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چکیده
شعر «میراث» یکی از اشعار مهدی اخوان ث الث است

هتش شتاسر ستعی هترت است

تر ن تا

استفات از ز ان ات ی فاخر ،تناسب و پیوند محکمی میان صورت و محتوا ایجات هند.
تر این مقالش ا روشی تحلیلی  -توصتیفی تش سوامت تکترار ،اناتجا و روایت تر شتعر
«میراث» پرتاختش شد اس

تا نقش روا ط موجوت ر سناصر ساختاری این شعر ،هش تالل

هلّی

ماندگاری و زیبایی ن نشان تات شوت .نتیجش این اس

هش شاسر تر این شعر ا توجش فراوان تش

ساختار ،اناجا صوری مناسبی ش شعر خشید و ا استفات از روا ط ستاختاری چتون تکترار،
اناجا و روای  ،شعری را پدید ورت اس هش هم از نظر حان انتخاب واژگتان و مناستبات
نها تر جایگا همنشینی و جانشینی از شعرهای موفق معاصر اس .
کلیدواژهها :ساختار شعر معاصر ،تکرار و اناجا تر شعر اخوان ،روای  ،اخوانثالث ،تحلی

شعر میراث.

تاریخ تریاف
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تاریخ پذیرش مقالش1394/9/29 :
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این شعر را ساختش اس  ،تبیین ،و از این طریق مهمترین ویژگیهای ساختاری این شتعر و رمت
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 .1مقدمه
از زمان فرتینان تو سوسور ش این سو پرتاختن ش ستاختارها ،مهمتترین تلمشت ولی و
تغدغش پژوهشگران تر سلو مختلف از جملش ات یات وت اس  .فرضیّش نظا منتد توتن
ز ان ،منتقدان را ر ن تاش هش ات یات را نی سامانشای نظا مند دانند و همان تمتای ی
را هش سوسور میان ز ان و گفتار و محور جانشینی و محور همنشتینی متییافت  ،میتان
مطلق ز ان ات ی و ز ان غیر ات ی یا ند .رویکرت ز انشناسی ستاختارگترا تش مصتداهها و
جنبشهای مختلف ز ان یعنی گفتارها معطوف اس  .تر این نظریّش منتقتد متیهوشتد تتا
مصداهها و سویشهای گونتاگون ات یتات ،یعنتی انتواع مختلتف و چگتونگی پیتروی یتا
رگش از هنجار و ساتت 2را مورت ررسی و تحلی هرار تهد.
شعر «میراث» یکی از شعرهای مشهور اخوانثالث اس  .این شعر یازت ندی هتش تر
سال  1335سروت شد و تر مجموسش خر شاهنامش منتشر شد  ،از شعرهایی است هتش
نشاندهند هام سبک شعری سرایند ن اس  .شعر میراث ش نظر میرسد ،هم از نظتر
حال و حال شاسر و القای ن ،و هم از نظر شک ظاهری و نمای یرونی و چگتونگی
رتیف و هافیش تر هر ند ش سنوان زنگ پایان ا توجش ش محتتوای هتر یتک از نتدها از
شعرهای تأثیرگذار اخوان اشد.
این شعر ،هش ج رافیای تاریخی ایران را ا حاّی نوستالژیک مرور میهند تر رتارند
تصویرهایی اس هش از اندیشش واحدی سرچشمش گرفتش اس  ،اندیششای هتش تش ز تانی
ات ی یان شد اس  .نگا شاسر ر پوستینی ،اندیشش و خیال او را تر فاق تورتس تش
گرتش تر ورت و ا گاتر تجر شها و تاناتشهتای شتاسر تر میختتش و تر هالتب ز تانی
تشخص یافتش ،شعری پدید ورت اس هش گویی شنوند را نیت تر همتان فهتاها ستیر
میتهد .نا شعر «میراث» خوت حاهی از محتوا و مهمونی اس هش نگاهی ش میتراث و
فرهنگ گذشتش ایران تارت .تر میان شاسران نوپرتاز معاصر ،اختوانثالتث ،تیش از همتش
تلباتگی ش میتراث فرهنگتی ،ات تی و تتاریخی گذشتتش تارت و یشتتر و گاتترت تتر و
گوناگونتر از هر اتیبی جلتو هتای تأثیرپتذیری از ایتن میتراث را تر شتعر او متی ینتیم
(حانلی .)142 :1391 ،این گرایش اخوانثالث را ش سنّ اید از ن نتوع تانات هتش او
اصوال از تید رمانتیاتی ناب ش سنّ نوستالژی تارت .او ر خالف ایاری از شتاسران
معاصر ،هش تر مقا فرهنگ و سنّ گذشتش ایران سر تعارض و ناسازگاری تارند ،تمتا
جلو های این تمدن را توس تارت و ش ن سشتق متیورزت تش گونتشای هتش تر یشتتر
1
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اشعارش رای این میراث غنی حارت میخورت؛ حارت از اینکتش ن ستنّ و گذشتتش
ترخشان از ین رفتش اس ؛ نا راین میتوان گف نگا تاریخی اخوان مبتنی ر تو اصت
حارت و خشم شک گرفتش اس
 1-1بیان مسئله

 1-2روش پژوهش

این مقالش ا رویکرتی تحلیلی  -توصیفی ش ررستی شتعر «میتراث» متیپترتازت؛ تدین
منظور ،این شعر نخا ر اسا هاسد «تکرار» مورت ررسی هرار گرف ؛ سپس سنصتر
«اناجا » ش سنوان یکی از امکانات ساختاری این متن ررسی و ضمن رشمرتن سوامت
این تو سنصر ،مشخص شد  ،هش شاسر از این سناصر چش استفات هتایی هترت و تر نهتا
چش تص رّفاتی هرت و نقش این تصرّفات تر پیا شعر چش وت اس  .تر پایان نی سنصتر
«روای » مورت توجش هرار گرفتش تا نمایاند شوت این سنصر چتش نقشتی تر ستاختار ندی
این شعر تاشتش اس .
 1-3پیشینهي پژوهش

تر اب پیشینش این حث ،تحقیقی ا این رویکرت تر ررسی شعر «میراث» انجا نگرفتش
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یان اندیششهای ترتناک تاریخی -فرهنگی تر شعرهای اخوان جلو هایی متفتاوت تارت.
شعر «میراث» نی از ن تستش شعرهایی اس هش تر زمینش حارت و افاتو تتاریخی-
فرهنگی شاسر خلق شد اس ؛ اما میتوان این شتعر را عتد از شتعرهایی چتون « ختر
شاهنامش»« ،زماتان»« ،هصش شهر سنگاتان» و «هاو یا اسکندر» از زیباترین و نتابتترین
سروت های اخوان تانا  .ا این توصیف این سؤال پتیش متی یتد هتش تر صتورت یتا
معنای این شعر چش رازی نهفتش اس هش شعر «میراث» ش ایتن ترجتش از زیبتایی رستید
اس  .ش نظر نگارند این جاتار ،راز زیبایی این شتعر تر گتروی ظرافتهتای صتوری و
ساختاری و ارتباط متقا ن ا اندیشش مورتنظر شاسر اس .
نگارند تر این پژوهش تر پی ن اس هش شعر میراث اخوان را تر استا نظریتش
ساختارگرایی مورت تج یش و تحلیت هترار تهتد و ترای ایتن ستؤاالت هتش« :مهمتترین
ویژگیهای صوری و ساختاری شعر «میراث» هدا اس ؟ و هارهرت سنصر تکرار ،اناجا
و روای تر این شعر چگونش اس ؟ پاسخ یا د.
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اس  .اما تر ررسی این شعر اشاراتی ا رویکرتهای متفاوت از سوی پژوهشگران شتد
اس ؛ از جملش شمسلنگروتی ا تیدگاهی محتوایی ن را استتراض خشتم لتوت اختوان
معرفی میهنتد (شتمسلنگتروتی .)520 :1387،تاتلیمی نیت تا یتان اینکتش ایتن شتعر تش
گذشتشهای تور مینگرت ،ن را یکی از اشعار زیبای اخوان متیتانتد (تاتلیمی.)74 :1383،
حقوهی نی ن را اولین ازتاف ذهنی اخوان ناب ش نیاهان خوت میتاند (حقوهی:1387،
 .)108سلیپور تر هتاب ساختار ز ان شعر امروز نی اشار هایی ش نوع واژگان ایتن شتعر
تارت؛ رای مثال ش ترهیب زیبای «روزگار لوت» تر این شتعر متیپترتازت (سلتیپتور:1387،
 .) 273محمدی ملی تر هتا ی هش تر ار شعر و زندگی اخوان نوشتش اشاراتی ج یتی تش
رخی سناصر ساختاری چون هافیش تر شعر اخوان تارت (محمدی ملتی .)312 :1389،محمتد
رضا روز ش نی تر هتاب «شرح ،تحلی و تفایر شعر نو فارسی» تحلیلی از شعر میتراث
اخوان ارائش هرت اس (روز تش )36-32 :1389 ،و نویاتند تر ایتن اثتر تدون توجتش تش
زیباییهای ساختاری فر شعر ر روی محتوای ن تأهید تاشتش و سعی هرت ا تأهید تر
هلیدواژ پوستین ش ررسی محتوایی شعر میراث پرتازت .تر این مقال سعی شد است
ا روشی سلمی و ا استفات از نظریش ساختارگرایی ش ررستی صتورت و محتتوای ایتن
شعر پرتاختش و توازن و اناجا صورت و محتوای شعر میراث نشان تات شوت.
 4-1چارچوب نظري پژوهش
 4-1-1ساختار

هر پدید ج ئی از ه ّ اس و فقط تر ترون ن هت ّ متیتتوان ن پدیتد را ترست و
هام فهمید .روا ط متقا اج ا و سناصر تشکی تهند هر ه ّ را ساختار 3میگوینتد .تر
اثر ات ی نی ساختار ش تما سناصر و اج ایی گفتش متی شتوت هتش تر ارتبتاط متقا ت تا
ن اثر را پدید ورند (.)Abrams,1970:34
یکدیگر هرار تارند تا هلّی
 4-1-2ساختارگرایي
تا اوای هرن یا  ،یشتر پژوهشها تر حوز نقد ات ی ،نگتا  ،شتیو و روش ررستی و
تحلی خوت را یرون از متن جا وجو میهرتند؛ اما تر غاز ایتن ستد تستتاورتهای
فرتینان تو سوسور تر حوز ز انشناسی ،نوسی تگرتیای روششناختی را تر این زمینش
رهم زت هش ش موجب ن ،هر نوع ررسی هش ش یرون از اثر را می ترت ،مترتوت شتناختش
شد .سوسور ا پافشاری ر هرارتاتی وتن ز ان ،نشتان تات هتش سوامت ترون ز تانی تر
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ز ان هیچ تأثیری نمیگذارت ( .)Hawkes,1997:26هائ شدن ش چنین نقشی رای ز تان
تر واهع ناتید گرفتن ماائ تاریخی ،اجتماسی ،فرهنگی و ...و تاتن نقش فرسی ش نها
وت .عد از او یاهو ان ،4ترو تاکوی ،5هالیدی 6و ایاری از فرمالیاتها ایتن نظریتش را
سمیقا مورت مطالعش و ررسی هترار تاتنتد و تامنتش ن تستتاورتها را تش حتوز ات یتات
هشاندند .فرمالیاتها معتقد وتند هش فر و شک  ،وسیلش یان محتتوا نیات  ،لکتش ایتن
محتواس هش ش شک گیری فر همک میهند .از نظر نان محتوا اتر و زمینتش مناستب
شک ش شمار می ید (ایگلتون .)6 :1388،نان ش هشف اصول و هواسدی سالهشمند وتنتد
هش اثر ات ی ا نها ساختش میشوت و اینکش ،این اصول و هواستد چگونتش متتن ات تی را از
غیر ات ی متمای میهند .این منتقدان ا این تیدگا خوت تنها متن را اسا هار خوت هرار
تاتند و ش زندگی ،شخصی و سوام یرونی و غیر متنی توجهی نداشتند.
این تگرگونیهای گاترت تر حوز ات یات و نقتد ات تی ستبب شتک گیتری مکتتب
ساختارگرایی 7شد .این مکتب «تر پی ن اس هش الگویی از خوت نظا ات یات ش سنوان
مرجع یرونی ثار جداگانشای هش ررسی متیهنتد تش تست تهتد» (استکول .)26 :1383،
منتقدان ساختارگرا ا هارهای افراتی چون یاهو ان ،استتراو  ،8روالن تارت 9و ...تا
تأهید ر روا ط میان سناصر سازند تر تاخ هر ساختار و مناسبات ترونی میان نها تش
تحقیق تر زمینش ا پدیتد هتای مختلتف ات تی ،اجتمتاسی و فرهنگتی جوامتع مختلتف
پرتاختند تا اج ا و سناصر اصلی نها و ارتباطشان را تر ساختار هلّی هشف هننتد؛ ترای
نمونش استراو نظریشای را تر مرت شناسی پایشگذاری میهند هش ر اسا ن شتناخ
هر فرهنگ و جامعشای تنها از مایر شناخ ساختار فرهنگی ن جامعش و روا ط ترونی
نها معنا می گیرت و اگر هرار اشتد ایتن مفتاهیم ررستی گترتت ،تنهتا از ماتیر مقایاتش
ساختارهای متعدت میاّر خواهد وت (لیچ 57-70 :1358،هارلند )354-360 :1388 ،یا هالیتدی
و حان 10رای ررسی اناجا تر متن ،ساختار هلّی ن را تر سش جت روا تط معنتایی،
لفظتی و نحتوی ن متورت تحلیت هترار تاتنتد (.)Halliday and Hassan,1976: 109
توتوروف11نی رای ررسی ه ّ هر اثر ات ی ن را ش چند ج تقایم میهنتد و نهتا را
تر ارتباط ا هم مورت تحلی هرار میتهد .او ماائ مر وط ش اثر ات ی را تش ستش تستتش
جنبش هالمی متن ،جنبش نحوی و جنبش معنایی تقایم ندی میهند و مینویاتد :متا ترای
تحلیت هتتر اثتتر ات تتی ایتتد ایتتن اج ت ا را تر تقا ت تتاهم متتورت ررستتی هتترار تهتتیم
(توتوروف .)33-39 :1379،نا راین تحلی ساختار هر اثر ات ی ش این معناس هتش اجت ای

ن اثتتر تر ارتبتتاط تتا یکتتدیگر و تر ارتبتتاط تتا هلی ت اصتتلی ن اثتتر ررستتی شتتوت.
ساختارگرایان ا این روش ،هصد تاشتند اصول و هوانین ثا و ت ییترناپتذیری را پیتدا
هنند هش ساختارها ر اسا ن شک گرفتشاند.
اگر هرار اشد تر جمع ندی نهایی ،مراح نقد ساختاری یان شوت ،میتوان گف هش
رویکرت نقد ساختاری از سش مرحلش تشکی میشوت:
 -1استخراج اج ای تشکی تهند ساختار اثر
 -2ررسی ارتباط اج ا
 -3نشانداتن تال لتی هش تر هلّی ساختار اثر ها و وجوت معنا را تر ن امکانپتذیر
میسازت (گلدمن)10 :1382،؛ (هدمیاری و تالئی میالن.)1384 :1389،
تر این پژوهش سعی ر ن اس  ،روا ط معنایی ،واژگانی و نحوی و تش طتور هلّتی
سناصر ز انی و ساختاری هش هلّی ساختاری شعر «میراث» را میسازت و تر القتای پیتا
مورت نظر شاسر نقش تارت ،ا توجّش ش سش هاسد تکرار ،اناجا و روای متورت ررستی
و تحلی هرار گیرت.
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 .2بحث
 2-1تکرار

تکرار12از سوام ایجات توازن و تر نتیجش هاسد اف ایی و رجاتشسازی اس  .این ماتللش
رای نخاتین تار از ستوی یاهو اتن مطترح شتد است  .او معتقتد توت هتش «فراینتد
هاسد اف ایی چی ی نیا ج توازن تر وسیعترین مفهو ختوت و ایتن تتوازن از طریتق
تکرار هالمی ش تس می ید» (صفوی .)150 :1380،یکی از اهداف اصتلی شتعر ،ارضتای
نیاز ذاتی اناان ش تکرار اس (غیاثی ،)138 :1368،تأثیر تکرار را تر شتعر متیتتوان از تو
جنبش مورت ررسی هرار تات :یکی اینکش تکرار ،یکی از سوام مهم موسیقایی شتعر است
و تر هر گونش نظم موسیقایی ،خوا تر شعر اشتد ختوا تر موستیقی ،تکترار نتوسی از
توازن را ش وجوت می ورت و تیگر اینکش وهتی شاسر ،موضوسی را تر شعر ختوت مطترح
میهند ا هر تکراری هش می ورت ،هام هبلی را تر ذهن مخاطتب زنتد متیهنتد؛ تش
همین تلی «تکرار از هوی ترین سوام تأثیر اس و هترین وسیلشای هش سقید یا فکری
را ش های القا میهند»(شفیعیهدهنی.)99 :1388،

تحلی ساختاری شعر «میراث» اخوان ثالث

تکرار از جملش ویژگیهای سبکی شعر اخوانثالث اس  .این ویژگی ،هش ش سلم تدیع
مر وط اس  ،سام ایار مهمی تر اناجا خشیدن ش شتعرهای اوست (شمیاتا:1388،
 .)471از نجا هش توازنها ش سش گرو توازنهتای وایتی ،واژگتانی و نحتوی تستتش نتدی
میشوت ،میتوان انتواع تکرارهتا را تر شتعر«میتراث» تر ستش حتوز توازنهتای وایتی،
واژگانی و نحوی ررسی هرت:
 2-1-1توازن آوایي

«منظور از توازن وایی13مجموسش تکرارهایی خواهتد توت هتش تر ستطل تحلیت وایتی
امکان ررسی مییا د» (صتفوی .)161 :1380 ،توازن وایی خوت ش تو خش همّی و هیفتی
تقایمپذیر اس (سلوی مقد .)113 :1377،
 2-1-1-1توازن آوایي کمّي

توازن وایی همّی ش وزن مر وط اس  .وزن ا موسیقی ارتباط ماتقیم و تنگاتنتگ تارت
و یکی از تالی اصلی توازن تر شعر همین سنصر وزن اس  .وزن و سناصتر موستیقایی
هش صورتگرایان و ساختارگرایان دان توجهی خاص تارنتد.

شعر از سناصر مهمّی اس

نها می گویند هش وزن از جملش سناصری اس

متن سوتمند اس ؛ چرا هش ش نظر نتان اصتوال میتان وزن و محتتوا همتاهنگی

نابی میتواند وجوت تاشتش اشد(14همان .)113:وحیدیان هامیار تر این ار مینویاد« :هر
شعری اتش ش محتوا و حال

ساطفیش ا وزن خاصّی مطا ق

شاسر از میان اوزان شعر ،وزنی را هش ا محتوا و حال

تارت؛ ش سبتارت تیگتر،

انفعالی شعرش هماهنتگ اشتد،

رمیگ یند» (وحیدیان هامیار .)61 :1386،او ا تأهید ر همتاهنگی موضتوع و وزن ،اوزان و
مفاهیم شعر فارسی را ش چند گرو تقایم می هنتد» :یکتی از مهمتترین ایتن گترو هتا
متفرسات مختلف حر رم اس ؛ اوزان نتر و ستنگین هتش تر معتانیای ماننتد مرثیتش،
هجران ،ترت و حاترت و گلتش تش هتار رفتتش است »(همتان )72:اوزانتی ماننتد فعالتتن
(=فاسالتن) فعالتن فعالتن فعلن (فع لن) -.مفاسلن فعالتن مفتاسلن فعلتن (فتع لتن)-.
مفعول فاسالت مفاسی فاسلن.

15

اخوانثالث شعر «میراث» را تر وزن «فاسالتن فاسالتن فاسالتن فعلن» سروت هتش از
متفرسات حر رم اس

و همچنانکش پیش از این یان شد ،مهمتترین مهتمونی هتش تر
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هش تر رسیدن ش معنتای شتعر و ترک و
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این شعر می توان رتّپای ن را جا  ،مهمون حارت و تاسّتف تر گذشتتش ترخشتان
ایران اس ؛ این حارت ترتمندانش درستتی وزن مناستب ختوت را یافتتش است ؛ تدین
ترتیب تر ساختار این شعر میان محتوا و وزن هماهنگی مناسبی رهرار و این ویژگتی از
تید نقد ساختاری ترخور توجش اس .
 2-1-1-2توازن آوایي کیفي

توازن وایی هیفی ناظر ر تکرار یک واج ،چند واج ترون یک هجا یا ه هجا است
و مصوّت تر محور همنشینی ش تس

از تکرار شدن صام

و

متی یتد هتش ختوت ستبب

ایجات نوسی موسیقی ترونی تر شعر میشوت .این توازن سالو ر هتارهرت لفظتی ،یعنتی
تأثیر تر جنبش موسیقایی شعر ،میتواند هارهرتهای محتوایی و معنایی نیت تاشتتش اشتد
ویژ اگر این نوع هماهنگیهای صوتی ا موهعی

و زمینش موضوسی و محتتوایی شتعر

مناسب اشد ،ایار مؤثر میافتد (سلوی مقد  )116 :1377،و میتواند ما را ش معنای پنهتان
متن رساند هش تر ذهن شاسر وجوت تارت.
16
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یشترین تکرار وایی رجاتشای هش تر این شعر تید میشوت ،تکترار مصتوت لنتد
« » اس  .این مصوت  262ار تر ساختار این شعر استفات شد و تش گونتشای متؤثر تر
خدم

تداسی معانی مورت نظر شاسر هرار گرفتش اس  .صدای « » اولین چی ی را هش تش
و حارت اس

گوش میرساند ،طنین

هش ا محتوای این شعر اینهمانی تارت و ایتن

صدا و وایی هش از تکرار این مصوت رمیخی ت ،حال و هوای معنایی و ساطفی ستخن
را ش ذهن خوانند میرساند؛ رای مثال تر ند زیر ا تکرارهای « » میتوان تش وضتوح
صدای

و افاو

شاسر را تر مایر طوالنی تاریخ شنید:

«پوستتتینی ههنتتش تار متتن /یاتگتتاری ژنتتد پیتتر از روزگتتارانی غبتتار لوت/
سالخورتی جاوتان مانند /ماند میراث از نیاهانم مرا این روزگار لوت» (اخوان-
ثالث)32 :1381،

نکتش مهم اینجاس

هش مصوت « » تر این شعر یش از هتر واج تیگتری تش سنتوان

یکی از حروف هافیش و رتیف هرار گرفتش اس  :غبار /روزگار ،مهر تان /تاستتان ،نیتات/
یات /ات ،غبار /میتار ،اشد /اشد ،تانش /خانش ،تتاریخ /تتاریخ و  . ...تر واهتع اختوان تا

تحلی ساختاری شعر «میراث» اخوان ثالث

انتخاب مصوّت « » ش سنوان یکی از حروف هافیش و نی واج رتیتف ،ایتن

طتوالنی و

یپایان خوت را تر گوش مخاطب طنینانداز هرت اس .
یکی تیگر از واجهایی هش تر این شعر ایار تکرار شد  ،صام

«ر» اس

هش فریتات

استمرار و رفتن و گذر را تر وجوت شاسر رمیانگی ت .ایتن واج  151تار تر ایتن شتعر
ش طور محاوسی تر یک سطر یا ند تکترار نشتد

تکرار شد اس  .اگرچش این صام

اس  ،الت ا شاسر تر استفات فراوان از این صام

موجب توازن وایی این شعر شتد و

تر القای پیا مورت نظر شاسر ش مخاطب تأثیر زیاتی گذاشتش اس « :یاتگارانی ژنتد پیتر
از روزگارانی غبار لوت».
توازن هیفی حاص از تکرار واجها را تر سطر سطر این شعر نی متیتتوان مشتاهد
هرت؛ ازجملش :تکرار «ن» تر سطر «نی او چون من سخن میگفت » یتا صتدای « » تر
سطر «ماتیان سرخیال ما سش هرت تا سحر زایید» یا صدای «ح و

» تر سطر «حبترش

اندر محبر پر لیقش چون سنگ سیش می ا » یا واج «ش» تر ستطر «تتا گشتوت چشتم،
تید تشنش لب ر ساح خشک هشفروت » و ...
تستش تیگر از توازن وایی هیفی حاص تکرار هجاهاس

هش این نوع تکترار یشتتر

یشتر این فعلها همگی شام این تکرار میشوت .تر این فعلها «متیشناستم ،متیگفت ،
میگش  ،میخف  ،می ا  ،میخاس  ،میگوید و »...هجای «می» هش نشتانش استتمرار
و ا فهای معنایی شعر تر ارتباط اس

تر همش نها تکرار شد اس  .تر این شعر «می»

 15ار تر سطل فعلها تکرار شد اس  .گرو تیگری از این تکرار فعلی تر شناسش «» -
اس

هش  32ار ،یعنی یش از هتر هجتای تیگتری تر فعلهتا و واژ هتایی چتون «تار ،

می شناسم ،گفتم ،نشناختم ،نیاهانم ،وت  ،ساز  ،فرزند و  »...تکرار شتد است  .تکترار
این هجا ،صدایی هو ند و محکم تارت هش ا معنای ترونی شعر همخوانی تارت .ا تأمت
تر این شعر ش سانی ها

ترک اس

محور افقی و سموتی شعر نهای

هتش شتاسر تا تکترار « »«،ر»«،متی» » -«،و  ...تر

تالش خوت را رای هماهنگی میان صورت و معنا تش

هار رت اس  .تر خوانش این شعر تر سایش توازن حاصت شتد  ،مخاطتب راحتتی تا
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شاسر همرا میشوت و ن اندیششای تریاف

میهند هش شتاسر هصتد انتقتالش را تاشتتش

اس .
 2-1-2توازن واژگاني

هر شاسر نا ر اوضاع ترونی و اجتماسی خوت و متناسب تا مهتمون هالمتش تر میتان
تایر واژگانی وسیع ز ان خوت واژگانی را انتخاب میهند .تر واهع مهمترین ا ار شتاسر
رای خلق شعر ،واژ اس

و شاسران رگ تر محور جانشینی هتال  ،واژگتانی تا تار

معنایی و موسیقایی زیبا و سازگار ا متن شعری انتخاب میهنند؛ چرا هش «سازمان نتدی
معنا ش واسطش سم واژگان صورت می گیرت» (مهاجر و نبتوی .)35 :1367،اختوان ختو ی
پی رت اس

هش یکی از شیو هایی هش سمق و تأثیر واژ ها را یشتر متیهنتد ،توجتش تش

هنگ و موسیقی نهاس ؛ زیرا واژ سالو ر معنایی هش تش ذهتن شتنوند متیرستاند،
هنگا خواندن ،هنگی را ش گوش میرساند هش اغلب ش رساندن معنتای ن هتم همتک
میهند .دین ترتیب تر نظر وی هر هلمش ،سالو ر ار معنایی از نظر هنتگ نیت ارزش
18
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تارت و این یکی از مهمترین ویژگیهای ز ان شعری اوس ؛ ش همین تلی او تر انتختاب

واژگان ش هنگ و تکرار ن توجش خاصی تارت .اخوان خوت تر ار ایتن موضتوع متی-

نویاد « :تکرار صنع

زیبایی است  .زنتدگی ختوت نتوسی تکترار است  .شتب و روز،

سراپای وجوت خوت ما تکرار فرینش اس  .وزن و هافیش تر شعر تکرا ر است » (اختوان-

ثالث .)158 :1371،از تیدگا او شاسر اید تر محور جانشینی ز ان .تش تنبتال زیبتاترین و
موسیقاییترین واژ اشد تا تواند از ن تر محور همنشینی شعر استفات هند .این همتان
تعریفی اس

هش یاهو ان از شعر ارائش متیهنتد .او شتعر را انتختاب واژگتان از طریتق

محور استعاری یا جانشینی هال و انتقال ن ر محور مجاز مرستلی یتا همنشتینی متی-

تانا

(اسکول .)51 :1383،

توازن واژگانی 17ش توازنهایی مر وط اس

هش از تکرار واحد ز تانی رگتتر از هجتا

ساختش میشوت .این توازن میتواند تکرار یک واژ  ،یک گرو و یا حتی یک جملش اشد
(صتفوی .)207 :1380،این نوع توازن هم شام تکترار وایتی هامت ماننتد تکترار جملتش،
رتیف ،جنا

تا و ...میشوت و هم تکرار وایی ناهص مانند هافیش ،انواع جنتا  ،انتواع

تحلی ساختاری شعر «میراث» اخوان ثالث

سجع و ...را تر رمیگیرت .تر اینجا از میان توازنهای واژگانی ،ش نچش نقش هلیتدی تر
شک تهی ش ساخ

این شعر تارت ،اشار میشوت:

 2-1-2-1تکرار جمله

پیش از این اشار شد هش یکتستش از توازنهای واژگانی ،ش تکرار جملتش مر توط است ؛
زیرا تکرار جملش تر واهع تکرار مجموسش واژ هایی اس

هش تر یتک جملتش از پتی هتم

می یند .تکرار جمالت یکی تیگر از ویژگیهای سبکی شتعر اختوان است  .جمتالت و
شبشجمالتی تر شعر او تکرار میشوت هش هاتش مره ی و محور افقتی شتعر او را حفت
میهند و مانع گااتگی ساختار هلّی شعر او میشوت .تر این شعر مهمترین تکراری هتش
تر سطل جملش تید میشوت ،تکرار سطر اول شعر یعنی «پوستینی ههنش تار من» اس .
این سطر چهار ار تر این شعر تکرار شد اس ؛ یک ار تر غاز شعر ،تو تار تر میانتش
ن و سپس تر پایان .تکرار این سطر تر زیبایی ساختار ایتن شتعر تتأثیر زیتاتی تاشتتش
اس ؛ چرا هش از یک سو سبب شد اس

احاا

و تخیّلی یکنواخت

تر هلیت

شتعر

سرضش گرتت و از سوی تیگر تکرار جنبش هنگین و موسیقایی شعر را رای القای مفهتو
مورت نظر شاسر مات هرت اشد .نکتش مهم این اس

هتش ایتن ستطر ،ستاختاری ا هتامی

طرح ا ها  ،خوانند را ا ترنگ رو شرو میسازت و ذهن او را ش تکتاپو وامتیتارت تتا تر
فرایند تکمی شعر سهیم گرتت .تر این شعر نی تکرار این سطر ا هامی ،ذهن مخاطب را
رای ترک اندیشش مفهو مورت نظر شاسر رجاتشتر میهند.
نکتش تیگری هش تر زمینش تکرار تر این شعر اید ش ن اشار هرت ،تکرار سطر اول و
چهار ند غازین شعر تر ند پایانی ن اس
از حره

هش نشانگر این اس

هش هنوز ذهن شتاسر

از نایاتات اس .این شعر ا ند:
«پوستتینی ههنتتش تار متتن / ... /مانتتد میتتراث از نیاهتانم متترا ایتتن روزگتتار لتتوت»
(اخوانثالث 32 :1381 ،و )36

غاز ،و این سطر ت ر خرین نتد شتعر نیت تش سینتش تکترار متیشتوت .ایتن شتیو
پایان پذیری ،خوانند را ش ازنگری و ازخوانی تو ارۀ شعر وامیتارت؛ زیرا شعرهایی هش
پایانپذیری هطعی تارت ش مخاطب خوت ،رامش و سایشی ناشی از تما شدن را انتقتال
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تارت .غاز شعر ا ا ها یکی از ویژگیهای شعر معاصر اس  .اینگونش غاز هرتن شعر تا
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میتهد هش چندان پایدار نیا

تر حالی هش شعرهایی مانند «میتراث» ،هتش پایتان تاز و

رهاشد ای تارت ،خوانند را ش جدال ا ذهن خوت رای تستیا ی ش معنتای نهتایی شتعر
وامیتارت (هدمیاری و تالئی میالن .)1289 :1389،تر این گونش شعرها تر واهع تنبالتش اندیشتش
شاسر تر اختیار مخاطبان گذاشتش میشوت تا هر یک از نها نی ش تازخوانی و ازستازی
زمان و مکان و یپایانی تصویرها را یان میهند.

شعر پرتازند و دینگونش وسع
 2-1-2-2قافیه و ردیف

یکی تیگر از سواملی هش موجب توازن واژگانی تر هال میشوت هافیش و رتیتف است .
روش هافیش چی ی ج مجموسشای از تکرارهای وایی ترون یتک یتا چنتد هجتای واژ
نیا  .مقوالتی چون هافیش از ساختی رگتر از واحد ز انی هجا رخورتار ،و ش همتین
تلی اس

هش هنگا ررسی هافیش از توازن واژگانی هر متیگیتریم (صتفوی.)203 :1380،

تر شعر فارسی هافیش و رتیف تر موسیقی هناری شعر نقش اساسی ر سهد تارت ،تویژ
تر شعر معاصر هش موسیقی شعر ر توش هلمات محدوتی گذاشتش شتد است  .تکترار
20
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هلماتی مشا ش تر پایان هر ند ،موسیقی گوشنوازی ایجات میهنتد هتش تتأثیر شتعر را تو
چندان میهند .اخوان خوت تر نوشتشها و گفتشهای نظری خوت ارها ش اهمیت

هافیتش و

رتیف تر شعر اشار میهند .از نظر او «هافیش ش من لش رایش و زنجیر زرین تتداسی تش
من لش هال ها و پیوندهایی رای حف

تعاتل و توازن رایش اس » (اختوانثالتث.)82 :1371،

این نگرش از رهگذر نظا موسیقایی سبب تشخّص واژ ها تر ز ان شعر او شد اس .
تر شعر«میراث» ،هافیش  36ار تر سطل شعر مد است  .هافیتشهتا تر ایتن شتعر تش
ترتیب سبارت اس

از :ند یک؛ غبار /روزگار ،ند تو؛ سخن /من؛ ند ستش؛ متیگفت /

میخف  ،ند چهار؛ تس  /می ا

و مهر ان /نچنان ،ند پنچ؛ مهر تان /تاستتان ،نتد

شش؛ امامی /پاتشاهی /گناهی ،ند هف ؛ ماننتد /چنتد ،نتد هشت ؛ نیتات /یتات /تات و
هشفروت  /وت  ،ند نش؛ تانش /خانش ،ند ت ؛ وتیم /پیموتیم ،ند یازت ؛ نیات /فریتات /تات،
ند توازت ؛ غبار /روزگار ،هشدار /هار و پاهتر /ضرر .این واژ ها تر هلیّ
گنجاند شد و هر تو رسال

شعر ختو ی

خوت را ش زیبایی انجا تات اس ؛ یعنی هم تر القای تار

تحلی ساختاری شعر «میراث» اخوان ثالث

معنایی شعر نقش تارت و هم محیط موسیقایی و هنگینی ر ه ّ این شتعر حتاهم هترت
اس .
رتیف نی از شگرتهای توازن شعر ش حااب می ید هش ر تکرار وایی هام مبتنی
اس  .از نجا هش واژ ای هش ش سنوان رتیف هرار میگیرت تر تما نتدها یکاتان تکترار
میشوت ،توازن واژگانی ن میتواند یش از هافیش مورت توجش اشد .تر این شتعر رتیتف
 17ار تکرار شد اس

ا واژگانی چون :لوت ،گفتم ،میخواس  ،نویس ،تاریخ ،نیا

و اشد .هارهرت فوقالعات این واژگان ،هش مطا ق هاسد ی ساختاری شتعر تر پایتان هتر
ند مد اس  ،تر ذهن مخاطب اثری از همراهی و هماهنگی ا شاسر ش جای میگذارت
و نتیجش این میشوت هش احااسی یکدس

تر ه ّ شعر سرضش گرتت .از جملش ویژگیهتای

سمد شعر اخوانثالث همین گاهی او ش ارزش و تواناییهای القتایی هافیتش و رتیتف تر
شعر اس  .از این رو واژ هایی هش دین منظور ش هار میگیرت ،هدرت القایی ینظیتری
تارت.
نکتش مهمی هش تر حث نقش توازنی هافیش و رتیف تر این شتعر ایتد تش ن توجتش
هرت ،هماویی و تعاتل واجهای نهاس ؛ ش این معنی هش واجهای «ا» و «ر» هتش تر ایتن
ایار مورت استفات هرار گرفتش اس  .این همگونی و تشا ش تر واجها نشانگر تهّ
تر انتخاب واژگان اس

شاسر

تا تواند حس مورت نظر خوت را ش مخاطتب انتقتال تهتد .ایتن

صوتهای خی ان و افتان و هدرت چرخشی این هجاهای معکو  ،گویی طنتین صتدایی
اس

تر تون تاریخ ایران؛ دین ترتیب اختوان تا ایتن تکرارهتا تر شتعر ،همنتوایی و

هماهنگی هاملی را میان سناصر و اج ای شعر خوت رهرار ساختش اس .
 2-1-3توازن نحوي

تر هنار تو توازن تیگر یعنی توازن وایی و واژگانی ،توازن تیگری مطرح اس

هتش تش

نا توازن نحوی 18تر هتا های ز انشناسی مورت حث وت اس  .توازن نحوی از تکترار
ساختهای نحوی تر تاخ یک سطر یا یک ی

ش تس

می ید .این توازن تر شتعر تش

صورت تکرار ساخ  ،همنشینسازی نقشی و جانشینسازی نقشی تش وجتوت متی یتد
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(صفوی .)223-221 :1380،تر شعر «میراث» ،مهمترین توازن نحوی ،تکرار ستاخ
«اگرچش اصطالح ساخ

است .

تر ز انشناسی از معتانی متعتدتّی رختورتار است  ،تر اینجتا

صرفا تر معنی رایش سناصر تستوری سازند جملش تر مرتبش واژگانی ش هار رت شتد
اس » (همان .)221:تر این شعر یشتر جمالت تر سش نوع ساخ

تقریبا مشا ش اس :

الف
 پوستینی ههنش تار من ج پدر یا های را میشناسم من خند تارت از نیاهانی سخن گفتن هش گفتم من پوستین ههنش تیرینشا ا منب
 نی او چون من سخن میگف تا مذهب تفترش را گاهگش میخواس حبرش اندر محبر پرلیقش چون سنگسیش می ا22



 -تر نان ترفشانش هلک شیرینسلک میلرزید
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 -من اان هاروانااالرشان وت

اخوان ا این شیو یکپارچگی شعر خوت را تر محور سموتی غنی ساختش و ستاختار
یکدستی ش شعر خوت خشید اس  .این تکرارها نقش اسکل

شعری را ایفا میهنتد و

مانند چارچو ی ،ساختار شعر را نگش میتارت (نیکو خت  .)34 :1383 ،نکتتش مهمتی هتش تر
حث توازن نحوی تر این شتعر ایتد تش ن اشتار هترت ،هماتویی تتوازن نحتوی تا
توازنهای وایی و واژگانی اس ؛ یعنی تر ایتن ستطور متا توازنهتای نحتوی ،وایتی و
واژگانی را تر هنار هم می ینیم و این ویژگی جنبش ز انی و معنایی شعر را ش حدّ اسالی
خوت رساند اس ؛ همچنانکش ژان هوهن 19گفتش اس « :هموزنی ،هماهنگی و همنتوایی

تحلی ساختاری شعر «میراث» اخوان ثالث

سناصر سازند شعر ش شمار میروت و هدف ه ّ تستگا شعر ر ایجتات هتمنتوایی هلّتی
استوار اس » (غیاثی.)138 :1368،

 2-2انسجام

هر اثر ات ی مجموسشای از واژگان و جمالت اس

هش ر مبنای هوانین و اصتول خاصّتی

ش هم پیوستش و هلیّتی مناجم و یکپارچتش پدیتد ورت است  .ستواملی هتش میتان ایتن
جمالت ارتباط رهرار میهند و ساختاری واحد و هماهنگ را ش وجوت می ورت ،سناصر
اناجا متن 20نامید میشوت .پس منظور از اناجا متن ،مجموسش روا طی اس

هش میان

اج ای سازند متن وجوت تارت .این روا ط و پیوندها متتن را از جمالتتی گاتیختش هتش
تصاتفی تر هنار هم هرار گرفتش است  ،متمتای  ،و ن را تش هلیّتتی یکپارچتش و مناتجم
تبدی میهند (لطفیپورساسدی .)110 :1374 ،هالیدی و حان از جملش هاانی هاتند هش تر
حوز سناصر اناجا متنی مطالعات زیاتی هرت اند .نها معتقدند هش اناجا متنی شتام
روا ط معنایی میشوت هش ش وسیلش ن روا ط ،هر هطعشای از گفتار یا نوشتار میتواند تش
سنوان متن وظیفش خوت را انجا میتهد (همان.)110 :

سناصر فراوانی تر ایجات ارتباط میان جملشها و اناتجا متتن نقتش تارت .هالیتدی و
اینجا ا توجش ش تقایم ندی ن تو ش ررستی ایتن سناصتر تر ستاختار شتعر «میتراث»
پرتاختش میشوت:
 2-2-1انسجام دستوري
منظور از اناجا تستوری ،21وجوت ارتباط نحوی و تستوری میان واژگان و جملشهای
هر متن اس  .این اناجا ش سش شیو ارجاع ،جانشین و حذف اتفاق میافتد (همان.)31:

تر این شعر نچش هار رت ن مشهوتتر اس  ،استفات از ارجاع اس  .منظور از ارجاع ش
هار رتن انواع مختلف سناصر ضمیری تر متن اس

هش ین جمالت متن ارتباط رهرار

میهند و ش ن اناجا می خشد (تهقانی .)101 :1388،تر سطرهای ذی از شعر «میراث»
نقش ارجاع تر اناجا شعر هامال شکار اس :
 -ن ت ن هومی هش ذرات شرف تر خانش خونشان
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 نی او چون من سخن میگف تا مذهب تفترش را گاهگش میخواس رسششای میافتاتش اندر تس تر نان ترفشانش هلک شیرینسلک میلرزید حبرش اندر محبر پر لیقش چون سنگ سیش می ا هان ،هجایی ،ای سموی مهر ان نویس -او چنین میگف

و وتش یات

 از او ماند و سشپاتان و گ زوفا روز رحل پوستینش را ش ما خشید من اان هاروانااالرشان وت ا هدامین خلعتش یا دل ساز -همچنانش پاک و تور از رهعش لوتگان میتار

رای ترک ضمایر «هجا»« ،او»« ،شان» و َ«ش» اید تش سناصتری هبت یتا عتد از ن
24
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ضمایر مراجعش هرت .این ارجاسات ش نظر هالیدی و حان یکی از تالی اصلی اناتجا
متن اس

هش تر این شعر نی پیوند واژگان و سطرهای شعر را مناجمتر هترت و حتتی

جنبش زیباییشناسیک خشید اس  .شاید توان گف

یشترین توجش شتاسر تر ورتن و

تکرار این ضمایر ،موسیقی هال و زیبایی ناشی از ن وت اس  .اخوان رای این تالش
میهند تر مجاور هر هلمش ،ترهیب و یا جملشای ،هم اتی خلق هند هش از نظر لفظتی یتا
معنایی هرینش سنصر اول اشد و ن تو ا یکدیگر ستاختی تشتکی تهتد هتش جلتو گتا

زیبایی هال و هنر سرایند اشد؛ متثال تکترار فتراوان ضتمیر « َ ش» تر هت شتعر هتش
فهایی ایجات هرت اس هش شاسر از طریق ن مخاطب خوت را ا خوت همرا میهند.
اما حذف یعنی سنصری تر متن ش هرینش سناصر هبلی ش منظور ایجات اناجا حتذف
شوت (لطفی پورساسدی .)113 :1374،تر چند ند از شعر ،این نوع ارتباط را میتوان تید:
من یقین تار هش تر رگهای من خون رسولی یا امامی نیا  /نی خون هیچ خان و
پاتشاهی نیا

و:

(اخوانثالث)34 :1381،

تحلی ساختاری شعر «میراث» اخوان ثالث

از او ماند و سش پاتان و گ زوفا /از او ماند و سکنگور و سیشتانش /و ن ش یتین
حجر زارانی /هانچش ینی تر هتاب تحفش هندی (همان)35:

حذف سبارتهتای فعلتی «متن یقتین تار » و « تاز مانتد» تر ستطرهای تو و ستو ،
جمالت این تو ند را ش هم متّص میهند و سبب اناجا سطرهای شعر میشوت.
 2-2-2انسجام لغوي

اناجا ل وی 22ش را طشهای واژگانی متن مر وط میشوت هش شتام گونتشهتای انتختاب
نامحدوت اس  .اناجا ل وی ش تو نوع تقایم میشوت :الف -تکرار یا از یی ،23هتش تر
ن ،سناصری از یک جملش تر جملشهتای عتد از ن تکترار متیشتوت .ب -همتایش یتا
همآیی ، 24هش منظور از ن تر هنار هم مدن سناصر ل وی معتیّن تر چتارچوب موضتوع
هر متن اس

هش ش پیدایش ارتباط ین جملشهای ن متن منجر میشوت(لطفی

پورساسدی 114 :1374،و 113؛ هالیدی و حان .)277 :1976 ،هم یی تر واهع ش حوز معنتایی
وا اتش اس

تر حالی هش تکرار یشتر تر ارتباط ا توازن و موسیقی هتر متتن است  .از

نجا هش حوز تکرار تر این شعر پیش از این یان شد تر این خش ش هم یتی پرتاختتش
میشوت:
را طش های ندها تر ساختار هلّی شعر خوت از این شیو هم ش گونتش شتایانی هتر ترت
اس  .شاسر تر اینجا ش تو گونش از هم یی یا تناسب استفات هترت است ؛ یتک تار تر
محور افقی شعر و تر هر یک از نتدها :نتد یتک :ههنتش ،ژنتد  ،ستالخورت ،جتاوتان و
روزگار /ند تو :هو  ،شرف و تمی  /ند سش :پدر ،نیا و جدّ /نتد چهتار :گتیگ ،گتول،
هورتل و رسشش /ند پنگ :تاریخ ،ت یر ،تفتر ،نان ،هلک ،حبر و لبقش /نتد شتش :رستول،
اما  ،خان و پاتشا  /ند هف  :مرت ریگ ،سالخورت و ههنش /ند هش  :ساح  ،جیحتون،
توفان ،زورق ،تشنشلب و هشفرو /ند نش :گ  ،سکنگور ،تحفش و سیشتانش /ند ت  :رحل ،
هاروانااالر ،ر  ،غای

و پیموتیم /ند یازت  :ستتین ،پوستتین و چترهین  /نتد توازت :

جبش ،زر ف  ،مرهع ،خلع

و رهعش .مالحظش میشوت هش رسای

هم یی و تناسب واژگان

تر سراسر شعر حف شد و این گونش ارتباط معنایی تین هلمتات تر یتک نتد استث
اناجا شعر شد اس  .گونش تو این هم یی و تناستب تر محتور سمتوتی ایتن شتعر
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مشهوت اس  .شاسر ا استفات از نامهای مختلف مشا هی چون پوستین ،یاتگتار ،نیاهتان،
پدر و میراث تر سراسر شعر ،هش تر تناسب هام

ا معنا و مهمون شعر اس  ،وحتدت

موضوسی شعر خوت را تر محور سموتی تقویت

هترت و ن تخیّت و ساطفتش ختوت را

یکنواخ

و یکدس

تر ساختار شعر اناجا خشید اس .

 2-2-3انسجام پیوندي

تر میان همش جمالت متن ،نوسی را طش معنایی و منطقی وجتوت تارت؛ متثال یتک جملتش
موضوسی را مطرح می هند ،جملش عد نتیجش یا شرطی رای ن ارائش و یتا مطلبتی تر ن
اضافش ،و چش اا مثالی یا نکتش مقا لی رای ن مطلب سرضش میهند .ش نظر میرسد اگر
چنین ارتباطی میان جمالت متن نباشد ،متن یشباه

ش هذیان یا گفتار یماران روانتی

نخواهد وت هش تعاتل فکری ندارند (لطفیپورساسدی .)114 :1374،هالیدی و حاتن چنتین
روا طی را تح

چهار سنوان تقایم ندی هرتند :ارتباط اضافی ،سببی ،تقتا لی و زمتانی

(هالیدی و حان 282 :1976،و  .)283تر شعر «میراث» نچش هتار رت ن رجاتتشتتر است ،
26
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استفات از نوع ارتباط اضافی اس  .البتش رتّپای ارتباطهای تیگر را نی متیتتوان تر ایتن
شعر یاف  .منظور از ارتباط اضافی این اس

هش جملشای تر زمینش محتوای جملتش هبلتی

تر متن مطلبی را اضافش هند هش خوت ش سش تستش توضیحی ،تمثیلی و مقایاتشای تقاتیم
میشوت (لطفیپورساسدی .)114 :1374،تر این شعر ،تو سطری هش تا «پوستتینی ههنتش تار
من /یاتگاری ژند پیر از روزگارانی غبار لوت» غاز میشوت ،تر واهع سطرهایی هش عد از
این تو سطر واهع میشوت حال
اس

اضافی تارت و یانهنند توضیحی تر اب تصتویرهایی

هش از توصیف پوستین تر ذهن شاسر نقش اتش اس  .البتش جنبتش تمثیلتی روا تط

اضافی را تر این شعر می توان ش گونشای ملموستر یاف  .تر ارتباط تمثیلی ،ا تتدا نکتتش
یا مطلبی یان میشوت؛ سپس موارتی مشا ش تر ارتباط ا ن مطلب متورت ررستی هترار
میگیرت و تا استتفات از ایتن شتگرت ،مطلتب اول گاتترش تات متیشتوت و صتورت
ملموستری پیدا میهند .تر اینجا نی هصد اخوانثالث همین اس  .او تا تیتدن پوستتین
ههنش خوت ترواهع ،تمثیلهایی می ورت هش نشتاندهند پترواز خیتال شتاسر است  .اولتین
تمثیلی هش از تیدن پوستین تر ذهن او نقش می ندت ،یتات پتدر و نیاهتان است ؛ ستپس

تحلی ساختاری شعر «میراث» اخوان ثالث

تاریخ و شرف ای ن هو  ،سپس ستاح پرحاصت جیحتون و . ...همتان طتور هتش تیتد
می شوت ،شاسر ا استفات از این جملشهای توضیحی و تمثیلی تر محور طولی شعر خوت
اناجا پیوندی ایجات میهند .ی ترتید ارتبتاط اضتافی ستالو تر نقتش مهمتی هتش تر
اناجا این شعر تاشتش ،نقش اساسی هم تر جنبش زیباییشناختی و شتاسرانش توتن ایتن
شعر تاشتش اس .
 2-3روایت

روای  ،یعنی فرینش تو ار اناان تر ز تان و ز تان یعنتی تنیتای روایت

شتد ذهتن

اناانی .نگا هش تمی از توران هوتهی یات میگیرت ،ز ان اندیشتش ختوت را تر واژگتان
خلق ،و رای همنوسانش حهور خوت را شکار اسال میهند و ش این ترتیب است

هتش

روایتهای خرت و هالن فرید میشتوت (حتداتی .)557 :1389 ،اناتانهای اولیتش تش همتک
روای

سعی تر فراگیری جهان پیرامون خوت هرتند و هصد تاشتند تا ن ،موختتشهتای

خوت را ش نا

عدی منتق سازند ( سا رگر .)24 :1380،یکتی از ویژگیهتای سمتد شتعر

معاصر ،جنبش روایی وتن ن اس

هش سبب شد اس

مناجم اشد .البتش روایتی هش تر شعر مدّنظر است

تا ن روایتتی هتش تر رمتان مطترح

را تر شعر گاترش میتهد ،تصتویر است

ولی تر تاستان ،توالی حواتث اس  .اسکول تر این ار مینویاد« :روایت
ترصدت انتقال تصویری از افت

است

سمتدتا یتا

یتا ترصتدت ترانگیختن واهنشتی تر مخاطتب»

(اسکول  .)135 :1383،اصوال هدف اصلی شاسر معاصر از روای  ،تصویر هرتن است ؛ تش
سبارت تیگر تصویری وتن ایاری از شتعرها تویژ اشتعار نیمتایی ،یکتی از سوامت
زمینشساز اصلی تر روایی شدن نهاس  .تر جایی هش فراوانی و تعدّت تصاویر و تش هتم
پیوستگی شکار و پنهان نها ،فهای هلّی شعر را تر خوت فرو متی ترت یتا تصتاویر تش
گونشای پیوستش و متوالی سرضش میشوت ،مخاطب خوت را ا نوسی تاستانپرتازی رو تشرو
می یند .اگرچش ایاری از این شعرهای روایی ،اف

هام تاستانی ندارت ،اما میتتوان تا

نوسی تااه و تاامل این گونش روایتگری را تاستان هام تلقّی هرت (شیری.)17 :1381 ،

روای

تر شعر اخوانثالث همین ویژگی را تارت؛ یعنی روایتهای او یشتر تر هالب
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می شوت ،متفاوت اس ؛ چرا هش نچش روای

این شتعرها تارای ستاختارهایی
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توصیفهاس

و نش مانند ن روایتی هش مثال تر تاستان رو شرو هاتیم هش ا یک گر غتاز

میشوت و ا طیّ هارهرتهایی ش گرهگشایی ینجامد .راهنی تر این ار مینویاد« :ج
تر رخی از شعرهای هوتا  ،روای  ،زمینش تما ثار اخوان را تشکی میتهد .گتاهی تر
این روای  ،گف وگو نی اف وت میشوت .ولی شعر اخوان ،جت تر عهتی از شتعرهای
هوتاهش ،موهعی تر اوج واهعی اس

هش روای  ،شک سات ختوت را از تست

تات تش

تمثی و یا اسطور تبدی شد اشد ( راهنی .)1017 :1371 ،خوت اختوان هتم تر تار ایتن
موضوع میگوید« :من روای

را ش حد شعر اوج تات ا  ،اما شعر را ش حد روای

تنت ل

ندات ا  ...اصوال من راوی هاتم و تر این هار هم هیچ ایراتی نمتی یتنم ...اصتوال هصتش
یکی از پراهمی ترین هام های زنتدگی است  .اصتال ختوت زنتدگی است »(25اختوان

ثالث .)200 :1371،این همان چی ی اس

هش نیما ایار ر ن تأهید متیهترت« :ات یتات متا

اید از هر حیث سوض شوت .موضوع تاز هافی نیا

و نش این هافی اس

را اط تات و ش طرز تاز یان هنیم ...سمد این اس

هش طرز هار سوض شتوت و متدل

وصفی-روایی هش تر تنیای اشتعور ت هاست
28
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هش مهتمون

تش شتعر تدهیم»( ریتنپتور.)608 :1351،

رویکرتی هش تر شعر «میراث» ،مشاهد میهنیم ،همین الگتوی وصتفی -روایتی است .
این شعر از چند پار روایی تشکی شد اس :
 -1وصف پوستین ههنش:
پوستینی ههنش تار متن /یاتگتاری ژنتد پیتر از روزگتارانی غبتار لوت /ستالخورتی
جاوتانمانند /ماند میراث از نیاهانم مرا ،این روزگار لوت (اخوانثالث)32 :1381،

 -2وصف پدر و نیاهان:
ج پدْرْ ری /من نیای تیگری نشناختم هرگ  /نی او چون من سخن متیگفت /.
همچنین تنبال هن تا ن پدر جد  /هاندر اخم جنگلی ،خمیاز هوهی /روز و شتب
میگش

یا میخف

(همان)33 :

 -3وصف تاریخ:
این ت یر گیگ و گول و هورتل :تاریخ /تا مُذَّهب تفترش را گاهگش میخواست  /تا
پریشان سرگذشتی از نیاهانم یاالید /رسشش میافتاتش اندر تس (همان)34:

تحلی ساختاری شعر «میراث» اخوان ثالث

این ندها ا روا طی مناجم تر هنار هم هرار گرفتش و شتک زیبتایی را خلتق هترت
زنجیر ای 26تارت؛ یعنی پیرفتها پش

اس  .یشتر این ندها حال
اس ؛ تر نتیجش این حال

سبب تقوی

سرهم رتیتف شتد

استحکا ساختار شعر و پیوند مناتجم سناصتر

شعری شد اس  .از سوی تیگر این شیو سالو ر پیوند تاتن ندها تش حتث معنتایی
شعر هم مر وط میشوت و تر القا و تأثیرگذاری ن نقش مهاسفی تارت(هتدمیاری و تالئتی

میالن )1296 :1389،اینکش هر یک از ندها ،نشتاندهند مرحلتشای از فراینتد یتک اندیشتش
اس ؛ اندیشش سظم

تمدّن ایرانی هش ا روا طی مناجم تر هنار هم هرار گرفتتش است ،

ش طوری هش تر ذهن شاسر مناسبترین همنشینی خوت را یافتش و تر سطور راستتش شتعر
جاری شد اس

و ا پیوستن تر محور ارتباطی سموتی شعر ،ندهای شتعر را تشتکی

تات و سرانجا «ساخ » نهتایی شتعر از مجمتوع ایتن نتدها شتک هامت و صتورت
ساختمند خوت را یافتش اس .
اما نکتش مهمی هش تر اینجا الز ش اشار اس  ،حث ارتباط معنتا و ز تان و تصتویر
تر شعر میراث اس  .اخوان هش خوت تر تاشتن ز انی محکم و واژگتانی فختیم مهتارت
خاصی تاش

تر این شعر نی از این هنر خوت خو ی هر گرفتتش است  .تر ایتن شتعر

معناییاش گویی تر ارتباط ا گذشتش اس
را فرایات او می ورت« .تر واهع ازگش

و دینترتیب گذشتش شات و شکوهمند شاسر
ش گذشتش پر افتخار ،نوسی اسطور نجات ترای

شاسر اس  .او میخواهد ا این اسطور سازی از موهعی

اجتماسی و سیاسی سصر خوت

و همااالنش گوید» (شریفیان .)275 :1387،شاسر از یک سو ا افتخار و غرور ش پاترش
میگوید هش « عد من این سالخورت جاوتان مانند ،ا ر و توش تو تارت هار» و از ستوی
تیگر ش تخترش توصیش میهند هش پاهی این پوستین را تا پرهیت از پیونتد تا لوتگتان
حف هند تا ای و تبار پوستین پوشان تر اتغا ا غیر ،اصالتشان را از تس
اصال

تر چیا ؟ این اصال

تر حف

تمی

ندهند .ایتن

اس  .راوی میگویتد تیگتران ن هتدر

وجوتشان را از چی های تیگر پر هرت انتد هتش جتا را ترای تمیت

تر خونشتان تنتگ

هرت اند .اینها گرچش ،مانند نیاهان خوتِ او ،همش فرزنتدان ت هاتتند ،ولتی ت نیاتتند.
پوستین همان طوری هش از معنی سطحی ن پیداس

ش پوستش یرونی وجتوت و زنتدگی
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سخن از پوستینی اس

هش ش شاسر ش ارث رستید است  .پوستتینی هتش شتک لفت و
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راوی اشار میهند؛ امّا راوی هر چش یشتر حرف میزند ،هتر معلو میهند هتش ترای
او حاال تیگر این پوستین فقط ظاهر او نیا  ،لکش اطن و م

او هتم ماهیت

همتین

پوستش را تارت .راوی ا تدا از ههنش وتن پوستینش حرف میزند و حتی می ان ههنگتی ن
را هم یان میهند .این پوستین از روز ازل ش ریش و ریشش او و اجتداتش اتتش شتد
اس  ،طوری هش نمیتتوان ن را تا پوستتین تراویتش و صتوفیهتا هتش رنتگ و روی
متمدنتری تر تاریخ تارند یکی تانا  .اخوان میگوید هش از ازل انگتار سرنوشت

او

را ا شعار «شکمی خالی از غذا ،ولی ماالمال نور معرف » نوشتشاند هش چش چپ تروت و
چش راس  ،پوستین ههنشاش پیش رویش و تَ تستش اس « .او میگوید زمانی هم هتش
اجداتش تر جنگلها زندگی میهرتند و یتا تر خمیتاز هتو هتا؛ یعنتی غارهتا ،ماتکن
تاشتند ،این پوستین وصلش تنشان وت؛ نا راین ،اید گف

هش تارند این پوستین از نظتر

ظاهری و اطنی ش نیای همش اناانها یعنی « ت » ن تیکتر اس
پوستین ،همچنان محاف

و اوس

هش ا حف ایتن

« تمی » اس » (نوشمند.)2 :1389 ،

شاسر ایرانگرایی افراطی خوت را نمایان میسازت و ا تعا یری تند و یپروا ر انیتران
30
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میتازت و حتّی تر ُعد مذاهب و اتیان نی تس

ش تاریخ ایتن سترزمین متیزنتد« :متن

یقین تار هش تر رگهای من خون رسولی یا امامی نیا » .تر ندهایی هش شاسر از ز تان
پوستین هش میراث نیاهان اوس  ،رج میخواند و تر واهتع افتختارات گذشتتش ختوت را
فریات میهشد ،ساخ

واژگان و اف

هال استواری و شتکو ز تان حماستی را نشتان

میتهد :واژگان «رسشش ،رستد ،توفتان ،فریتات و » ...و ترهیبتات « ژنتد پیتر ،ستالخورت،
شیرینسلک ،مرت ریگو .»...ر این اسا

میتوان اتسا هرت شعر میراث ا توجش ش هراین

ز انی ،تصویری و معنایی از شعرهای زیبای اخوان ثالث اس .
 .3نتیجهگیري
جدای از تاوری ارزشی تر سروت های مهدی اخوانثالتث ،شتعر «میتراث» از شتعرهای
اخوان اس

هش تر زمینش حارت و اندو تاریخی – فرهنگی شاسر سروت شتد است .

شاسر تر این شعر ا توجش فراوان ش ساختار و فر شعر ،اناجا صوری مناسبی ش شعر
خشید و ا استفات از روا ط ساختاری چون تکرار ،اناجا و روای  ،شتعری را پدیتد

تحلی ساختاری شعر «میراث» اخوان ثالث

ورت اس

هش هم از نظر حان انتخاب واژگان و مناسبات نها تر جایگا همنشتینی و

جانشینی و را طش میان نها تر سطرها و ندها ویژ تر محور سمتوتی شتعر و هتم تش
شتاسر تش مخاطتب از موفّتقتترین

استبار موسیقی هال و تأثیر مهاسف تر القای حال

شعرهای اوس  .شاسر ا همک گرفتن از این اصول و روشها ،ز تان شتعری ختوت را از
ز ان ستاتی و هنجتار متمتای ستاختش و تا استتفات از ایتن تمهیتدات زیباشتناختی تش
شناییزتایی تس

زت اس  .راز پذیرش و مقبولی

جا و مناسب از همین روا ط ساختاری تر هلیّ

شعر «میتراث» سمومتا تر استتفات

شعر اس  .البتش ساختاری هش گتا تش

شعر هالسیک تکیش تارت و یشتر همّ و غمّ شاسر نی ش رسایت

اصتول ستاختاری شتعر

هالسیک ،یعنی وزن و موستیقی و هافیتش و  ...خالصتش متیشتوت و از ستوی تیگتر تر
هماهنگی ا نظریشهای جدید اس

و سناصر و اج ای ن تر ارتبتاط هامت

تا وحتدت

اندیشش مورت نظر تر ساختار هلی شعر اس .
پينوشت
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1. Ferdinand de Saussure
2. Norm
3. Structure
4. R.Jacobsen
5. N.Trubetzkoi
6. M.A.K.Halliday
7. Structurealism
8. C.L.Strauss
9. R.Barthes
10. R.Hassan
11. T. Todorov
12. Repetition
13. Phonic Parallelism
 .14البتش این نظر را نمیتوان ش طور هام پذیرف ؛ زیرا تر ایاری از اشعار فارسی مشاهد متیشتوت
هش این هماهنگی میان وزن و محتوا وجوت ندارت و گاهی شاسران ترای یتان مهتامین ستوزناک و
مرثیشها از وزنهای شات و گاهی رسکس ،یعنی ترای یتان مهتامین شتات و طترب ور از وزنهتای
سنگین استفات میهرتند .نک :وحیدیانهامیار.62 :1386،
 .15وحیدیان تر اثر خویش رای اثبات مدسایش چندین شعر معروف را ،هتش تر متفرستات حتر رمت
سروت شد و حام مهامینی چون سوگ و اندو و حارت اس نی ش سنوان شتاهد مثتال ورت
اس هش تر اینجا ش چند مورت از ن اشار میشوت:
خاهانی تر سوگ فرزندش:
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صتتبحگاهی ستتر خونتتاب جگتتر گشتتایید

ژالتتتش صتتتبحد از نتتترگس تتتتر گشتتتایید

نمتتتاز شتتتا غریبتتتان چتتتو گریتتتش غتتتاز

تتتش مویتتتشهتتتای غریبانتتتش هصتتتش پتتترتاز

حاف :
روتهی:
مرا اوت و فرو ریخ

32
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هتر چتش تنتدان توت

نبتتتوت تنتتتدان ال ت ت چتتترا تا تتتان تتتوت

(همان 72 :و )73
یکی تیگر از زیباترین شعرها هش تر حارت تاریخی سروت شد  ،شعر ه ار تو هوی هوهی
از شفیعیهدهنی اس هش تر ن شعر نی شاسر از حر رم استفات هرت اس .
 .16تر سلم دیع ش توازن هیفی صنع «واج رایی» گفتتش متیشتوت هتش تش تو تستتش هتمحروفتی و
همصدایی تقایم میشوت .نک :شمیاا .73 :1368،راستگو تر هتاب دیع خوت از هنری ش نتا « وا
معنایی» اسم می رت و تر توضیل ن مینویاد هش این هنر زمانی ایجات میشوت هش صدا و وایتی از
تکرار واجها رمیخی ت ا حال و هوا معنایی و مهمونی سخن هماهنگ اشد .نک :راستگو:1382،
 .177البتش پیش از او شفیعی و شمیاا نی اشتار هتایی تش ایتن موضتوع هترت انتد؛ نتک :شتفیعی
هدهنی 101 :1388،و شمیاا .73 :1368،محمدحاین محمدی نی تر مقالشای تح سنتوان «تایتر
همحروفی تش ارتبتاط میتان هتار رت موستیقایی واج رایتی تا هتار رت معنتایی ن پرتاختتش است
(محمدی 9 :1389،تا .)22
17. Lexicon Parallelism
18. Grammatical Parallelism
19. J. Cohen
20. Textual Cohesion
21. Grammatical Cohesion
22. Lexical Cohesion
23. Reiteration
24. Collocation
 .25رای اطالسات یشتر تر ار روای و چگونگی ن تر شعر مهدی اخوانثالث ،نک( :فوالتوند:1387،
 23تا 44؛ حقوهی 29 :1387،تا 43؛ محمدی ملی)1389 ،
 .26ت وتان توتوروف استقات تارت هر متن روایی چیدمانی از پیرفتهاس  .از نظر او پیرفتها ش سش حال
ا یکدیگر ترهیب میشوت :الف-ترونشگیری :پیرفتی ش صورت هام تر یکی از گت ار هتای یتک
پیرف هرار گیرت .ب-زنجیر سازی :پیرفتها پش سرهم رتیف میشوت .ج-ترهمتنیدگی :گ ار -
های تو پیرف مختلف ش تناوب یا ش همرا یکدیگر و میان هم یاید؛ نک :توتوروف-86 :1379،
.89

منابع
 رینپور ،یحیی؛ از صبا تا نیما؛ تهران :شره سهامی هتابهای جیبی.1351 ، سا رگر ،رتور ؛روای تر فرهنتگ سامیانتش رستانش و زنتدگی روزمتر ؛ ترجمتش محمدرضتالیراوی ،تهران :سروش.1380 ،

تحلی ساختاری شعر «میراث» اخوان ثالث
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 اخوانثالث،مهدی؛ صدای حیرت یدار؛ زیر نظر مرتهی هاخی؛ تهران :زماتان.1371 ، _________ ؛ دس ها و دایع نیمایوشیگ؛ تهران :زماتان.1376 ، __________ ؛ خر شاهنامش؛ تهران :انتشارات زماتان.1381 ، اسکول  ،را رت؛ تر مدی ر ساختارگرایی تر ات یات؛ ترجمش فرزانش طتاهری؛ تو  ،تهتران:گا .1383 ،
 ایگلتون ،تری؛ پیشتر مدی ر نظریش ات ی؛ ترجمش سبا مخبر ،پنجم ،تهران :نشتر مرهت ،.1388
 راهنی ،رضا؛ طال تر مس؛ ج تو  ،تهران :نشر نویاند .1388 ، تالیمی ،سلی؛ گ ار هایی تر ات یات معاصر ایران(شعر)؛ تهران :نشر اختران.1383 ، توتوروف ،ت وتان؛ وطیقای ساختارگرا؛ ترجمش محمد نبوی ،تهران :گا .1379 ،حداتی ،الها ؛ ز ان نگا هقنو ش خاهاترش» ،مجموسش مقاالت تومین همایش نیماشناسی،ج اول ،ا لار :انتشارات تانشگا مازندران1289 .
 حانلی ،هاوو ؛ گونشهای نو وری تر شعر معاصر ایران؛ سو  ،تهران :نشر ثالث.1391 ، حقوهی ،محمد؛ شعر زمان ما()2؛ مهدی اخوان ثالتث؛ ستی تهم ،تهتران :انتشتارات نگتا ،.1387
 خاهانی ،دی نسلی؛ تیوان؛ ش تصحیل ضیا الدین سجاتی ،نهم ،تهتران :انتشتارات زوار،.1388
 تهقانی ،ناهید؛« ررسی سناصر ایجات اناجا متن تر هشفالمحجوب هجویری» ،مجلتش ینتشمیراث ،هفتم ،ش تو  ،پایی و زماتان( ،)1388ص 99تا .119
 راستگو ،سیدمحمد؛ هنر سخن رایی ،تهران :سم .1382 ، روز ش ،محمدرضا؛ شرح ،تحلی و تفایر شعر نو فارستی؛ ررستی اشتعار اختوانثالتث و،...تهران :نشر حروفیش.1389 ،
 شریفیان ،مهدی؛ « ررسی فرایند نوستالژی تر شتعر اختوانثالتث» ،تر ستفر تر ینتش؛ نقتد وررسی ات یات معاصر ،گرت وری سبا سلی وفایی ،تهران :سخن.1387 ،
 شفیعیهدهنی ،محمدرضا؛ موسیقی شعر؛ چاپ یازتهم ،تهران :گا .1388 ، شمیاا ،سیرو ؛ نگاهی تاز ش دیع؛ چاپ تو  ،تهران :میترا.1368 ، ________؛ راهنمای ات یات معاصر؛ تو  ،تهران :میترا.1388 ، شمسلنگروتی؛ تاریخ تحلیلی شعر نو؛ جلد تو  ،پنجم ،تهران :نشر مره .1387 ، صفوی ،هوروش؛ از ز انشناسی ش ات یات؛ ج اول :نظم ،تو  ،تهران :پژوهشگا فرهنتگ وهنر اسالمی.3180 ،
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 سلویمقد  ،مهیار؛ نظریشهای نقد ات ی معاصر(صورتگرایی و ساختارگرایی) ،تهران :ستم ،.1377
 سلیپور ،مصطفی؛ ساختار ز ان شعر امروز؛ سو  ،تهران :فرتو .1387 ، غیاثی ،محمدتقی؛ تر مدی ر سبکشناسی ساختاری؛ اول ،تهران :انتشارات شتعلش اندیشتش،.1368
 فوالتوند ،س تاهلل؛ از چهر های شعر معاصر؛ اخوان ثالث ،شاملو ،سپهری ،شفیعی ،...تهتران:سخن.1387 ،
 هدمیاری ،هر سلی و تالئیمیالن ،سلی؛ «تحلی ساختاری شعر ی ت هتا» ،مجموستش مقتاالتتومین همایش نیماشناسی ،ج سو  ،ا لار :انتشارات تانشگا مازندران.1389 ،
گلدمن ،لوسین؛ نقد تکوینی ،ترجمش محمدتقی غیاثی؛ تهران :نگا .1382 ، لطفیپور ساسدی ،هتاظم؛ تر متدی تش اصتول و روش ترجمتش؛ تو  ،تهتران :مرهت نشترتانشگاهی.1374 ،
 لیچ ،اتموند؛ لوی استراو ؛ ترجمش حمید سنای  ،تو  ،تهران :خوارزمی.1358 ، محمدی ،محمدحاین؛ «تایر همحروفی؛ نظریشای نو تر سبکشناستی کتارگیری صتامتها ومصوتها» ،فص نامش تخصصی سبکشناستی نظتم و نثتر فارستی؛ ستو  ،ش  ،4زماتتان
 ،1389ص  9تا .22
 محمدی ملی ،محمدرضا؛ واز چگور؛ زندگی و شعر مهدی اخوانثالث ،تهران :ثالث.1389 ، مهاجر ،مهران و نبوی ،محمد؛ ز انشناسی و شعر ،تهران :نشر مره .1367 ، نیکو خ  ،ناصر« ،معناشناختی و هوی ساختار تر شعر نیما یوشیگ» ،فص نامتش پژوهشتهایات ی ،ش  ،1383 ،5ص  131تا .146
 وحیدیانهامیار ،تقی؛ وزن و هافیش شعر فارسی؛ هفتم ،تهران :مره نشر تانشگاهی.1386 ، هارلند ،ریچارت؛ تر مدی تاریخی ر نظریش ات ی از افالتون تتا تارت؛ گترو ترجمتش شتیراز،تهران :چشمش.1388 ،
A Glossary of Literary TermY. Holt: Richart and Winston؛ - Abrams.N.H
Inc(1970).
 (1997) .؛ - Hawkes.TranceStructuralism and Semiotics. London: Clays Ltd
؛ -Halliday M.A.K and Hassan.RCohesion in English. London: Longman
(1976).

