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 اخوان ثالث» زمستان«تحلیل ساختاري شعر

  am_moghiss@yahoo.com*دکتر امیر حسن مغیث
  عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان                            

   طاهره موسیوند

  فرهنگیان همدان دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

  چکیده 

-موفّق از یکی او. است ایران معاصر شعر هايچهره مشهورترین از) امید. م (ثالث اخوان مهدي
 که شاعر سعی کرده او می باشدیکی از اشعار » زمستان«شعر  .نیمایی است شعر رهروان ترین

رت و محتوا ایجاد است در آن با استفاده از زبان ادبی فاخر، تناسب و پیوند محکمی میان صو
  بر»زمستان« در شعرانسجام عوامل بررسی  توصیفی به -در این مقاله با روشی تحلیلی . کند

 پرداخته شده است تا نقش روابط موجود بر عناصر )1976( حسن –پایه نظریه انسجام هلیدي 
ترین مت کلّی این شعر را ساخته است، تبیین و از این طریق مهاللساختاري این شعر، که د

اي که از  نتیجه. هاي ساختاري این شعر و رمز ماندگاري و زیبایی آن نشان داده شودویژگی
 این است که شاعر در این شعر با توجه فراوان به ساختار، انسجام آیداین پژوهش به دست می

 دستوري و ،و انسجام لغويصوري مناسبی به شعر بخشیده و با استفاده از روابط ساختاري 
 شعري را پدید آورده است که از نظر حسن انتخاب واژگان و مناسبات آنها در جایگاه وينح

 این روابط از استفاده باو همچنین  .تعاصر اس م از شعرهاي موفق،همنشینی و جانشینی
 ردیف و ها قافیه نشاندن جابه و کالم اجزاي از حاصل موسیقی و انسجامو عناصر  ساختاري

 غم احساس و تاریکی و پژمردگی و یأس و نومیدي از آکنده فضاي تا است توانسته مناسب
  .کند القا خواننده به را خود مبهم

   11/3/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله3/3/1398 :تاریخ دریافت مقاله

  

 

 واژگان کلیدي
   تحلیل ساختاري*
   انسجام* 
  زمستان  شعر* 
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 مقدمه 

   از او یکی  .ان است شعر معاصر ایرهاياز مشهورترین چهره) امید. م(مهدي اخوان ثالث 
گرایی، به  زبان، کهنحماسی بودن بیان روایی و داستانی،. ترین رهروان شعر نیمایی استموفّق

    آهنگ و برخی از کاربردهاي نحوي سبک خراسانی از و خوشکارگیري ترکیبات زیبا 
 از سیاسی یحصر زبان جاي به هاسال این در سرایندگان دیگر و اخوان. هاي شعر اوستویژگی

  . گرفتندمی بهره نمادین و سمبلیک زبان

. مشهورترین دفتر شعري اخوان، زمستان و مشهورترین شعر این دفتر نیز زمستان است
 ي شعر دارا.استشده مرداد سروده28  شمسی دو سال پس از کودتاي1334زمستان در سال 

 اما در ان آخرین فصل سال است، راوي مشغول توصیف سرماي سوزدر الیۀ اول: دو الیه است
 شاعر در به تصویر .کشدالیۀ زیرین، راوي یخبندان فضاي سیاسی کشور را به تصویر می

رانه عمل کرده و شباهت خفقان سیاسی با زمستان را به کشیدن فضاي سیاسی بسیار متبح
 ندهسرای شعري سبک دهنده نشان که است شعرهایی ازاین شعر  . توصیف کرده استیخوب
 نظر از هم و آن القاي و شاعر حالت و حال نظر از هم رسد،می نظر به زمستان شعر. است آن

 اخوان تأثیرگذار شعرهاي از بند هر در قافیه و ردیف چگونگی و بیرونی نماي و ظاهري شکل
     .باشد

کند دربردارنده  که جغرافیاي تاریخی ایران را با حسی نوستالژیک مرور می این شعر
انی ادبی بیان اي که به زب دي سرچشمه گرفته است، اندیشهصویرهایی است که از اندیشه واحت

ه ه و خیال او را در آفاق دوردست ب، اندیشهایشویژگیمستان و زنگاه شاعر بر . شده است
ص انی تشخّیخته و در قالب زباعر درآمهاي ش ها و دانسته  تجربهةگردش درآورده و با گستر

شعر . دهدمی یرساها فضان است که گویی شنونده را نیز در همآورده پدیدیافته، شعري
     را به تصویر کشور سیاسی فضاي بندان یختوا و مضمونی است که  حاکی از مح»زمستان«

 از دید رمانتیستی ه او اصوالًثالث را به سنّت باید از آن نوع دانست ک گرایش اخوان .می کشد
که در مقابل فرهنگ و  اعران معاصرف بسیاري از شالاو بر خ. ي داردژنسبت به سنّت نوستال

ن را دوست دارد و ین تمدهاي ا ام جلوه سر تعارض و ناسازگاري دارند، تمسنّت گذشته ایران
خورد؛  تر اشعارش براي این میراث غنی حسرت میاي که در بیشهورزد به گون یبه آن عشق م
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گاه توان گفت ن بنابراین می.ه درخشان از بین رفته استتکه آن سنّت و گذش حسرت از این
  . ل حسرت و خشم شکل گرفته استتاریخی اخوان مبتنی بر دو اص

شعر   .اوت داردهایی متف  فرهنگی در شعرهاي اخوان جلوه-هاي دردناك تاریخی بیان اندیشه 
فرهنگی   -خیاریهایی است که در زمینه حسرت و افسوس ت نیز از آن دسته شعر»زمستان«

، »آخر شاهنامه«ون توان این شعر را بعد از شعرهایی چ ر خلق شده است؛ اما میشاع
ترین  از زیباترین و ناب»کاوه یا اسکندر« و »ه شهر سنگستانقص«، »از این اوستا« ، »ارغنون«

ا معناي این آید که در صورت ی یبا این توصیف این سؤال پیش م.  دانستهاي اخوان سروده
   به نظر . یده است به این درجه از زیبایی رس»زمستان«عر چه رازي نهفته است که شعر ش

وري و ساختاري و ارتباط متقابل آن با هاي ص روي ظرافت، راز زیبایی این شعر در گرسدمی
  .نظر شاعر است اندیشه مورد

 و مشغولی دل ینمهمتر ساختارها، به پرداختن سو این به سوسور دو فردینان نظریات ظهور با
 زبان، بودن مند نظام فرضیه. است بوده ادبیات جمله از مختلف علوم در پژوهشگران دغدغه

 که را تمایزي همان و بدانند مند نظام هايسامان نیز را ادبیات که داشت آن بر را منتقدان
 بانز مطلق میان یافت، می همنشینی محور و جانشینی محور و گفتار و زبان میان سوسور

 مختلف هايجنبه و هامصداق به ساختارگرا شناسیزبان رویکرد. بیابند ادبی غیر زبان و ادبی
 هايسویه و هامصداق تا کوشد می منتقد نظریه این در. است معطوف گفتارها یعنی زبان

 مورد را عادت و هنجار از برگشت  یا پیروي چگونگی و مختلف انواع یعنی ادبیات، گوناگون
را با توجه به نقد  خواهد شعر زمستان اخوان ثالث این مقاله نیز می.دهد قرار تحلیل و یبررس

 .  آن مورد تحلیل قرار دهدساختاري و الزامات

 پژوهش پیشینۀ

و شـعر زمـستان از منظرهـاي         گرفتـه  صـورت  مختلفـی  تحقیقـات  او آثـار  و اخوان ثالث  دربارة
 شـده  قرارگرفتـه  تحلیـل  و توصـیف  و بررسی مورد رهابامختلف  هاي  گوناگون با توجه به نظریه    

-گرفتـه  صورتبارة اخوان ثالث و شعر زمستان       در که هاییپژوهش از هایینمونه در ادامه  است؛
    :شودمی ذکر است
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طـاهره   ،علـی محمـدي   ،هاي مهـدي اخـوان ثالـث   ها و سروده  بررسی و تحلیل عنوان کتاب     -1
، مقالـه در ایـن  . 1395 سـال  ،17  شـمارة پیـاپی  ،1شمارة ،ادب فارسیمجلۀ  قاسمی دورآبادي،   

    شاعران نـام شعرهایـشان را بـا دقّـت و وسـواس زیـاد انتخـاب         « :استچنین نتیجه گرفته شده   
هـاي آنهاسـت، بـا خوانـدن نـام         هـا و گـرایش     که شعر شاعران انعکاس اندیشه      از آنجا  .کنندمی

 عنـوان هـایی کـه شـاعران کالسـیک بـراي             .کرد خطوط فکریشان را بررسی    تواناشعارشان می 
شـویم، ایـن   ، ساده و محسوس اند و هرچه به زمـان حـال نزدیـک مـی          گزیده اند برشعرهایشان  

ت            . شوندمی ترتر و انتزاعی   پیچیده هاعنوان در حقیقت شاعران معاصـر بـه عنـوان بیـشتر اهمیـ  
  ».دهندمی

فـصلنامۀ   ،لـو علیرضـا نبـی   ،اه سـپهري شناختی زمستان اخـوان و پیـامی در ر   خوانش نشانه  -2
در شـعر زمـستان     « :کـه  اسـت  آمده مقاله این در. 1392 سال ،4 شمارة ، معاصر ارسیپ یاتادب

تـرس و ناامیـدي     «،  »شـاعر «توصـیفی   و منظومـۀ    » زمـستان «هـاي   توان به انباشـت   اخوان می 
ریس سـاختاري  هـاي آن، بـه مـات   هیپوگراماز تببین  رسید و پس » طبیعت بی رونق  « ،  »جامعه

اشـاره  »  ـ خفقان ـ نا امیـدي شـاعر    ترس و نا امیدي مردم ـ امیدواري شاعر به کمک دیگران «
  ».کرد

زبـان و ادب  فـصلنامۀ   حـسین پاینـده،      ،نقد شعر زمستان از منظر نظریـۀ روانکـاوي الکـان           -3
 در نقـد    یکی از اشتباهات متداول   « :که است آمده مقاله این در. 1388 سال ،42 شمارة ،پارسی

یا اصـطالحاً    این است که احساسات یا اعتقادات بیان شده توسط گویندة شعر         شعر در کشور ما   
هویـت  ر، هـم هاي ادبی متأخّریهمنظر نظاز . گذارندرا به حساب شخص شاعر می      »صداي شعر «

 آثـار شـاعران معاصـر کـه      خطـا در بررسـی  ایـن . و صداي شـعرکاري خطاسـت     شاعر پنداشتنِ
محقّقان ادبـی مـا اسـت، بیـشتر رخ     ها در دسترس    اي نسبتاً زیادتري از آن    نامهدگیعات زن اطال
  ».دهدمی

 پـیش  شناسی،هاي نقد ادبی و سبک، حسین خسروي، پژوهش زمستان شعر فرمالیستی نقد -4
 ي بسیار غنـی اسـت و      تصویرزمستان از لحاظ    « :با نتیجۀ به دست آمدة    . 1389، سال   1 شمارة

هـاي سـبک    کـه از ویژگـی  آرکائیـسم زبـانی  . یه، کنایه، استعاره و نماد دارد   نزدیک به سی تشب   
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گرایـی واژگـانی و نحـوي    بیش از سی مورد باستان .آن نمود بارزي دارد شخصی اخوان است در 
   » .اي نیز در آن وجود داردچندین ترکیب نو و چند اصطالح محاوره. شوددرآن دیده می

 و تحلیل  حسن- ي براساس نظریه انسجام هلیدي ساختار نقد ددی از زمستان شعر تاکنون اما
 نظریه اساس بر را اخوان »زمستان «شعر که است آن پی در پژوهش این. استنشده بررسی

 نظریه از استفاده با دهد؛ قرار تحلیل و تجزیه موردتوصیفی  - با رویکرد تحلیلی ساختارگرایی
 و زبانی عناصر کلّی طور به و نحوي و واژگانی نایی،مع و تحلیل روابط بررسی به ساختارگرایی

 شاعر نظر مورد پیام القاي در و سازد می را »زمستان «شعر ساختاري کلّیت که ساختاري
 محتواي و صورت انسجام و توازن وبپردازد  انسجام تکرار و قاعده دو به توجه با دارد، نقش
 و ها کتاب آن، انواع و انسجام و ساختار عریفت به بردن پی  براي.شود داده نشان زمستان شعر

 عنصر و »تکرار «قاعده اساس بر شعر و سپس گرفته شده قرار مطالعه مورد مختلفی مقاالت
 دو این عوامل برشمردن ضمن و بررسی متن این ساختاري امکانات از یکی عنوان به »انسجام«

 تصرّفاتی چه هاآن در و کرده یهایاستفاده چه عناصر این از شاعر که شده صمشخّ عنصر،
   .است بوده چه شعر پیام در تصرّفات این نقش و کرده

  مبانی نظري

ی و تحلیل خود را بیرون از  شیوه بررس و نقد ادبی، نگاهيها، بیشتر پژوهشتمتا اوایل قرن بیس
تاوردهاي فردینان دو سوسور در حوزه دسقرن کردند؛ اما در آغاز این  وجو میمتن جست

، مردود  متن هر نوع بررسی بیرون ازکهشد موجب مینه زنگرشی دیگري در این شناسی، زبان
 رعوامل برون زبانی داست و قراردادي زبان امري سوسور  زیرا با توجه به نظر ودناخته شش

ان در واقع نادیده گرفتن قائل شدن به چنین نقشی براي زب« .گذاردزبان هیچ تأثیري نمی
بعد از او یاکوبسن، .  به آنها بودو دادن نقش فرعی... ، اجتماعی، فرهنگی ومسائل تاریخی

رار  مورد مطالعه و بررسی ق را عمیقاًهها این نظری و بسیاري از فرمالیستهالیدي، تروبتسکوي 
که فرم و  ندها معتقد بودفرمالیست. ات کشاندندد و دامنه آن دستاوردها را به حوزه ادبیدادن

از . کندگیري فرم کمک می ن محتواست که به شکلبیان محتوا نیست، بلکه ایشکل، وسیله 
آنان به  .)6: 1388ایگلتون،( »آیدینظر آنان محتوا بستر و زمینه مناسب شکل به شمار م

که این اصول شود و این ها ساخته میمند بودند که اثر ادبی با آن قهالکشف اصول و قواعدي ع
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این منتقدان با این دیدگاه خود تنها . کند ی را از غیر ادبی متمایز میو قواعد چگونه متن ادب
هی ل بیرونی و غیر متنی توجمتن را اساس کار خود قرار دادند و به زندگی، شخصیت و عوام

 بگیري مکتکلهاي گسترده در حوزه ادبیات و نقد ادبی سبب ش این دگرگونی. دنداشت
  . ساختارگرایی شد

در پی آن است که الگویی از خود نظام ادبیات به عنوان مرجع بیرونی « ی ساختارگرایمکتب
منتقدان ساختارگرا با  .)26: 1383اسکولز،( »دکند به دست دهاي که بررسی می آثار جداگانه

ا تأکید بر روابط میان عناصر ب...  و بارت نال، روکارهاي افرادي چون یاکوبسن، استراوس
اي ه دهبا پدیرابطه ها به تحقیق در  ر و مناسبات درونی میان آنتاسازنده در داخل هر ساخ

ف پرداختند تا اجزا و عناصر اصلی آنها و مختلف ادبی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختل
 متن،  هالیدي و حسن براي بررسی انسجام در.اطشان را در ساختار کلّی کشف کنندارتب

 د لفظی و نحوي آن مورد تحلیل قرار دادن ایی، روابط معنءساختار کلّی آن را در سه جز
 ءنیز براي بررسی کلّ هر اثر ادبی آن را به چند جز  تودوروف.)109: 1976هالیدي و حسن،(

او مسائل مربوط به اثر . دهد ا را  در ارتباط با هم مورد تحلیل قرار میه کند و آن تقسیم می
کند و  بندي می نبه معنایی تقسیممی متن، جنبه نحوي و جالته جنبه کادبی را به سه دس

یم هم مورد بررسی قرار ده اما براي تحلیل هر اثر ادبی باید این اجزا را در تقابل ب: دنویس می
آن زاي تار هر اثر ادبی به این معناست که اجبنابراین تحلیل ساخ .)33- 39: 1379تودوروف،(

هر پدیدة جزئی از یک . دنوثر بررسی ش ارتباط با کلیت اصلی آن ادیگر و دراثر در ارتباط با یک
ختارگرایان با سا .را درست و کامل فهمیدکلّ است و فقط در درون آن کل می توان آن پدیده 

که ساختارها بر دا کنند اشتند اصول و قوانین ثابت و تغییرناپذیري را پیاین روش، قصد د
 مراحل نقد ساختاري بیان بندي نهایی، باشد در جمع اگر قرار«. انده اساس آن شکل گرفت

   :شودتوان گفت که رویکرد نقد ساختاري از سه مرحله تشکیل میشود، می

دادن  نشان -3 بررسی ارتباط اجزا -2 استخراج اجزاي تشکیل دهنده ساختار اثر - 1
ذیر پ لتی که در کلّیت ساختار اثر هست و وجود معنا را در آن امکانالد

   ).10: 1382گلدمن،(»سازدمی
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 و فهم در جدید ابزارهاي از یکی) 1985 و1974 (حسن و هلیدي انسجام ظریهن - 2
 متن در انسجام وجود تشخیص براي آن از توان می که است ساختاري متون بررسی

 عدم یا وجود یادشده، نظریه در شده ارائه معیارهاي بر متن تطبیق با و کرد استفاده
شود، ه به مبانی نظري مربوط میایر موضوعاتی ک س.نمود اثبات را متن انسجام

  .شودآورده میهمزمان در طی مقاله و در بررسی شعر زمستان 

  بحث

 شـوند؛ می نامیده »متن انسجام «عناصر دارند، نقش ها جمله میان ارتباط ایجاد در کهعواملی«
 وجـود  مـتن  سـازندة  اجـزاي  میـان  که است روابطی و پیوندها مجموعه متن، انسجام از منظور

 انـد، قرارگرفتـه  هـم  کنار در تصادفی که گسیخته جمالتی از را متن روابط، و پیوندها این ارد؛د
  .)110: 1374پورساعدي،لطفی(» کنندمی تبدیل منسجم و یکپارچه کلّیتی به را آن و متمایز

 هـاي پـژوهش  در کـه  هستند گراییساخت شناسانزبان جمله از حسن، رقیه و هالیدي مایکل«
 ممکن ها،آن نظریۀ اساس بر. اندپرداخته متنی انسجام عنوان با متن ياجملهبین وابطر به خود
 هـم  کـه  شـود مـی  نامیده متن زمانی گفتار، یک ولی باشد، زیاد یا کم متن انسجام درجۀ است

 انـسجام  کـه  دارنـد  عقیده حسن و هالیدي. باشد داشته معنایی پیوستگی هم و صوري انسجام
 خواننـدة  «.)30: 1371،پورسـاعدي لطفـی  (»هـستند  زبان نظام جزء که است عناصري از ناشی
 ارتبـاط  ایجاد در فراوانی عناصر. یابد دست وجوددارد، متن در که سیستمی و نظام به باید متن
 آفریننـدة  کـه  را ابزارهـایی  و عناصـر  حسن و هالیدي. دارد نقش متن انسجام و ها جمله میان

 اینجـا  در. کنندمی تقسیم پیوندي یا و معنایی واژگانی، دستوري، دستۀ سه به هستند، انسجام
      پرداختـه  »زمـستان  «شـعر  سـاختار  در عناصـر  ایـن  بررسـی  به دو آن بندي تقسیم به توجه با

  :شود می

  لغوي انسجام .1

 بـا  خود محتوایی لحاظ به زبان واحدهاي که است ايرابطه بر مبتنی واژگانی، یا لغوي انسجام«
 و مهـاجر (».بگیـرد  خـود  بـه  انـسجام  و تداوم تواندمی روابط این واسطۀ به متن و دارند یگریکد

 بـه  متـصف  بالذات واژگانی واحدهاي که دارد را ویژگی این واژگانی، انسجام«) 68: 1376نبوي،



32 ثاخوان ثال» زمستان«تحلیل ساختاري شعر     رخسار زبان     1397، پاییز و زمستان 7 و6شماره  /        

 ربـط  ادوات بـه  نیـازي  وکننـد   می تفسیر را دیگر برخی برخی، که معنا این به هستند، انسجام
  تقـسیم  اصـلی  دستۀ دو به خود انسجام نوع این) 105: 2007محمد،(» .نیست آنها نبی صوري

 حـوزه  بـه  واقـع  در آیـی هـم . آییهمایش یا هم   -ب تکرار یا بازآیی   -الف: از عبارتند که.شودمی
 . است متن هر موسیقی و توازن با ارتباط در بیشتر تکرار که حالی در است وابسته معنایی

  ازآیی یا بتکرار. 1- 1

 به تکرار. شودمی تکرار آن از بعد هايجمله در جمله، یک از عناصري ارتباط، نوع این در«
 این درباره خود  اخوان:)104: 1388دهقانی،(»گیردمی انجام متن در گوناگون هايشکل

 روز، و شب. است تکرار نوعی خود زندگی. است زیبایی صنعت تکرار«: نویسدمی موضوع
 اخوان (»است تکرار شعر در قافیه و وزن. است آفرینش تکرار ما خود وجود سراپاي

 و زیباترین دنبال به زبان جانشینی محور در باید شاعر او دیدگاه از .)158 :1371ثالث،
 همان این. کند استفاده شعر همنشینی محور در آن از بتواند تا باشد واژه ترین موسیقایی

 محور طریق از واژگان انتخاب را شعر او. کند می رائها شعر از یاکوبسن که است تعریفی
 دانست می همنشینی یا مرسلی مجاز محور بر آن انتقال و کالم جانشینی یا استعاري

   ).51: 1383اسکولز،(

براي ئله این مس. سازي است افزایی و برجسته از عوامل ایجاد توازن و در نتیجه قاعدهتکرار 
افزایی چیزي  د قاعدهفراین«ه او معتقتد بود ک. مطرح شده استار از سوي یاکوبسن نخستین ب

       می به دست الق تکرار کترین مفهوم خود و این توازن از طری ست جز توازن در وسیعنی
  ). 150 :1380فوي،ص( »آید می

ار، یکی از که تکریکی این: توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد تأثیر تکرار را در شعر می
سیقایی، خواه در شعر باشد خواه در ت و در هر گونه نظم موامل مهم موسیقایی شعر اسعو

ه وقتی شاعر، موضوعی را در آورد و دیگر اینک وعی از توازن را به وجود میقی، تکرار نیموس
   آورد، قسمت قبلی را در ذهن مخاطب زنده  کند با هر تکراري که می رح میشعر خود مط

اي که عقیده یا  تکرار از قوي ترین عوامل تأثیر است و بهترین وسیله«دلیل ه همین کند؛ ب یم
   .)99: 1388کدکنی، شفیعی( »کند فکري را به کسی القا می
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    شود،  دي میبن هاي آوایی، واژگانی و نحوي دستهها به سه گروه توازن از آنجا که توازن
ی، واژگانی و نحوي اي آوایه زه توازنو در سه ح»زمستان«عرتوان انواع تکرارها را در شمی

   :بررسی کرد

  آوایی  توازن .1-1- 1

هاي همسان، با ابزارهاي ایجاد توازن و موسیقی در کالم، تکرار زیاد واجترین مهمیکی از «
 است؛ البته ارزش این نوع تکرار در هنر بودن آن »نشینیمحور هم«تناسب و نظمی خاص در 

 »پذیر است ی تقسیم آوایی خود به دو بخش کمی و کیفتوازن. )107: 1388دهقانی، (»است
  .)113 :1377علوي مقدم،(

  کمی آوایی توازن .1- 1-1- 1

گ دارد و یکی ا موسیقی ارتباط مستقیم و تنگاتنوزن ب. توازن آوایی کمی به وزن مربوط است
شعر از عناصر یقایی ر موسوزن و عناص. ر همین عنصر وزن استیل اصلی توازن در شعالاز د

گویند که وزن  آنها می .داختارگرایان بدان توجهی خاص دارنمهمی است که صورتگرایان و س
تن سودمند است؛ چرا عر و درك و دریافت مسیدن به معناي شاز جمله عناصري است که در ر

ر وحیدیان کامیا ).همان(وجود داشته باشداهنگی  میان وزن و محتوا همالوکه به نظر آنان اص
با وزن خاصی مطابقت شعري بسته به محتوا و حالت عاطفیش  هر«: نویسد باره می در این

محتوا و حالت انفعالی شعرش ر، شاعر از میان اوزان شعر، وزنی را که با ت دیگاردارد؛ به عب
   .)61 :1386ار،وحیدیان کامی( »گزیند د، برمیهماهنگ باش

 ،موضوع شعر. استسروده »مفاعیلن«وزن  و بحر هزج را در »زمستان«ثالث شعر  اخوان
در حقیقت وزن شعر را از موضوع آن . شود مفاعیلن می عبارت نیزاین که وزن »زمستان است«

توان ردپاي آن را جست، میاین شعر ه در ترین مضمونی کمهم همچنین .استخراج کرده است
     این حسرت دردمندانه  ایران است؛ فضاي سیاسی و اجتماعیف بر سأمضمون حسرت و ت

  :براي نمونه در بند زیر. ته اسدرستی وزن مناسب خود را یافتهب

که سرما سخت سوزان / به اکراه آورد دست از بغل بیرون /وگر دست محبت سوي کس یازي«
پیش و دیوار ایستد در چ /آید برون، ابري شود تاریکنفس کز گرمگاه سینه می/ است
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 » دور یا نزدیک؟دوستانچشم  ز /شمچه داري چدیگر ت، پس نفس کاین اس/ چشمانت
   )97: 1356اخوان ثالث،(

   .تاس ماهنگی مناسبی برقراردین ترتیب در ساختار این شعر میان محتوا و وزن ه ب

  کیفی آواییتوازن  .2- 1-1- 1

کرار ت و از تند واج درون یک هجا یا کل هجا استوازن آوایی کیفی ناظر بر تکرار یک واج، چ«
بب ایجاد نوعی موسیقی آید که خود سی مصوت در محور همنشینی به دست مشدن صامت و

ی تأثیر در جنبه موسیقایی شعر، ارکرد لفظی، یعنوه بر کالاین توازن ع. شود درونی در شعر می
هاي  یژه اگر این نوع هماهنگیوهبد  کارکردهاي محتوایی و معنایی نیز داشته باشتواند می

علوي (»افتدعر مناسب باشد، بسیار مؤثر میت و زمینه موضوعی و محتوایی شبا موقعی صوتی
  . )116 :1377مقدم،

این .  است»آ«د شود، تکرار مصوت بلن اي که در این شعر دیده می تکرار آوایی برجسته
 تداعی معانی ؤثر در خدمتاي م ه ساختار این شعر استفاده شده و به گون بار در100مصوت 

رساند، طنین آه و  ه گوش می اولین چیزي را که ب»آ«صداي . گرفته استرد نظر شاعر قرارمو
ن صدا و آوایی که از تکرار این مصوت  دارد و ایهماهنگیحسرت است که با محتواي این شعر 

رساند؛ براي مثال در  خن را به ذهن خواننده میزد، حال و هواي معنایی و عاطفی سخی برمی
نی تاریخ الوح صداي آه و افسوس شاعر را در مسیر طوتوان به وض می »آ«کرارهاي بند زیر با ت

   :شنید

و دیدار کسی سر بر نیارد گفتن / سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است«
  )97: 1356اخوان ثالث،( »لغزان است که ره تاریک و/  نتواند،نگه جز پیش پا را دید/ یاران را

وان حروف قافیه  در این شعر بیش از هر واج دیگري به عن»آ«اینجاست که مصوت  نکته مهم 
 زمستان و /انیکس / زمستان/ دندان/سوزان / لغزان/گریبان: ر گرفته استقرا  و درونیبیرونی

 به عنوان »آ«ا انتخاب مصوت واقع اخوان بدر . ماه/ ، کوتاهپنهان/ گریبان ،جام /وام بگشاي،/ آي
انداز کرده  پایان خود را در گوش مخاطب طنین نی و بیالوف قافیه، این آه طیکی از حرو

مصوت  با  است که»ر،مس،«که در این شعر بسیار تکرار شده، صامت دیگري هایی  واج .است
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م شاعر در استفاده التزا .تناسب دارد» زمستان«شعر نام  که با سازند می را»رماس«واژة » َ– و ا«
ده و در القاي پیام مورد نظر شاعر به  موجب توازن آوایی این شعر شهااج وفراوان از این
   .»که سرما سخت سوزان است«: زیادي گذاشته استمخاطب تأثیر 

نمونه کرد؛ اهدهتوان مش یها را در سطر سطر این شعر نیز م توازن کیفی حاصل از تکرار واج
   :ها در جدول زیر آمده استاي از آن

  مصراع  واج
  کسی سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را  ر
  مغموم وش لولی شبت، هر میهمان من، منم  م
  است زمستان سرد سیلی یادگار این، است برده سرما گوش حریفا  س
  دلتنگم بگشاي، در، بگشاي بیا/ بیرنگم نه از رومم، نه از رنگم، همان بیرنگ  گ
  پنهان هادست ان،گریب در سرها بسته، درها دلگیر، هوا  آ

  

 تر در سطح فعلاصل تکرار هجاهاست که این نوع تکرار بیشدسته دیگر از توازن آوایی کیفی ح
     است، « يها در فعل.شودمیدیدهدر افعال این شعر بسامد این تکرار . دهد ها روي می

 شعر در ا فضاي معنایی و بۀ زمان حال که نشان»َست-« هجاي »... وستم، برده استهآمد
است که  »َم-«گروه دیگري از این تکرار فعلی در شناسه . تکرار شده استبار 12، ارتباط است

م، ستآمده، دلتنگمم، بیرنگم، زنگم، روم ،نمم، مسالم«ون چهایی و فعلا هواژه بار، در 11
 درونی رار این هجا، صدایی کوبنده و محکم دارد که با معنايتک. است تکرارشده»... و بگذارم

- َ، -،آ«رار  تکااین شعر به آسانی قابل درك است که شاعر بل در با تأم.  داردشعر همخوانی
براي هماهنگی ش خود را الدر محور افقی و عمودي شعر نهایت ت...  و »مر، ن، ، س، مَ-َست، 

 خوانش این شعر در سایه توازن حاصل شده، مخاطبدر . ه کار برده استمیان صورت و معنا ب
 ،را که شاعر قصد انتقالش را داشته استاي  شود و آن اندیشه ا شاعر همراه میراحتی بهب

  .کنددریافت می
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  واژگانی توازن .1-2- 1

ان دایره مش در میال درونی و اجتماعی خود و متناسب با مضمون کبر اوضاع هر شاعر بنا
اعر براي خلق همترین ابزار شدر واقع م. کند واژگانی وسیع زبان خود واژگانی را انتخاب می

ار معنایی و موسیقایی م، واژگانی با بالو شاعران بزرگ در محور جانشینی کشعر، واژه است 
 خوبی پی برده است که یکی از شیوهه اخوان ب .کنند زیبا و سازگار با متن شعري انتخاب می

هاست؛ زیرا واژه  یقی آنکند، توجه به آهنگ و موس ها را بیشتر می هایی که عمق و تأثیر واژه
رساند  ام خواندن، آهنگی را به گوش میرساند، هنگ یوه بر معنایی که به ذهن شنونده مالع

وه بر البدین ترتیب در نظر وي هر کلمه، ع .دکن که اغلب به رساندن معناي آن هم کمک می
ان شعري اوست؛ هاي زب ز ارزش دارد و این یکی از مهمترین ویژگیبار معنایی از نظر آهنگ نی

  . ه خاصی داردن توجبه همین دلیل او در انتخاب واژگان به آهنگ و تکرار آ

     ساخته هجا از بزرگتر زبانی واحد تکرار از که است مربوط هایی توازن به واژگانی توازن«
 »باشد جمله یک حتی یا و گروه یک واژه، یک تکرار تواند می توازن این. شود می

ه، ردیف، این نوع توازن هم شامل تکرار آوایی کامل مانند تکرار جمل .)207 :1380صفوي،(
را در  ...واع سجع و  قافیه، انواع جناس، انشود و هم تکرار آوایی ناقص مانند می ...جناس تام و 

دهی به  دي در شکلهاي واژگانی، به آنچه نقش کلی ازندر اینجا از میان تو. گیرد برمی
   :شود اشاره میساخت این شعر دارد،

  جمله تکرار .1-2-1- 1

ت؛ زیرا هاي واژگانی، به تکرار جمله مربوط اسدسته از توازن پیش از این اشاره شد که یک
تکرار . آیند م میهایی است که در یک جمله از پی ه تکرار جمله در واقع تکرار مجموعه واژه

هاي سبکی شعر  ویژگیاز  ووان اخدر شعر هاي ایجاد انسجام ترین زمینهمهم یکی از هلجم
عر او شود که هسته مرکزي و محور افقی ش تی در شعر او تکرار میالجم ت و شبهالجم. ستاو

ترین تکراري  در این شعر مهم. ودش کند و مانع گسستگی ساختار کلّی شعر او می  میظرا حف
خواهند پاسخ سالمت را نمی«شود، تکرار سطر اول شعر یعنی  ه در سطح جمله دیده میک

آغاز بند بار در یکبار در آغاز شعر، کاست؛ یآمده بار در این شعر دواین سطر  . است»گفت
 از یک سو زیراته است؛ رار این سطر در زیبایی ساختار این شعر تأثیر زیادي داشتک. یپایان
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ار عر عرضه گردد و از سوي دیگر تکرت شب شده است احساس و تخیلی یکنواخت در کلیسب
نکته . ه کرده باشدوم مورد نظر شاعر آماداي مفهجنبه آهنگین و موسیقایی شعر را براي الق

هاي شعر   یکی از ویژگی،آغاز شعر با ابهام. امی داردمهم این است که این سطر، ساختاري ابه
سازد و  رو می ا طرح ابهام، خواننده را با درنگ روبهگونه آغاز کردن شعر باین. صر استمعا

در این شعر نیز تکرار این . ا در فرایند تکمیل شعر سهیم گردددارد ت یذهن او را به تکاپو وام
  .کند تر می سطر ابهامی، ذهن مخاطب را براي درك اندیشه مفهوم مورد نظر شاعر برجسته

دارد؛ زیرا  پذیري، خواننده را به بازنگري و بازخوانی دوبارة شعر وامی یوه پایاناین ش«
آسایشی ناشی از تمام شدن پذیري قطعی دارد به مخاطب خود، آرامش و  ی که پایانشعرهای
، که پایان »زمستان«الی که شعرهایی مانند دهد که چندان پایدار نیست در ح می ال را انتق

عر  با ذهن خود براي دستیابی به معناي نهایی شاي دارد، خواننده را به جدال از و رهاشدهب
ه در این گونه شعرها در واقع دنباله اندیش .)1289 :1389ن،الئی میالاري و دقدمی( »دارد وامی

ازي شعر ر یک از آنها نیز به بازخوانی و بازسشود تا ه شاعر در اختیار مخاطبان گذاشته می
  .کند پایانی تصویرها را بیان می گونه وسعت زمان و مکان و بی بپردازند و بدین

      ردیف و قافیه .1-2-2- 1

روش  .ت قافیه و ردیف اس،شود م میالکی دیگر از عواملی که موجب توازن واژگانی در کی
تی المقو. اي واژه نیستاي از تکرارهاي آوایی درون یک یا چند هج قافیه چیزي جز مجموعه

ین دلیل است که هنگام احد زبانی هجا برخوردار، و به همچون قافیه از ساختی بزرگتر از و
در شعر فارسی قافیه و  .)203 :1380فوي،ص(ریم گی یتوازن واژگانی بهره می قافیه از بررس

ویژه در شعر معاصر که موسیقی هي شعر نقش اساسی بر عهده دارد، بردیف در موسیقی کنار
رار کلماتی مشابه در پایان هر بند، تک.  استدهعر بر دوش کلمات محدودي گذاشته شش

 اخوان خود در نوشته. کندعر را دو چندان میتأثیر شکند که  نوازي ایجاد میموسیقی گوش
از نظر او . کند ه و ردیف در شعر اشاره میهاي نظري خود بارها به اهمیت قافی ها و گفته

 تعادل ظها و پیوندهایی براي حف بال قۀه منزلین تداعی ب زرة آرایش و زنجیرۀمنزله ب قافیه«
این نگرش از رهگذر نظام موسیقایی سبب  .)82 :1371ث،ثال اخوان( »و توازن آرایش است

   :قافیه داردنوع  سه، »زمستان«شعر. ها در زبان شعر او شده است تشخّص واژه
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به ترتیب و  ،»است«ردیف با  باشدمیل هشت واژه شامیک قافیه  که  بیرونیۀ اصلی وقافی )الف
   .زمستان /کسان ی/پنهان/ زمستان/ دندان /سوزان/  لغزان/گریبان:  ازاستعبارت

نزدیک، / تاریک: عبارتند ازبه ترتیب باشد که میه قافیه نکه مجموعاً قافیۀ فرعی و درونی ) ب
/ گریبانمرگی نیست، / دلتنگم، تگرگی نیست/ رنگمبی/ ناجور، زنگم/ رنجور بگشاي،/ آي
   .ماه/ آجین، کوتاه/ غمگینان، پنه

   .جام بگذارم/ ، وام بگزارمذوقافیتین )پ

؛ نداام دادهدو رسالت خود را به زیبایی انج ره شده گنجانده خوبیبه شعر کلیت در هاقافیه نای
موسیقایی و آهنگینی بر کلّ این د و هم محیط نار معنایی شعر نقش داریعنی هم در القاي ب

ل آید که بر تکرار آوایی کامردیف نیز از شگردهاي توازن شعر به حساب می .نداردهکشعر حاکم
رار در تمام بندها یکسان تک ؛گیرداي که به عنوان ردیف قرار میاز آنجا که واژه. مبتنی است

 »است «فدر این شعر ردی. ه باشد قافیه مورد توجتواند بیش ازشود، توازن واژگانی آن میمی
ر یان هعر در پاساختاري شة ، که مطابق قاعدژهعاده این واال کارکرد فوق .تبار تکرار شده اس 8

گذارد و  بند آمده است، در ذهن مخاطب اثري از همراهی و هماهنگی با شاعر به جاي می
اي عمده ه از جمله ویژگی. دست در کلّ شعر عرضه گرددشود که احساسی یک نتیجه این می

از . ف در شعر استهاي القایی قافیه و ردی ثالث همین آگاهی او به ارزش و توانایی شعر اخوان
   .دري دارنظی گیرد، قدرت القایی بی هایی که بدین منظور به کار می واژهاین رو

سویی ه کرد، همقش توازنی قافیه و ردیف در این شعر باید به آن توجنکته مهمی که در بحث ن
ن که در ای»َست–«هجاي  و »ن« و »ا«هاي هاست؛ به این معنی که واجهاي آنو تعادل واج

ز بسیار مورد را داشته به عنوان حروف قافیه و ردیف نی بیشترین بسامد شعر بسیار تکرار شده و
ها نشانگر دقّت شاعر در انتخاب واژگان  این همگونی و تشابه در واج. استفاده قرار گرفته است

بدین ترتیب اخوان با این تکرارها .  مورد نظر خود را به مخاطب انتقال دهدواند حساست تا بت
  .تساخته اسو هماهنگی کاملی را میان عناصر و اجزاي شعر خود برقرار وایی در شعر، همن

  

   



39 ثاخوان ثال» زمستان«تحلیل ساختاري شعر     رخسار زبان     1397، پاییز و زمستان 7 و6شماره  /        

  نحوي توازن  .1-3- 1

 این. آیدمی دست به بیت یک یا سطر یک داخل در نحوي هاي ساخت تکرار ازتوازن نحوي «
به وجود سازي نقشی ی و جانشینسازي نقشساخت، همنشین صورت تکرار بهدر شعر،  توازن

ترین توازن نحوي، تکرار ساخت ، مهم»زمستان«در شعر ). 223-221 :1380صفوي،(»آیدمی
 ا صرفاًي برخوردار است، در اینجدشناسی از معانی متعد بانح ساخت در زالاگرچه اصط« .تاس

 »ده است شدر معنی آرایش عناصر دستوري سازنده جمله در مرتبه واژگانی به کار برده
   :است آمدهمشابهز ساختارهاي  جدول زیر بعضی ادر). 221:همان(

  الف
  است گریبان در سرها - 1
  است لغزان و تاریک ره که - 2
    است سوزان سخت سرما که - 3
  است شب با روز یکسان - 4

  ب
   وش مغموم  میهمان هرشبت، لولی،من منم - 1
  رنجور خوردةتیپا سنگ من، منم - 2
  ناجور نغمۀ آفرینش، ستپ دشنام من منم - 3
  ج
  پنهان  هادست گریبان، در سرها بسته، درها دلگیر، هوا - 1
  غمگین و خسته هادل ابر، هانفس - 2
    کوتاه آسمان سقف مرده،دل  زمین- 3

  

 در محور عمودي یکپارچگی شعر خود به انسجام و ي مشابه،آوردن این ساختارهااخوان با 
انسجام برقراري  اعثباین تکرارها . اختار یکدستی به شعر خود بخشیده است و سافزوده است

نکته مهمی که در بحث توازن نحوي در این شعر باید به آن اشاره کرد،  .در کل شعر می شود
هاي   ما توازن،طورهاي آوایی و واژگانی است؛ یعنی در این س ا توازنهمسویی توازن نحوي ب
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جنبه زبانی و معنایی شعر را به بینیم و این ویژگی  ی و واژگانی را در کنار هم مینحوي، آوای
 وزنی، هماهنگی و هم هم«: فته استگهمچنان که ژاهن کوهن . خود رسانده استي الحد اع

ی رود و هدف کلّ دستگاه شعر بر ایجاد همنوایی کلّ وایی عناصر سازنده شعر به شمار مین
   .)138 :1368غیاثی،( :»استوار است

  آییهمهمایش یا . 2- 1

 در که مکرّري و مشترك نمود طریق از دیگر عنصر با عنصري ارتباط «به قعوا در آییهم
 ارتباط به ترواضح عبارت به«) 111: 2007محمد،(» .شودمی اطالق دارند مشابه هايبافت

 ايگونه به شود،می گفته دارد معینی کلمات با زبان یک در کلمه یک که مداومی و همیشگی
     .)111: 2007فرج،( »دارد شدن ذکر انتظار نیز دیگر اصخ کلمۀ کلمه، یک ذکر با که

 بندها هاي رابطه و شعر سطرهاي بین انسجام و کردن تر محکم براي ثالث اخوان شعر، این در
 دو به اینجا در شاعر. است برده بهره شایانی گونه به هم شیوه این از خود شعر کلّی ساختار در

: بندها از یک هر در و شعر افقی محور در بار یک است؛ کرده استفاده تناسب یا آیی هم از گونه
: دو بند/ )، دست و بغلپا، گریبان ،سر( ،)، پاسخ گفتن و دیدارگفتن، پاسخ سالم،(: یک بند

دم و (، )سرد و گرم(، )ترسا مسیحا و(: سه بند/ داشتن و چشمچشمابر و تاریک، سینه،   ونفس
 ،)روم و زنگ(: پنج بند/ ناجورپست و تیپاخورده، رنجور،  ،مغموم ،وشلولی: چهار بند/ )مسیحا

 ،سحر(: هفت بند/ وام و حساب: شش بند/ )سال و ماه(، )میزبان و میهمان(، )در و بگشاي(
، )شب و روز(، )مرده، زنده، تابوت، مرگ(، )گوش و سیلی( ،)سپهر  وگه، سحرامداد، آسمانب
 ،غمگین ،خسته ،گیردل( ،)دلدست و  گریبان، سر،(: هشت بند و ) و افروختن چراغظلمت،(

 و آیی هم رعایت که شود می مالحظه. ) مهر و ماهآسمان، زمین، هوا،(، ) غبار آلودهمرده ودل
 بند یک در کلمات بین معنایی ارتباط گونه این و شده حفظ شعر سراسر در واژگان تناسب

 شعر این عمودي محور در اسبتن و آیی هم این دوم گونه. است شده شعر انسجام باعث
 در  و زمستانسرد ،سرما ،لغزان چون مشابهی مختلف هاي نام از استفاده با شاعر. است مشهود
 در را خود شعر موضوعی وحدت است، شعر مضمون و معنا با کامل تناسب در که شعر، سراسر
 شعر ساختار رد دستیک و نواختیک را خود عاطفۀ و تخیل آن و کرده تقویت عمودي محور

  .استبخشیده انسجام
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  دستوريانسجام . 2

 متون انسجام باعث دستوري عناصر و جمالت ساخت که است این دستوري انسجام از منظور«
» .است شده ذکر متن در قبالً که اسمی جاي به ضمیر کردن جایگزین مانند. گردد

 ارجاع،: از عبارتند که. شودمی تقسیم نوع سه به انسجام نوع  این)59: 1388بامشکی،(
  .حذف جانشینی،

 متن جمالت بین که است متن در ضمیري عناصر مختلف انواع کاربردنبه ارجاع، از منظور«
 گونهاین«). 31: 1371پورساعدي،لطفی(» بخشدمی انسجام آن به و کندمی برقرار ارتباط
» باشدقرارداشته متن ندرو در هاآن مرجع که شوندمی متن انسجام موجب صورتی در عناصر

  .در انسجام مشهود استنقش ارجاع » زمستان« از شعر هاي زیردر مصراع. )134: 1378تاکی،(

 میهمان سال !میزبانا ! حریفا  .../ ،م نه از زنگ،منه از روم/ منم دشنام پست آفرینش، نغمۀ ناجور
دهد این سرخی  میت فریب/ را کنار جام بگذارمتحساب .../ لرزد پشت در چون موج میتو ماه

    ...بعد از سحرگه نیست

این . کرد مراجعه)من و حریفا(عناصر قبل از این ضمایر باید به » تو«و » م «ضمایر براي درك
 شعر رایکی از دالیل انسجام متن است که در این شعر پیوند واژگان و سطرهاي ارجاع 
   .استتر کردهمنسجم

این واژه، حذف منظور از «.  استحذفشهودتر است، استفاده از در این شعر آنچه کاربرد آن م
پور لطفی(» انسجام متن استعنصري به قرینۀ عناصر قبلی در متن به منظور به وجودآوردن

اط را باین نوع ارتنمونه هایی از  »زمستان«در سطرهاي ذیل از شعر  .)113: 1374،ساعدي
   :توان دیدمی

 / ...نگه جز پیش پا را دید نتواند] کسی[/ فتن و دیدار یاران راکسی سر بر نیارد کرد پاسخ گ
 ابري شود ،آید بروننفس، کز گرمگاه سینه می /  ...بیرون بغل از دست آورد اکراه به] او[

  نزدیک]دوستان[چشم دوستان دور یا   ز/ ... در پیش چشمانتچو دیوار ایستد] نفس[/ تاریک
وش لولی] منم[، میهمان هر شبت] منم[منم من، / گشايدر ب] وت[ سالمم را تو پاسخ گوي، .../

 .../ دلتنگم] من[، ]در[ بگشاي ،بیا بگشاي در .../ نه از رومم، نه از زنگم، همان] من.../ [مغموم 
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اخوان (  ...]است[ها پنهان، دست]است[سرها در گریبان ، ]است[، درها بسته ]است [هوا دلگیر
  )97 -99: 1356ثالث، 

بسیاري . کندصل میهاي این شعر را به هم متها و مصراعجمله، این شعرهاي حذف شدة ژهوا
زیرا دریافتن . هاي مجاور آن جداکردها و مصراعتوان از جملهها را نمیها و مصراعاز این جمله

 و این دلیلی براي ها، میسر نیست بدون مراجعه به جمالت قبل یا بعد از آنهامعناي آن
  .نسجام متن استا

  )منطقی و معنایی روابط (پیوندي انسجام. 3

 ايمسئله جمله یک مثالً. دارد وجود منطقی و معنایی رابطۀ نوعی متن جمالت همۀ میان در«
 اضافه برآن مطلبی یا و ارائه آن براي شرطی یا و نتیجه یا دلیل بعدي جملۀ سازد،می مطرح را

 چنین اگر. کندمی عرضه مطلب آن براي مقابلی نکتۀ یا و اينمونه یا مثالی بسا چه و کندمی
 بیماران گفتار یا هذیان به شباهتبی متن باشد،نداشته وجود متن یک جمالت بین ارتباطی

 معنایی روابط مطالعۀ بحث، این در البته .بود نخواهد ندارند، فکري تعادل که اشخاصی و روانی
 خصوص به هاي جنبه مطالعۀ هدف بلکه نیست رنظ مورد کلی معناشناسی چهارچوب در

 هم توالی به که زبانی عناصر ساختن مرتبط و متن انسجام ایجاد در که باشدمی معنایی روابط
       » دارند نقش نیستند، مربوط هم به ساختار وسایل سایر توسط ولی گیرندمی قرار

 بین منطقی و معنایی روابط دي،هالی انسجام نظریۀ طبق بر .)114: 1374پورساعدي،لطفی(
 »زمستان «شعر در .سببی، تقابلی و زمانی ارتباط اضافی،: شوندمی تقسیم نوع چهار به جمالت

 ردپاي البته. است  و سببیاضافی ارتباط نوع از استفاده است، تر برجسته آن کاربرد آنچه
 که آیدمی وجود به زمانی افی اضارتباط « .یافت شعر این در توانمی نیز را دیگر هايارتباط
 - 114:همان(» کنداضافه مطلبی خود از پیش جملۀ معناي و محتوا دربارة متن، در ايجمله
 ی،حتوضی: شودمی تقسیم نوع سه به ارتباط این حسن و هالیدي انسجام نظریۀ طبق بر .)115

 ارتباط جمله، یک علف رویداد شودکهمی برقرار هنگامی سببی رابطۀ« و .ايمقایسه تمثیلی،
     شرط و هدف نتیجه، علت، روابط شامل و باشد داشته دیگر جمله رویداد با) سببی (علّی
  .)همان(» شودمی
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شود، سطرهایی که بعد   آغاز می» گفتپاسخ خواهندسالمت را نمی«ا سطر ب یکدر این شعر، 
 از ویرهاییی در باب تصکننده توضیح حالت اضافی دارد و بیان،آمده استاز این دو سطر 

البته . هن شاعر نقش بسته است در ذبه سالمسبب پاسخ نگفتن  است که از اوضاع جامعه
در ارتباط . تر یافت اي ملموسط اضافی را در این شعر می توان به گونهجنبه تمثیلی رواب

طلب مورد دي مشابه در ارتباط با آن مشود؛ سپس موارته یا مطلبی بیان میتمثیلی، ابتدا نک
ورت شود و صاستفاده از این شگرد، مطلب اول گسترش داده میا گیرد و برار میبررسی ق
پاسخ نگفتن او با دیدن . ثالث همین است جا نیز قصد اخواندر این. کند تري پیدا میملموس

 انآورد که نش می دیگرهایی تمثیل تمثیلی از اوضاع اجتماع استواقع،  درسالم که خود
درگریبان سر بندد، او نقش میدر ذهن  تمثیلی که  سبب ویناولّ.ه پرواز خیال شاعر استدهند

بند پایانی شعر،  در وخت و سوزان ي ستاریک و لغزان بودن راه، سرماپس  است؛ سبودن مردم
     ده همان طور که دی... .   وها غمگین بودن دلخسته و، بسته بودن درهادلگیر بودن هوا، 

هاي توضیحی و تمثیلی در محور طولی شعر خود  شاعر با استفاده از این جملهشود،  می
 ه در انسجام اینی کوه بر نقش مهمالافی عردید ارتباط اضتبی. کند انسجام پیوندي ایجاد می

   .ن شعر داشته استشناختی و شاعرانه بودن ای  زیباییۀشعر داشته، نقش اساسی هم در جنب
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 گیري نتیجه

    آشنایی با ط شاعر بر زبان و گستردگی دایرة لغات و تسلّ اشعار اخوان ثالث به واسطۀ
از این رو، .  برخوردار استقابل توجهیهاي دستوري و واژگانی زبان فارسی از انسجام ظرفیت

» زمستان«در شعر اخوان ثالث . بل توجه استاشگردهاي ایجاد انسجام در اشعار اخوان ق
در این شعر  .استبه طور گسترده بهره برده، دستوري و پیوندي سجام واژگانیشگردهاي ان

موع احساس جاخوان ثالث، گزینش واژگان با دقّت و وسواسی فراوان صورت گرفته است تا در م
روابط . ندبرخوردارمند هاي به کاررفته از ساختاري نظامواحدي را به خواننده القا کند واژه

شاعر در این . شعر استهوم بیانگر معنا و مف یگر با توالی و ترکیبی خاص شعر با یکدعناصري
ه فراوان به ساختار و فرم شعر، انسجام صوري مناسبی به شعر بخشیده و با استفاده شعر با توج

جا نشاندن قافیه موسیقی حاصل از اجزاي کالم و بهري چون تکرار، انسجام و از روابط ساختا
انسته است تا فضاي آکنده از نومیدي و یأس و پژمردگی و تاریکی و تو ردیف مناسب وها 

است که در عبارت  نکته جالب این شعر این.  کنداحساس غم مبهم خود را به خواننده القا
 »مفاعیلن« شعرو وزن شعر  اصلی ردیفو قافیه   موضوع شعر،  نام شعر،»زمستان است«

و اشد بمی جامعه بارحسرت اوضاع  و بیانگر این عبارت تمثیل همچنین.ه استشدگنجانده 
  .زمستان استنیز   اجتماعی و سیاسیروابط گویند درها مینماد
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