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 های مهدی اخوان ثالث در سروده« تشبيهات سياه»بررسی تحليلیِ 
 

 سيداحمدپارسا        رضا خلج
 کردستاندانشگاه 

 چکيده
. اییران اسی    تیاری  گیاار  اثریکی از رویدادهای بسیيار   ۲۳۳۸مرداد۸۲کودتای 

و  بیه افيیون  بعضی از آنیان  بردن  و پناهفکران متعهد  روشنسرخوردگی و نوميدی 
ای شعر  گونه موجب پدیدآمدن و بودیکی از پيامدهای این رویداد بزرگ  ...باده و
رئاليسم،  مانند های شعری در برخی از جریانرا  آننمود شد که  «شعر سياه»به نام 

 ،جرییان ایین  ی  بارزترین چهره. توان دید بوليسم اجتماعی میرمانتيسم سياه و سم
بیه بررسیی تحليلیی     ،پیژوه  حاضیر  نگارندگان، در . مهدی اخوان ثالث اس 

عناصیر صیورِخياا او،   عنیوان یکیی از پربسیامدترین     به ،اخوان« تشبيهات سياه»
یید  گيری خياا شاعرانه و ذهن و زبان و د د بين محيط شکلکوشن پردازند و می می

کوشيده اس   اخواندهد  نشان می ها ی بررسی نتيجه .ارتباط برقرار کنند شعری او
ای پنهیان، تایاویری تلی  و گزنیده از      گونیه  این تشبيهات بکر، بیه  ی وسيله هب تا

ن اعتراض خود بیه وضیعي    اجتماعی ایران آن روز بنمایاند و ضمن بيا وضعي 
 .پهلوی عبور کندبين سانسور حکوم   ، از زیر ذرّه موجود

 .مرداد2۲کودتاي سبک، اخوان ثالث، تشبيهات سياه، : ی کليدیها واژه
 

 مقدمه. ۲
 حوادث نيز و ها یأس و اميدها ها، پيروزي و ها شکست فردي، زندگي هاي نشيب و فراز
 و شاعر بر توانند مي که هستند مؤثري و مهم عوامل از سياسي و اجتماعي رویدادهاي و

 و  اندیشرره سررير خرر ّ و بگذارنررد بسررزا و ژرف اثررري او بينرري جهرران و نگررر  طرررز
                                                           

 زبان و ادبيات فارسي  دانشجوي دکتريlemesky35@gmail.com (ي مسئول نویسنده) 
 زبان و ادبيات فارسي  استادdr.ahmadparsa@gmail.com 
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 تحولّرات  پاي پابه ایران، معاصر ادبيات. کنند تعيين را او هاي تصویرسازي و پردازي خيال
 سراز  سرنوشت و مهم بسيار رویدادهاي از یکي. است رفته پيش ،جامعه سياسي اجتماعي

 کودتراي  جریران  گذاشرت،  فرراوان  منفري  آثرار  فارسي معاصر ادبيات بر کهتاریخ ایران 
 در را شاعران و فکران روشن نارضایتي و اجباري سکوت اختناق، که بود 5992مرداد2۲
هرایي ماننرد سمبوليسرم اجتمراعي و رمانتيسرم سرياه نيرز         پدیدآمدن جریران . داشت پي

 .محصول این دوره است
 و مري  توصري   ناکرامي،  و خوردگي شکست ي روحيه نااميدي، و یأس نمادپردازي،

 شکسرت،  اضطراب، اندوه، از گفتن سخن مجازي، هاي عشق به بردن پناه مستي، و ميخانه
 بسريار  دوره این شاعران شعري آثار در اندیشي مرگ و شکنجه زندان، ناامني، عدالتي، بي

 سراختار  در هرم  و بيان ي نحوه در هم اجتماعي، سياسي خاص شرای ». نمود یافته است
: 59۲7 زرقاني،) «نهاد جاي بر عميقي تأثيرات دوره این شعر عاطفي و تصویري معنایي،
975.) 

ي ایررران و  سررقود دولررت محرري محمررد مصرردق، ممنوعيررت فعاليررت حررزب ترروده 
 و سررخوردگي  ي پهحوي دوم سربب  گسيختگي آن و همچنين، استبداد شدید دوره ازهم
 و آینرده اعتمادي آنران بره    و دلسردي و بي جامعه فکران روشن و شاعران ي شدیدنااميد
 و آوردنرد  روي تحرخ  و سرياه  شرعر  بره  شراعران  وضرعيتي،  چنين در. شان شدهای آرمان
 را چيرز  همره  دوره، این نااميد شاعر». شد مفاهيمي چنين ي دهنده بازتاب هایشان، سروده
 (.75: 59۲5 درستي،) «است بيزار سياست از و بيند مي سياه

از همه مصرداق ایرن مفهروم قررار      هاي این دوره که بيش ترین چهره یکي از شاخص
اخروان  براسراس نررر مختراري،    . اسرت (  59۳3تا59۳7)گيرد، مهدي اخوان ثالث  مي

ترأثير   ترین عميق 5992که شکست سياسي و اجتماعي سال است بارزترین شاعر معاصر
همچنرين  (. ۳99: 59۲9مختراري،  : نرک ) بر جاي نهاده اسرت  او ي شعري را در اندیشه

دار شاعران نااميد و مرأیوس ایرن دوره    یکي از اندیشمندان معاصر، اخوان ثالث را پرچم
 (.۳9: ال 59۲9 کدکني، شفيعي: نک)است   ناميده

 از یکري . ي اخروان مصرداق چنرين مفراهيمي اسرت      زبان شعري و تصاویر شراعرانه 
 و ترأمالتت  هرا،  اندیشره   توانسرته  آن از گيرري  بهرره  برا  اخوان ثالرث  که بياني مهم عناصر
 عنصرر  د،بکشر  تصرویر  بره  را ي پهحروي دوم  دوره موجود وضعيت نيز و خود روحيات
 آثرار  در خيال هاي صورت ترین اساسي و ترین مهم از تشبيه ،گمان بي. است تشبيه بتغي
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 کراربرد  کنایه و مجاز استعاره، قبيل از بيان، عحم هاي شاخه دیگر به نسبت که است ادبي
 عبرارت  به آید؛ به شمار مي شعر بتغي عناصر ترین مهم از ،درواقع و دارد بيشتر بسامد و

 برخروردار  بيشرتري  حيرات  و حرکت از که است تشبيه بيان، ي وسيحه ترین قوي» ،دیگر
 (.159: ب59۲9 کدکني، شفيعي) «است

 تشربيه،  از خرود  اجتمراعي  و فرردي  عواط  آشکارکردن و افکار بيان براي شاعران
( اميرد . م) ثالرث  اخوان مهدي به توان مي شاعران، این ي جمحه از. اند کرده استفاده بسيار
 و هرا  دغدغره  ،احساسرات  بيران  و خرویش  ذهنري  هراي  صورت ابراز براي که کرد اشاره
 بسيار بتغت عنصر این از نفوس، درآن  تأثير و کتم تقویت با هدف و شهای نگراني دل
آلرود اخروان برر زبران شرعري او،       حاصلِ تأثير ذهنيرت تيرره و یرأس    .است  گرفته بهره

ایرم؛ زیررا    نرام نهراده  « تشربيهات سرياه  »تشبيهاتي جدید است که در این پژوهش، آن را 
. هاي یأس، سرگرداني، تنهایي، حيرت و حسرت اخوان بود هاي پس از کودتا، سال سال

. کرس روزگرار پرس از کودترا را ماننرد او نسررود       شاید اغراق نباشد اگر بگرویيم هري   
 .بنيادهاي سازنده و عناصر ساختماني صورِخيال اخوان برخاسته از چنين وضعيتي است

، «مردگرري دل»، «انرردوه»، «درد»، «غررم»: چررونمفرراهيم ذهنرري، تجریرردي و انتزاعرري 
، «مررگ »، «وحشرت »، «مرتل »، «هرول »، «شرک »، «نفررین »، «نفرت»، «مخش»، «حسرت»
، «سررگرداني »، «هراس»، «فراموشي»، «دروغ»، «غارت»، «بيداد»، «فقر»، «حيراني»، «بغض»
اخروان   «سرياه  تشربيهات » ها بخشري از مرواد و عناصرر    و مانند این« ترس»، «بختي تيره»

ي تشبيهات اخوان،  این مفاهيم در کنار برخي دیگر از عناصر سازنده .شوند محسوب مي
 ،«جيرر زن»، «خرون » ،«مررداب »، «ي رنجرور  الشه»، «نعش»، «آوار»، «هذیان» ،«شب»مانند 
هراي   و نمونره « غرقاب»، «سنگ تيپاخورده»، «دار ر و سيم خاردیوا»، «زندان» ،«خاموشي»

ها را از تشبيهات شرعراي دیگرر    دیگر این چنيني، به تشبيهات او تشخصي ویژه داده، آن
 .اند نمود یافتهصورت ویژگي سبکي در اشعار او  ممتاز کرده و به

 و هرا  واژه از خاصري  (choice) گرزینش  محصرول  سربک » که مطحب این به توجه با
در سراختار   یيهرا  واژهچنين  فراوان بسامد ،(29: 597۳ شميسا،) «است عبارات و تعابير

حرال، ورود   است که درعرينِ  شاعر این هاي سروده سبکي مختصات ازتشبيهات اخوان، 
گونره مفراهيم در    پژوهش حاضر، به بررسي ایرن . کند او را به جریان شعر سياه تأیيد مي

گيري خيال شاعرانه و ذهن  کوشد بين محي  شکل پردازد و مي تشبيهات اخوان ثالث مي
 .برقرار کند و زبان اخوان و دید شعري او ارتباد
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 هرا  خيرال  از را شراعر  روحري  خصرایص  از بسرياري  تروان  مري » همچنين ازآنجاکره 
 از گونره  این تححيل و بررسي ،(25: ب59۲9 کدکني، شفيعي) «کرد کش  او ي(ایماژها)

بيني شاعر و دنيراي   جهان بهتر شناخت در را ماتواند  مي اخوان، هاي سروده در تشبيهات
عصر  ي جامعه بر حاکم وضعيت بهتر درک نيز وهاي روحي و رواني او  ذهني و دغدغه

اي نرو از   کمک به درک بهتر پيوند بين ذهن و زبان شاعر، شرناخت گونره   .یاري کند او
از دیگر اهرداف  ( از نرر فکري و ادبي)شناسي بهتر تشبيهات  تشبيهات و کمک به سبک

آن برا اسرتفاده از    هراي  دادهتححيحري اسرت و    رو  پژوهش توصيفي. این پژوهش است
ي اشرعار نيمرایي اخروان ثالرث      همره . یه و تححيل شده اسرت ي تححيل محتوا تجز شيوه
 .هاي این پژوهش هستند نمونه
 

 ی پژوه  پيشينه .۸
. در اشعار اخوان ثالرث، تحقيقراتي انجرام شرده اسرت     هاي آن  و ویژگيي تشبيه  درباره
 بره  تروان  مري  ها آنميان  از .اند داشته شناسي سبک رویکرد اغحب شده، انجام هاي نامه پایان
 خصوصريات  بررسري  بره  آن در که محقق کرد اشاره( 59۲2) جمکراني رضایي ژوهشپ

 و براز  تشربيهات  و پرداختره ( اخروان  و سرپهري  و نيما)معاصر  شاعر سه سبکي ي ویژه
رضایي براین،  ت؛ افزوناس کرده را بررسي به مشبه و مشبه بودن عقحي و حسيو  گسترده
تشربيهات   «هاي سبکي نقش تشبيه در دگرگوني» اي با عنوان مقالهدر ( 59۲۳)جمکراني 

ي تشبيهات اخروان، تنهرا بره     او در بحث درباره. سه شاعر معاصر را واکاوي کرده است
اخوان در برخري مجموعره اشرعار او، بسرنده کررده      آمار کحي از ارکان تشبيهات  ي ارائه

 .هاي این شاعر بپردازد آنکه به ساختار تشبيه است؛ بي
 و شرامحو  سرپهري،  اخروان،  نيمرا،  هراي  سروده سبکي بررسينيز به ( 59۲۳) موسوي

پرداخته است؛ موسوي در بخش تشبيهات، تشبيه حسي و عقحي، مرکب و  فرخزاد فروغ
ي تشربيهي را در آثرار    ي سبک خراساني و ترکيبرات اضرافه   مقيالد، وهمي، تشبيه به شيوه

 .گفته در کانون توجه خود قرار داده است شاعران پيش
تححيل صورخيال در شعر نيمرا و اخروان    بهکه ( 593۳) شاکريچنين در پژوهش هم

 و مفررد  ،برودن  عقحري  و حسري  اعتبار به شاعراناین  تشبيهاتو شامحو اختصاص دارد، 
خحج  .تشبيه بررسي شده است طرفين تعددفشردگي و گستردگي و  ،بودن مرکب و مقيد
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ي هري   بر  ،پرداختره اشعار نو اخروان ثالرث   شناختي  شناسي زبان نيز که به سبک( 59۲5)

 .شاعر اشاره کرده استبه تشبيهات  تححيحي، تنها
مدرسري و  ي  تروان از مقالره   گرفتره در ایرن حروزه، مري     هاي انجرام  از دیگر پژوهش

جرارگریزي در اشرعار   هنزدایري و   آشرنایي انروا   یاد کررد کره در آن،   ( 59۲۳)احمدوند 
 زدایري معنرایي،   در بخش آشنایيرندگان این مقاله، نگا .نيمایي اخوان بررسي شده است

تشربيهات شرعري    نيز( 5939)نجفي و چهري . اند کردهتشبيه اخوان اشاره  سيزده بهتنها 
مجمرل و  )برودن، بره اعتبرار وجره شربه       هاي گوناگونِ حسي و عقحري  اخوان را از جنبه

در  انرد؛ البتره   کررده  واکراوي ... ، از نرر شرکل و (مرسل و مؤکد)، به اعتبار ادات (مفصل
ي شرعري از تشربيه ارائره     هاي مربود به تشبيهات اخوان، هي  گونه نمونه بخش گفتمان
هاي این مقاله، درنگ پژوهشگران برر برار عراطفي واژگران اشرعار،       از قوالت. نشده است

ها برا مسرائل شخصري و اجتمراعي      پرداختن به قيدهاي تحخ و هراسناک و پيونددادن آن
خش تشبيه مفرد و مقيد و مرکب است؛ همچنرين بره تشربيهات ابتکراري و     اخوان، در ب

  .تکراري شاعر نيز، کوتاه و گذرا، اشاره شده است
شناسرایي و   برراي ن اي تشربيه، محققر   شرده در حروزه   انجرام  هراي  پژوهشدر بيشتر 

معمرول  بنردي   ، براسراس تقسريم  شراعران  کاررفتره در آثرار   بندي انوا  تشبيهات به دسته
اند و به عناصري که تصرویرهاي شراعرانه حاصرل ترکيرب و      کرده عملبياني  هاي باکت

 . اند پرداختهکمتر ، ندا هاست یا محيطي که از آن برخاسته تداعي آن
 

 «تشبيهات سياه»محتوایی  تحليلبررسی و  .۳
 شخصري  زنردگي  محري   و شراعر  عصر ي جامعه فرهنگي و اجتماعي و سياسي اوضا 
 شراعرانه  تصراویر  صورت به و شود مي انسان و جهان به وا نگاه تغيير به منجر که ستاو

 کنرد،  آشکار را خویش عواط  و افکار حاصل بتواند اینکه براي شاعر». یابد بازتاب مي
 را هایش یافته تا کند برقرار ارتباد مادي جهان و خود احساسات و افکار بين دارد سعي
 شرناخت  در جهرت  مهرم  عوامرل  از یکي تصویر دليل، همين به. کند ابراز دیگران براي

 از و اسرت  شراعر  ي تجربره  حاصرل  شعر چراکه است؛ شاعر رواني و روحي شخصيت
 در ناخودآگراه  صورت به که است روحي رویداد یک بحکه گردد؛ نمي ناشي شاعر ي اراده
 .(25: ب59۲9 کدکني، شفيعي) «یابد مي انعکاس او ضمير
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هراي   دادهاي اجتماعي در دوران معاصرر، برر اندیشره و نگرر  و تصویرسرازي     رخ
 آثرار  و 5992 سالنهضت محّي در  شکست انعکاس. بسياري از شاعران اثر گذاشته است

 «سرياه  شرعر » نرام  به ادبيات از اي گونه پدیدآمدن موجب پارسي ادب در آن هاي پيامد و
جریان شعر سياه، صدایي نه چندان قدرتمند از ميان صداهاي پرطنين و بحندي بود ». شد

شرعر سرياه   . ي چهرل شرنيده شرد    مرداد تا اواس  دهه2۲ي بعد از کودتاي  که در فاصحه
هراي حکومرت    اي پرتنش و کشمکش در تاریخ ایرران و در سرال   محصول و پيامد دوره
بسرياري ایرن جریران را تنهرا، در      (.۳۳: 5935شريري و همکراران،   ) «پهحوي دوم است

؛ اما شعر سياه منحصرر  (همان: نک)اند  اي از رمانتيسم، با عنوان رمانتيسم سياه دیده گونه
رئاليسرم و سمبوليسرم   : هراي ادبري چرون    به این جریان ادبي نماند و برر دیگرر جریران   

 .اجتماعي نيز اثر گذاشت
توان دید؛  را در شعر اخوان ثالث ميبيشترین نمود شعر سياه در سمبوليسم اجتماعي 

است و  ‘نجابت بي’باغي نصيبش شده که . گرفتار است دل یک عهد سيه»در زیرا اخوان 
و ( ۳۳۲: 59۲9مختراري،  ) «هاي هرزگي مستور اسرت  ي درختان عقيمش در خاک ریشه
 خروان رفتره اشرعار ا   مررداد، رفتره  2۲پس از کودتاي ها تأثير همان کودتاست؛  ي این همه
مقاومرت و مبرارزه    عرتر شد و از آن همه شور و حال اوليه افتاد و او که زمراني شر   تيره
 هاينمود از برخي (.2۳۳: 59۲5درستي، : نک) ، سرایشگر شکست و یأس شدرودس مي

 از کره  تشربيهاتي . کررد  مشراهده  آشرکارا  اخوان تشبيهات در توان مي را دوره آن  سياهي
 و تيرره  نگرر   و ذهنيرت و بازتراب   انرد  آمده پدید ناکغم و تيرهتحخ و  مفاهيم ترکيب
ي این دسرته   تواند حق مطحب را درباره مي« تشبيهات سياه»اخوان هستند؛ عنوان  آلود غم

 . ها ادا کند از تصویرها و تشبيه
بخشي بزرگ از تصاویر شعري اخوان، یا به بيان بهترر،  . گراست اخوان شاعري تشبيه

تشربيهاتي  . دهرد  ي او را تشربيه تشرکيل مري    هاي شاعرانه خيالي اصحي و مرکزي  هسته
 ذهنري  و درونري  حراالت  ترداعي  و ها اندیشه کشيدن تصویر به برايشاعر  که اغحب بکر
ي یرأس،   ایرن تشربيهات، نمایرانگر روحيره    . اسرت  سرود جسرته   بسيار ها آن از خویش،
نگراه  . ي اوسرت  معره سامان جا آزردگي و سرخوردگي شاعر از اوضا  نامساعد و نابه دل

نگاران، وقرت و زمران    ي اخوان به زندگي و عمر، شب و روز، تاریخ و تاریخ تحخ و تيره
تررین موضروعاتي کره     در ادامه، به اصحي. در تشبيهات سياه او به خوبي نمایان است... و
 : شود اخوان وجود دارد، اشاره مي« تشبيهات سياه»در 
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 زندگی و عمر. ۲ .۳
گمان، بين روح و روان شاعر و سبک شعري او و نيز بين افکار و احساسات شاعر و  بي

نگاه شراعر و دیرد شرعري او، از روحيالرات و     . زبان خاصال او ارتباد مستقيم وجود دارد
هراي ذهنري    تصویرآفریني، فرصتي براي بروز تأمالتت و دریافرت . پذیرد عواطفش اثر مي

 امرور  از بسرياري  تصرویر،  عناصرر  از گررفتن  یاري با ه،شاعران خيال»شاعر است؛ چراکه 
 لري،  حسرن ) «گرذارد  مي تماشا به راه این از را خود تصورات و کند مي دیداري را ذهني
59۲9 :2۲2.) 

ي عصر پهحوي، بر روح  وضعيت دشوار زندگي و اوضا  نامطحوب موجود در جامعه
به دنبال ایرن  . ساخته استاثر گذاشته و او را سرخورده و نااميد شدت  و روان اخوان به

هرایش تيرره و    ها را در سروده یأس، اخوان به عمر و زندگي دیدي منفي یافته و غالباً آن
تشربيهات  » تابحوهراي  در را و عمر زندگي به خودمنفي  نگاه او. کرده است تار توصي  

 :است کرده نقش هنرمندانه بسيار ،«سياه
 عرابري  پراي  زیرر  مسرکين  مانده/ احشا پر و زهر پر شکم د،مانَ را پير عنکبوتي زندگي»

 .(3۳: ال 5973خوان ثالث، ا) «برزمين، هموار مرده پخش/ نابينا و گمنام
زنردگاني را بره عنکبروتي پيرر و      شرده، نوميردوار   ذکرر « تشبيه سياه»لث، در اخوان ثا

کروردالن  ) آن هرم گمنرام و نابينرا    ،کند که در زیر دست و پاي عرابري  مسکين مانند مي
چنان له شده و بر زمين  آن« عنکبوت زندگي»این و  ، له شده و از بين رفته است(جامعه

 .نيست شدني پذیر و جبران درمانپخش شده که 
  :شود هاي زیر نيز دیده مي و عمر در نمونهنگاه تحخ و سياه اخوان به زندگي 

اخروان  ) «باف اي بُغرنج و درهم سان بيشه ظاهري دارد به/ زندگي با ماجراهاي فراوانش،»
 (.59: د5973ثالث، 
نه از او شرعحه کشرد   / راکد و ساکت و آرام و خمو / عمر من، اما چون مردابي است»

 (.35: 59۲۳اخوان ثالث، ) «نه در او نعره زند خشم و خرو / موج و شتاب
 (.۳5: ب5973اخوان ثالث، ) «...نور آلود این عمر بي هاي غم در ساز»
 
 روز و شب، ایام و تاری . ۸ . ۳

کنرد   اي آن را توصي  مي گونه بيند، به شاعري که دنياي پيرامون خویش را تيره و تار مي
تيرره و منفري   يني و نگرر   با بدب اخوان ثالث. که رنگ بدبيني و غبار اندوه داشته باشد
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نفررت از چنرين محري  سررد و      ابرراز  و ایام و تراریخ و همچنرين   روز و شب خود به
 گررداب  در تدریج به اخوان،» گفت توان مي. شود نزدیک مي« یأس فحسفي»، به خاموشي
 شرود  مي تبدیل او، وجود در ‘اجتماعي یأس’ این ادامه، در و شده گرفتار اجتماعي یأس
 اخروان  بعردي،  وقایع و محي نهضت شکست از ناشي عاطفي شکست. ‘فحسفي یأس’ به
 و آمرده  گرفترار  قفس در که شيري به کرد تبدیل حماسي، ي روحيه با مبارز مردي از را
: 59۲7 زرقراني، ) «زنردگي  از هم و شده نااميد مردم از هم که مأیوس مردي به ادامه، در
۳21.)  

کره در   ،روزهرا را او . شکل تشبيهات سياه نمود یافته است یأس فحسفي اخوان نيز به
کنرد   هاي پست، سپري مري  لحرهدر زیر پاي  ،است اي نرر او همچون برگ زرد فرسوده

اي   ینره کره چرون آ   يریرزد؛ در ایالرام   ارز  به دور مري  هاي بي ها را همچون سکّه شب و
 :دل است ول و کوري گيج و گدبير اند و تاریخ  شکسته

 و/ پسرت  هراي  لحرره  پاي زیر سپارم مي/ پيراري و پير زرد برگ مشتي همچو را روزها»
بعثت کوه مسرتي  / پرتاب کنم مي/ تيره، و افتاده رواج از هاي سکّه چنگي همچو را شبان

 .(52۳و529 :597۲اخوان ثالث، ) «...و اشک و فراموشي
خرواب خرگرو  و طحسرم    / بيرنم  ي ایالرام مري   آینره درستي آنچه من در این شکسرته   به»

 (.95: د5973اخوان ثالث، ) «ست ا وحشت و غرقاب حيراني
 (.9۳: 597۲اخوان ثالث، ) «تاریخ: دل این دبير گيج و گول و کور»
 
 شاعر و دیگران آلود غمو  مضطرب دا. ۳ .۳

هراي   تأثير وقایع و جریران . اي دوسویه بوده است  ي ادبيات و جامعه همواره رابطه رابطه
 ي همره  مررداد، 2۲ ي واقعره  براد   تنرد ». بيروني بر ذهن و زبران شراعر انکارناپرذیر اسرت    

 پيرمحمرد ’ او تعبيرر  بره  یرا  اخروان  مراد و پير مصدق،. دهد مي باد بر را شاعر آرزوهاي
 آزادي و گرردد  برمري  شاه. شود مي ساق  مردمي دولت. گردد مي نشين خانه ‘احمدآبادي

 (.97: 59۲۲ پارسا،) «دهد مي دیکتاتوري به را خود جاي
عنروان شرگرد و    بار، اخوان ثالث تشربيهات سرياه را بره    در این شرای  ناگوار و اس 

 نيمرایي، اشرعار   اخروان در . گزیند هاي خود برمي نگراني ها و دل ابزاري براي بيان دغدغه
پرر از مرتل و    را خود دروني احوال داند و ها مي ها و کشمکش دلش را کانون اضطراب
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ي دل  اخروان دربراره  « هراي سرياه   سازي تصویر» .کند مي توصي  وحشت و اندوه و درد

 :چنين است
 انردوه  و وحشرت  و مرتل  از/ سررگردان  و کرور  پيرمرغري  چرون  دلرم  دانرم  مري  ليک»

 .(522: 597۲ اخوان ثالث،) «ست آکنده
خاموشري مررگش پرر از    / یا آتشي پاشيده بر آن آب/ مسکين دلم لرزان چو برگ از باد»

 (.۳2: ال 5973خوان ثالث، ا) «فریاد
  .(575۳ :59۲۳ براهني،: نک) داند بسيار زیبا و بدیع مي فوق را تشبيه دو براهني،

 (.7۳: 597۲اخوان ثالث، ) «مرغ پرکنده بسمل نيم من دلم پرپر زند، چون»
 (.53: ب5973اخوان ثالث، ) «دلم گویي چو موج از خود گریزان است»
 (.۲7: همان) «، آن دشت پر اللهآجينشان داغو  آغش  خونهاي  و بر دل»
 (.5۳2: همان) «غمناک ام مهتابيي  دلم چون سایه»
 (.۳1: د5973اخوان ثالث، ) «...سان غنچه پرخون داشت، اما دل به»
 
 درد و اندوهغم و . ۴ .۳

ي  کي از اجزا و عناصرر سرازنده  غم و درد و اندوه اخوان ثالث، تمامي ندارد و همواره ی
کنرد؛ آن   ماند و بيشتر در کسوت مشباله، ایفاي نقرش مري   باقي مي تشبيهات سياه اشعار او

بره   ، صفتي براي مشبالهٌ«ودآل غم» صورت ترکيب گاهي نيز به. هم در تشبيهات بحيغ اضافي
 : شود مي
 (.۲9: ج5973اخوان ثالث، ) «گویند و پرستوهاي شادي خاطرت را ترک مي»
 (.72: ال 5973اخوان ثالث، ) «زد آنجا مرغ دردم اي کبوترها کاشکي پر مي»
: همان) «وشویي کرد ي زالل جاودانه شست در آیينه/ اندوه و حسرت و خود را از غبار»
7۳.) 

 . (72: 59۲۳اخوان ثالث، ) «به جهان چشم گشود/ زمين، آلود غم بستانکز ش»
 .(71: 597۲اخوان ثالث، ) «اندوه تحخ و تيره گل باغ کوچه در»

 .(۳9: ب5973اخوان ثالث، ) «...زندان آلود غم تو در خزان»
 .(15: همان) «است درد و انده بادبرف که سرماي دلش از/ داند غریب من و مي»
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اخروان  ) «!ز آن دل پر زهر، این قهقاه شريرین؟ آه / درد؟ هاي شادي از سرد اجاق شعحه»
 .(73: د5973ثالث، 

: ج5973اخروان ثالرث،   ) «زهر و آتش باید افشانند/ درد زار دیمه در اندهان و به کشت»
۳۳.) 

مررداد  2۲ي کودتراي   خرورده  اخوان شاعر اندوهگين نسل مبارزان شکست»به بيان دیگر 
ي  ي دهره  شرده  ، شاعر نسل خامو  یرا خرامو   ‘ي خویش وطن مرده’ خوان مرثيه .بود
 (.53۳: 59۲7صنعتي، )« يس
 
 با بار عاطفی منفیهایی  استفاده از واژه .۵ .۳

 انتزاعري  و ذهنري  مفاهيم که است شده سبب اخوان، اندیش تحخ و آلود غم و تيره ذهنيت
، «حيرررت»، «وحشررت»، «بيررداد»، «نفرررت»، «نفرررین»، «خشررم»، «حسرررت» :چررون سررياه
. دهرد  تشرکيل  را او تشبيهات عناصر و مواد از بخشي... و« غارت»، «شک»، «مردگي دل»

هرایي برا برار عراطفي منفري فرراوان، در سراختار         کارگيري چنرين واژه  اخوان ثالث با به
 فرراوان  بسرامد  . ار کررده اسرت  شدالت تيره و تر  تشبيهات سياه خود، فضاي شعر  را به

( ي پهحروي  دوره) تراریخ  از دوره یک هاي سياهي ،هاي اخوان در سروده هایي واژه چنين
 .کند مي نمایان بيشتر را
 اشرعار  در کره  ناپایردار  و ناشرناس  بيگانره،  مررگ،  انردوه،  هراس، وحشت، کحمات»
 شراعرانه  آهنگري  خو  و زیبایي عحت به تنها خورد، مي چشم به فراوان نسل این جوانان
 عواطفي و افکار از بسياري مبيالن و نمودار بحکه نرفته؛ کار به روزگار این هاي سروده در
اخروان   (.۳7: 59۲2 نرادرپور، ) «اسرت  ساخته خود دست ي بازیچه را نسل این که است

خروان قوافرل حسررت و خشرم و      چاووشري »، خود را از این اوستاي کتابش  در مؤخّره
 .کند معرفي مي« هاي ازیادرفته و آرزوهاي بربادرفته قصهنفرین و نفرت و راوي 

 :گفته است چنين بيتي در شامحواحمد 
 داد شعر به واري مرثيه شوم احساس  سرد و سياه کحمات چون! سود چه ليکن

 (5۳1: 59۲۳ شامحو،)
 شروم  و تيرره  انتزاعري  مفاهيم همين به اشاره ،«سرد و سياه کحمات» از او منرور شک بي
 :است
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 .(22: ال 5973اخوان ثالث، ) «مردگي از خویش بزداید دل ها غبار قرن»

اخروان  ) «خویشتن پرواز خرواهم داد  آه آواز پرستوهاي هم/ من این غمگين سرودت را»
 .(5۳5: 59۲۳ثالث، 
اخروان  ) «آیيم ما براي فتح سوي پایتخت قرن مي /خون از بادبان خشم هاي به کشتي بر»

 .(۲2: 597۲ثالث، 
: همران ) «غرقه در سردي و خاموشري / نفرین و نفرت هاي سنگ جاودان مستور در گل»

52۳). 
 .(5۳2: همان) «حسرتم ز آن آشنا تصویر خطّي چند به لوح»
شرت و  خرواب خرگرو  و طحسرم وح   / بيرنم  ي ایالام مري  آنچه من در این شکسته آینه»

 .(95: د5973اخوان ثالث، ) «ستا  غرقاب حيراني
 .(۳۳: همان) «بيداد ي آتش این کوره»
 .(۲3: همان) «ها وحشت دریاي غارت و موج زده، در چار کشتي طوفان»
 
 نوق  و زماها و  لحظه .۶ .۳

کنرد و در ایرن زمينره،     مري  توصي  نيز سياه و بدبينانه و وقت و زمان را ها لحره اخوان
نگرري و   چنرين تيرره  . گرذارد  تفکّر و احساس تحخ خود را بر دو  تشبيهات سرياه مري  

ي فرردي و   ي لحرات و اوقات زندگي، از زندگاني تحرخ و پردغدغره   اندیشي درباره تحخ
خرسي سياه یا مثرل صر     ،گرازي وحشي مانندها را  لحره .گيرد اجتماعي او نشئت مي

 آن، در که کند مي تشبيه زاري لعن به را وقتد؛ کش آلوده به تصویر مي هاي خواب مورچه
پروچي و  ) خرالي  از پرر  جویباري، همچونرا  ها لحره و اند کاشته نفرین و دشنام ي دانه
 :کند توصي  مي (فایدگي بي

 ستا  خرسي سيه/ شاید یا نرماده، و وحشي گرازي پستان سيه!/ افسوس ...ها لحره اما و»
 .(37: ب5973اخوان ثالث، ) «!فرّهي، بشناسخنثي، این؛ نه آن ميش سپيد 

اخروان ثالرث،   ) «رفرت  عنران مري   با هميشه هرم / آلود، ها، مثل ص  موران خواب لحره»
 (.5۳: د5973

هرا و کنردي گرذر     در تشبيه فوق، تيرگي و سرياهي لحرره  رسد منرور اخوان  به نرر مي
 .است هاي تحخ و تيره لحره
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 (.11: همان) «کاشت ي دشنام و نفریني دگر مي دانه /وقت ما را، هر قدم با ما زار لعن»
 .(95: 597۲اخوان ثالث، ) «ست جاري ا ها لحره جویبار سرشار، تُهي از»
اخروان  ) «شرد کررد   کوک زمران را خرواب مري    کور خود/ کاشکي یک روز، یک ساعت»

 (.9۳: ج5973ثالث، 
اخروان ثالرث،   ) «...-راامران   حسررت بري   ایرن پيرر پرر    - /انگار گردنده چرخ زمران را »

 (.33: ال 5973
 
  ی مرگ در ساختار تشبيهات کننده های تداعی استفاده از واژه .۷ .۳

اختنرراق حرراکم بررر جامعرره و  ،و شکسررت ناشرري از آن 5992مرررداد2۲در پرري کودترراي 
، طبيعري اسرت کره شراعر و     زنردان و شرکنجه   مبارزان، قمع و قحع ها، آزادي رفتن ازبين
 و «نعرش »، «الشره »، «مرگ» :هایي چون با استفاده از واژه اخوان ثالث ي مانندفکر روشن
 .خود به کار ببرد« اشعار سياه»، تصویرهاي سياه بسازد و در «اسکحت»

هراي   اي خراص، سربب ظهرور چنرين واژه     وجود ذهنيت مرگ براي شراعر در دوره 
 سراماني،  نابهو  هنجار نابه وضعيت چنين دنبال به. هراسناکي در زبان شعري او شده است

 شرکل  بره  را درختران  و سرياه  ي الشره  چرون  را خيابان رنجور، ي الشه همچون را زمين
 روي شرهيد،  نعرش  که اي جامعه در کشد؛ مي تصویر به و بيند مي آجين بحور هاي اسکحت
 :است مانده جا به دلشان حسرت چون مردم دست
 .(۳9: ب5973اخوان ثالث، ) «!مرگ، اي داد صيادان اند رحم بي/ندا رحم چه بي»
اخروان  ) «ایرد  زمين دوخته رنجور ي چشم بر الشه /گرگ،  هزاران گحهشب که آید، چو »

 (.79: 59۲۳ثالث، 
 .(37 :انهم) «آجين بلور هاي اسکحت درختان/ غمگين و خسته ها دل ابر، ها نفس»
هرا را دنبرال    خحوت شرب آن / دوند مي خيابان سياه ي ها بر الشه اي کوچک از سگ گحّه»
 .(39: 597۲اخوان ثالث، ) «کند مي
خروان ثالرث،   ا) «برجاسرت / روي دست ما چو حسررت دل مرا  / نعش این شهيد عزیز،»

 (.۲۳: ال 5973
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 منفیابر همراه با مفاهيم انتزاعی کاربرد  .۲ .۳
که در زبان روزمره، مرسوم اسرت   گرفتگي متناسب است؛ چنان است که ابر با دل آشکار
در هرواي ابرري و   . گيررد  گوینرد کره دل مرا مري     مري  عضيشود، ب وقتي هوا ابري ميکه 
هنجرار جامعره، شراعران و     بره  نرا  وضرعيت و در پري   هراي پرس از کودترا    آلود سال غبار
در چنين وضعيتي است که اخروان ثالرث   . اند گينگرفته و غم دل این دوره،فکران  روشن

، «انردوه »، «شرک » ماننرد  منفري ي و انتزاعري  هنر ذو همراه برا مفراهيم   « ابر»با استفاده از 
سرازد و افسرردگي و    کند و تشربيهات سرياه مري    ميسازي  مضمون... و «غم»، «حسرت»
عنروان   عنروان مشربه و بيشرتر بره     به ،«ابر». کند مردگي موجود در جامعه را آشکار مي دل
 :کند اخوان ایفاي نقش مي ي تشبيهات سياه ، در پيکرهبه مشبهٌ
 «را ماننرد  اندوده دریغو ابرهایي که اميد سروخته و داغ  / بختي را ابرهایي که هراس تيره»
 (.۳۳: ج5973اخوان ثالث، )
 «ي تاریرک، برا چترر زمسرتانه     بر دلت، این دراله/ ها خيمه خواهد زد، که ابر غم دیگر آن»
 (.۲۳: همان)
 (.۲: ال 5973 خوان ثالث،ا) «یا چو ابر اندهان بارید، دل شد تيره و لبریز»
 (.۲۳ :همان) «ها بر ما و افکنده سياه سایه/ باریده هزار ابر شک در ما»
 «مرن  بار خاموش حسرتهمچو ابر / هر چه هر جا ابر خشم از اشک نفرت، باد آبستن»
 (.3۳: همان)
 
 های جامعه تاویرکشيدن سياهی سامان موجود و به انتقاد از وضعي  نابه. ۹ .۳

مررداد و وقرایع پرس از آن، نريرر از     2۲همچون کودتاي سياسي ایران  اجتماعي تحوالالت
بستگان  داران و دل گسيختگي حزب توده، که بسياري از هنرمندان و شاعران از طرف هم
هاي پر از نگرانري و اضرطراب و تررس ناشري از حاکميرت       بودند، و در پي آن، سال آن

آثرار  اخوان ثالرث،  يت و اشعار شخصبر زندگي و ي نرام دیکتاتوري پهحوي،  سرسختانه
همچرون  را حقيقرت   اي، چنرين جامعره  اخوان در اي که  گونه منفي عميق داشته است؛ به

غرول فقرر و دیرو    . تبدیل شرده اسرت   زار به اندوهکه قرباني شده و  بيند ميميش الغري 
ي اخوان ثالث  لقمه وضعيتيرحم عطش یا گشنگي بر همگان مسح  شده و در چنين  بي
 :و، بُغضي است که قوت غالبشان استال او امث
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 (.95: د5973اخوان ثالث، ) «ست ا ميشي که قرباني الغرک و حقيقت،»
: همران ) «برساند پشت غول فقرر را برر خراک   / خواست مانند شرر چاالک، که دلش مي»
91.) 
 (.97: همان) «با غضب از پا بيندازد/ رحم عطش یا گشنگي، یا هر دو را با هم دیو بي»
 (.2۳: همان) «ي بُغضي که قوت غالبش آن بود لقمه/ بُرد، و به دُشخواري فرو مي»
 «دارنرد  ها سريراب مري   خيس خجحت، با فریب وعده/ حقيقت را زاران اندوه ليک روز،»
 (.۳7 :ج5973اخوان ثالث، )

 مررده  هاي را دروغين و همچون شعحهدر جامعه هاي موجود  فروغ و روشنياخوان، 
 براور  را آن نيرز  دل ساده يکودک حتي که دروغين يهای روشني. کند ر ميمرداب تصو در

ي روشرني را درو   داس تاریکي، خوشره . بيند مي عحيل يشطّ را شب اخوان. کرد نخواهد
 :کند مي
 محرراب  قدسري  جبين بر/ -مرداب در مرده هاي شعحه کاروان - /دروغيني هاي روشني»
 .(73: 597۲اخوان ثالث، ) «بيند مي

خروان  ا) «دل کودک سادهباره  قاّه نخواهد کرد باور، هي    که دروغي چون فروغي با»
 .(95: ال 5973ثالث، 
 (.59: همان) «و شب ش ّ عحيحي بود»
 (.71: د5973اخوان ثالث، ) «ي روشن درو شد ناگهان با داس تاریکي خوشه»

هایش نيرز   خواببه دنبال این اوضا  تحخ و گزنده و ناگوار است که اخوان ثالث در 
 :هایي که سرشار از وحشت و هول و هذیان است آسایش و آرامش ندارد؛ خواب

تا چشم بيند کراروان هرول و هرذیان    / هاي اهحي وحشت، این آب/ هاي من، در خواب»
 (.۳۳: ال 5973خوان ثالث، ا) «است
 تشبيه دید زاویهاز « زمستان»بررسی و تحليل شعر . ۲ .۹ .۳
 و اسرت  تاریخ از ویژه دوراني تصویرگراوست،  شعر ماناترین که اخوان «زمستان» شعر

 هرراس  از سرشرار  و زده یرخ  ،تاریرک  سررد،  چيز همه آن در اي است که انتقاد از جامعه
 ي، نقشر دادن فضراي جامعره و محري     و تاریک جحوه آفریني تصویر این در تشبيه. است
 :دارد بسزا
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 پريش  در ایسرتد  دیروار  چرو / تاریرک  شرود  ابرري  برون، آید مي سينه گرمگاه کز نفس،»
/ نزدیک یا دور چشم دوستان ز/ چشم داري چه دیگر است، پس کاین نفس/ چشمانت
اخروان ثالرث،   ) «بلیورآجين  هراي  اسرکحت  درختران / غمگين و خسته ها ل  د ابر، ها نفس
 .(37و3۳ :59۲۳

کره تراریخ سررودن آن     ،این شرعر » :گوید اخوان مي« زمستان» ي شعر درباره یوسفي
 مررداد  2۲ست با فضاي کشور پرس از  انمودار برخورد شاعر  اًظاهر ،است 599۳ ماه دي
محي  تنگ و بسته و خامو ، نبرودن آزادي قحرم و   : آزرده است و آنچه او را مي 5992

هرا و   وفرایي  هاي تحرخ، پراکنردگي یراران و همفکرران، بري      ها، تجربه بيان، نابودي آرمان
دربردن و دیگران  هها و سرانجام کوشش هرکس براي گحيم خویش از موج ب يشکن پيمان

در ایرن سرردي و پژمردگري و تراریکي اسرت کره شراعر،        . را به دست حوادث سپردن
اميد در این تابحوي زنده . زمستاني که م. ...کند زمستان اندیشه و پویندگي را احساس مي

اي  و تجربره   ي اسرت شراعرانه از پدیرده   ست؛ تصویرا زمستان اميد ،و پایدار نقش کرده
 (.79۲و791: 5973یوسفي، )« اجتماعي

« زمسررتان»اینرک بره بررسري و تجزیره و تححيررل تشربيهات اخروان ثالرث در شرعر         
ي عصرر او آشرکار    ي این تشبيهات را با روح و روان شاعر و جامعه پردازیم تا رابطه مي

ي یرأس، نااميردي،    د، توصي  روحيره کنيم و نشان دهيم که اخوان براي بيان احوال خو
آور عصرر پهحروي    زده و خفقان ي زمستان تصویرکشيدن جامعه تنهایي و بيگانگي و نيز به

 .دوم و انتقاد از وضعيت موجود، چگونره از عنصرر بتغري تشربيه سرود جسرته اسرت       
 زرقاني،) «است اخوان شعري ي اندیشه ترین عمده و بارزترین اجتماعي سياسي مضامين»

59۲7 :۳۳5). 
 پريش  در ایسرتد  دیروار  چرو ./ تاریرک  شرود  ابري برون، آید مي سينه گرمگاه کز نفس،»

 .(37 :59۲۳اخوان ثالث، )« چشمانت
را که برآمده از گرمگراه سرينه اسرت، بره ابرري تاریرک و مرانعي         نفساخوان ثالث 

شراعر بردین   کنرد ترا    گري مي جحوهگونه  اینبراي اخوان   نفس. کند تشبيه مي ماننددیوار
و موانع پريش  ( جامعه) خفقان و ظحمت و سياهي برون ،گرفتگي درون طریق یأس و دل

کشريدن در چنرين    نفرس  نشران دهرد کره   روي آزادي و رفاه آدمي را به تصویر بکشد و 
از نررر   «زمسرتان »سياه به کار رفتره در شرعر    تشبيهات .فرساست محيطي سخت و جان
 :تگویاي مطحبي اسرواني و اجتماعي 
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مرنم،  ./ ي رنجور منم من، سنگ تيپاخورده./ و  مغموم منم من، ميهمان هر شبت، لولي»
 (.3۲: همان)« ي ناجور دشنام پست آفرینش، نغمه

هاي مردم به یکردیگر،   محبتي از سردي زمانه و اوضا  آشفته و بيبراي رهایي شاعر 
شود تا با  مردي او مي انميهمان جو. یابد فرو  نمي مرد باده پناهگاهي جز مسيحاي جوان

هراي خرود را بکاهرد و روان پریشرانش را التيرام       داروي او بتواند اندکي از دردها و غم
زده و پریشان که منزل و مسکني نردارد و حيرران و    اي غم شاعر خود را به لولي .بخشد

امرا سرنگي کره از هررکس و نراکس تيپرا        و نيز به سرنگ؛ کند  سرگردان است، تشبيه مي
ارز   بري  يها خود را همچون سرنگ  ها و نامردمي این نامتیمت دليل به او. است خورده
او تيپراخورده و  . مهرري همگران قررار گرفتره اسرت      توجهي و بري  پندارد که مورد بي مي

ي نراجور برر سرازِ     ا کند؛ نغمه ي ناجور تصوالر ميا  شاعر خود را مانند نغمه. رنجور است
از سازي که خوب کوک نشده باشد و ناميزان و نامرتب  .ي جامعه گسيخته هم ناساز و از

ديِ شراعر بره دشرنام پسرت     تشبيه مرنِ وجرو   .رود انتراري نميي ناجور  باشد، جز نغمه
 اوضا  نامساعد جامعره با توجه به . است برانگيز محتوایي بسيار تأمالل ي آفرینش، از جنبه
 کره کند؛ دشنامي  تشبيه مي دشنام، شاعر خود  را به زندگي سامان به و محي  آشفته و نا

تررین   بردترین و پسسرت   هرم  ؛ آنشرود  مري روح و روان انسران   سبب تيرگي و کدورت
فاجعره   بزرگتررین ایرن  براي اخروان  . دشنامي که در آفرینش و جهان هستي وجود دارد

را نمایران   اوپریشري   رواندغدغه و اضطراب و ي محتوایي،  این تشبيهات از جنبه. است
/ بيا بگشاي در، بگشاي، دلتنگم/ رنگم، رنگ بي نه از رومم نه از زنگم، همان بي» :کند مي

 (.همان)« لرزد حریفا، ميزبانا، ميهمان سال و ماهت پشت  در چون موج مي
نره همچرون روميران     ؛داند شاعر خود  را متعحّق به طبقه و نژاد و قشر خاصي نمي

و فریب و ي پر از رنگ  در جامعه. یکو تاراست و نه چون زنگيان سياه و روشن سپيد 
او از خفقران و نبرود   . پنردارد  رنرگ مري   ها خود  را بري  در دنياي رنگ دروغ و دغل و

لرزد؛  بحکه همچون موج مي ،آزادي و امنيت در جامعه و از سردي زمانه، نه همچون بيد
لرزیردن   مراتب بيشرتر از  ، به(ي عصر جامعه) چراکه ميزان لرزیدن موج در دریاي آشفته

، ‘لررزد   مثل بيرد مري  ’ حتي در تعبير رایج» :گوید یوسفي در این باره مي. باد است دربيد 
ميهمران سرال و ماهرت پشرت در چرون مروج       ’ :گوید آورد و مي تغييري اندک پدید مي

بخشد و تصرویري نرو    و با همين دگرگوني، به جمحه رنگي از لط  شعري مي ‘لرزد مي
 (.7۳۳:  5973یوسفي، ) «دهد به دست مي
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دانرد و قنردیل و روشرنایي و     ميردان مري   هرا را تنرگ   ها و نيکري  آسمان خوبي شاعر،
 ایرن آسرمان را در  ( رفراه عمرومي   و امنيت، آسایش، آزادگي، ایثار و گذشت) خورشيد
( جامعه و عصر پُر از نااميدي و سرتم و تشرویش  ) اندود مرگ تويِ نُه ظحمت  ستبرِ تابوت 
 تیویِ  تابوتِ ستبرِ ظلم ِ نُیه  به/ ميدان، مرده یا زنده، قندیل سپهر تنگو » :بيند پنهان مي
« شرب برا روز یکسران اسرت     ؛حریفا، رو چراغ براده را بفرروز  ./ پنهان است اندود مرگ
 (.33: 59۲۳اخوان ثالث، )

نمرادین و   شعر .ساخت تشبيهي دارند هایي هستند که ژرف ها و استعاره ها، سمبل این
 تسرحيمي، : نرک ) است همراه شکست از ناشي ناپذیر پایان بدبيني با انخوا اجتماعي تحخ
59۲7 :7۳.) 

سوز  کند که در این سرماي استخوان در ادامه، شاعر باده را همچون چراغي تصوالر مي
اي کره عردالت و    در جامعره . بخش درون او باشد تا دمري بياسراید   تواند گرما جامعه، مي

آشرکار   يمررز  ،روشرنایي و تيرگري   و و اسارت آدميعدالتي، خوبي و بدي، آزادگي  بي
فروخوابانردن اعصراب   »ندارد، در محيطي که شب و روز آن یکسان است، شاعر برراي  

 کحمراتي اسرتفاده از  . بردن بره براده نردارد    اي جز پناه چاره« هاي پریشان قرار و اندیشه بي
و در ادامره  « شرب »، «انردود  مررگ »، «ظحمرت »، «تابوت  ستبر»، «مرده»، «ميدان تنگ» چون
، «آلروده  غبار»و « مرده دل»، «آجين هاي بحور اسکحت»، «خسته و غمگين»، «بسته»، «گير دل»

تيرره و تحرخ   عواطر   نيز آن و  ناگوار وهواي ي کودتازده و حال اختناق حاکم بر جامعه
 . دهد نشان مي تر بيشتر و برجستهرا  شاعر
گيرر، درهرا بسرته، سررها در گریبران،       ل  هروا د / خواهند پاسخ گفت ستمت را نمي»
/ آجرين،  هراي بحرور   درختان اسرکحت / ها خسته و غمگين ل ها ابر، د نفس/ ها پنهان، دست
اخوان ثالرث،  )« زمستان است/ آلوده، مهر و ماه، غبار/ مرده، سق  آسمان کوتاه، ل زمين د
59۲۳ :33.) 

ایرن موضرو    . کنرد  ابر مانند مري ها را به  ، شاعر باز هم نفَس«زمستان»در پایانِ شعرِ 
 ،، چراغ براده اند و سياه و چرکينگير  ها همچون ابر دل اي که نفَس در زمانهدهد  نشان مي

 ، بسيار کمباشد اگر هم داشته رد؛دانمطحوب و اثربخش  يدر برابر سرماي محي ، گرمای
تنرگ   نااميرد و دل سامان، شاعر،  به ریخته و نا هم ین اوضا  بهادر . مقطعي است و کوتاه و

؛ کشرد  بينرد و بره تصرویر مري     رآجرين مري   هاي بحو از زمانه، درختان را همچون اسکحت
 .بيند که سق  آسمان را کوتاه مي گونه همان
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توان دریافت که ارتباد تنگاتنرگ اشرعار او برا مسرائل و      ، ميشعر اخوانبر  درنگبا 
در اخروان   سرت و ي اصرحي شرعر او   مشخصره  رویدادهاي سياسي و اجتماعي عصر ،

ي روشنفکر ایراني پرس   تصویري کحي و زنده از اوضا  زمانه و مشکتت جامعه ي ارائه
او (. 29۲: 593۳پارسانسرب،  : نرک )مرداد، بسيار موفق عمل کررده اسرت   2۲ از کودتاي
وضرعيت موجرود را    تغي تشبيه، آن هرم تشربيهات سرياه،   با استفاده از عنصر ب توانسته
، اجتما  را از و غریب ي دیگر، با تشبيهي سياهشعراخوان در . کشدخوبي به تصویر ب به

گرچه بيرون تيره بود و سررد، همچرون   » :کند همانند مي« ترس»نرر تيرگي و سردي به 
 و انردوه  از پر و« و تشبيهات سياه تصاویر» ها این. (۳1: ب5973اخوان ثالث، ) «...ترس؛
 و جامعره  وضرعيت  و خرود  درونري  احروال  که است ثالث اخوان چون شاعري حسرت
 ،زیبا ي تصاویري او آفریننده. است کرده نقش اذهان تابحوي تشبيه بر رنگ با را عصر 
هراي سربکي    ویژگيیکي از  توان گفت که مي رو، است؛ ازاین غم رنگ به سياه و تيره امالا

 از چشرمگير  يبخشر کره   اسرت « آلرود  تشبيهات سرياه و یرأس  »، کاربرد تشبيهات اخوان
 .را دربر گرفته است او تشبيهات

 عقحري  را طررفين تشربيه   از یکري  آلرود،  غرم تشبيهات سرياه و   بيشتر در اخوان ثالث
 دنيراي  برا  شراعر  درون دنيراي  مرداوم  درگيرري  ي دهنرده  نشران  خود این که گزیند برمي
: دکنر  از سربک مري   (Emerson)ن امرسرو  ي کهبا توجه به تعریف .است بيرون ي آشفته
سبک خرود  »و تعری  بوفن که ( 5۲: 597۳شميسا، )« ذهن نویسنده استداي سبک ص»

، ا  وان و این ویژگي مهرم سربکي  اخ ما از طریق تشبيهات سياه ،(همان)« شخص است
صداي ذهرن او را پرس   همچنان شویم و  و بيشتر آشنا ميابا روحيه و شخصيت و منش 

ي  محصرول زمانره و جامعره   شنویم؛ ذهني مشوال  و پریشان و آشرفته کره    ها مي از دهه
هاي  ویژگي ،اخوانبيني  جهانبا خواندن این تشبيهات، درواقع،  ؛ي عصر شاعر است تيره

را بيشتر احسراس  ي عصر   و نيز فضاي حاکم بر جامعههاي او  سيتاشخصيتي و حس
 .کنيم و درک مي

 
 «تشبيهات سياه»بررسی و تحليل لفظی . ۴

الرث از نررر لفرري و سراختار بيرونري، داراي ارز       اخوان ث« آلود تشبيهات سياه و غم»
توانرد   گونه تشبيهات از منرر ادبري مري   شناسي این شناختي است و سبک هنري و زیبایي

 جهران  بره  هنرمنرد  خاص نگاه حاصل سبک» کهبا توجه به این. برانگيز و مهم باشد تأمالل
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 (51: همران ) «کنرد  مري  تجحّري  بيران  از خاصي ي شيوه در لزوماً که است بيرون و درون
 خحرق  سربب  ،انفس و آفاق به اخوان ثالث خاص نگر  و تازه دیدکه  توان دریافت مي

 نمرود  او هراي  سرروده  سبکي هاي ویژگي از یکي صورت به و شده ناآشنا و بکر تصاویر
 .است یافته

 سربکي،  بررسري  تررین  مهم»: گوید مي شناسي سبک با تشبيه ي رابطه ي بارهدر شميسا
 و تشربيهات  سربک،  احبصر  شراعران  معمروالً . اسرت  شعر ي استعاره و تشبيه در دقت

 مطالعرات  در. اسرت  ایشران  خود کش  و تأمل و نگاه حاصل که دارند نویني استعارات
 «اسرت  اسرتعاره  و تشربيه  یعنري  ادبي زبان رمنُ به بردن پي مطحب اهمال شناسي، سبک عالي
 تخيالرل  نيروي وخحّاقيت  حاصل که اخوان غریب تشبيهات (.973و97۲: 5971 شميسا،)

 معاصرر  شراعران  دیگرر  به نسبت او بيان ي  نحوه و زبان تغيير و نو بينش از ،است شاعر
برا بررسري و تححيرل لفرري      .اسرت  دهافرزو  کتمش بتغت و زیبایي بر وحکایت دارد 

بریم که اخروان   ها، به این نکته پي مي تشبيهات سياه اخوان و دقّت در ساختار بيروني آن
گونره تشربيهات    نمایي این زدایي و غریب ثالث با دو تکنيک و شگرد ادبي، باعث آشنایي

 : شده است
 
 های نو خلق واژه .۲ .۴
 تشربيهات  ي حروزه  درنمایي  زدایي و غریب براي آشنایي ثالث اخوان هايشگرد از یکي
. اسرت  تشربيهات  سراختار  و  پيکرره  در هرا  آن کاربردن به و جدید هاي واژه ساختن سياه،

 ،«آجرين  داغ» ،«آغشرت  خرون » ،«برادبرف » ،«بسرمل  نريم » :چرون  خروان ا ابداعي ترکيبات
 ،«انرردود دود» ،«زاران انرردوه» ،«بررار خررامو » ،«انرردوده دریررغ» ،«زار لعررن» ،«زار دیمرره»
، برر نيرروي   است کردني مشاهدهاشعار او  سياه تشبيهات ساختار درکه  ...و «باران دشنام»

هراي شرعريِ    هاي فوق، در نمونه برخي از واژه. کتم و تأثير بتغي شعر  افزوده است
 .مشخص شده است (bold)صورت برجسته  بخش تححيل محتوایي تشبيهات به

 (.99: ال 5973خوان ثالث، ا) «کرده هستي راباران  دشنامهاي دگر  همچو شب»
 (.نهما) «که بر آن پویند از شهري به دیگر شهر راهی مرگما بيابان »
 (.۳۳: 597۲اخوان ثالث، ) «مای  غمگنانهمثل نگاه »
 (.525: 59۲۳اخوان ثالث، ) «بنياد غممن همان فریادم، آن فریاد »
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اي، نقرب خررا  و    راهیه  غیم تنگنا  /و خشم اندرون، تاب و شکن بيرون کينه راه چاه»
 (.25: د5973اخوان ثالث، ) «خون
 (.۲۳: ب5973اخوان ثالث، ) «پرورد قفسو  زاد قفسست همچون من  ا گرفتاري»

 تشرخص  سبب او ي برساختهترکيبات نو و . است «ساز واژه شاعري» اخواندرواقع، 
 قرول  بره  و زبران  به دادن تشخص عوامل از» چراکه ؛5است شده سياهش تشبيهات سبکي
 ساختن هم یکي آن، اعتيادي حالت از زبان کردن خارج عوامل از ،روسي گرایان صورت
 و شرگفتي  ایجراد  خواننرده  در کره  باشرد  اي گونره  به است ممکن ترکيب .است ترکيبات
  (.73: 5973کدکني، شفيعي) «کند زدایي آشنایي
 
 ی تشبيه بازگااشتن زاویه .۸ .۴
 برازترکردن  تشربيه،  نروکردن  و تشبيه ي حوزه در زدایي آشنایي یا غرابت هاي راه از یکي
 یعنري  ،باشرد  بازتر (the Angle of simile) تشبيه ي زاویه قدر هر». است تشبيه ي زاویه
 تشربيه  آن به ،قدیم اصطتح در و است تر هنري تشبيه باشد، دورتر به مشبهٌ و مشبه رب 
 و تشربيه  ي زاویره  بازگذاشرتن  برا  اخوان ثالرث (. 5۳7: 597۳ شميسا،) «گویند مي غریب
 سربب  تشربيه،  طررفين  عنروان  بره  ،بيگانره برا هرم    و ناسرازگار  ظراهر  بره  امرر  دو انتخاب
 .است شده خود تشبيهات سازي برجسته و زدایي آشنایي

 اسرتقتل  اوج و انرد  خروب  تصراویر  در شرمار  ،اخوان ي برجسته و غریب تشبيهات
 اسرت  آن خروب  تصویر» برتوني شناسي زیبایي دیدگاه از چراکه دهند؛ مي نشان را شاعر
 که بيافریند تصویري آزاد، فرایند یک در شاعر یعني باشد؛ شاعر استقتل اوج معرّف که
 تصرویر  نرو   ایرن  در. نباشرد  آن طرف دو ميان قياسي و شباهت پيوند، رابطه، نو  هي 
 هرر  کنرار  در تواند مي شيئي هر. ندارد وجود تصاویر و ءاشيا همنشيني براي شرطي هي 
 فراینرد  ایرن  براي را (union libre) ‘اتّصال آزاد ي نقطه’ اصطتح برتون. بنشيند شيئي

 مرز بي پيوندها. است آزاد اتّحاد وصحت، آزاد ي نقطه در. است کرده پيشنهاد تصویرگري
 (.925: 5939 فتوحي،) «اند شگفت و غریب تصویرها درنتيجه و دليل بي و نامحدود و

ي  گفته در بخش تححيرل محتروایي، حاصرل بازگذاشرتن زاویره      اغحب تشبيهات پيش
هراي   بره نمونره  . تشبيه و اتّحاد آزاد بين امور و مفاهيم گونراگون عينري و ذهنري اسرت    

 :شود دیگري از این نو  تشبيهات بکر اشاره مي
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 .(15: ب5973اخوان ثالث، ) «پو  مرتفع سرد است ف بر هاي دلش چون قّحه»
 .(1۳: همان) «مالد را گو  مي اندُهان سالخورد چگور»
 (.27: همان) «چند کم سایند وحشت، روح را یک هاي سوهانو »
اخروان  ) «ي نراجور  منم، دشنام پست آفرینش، نغمه/ ي رنجور منم من، سنگ تيپاخورده»

 (.37: 59۲۳ثالث، 
امرا تشربيه فررد بره سرنگي کره        ا داریرم؛ تشبيه دل و قحب به سنگ ر ،ادبيدر سنّت 

بردیل   در اینجا تصویرگري اخوان ثالث بي .نماید تيپاخورده و رنجور است، نو و تازه مي
بره یرک امرر حسالري     ( شراعر  :مرن ) همانندکردن یک امر حسالي دیداري .رير استن و بي

دقرت کنيرد   . رود به شمار مري  با و غریباز تشبيهات بسيار زی( ي ناجور نغمه) شنيداري
 .پندارد؛ نه صدا و آواز  را ي ناجوري مي که شاعر وجود خود  را همچون نغمه
و  شناسري  ادبي و زیبایيي  از جنبه ت آفرینش،تشبيه منِ وجوديِ شاعر به دشنام پس

ت یرن تشربيها  اي ابدا  شراعر از   لط  قریحه و قوه. است شایان توجه آنبودن  سابقه بي
 و اشرعار  جرذابيت  تشربيه،  آفررینش  در ختقيت و ابتکار و تازگي این. هویداست بدیع

 .است شده هنري و ادبي لذت منشأتقویت کتم اخوان را به دنبال آورده و 
 (.۳۲: ال 5973خوان ثالث، ا) «گشاید چنگ غضم در گحو، چتري که دارد ميبُ»
 (.۳۳: همان) «...هاي اهحي وحشت این آب/ هاي من، در خواب»

هرا، تشربيه بکرري اسرت، اسرتفاده از ترکيرب        هرا بره آب   براین که تشربيه خرواب   عتوه
 .در ساختار تشبيه، بر لط  و غرابت آن افزوده است« اهحي وحشت»پارادوکسي 

ترکيب بسريار   ‘هاي اهحي وحشت آب’» :گوید این تصویر ميتازگي ي  براهني درباره
ها، یک صرفت   اخوان براي آب. وجود دارد ‘وحشي’ي  ریشه ‘وحشت’در . جالبي است

ي مجررد،   هم صفت مجرد است، هم اسم؛ ولي چون بين دو کحمه. به کار برده، یک اسم
هرا   برراي آب  ‘وحشرت ’را برا   ‘اهحري ’از تداعي مغایرت و تضاد استفاده کرده اسرت و  
در جهرت   گاهي دو چيرز مروازي کره   . آورده، ما با یک چيز بسيار بدیع سر و کار داریم

هراي اهحري    آب’. آفریننرد  کننرد، تصرویري بسريار بردیع مري      عکس یکدیگر حرکت مي
 (.57۳7: 59۲۳براهني،)« چنين چيزي است ‘وحشت
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 گيری نتيجه. ۵
ایران بود که نمرود  در  5992مرداد2۲از کودتاي  پس وضعيتجریان شعر سياه محصول 

عنوان رمانتيسم سرياه   زیراي از رمانتيسم،  آن را در رئاليسم، سمبوليسم اجتماعي و گونه
مهردي   شرعر  در را اجتماعي سمبوليسم در سياه شعر جریان نمود بيشترین. توان دید مي
عصر  هاي او بيش از شاعران هم ؛ انعکاس این جریان در سرودهدید توان مي ثالث اخوان
 .ستاو

وقرایع   و 92 سال اجتماعي و عاطفي شکست که دهد مي نشان حاضر پژوهش نتایج
 منفري  آثرار  او زبان و ذهن برثالث،  اخوان شخصي زندگي بد وضعيت نيزپس از آن و 

  همين موضرو  سربب شرده   . نمود یافته است« تشبيهاتي سياه»در قالب گذاشته و  عميق
ي آن روز ایران، وضعيت هنرمندان و مسائحي از ایرن   ي جامعه هاي تحخ و گزنده واقعيت

اي ادبري و هنرمندانره، بره تصرویر کشريده       ي دید شاعري متعهالد، به گونه دست از زاویه
و ، غيرمسرتقيم  بخشري  برارزه و آگراهي  ضرمن م با این شگرد ادبي، شاعر توانسرته  . شود

 .سامان موجود نشان دهد پنهان، نارضایتي و اعتراض خود را از وضعيت نابه
یرافتن دیردگاه    ي بازتراب  اخوان، شيوه« تشبيهات سياه»ها و  با درنگ بر تصویرسازي

، اخروان آلود و مبارز  ذهنيت تيره و غم .شود اجتماعي و سياسي او در شعر  آشکار مي
 را حه پيوند ذهن و زبران شراعر  ئهمين مس .را نيز زیر تأثير قرار داده است شعري او زبان

تيرره و   تصراویر  گونره  این .کند نمایان ميخوبي  بهاي خاص از تاریخ ادبي ایران  در دوره
 .ستمهدي اخوان ثالث ا هاي سروده سبکي هاي مشخّصه از یکي تحخ،

ي شاعر، از عنصر بتغي تشربيه اسرت؛    نهي ختقا ي شایان توجه دیگر، استفاده نکته
از دو طریرقِ   ثالرث  اخوان. اخوان از نو  غریب و بکرند« تشبيهات سياه»درواقع، اغحب 
 زدایي آشنایي ،«سياه تشبيهات» ي حوزه دري تشبيه،  هاي نو و بازگذاشتن زاویه خحق واژه

 .است کرده نمایي غریب و
 

  یادداش 
هراي   سرازي  به ساخت زبان شعر معاصر از جمحره بره واژه   امروزساختار زبان شعر در کتاب . ۲

 (.59۲7پور،  عحي: نک)شاعراني مانند اخوان و شامحو پرداخته شده است 
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