جنبههای بالغی در شعر اخوان ثالث

دکتر مهدی شریفیان

*

چکیده
در این مقاله به کاربرد بیان (مجاز ــ تشبیه ـ ـ استعاره ـ ـ کنایه) بدیع (لفظی و معنوی) و عروض (وزن و بحر) در اشعار اخوان
ثالث پرداخته شدده اسدک که اشان میدهد هر یک از حوزههای شعری اخوان تا چه اادازه از آرایههای بیاای و بدیعی و عروض
سدنتی و کنن سدود برده اسدکن آامه م دست اسدک بیشتر آرایههای به کار رفته در آثار اخوان آرایههای بیاای اسک و بعد بدیع
لفظی و معنوی و سپس عروضن اخوان در حوزۀ عروض سنتی از اوزان معدودی استفاده کرده اسک و در کلّ آرایههای شعری او
ساده و بیپیرایهااد خصوصاً در حوزه بیانن

واژههای کلیدی
مجاز ،استعاره ،کنایه ،تشبیه ،وزنن

* دانشگاه بوعلی سینا ،گروه زبان و ادبیات فارسی .ایران ،همدان.
تاریخ دریافت29/00/01 :

تاریخ پذیرش29/0/99 :

مقدمه
ایرانیان در بین مردم جهان با هنرِ شعر شناخته شدهاند .از روزگار قدیم ایرانیان احساساتِ خود را به وسیله شعر بیان کرده
اند .یک منظره طبیعی مثل طلوعِ خورشیید که برا ما امر عاد اسیت در دید یک شیاعر جلوه دیگر پیدا میکند .تصّرفِ
ذهنِ شیاعر در مااهیم عاد و ارتباطاتِ زندگی انسییان با طبیعت ،یا طبیعت با طبیعت ،حا یلِ نوعی بیدار اوسییت در برابرِ
درک این ارتباطات .ذهنِ شاعر تنها ذهنی است که میتواند در برابر احساس این نوع ارتباطات بیدار شود.
این ارتباطها تا بیکران گسیترده اسیت ،همانگونه که هاکسلی میگات :جهان بالقّوه از آن شعر است ،ولی از آن چشم می
پوشیند  0امّا به شیرط اینکه شیاعران آنرا در وجودِ خویا احسیاس کنن د و قبل از آنکه به رشته نظم در آید ،با هستی و جانِ
شییاعر مرتبو و پیوسییته شییود .هر گوشییها از زندگی با گوشییها از طبیعت هزاران هزار پیوند و ارتباط دارد که از این همه
پیوندها گوناگون ،ذهنِ شییاعر گاه یکی را احسییاس میکند و در برابر آن بیدار میشییود و حا یلِ این بیدار خود را به ما
نشیان میدهد .شعر زاده این کوشا شاعر است برا نمایا درکِ او از نسبتها میان انسان و طبیعت یا طبیعت و انسان یا
انسان و انسان ،زبان ادبی از زبانِ معمول فراتر میرود ،امّا آن را کامالً ترک نمیکند؛ بلکه از آن برا بیان مقصودِ خود وام می
گیرد.
زبان شعر بسترِ زبانِ طبیعی را رها نمیکند ،اگرچه در آن پهنه رفتارها و گزیناها ویژه خود را دارد.

بیان در آثار مهدی اخوان ثالث
علم بیان شیامل چهار حوزه مااز و تشبیه و استعاره و کنایه میباشد که اخوان ثالث از هر چهار حوزه این علم برا غنا
بیشییتر اشییعار خود سییود برده اسییت .در مااز بیشییتر ماازهایی که آورده به عالقه کلیت و جزئیت اسییت یا ذکر عام و اراده
خاص .در تشیبیه دو طرف تشیبیهشمشیبه و مشیبهبه) غالباً حسّی هستند و نادر پیا میآید که یک طرف تشبیه حسی و طرف
دیگر عقلی یا یک طرف تشیبیه عقلی و طرف دیگر حسیّی باشید یا دو طرف عقلی باشید .وجه شیبهها غالباً تحقیقی است نه
تخییلی ،چون میانِ وجهِ شبهها و مشبّهها در بیشتر سرودهها اعم از کهن و نوی تناسب و مشابهتها معنایی برقرار است و در
آخر این که غالب تشیبیهها ماصیّلند و هر چهار رکن تشبیه شمشبه ،مشبهبه ،وجه شبه و ادات تشبیه) را دارا میباشند و اندکی
هم مامل و مؤکد و بلیغ.
در باب اسیتعاره غالب اسیتعارههایی که اخوان ثالث به کاربرده استعاره مصرّحه میباشد یا استعاره قریب ش= مبتذل) که در
این نوع از اسیتعاره ربو دادن مسیتعارله ش= معنی مااز ) و مستعارمنه ش= معنی حقیقی) به سهولت ورت میپذیرد هرچند
در دو مورد هم اخوان ثالث از استعاره مکنیّه تخییله از نوع اضافه استعار ش= نوع دوم) سود جسته است.
در کنایه غالباً کنایهها از نوع ایما یا اشارهاند که انتقال از ملزوم به الزم به سهولت اناام میپذیرد و به وسایو نیاز نیست
و بعضاً کنایه از نوع تلویح یا رمز.با ذکر مثالهایی بحث را ادامه میدهیم:

سایه روشن شده بود.
شاخوان ثالث ،فراموش ،ص )29

مجاز به عالقه کلیّت و جزئیّت :منظور شیاعر از سیایه ،تاریکی است و این منظور ،را به قرینه وا ه «روشن» میتوان فهمید؛
شییاعر جز ش= سییایه) را آورده و اراده کل ش= تاریکی) نموده اسییت .همچنین در ادب عرفانی و عامیانه هم سییایه ،جزیی از
ظلمت و تاریکی به شمار آمده است.
0ی ماله سخن ،0011 ،09 ،با اندکی تلخیص.

آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان
شاخوان ثالث ،فریاد ،ص )28

مجاز به عالقه مضاا و مضا الیه :منظور از دیوان ،دیوان شعر است ،زیرا مضاف ش= دیوان) به جا کل مضاف و مضاف
الیه به کار رفته.
دلم دیگر آن شیییعله شیییاد نیسیییت

همه خشیم و خون است و درد و دریغ
شاخوان ثالث ،گزارش ،ص )001

مجاز به عالقه بدلیّت و پیآمد :در ایناا «خون» در معنی قصیاص و انتقام به کار رفته است به داللت التزام ،خونخواهی در
معنی قصاص معمول و متداول است؛ خونا به گردن توست یعنی خونبهایا و عواقبا.
بییهییل کییاییین آسیییییمییان پییاک

چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد
شاخوان ثالث ،چاووشی ،ص )018

مجاز به عالقه صاتت و مصصص  :در ایناا «مسیح» که در ا ل ات حضرتِ عیسیبن مریم شع) است به عنوان اسم او به
کار رفته؛ در واقع ات ش= مسیح) جانشین مو وفِ محذوف شده است.
فیراز ِدار چینییان رقصِ عییاشیییقییانییه کنم

که رقص و قصی یّه منصیییور را برند از یاد
(اخوان ثالث ،غزلک ناتمام ،ص )11

مجاز به عالقه قصم و خصیشای :منظور از منصور ،حسینبن منصور حالّج است که به اعتبار اینکه نامِ پدرِ او منصور بوده ،به
او منصور میگویند.
نقاها دیدم ز انسییان نزدِ ایشییان گاه خوب

بر قلم نارین که راه روح را وارون کشییید
شاخوان ثالث ،جذبها  ،ص)19

مجاز به عالقه مشاابتت :منظور از قلم ،قلمِ تقدیر اسیت ،بین قلمی که در انگشیتان دست قرار میگیرد و قلمِ تقدیر االهی
مشابهتی وجود دارد و آن این است که هر دو ِ آنها چیز را اعم از نقا یا سرنوشت به تصویر میکشند و رَقَم میزنند.
ا مهربان حبیب کهن ،دّیق از من سالم گو احبّا را
(اخوان ثالث ،اخوانیهبه دّیق ،ص )099
مجاز به عالقه ذکر خاص و اراده عام:

دّیق لقبِ خلیاه اول ،ابوبکر است و اسم خاص که شاعر آن را در معنی عامِ رفیق

و دوست به کار برده است.
در ما غریبها نیست خیز ا رهآشنا مرد /همراه باش ،یا خود جگر ندار ؟
شاخوان ثالث ،اینک بهار دیگر ،ص )019

مجاز به عالقه آلیت :شاعر «جگر» را آورده و به داللتِ التزام کناِ جگر را که دالور و جرأت میباشد اراده کرده است.
همییه شییییریندهن و خوشحرکییات

لیب و دنیدان بیه مثیل نقییل و نبات
(اخوان ثالث ،اینک من و این باغ ،ص )991

مجاز به عالقه آلیّت :شیاعر عضیو از بدن ش= دهان) را آورده و به داللتِ التزام کناِ آن را اراده کرده است ،فالنی شیرین
دهن است یعنی گاتار نغز و دلچسب و گرمی دارد.
زلف چون دوش ،رها تا به سرِ دوش مکن

شاخوان ثالث ،نغمه همدرد ،ص )91

شیاعر زلف معشو را در نرمی و لاافت به بر و دوشِ او مانند کرده و از او خواسته تا زلفِ خود را بر دوش نریزد .زلف
مشبه حسّی ــ دوش مشبه به حسّی ــ رها کردن وجه شبه تحقیقی ی چون از ادات تشبیه و تشبیه هم ماصّل است.
همچون تبسیییّمی کییه کنیید دختر

لایف

بینیی یادِ زهیید و خییانییه تیقییوا خییراب کن
شاخوان ثالث ،خاته ،ص )99

شاعر «روز» را که مشبّهِ حسّی است به تبسّم دختر که پاکدامن ش= مشبه به حسّی) تشبیه کرده که ویرانکننده بنا ِ زهد و
خانه تقواست .وجهشبه هم که ویرانکنندگی میباشد تخییلی است ،همچون از ادات تشبیه و تشبیه ماصّل.

من در بغل گرفته کتابی چو جان عزیز.
(اخوان ثالث،خاته ،ص )93

شیاعر کتابی ش= مشیبّهِ حسّی) را که در دست گرفته به جهتِ ارزش معنو آن به جانِ عزیزِ خودش تشبیه کرده است .در
ایناا کتاب مشیبه حسیّی ،جانِ عزیز مشیبهبه عقلی ،در بغل گرفتن وجه شیبه تحقیقی ،چو از ادات تشیبیه و تشبیه هم ماصّل
است.
خشمی که چون فریادهاشان گشته کمرنگ.
(اخوان ثالث ،به مهتابی که بر گورستان میتابید ،ص)82

شیاعر خشم را به فریاد که کمرنگ شده تشبیه کرده است ،بنابراین خشم مشبه عقلی ،فریاد مشبهبه عقلی ،کمرنگی وجهِ
شبه تخییلی ،چون از ادات تشبیه و تشبیه هم ماصّل است.
بس کییه همیییایا غم وادبییار میآییید فرود

بر سیییرِ من عی ید چون آوار میآی ید فرود
شاخوان ثالث ،آوار عید ،ص )19

شاعر عید را بسانِ آوار دانسته است که بر سرِ او فرود میآید .پس عید مشبه عقلی ،آوار مشبهبه حسّی ،فرود آمدن وجه
شبه تخییلی است چون با مشبه ش= عید) تناسب و مشابهت معنایی ندارد ،چون از ادات تشبیه و تشبیه هم ماصّل است.
شییعر میگویم چو روحِ باده چون خونِ خدا

وز زرِ سییر ِ جنون بیغل و غا سییرمایهام
شاخوان ثالث ،چکی در جواب موچکی ،ص )11

شعر مشبهِ عقلی ،روح باده و خونِ خدا مشبهبه عقلی ،وجه شبه محذوف و چو از ادات تشبیه ،پس تشبیه مامل است.
او آفیتییاب ایین شییییب و میین حِربییا

وز آفییتییاب شییییکییوه نییه حییربییا را
شاخوان ثالث،اخوانیه به دیق ،ص )001

شاعر رخسارِ مشعو را به آفتابی تشبیه کرده که در شبِ ظلمانی او دمیده و خودش را به آفتابپرستی که از آفتاب شکوه
ندارد .پس معشو مشبهِ عقلی ،آفتابِ رخسارش مشبهبه حسّی ،چو از ادات تشبیه و وجهِ شبه محذوف و تشبیه مامل است.
از آنطرف شاعر مشبه عقلی ،حِربا مشبهبه حسّی ،شکوه نداشتن وجه شبه تحقیقی و تشبیه هم مؤکّد است.
آب گیییردد چیییو آتیییا نیییمیییرود

دوز

جیییان ،حیییداییییقِ شیییی یدّاد
شاخوان ثالث ،شاه شاهان تو ،ص )998

در مصراع اوّل آب مشبه حسّی ،آتاِ نمرود مشبهبه حسّی ،چو از ادات تشبیه ،وجه شبه محذوف پس تشبیه مامل است.

امّا در مصراع دوم دوز ِ جان مشبهِ عقلی ،حدایقِ شدّاد مشبهبه حسّی ،ادات تشبیه و وجه شبه محذوف ،پس تشبیه بلیغ است.

کز لبا با عارِ مستیآور این گل شکات.
شاخوان ثالث ،ارمغان فرشته ،ص )92

گل استعاره قریب از گونه است زیرا ربو بین مستعارله ش= معنی مااز ) و مستعار منه ش= معنی حقیقی) آشکار است.
مه نیست آن مشعل که مان روشن کند راه
شاخوان ثالث ،به مهتابی که بر گورستان میتابید ،ص )82

«مشیعل» اسیتعاره مصیرّحه ش= تحقیقیه) از رخسیارِ معشو میباشد که تابان و فروزنده است .این استعاره را به مددِ وا ه
«ماه» که معموال ًتناسب معنایی با ر دارد ش= ر ِ چون ماه) و اتِ روشنی که مخصوصِ رخسار است میتوان دریافت.
بیییییداریییم قییلییمییرو کییابییوس بییس نییبییود

کیاین بختیکِ خییال به خوابم گلو گرفت
شاخوان ثالث ،غزل ،ص )38

بختک خیال اسیتعاره مکنیّه تخییلیه از نوع اضیافه استعار است آن هم اضافها که مضافالیهِ آن اسم است و استعاره از
کابوس ،در ایناا خیال که مشییبه اسییت با یکی از مالیمات مشییبهبه شحیوان) که بختک باشیید آمده ،آن قسییمت که گوینده در
ضیمیرِ خود خیال را به بختک تشیبیه کرده مکنیّه و به آن قسیمت که در تخیّلِ خود ،بختک را در خیال آورده ،استعاره تخیلیه
میگویند.
خدیو جم چو بزرگ اسییت ازین جهت گردون

چیینیین عییذاب دهیید بییا غم بزرگِ ترش
شاخوان ثالث ،قسم به آب ،ص )81

گردون استعاره مصرّحه از فلک است .در این نوع استعاره فقو مشبهبه به جا میماند ،در حقیقت منظورِ شاعر گنبدِ گردون
بوده که با توجه به وضوحِ معنایی گردون ش= فلک) نیاز به آوردن گنبد ش= مشبه) نبوده است.
کنایههای ایما یا اشاره که در آثار اخصان ثالث به کار رفته عبارتند از :سر به سنگ خوردن کنایه از بیدار شدن ــــــ ـ پناه افکندن:
کنایه از غلبه کردن بر کسی یا چیز ــ کمر بسته کنایه از شخصِ مایع و منقاد ــ به خاک افکندن کنایه از مغلوب کردن ــ خون
کردن کنایه از کشتن و به قتل رساندن ــــ طرف بستن کنایه از سود و بهره بردن از کسی یا چیز

است ـــ

ارا به جوش آمدن

کنایه از خشمگین شدن ــ دست دراز بودن کنایه از متااوز بودن
کنایههای رمز که در آثار اخصان ثالث به کار رفتهاند و این کنایه در اصاالال

یر تعریضایه اتات که وتااین آن اندی میباشد

عبارتند از :میوه نچیدن از کسی کنایه از بهرهمند نشدن از قِبَل اوست یی ی ناشستهرو کنایه از شخص بیحیا و شرم یی ی زنخ زن،
طبل زیر گلیم زدن کنایه از کار مخای کردن.

بدیع لفظی و معنوی در آثار مهدی اخوان ثالث
در حوزه بدیع لاظی اخوان ثالث بیشیتر به آرایهها همحرفی که از فروع واج آرایی است و جناس زاید که شامل سه نوع
مارّف و وسیو و مذّیل میباشید و جناس اشیتقا نظر داشیته است و در بدیع معنو بیشتر به آرایهها ایهام ،ایهام تناسب،
ایهام تبادر ،ارسالالمثل ،پارادوکس و متنافضنما .از بدیع لاظی و معنو که در آثار اخوان ثالث آمده است:
گاهی سکوتی بود ،گاهی گات و گویی
شاخوان ثالث ،قاعه یاد ،ص )99

نعت همحروفی دارد زیرا دا «گ» تکرار شده است.
تیا کی بیه انتظییار قییامییت توان نشیییسیییت

بیرخیییز تییا هییزار قیی یامییت بییه پییا کنی
شاخوان ثالث ،قاعه خاته ،ص )98

دو وا ه «قیامت و قیامت» با هم جناسِ تام دارند ،لاظ هر دو یکسیییان امّا معنی آنها مختلف اسیییت اوّلی به معنی قیامتِ
مصالح و معمول است و دومی به معنی آشوب به پا کردن است چنانکه در میان اِفواهِ عوام رایج است که میگویند :قیامتی به
پا کرده که نگو و پرس.
این سرکشانِ سرخوش اعصار ،این سرخوشانِ سرکا ایّام
شاخوان ثالث ،قاعه سرود پناهنده ،ص )030

«سرخوش و سرخوشان» جناس اشتقا از نوع جناس پسوند دارند ،زیرا در سرخوشان ،پسوندِ «آن» اضافه شده است.
زمان را با زمین گویی نبرد است
شاخوان ثالث ،قاعه پند ،ص )011

«زمان و زمین» جناس اشتقا ش= اقتضاب) دارند چرا که کلمات متاانس از حیث مصّوت بلند با هم فر دارند.
ابر که داده پیکره کوه را شکوه
شاخوان ثالث ،قاعه شکار ،ص )011

«کوه و شکوه» جناس زاید از نوع جناس مارّف ش= مختلفاالول) دارند ،حرف «شین» در شکوه اضافی است.
تا ظهر میچمد خوش و با همگنان خویا
شاخوان ثالث ،قاعه شکار ،ص )012

«خوش و خویا» جناس زاید از نوع جناس وسو دارند ،حرف «یا» در خویا اضافی است.
نییک وقییت نَسیییتَعِینا مِنَ الخَمر اسییییت

بشیییینییاس خییار و خییاره و خییرمییا را
شاخوان ثالث،جواب اخوانیه دیق،ص )008

میان خار و خاره جناس مذیّل وجود دارد زیرا خاره یک امت اضافی دارد.
بیا از حریاان زهره میپایید ما را.
شاخوان ثالث ،قاعه یاد ،ص )99

نعت هم دایی دارد و آن تکرار مصّوتِ بلند «آ» میباشد.
از شییییبسییییتییانِ شییییعییر پییارییینییه
میین هییمییان طییا یلِ ارغیینییون سییییازم
ارغیینییون ،نییالییههییا ِ روحِ میین اسییییت
دردنییاک اسیییییت و وحشیییییی آوازم
شاخوان ثالث ،قاعه بیسنگر ،ص )31

در این قاعه ادبی آرایه ردّالعازالیالصیییدر به کار رفته یعنی کلمه آخر بیت ارغنون ش= عَاز) در آغاز بیتِ بعدش= یییدر)
تکرار شده است.
امشییییب سییییرود و سییییّرِ دگییر دارد

امشییییب هییوا ِ کییو

بییه سییییر دارد

شاخوان ثالث ،قاعه سرود پناهنده ،ص )039

بین سِرّ و سَر جناسِ ناقص ش= محرّف) وجود دارد زیرا دو کلمه همهاا و همواک در مصّوتِ کوتاه اختالف دارند.
به چنگ آریم با جنگ و به دست داد بسیاریم

و خواهد دید او از داد فرجامِ خوشییایندش
شاخوان ثالث ،کنون بنگر به خوزستان،ص )89

میان چنگ و جنگ ،جناس خو یا تصحیف وجود دارد ،شکل نوشتار ِ دو کلمه یکسان و فقو در نقاه اختالف دارند.
داغ از درد عییبییث دانسییییتیین و دیییدن

درد از داغ عییبییث آمییوخییتیین ،خییوانییدن
شاخوان ثالث ،این همانیها،ص )12

در این قاعه آرایه طرد و عکس یا تبدیل و عکس به کار رفته است.
مکرّر کن «امید» این نغمه تا خاطرنشین گردد

خوشیا اقلیم خوزستان و خورشید خارخندش
شاخوان ثالث ،خوشا اقلیم خوزستان ،ص )80

در این بیت آرایه ردّالمالع به کار رفته چون مصراع دوم این بیت عیناً در آغاز همین غزل اخوان ثالث آمده است.
بر هم نهاده چشم و روان ،دستها به جیب
شاخوان ثالث ،خاته،ص )93

وا ه «روان» ایهام دارد و به دو معنی اسیت یکی به معنی راهی شدن و حرکت کردن وطی مسیر نمودن است و دیگر به
معنی جان و روح است که در ایناا به معنی جان و روح به کار رفته با توجّه به قرینه چشم.
ماهوم بیعدالتی و نیا و نوش را.
شاخوان ثالث ،خاته ،ص )91

در «نیا و نوش» آرایه تضاد که از فروعِ روشِ تناسب میباشد وجود دارد.
زنهار بیگدار نباید به آب زد.
شاخوان ثالث ،خاته ،ص )98

شاعر دراین قاعه ،آرایه ارسالالمثل به کار برده که از فروعِ روشِ تشبیه میباشد.
گروه تشنگان در پچپچ افتادند.
شاخوان ثالث ،سترون ،ص )18

پچپچ در ایناا آرایه یدا معنایی را به وجود آورده است زیرا دا پچپچ مستمع را به منبعِ وت که آهسته حرف زدن
باشد هدایت میکند.
اینک این دل من اسییت ،تیر را نشییانهشییان

تییا کاییا و کی جهیید برقی از کمییانییههییا
شاخوان ثالث ،غزلگونه قولی در گاهی ،ص )30

میان تیر و نشانهها و کمانهها که جمع کمان است آرایه مراعات نظیر برقرار است.
دل از کف میبرنییدم خوبرویییانِ نر و مییاده

به دل بردن بلی فر نباشییید ماده و نر را

شاخوان ثالث،کوچهباغی ،ص )92

در بیت آرایه ار ییاد و تسییهیم به کار رفته زیرا تناسییب بین معانی و الااظ آن قدر آشییکار اسییت که پایان بیت با توجه به
مصراعِ قبل قابل پیابینی است و خواننده با توجه به مصراع اوّل میتواند مصراع دوم را حدس بزند.
دیید آخر لعنییت پیر بیه من هم رو نهییاد

غم سیرم بر دست و دست آرنج بر زانو نهاد
شاخوان ثالث ،لعنت پیر  ،ص )32

در بیت آرایه متتابعش= ارداف) به کار رفته زیرا در مصییراع دوم چند مالب ذکر شییده که هر مورد به نحو ادامه معنایی و
توضیح موردِ قبلی میباشند.
رخا میا را کشیییتهاند این نابرادر ناکسیییان

تا سی یرِ چاهِ شیییغادم پیر یابو چون کشییید
شاخوان ثالث ،جذبها  ،ص )10

بیت آرایه تلمیح دارد و به واقعه کشته نشدن رستم توسو شغاد اشاره دارد.
هییرگییز نییگییاییت در ت یبِ سیییرمییاسیییوز

افییزون کیینییییید تییابییاِ گییرمییا را
شاخوان ثالث ،دیق میگوید،ص )099

تب سیرماسوز عبارت پارادوکسی و متناقضنماست چون تب گرمیآور است نه سرد آور ،پس شاعر دو چیز متناقض ش=
تب و سرما) را با هم جمع کرده است.
نییلییرزد دل و دسییییت او در «عییمییل»

کییه مییانییاد دسییییت و دلییا اسییییتییوار
شاخوان ثالث ،سیاس و درود،ص )938

وا ه «عمل» ایهام تبادر دارد زیرا وا ه «امل» به معنی آرزو راهم به ذهن متبادر میکند.
عروض در آثار اخوان ثالث
بیشیییتر وزنهایی که اخوان ثالث در سیییرودهها نو خویا به کار گرفته در بحر هزج و رمل یعنی مااعیلن و فاعالتن
اسیت و در سرودهها سنتی غالباً بحر هزج مثمن سالم که از چهار بار تکرار مااعیلن پدید می آید و بحر رجزِ مثمن سالم که
از چهار بار تکرار مسیییتاعلن پدید میآید و بحرِرجزِ مثمنِ ماو که از چهار بار تکرار ماتعلن پدید میآید .اینک برا نمونه
بحر و وزن چند سروده نو و سنتی را متذکر میشویم:
هرگز فراموشم نخواهد گشت هرگز
شاخوان ثالث ،قاعه یاد ،ص )90
شمستاعلن مستاعلن فع :بحرِ رَجَز)
با نوازشها لحنِ مرغکی بیداردل
شاخوان ثالث ،قاعه ارمغان فرشته ،ص )91
شفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن :بحر رمل مثمن محذوف)
سیاهی از درون کاهدود و پشتِ دریاها

شاخوان ثالث ،قاعه سترون ،ص )19
شمااعیلن مااعیلن مااعیلن مااعیلن :بحر هزجِ مثمنِ سالم)

بانگهی گمشده در کهنه خاطرات
شاخوان ثالث ،قاعه نظاره ،ص )89
شماتعلن ماتعلن فاعالت فع :بحر سریع)
هوا سرد است و برف آهسته میبارد
شاخوان ثالث ،قاعه سگها و گرگها ،ص )19

شمااعیلن مااعیلن فعولن :بحر هزج مسدّس محذوف)
رو به هر سییویی که رفتم بسییته دیدم راه را

آزمیودم هیم دراز و دور و هیم کوتییاه را
(اخوان ثالث ،قاعه غزل،ص )92

شفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن :بحرِ رملِ مثمنِ سالم)
میاهی کیه ز مهرش دل من در تیب و تیاب اسیییت

میاننیدهتر از گل به گل ،از آب به آب اسیییت
شاخوان ثالث ،قاعه آب آمده آورده گلی ،ص )39

شماعول مااعیلا مااعیلا فعولن :بحر هزج مثمنِ اخرب مکاوفِ محذوف)
فردا چرا؟ هم امروز ،کییار بکن کییه بییاییید

شیییای ید برای یت ا

مرد ،فردا دگر نی یای ید
شاخوان ثالث ،هم امروز،ص )13

شماعولا فاعالتن ماعولا فاعالتن :بحرِ مضارع مثمنِ اخرب)
آه چییه پینهییاور و رف اسییییت عشیییق

آ شیییگاتا ،چه شیییگرف اسیییت عشیییق
(اخوان ثالث ،قاعه آ شگاتان ،ص )81

شماتعلن ماتعلن فاعلن :بحر سریع مَاو ِ مکشوف)
مییروم دگیر دیییارت ،خیییز و تیوشییییه سیییارم کن
دل کیه شییید لبیالیبِ دردت ،خون به سیییاغرِ جگرم کن
شاخوان ثالث ،باز هم شبی سیر شد ،ص )21
شفاعالت مااعیلن فاعالت مااعلین :بحر رَمَلِ مثمن)
بییا این پر بییاز

مرا آخر کنی دیوانییها

پیدا شییو از پنهان خود ،آخرتم ییاحبخانها
شاخوان ثالث ،ا لم یالد یولد خدا ،ص )011

شمستاعلن مستاعلن مستاعلن مستاعلن :بحرِ رجزِ مثمن سالم)

نتیجه
ماازها به کار رفته در آثار اخوان ثالث بیشیتر مااز به عالق کلیت و جزییت یا ذکر عام و اراده خاص اسیت .در تشبیه
دو طرفِ تشبیه ش= مشبه و مشبهبه) غالباً حسّی هستند و نادر پیا میآید که یک طرف تشبیه حسّی و طرفِ دیگر عقلی یا دو
طرف عقلی باشید ،وجه شبهها هم غالباً تحقیقی است و غالب تشبیه ماصّلاند .غالب استعارههایی که اخوان در آثارش به کار
برده اسیتعار مصرّحه یا استعار قریب میباشد .در کنایه غالباً کنایهها از نوع ایما یا اشارهاند در حوز بدیع لاظی اخوان بیشتر
به آرای همحروفی و جناس زاید و جناس اشییتقا نظر دارد و در بدیع معنو بیشییتر به آرایهها ایهام ،ایهام تناسییب ،ایهام
تبادر ،ارسیالالمثل ،پارادوکس و در آخر بیشیتر وزنهایی که اخوان در سرودها سنتّی غالباً بحر هزج مثمن سالم که از چهار
بار تکرار مااعلین پدید میآید و بحرِ رجزِ مثمن سالم که از تکرار چهار بار مستاعلن پدید میآید و بحرِ رجزِ مثمن ماو که
از چهار بار تکرار ماتعلن پدید میآید.
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