Mahdi Akhavan 
Sales have considered as one of the best contemporary lyric poems 
by researchers. What are the reasons for its superiority? And why 
has this poem found such a place in contemporary poetry? Using 
descriptive- analytical method, this research shows that this poem in 
four areas including language, music, rhetoric and content has 
moved beyond the boundaries of poetry and has achieved a new area 
of harmony and artistic unity. Linguistically, the connection with the 
past linguistic elements at the levels of vocabulary and syntax has 
created temporal abnormality or archaism and a multidimensional 
linguistic atmosphere that is unimaginable. The innovative rhythm 
of the poem is in harmony with its romantic and tragic theme, and 
along with the alliteration and repetition, it has filled “ghazal 3” with 
internal and external music. Rhetorically, the author's attempt to 
take advantage of the innovative form of rhetorical and novel arrays 
and to avoid common and vulgar stereotypes, has promoted 
rhetorical images in the direction of the lyrical content of this poem. 
Conceptually, the representation of nostalgia of the presence of the 
beloved in the best moments of the poet's life, describing the 
greatness of her existence in the alleys of love and enduring the 
sorrow of her distance, fills the poetic space with the intimacy and 
tenderness of a real and experienced love. The combination of the 
mentioned factors has turned “ghazal 3” into a successful model for 
modern Nimai love songs and contemporary lyrical poetry. 

Keywords: Contemporary Poetry, Language, Rhetoric, Akhavan Sales, End 
of Shahnameh, ghazal 3.  
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  مقدمه. ١
نيما    روي شيوةه.ش) شاعر معاصر، دنباله  ١٣٠٧-١٣٦٩مهدي اخوان ثالث (م. اميد) (

آيد. او سرايش شعر را با پيروي از سبك كالسيك فارسي آغاز كرد  در شعر نو به حساب مي

) و در نخستين دفتر شعري خود با نام «ارغنون» توفيقي نسبي به دست آورد و خود را  ١٣٢٥(

پي آشنايي و    به عنوان شاعر معاصر به جامعة ادبي روزگار خويش معرفي نمود. سپس در 

نيمايي، قدم در راه سرودن اشعاري به اين سبك و سياق نهاد و در دفتر «زمستان»  پذيرش شيوة  

نكردني در اين شيوه دست يافت. دستيابي او به اوج قلة شعر نيمايي    ) به توفيقي باور ١٣٣٥(

) به وقوع پيوست و نام او را براي  ١٣٤٤) و «از اين اوستا» (١٣٣٨در دو دفتر «آخر شاهنامه» (

وان يكي از بهترين پيروان نيمايوشيج بر تارك ادب معاصر نقش زد. در مجموعة  هميشه با عن 

تعدادي از اشعار اخوان، داراي صبغه و روح    ، عنوان شعر هست  ٣٣«آخر شاهنامه» كه داراي  

» اشاره  ٣  » و «غزل٢  »، «غزل١  ها»، «غزلتوان به «دريچهغنايي هستند كه به عنوان نمونه مي

  نمود. 

» اخوان ثالث را يكي از بهترين شعرهاي او در تمامي دفترهايش بلكه  ٣  لمحققان، «غز

دانند و آن را شاهكار اخوان در زمينة شعر تغزّلي نو به  يكي از بهترين اشعار غنايي معاصر مي

هاي روزگار ما و ترين و منحصرترين غزلوارهكه از زمرة مهم  ٣  آورند. «شعر غزلشمار مي

توانست جوشان و  شعري كه فقط از چشمة ذهن و زبان اخوان مي  از هر لحاظ استثناست. 

ساز اخوان به مقولة  ). اين غزل، نوع نگاه متفاوت و جريان١٠٤:  ١٣٧٠جاري شود» (حقوقي،  

پيش از اين در ادب فارسي   ،دهدعشق را در بر دارد. تفسير زيبايي كه او از معشوق ارائه مي

ر شعر عاشقانة كالسيك تفاوت دارد. اخوان اين غزل مسبوق به سابقه نيست و با كل تفاسي 

را زماني سرود كه بسياري از شاعران همدورة او در شعرهاي عاشقانه به توصيف تن معشوق  

كرد؛ نگاهي كه  مشغول بودند و نگاه آنها به مقولة عشق، از امور سطحي و زميني تجاوز نمي

گرفت. اخوان ثالث با  ق، سرچشمه مياز توصيف و تفسيرهاي دم دستي و مبتذل آنان از عش

عد اصيل زندگي انسان و طرح زاوية ديدي دگرگونه از  نگاهي آذرمگين و بشكوه به اين بُ

اي نو بر روي  هاي معاصر برداشت و دريچهآن، گامي اساسي و بلند در ارتقاي سطح عاشقانه

  شعر غنايي نيمايي گشود.  
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ــيف ويژگي ــقانه و توص ــعار خود را به امور عاش هاي  اخوان ثالث، تنها معدودي از اش

هاي اجتماعي، فرـصت پرداختن به  منديچراكه  اـساـساً دغدغهه اـست؛  معـشوق اختـصاص داد

هاي  داده است. در ميان اين معدود اشعار، تعدادي از عاشقانهاحساسات شخصي را به او نمي

ــت. در مجموعة  خود را با عنوان «غزل»  نامگذاري كرده و در دفترهاي مختلفي گنجانده اس

ــت عنوان غزل وجود دارد كه به ترتيب از «غزل ــعري اخوان، هش »  ٨  » تا «غزل١ دفترهاي ش

هاي ـشمارة يك تا ـسه در دفتر «آخر ـشاهنامه»، غزل ـشمارة چهار در  اند. غزلنامگذاري ـشده

ــتا»  و غزل ــماره پدفتر «از اين اوس ــت در دفتر «در حياط كوچك پاييز، در  هاي ش نج تا هش

ها به شيوة شعر  » كه در قالب چهارپاره سروده شده، باقي غزل١ اند. به جز «غزلزندان» آمده

هاي معشـــوق و توصـــيف او، بازگويي  اند و پرداختن به ويژگيآزاد نيمايي ســـروده شـــده

قي، وق و تمناي وصـال او  خاطرات دورة عاـش ترك همة ،درد دوري از معـش اين    ويژگي مـش

ها را براي معشــوق خاص دوران جواني خود ســروده و گويا تمامي اين غزل  ها هســتندغزل

له غزل٣  اـست. «غزل لـس ده، در ميان اين ـس ها گنجيده  » نيز كه به جز اين نامي بر آن نهاده نـش

ان آن را توكـند و ميو ـياد و ـخاطرة محبوب هجران گزـيده را در نظر اخوان ـثاـلث زـنده مي

 «غزلجهت بررسي هاي نيمايي اخوان و بهترين نمونة اشعار غنايي او دانست. نقطة اوج غزل

  آوريم:مي  كل اين شعر را در ذيل،  » ٣

هاي/ پر عصمت و پر شكوه/ تنهايي و خلوت من!/ «اي تكيه گاه و پناه/ زيباترين لحظه 

هاي بزرگ نجابت./ ظاهر كوچه  اي شط شيرين پر شوكت من!/ اي با تو من گشته بسيار،/ در

هاي سرور و غم راستيني كه مان بود./ در كوچه نه بن بست عابر فريبندة استجابت./ در كوچه 

هاي هاي نوازش./ در كوچه باغ گل ساكت نازهايت./ در كوچه باغ گل سرخ شرمم./ در كوچه 

د بس گفتگوها،/ هاي مه آلو چه شبهاي بسيار،/ تا ساحل سيمگون سحرگاه رفتن./ در كوچه 

خواند،/ گهگاه اگر هاي نجيب غزلها كه چشم تو مي بي هيچ از لذت خواب گفتن./ در كوچه 

راند./ اي شط پر شوكت هرچه زيبايي پاك!/ ماند،/ افسون پاك منش پيش مي از سخن بازمي 

ستاره  كدامين  تا  بگو  آنجا  دستان!/  دور  تا  رفته  اي  من!/  شوكت  پر  زيباي  شط  ست/ اي 

گاه و پناه/ ترين همنشين شب غربت تو؟/ اي همنشين قديم شب غربت من!/ اي تكيه روشن 
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باغ گل تيره و تلخ اندوه،/ نگاهت تهي مانده از نور،/ در كوچه   هاي كنون بي ترين لحظه غمگين 

ست/ كه شب فروز تو هاي چه شبها كه اكنون همه كور/ آنجا بگو تا كدامين ستاره در كوچه 

  ). ٦٦- ٦٨الف:    ١٣٨٣ت؟» (اخوان ثالث،  س خورشيدپاره 

هاي گوناگون اين غزل، به اين پرســـش پاســـخ  در اين مقاله برآنيم تا با بررســـي جنبه

  » را به برجـسته ترين ـشعر غنايي اخوان تبديل كرده اـست؟ ٣  ها، «غزلدهيم كه كدام ويژگي

هاي محتوايي و تحليلي است و در آن، ابتدا ويژگي  -روش تحقيق در مقالة حاـضر، توصيفي

  شوند.» از دفتر «آخر شاهنامه» بررسي مي٣هاي وزني، زباني و ادبي «غزل شمارة سپس جنبه

    . پيشينة پژوهش١-١
تحت عنوان    يكيدر زمينة اـشعار غنايي اخوان، تاكنون دو مقاله به چاپ رـسيده اـست.  

  )١٣٩١( فاموري و راضيه بازياروشتة مهدي  ن «نگاهي به تغنيات مهدي اخوان ثالث (م. اميد)» 

پردازد و ديگري مقالة  هاي غنايي در ســراســر اشــعار اخوان مياســت كه به بررســي ويژگي

عر دريچه اختاري ـش ر ـس رودة مهدي اخوان ثالث» «عناـص كه    )١٣٩٨(  از احمد كنجوري  ها ـس

ها به عنوان يك شــعر غنايي  در آن نويســنده، به توضــيح مختصــات ســاختاري شــعر دريچه

  پرداخته است.  

با عنوان    )١٣٨٤( در زمينة بررـسي زباني اـشعار اخوان، مقالة ارزـشمند خانم فروغ ـصهبا

به نگارش درآمده كه در آن، كهن گرايي در اشـعار    «كهن گرايي واژگاني در شـعر اخوان» 

هاي نحوي و تلميحات و مضـــامين كهن بررســـي  اخوان در ســـه ســـطح واژگان، ســـاخت

هاي بالغي در شــعر «جنبه  مقاله  توان بهمي بعاد بالغي اشــعار اخوان نيزشــوند. در حوزة امي

ها و صــنايع ادبي،  آن كلية آرايه) اشــاره كرد كه در ١٣٩٣(  فيانيمهدي شــر  از  اخوان ثالث» 

ي قرار  عار اخوان مورد بررـس تبياني و بديعي تمامي اـش هاي  . با وجود اين پژوهش گرفته اـس

هاي نوي اخوان ثالث به  مختصــات زباني، بالغي و درون ماية غزل  ارزنده، تاكنون در زمينة

ــتين گام اســت كه در اين راه  ٣ ويژه «غزل »، پژوهش مســتقلي صــورت نپذيرفته و اين نخس

  شود.  برداشته مي
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  ٣ هاي محتوايي غزلبررسي جنبه -٢

  . نوستالژي١-٢
صـــيفات كامالً  هاي مدرن اخوان اســـت كه در آن، با تواين شـــعر يكي از عاشـــقانه 

يم. ـشاعر عاـشق، در انديـشة معـشوقي است كه اينك او را از دست  اهمتفاوتي از معـشوق مواج

هاي عاشق بوده و با او داده است. معشوقي كه روزگاري همنشين صميمي و همراه شبگردي

پردازد و مسـير عاشـقي را طي كرده اسـت. شـاعر در ابتداي شـعر، به سـتايش از معشـوق مي

اي شـخصـي از تاريخ  گويي، تجربهكند. اين خاطرهخوش گذشـته را يادآوري مي  خاطرات

شود كه  اي از نگارش اطالق مي«نوستالژي به شيوه  .شوداست كه به شكل نوستالژي بيان مي

اي را كه در نظر دارد يا بر پاية آن، شــاعر يا نويســنده در ســروده يا نوشــتة خويش، گذشــته

كشــد»  كند و به قلم ميل دارد پرحســرت و دردآلود ترســيم ميســرزميني كه يادش را در د

در انتها گزارشــي از حال و روز آشــفته و پريشــان  اخوان  ).٣٥:  ١٣٨٥تيموري،  و   (شــريفيان

ه مي ان ميخود اراـئ اـي ه ـپ ــؤال ـب ا اين سـ ــعر را ـب د و شـ اـي ــين تو در  نـم ك همنشـ ه: ايـن برد ـك

  دوردستهاي غربت چه كسي است؟

ان اين غزل زيبا را براي معشوق دوران جواني خود سروده باشد.  رسد اخوبه نظر مي

  برخاسته از تجربة عاشقي اوست. عشق او به   ،سرايد«اخوان حتي وقتي شعرهاي عاشقانه مي

[...] دختري از اهالي رشت موضوع چندين غزل اوست. عشقي كه فرجام خوشي نيز نداشت»  

اخوان را با خود دارد و    بهترين خاطرات  ). آن عشق آتشين كه١٠٥:  ١٣٨٩ي آملي،  محمّد(

را ميشاعر در خواب او  از دست  هاي خوش خويش همواره  بيند؛ محبوبي كه در جواني 

اخوان رفت و به آمريكا مهاجرت نمود. به همين دليل است كه شاعر عاشق كه هنوز چشمش  

اوست دنبال  در ديار غربت اعالم مي  به  تنهايي معشوق  از  را  دلواپس  نگراني خود  و  دارد 

گونه ياد  خود از او اين   هايهمنشين او در آن سرزمين است. معشوقي كه در نخستين غزل

  كند: مي

حر كردن به عمر جاودان ارزد  بي با او ـس   ـش

  
  

 كه لعلش راحت روح است و لبخندش به جان ارزد 

) ٢٩: ب ١٣٨٣(اخوان ثالث،   
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  . لحظه٢-٢
گويد. لحظه براي او از اهميت بسياري  اخوان ثالث در اين غزل، از «لحظه» سخن مي

مرا تسخير كرده. من عاشق   بندة لحظه هستم، آن دم، آن زماني كه  «من  برخوردار است. 

ام.... هر لحظه براي من در صورتي لحظه است كه پر باشد از حالتش.  لحظاتم، پر از لحظه

تراود»  گذرد و در من جاري است و ميوالي هستم كه بر من ميبنابراين من تسليم آن اح 

ثالث،   لحظه٧٨:  ١٣٨٢(اخوان  «غزل).  در  هستند؛  ٣  ها  رويداد  طيف يك  دو  ثقل  نقطة   ،«

اند، تنهايي و خلوت شاعر را  هايي زيبا، پرشوكت و پرعصمتها در آغاز شعر، لحظهلحظه

هاي  ترين لحظهد و در پايان شعر، به غمگين گاه و پناهي چون معشوق دارندربرگرفته و تكيه

اند. شاعر، تنهايي شاعر پس از هجران معشوق تبديل شده و از نور نگاه محبوب تهي مانده

هاي شكوهمند تنهايي و خلوت  داند؛ چه لحظهمعشوق را صاحب همة آنات عاشقانة خود مي

تمامي اين لحظات اوست.    گاه و پناهچراكه تكيه  ؛هاي غمگين و تاريك هجرانو چه لحظه

گاهي جز او براي زيستن  معشوق رفته و روشنايي را از زندگي شاعر برده، اما همچنان تكيه

هايي متحقق و متجلّي است. مستي در همين  عاشق وجود ندارد. «عشق براي او در چنين لحظه

شق گويي آن  ها گويي خود بيرون از روال عادي زمانند و عاين لحظه  ها متبلور است.لحظه

متجلّي هم  با  و  هم  در  دو  اين  رو  اين  از  است.  مانده  تهي  هستي  از  بيرون  اند»  سرشاري 

  ). ٥٠٣: ١٣٩٢(مختاري، 

  . شط٣-٢
تشبيه  »  شطّ زيبا و شطّ پرشوكتو    شطّ شيرين «اخوان در اين سروده، معشوق خود را به  

ايراني گرايي شاعر تناسب    با توجه به اينكه كاربرد واژگان اصيل فارسي، با روحية.  كندمي

چرا از واژة «شط» براي توصيف معشوق خود استفاده   كه  حال سؤال اينجاست ،بيشتري دارد

بهره برد؟ شايد    »رودخانه«يا   »رود«توانست به جاي آن، از كلمة  كه ميدر حالي  است؛   كرده

شط، واژة  با  او  آشنايي  ديرآشناست؛  اخوان  براي  واژه  اين  كه  دليل  اين  سال  به  هاي  به 

- ١٣٥٥(  گردداش در خوزستان و همكاري او با صدا و سيماي مركز آبادان بازميزندگي

گذراند و عظمت  به زماني كه او هر غروب را در كنار شط خروشان اروند مي  .ه.ش)١٣٥٠
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چنانكه در كتاب «سواحلي و خوزيات» بارها    ،كرداين نهر خروشان را از نزديك تماشا مي

توضيح سرايش قصيدة  اين كتاب و در    در  به عنوان مثال  ؛ع اشاره كرده است به اين موضو

آمده: «روزي كه به تماشاي «شاطي العجم» و «شاطي العرب»  چنين   «بصره در آن سوي شط» 

به ذهنم خطور كرد» (اخوان    ،از شط الشطوط «اروند بزرگ» رفته بودم نيمايي  اين قصيدة 

سرايد: «با هميشه و با هرگز» در همين مجموعه چنين مي  در قطعة. همچنين  )١١٢:  ١٣٨٥ثالث،  

) و از اروند  ١٠٧ها بستم، با هرگز» (همان: «بر لب شط هميشه، بر لب اروند/ باز ديشب شرط

و  با عنوان امين و دمساز خود ياد مي لب اروند/ كه امين سرّ  بر  كند: «بر لب شط هميشه، 

(همان:   بود»  فغانم  توجه    . )١٠٥دمساز  بسيار  با  معناي  اخوان،  نگاه  در  مطالب، شط  اين  به 

از سوي   است.  داشته  پناه  و  امنيت  امانت، همدلي،  پاكي،  زيبايي،  از شكوهمندي،  وسيعي 

دارد؛    اي اقليمي و رويكردي كامًال نو و نيمايي در اين غزل، صبغه  »شط«ديگر كاربرد واژة  

به اين معنا كه اخوان معشوق خود را به شكوهمندترين رود خروشاني كه در سراسر زندگي  

است كرده  مانند  ديده  مي  .خود  دريا  به  كه  سترگي  باز  رودخانة  تكاپو  از  هرگز  پيوندد، 

درست مثل معشوق گيالني،  ؛  ايستد و در غربت و تنهايي شاعر، دمساز و همدم او بودهنمي

دوران جواني اخوان، همنشين او بوده است. به همين دليل او را «اي همنشين  كه در غربت  

نگاه اخوان به پايان   كند.) خطاب مي٦٨:  الف  ١٣٨٣قديم شب غربت من!» (اخوان ثالث،  

او، شطّي است كه راهي دريا    ؛عشق در اين سروده، نگاهي تراژيك است چراكه معشوق 

ه است. اين نوع نگاه، همواره با شكوهمندي همراه شده و او را به هجران خود مبتال نمود

با نگاه تراژيك گره خوردگي دارد. در شاهكارهاي اخوان هميشه آن نگاه   است. «شكوه 

  ). ٢١٢: ١٣٩١تراژيك، عنصر چشمگير و غالب است» (شفيعي كدكني، 

  . بررسي يك كليدواژه ٤-٢
عر واژة «كوچه»   ده و واژة «بن بـست»  بار    ٣بار و واژة «كوچه باغ»   ٧در اين ـش تكرار ـش

ها به كار رفته اـست. اما علت تأكيد اخوان بر اين واژه چيـست؟ و به عنوان متـضادي براي آن

قانة او دارد؟ ابتدا به جايگاه اين واژه در اـشعار  نگاهي   كوچه چه جايگاهي در خاطرات عاـش

  اندازيم.  مي  غنايي قديم فارسي



 ٢٤١  اخوان ثالث   ي » مهد ٣«غزل   يي و محتوا   ي بالغ   ، يي قا ي موس   ، ي عناصر زبان   ل ي تحل 

 

  فارسي هاي كالسيك. كوچه در عاشقانه١-٤-٢
ــي دارد. گويا پس از آنكه منظومة ليلي و مجنون   كوچه در شــعر كهن، جايگاه خاص

مفهوم كوي معشـوق در اشـعار عاشـقانه جاي خود را به طور ويژه   ،نظامي به سـرانجام رسـيد

ــقي مواـجه مي ــوق را هـمانـند ـباز كرد. در اين منظوـمة غـنايي، ـبا ـعاشـ ــويم ـكه كوي معشـ شـ

  داند: محراب مقدس مي

رويـــت  اي جـــمـــال  مـــن    كـــعـــبـــة 

  
  

كــويــت ــتــان  آســـ مــن   مــحــراب 

)١٦٨: ١٣٨٥(نظامي گنجوي،    

  كند:و خود را با نهايت تواضع و خاكساري، خاك راه سگان كوي او معرفي مي

ت ســــگ روي اـن ـــب اسـ دل و ـپ ـــگ   تو سـ

  
  

ــوي ك آن  ــان  ســـــگ ره  ــاك  خ ــن   م

)١٨٨(همان:   

وق    و پس از آن، مفهوم كوي و كوچة  ت آرماني ديدار با معـش وق به عنوان نمادي از بهـش معـش

  گويد: و در عين حال جايگاه خوف و خطر در شعر فارسي مطرح گرديد؛ چنانكه حافظ مي 

ا مي ة ـم ــوـق   ـگذرياي ـكه از كوـچة معشـ

  
  

شـــكند ديوارش برحذر باش كه ســـر مي  

)١٨١: ١٣٨٠،  شيرازي  (حافظ  

  خوانيم:و در غزليات سعدي مي

م ــازآـي ب و  رم  ـگ ـن ـب ري  ـظ ـن ــا  ت م    ـخواســــت

  
  

ه در مي ا راه ـب نرود گـفت از اين كوـچة ـم  

)٢٦٩: ١٣٨٩،  شيرازي (سعدي  

هاي پيـشين، كوي و محلة معـشوق جاي پر خطري بوده كه امكان عبور  گويا در دوران

توانسته بدان وارد شود. از اين روست كه  از آن وجود نداشته و عاشق تنها در لباس مبدّل مي

  گويد:ي ميسعد

ان  ــت رقيـب   حلـقه بر در نتوانم زدن از دسـ

  
  

دايي  ه ـگ ه محلّـت ـب ايم ـب بـي ه   آن توانم ـك

)٥٧(همان:   

  . كوچه در شعر معاصر٢-٤-٢
دلخواه   بسيار  به شكلي  و  يافته  امروز جايگاهي كامًال دگرگونه  واژة كوچه در شعر 
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ودرخور توجه توصيف شده است. اغلب شاعران معاصر در شعر خود از واژة كوچه بهره  

«هديه» از دفتر «تولدي ديگر» چنين مي  ؛اندبرده «من از مثًال فروغ فرخزاد در قطعة  سرايد: 

زنم/ اگر به خانة  و از نهايت شب حرف مي  /من از نهايت تاريكيزنم/  نهايت شب حرف مي

كوچة   ازدحام  به  آن/  از  كه  دريچه  يك  و  بياور/  چراغ  مهربان  اي  من  براي  آمدي  من 

). فريدون مشيري در مشهورترين شعر عاشقانة خود  ٢٨٢:  ١٣٩٩خوشبخت بنگرم» (فرخزاد،  

هاي او با معشوق بوده  بهترين خاطره  اي كه محل ديدار وسروده، از كوچه  ١٣٤٠كه در سال  

نشيند  كند. توصيف او از كوچة عاشقي تا آنجا بر دل مخاطبان شعر نو ميبه زيبايي ياد مي

دهند: «بي تو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم/ همه تن  كه او را «شاعر كوچه» لقب مي

پايان، شاعر تنهايي خود را  در   ؛)٤٠٢:  ١٣٨١چشم شدم، خيره به دنبال تو گشتم...» (مشيري، 

كند: «نه  آلود بيان ميكند با اين بغض حسرتاي كه ديگر معشوق از آن عبور نميدر كوچه

گرفتي دگر از عاشق آزرده خبر هم/ نه كني ديگر از آن كوچه گذر هم/ بي تو اما به چه  

  بلكه   ، تديگر كوچه جايگاه خوف و خطر نيس  .)٤٠٥حالي من از آن كوچه گذشتم» (همان:  

  گويد:محل يادآوري خاطرات زيباي شاعر با معشوق است. از اين رو شهريار مي

ديم د ـق ازه كنم عـه ه ديوار و درش ـت ا ـب   ـت

  
  

ــوـقة خود مي  كوـچةـگاهي از   ـگذرممعشـ  

)١٤٥: ١٣٦٨(شهريار،    

يابد كه ـشاعري چون احمد ـشاملو به  و ـسرانجام «كوچه» در ـشعر امروز آنچنان مطلوبيت مي

دهد كه كوچة عاـشقي آنها، محل ـشادي و رـسيدن به آزادي اـست:  ود اطمينان ميمعـشوق خ

ــاه ــادمانه باش!/ و شـ ــت/ شـ گذرد!»  ها ميراه ما/ از منظر تمامي آزادي«كوچة ما تنگ نيسـ

  .)٧٩٤: ١٣٨٩(شاملو، 

  كوچه در شعر اخوان ثالث .٣-٤-٢
عار دوران جواني اخوان  با نگاهي بر  اولين ديدار عاشـقانة او با   توان دريافت كهمي  اـش

معشــوق در «كوچه» روي داده اســت. به عنوان نمونه در ســومين غزل از مجموعة «ارغنون»،  

  كند: شاعر با ديدن معشوق خويش در كوچه، دست و پاي خود را گم مي
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دم بي  ه دـي ان در كوـچ اگـه اي خويش را ـن   وـف

  
  

گم كردم ز ـشادي دـست و پاي خويش را باز    

)١٧: ب ١٣٨٣  (اخوان ثالث،  

  كند:در  اين كوچه، چهرة زيباي معشوق از مقابل نگاه عاشق عبور مي

  گفته بودم بعد از اين بايد فراموـشش كنم 

دي ادم دردمـن ه ـي د ـب دم و آـم اي دلدـي   ـه

  

  

ـهاي خويش رادـيدمش وز ـياد بردم گفـته  

الي خويش راگرـچه ـغاـفل بود آن ـمه مبت   

)١٧: (همان  

ه عنوان  ؛ بآوردهاي خود از اين «كوچه» سخن به ميان ميسپس در جاي جاي عاشقانه

» از دفتر «در حياط كوچك پاييز، در زندان»، اخوان با معشوق خود از خوابي  ٧  مثال در «غزل

مي رؤيايي،سخن  فضاي  آن  در  و  ديده  او  دربارة  ديشب  كه  را  گويد  طي   مسيري  هم    با 

اي كه خانة معشوق در آن قرار دارد و كوچه  ؛انداند تا آنكه به كوچة معشوق رسيدهكرده

رفتيم.../ و اكنون راه ما  رفتيم و ميشود: «و ميفضاي آن به زيبايي هرچه تمامتر توصيف مي

در كوچه باغي تار و درهم بود./ تو ناگاه ايستادي در خم كوچه./ و من با تو، به تو نزديك./ 

خانهت كنار  در  ايستادي  آنجا  قلعهو  همچون  كه  سنگي؛/  از  اي  و  بود./  محكم  كوه  در  اي 

نسترن رديف  خلوت،/  كوچة  ميان  تا  تواضع  با  ياسديوارهايش  و  بنفش  آبي  هاي  هاي 

               .)٤٤: ت ١٣٨٣ ها چند شاخ افتاده بود انگار، بس خم بود.» (اخوان ثالث،آويزان؛/ كز آن 

ــت. كوچه، مـحل ديدار با  ٣«كوچه» در «غزل  ــوعي اسـ »، داراي محوريت مـكاني و موضـ

محبوب و عشـق ورزي، نجابت، مهرباني، سـرور و غم، نوازش، سـكوت، شـرم، خواهش، شـب 

هاي  ســازي اســت. در اين كوچه، نشــاني از اســتجابت خواني و افســون زنده داري، گفتگو، غزل 

). از ٦٧الف:   ١٣٨٣ه بن بـست عابر فريبندة اـستجابت» (همان،  ظاهري عابر فريبنده نيـست. «ظاهر ن 

اي اسـت كه راه آن از يك سـو بسـته اسـت، مفهوم بن بسـت در مقابل آنجا كه بن بسـت، كوچه 

ماني،   ال جـس ت؛ چراكه وـص و، راه گريز دارد آمده اـس مفهوم كوچه به معناي مكاني كه از دو ـس

اي كه در  دارد. كوچه ز رســـيدن به نهايت عشـــق باز مي فريبد و آنان را ا عابران اين كوچه را مي 

جايي در نهايت   شـود، مكاني به شـدت خلوت و دور از نگاه اغيار اسـت؛ اين شـعر توصـيف مي 

مطلوبيت، عظمت، ســرشــار از حقيقت و روح صــداقت و لبريز از انواع عواطف انســاني اســت. 
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ه  ان ورود و خروج در آن وجود دارد  و اين  كوـچ ه امـك ار، آزادي و ارادة آدمي اي ـك ا اختـي ـب

اي كه در آن لذت خواب، جاي خود را به لذت ديدار داده اســت. لذت  انطباق تام دارد. كوچه 

ديدار يار و همراهي با او تا ساحل سيمگون سحرگاهان. در اين كوچه، عاشق و معشوق و عشق، 

ــت و امـيد و آـگاهي و هوش و حيراني در آن موج مي  ر اين كوـچه برخالف  زـند. د جمـله مهـياسـ

كوچة عاشـــقان باســـتان، نه تنها خبري از رقيب و مراقب نيســـت، بلكه چشـــم اغياِر تماشـــاگر  

تواند همان بهشـت آرماني و  هاي وصـال دو يار نيز، وجود ندارد. كوچه در اين شـعر، مي صـحنه 

معشوق، تيره   خلوتگه دل و دلدار باشد؛ مكاني در المكان و امكاني در ماوراء. بهشتي كه با رفتن 

ــت: «اي تكـيه ـگاه و پـناه/ غمگين  ــت رفـته اسـ ــده و از دسـ ـهاي كنون  ترين لحـظه و ـتار و كور شـ

ــب نـگاـهت تهي ـماـنده از نور/ در كوـچه ـباغ ـگل تيره و تلخ اـندوه/ در كوـچه بي  ـها ـكه ـهاي ـچه شـ

  ).  ٦٨اكنون همه كور» (همان:  

«كوچه باغ» در كنار «كوچه» استفاده  بار از واژة    ٣  ،نكتة قابل توجه آنكه در اين غزلواره

)  ٦٧«در كوچه باغ گل ساكت نازهايت/ در كوچه باغ گل سرخ شرمم» (همان:    :شده است

اي كه راهي به  كوچه باغ يعني «كوچه  .)٦٨مان:  و «در كوچه باغ گل تيره و تلخ اندوه» (ه

مورد، واژة گل، پس    ) و در هر سهذيل مدخل  :باغ داشته باشد يا از كنار باغ بگذرد» (دهخدا

از آن آمده است: گل ساكت نازهايت، گل سرخ شرمم و گل تيرة اندوه. گويا در اين بهشت  

هاي نيك و برازندة ديگر  آرماني، ناز معشوق و حيا و پاكي عاشق، گل سرسبد همة ويژگي

  كند و اطراف اين بهشت را از گل و است؛ آنچنان كه «كوچه» را به «كوچه باغ» تبديل مي

سازد. كوچه باغي كه پس از رفتن معشوق، گُلي تيره و تار از آن  به  باغ و خرّمي لبريز مي

هاي سراسر اميد و روشني، زيرا معشوق  ماند و نه آن باغآيد. ديگر نه آن بهشت ميبار مي

  ها را با خود برده است.رفته و خرّمي

  ٣ هاي موسيقايي در غزلبررسي جنبه -٣

  عروضي. وزن ١-٣
اخوان ثالث وزن را از خصــوصــيات ذاتي شــعر دانســته و آن را موهبتي براي شــعر به  

آورد: «وزن به نظر من براي ـشعر، موهبتي اـست. موهبت ترانگي و تري و روانگي،  ـشمار مي
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حالت تغني و سـرايش. يعني حالتي كه سـپهر و آفرينش در انسـان به وديعه گذاشـته. حالت  

ــت مبـناي وزن، يعني وزن چيزي از ـخارج تحمـيل  موزوني و هـماهنگي در   هـمه چيز. اين اسـ

دريايي،  و   زاده(قاسـم  شـده به شـعر نيسـت. همزاد و پيكرة روحاني و جسـماني شـعر اسـت» 

»، وزن عروضــي كامالً با آنچه ســابق بر اين در شــعر كهن پارســي  ٣ در «غزل  .)٤٠١:  ١٣٧٠

ــفيعي  ؛منطبق نيســـت  ،وجود داشـــت گويد: «اخوان، زبان  اين باره ميكدكني در چنانكه شـ

كند اين  نيـست راه اـست. وگرنه زبان يعني زبان فارـسي در قالب نيمايي. اخوان كاري كه مي

كند: يعني اســتفاده از تمام امكانات گذشــته به اضــافة اوزان  اســت كه اين راه را انتخاب مي

ياري از اين وزنتازه. مي عر فارسـ دانيم بـس ت كه اخوان به ـش افه كرده. وزن غزل ها هـس ي اـض

ـــمارة   ــت» (همان:  ٣شـ ). در اين غزل ٣٨١در ماية اوزان خلـيل بن احـمد يا قـبل و بعدش نيسـ

ــراع از  اغـلب مصـ اعالتن (بحر مجـتث، يعني تكرار بحر رجز و رـمل) آـغ ــتفعلن، ـف ا مسـ ا ـب ـه

ــوند و با تكرار  مي ــند. بحر مجتث جزء اوزان جويبار فعولن به پايان مي  ٤يا    ٣، ٢ش باري  رس

كنند؛ از اين  رود كه روحية اندوه را به مخاطب القا مياـست و براي بيان مـضاميني به كار مي

. اين شيوة پرداختن به  اـسترو وزن اين غزل با مـضمون عاـشقانه و تراژيك آن در هماهنگي  

عالوه   هاي اخوان در حوزة وزن عروضي است.و از نوآوري اركان عروضي بسيار تازه بوده

اخوان از موسيقي دروني و كناري    ،آوردعروضي كه موسيقي بيروني را به وجود مي  بر وزن

ــت. قافيه ــتفاده كرده اس ــعر خود اس ــوكت،  « :هايي نظيرمانند كاربرد قافيه در ش خلوت و ش

ــتـجاـبت، رفتن و گفتن، مي ـــتاره و ـماـند و ميخواـند، مينـجاـبت و اسـ راـند، نور و كور، و سـ

ـــيدپاره هاي واژگاني نظير واج آرايي و تكرار واژگان، اين  در كـنار ديگر هماهنگي  » خورشـ

ار كرده اـست.  «غزل رـش يقايي ـس عري را از طنين موـس ترين ـشعر  كه به عبارتي ناب ٣ قطعة ـش

ــت ان و وزن حـكايتي ديگر دارد. همخواني حروف و كلـمات،    ،تغزلي اخوان اسـ از نظر زـب

رباهنگ گوش ت آن را از نظر  ها و وزننواز قافيهـض عر كه وزني ابداعي اـس مة اين ـش پركرـش

  ). ٩٠: ١٣٩٦اي موسيقي شبيه كرده است» (موسوي،  شنيداري به قطعه

  . تكرار٢-٣
اخوان، شاعر تكرارهاست. او در ضمن ابيات يك شعر، بارها و بارها برخي از واژگان  
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ــيقي متن، برا تكرار مي ــمن افزودن بر زيبايي لفظي و موسـ ــخن  كند و ضـ اعث تأكيد بر سـ

شـود. در اين سـروده نيز برخي از واژگان را به تناوب آورده اسـت. مثالً واژگان «كوچه»  مي

ــب»،   ٤ـبار و «تو»   ٦ـبار، «من»   ٨ـبار، «اي»   ١٠ ــط»، «شـ ـبار، كلـمات «زيـبا»، «غم و اـندوه»، «شـ

وكت» و   ه»، «پرگاه»، «پناه»، «پاك»، «سـتاربار و واژگان «تكيه ٣«گل» و «بسـيار» هر كدام  ـش

ده ٢«غربت»، هر كدام  راعاند. مثال براي تكرار «اي» در ابتداي  بار تكرار ـش ط  مـص ها: «اي ـش

ـشوكت هرچه زيبايي پاك!/ اي ـشط زيباي پرـشوكت من!/ اي رفته تا دوردـستان» (اخوان    پر

اژة  كه در اين تكرارها، روي سـخن او با معشـوق اسـت. و يا تكرار و  )٦٧الف:   ١٣٨٣ثالث،  

هاي ســرور و غم راســتيني كه مان بود/ مصــراع؛ مانند: «در كوچه ١٠ها» در آغاز «در كوچه

هاي نوازش/  در كوچه باغ گل سـاكت نازهايت/ در كوچه باغ گل سـرخ شـرمم/ در كوچه

حرگاه رفتن/ در كوچهدر كوچه يمگون ـس احل ـس يار،/ تا ـس بهاي بـس هاي مه آلود  هاي چه ـش

گاه برخي از اين تكرارها، همراه با آراية تتابع اضــافات هســتند.    ).٦٧بس گفتگوها» (همان: 

ارـچه و  اي تركـيب يكـپ ه و همگي در الـق ه هم دوخـت ات «واژـگان را زنجيروار ـب ابع اضـــاـف تـت

ــيقيايي موفق و مؤثر بوده ــاختي موسـ ــاس و عواطف، در سـ ــتحكمي از معنا و احسـ اند»  مسـ

  ).٢٤: ١٣٩٥طاهري،  و  (مرمضي

  . واج آرايي٣-٣
ــيقي ــان برمياخوان، «كلمات را بيش و پيش از هر چيز به اعتبار قدرت موس گزيند؛ ش

ــيقايي كلمات   ــت بلكه قدرت موس ــيقي زبان، وزن نيس ــتگاه موس يعني در نظر اخوان، خاس

اســت. درســت به اين علت اســت كه واج آرايي، پركاربردترين صــنعت بديعي در شــعر  

در اين شـــعر، در دو ســـطح تكرار همخواني و   ). واج آرايي٢٨٥:  ١٣٩٤اوســـت» (زرقاني،  

اي اتفاق افتاده اســت. تكرار همخواني به معناي تكرار محســوس يك صــامت و تكرار واكه

اي به معني تكرار محسوس يك مصوت بلند يا كوتاه در زنجيرة سخن است. در  تكرار واكه

 ١٦و در   شـــوديديده مها، بيشـــترين واج آرايي در مصـــوت بلند «آ»  زمينة تكرار مصـــوت

ه واج آرايي مواـجه ا اين گوـن ــراع ـب ه  ؛يمامصـ ه: «اي تكـي ه عنوان نموـن اترين  ـب اه/ زيـب ـگاه و پـن

ــكوه/ تنـهايي و خلوت من» (اخوان ـثاـلث،  لحـظه ـــمت و پرشـ   .) ٦٦:  الف ١٣٨٣ـهاي/ پر عصـ
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كند كه با خواننده را مجاب مي،  تكرار «آ» در اين مصــراع كه اولين مصــراع  شــعر اســت

  روست.  طنين روبه رمتفاوت و پُ  شعري

ها نيز در  افتد. تكرار اين مصوت اتفاق مي-ُ و  -ِواج آرايي ديگر در تكرار واكة كوتاه  

و سبب موسيقي  ١٥ داده  «اي شطِ    ؛افزايي گرديده استمصراع روي  اين مصراع:  در  مثالً 

پر وه بر خوش آهنگي،  تكرار واكة ـِ در اين مصراع، عال   ،)٦٧شوكتِ من» (همان:    زيبايِ 

«روشن  دو مصراع:  اين  در  يا  است.  آورده  پديد  هم  را  الصفات  همنشيِن شبِ  تنسيق  ترين 

  -ِ واكة كوتاه    ) كه عالوه بر تكرار ٦٨غربتِ تو؟/ اي همنشينِ قديمِ شبِ غربتِ من» (همان:  

و «ش»   هاي «س» اما تكرار همخواني در صامت  ، آراية تتابع اضافات هم به وجود آمده است

مصراع،  ١٢شود؛ تكرار «ك و گ» در و «ك» و «گ» در اين قطعه شعري به وفور ديده مي

ترين  گاه و پناه/ غمگين : «اي تكيه؛ مثًال درمصراع  ٦مصراع و تكرار «س» در    ٨تكرار «ش» در  

هاي «ك و گ» تكرار  بار صامت  ٥)،  ٦٨نگاهت تهي مانده از نور» (همان:  هاي كنون بيلحظه

 كه در اين مصراع  وجود  -ِ اند و با توجه به واج آرايي در مصوت «آ» و واكة كوتاه  شده

مي بادارد،  آرايي صامت  توان گفت  واج  آميختن  و مصوتدرهم  موسيقايي  ،  هاها  ارزش 

«خوانند است.  رسيده  اوج خود  به  را حس  كالم  خوشباشي  و  «آ» طرب  مكرر  شنيدن  با  ه 

را تصور ميمي انزوا  و  ناراحتي  با شنيدن «گ» خمودي،  و  و طاهري،  كند» (كند  مرمضي 

ترين همنشين شب غربت تو؟/ اي همنشين قديم  ). همچنين در اين بخش: «روشن ٢٩:  ١٣٩٥

در اين دو مصراع: بار صامت «ش» آمده و    ٥)،  ٦٨الف:    ١٣٨٣شب غربت من!» (اخوان ثالث،  

بار صامت    ٤  ،)٦٧رفتن» (همان:    هاي چه شبهاي بسيار/ تا ساحل سيمگون سحرگاه«در كوچه

«س» تكرار شده است. تكرار صامت «س و ش»، القاگر مفهوم شادي و خوشباشي بوده و با  

  هاي عاشقانه در تناسب است.گوييشادماني خاطره

   ٣ هاي زباني غزلبررسي جنبه -٤
به  اخوان   زبان كهن فارسي را از دورة شاعران سبك خراساني  ثالث، شاعري است كه 

دار و مطنطن اين دوره براي اصالت بخشي به  ميهماني شعر امروز فراخوانده و از واژگان ريشه 



 ١٤٠١، بهار و تابستان  ٢١، شمارة  ١٢سال  هاي دستوري و بالغي،  پژوهش   ٢٤8

 

شعر خود بهره برده است. او «اين زبان سخته و پخته و خواندني و لذت بردني را از بركت بسيار  

ر درياي پهناور زبان فارسي و آثار استادان سلف به دست آورده بود» (كاخي،  خواندن و توّغل د 

). زباني كه ميراث ادب ديرينة  فارسي را در خود دارد و با امكانات زبان متداول پيوند  ١١٨:  ١٣٩٠

ها نيست. اين زبان، زباني خودويژه است كه در شعر  يافته است  اما «در عين حال هيچ يك از آن 

اي  ولد شده (و يا شعر اخوان در آن متولد شده) و مطلقًا در تاريخ ادب فارسي پيشينه اخوان مت 

). زبان اخوان، معايب و تنگناهاي زبان نيما را ندارد و  ٦٣:  ١٣٩٦براي آن وجود ندارد» (موسوي،  

هرچه بيشتر به زبان مردم و زمانة خود نزديك است. «زبان اخوان، تلفيقي است استادانه از زبان  

بازار زندگي   و  نيمايي و مصطلحات زندة رايج و جاري در كوچه  نويافتة  با لحن  فخيم َدري 

هاي لفظي و پيراسته از معايب و مضايق و تعقيدات  امروزين و در عين حال بسي آراسته به ظرافت 

سبك    ). از آنجا كه ٣٢٠:  ١٣٩٠مآبي و ُشسته رفته تر از زبان نيماي بنيانگذار» (كاخي،    بيجاي استاد 

توان افزود:  خاص هر شاعر، شامل خصوصياتي است كه تنها در شعر همان شاعر وجود دارد، مي 

«چون زبان فخيم خراساني خود را در قالب نيمايي به كار بست سبكي خاص را بنياد نهاد، سبكي  

  ). ٣٤٣:  ١٣٩٣كه ويژة خود او بود» (دژي،  

به لطافت  با  زبان، اخوان  به نيكي   وجود خشونت و صالبت اين  تغزل  و نرمي ساحت 

ترين واژگان در توصيف زيبايي معشوق سرايي از كاربرد لطيف آشناست و در هنگامة غزل 

» لطافت و عطوفت واژگان كهن را در كنار شكوهمندي ٣شود. در «غزل  خويش غافل نمي 

وان ناظم، سازد. «قدرت خود اخوان را نه به عن نشاند و قدرت شاعري خود را نمايان مي آنان مي 

نه به عنوان احياكنندة زبان فارسي بلكه به عنوان شاعر، بايد در جايي جست كه قدرت زبان در 

هستي شعر غرق شده است. يعني قدرت بيان در يك سو و شعر در سوي ديگر نمانده است. 

يعني در همان «اي شط شيرين پرشوكت من/ اي با تو من گشته بسيار». كساني كه شعر گذشتة 

توانند در شعر عاشقانه به چنين تلفيق بديع صوتي، سي را دروني كار خود نكرده باشند نمي فار 

  ).   ١٥٢:  ١٣٧٠زاده و دريايي،  حسي و وزني دست پيدا كنند» (قاسم 

  . واژگان كهن ١-٤
پيوند شعر اخوان با زبان كهنسال فارسي يكي از تمهيدات شاعرانة اوست كه به زبانش  
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بخشد. «چنين پيوندي با آثار ادبي گذشته، زبان شعر  با صالبت مي  شكل و نمايي حماسي و

كند كه در زبان ارتباطي امروز كاربرد چنداني  اخوان را عرصة بسياري از عناصر زباني مي

ها را در شعر امروز اصطالحاً هنجارگريزي  هاي ادبي معاصر، كاربرد آنندارد و در نظريه

برخي از اين    ).٤٢:  ١٣٨٤نامند» (صهبا،  و يا آركائيسم مي  گراييزماني، باستان گرايي، كهن 

شوكت، نجابت،    شكوه، شط، پر  عصمت، پر  » عبارتند از: پر٣  واژگان و تركيبات در «غزل

استجابت، سرور، راستين، سيمگون، بس، گهگاه، بازماندن، پيش راندن، دوردستان، كدامين،  

خ و  فروز  شب  تيره،  مانده،  تهي  كنون،  كهن همنشين،  به  ورشيدپاره.  گاه  واژگاني  گرايي 

آن تشديد  يا  تخفيف  ابدال،  شكل  به  گاه  و  واژگان  كاربرد  ميصورت  واژة  ؛  آيدها  مثًال 

گرايي در آنها  است و كهن   » شب افروز «مخفف    » شب فروز «و واژة    »اكنون«، مخفف  » كنون«

  به شكل تخفيف نمود يافته است.

  . نحو كهن ٢-٤
زباني اخوان، بيش از اينكه در گزينش كلمات باـشد، در ـشكل ـصرف و نحو    آركائيـسم 

دهد. موفقيت كامل او زماني به دســت  كلمات، يعني محور جانشــيني و همنشــيني آنها رخ مي 

ـشود. «مراد از ـشعر نحو آن گونة ـشعري اـست كه  آيد كه ـشعر وي به ـشعر نحو نزديك مي مي 

ــاـهاي ديگرگون خويش را   دارد. يعني  ـهاي نحوي ابراز مي از طريق ظرفـيت خويش را و فضـ

شـاعر بيش از آنكه زبانش را در خدمت تصـويرسـازي قرار دهد، بالغت را از راه فضـاسـازي  

). اين دسـتكاري نحوي از ٨٩:  ١٣٩١آورد» (فاموري و بازيار،  چندسـوية زباني به نمايش درمي 

ه اـست؛ به عنوان مثال وقتي در اين  » تا آخرين مـصراع آن بروز و ظهور يافت ٣اولين ـسطر «غزل  

هاي/ پر عصــمت و پر شــكوه/ تنهايي و  گاه و پناه/ زيباترين لحظه خوانيم: «اي تكيه شــعر مي 

ــت ـكه تكـيه ٦٦الف:   ١٣٨٣خلوت من...» (اخوان ـثاـلث،   ـها بودن، در زـبان ـگاه لحـظه )، پـيداسـ

گونه اســـت: «اي ه اين عادي كاربرد معنايي ندارد. در اين زبان شـــكل معمول و درســـت جمل 

هاي پر عصـمت و پر شـكوه تنهايي و خلوتم» اما شـاعر با گاه و پناه من در زيباترين لحظه تكيه 

انتقال اضـافة «من» از انتهاي نيم سـطر اول به انتهاي نيم سـطر آخر بند، يعني دسـتكاري نحوي  
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ذير اـست. شعر وي در جمله، چند نمونه از فـصاحت و بالغت را به نمايش گذاـشته كه تقليد ناپ 

  ).  ٨٩- ٩٠:  ١٣٩١هاست كه تقليد ناپذير است (ر.ك. فاموري و بازيار،  همين پاره 

  . صفات٣-٤
مورد هستند كه از اين تعداد    ٢٥شامل    ،اندهايي كه در اين قطعه شعر به كار رفتهصفت

و    ١٩ براي عناصر مختلف    پر   :. صفاتي چونشوندصفت در توصيف معشوق مي  ٦صفت 

بسيار، سيمگون، مه آلود، پاك،    شكوه، بزرگ، فريبنده، راستين، ساكت، سرخ،  ت، پرعصم

هاي مختلف و  دست، قديمي، روشن، غمگين، تهي مانده، تيره، تلخ و كور براي پديده  دور

اند. شوكت، نجيب، زيبا، پاك و قديمي براي معشوق به كار رفته  شيرين، پر  :صفاتي همچون

اغلب در    ،اندهاي مختلف در نظر گرفته شدهصفاتي كه براي پديده نكتة قابل توجه آنكه،  

توان به دو بخش اصلي تقسيم كرد:  اند؛ به اين دليل كه اين غزل را ميتضاد با هم به كار رفته

شامل يادآوري خاطرات زيباي وصال معشوق است و بخش دوم كه حسرت ديدار    بخش اول

    سازد.افكند و احوال شاعر را متحول ميمياو و اندوه نديدنش بر فضاي شعر سايه 

  ٣ هاي بالغي غزلبررسي جنبه -٥
  توان در دو ساحت بيان و بديع بررسي نمود:» را از نظر بالغي مي٣ «غزل

  . بيان١-٥
  شود.هايي چون تشبيه، استعاره و كنايه اشاره ميدر اين بخش، به آرايه

  . تشبيه١-١-٥
مانند:  ؛ها به معشـوق اشـاره دارندمورد از آن ٤تشـبيه وجود دارد كه   ١٩در اين غزل، 

ســت كه شــب فروز تو  «در كوچه باغ گل ســاكت نازهايت» يا «آنجا بگو تا كدامين ســتاره

و   » گل«را به  » ناز معشــوق«ها  ) كه در آن٦٨: الف  ١٣٨٣ســت» (اخوان ثالث، خورشــيد پاره

يدپاره«را به   » وجود او« يد در ديگر   » اي از خورـش وق به خورـش بيه معـش بيه كرده اـست. تـش تـش

چنانكه در غزلوارة «به ديدارم بيا هر شـــب» از دفتر «دوزخ اما   ؛شـــوداشـــعار او نيز ديده مي
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گويد: «بيا امشـب كه بس تاريك و تنهايم./ بيا اي روشـني، اما خطاب به معشـوق مي  ،سـرد» 

ــان روي،/ كه مي ــيد پندارند./ و ميبپوش ــم تو را خورش ــم همه از خواب برخيزند»  ترس ترس

  .)٣٠٥: ت ١٣٨٣، همان(

ــاعر از تركيب٣  همچنين در «غزل  ــبيهي به وفور بهره برده كه در  »، ش ــافة تش هاي اض

در نوع   اي از مفاهيم بـسيار ابتكاريـشود و مـشبه، دربردارندة مجموعهآنها مـشبهٌ به، تكرار مي

«در   ،«در كوچه باغ گل ـساكت نازها»   ،هاي ـسرور و غم راـستين»  «در كوچهمثًال  خود اـست؛

در تمامي اين    .)٦٧:  الف  ١٣٨٣،  همانهاي نوازش» («در كوچهو كوچه باغ گل ـسرخ ـشرم»  

«كوچه» يا «كوچه باغ» اســت و مشــبه، اموري چون ســرور، غم، ناز، شــرم و   ،بهموارد مشــبهٌ

كه معناي تشـبيهي دارند و گاه دو تشـبيه را همزمان با هم   گونه تركيبات اضـافينوازش. اين 

ـهاي ـچه  از اطـنابي ـجاـلب توـجه برخوردارـند. ـبه عنوان نموـنه: «در كوـچه  ،اـنددر خود گنـجاـنده

ب حرگاه رفتن» و «در كوچهـش يمگون ـس احل ـس يار تا ـس هاي مه آلود بس گفتگوها/  هاي بـس

اي از مفاهيم اســت؛ يعني  شــامل ســلســله) مشــبه،  ٦٧: بي هيچ از لذت خواب گفتن» (همان

به مي حرگاه رفتن»، به تأويل مـش يمگون ـس احل ـس يار تا ـس بهاي بـس توان به جاي  رود و مي«ـش

هاي ـشب زنده داري». در نمونة  آن در يك كلمه گفت: «ـشب زنده داري»، يعني «در كوچه

ذت خواب گدوم نيز مي ا، بي هيچ از ـل ه آلود بس گفتگوـه اي «ـم ه ـج ـب ت:  توان  فتن»، گـف

هاي همنشـيني شـبانه يا «همنشـيني شـبانه» و اضـافة تشـبيهي را به اين صـورت نوشـت: «كوچه

ته و كوچه ابقه نداـش بيهات، تا پيش از اين در ادب فارـسي ـس هاي ـشب بيداري». اين گونه تـش

  كامًال بديع هستند. 

  . استعاره٢-١-٥
ها در ارتباط با معشــوق رهمورد اســتعاره مصــرحه وجود دارد و اســتعا ٦در اين غزل، 

بيه ميپديد آمده ق تـش وكت و زيباي عاـش ط پر ـش يرين پر اند. معـشوق به ـش ط ـش ود: «اي ـش ـش

ــوكت من»   ــط زيباي پر ش ــوكت هرچه زيبايي پاك!/ اي ش ــط پر ش ــوكت من» يا «اي ش ش

ــود» (معين ٦٧(همان:  ــط» يعني «رود بزرگ كه وارد دريا ش ــبهٌ: ذيل مدخل). «ش اي  به)، مش

بار در اين غزل براي معشــوق اخوان در نظر گرفته شــده اســت. اســتعارة ديگر،    ٣ت كه  اســ 
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ت كه به پاره وق اـس ناس  وجود معـش وقي ناـش تاره، يعني معـش ده و ـس يد همانند ـش اي از خورـش

ســت»  ســت/ كه شــب فروز تو خورشــيد پارههمنشــين اوســت: «آنجا بگو تا كدامين ســتاره

   . )٦٨: الف ١٣٨٣(اخوان ثالث،  

به عنوان نمونه: «در   ؛اســـتعارة مكنيه قابل شـــناســـايي اســـت ٦همچنين در اين غزل،  

ــاني   ،)٦٧خواند» (همان: ها كه چشـــم تو ميهاي نجيب غزلكوچه ــوق به انسـ ــم معشـ چشـ

ــده ـكه غزل ــبـيه شـ ـهاي ـچه  خواـند. ـيا در اين نموـنه: «در كوـچهـهايي نجـيب ميغزلخوان تشـ

ب ب٦٨: ها كه اكنون همه كور» (همانـش وق از نور و ) ـش اعر، پس از جدايي از معـش هاي ـش

اي از اسـتعارة مكنيه و تشـخيص را به  ها نيز گونهاند. كوري شـبروشـنايي تهي و كور شـده

  وجود آورده است.  

  كنايه  .٣-١-٥
شــود:  تعداد كنايات در اين ســروده زياد نيســت. تنها يك مورد كنايه در آن ديده مي

هيچ  بي  ؛)٦٧بس گفتگوـها/ بي هيچ از ـلذت خواب گفتن» (هـمان:    ـهاي ـمه آلود«در كوـچه

  از لذت خواب گفتن، كنايتي  از شب زنده داري و بيداري شبانه است.

  . بديع ٢-٥
  هاي بديع لفظي و معنوي اشاره كرد. توان به آرايهدر زمينة صنايع بديعي، مي

  ي. بديع لفظ١-٢-٥
روده، مهمترين آرايه تند كه به دليل  در اين ـس هاي بديع لفظي، تكرار و واج آرايي هـس

ــعر، در بخش جنبه ــيقي ش ــيقايي «غزلنزديكي آنها با موس ــي قرار  ٣  هاي موس »، مورد بررس

  گردد.ها در اينجا خودداري ميلذا از تكرار آن  ؛گرفتند

  . بديع معنوي٢-٢-٥
ــمت، آرايه ــي  م  :هايي چوندر اين قس ــفات بررس ــيق الص ــاد و تنس راعات النظير، تض

  شوند. مي
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  . مراعات النظير١-٢-٢-٥
اين غزل،   اغ گـل    ٧در  ـب ه: «در كوچـه  براي نموـن النظير وجود دارد.  مراعـات  مورد 

رمم» (همان:   رخ ـش ) ميان واژگان كوچه باغ، گل، ٦٧سـاكت نازهايت/ در كوچه باغ گل ـس

گنجند تناســب معنايي وجود دارد. و در  يي ميگل ناز، و گل ســرخ كه در يك شــبكة معنا

ــعر مي ــيد پاره پايان ش ــب فروز تو خورش ــت/ كه ش ــتاره س خوانيم: «آنجا بگو تا كدامين س

) در اينجا هم ميان واژگان ـستاره، ـشب، و خورـشيد،  مراعات النظير ايجاد  ٦٨ـست؟» (همان: 

  شده است.  

  . تضاد ٢-٢-٢-٥
ــاد در مـيان واژـگان اين غ  ٧ ــود ـكه در كلـمات  زل دـيده ميمورد تضـ كوـچه و بن  «شـ

شــب و «،  » روشــن و تيره«،  » نور و كور«، » بازماندن و پيش راندن«،  » ســرور و غم«،  » بســت

ـــيد ــت ـعابر  اـند. ـبه عنوان مـثال: «در كوـچهآـمده  » خورشـ ـهاي بزرگ نـجاـبت/ ـظاهر ـنه بن بسـ

در اينجا  .  )٦٧  ان:مان بود» (همهاي ســـرور و غم راســـتيني كهفريبندة اســـتجابت/ در كوچه

اد معنايي ميان كوچه ت عابر فريبنده  هاي بزرگ نجابت با بن تـض تجابت   بـس كه ظاهري از اـس

وجود دارد اما در حقيقت فريبي بيش نيســـت و ميان كلمات ســـرور و غم، تضـــاد به  ،  دارد

ادها و تناـسب عر ميوجود آمده اـست. اين تـض يقي معنوي در ـش بب افزايش موـس وند.  ها ـس ـش

ــي  دهموسـ اق و تضـــاد و مراـعات النظير و... خواـن ا طـب دـم د، هـمه،  قي معنوي يعني «آنـچه ـق اـن

ــب ــبتناس ــت و اين تناس ها، خود، نوعي آهنگ در درون  هاي معنوي مفاهيم و كلمات اس

بخشــند و در  ها اجزاي شــعر را از درون به هم پيوند مياين تناســب .آوردشــعر به وجود مي

  ).٩٧: ١٣٩٩كدكني،  رند» (شفيعياستحكام فرم تأثير بسيار دا

  . تنسيق الصفات٣-٢-٢-٥
ــفات متوالي بياورند يا براي يك فعل، قيود مختلف   ــم ص ــت كه «براي يك اس آن اس

، هم به توازن نحوي و درپيهاي پي«همنـشين ـشدن ـصفت  .)١٦٨:  ١٣٨١ذكر كنند» (ـشميـسا،  

مورد تنســيق الصــفات   ٨  .)١٧٥:  ١٣٩٥،  همكاران و  انجامد» (رضــاييهم به توازن آوايي مي

مانند: «اي شــط پر شــوكت هرچه زيبايي پاك/ اي  د؛  خوردر اين قطعه شــعري به چشــم مي
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و   » شـوكت  پر«) كه در آن صـفات  ٦٧: الف  ١٣٨٣شـوكت من» (اخوان ثالث، شـط زيباي پر

ــراع     » زيـبا« ــيقي افزايي و زيـبايي معـنايي اين دو مصـ ــده و موـجب موسـ ـبه ترتـيب تكرار شـ

به    » ـشوكت زيبا ـشط پر«زيرا   ؛اند. در اينجا ـصنعت قلب مطلب هم به وجود آمده اـستـشده

تبديل شـــده و همان واژگان، با تغيير در چينش خود به شـــكلي    » شـــوكت  شـــط زيباي پر«

  اند. دگرگونه آمده
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  نتيجه
هاي غنايي بديع و هنجارگريزانه اســـت.  هاي مدرن و غزلوارهاخوان ثالث، شـــاعر عاشـــقانه

» آمده ٣ هاي اشــعار عاشــقانة او در دفتر «آخر شــاهنامه» با عنوان «غزليكي از بهترين نمونه

است. اين غزل از نظر زباني، دربردارندة واژگان نو و كهن فارسي در كنار هم، نحو متفاوت  

ته اـست. و وزن عرو ابقه نداـش ـضي تازه و نوبنيادي اـست كه تا پيش از اين در ادب فارـسي ـس

ــور خـيالي همچواز نظر آراـيه ــتـعارات،    نـهاي ادبي، اخوان از انواع صـ ــبيـهات بكر، اسـ تشـ

ــب ــنايع بديع لفظي همچونتناسـ ــتفاده كرده و از صـ ــادها اسـ تكرار و واج آرايي    ها و تضـ

يري از آراية واج آرايي و تنـسيق الـصفات، موجب افزايش  گبيـشترين بهره را برده اـست. بهره

ــيقي واژگان و خوش ــويري و موس ــوتي، تص ــده و هماهنگي ص ــاريع و ابيات ش آهنگي مص

اي و جدول عاطفي اثر را به نهايت خود رسـانده اسـت. عالوه برآن اخوان از صـنايع كليشـه

ــكا ــعي در به كارگيري اش ــله گرفته و س ــيك فاص ــاعران كالس ــربي ش ل تازه و بديع اين  ض

ــت.آرايه ــته اس ــوعي اثر كه بازگو كنندة خاطره  ها داش اي  به لحاظ محتوايي، وحدت موض

ت وقي هجران گزيده اـس تالژيك از معـش يف ويژگي ،نوـس اني همراه با توـص تة انـس هاي برجـس

ــقي، نمونه ــاي رمانتيك عاش ــوق و فض ــعر غنايي متعالي و عرفان مآبانه را  معش اي موفق از ش

ــه   ــق اخوان، روزنه كند.ميعرض ــوي دنياها و افقعش ــي تازه  اي به س ــاس هاي فكري و احس

اوير تكراري غزلمي ايد و از تـص ين تهي اـست. اين هماهنگي بيگـش نظير، در چهار  هاي پيـش

ــطح زباني، آوايي، خيالي و معنايي، «غزل ــقانة  » را به عنوان الگو و نمونه٣  س اي از غزل عاش

تدارا اخته و اخوان را در اوج قلة هنر غنايي نو قرار  معاصـر براي دوـس عر نيمايي تبديل ـس ن ـش

  داده است.

   طبق گفتة نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.تعارض منافع:  
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