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چکیده

به موضوعات و مضامین عاشقانه  برای تسکین خاطر آتش خیز خویش،  امید(، گاه،  ثالث )م.  اخوان 
روی می آورد. موضوع جهان  شمول »عشق« دریچه ای می شود تا برای لحظاتی، از تنّفس در درون مایه های 
سیاسی–اجتماعی که برای اخوان سرشار از تعّفن و اختناق است، در امان بماند؛ دریغا که این گونه سروده ها 
نیز یأس آلودند. محبوب و منظور او نیز یا از اهالی »زمستان« است که سرمای سخت و سوزان، عاطفه اش 
را افسرده و منجمد کرده است یا در سفر و هجران است؛ بدین گونه عشق یأس آلود، دردی بر دردهای ژرف 
اخوان، افزوده است. مثنوی »دریچه ها« که محتوایی غنایی و غزل گون دارد، چنین است. در این مقاله، 
عناصر ساختاری شعر »دریچه ها« به روش تحلیل و توصیف متن بررسی شده است. نتایج نشان می دهد 
که قالب شعر، تعیین کنندۀ قطعی و نمودار بی چند و چون یک اثر نیست، بلکه معنا، قالب را به دنبال 
خود می کشاند. شعر دریچه ها که حاصل تجربه های عینی و بیرونی سراینده است و در بحر »هزج مسّدس 
اخرب مقبوض« سروده شده، از مترنّم ترین و مطبوع ترین وزن و آهنگ ها، برخوردار است که این امر، خالف 
نظر پیشنیان دربارۀ این بحر است. در این سروده، معنا، زبان و تصویر هماهنگ جلوه می کنند. شفافّیت و 

سادگی و صمیمیت معنایی، سبب شفافّیت و سادگی زبان و تصاویر شده است.  
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1-مقدمه

مهدی اخوان ثالث )م. امید( از شاعران نامدار و صاحب سبک معاصر است. او در دهۀ سی 
به شعر نو روی می آورد و مؤفق می شود سبکی خاص بیافریند که »در حقیقت پلی است بین 
شعر سنتی دیروز و شعر مدرن« )حقوقی، 1377: 59(. سّنت دیرینه سال پارسي )به ویژه سبک 
خراسانی(، با روح و روان او آمیخته است. شیوه و سبک بیان نیما را می پسندد. واژگان و 
تعابیر محاوره را در ذهن دارد. همه را به خوبي در کنار هم مي نهد و معجوني مقّوي و مؤثّر 
به نام سبک اخواني مي آفریند. در سال 1335، چاپ نخست از دفتر »زمستان« منتشر 
می شود. این دفتر به ویژه شعر »زمستان« -که در سال 1334 سروده شده است- وی را 

به عنوان شاعری صاحب سبک و دارای دید و بینشی ویژه، معرفی می کند. 
کودتای 28 مرداد 1332 و دارها، زندان ها، خفقان و... بر ذهن و روان او تیره ترین رنگ ها 
را می پاشد و تا پایان عمر، یأس و ناله و نفرت، با شّدت و ضعف در قالب سروده هایش 
جلوه گر می شود. بینش فلسفی شاعر، در پی بارش سیل آسای شکست های متفاوت فردی، 
اجتماعی، سیاسی و... به بدبینی و نفی هر جنبش و باورمندی به جبر و سرنوشت محتوم، 
منجر می شود. »این افکار و عواطف در قالب سه گرایش عمده انعکاس یافته اند: 1-حسرت 
بر مظاهر و مفاخر ایران باستان؛ 2-شکاکیت و نیست انگاری خیامی؛ 3-نفرت و نومیدی 
آثار  نیمایي  در شیوۀ  هم  و  سنت گرا  شعِر  در  هم  اخوان   .)9 )روزبه، 1389:  روشنفکرانه« 
ارزنده ای آفریده است؛ »هر چند، در همۀ دوره ها و دفترهای شعری او سروده هایي درخشان 
دیده می شود، می توان گفت اوج توانایي ذهني و زباني اش، در مجموعه هاي زمستان، آخر 
شاهنامه و از این اوستا جلوه گر است. اخوان، در این دفترها، سبک و سیاق خاّص خویش 

را می یابد« )نوری؛ کنجوری، 1390: 117(. 

2-بحث و یافته های تحقیق

در این مقاله برآنیم که عناصر ساختاری شعر دریچه ها را بررسی کنیم؛ برای این کار 
ابتدا سرودۀ دریچه ها آورده می شود و در ادامه به بررسی مهم ترین عناصر ساختاری این 

شعر پرداخته می شود:
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دریچه ها

مــا چــون دو دریچه، رو بــه روی هم
هــم مگــوی  بگــو  هـــر  ز  آگاه 

ــده ــش و خن ــالم و پرس ــر روز س ه
آینــده روز  قــرار  روز  هــر 

آه اّمــا...  بهشــت،  آینــۀ  عمــر 
بیــش از شــب و روز تیــر و دی کوتاه

اکنون دل من شکســته و خسته ست
ــت ــا بسته س ــی از دریچه ه ــرا یک زی

نــه مهــر فســون، نــه مــاه جــادو کرد
نفرین به ســفر، که هر چه کــرد او کرد

)اخوان ثالث، 1385: 48(    

2-1- ساخت شعر دریچه ها

در قرن بیستم نظریه های مختلف و نوآیینی در نقد ادبی ارائه شد. یکی از این نظریه ها 
ساخت گرایی )structuralism( است. به نظر ساختارگرایان، از جمله یاکوبسن و روالن بارت، 
لوی اشتروس و تزوتان تودروف هر پدیده جزئی از یک ساختار کلی است و باید »هر جزء 
یا پدیده در ارتباط با یک کل بررسی شود« )شمیسا، 1378: 177(. در ادامه اجزا و عناصر 

شعر دریچه ها بررسی و به ارتباط آنها پرداخته می شود.
دارای دو خصوصیت وجود قصه و  را که  ادبی  اسکولز و کالک »کلیۀ متون  نظر  به 
حضور قصه گو است می توان یک متن روایی دانست« )به نقل از اخوت، 1371: 36(، بر این 
اساس »دریچه ها« ساختاری روایی دارد. اخوان ثالث در مهم ترین سروده های خود –از 
جمله »خوان هشتم«، »مرد و مرکب«، »شهریار شهر سنگستان«، »کتیبه«، »آن  گاه پس 
از تندر« و...- از روایت، بهره می گیرد و روایت را تا حّد شعر برمی کشد. زبان فصیح و بلیغ 
و پرصالبت سبک خراسانی، شیوه و سبک بیان نیما و واژگان و تعبیرات محاوره و عامیانه 
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در شعر م. امید در هم سرشته است. ظهور و بروز این سه در قالب بیان روایی، سبک 
تشخص یافتۀ اخوان را نشان می دهند. 

ذهن شاعر، به ویژه در ساختمان سروده های روایی، دو گونه فعالیت هنری می کند؛ در یک 
سو، درگیر محور افقی خیال است و با کنار هم نشاندن واژه ها، ترکیب ها، عبارات و جمالت، 
محور افقی شعر )تک تک ابیات( را می آفریند؛ از دیگر سوی، »طرح کلی و مجموعه اجزای 
سازندۀ شعر است که چگونه با یکدیگر ترکیب یافته و ساختمان کلی و شکل عمومی شعر 
را به وجود آورده است و در این حوزه، خیال شاعر ممکن است از مجموع تجربه ها و یادها 
و تأثرات خود در زمینه های مختلف یاری بگیرد تا شکل اصلی و طرح کلی شعر که ما آن 
را محور عمودی شعر می خوانیم، به وجود آید« )شفیعی کدکنی، 1375: 169(. قدرت خیال و 
آفرینش سراینده در محور عمودی به اندازۀ محور افقی و تصویرهای کوچک بیان اهمیت 
دارد. نکتۀ دیگر در ساختن و سرودن شعر، توّجه توأمان شاعر به وحدت و انسجام ظاهری و 
باطنی شعر است. شعر منسجم، »باید علی رغم پراکندگی ظاهر، وحدتی باطنی و ساختاری 
واحد و همخوان و هماهنگ داشته باشد؛ به طوری که هر معنی و تصویر و هر جزئی از اجزا 
مکمل یکدیگر در پدید آوردن کلیتی واحد و به کمال گردد« )پورنامداریان، 1381: 464(. در 
غزل دهه های اخیر گاه انسجام محور عمودی خیال با بهره گیری از بیان روایی-نقلی-داستانی 
آفریده می شود. سیطرۀ بیان روایی نه تنها در سروده های سیاسی-اجتماعی اخوان ثالث 
آشکار است، در اشعار غزل گونه نیز می بینیم که اخوان شاعری روایتگر یا روایتگری شاعر 

است؛ مانند شعر دریچه ها.
تزوتان تودوروف )Tzvetan Todorov( )1939- 2017( روایت شناس بلغاری مراحِل تعادل، 
برهم خوردن تعادل و تعادل را از ساخت های مکّرر روایت ها می دانست که طی کنشی 
ایجاد  تعادل  دوباره  درخور،  واکنشی  با  و  می  ریزد  هم  بر  مشخص  وضعیتی  )رخدادی( 
می شود، اّما در ریختی دیگرگون )تغییر شکل  یافته( به وجود می آید )سلدن، 1372: 110(. 
شعر دریچه ها، روایت دو مرحلۀ تعادل و بر هم خوردن تعادل است. اخوان، در پیرنگ)طرح( 
این سروده از شیوۀ خاطره گویی بهره گرفته است و از این رهگذر، محور عمودی شعر را 
انسجام و انتظام بخشیده است. منحنی سنتی پیرنگ در شعر دریچه  ها با اجزایی همچون: 
وضعیت، گره، خیز رویداد، اوج، افت رویداد، گره گشایی با شّدت و ضعف آشکار است. ابیات 
و عبارات آغازین )ما چون دو دریچه، رو به روی هم/ آگاه ز هـر بگو مگوی هم/ هر روز 
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سالم و پرسش و خنده/ هر روز قرار روز آینده/ عمر آینۀ بهشت( توصیف وضعیت خواستنی 
و مطلوب سراینده است. واژۀ »اّما« که در آن حرف ربط بیان تناقض یا تضاد است، سبب 
شده است که لوالوار شعر بر پاشنه ای دیگرگونه بچرخد. این واژه، فضاگردانی میکند و 
ذهن خواننده را برای ورود به وضعیت و فضای دیگرگونه و متفاوت با فضای آغازین آماده 
می کند. واژۀ »آه« نیز تأکیدی  است بر حسرت ژرف شاعر از کوتاه بودن ایّام خوش آن 
روزهایی که رفته اند و دیگر نیستند، از طرف دیگر القاگر دردناک و غمگنانه بودن وضعیت 
جدید نیز هست. با بیان کوتاه بودن آن روزهای سرشار از خنده و سرور در شعر گره افکنی 
ایجاد شده است تا خواننده با اشتیاق واژه ها و مصراع  ها را پی بگیرد؛ شاید پاسخی برای 

پرسش های ایجاد شده در ذهنش بیابد. 
در بیت:

زیــرا یکــی از دریچه هــا بسته ســت اکنــون دل مــن شکســته و خسته ســت

نقطۀ اوج و گره گشایی گنجانده شده است. 
بیت پایانی نیز تبیین علت بسته شدن پنجره در معنای نمادین آن است:

نفرین به ســفر، که هر چــه کرد او کرد ــاه جــادو کــرد ــه م ــه مهــر فســون، ن ن

بدین گونه شعر دریچه ها پایانی بسته دارد. 
پیروان نقد نو نیز مانند ساختارگرایان، معتقدند: »برخالف زبان علمی و روزمره، شکل 
انتخاب و آرایشی که تجربۀ زیباشناختی را پدید می آورد( از محتوا و  زبان ادبی )یعنی 
معنای آن جدا نیست؛ به بیان ساده تر، چگونه معنا دادن متن ادبی، از این که چه معنایی 
دهد، جدا شدنی نیست... « )تایسون، 1387: 211(. بیشتر منتقدان ایرانی، از جمله زّرین کوب 
معتقدند: »لفظ و معنی، هر دو، رعایت شان، بایسته است و رعایت تعادل بین آنها نیز الزم. 
معنی که البّته تا از حّد عادی، باالتر نباشد، به شعرتعلق نخواهد داشت، اّما لفظ هم که 
ظرف معنی است، بی شک با آن مناسبت دارد« )زّرین کوب، 1379: 56(. نیما در »نامه به شین 
پرتو« دربارۀ رابطه معنی و واژگان گفته است: »معنی، موضوعی است که با ارتباط خود با 
دنیای خارجی شاعر، کلمات را جمع آوری کرده و به پای کار می آورد و با پاکیزگی اخالق 
و وسعت نظر و واقعّیت عقیده و ایمان گوینده، رابطۀ دقیق دارد و اثر آن، بسته به دروغ 
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بودن یا راست بودن آن است« )طاهباز، 1385: 297(. همو در »حرف های همسایه« گفته 
است: »موضوع، عالئم و آثاری دارد و با لفظ شناخته می  شود. با الفاظ معّین، معنی معّینی 
هست...« )همان: 257(. در بررسی و نقد متون ادبی صورت و محتوا تأثیر متقابل دارند و 
بررسی هر یک بدون دیگری، ناقص و ناکارآمد است؛ بنابراین الزمۀ نقد ادبی پرداختن به 

این دو و بررسی میزان تناسب آنهاست.

2-2- معنا، نگاه و نگره در شعر دریچه ها

اخوان ثالث بیشتر به خاطر مضامین و درون مایه های سیاسی-اجتماعی نامبردار است. 
از  برخاسته  اخوان،  در سروده های  اندیشگی  مهم ترین گونه های  و  عواطف  برجسته ترین 
یأس فلسفی و شکست  آرمان های سیاسی-اجتماعی است. م. امید گاه، برای تسکین خاطر 
آتش خیز خویش، به عواطف فردی و اشعار عاشقانه روی می آورد، اّما بیشتر این سروده ها 
نه »آن آب است کآتش را کند خاموش« )اخوان ثالث، 1385: 40(؛ زیرا محبوب و منظور او 
نیز، یا از اهالی »زمستان« است که سرمای سخت و سوزان، عاطفه اش را افسرده و منجمد 
کرده است یا در سفر و هجران است؛ بدین گونه عشق، دردی بر دردهای ژرف اخوان، 

افزوده است. شعر دریچه ها -که محتوایی غنایی و غزل وار دارد- چنین است. 
در شعر دریچه ها، تغییر نگاه و نگرش اخوان، نسبت به غزل ها و سروده های تغزلی و 
غنایی دفتر »ارغنون« پیداست. م. امید در دورۀ نخست شاعری )در دفتر ارغنون(، عشقی 
ذهنی، مثالی و تقلیدی را سروده است، اّما اینک به تجربه های عینی و بیرونی خویش روی 
آورده است؛ یعنی در پویه به سمت و سوی تشخص سبکی، از ذهنّیت، به عینّیت رسیده 
است. در سروده هایی مانند دریچه ها، »عشق« دریچه ای می شود تا اخوان برای لحظاتی، از 
تنّفس در درون مایه های سیاسی– اجتماعی که برایش سرشار از تعّفن و اختناق است، در 

امان بماند، دریغا که این گونه سروده ها نیز یأس آلودند. 
رمانتیسم  و...،  شاملو  احمد  ریتسوس2،  یانیس  نرودا1،  پابلو  برخالف کسانی همچون 
فردی اخوان، به کلی فارغ از رمانتیسم اجتماعی، سمبولیسم اجتماعی و مبانی انسان گرایانه 
است؛ گویی غزل واره ها و شعرهای عاشقانۀ اخوان بیرون از جامعۀ تب آلود دهۀ سی و چهل 

1- Pablo Neruda
2- Yiannis Ritsos
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سروده شده اند.
اخوان، با ذهنّیت کالسیک و موّقر خویش، از نزدیک شدن به کالبد معشوق، دوری 
می جوید. منظور )محبوب( در این سروده اگر چه وهمی، خیالی و عرفانی نیست، جسمیت 
و جنسیت روشنی نیز ندارد. شاعر در این سروده، بیشتر، عواطف و حاالت خود را در هجران 
معشوق، باز می نماید. این مورد و کلّی گویی و نپرداختن به جزئیات، سبب شده است که 
گمان کنیم شاید دریچه ها را برای دوستی مذکر سروده است )؟(، البته از فحوای کالم، 
برای انتخاب جنسیّت مخاطب شاعر، چیزی درنمی  یابیم. غیر از معنا و محتوا، آنچه این 
گمان را تقویت می کند، آمدن عبارت »برای حسین رازی« بر باالی شعر دریچه هاست. 
رضا مرزبان بر آن است که: حسین رازی »نام مستعار کسی است که اگر شاعر بود با رمبو 
در خور قیاس بود؛ آخر او هم در همان سال های جوانی، خط هنر را رها کرد و به خطی 

دیگر رو آورد و به جرگۀ جراحان پیوست« )کاخی، 1385: 377(. 
آنچه پیداست این است که دریچه ها، از سرزمین تجربه های سراینده، سرچشمه گرفته 
می داند.  منطبق  خویش،  احوال  با  گونه ای،  به  را  دریچه ها  شعر  خواننده ای،  هر  و  است 
شفیعی کدکنی دربارۀ این سروده، نوشته است: »عشق شهری و زندگی مدرن، با آزادی ها 
و پیوندهایش را در شعر دریچه ها، به خوبی، احساس می کنیم که در زندگی گذشتۀ ما روی 
نداده و از ویژگی های دورۀ اخیر است و این حالت دیگری از عشق و عاشقی است که در 
شعر کالسیک ما با همۀ گسترشی که در جنبه های تغّزلی دارد، نیست؛ زیرا بستگی به نوع 

روابط زندگی جدید دارد...« )قاسم زاده؛ دریایی، 1370: 45(. 
باوری کهن )تأثیر ستارگان و افالک در سرنوشت آدمی( در مصراع نخست بیت پایانی، 
ارائه شده است. در اینجا اّما »سفر«، بیش از افالک و ستارگان، در سرنوشت آدمیان، مؤثّر 
است. آشنایی زدایی از تفکر و مبانی اندیشگی کهن، بیت پایانی را جّذاب و شنیدنی کرده است. 

2-3- شکل بیرونی

اخوان معتقد بود »هر شعری، اگر شعر باشد، با اسلوب و قاعدۀ خاّص خودش، همراه 
است؛ خواه صریح و خواه در پرده« )کاخی، 1371: 105( و نیز گفته است: »هر معنی که 
به ذهِن شاعری، خطور کند، برای خودش قالبی، تقاضا می کند و خود به خود، در ذهن، 
شکل پیدا می کند و بیان می شود؛ خواه در قالب نیمایی، خواه قصیده )یا دیگر قالب های 
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شعری(« )قاسم زاده؛ دریایی، 1370: 372(؛ یعنی قالب، تعیین کنندۀ قطعی و نمودار بی چند و 
چون یک اثر نیست، بلکه معنا، قالب را به دنبال خود می کشاند.

با  هم نفس  می تواند  و  است  زنده  هنوز  مثنوی،  قالب  که  داد  نشان  دریچه  ها،  شعر   
شاعران، زندگی کند، نیز نشان داد که مثنوی می تواند معانی و روایت های کوتاه غنایی را 

نیز آینگی کند.

2-4- تقابل های دوگانه

تقابل های دوگانه، از مهم ترین و اساسی ترین مفاهیم در ساختارگرایی است. »به نظر 
ساختارگرایان، اساساً تفکر انسانی بر این بنیاد است: بد/ خوب، زشت/ زیبا... و در طبیعت 
هم چنین است: شب/ روز، سفید/ سیاه... بشر در نظامات اجتماعی هم از این منطق استفاده 
می کند: چراغ قرمز/ چراغ سبز )عالمت توقف و حرکت(، سیگار کشیدن ممنوع/ آزاد... پس 
باید در آثار ادبی هم به دنبال تقابل های دوگانه بود... یکی از عوامل بسیار مهم در فهم متون 
همین توّجه به تقابل های دوگانه است« )شمیسا، 1378: 183(؛ به بیانی دیگر »واحدهای درون 
یک نظام به صورت جفت جفت یا متقابل های دوتایی کنار هم قرار می گیرند و متشکل از 

دو وضعیتی هستند که با یکدیگر نوعی رابطه دارند« )کلیگز، 1388: 82(. 
دو  تقابل  از  دریچه ها،  شعر  کلیت  دارد.   )binary( دوگانه  سیستمی  دریچه ها  سرودۀ 
زمان وصال و فراق شکل گرفته است. دو بیت نخست و عبارت آغازین بیت سوم شادی و 
شیرینی روبه رو بودن و هم کالمی دو دریچه را به تصویر کشیده است. در بیت سوم آمدن 
حرف ربط )اّما( سبب شده است که در ادامۀ شعر، اندوه جدایِی حاصل از سفر و بسته 

شدن دریچۀ روبه رو روایت شود.     
شعر دریچه ها، با همه نوآیینی، ساختی کهنه دارد و نتوانسته است خود را از ساختار 
پایه و عناصر ساختاری بنیادین، ثابت و تغییرناپذیری چون تقابل دوگانۀ موجود در قّصه ها 
این سروده به چشم  و روایت های سنتی بیرون بکشد. تقابل و تضاد در سطوح مختلف 
می خورد؛ از جمله تقابل ها و تضادهای من/ تو، روز/ روز آینده، شب/ روز، تیر /دی، گشوده 
معنای  )در  مهر  ماه،  خورشید(/  معنای  )در  مهر  دریچه،  یک  بسته شدن  دریچه/  بودن 
مهربانی(/ نفرین، حضور راوی یا شاعر/ سفر مخاطب یا منظور، بگو/ مگو، )دِل( لبریز از 
سالم و پرسش و خنده/ دل شکسته و خسته. این موارد نشان می دهد که اخوان دیدی 
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ساخت گرایانه دارد. او در پی وارونه سازی اولویت تقابل های دوگانه نیست؛ بنابراین با متنی 
تک ساحتی با روابطی کلیشه ای مواجهیم. وارونه سازی تفکر دوقطبی و جابه جایی و تغییر 
کارکرد قطب ها، سبب ایجاد تفکری شگرف و نوآیین می شود. »در متنی که شالوده اش 
شکسته است، ساالری یک وجه داللت بر سویه های دیگر داللت، از میان می رود. متن به 

این اعتبار چند ساحتی می شود« )احمدی، 1380: 388(.

2-5- موسیقی 

درگیر می کند؛  را  خواننده  ذهن  عروضی(  )وزن  بیرونی  موسیقی  دریچه ها،  شعر  در 
این شعر در بحر »هزج مسّدس اخرب مقبوض« یا همان وزن عروضی »مفعول مفاعلن 
مفاعلین« سروده شده است. شگفت آور است که » قدما این وزن زیبا را جزو بحور نامطبوع 
می دانستند« )شمیسا، 1383: 599(، اّما دریچه ها از مترنّم ترین و مطبوع ترین وزن و آهنگ ها، 

برخوردار است و این امر، نظر پیشنیان را دربارۀ بحر یادشده، به چالش می کشد.
موسیقی کناری غنی نیز سبب گوش  نوازی و در نتیجه ماندگاری سرودۀ دریچه ها در 
ذهن هاست. از یک سو قالب مثنوی و هر بیت مقفاست و از دیگر سوی، بیشتر ابیات مرّدفند. 

به خاطر این دو، موسیقی کناری جان و تپشی دوچندان یافته است. 
موسیقی معنوی حاصل از تناسب ها و تضاد و تقابل ها، اجزای شعر دریچه ها را از درون 

با هم پیوند و چفت و بست می دهد. تناسب ها در استحکام فرم و ساختار سروده مؤثرند.
این موارد در کنار موسیقی درونی پر تپش، شعری پر طنین آفریده است. در سراسر 
سروده، واج آرایی ها و تکرارهای گوش نواز، توازی نحوی بیت دّوم، با تکرار صورت زبانی »هر 
روز« -که القاگر تداوم نشست ها و برخاست های عاشق و معشوق در بستر عشق است- مانع 
حرکت ذهن نیستند، بلکه، ضرب  آهنگ های واژگان و عبارات، در کنار وزن و قوافی جداگانۀ 
هر بیت و آوردن ردیف در سه بیت از پنج بیت سروده، بحر نامطبوع را بسیار مطبوع و 

خوشایند، کرده است. 

2-۶- تصویر

برای ورود به بحث تصویر )ایماژ(، نخست باید خیال را بشناسیم که عنصر پایه و اساسی 
شعر است و در تعاریف گذشتگان و معاصران از شعر، مستقیم یا غیرمستقیم به آن اشاره 
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شده است. آنچه سخن عادی را بر می کشد و بر آن ُمهر شعریّت می نهد، خیال است. خیال 
را نیرویی دانسته اند »که حافظ صور موجوده  در باطن است« )سّجادی، 1375: 319(. خیال 
و صورت های خیالی، محصول تصّرف ذهن شاعر در جنبه های مختلف طبیعت و زندگی 
درونی و بیرونی است و صور خیال در زیبایی و تأثیرگذاری متن ادبی، نقش اساسی و تعیین 
کننده دارند. برخی، تصویر را این گونه تعریف کرده اند: »آنچه در شعر، از بیان رابطۀ دو 
چیز مطرح می شود، به هر صورت که باشد، تصویر خوانده می شود. هنگامی که کلمات در 
هم می خزند و شیرۀ بارهای عاطفی خویش را در هم می جوشانند، ما شاهد تولّد تصویر 
هستیم« )نوری عال، 1348: 55( و عّده ای بر این باورند که »تصویر در رایج ترین کاربرد، عبارت 
است از: »هر گونه تصّرف خیالی در زبان«، این تعریف هم در بالغت سّنتی و هم در نقد 
ادبی جدید پذیرفته است« )فتوحی، 1386: 44(. در این مقاله، تصویر را بر اساس نظر شفیعی 
کدکنی، بررسی خواهیم کرد. وی، خیال را به معنی »مجموعه  تصّرفات بیانی و مجازی در 
شعر« دانسته است )شفیعی کدکنی، 1375: 16(، اّما تصویر را عام تر از خیال و شامل هرگونه 

بیان برجسته و مشّخص می داند.
اخوان، به پشتوانۀ تخیل سرشار، میان مفاهیم و اشیا ارتباط برقرار می کند. واژۀ »دریچه« 
از نمادهای پرکاربرد شعر معاصر است که به معانی متفاوتی چون دل، چشم، و... به کار 
رفته است. »دریچه هم به معنی خود به کار رفته و هم به معنی چشم و دل و لذا سمبل 
است« )شمیسا، 1383: 599(، اّما در اینجا »دریچه« مشبه بهی درخور است که در تشبیهی 
نوآیین آمده است. در بیت نخست، تشبیه ساده و حسی، در بیت سوم تشبیه بلیغ اسنادی 
)عمر آینۀ بهشت( و لف و نشر مرتّب و سرشار از تضاد واژگانی )بیش از شب و روز تیر 
و دی کوتاه(، جنبۀ ارسال المثل داشتن مصراع پایانی )نفرین به سفر که هر چه کرد او 
کرد( و ارتباط کلیشه ای »آه« و »آینه« تصاویر و ایماژهایی هستند که حاصل پویش ذهن 
سراینده در کشف روابط اشیا و امورند. در بیت پایانی، مرجع ضمیر »او«، »سفر« است که 

گونه ای از جاندارپنداری و شخصیت بخشی )پرسونیفیکاسیون( است.

2-۷- زبان

واژگان در شعر اخوان، آن گاه که حماسه سرمی دهند، لباس رزم مي پوشند. در سروده های 
سیاسی-اجتماعی اخوان کالم مطنطن و پر صالبت سبک خراساني، پر رنگ تر نمایان مي شود، 
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موسیقی کالم چنان استوار به گوش می رسد که گویی هم نوازی بوق و کوس و نقاره ها و 
»چکاچاک مهیب تیغ ها« را شاهدیم، اّما، آن گاه که اخوان، اندوه فلسفی خویش را مي سراید، 
افسرده ترین واژگان و ترکیبات، همراه و همدل با او، ناله سر می دهند. هرگاه از رزم به تنگ 
برای تسکین درون بزمي مي آراید، واژگان در »کوچه هاي نجیب غزل«واره ها،  مي آید و 
آن گونه نرم و لطیف، جاري مي  شوند که گویي هیچ رزم  گاهي، به خود ندیده اند. زبان نرم 
و به دور از واژگان دشوار و عاری از ترکیب های پرفخامت اخوانی، زیبایی و گوش نوازی 
خاصی به شعر دریچه ها بخشیده است. لحن پرطمطراق و باصالبت و شکوهمندی که در 
سروده های سیاسی-اجتماعی اخوان طنین افکنده است، بر دریچه ها سایه نیافکنده است. 

این امر در القای عاطفی و تجسم حاالت و تأثیرگذاری آن مؤثر است. 
در این سروده، معنا، زبان و تصویر هماهنگ جلوه می کنند. شفافّیت و سادگی و صمیمیت 
معنایی، سبب شفافّیت و سادگی زبان و تصاویر شده است. پرداختن به جنبه های انفسی، 
حدیث نفس، تغنی خصوصی و معانی تغزلی، زبانی دل ربا، گیرا، نرم و لطیف  می طلبد؛ چرا 
که این عرصه ها، میدان رجزخوانی، مفاخره و حماسه سرایی نیست. استفاده از تشبیه ساده و 
صریح و آوردن تعابیر محاوره ای، گفتاری و آشنایی همچون: »بگو، مگو«، »سالم و پرسش و 
خنده«، »قرار روز آینده«، »نفرین به سفر که هر چه کرد او کرد« و... گویای این مّدعاست. 
مصراع »نفرین به سفر که هر چه کرد او کرد« نیز اگرچه خالی از ایراد نیست، ریشه 

در بیان کوچه بازاری دارد.
یکی از ایرادهای زبانی این سرودۀ روان و زیبا، استفاده از مخفف واژگان )فسون، ز( 
است، این امر یک دست بودِن زبان شعر را بر هم زده و از ارزش آن فروکاسته است. از 
حرف ربط »زیرا« که بگذریم، استفاده از ادات تشبیه قدمایی )چون( در بیت نخست نشان 
می دهد که ذهن اخوان، حتی در ساده ترین و صمیمی ترین سروده ها و در معانی غنایی 

نیز درگیر آرکائیک و ویژگی های سبک خراسانی است. 

3- نتیجه  گیری

دریچه ها عنوان مثنوی کوتاهی است که از سرزمین تجارب شخصی اخوان جوشیدن 
گرفته است. در شعر دریچه ها، تغییر نگاه و نگرش م. امید، نسبت به غزل ها و سروده های 
ارغنون(، عشقی  دفتر  )در  آغاز شاعری  ثالث در  اخوان  پیداست.  »ارغنون«  دفتر  تغزلی 
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ذهنی، مثالی و تقلیدی را سروده اّما اینک به تجربه های عینی و بیرونی خویش روی آورده 
است؛ یعنی از ذهنّیت، به عینّیت رسیده است. اخوان، در پیرنگ )طرح( این سروده از شیوۀ 
خاطره گویی بهره گرفته و بدین طریق محور عمودی شعر را انسجام و در نهایت ساختمان 
شعر را انتظام بخشیده است. در شعر دریچه ها، احساس ژرف و صمیمی و عاطفه ای از 
جنس »مِن« فردی شاعر جلوه گر است. محتوای ساده و به دور از نگاه عمیق و ژرف، با 
زبان و تصاویری هم شأن و هم رنگ، ارائه شده است. شفافّیت و سادگی معنایی، شفافّیت 
و سادگی واژگان و تصاویر را سبب شده است. اخوان، در این سروده، بیشتر حاالت خود 
را در نبود معشوق )دوست(، منعکس کرده و چندان به خود معشوق )دوست( نپرداخته 
است. دریچه ها از مترنّم ترین و مطبوع ترین آهنگ ها و موسیقی  ها، برخوردار است و این 
امر، نظر پیشنیان را که بحر »هزج مسّدس اخرب مقبوض« )وزن عروضی »مفعول مفاعلن 
مفاعلین«( را جزو بحور نامطبوع می دانستند، به چالش می کشد. اگر از برخی کهنگی های 

ساختاری و زبانی بگذریم، شعر دریچه ها شعری مؤفق، زیبا و تأثیرگذار است.
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