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اخوان ثالثدر شعر میراث آرکائیسمايسبک شناسی الیه

1شهال خلیل اللهی

2غفار برج ساز

چکیده

از الیه ها و پیوندهایی است که هر پاره گفتار یا هر تکه از اي در هم بافته زبان شبکه اي نظام مند و
یکی از این.سازماندهی می شودمتمایز از خالل همکاري و پیوستگی در چندین سطح زبانی ، آن

متعلق به دوره هاي پیش از عصر شاعر است سازماندهی ها ، بهره گیري از سطوح زبانی گوناگونِ
متون تعبیر می شود ،در این روش شاعر می کوشد با بهره گیري از باستان گرایی یا آرکائیسم که به

و ... ، با این هنجار گریزي و بالغی ، الیه هاي  آوایی ، واژگانی، نحوي دوره هاي قبل از خود در 
در کهن گرایی هدف مقاله حاضر بررسی ، فضاي مورد نظر خود را خلق کند.زمانه انحراف از نرم

در کهن گراییکهاستپرسش اینمسئله اصلی آن پاسخ بهاخوان ثالث است و"میراث "شعر
مقاله اینتحلیل با فیش برداري ، ؛ الزم به ذکر است کهاسترخ دادهزبانیدر کدام سطح این شعر 

در این دامنه کهن گرایینتیجه نشان می دهد کهاست.صورت گرفتهاسنادي به روش توصیفی و
به ویژه سطح نحوي و ، بلکه سطوح دیگر آن ؛ زبان نیست ساده وود به سطوح آشکار محدشعر 

را هم در بر می گیرد.،تري دارندهنريجنبه فنی و ،بالغی 

.الیه هاي زبانی، میراث واخوان ثالث :کهن گرایی،واژه هاي کلیدي

-----------------------------------------------------------------------------------
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مبانی نظري 

در اصطالح ادبیات عبارت است، از روش خاص ادراك و بیان افکار به وسیله سبک،
ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر که به یک اثر ادبی وجهه خاص خود را از 
لحاظ صورت و معنی القامی کند و آن نیز به نوبه خودش وابسته طرز تفکر گوینده یا 

:د).1337نویسنده درباره حقیقت می باشد(بهار،
به عنوان یک نظام مطالعاتی و دانش مستقل قدمت چندانی ندارد.خاستگاه ،سبک شناسی 

اصلی این علم آلمان قرن بیستم است و قدیم ترین کاربرد این اصطالح در زبان انگلیسی 
به مساله اموزش زبان و آیین نگارش مرتبط است ، در حقیقت مطالعه 1800در سال هاي 

که امروزه به نام سبک شناسی شناخته می شود.تفسیر متن ادبی از منظر مسائل ربانی

میستریک ، سبک شناسی را بررسی گزینش ها و روش هاي استفاده از زبان شناسی،فرا 
زبان و شگردهاي شناخت زیبایی ها،صناعات و شگردهاي خاصی که در ارتباط کالمی به 

شناسی ،دانش )؛ از نظر پیتر وردانک، سبک Mistrik :1985کار می رود، بیان می کند(
بررسی سبک و تحلیل بیان هاي متمایز در زبان و توصیف اهداف و تأثیرات آن 

)؛ به عقیده پل سیمپسون ،سبک شناسی روشی از تفسیر متن است verdonk،2004است(
).simpson،2002که درآن به زبان اهمیت بیشتري داده می شود (

تأثیر مسائل زبانی در سخن است ، فصل مشترك این تعریف ها تحلیل و تفسیر نقش ها و 
بنابراین سبک شناسی عبارت است از :دانش شناسایی شیوه کاربرد زبان در سخن یک 
فرد،یک گروه ،یا یک متن یا گروهی از متن ها، بنیاد کار این دانش بر تمایز ،گوناگونی و 
گزینش زبانی در الیه هاي زبان(آوایی ،واژگان،نحوي،معنایی و کاربردي) 
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واراست،بنابراین سبک شناسی ، در مقام یک نظام مطالعاتی با دو نظام نقد ادبی و زبان است
).93- 1391:91شناسی پیوند می خورد (فتوحی،

از دیدگاه سبک شناسی الیه اي،  متن  داراي پنج الیه است که به وسیله آن مشخصه هاي 
شود . این روش برجسته سبک و نقش و ارزش آن ها در هر الیه جداگانه مشخص می

کشف و تفسیر پیوند مشخصه هاي صوري متن با محتواي آن را آسان تر می سازد، زیرا 
زبان شبکه اي است نظام مند و در هم بافته از الیه ها و پیوندها ؛ بنابراین هر پاره گفتار یا 
هر تکه از یک متن از خالل هم کاري و پیوستگی چندین سطح متمایز زبانی ، سازماندهی

می شود که عبارتند از : الیه آوایی ، الیه واژگانی ، الیه نحوي ، الیه معنی شناسیک ، الیه 
کاربرد شناسیک . .این شیوه از آشفتگی تحلیل و تداخل داده ها و دیدگاه ها پیش گیري 
می کند و در هر الیه امکان کاربرد نگرگاه ها و روش هاي مناسب را فراهم می 

.)237سازد(همان :

)Archaism(رکائیسمآ

گرایی می نآشنایی زدایی با عناصر گذشته (آرکائیک)زبان را باستان گرایی یا که
)؛ به تعبیري دیگربه کار بردن کلمات منسوخ یا شیوه نحوي مهجور 1:1391، گویند(صهبا

واژه هاي که در شعر یا نثر از)1376:26است(شفیعی کدکنی،وغیر متداول در زبان امروز
.بعضا کهن گرایی را نوعی هنجار ؛ شودمی کهنه یا شیوه کاربرد قدیمی آن ها استفاده 

)،هرچند تغییر و تحول چه در عرصه واژگان و چه 1190:1387گریزي دانسته اند(شریفی،
زبان هر شاعر یا نویسنده ،اما آنچه مسلم است،در عرصه نحوي در طول زمان بدیهی است

صر و روزگار خود باشد و اگر شاعر یا نویسنده اي در کالم خود از لغات باید به زبان ع
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ثیر آن در أتکهن گراست.گاهی شاعر براي تشخص بخشیدن به شعر،،مهجور استفاده کند 
یا به ،از نحو یا واژگان گذشته مخاطب و یا زنده کردن فضاي سنتی و قدیمی در شعر خود

باستان "یا "آرکائیسم"وع به چنین عمل زبانی اصطالح مرده استفاده می کند،در مجم
)،گاهی شاعر براي تشخص بخشیدن به 26:1376گفته می شود(شفیعی کدکنی،"گرایی

ثیر بخشی بیشتر با ایجاد تداعی زبان گذشته و به وجود آوردن  فضاي سنتی و أکالم  وت
یا در ترکیب ،ندقدیمی ،کلمات غیرمتداول در زبان روزمره را در شعر خود به کار می بر

ساختمان شعر از قواعد نحوي گذشته پیروي می کنند.

باستان گرایی را برحسب به کارگیري کلمات و عبارات منسوخ ،یا پیروي از قواعد نحوي 
،،به دو نوع واژگانی و نحوي تقسیم می کنند.در میان شاعران انگلیسیگذشته

)با به 1674- 1608هان میلتون(،) با استعمال کلمات مهجور قدیمی 1599-1523اسپنسر(
-1795؛همچنین شاعران دیگري مانند :کیتس(زبان التینکاربردن شیوه نحو

) به باستان گرایی توجه داشتند. در 1892- 1809) و تینسون(1834-1772)،کالریج(1821
ي اخوان ثالث، حمید مصدق و شفیعی میان شاعران معاصر فارسی احمد شاملو، مهد

).31-32:1372)بیش از همه از این شیوه استفاده کرده اند(میرصادقی، 1318کدکنی(

ساختن واژه هاي تازه هردو منجر به خروج از همکاربرد واژه هاي کهن و قدیمی وهم 
،عبارات و هنجار عادي زبان و نهایتا تمایز سبکی می شود.واحد هاي زبان(تکواژها،واژه ها

هویت تاریخی و تاریخ ساخت هاي نحوي) بر پیشانی خود مهر زمان دارند،این یعنی؛
مندي زبان. اگر عناصر زبان گذشته را از موقعیت تاریخی آن جدا کنیم و به درون بافت 

زمانی کالم شکسته می شود و سخن از بافت هنجار،کنیمزبانی دوره هاي بعد منتقل 
فاصله می گیرد.کاربرد عناصر تاریخ مند زبان در یک بافت ، لد یافته تاریخی که در آن تو
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کهن گرایی(آرکائیسم)می گویند.کهن گرایی در گفتار امروزي و باز زمانی تازه تر را
،ثیر کالمأاز رهگذر کهن گرایی در شکل گیري سبک و تآفرینی جلوه هاي زبان تاریخی

انگیزش حس نوستالژیک ، تداوم ارتند از :عبها برخی از این نقشنقش بسزایی دارد.
.)254همان :(.فرهنگی ، شکوه و واالیی

از مطالعه ي روابط میان صورت هاي زبانی در جمله و ،عبارت است، سبکالیه نحوي
،نحو عبارت استبه عبارتی دیگر ، ؛ چگونگی توالی و نظم و هم نشینی و چینش واژه ها

ترکیب واژه ها و شکل گرفتن جمله ها در یک بررسی قواعد حاکم بر شیوه ي«از 
در برخی دیدگاه ها موضوع نحو از بررسی کیفیت چینش واژه ها و رابطه آن ها با ».زبان

دیگر عناصر جمله فراتر می رود و عالوه بر بررسی طول جمله ها در سطحی باالتر به 
ی ، نحو معادل کل . در نظریه نحوي چامسکبررسی زابطه جمله ها با هم نیز می پردازد

دستور است ، منهاي معنی شناسی و آواشناسی.زبان معیار با درجه صفر نگارش ،در سبک 
متن ، شناسی مبناي کشف و شناسایی هنجارگریزي سبکی است،بنابراین در بررسی نحو هر

، اگر نحو پایه رااساس نحو پایه هنجار بسنجیمباید میزان خروج از معیارهاي آن متن را بر
نظم عادي ساخت هاي جمله ها در یک زبان تعبیر کنیم، نحو پایه عبارت است «عبارت از 

زبان عادي که بیش ترین جمله هاي یک زبان با آن تولید می شود.و شامل » نظم سازنده«از 
جمله هاي زبان است.ساختارهاي معمول و متعادل 

شناسایی کرد ،آن گاه میزان براي شناخت سبک نحوي یک متن ،نخست باید نحو پایه را 
هنجارگریزي متن از ساخت هاي پایه نحوي را مشخص نمود و از این طریق ساخت هاي 

نحو پایه نحوي مسلط بر متن را توصیف کرد.این ساخت هاي دستوري مسلط برمتن،
تغییر نظم طبیعی کلمات ،مسیر «)گفته است:66:1379لف را شکل می دهد. لونگینوس (ؤم
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در واقع دیدگاه ،مدار نحو طبیعی زبان حرکت کندوقتی کالم بر».تغییر می دهد اندیشه را 
است ؛ولی همین که یکی از عناصر جمله از جایگاه و طبیعی رباره موضوع خنثی دگوینده 

طبیعی خود جا به جا شود ،در واقع موقعیت آن عنصر در نگاه گوینده تغییر کرده است 
نظم واژه ها در جمله ،نسبت میان ایده ي ما و پدیده ها .ساخت نحوي یک گزاره و کیفیت 

را تعیین می کند . هر نوع نظمی از یک گروه واژه ها ،حامل معنایی متفاوت است ؛یعنی
تغییر نظم واژگان،کاربردهاي معنایی کامال متفاوتی به بار می آورد .هر واژه اي که از 

ود ،موقعیت معنایی اش ارتقا یا تنزل جایگاه نحوي خود به جاي دیگري در جمله منتقل ش
)272-269(همان:.پیدا می کند

،اما آن چه به زبان ادبیت می بخشدادبیات و زبان یک چیزند؛، الیه بالغی سبک
کیفیت کاربردهاي بالغی و صورت هاي مجازي زبان است. سبک ادبی مایه و جوهر خود 

الیه بالغی سبک ،زمینه اصلی تنوع را از صور استعاري و نظام هاي موسیقایی می گیرد.
. مطالعات سطح بالغی زبان ، سهم زیادي بیان و تبلور فردیت و شخصی سازي زبان است

در سبک شناسی ادبی دارند ، در ادبیات شعري ، ادبیت متن و عبور از زبان به ادبیات از 
ي بالغی رهگذر کاربرد شگردهاي بالغی به ویژه زبان مجازي صورت می گیرد، شگردها

غیان یونانی از روزگار باستان همه الو صناعات بدیعی را تمهیدات سبکی نیز می نامند. ب
صناعات ادبی را بر اساس انحراف از زبان عادي تعریف کرده اند که به دو دسته کالن 
معنایی و لفظی رده بندي شده اند ،آن دسته که صورت زبان را برجسته می سازند و برونه 

خص می بخشند ، با نام آرایه لفظی یا صناعات بدیعی معروف اند ، ربان را در زبان را تش
سطح ساخت هاي آوایی و روابط هم نشینی واژگان برجسته می کنند. دسته دیگر به 
ساختارهاي معنایی در درونه زبان مربوط اند و عمل پردازش و گسترش اندیشه را انجام می 
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اند.، این گروه معناي عادي و طبیعی جمله را دگرگون دهند و صناعات معنایی نامیده شده 
می کنند و غالبا همان صورت هاي زبان مجازي هستند که ذهنیات ، عواطف و تخیالت 

).305- 303همان:(شخصی در آن نمودار می شود

، بخش عمده اي از سرشت یک سبک را نوع گزینش واژه ها می الیه واژگانی سبک
تاریخ و زندگی نامه دارند،ومنجمد نیستند ، بلکه جان دار و پویایند،سازد.واژه ها،ایستا 

پذیرند و نابرخی ثابت و انعطاف حتی شخصیت و شناسنامه و بار عاطفی و فرهنگی دارند،
برخی در اثر فشار بافت هاي مختلف تغییرشکل و معنا می دهند و جدال و انگیزشی مداوم 

. واژه ها در گذر تاریخ نیرومند می شوند و نیروي خود برا ي تخیل نویسنده ایجاد می کنند
را از دست می دهند ؛پوست می اندازند ؛فرسوده و نخ نما و منسوخ می شوند ؛گاهی 
دوباره زنده می شوند و تغییر معنی می دهند .واژه ها از نظر ویژگی هاي ساختمانی ،گونه 

هریک از طیف هاي واژگانی در هاي داللت و مختصات معنایی بسیار متنوع اند. انبوهی
را پدید می آورد. از این رو براي متن هاي ادبی و کاربردهاي زبانی،زمینه ي تنوع سبک ها

معنادار و نقش مند یک نوع واژه یا یک طبقه ي سبک شناس ،کاربردهاي برجسته،
ه هایی هنگام سبک شناختی واژه ها باید به مشخصاز این رو ، واژگانی در متن اهمیت دارد

که با ماهیت واژه ها و نقشی که در آفرینش متن و محتوا دارند، پرداخت ،این عمل با 
واژگان حسی و انتزاعی  -1انواع داللت واژگانی که عبارتند از: انواع داللت واژه ها بررسی 

کهن گرایی و واژه - 4عامیانگی و شکوهمندي واژگان  -3عموم و خصوص در واژه  -2
رده متقابل هرکدام داراي دو که ابداع است - 8رمزگان  -7بافت - 6یت شفاف- 5سازي، 

هستند و صفت سبک شناختی جداگانه و نوع خاصی از سخن را پدیدار می 
).250- 249: 1391،(فتوحیکند
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پیشینه تحقیق 

از "کهن گرایی واژگانی در شعر اخوان ثالث "تحت عنوان ، پژوهشی -مقاله علمی 
پژوهشی ، تحت -مقاله علمی ؛دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی )، 1384فروغ صهبا (

) 1386از  امید یاسینی و فاطمه مدرسی("باستان گرایی در شعر حمید مصدق "عنوان 
از "بازتاب باستان گرایی در اشعار نیمایی اخوان ثالث "مقاله ؛ کاوش نامه دانشگاه یزد 

پژوهشی دانشکده ادبیات –)، مجله علمی 1384(محسن احمدوندفاطمه مدرسی و غال
، "زبان و کاربردهاي باستانگرایانه در اشعار مهدي اخوان ثالث"مقاله دانشگاه اصفهان و 

)فصلنامه تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، پایان نامه 1387از علی احمدپور (
م و سبک شناسی الیه اي آثار دو بررسی تطبیقی آرکائیس"با عنوان کارشناسی ارشد 

به راهنمایی شهال خلیل اللهی و مشاوره "شاعر کهن گرا(علی معلم و ومهدي اخوان ثالث) 
) ، از دانشگاه شاهد. 1393غفار برج ساز و دانشجو سمیه کاظم پور(

روش کار

سبک شناسی الیه اي آرکائیسم در بررسی"که پژوهش حاضر بر اساس هدف 

تحلیل توصیفی و اسنادي انجام که به روش است"اخوان ثالث"میراث"شعر
قرار دارد)، کهن گرایی در این شعر بیشتر در کدام سطح زبانی پژوهش: (سؤال،شده است

.طی مراحل ذیل انجام شده است

مرحله مبانی نیدر اکه آرکائیسم و کهن گرایی بررسی و تبیین کلی از مفهومالف)
هاي آن مورد بررسی قرار گرفته است.علمی، سوابق نظري و ، اصول و روش
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هاي و کهن گرایی، اصول و روشآرکائیسم با توجه به مبانی نظري "میراث "ب) شعر
ن از یابی به مفهومی روشبراي دستفراهم آمدهمطالبو آن مورد بررسی قرار گرفت 

قرار گرفته بررسیآرگائیسم مورد پژوهش و مبانی نظريمتغیرهاي اصلی با توجه به سؤال
است.

پژوهش پاسخ مقتضی داده لبه سؤادر این مرحله با توجه به مبانی نظري مطرح شدهج)
.ه استصورت گرفتگیريبندي و نتیجهجمعو سپس هشد

زبان  فارسی دارد ، گاه کلماتی را که اخوان با مطالعه گسترده اي که در متون ادبی
فراموش شده اند،ولی هنوز می توانند زندگی کنند ، بر می گزیند و در شعر خویش به کار 

"میراث"شعردر کهنه فراموش شده و واژه هاي ).1391:165می برد(شفیعی کدکنی ،
،جبه،جیحون، ،ندیم،مادیان،لیقه،حبر،دبیر،نیاي،نیاکان،پوستین"عبارتند از: اخوان 

، سه پستان و گل زوفا،حجره زاران،مرده ریگ،ر و دوشب،رقعه،سودا،مرقع،کشفرود
: خلعت، کاروانساالر،سکنکور 

کز نیاکانم سخن /حبرش اندر لیقه چون سنگ سیه می بست./پوستینی کهنه دارم من،
حبرش .../کوردل: تاریخ،گور و و گیج این دبیر .../من نیاي دیگري نشناختم هرگز.گفتم؟

وین .../مادیان سرخ یال ما سه کرّت تا سحر زایید..../اندر لیقه چون سنگ سیه می بست.
مرده ریگی داستانگوي از نیاکانم، که شب تا .../ندیم ژنده پیرم دوش با من گفت

پستان و باز او ماند و سه .../داشت کم کم شبکاله و جبه ي من نوترك می شد،«.../روز
همچنانش .../من به سان کاروانساالرشان بودم..../و آن بآیین حجره زارانی .../گل زوفا؛

پاك و دور از رقعه ي آلودگان می دار.
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ین واژه ها ، جز واژه هایی هستند که در حال حاضر چه در نثر و چه در نظم استفاده ا
ن را نه تنها در القاي معناي شعر چندانی ندارند، اما همان گونه که مالحظه می شود اخوان آ

پوستین از جمله ".خود ، بلکه در حفظ و نگه داشت زبان و ادب پیشنیان کوشیده است
واژه هایی است که  در این شعر، نمادي است از فرهنگ و تمدن اصیل و پاك با تمام 

. این سرمایه هاي مادي و معنوي اش که چون میراثی از پیشینیان اکنون به ما رسیده است
(جاسم "میراثی که در گذشته جبه اي فاخر بوده و امروز پوستینی فرسوده بیش نیست

پوستین :مانندواژگان این شعر برخی از بر اساس انواع داللت هاي واژگانی ، ).447: 1394،
و حسی و عینی ،شفاف واژگانی ، جبه،رقعه،مرقع، حبر ، لیقه ، مادیان ، ندیم ، کشفرود ،

عالوه بر حسی و عینی و شفاف و زوفاسه پستان و گل:ماننددیگر برخی هستند ؛مومیع
، انتزاعی اند .نیزبرخی ؛ دبیر،نیاي،نیاکان:، چون رسمی،هم برخی خاص هستند،  

ترکیبات 
است و از نوع دیگر ، با صالبت به یکدیگر پیوسته اند که نوآییناخوان ترکیبات شعر 

ترکیباتی پر معنی که هر کدام به جاي خود می توانند ، ، شده اندگویی از سرب ریخته
نقش چندین جمله را به عهده بگیرند و به تناسب مقام و نیازمندي بیان شاعر ، ساخته و 
پرداخته شده اند، نه بر اساس بازي با کلمات ؛ مانند روزگار آلود ، جادوان مانند (شفیعی 

).1391:168کدکنی ،

مانده میراث از /سالخوردي جاودان مانند./ه پیر از روزگارانی غبارآلود.یادگاري ژند
نیاکانم مرا، این روزگارآلود.

ها صفت
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صفت ها را گاه با فاصله اي چند از موصوف می آورد که خود بدعتی است و در شعر 
توجه قدیم ، اگر بوده بسیار نادر و اندکیاب است ، این شیوه اي است که نیما در آغاز بدان

کرد و از ویژگی هاي بیان اوست ، در شعراخوان  صفت هایی با فواصل کوتاه و بلند نسبت 
به موصوف قرار می گیرند که از نظر بالغت یک نوع تأثیر خاص در خواننده می گذارد

صفت هاي شعر میراث عبارتند از:). 170(همان:

م هم به صورت صفت به در قدی"کلمه اي است که "کدامین "، کدامین عهد بوده ست
).332: 1392(فرشیدورد،"فته استکار ر

صفت و موصوف 
،جبه زربفت ،بنان درفشان،،گول دبیر

کلک شیرین سلک می لرزید،در بنان درفشانش.../تاریخ،و گول این دبیر کوردل 

مرکب صفت
بهره گیري از صفت هاي مرکب که برخی از آن زیر پیداست ،هاي همانگونه که از نمونه 

چندان دیگر ، به خصوص شاعران معاصرشاعران اشعاردر,استخود اخوان ها مختص 
به کار گیري این نوع از صفت ها ، از یک سو جلوه خاصی به اشعار او کاربردي ندارد ،

این نوع ترکیبات ضمن این که داده و از سوي دیگر ، او را از دیگران متمایز ساخته است؛
را فراهم ساخته است:زبان ، کوبنده تر ، پر معنا و مفهوم شدن زنده ماندناتموجب

یادگاري ژنده پیر از روزگارانی ، سالخوردي جاودان مانند،روزگارانی غبارآلود
کلک شیرین سلک ،سالخوردي جاودان مانند. توفان بیرحمی سیه/غبارآلود.
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صفت و موصوف مقلوب 
این نوع ترکیب نیز از ویژگی هاي شعر او و نیماست که گذشته از پرطنین ساختن  شعرش 

،  مفهوم آن را هم قوي تر و با صالبت تر ساخته است:

"کاندرین بی فخر بودنها گناهی نیست"،"تا مذَهب دفترش را گاهگه می خواست"

حرف اضافه

گروه هاي گسسته حرف اضافه بوده است که از دو حرف در قدیم اقسام دیگري هم از 
اضافه ساخته می شده است ، یکی پیشین و دیگري پسین ، یعنی یک حرف اضافه  پبش از 

1392اسم یا گروه اسمی و دیگري پس از آن می آمده است، مانند از ...را )(فرشیدورد ،
میراث "به خصوص در شعر در اشعار خودرا گروه هاي گسسته ).اخوان از این گونه450:

به کار برده است، مانند :بسیارسیاسی، اجتماعی ،در القاي مفاهیم "

"مانده میراث از نیاکانم مرا، این روزگارآلود."

از حرف هاي اضافه دیگري که در حال حاضرچندان به کار نمی رود ، اما اخوان به لحاظ 
،اندر"یا اداي مفهوم ذهنی خود از این حروف استفاده کرده است: خوش آهنگی 

به کارگیري این نوع حرف اضافه مختص دوره اول زبان فارسی است "است ؛ "کاندرین 
در عهد "اندر"مخفف"در"در کتب نثرقدیمی  اکثرا اندر به کار رفته است و لفظ 

حبرش ":)1386:30ی و مدرسی ، ؛ یاسین338: به نقل از 1375(بهار ،"غزنویان است
"اندر لیقه چون سنگ سیه می بست
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ونه که در بافت جمله دیده  می شود این نوع حرف با دیگر واژ ه هاي کهنی که گهمان 
افزایش توانمندي هاي در محور افقی همنشین آن شده است ، تناسب ویژه اي در 

است که از "بسان"اضافه نمونه دیگر حرف ؛شده استآرکائیسم و القاي بار معنی 
و جنبه تشبیه به واژه هاي بعد از یک حرف و اسم و کسره اضافه ساخته شده استترکیب 

.خود داده است

فعل
فعل ها ، واژه هاي کهن دیگري هستند که برخی از آن ها به دلیل ساختار هاي خاصی که 

از منظر کهن گرایی و هم از سوي شاعر پیدا کرده اند، شعر اورا ،ویژه  ساخته اند که هم
،می خفت ،"ازمنظر سبکی  قابلیت بررسی یافته است و آن ها به فعل ساده ، مانند: 

:بیاالید

داشت کم کم شبکاله «/او چنین می گفت و بودش یاد:/تا مگر این پوستین را نو کند بنیاد.
و جبه ي من نوترك می شد،

قید

قید کلمه اي است که مضمون جمله یا فعل یاصفت یا قید یا گروه وصفی یا 
قیدي یا فعلی و یا هرکلمه دیگري بجز اسم و جانشین اسم را مقید کند و به 

).اکثر قیدهایی که اخوان در این 1375:33معنی آن بیفزاید(فرشیدورد، 
کاربرد شعر به کار برده است ، بیشتر همان قید هایی هستند که امروز

زین پیش ،دوش( متشکل از دو قید)،گاهگه"چندانی ندارند ، مانند قید زمان : 
که خود واژه هاي به کار رفته ،حاکی از بافت کهن آن هاست که می توانند "دیرینه،تر
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،"بدانسان"و "بآیین"یا  قیدي مانند :د.ننقش آرکائیسم را در بطن شعر  پررنگ تر ساز
.)496: 1392( فرشیدورد،ندساخته شده ا"به"که به کمک هستند قیدي  هاي متمم 

(به معنی چگونه در قدیم به صورت قید چگونگی بسیار استعمال شده است و "چون"
،"گویدم چون و نگوید چند): 1375:123امروز دیگر در نثر متداول نیست(فرشیدورد،

ود  که با اسم بعد از خودش ر، نیز از گروه هایی هست که حرف اضافه به شمار می بسان
به "ان"ن دافزو،اوفتان خیزان).1392:503می سازد(فرشیدورد ،متمم  قیدي کیفیت 

،"افتان "ریشه فعل از مواردي است که قید ساخته می شود ، اما در شعر اخوان به جاي
قید تکرار  نیز،کرّتآمده که نشان دهنده شکل کهن  این ریشه فعل است ."اوفتان"

.عربی استواژه برگرفته از 

اندرون، ناچار، ماالمال نور معرفت شد باز؛

»هم بدانسان کز ازل بودم.

من به سان کاروانساالرشان بودم

-ره نشناسکاروانساالر

اوفتان خیزان،

تا بدین غایت که بینی، راه پیمودیم.

کهن گرایی نحوي
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سبک،نقش مهمی بر عهده دارد.میانگین واژه ها در ساختمان نحوي جمله،در شکل گیري 
جمله ،کوتاهی و بلندي جمله ها،روابط جمله ها باهم، سادگی و پیچیدگی ،هم پایگی و 

وابستگی آن ها ،تنوع هاي سبکی را فراهم می آورد.

جمله بلندترین واحد سازمانی در نحو است و اگر هر ساخت نحوي شکلی از یک واحد 
ی توان از رهگذر بررسی بلندي و کوتاهی جمله ها ،ساخت اندیشه و سبک اندیشه باشد، م

و حاالت روحی گوینده را تحلیل کرد.چرا که طول جمله نسبتی با میزان درنگ و تأمل 
گوینده در یک واحد فکري دارد.بررسی میانگین واژه ها در جمله ارزش سبک شناختی 

ر سخن ،باعث شتاب سبک ،سرعت خاصی دارد.فراوانی جمله هاي کوتاه و منقطع د
اندیشه و هیجان انگیزي می شود و بر عکس فراوانی جمله هاي بلند ، سبکی آرام را رقم 
می زند و جمله هاي مرکبِ تو در توي پیچیده ،حرکت سبک را کند می کند. سبک هاي 

مقطع و پر شتاب عاطفی تر و سبک هاي مرکب،برهانی و منطقی ترند.

توري میان جمله هاي هر متن ، چهار نوع سبک نحوي را می توان متمایز ؛براساس رابطه دس
کرد:

سبک گسسته،این سبک حامل گروهی از اندیشه هاي مستقل است که در جمله هاي کوتاه  
مقطع و مستقل بدون حرف ربط یا با حرف عطف واو کنار هم قرار می گیرند.

با واو عطف به هم معطوف می شوند . گاه جمله هاي مستقل هم پایه اند و سبک هم پایه،
وجود واو عطف در ساختار هم پایه شتاب سخن را زیاد و سبک را پویا می کند.

، از نوع سبک هاي ترکیبی است. که در آن جمله ها به هم وابسته اند و سبک وابسته
در این سبک شرطی و بند هاي پایه و پیرو ،وابسته هم اند.جمله هاي دو جزئی مرکبِ
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مله ها حامل اندیشه هاي وابسته به هم اند ،به این صورت که سیاق نحوي ،اندیشه ها را ج
قرار می دهد.در ساختاري مرکب از دو جمله وابسته پایه و پیرو

گاه متن داراي جمله هاي مرکب بسیار طوالنی و متشکل از ،سبک متصل و تو در تو
مثال در یک بند و و پیچیده اي دارد؛چند بند و جمله واره است که ساخت نحوي تو در ت

نوشت چند جمله با حروف ربط علی و معلولی ،شرطی،زمانی و نحوي به هم مرتبط 
.)278-1391:275(فتوحی ،اند

نظم عادي ساخت هاي جمله «یعنی جمالت این شعر از لحاظ نحوي از نحو پایه ،اندکی از 
"ناگهان توفان بیرحمی سیه برخاست..."مانند : "فاعل+مفعول +فعل "؛ »ها در یک زبان

که در زمره سبک گسسته پیروي می کنند"روز رحلت پوستین اش را به ما بخشید"؛ 
قرار می گیرد ، جمله ها کوتاه اند و از هیچ حرف ربط و عطفی در ساختمان آن به کار 

گرفته نشده است.

یادگاري ژنده پیر از روزگارانی /پوستینی کهنه دارم من،"مانند:برخی از جمالت این شعر 
و... "مانده میراث از نیاکانم مرا، این روزگارآلود/سالخوردي جاودان مانند./غبارآلود.

و می توان آن را از نوع سبک وابسته، به شمار آورد.است 

کز نیاکانم /جز پدرم آیا کسی را می شناسم من؛برخی دیگر از جمالت این شعر مانند :
کرده جا را بهر هر چیز دگر، /آن قومی که ذرات شرف در خانه خونشاننزد /سخن گفتم؟

جز پدرم /خنده دارد از نیاکانی سخن گفتن، که من گفتم./حتی براي آدمیت، تنگ،
همچنین دنبال کن /نیز او چون من سخن می گفت./من نیاي دیگري نشناختم هرگز./آري

، روز و شب می گشت، یا می خفت/کاندر اخم جنگلی، خمیازه ي کوهی/تا آن پدر جدم،
.از سبک متصل و تو در تو پیروي شده است
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کهن گرایی بالغی

مگر آرایه ،چندان نمود خاصی نداردجایگاه بالغی واژگان کهن به کار رفته در این شعر 
انسان پنداري و تشبیه. 

کهن گرایی ایدئولوژیکی
الیه واژگانی از طریق بررسی پیوند متن با تاثیر ایدئولوژیک واژه:تاثیر ایدئولوژیک در 

بافت بیرونی آن شناخته می شود .رمزگان،شاخص هاي زبانی و نشان داري واژه ها از 
عناصري هستند که متن را با بافت ها و زیر متن هاي اجتماعی و فرهنگی پیوند می زنند 

بسامد رمزگان هاي سیر.رابطه معنا دار واژگان با ایدئولوژي و قدرت را می توان با بر
اجتماعی،فرهنگی ،سیاسی و دیگر ساختار هاي اجتماعی نشان داد . هم چنین شاخص هایی 
که نویسنده براي افراد و نهاد ها به کار برده و بسامد واژه هاي نشان دار در سخن وي نشان 

ربوط استفاده از واژه هاي م). 1391:260دهنده ي پیوند متن با ایدئولوژي هستند(فتوحی،
شن ها و آداب و رسوم در کنار جبه تاریخ و حوزه هاي مختلف فرهنگ مانند باورها ، 

واژه هاي متنوع حوزه هاي دیگر نشان از حساسیت و توجه اخوان به فرهنگ گسترده و 
-1384:51گذشته این مرز و بوم دارد که در اجزاي اشعارش جلوه کرده است(صهبا ،

زبانی گذشته را در سخن روزگار خود می شنود،احساس پیوند با وقتی خواننده عناصر .)52
ادوار پیشین در او انگیخته می شود و انگیختن این احساس منجر به تداوم فرهنگ و سنت 
می شود .صورت هاي آوایی،واژگانی،نحوي کهن زبان ،دوشادوش تلمیح واسطوره و 
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سنت و فرهنگ می شود.(فتوحی دیگر عناصر بینامتنی موجب پیوند متن با گذشته وتداوم 
،1392(:

کهن گرایی آوایی
نحوه کاربرد واحدهاي آوایی (صدا ، آهنگ) در یک موقعیت زبانی و نقش و کارکرد 

در این شعر صامت هاي .)243: 1391بیانی آواها و اصوات زبان را بررسی می کند(فتوحی،
انفجاري و مصوت هاي کوتاه داراي بیشترین بسامد هستند  و این سبب شتاب گرفتن لحن 

در مورد الیه آوایی بسامد ازآن صامت هاي انفجاري و مصوت هاي ، شعر شده است 
کوتاه می باشد که براساس نظریه گرامون و نیز بر اساس خصوصیات سبک خراسانی ،می 

که شاعر در به کارگیري آواها به سبک خراسانی و اشعار حماسی توجه ویژه توان دریافت 
با فضاي کلی شعر که تصویري ناامید کننده از جامعه ارائه می ،ضمن این کهاي داشته است

.هنگ استدهد ، هما

نتیجه 
می گوید دو خصوصیت برجسته "باچراغ و آینه"همانگونه که استادشفیعی در کتاب 

ایی از هکه تصویر است اخوان یکی زبان غنی و پرطنین او و دیگر جنبه اجتماعی شعرش 
در این شعر ، به ،ي کهنه هاواژگزینشکه این بررسی نشان می دهدتاریخ معاصر دارد.

می کامل تغییر معنی نداده اند و با اندکی تغییر ظاهري ،به طور گونه اي است که برخی 
ندان مورد استقبال عامه مردم چزبان معیار امروزي به کار برد ، هرچند درآن ها را توان 

و افراد فرهیخته گاه از آن ها استقبال می ، اما هنوز به طور کامل مهجور نشده اند نیست 
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نچه مهم آتعلق دارند، کالسیک به دوران هاي برخی دیگر از لحاظ تاریخی کامال .کنند
تهییج و براي بیشتر براي توصیف فضاي اختناق جامعه اخوان ، در شعر واژگان است ، این 

اي بار منفی و مأیوس کننده هرچند اکثر آن ها  داراي به کار رفته اند ، و آگاهی مردم 
.شعر او بخشیده اندبسیاري به و شکوه و عظمت ، اما صالبت و استحکام هستند 

منابع

،تهران.نشرمروارید .آخر شاهنامه ، چاپ شانزدهم ).1382اخوان ثالث ،مهدي (

).سبک شناسی .تهران:سپهر.1369بهار،محمد تقی(

انتشارات سخن.،تهران:.حاالت و مقامات م .امید ،)1391(شفیعی کدکنی محمد رضا

)، با چراغ و آینه ، چاپ دوم ، تهران:.انتشارات سخن.1390(----------------- 

).سبک شناسی نظریه ها رویکرد ها و روش 1391فتوحی روده معجنی محمود،(
ها،تهران:انتشرات            

.سخن

).دستورمفصل امروز،تهران:انشارات سخن.1392فرشیدورد خسرو(

درباره دستور زبان فارسی،تهران:انتشارات سخن.).گفتارهایی 1375(--------- 

–نشریه علمی ) باستان گرایی در شعر حمید مصدق ،1386یاسینی امید و فاطمه مدرسی (

بهار و تابستان.، 14امه دانشگاه یزد،سال هشتم ، شماره نپژوهشی کاوش 
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و ادبیات )، کهن گرایی واژگانی در شعر اخوان ،نشریه پژوهش زبان 1384صهبا فروغ(
فارسی ، دوره جدید ، شماره پنجم ، پاییز و زمستان.
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