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چكیده
گاستون باشالر ،فیلسوف ،معرفتشناس و اديب فرانسوی ،ازجمله افرادی است كه به مبحث
تخیّل و آنچه آن را شکل میدهد ،میپردازد .از نظر او ،عناصر چهارگانه در آفرينش تصاوير ادبی
نقشی مهم دارند .اين عناصر بهطور ناخودآگاه به ذهن شاعران بازمیتابند و هنگام خیالپردازی ،آنها
نقش اساسی در خلق تصاوير ايفا میكنند .آتش از عناصری است كه باشالر بهطور ويژه آن را
پديدارشناسی میكند و معتقد است هر كالم شاعرانهای ،آتشی در سینه دارد و همۀ تصاوير ادبی ،به
عنصر آتش نیازمندند .او به دو وجه خیر و شرّ آتش و خاصیت تطهیركنندگی و ويرانگری آن
میپردازد .همچنین به وجود چهار عقده در پیوند با آتش معتقد است؛ چهار عقده كه فرويدوار نام
آنها را از اسطورهها و ادبا وام گرفته است .اين پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی ـ تحلیلی و با
تکیه بر انديشههای باشالر ،به خوانش و تحلیل اشعار مهدی اخوان ثالث بپردازد و آتش و مفاهیم
مرتبط با آن را در تصاوير و تعابیر شعری او بررسی كند.

کلیدواژه :باشالر ،اخوان ثالث ،تصوير ،آتش ،پارادوكس.

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبايی
 دانشجوی دكتری دانشگاه عالمه طباطبايی (نويسندة مسئول)
تاريخ وصول 5337/55/51 :ـ پذيرش نهايی5336/33/22 :
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مقدمه
گاستون باشالر 5برای شناخت تخیّل شاعران ،اساس انديشۀ خود را بر تحلیل
تصاوير ادبی قرار داده است .او باتوجهبه عناصر چهارگانۀ آب ،آتش ،خاک و هوا
(باد) به تحلیل تصاوير ادبی میپردازد .به عقیدة او ،همه تخیّالت شاعرانه ،به عناصر
اربعه مرتبطاند و ممکن است هريک از اين عناصر در انديشۀ يک شاعر ،بنیان
مستحکمتری داشته ،تخیّل شاعر بر آن استوار باشد .باشالر به نقش تخیّل در دانش و
ادب باور دارد و تحتتأثیر فرويد ،مفاهیم روانكاوی مربوط به ناخودآگاه را بهسمت
تخیّل سوق داده است (ستاری.)7- 1 :5361 ،
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

از نظر باشالر ،تصاوير ادبی ،نظام و دستگاه خاص خود را دارند و همۀ تخیّالت به
چهار عنصر وابستهاند (همان .)57 :درواقع ،تصوير ادبی برای رشد ،به بنمايه يکی از
عناصر نیاز دارد (خطاط.)45-43 :5312 ،
يکی از عناصری كه باشالر عالقهای بسیار به تحلیل آن دارد ،آتش است .پژوهش
پیش رو با تکیه بر آرای باشالر ،به بررسی عنصر آتش در اشعار اخوان ثالث
میپردازد .بهاينترتیب كه پس از خوانش اشعار ،كلیۀ نمونههای مربوط به آن
استخراج و بررسی و در هر مبحثی چند شاهد مثال تحلیل شده است؛ با اين پیشفرض
كه آتش و مفاهیم مربوط به آن ،بسامد بااليی در اشعار اخوان دارند و شاعر در
آفرينش تصاوير و تعابیر شعری خود ،از اين عنصر ،بهرة وافر میبرد.

پیشینة پژوهش
تحقیقات در باب آتش را میتوان در دو كتاب گاستون باشالر ،يعنی روانکاوی
آتش ( )5361و شعلۀ شمع ( )5366و نیز كتاب رمزپردازی آتش نوشتۀ ژان پیر
بايار( )5367پی گرفت .معدود مقاالتی نیز دربارة آتش در آثار ادبی نگاشته شده
است؛ ازجمله مقالۀ «آتش در آثار منظوم موالنا» به قلم میرجاللالدين كزازی و
1.Gaston Bachelard.

پدیدارشناسی تصویر آتش در اشعار اخوان ثالث با تكیه بر آراي گاستون باشالرــــــــ 252

ديگران ( )5333كه به كاركرد آتش در اشعار موالنا و تقسیمبندی آن (آتش خشم،
عشق ،شهوت و )...میپردازد .همچنین مقالۀ «تحلیل شعر ققنوس نیما يوشیج با نگرشی
به انديشههای گاستون باشالر» از محمدحسین جواری و ديگران ( )5335كه آتش
نهفته در تصوير ققنوس نیما را بررسی میكند .در پژوهش پیش رو ،شیوة كار،
متفاوت است؛ بدين صورت كه پس از شرح نظريات باشالر دربارة آتش و عقدهها و
وجوه مختلف آن ،تصاوير مربوط به آتش با نمودهای مفهومی مختلف ،در شعر اخوان
بررسی و پديدارشناسی شده است.
هدف اين تحقیق ،خوانش اشعار اخوانثالث و پديدارشناسی تصاوير آتش در شعر
او با تکیه بر نظريات گاستون باشالر است؛ تصاوير و تعابیری كه عنصر آتش در
برونداد و خلق آنها نقش اساسی دارد .ابتدا به مفاهیم نظری موردنظر پرداخته ،سپس
شواهد شعری شاعر ارائه و تحلیل میشود.

.8گاستون باشالر و آراي او در باب آتش
برخی تحقیقات باشالر به كشف جوهر و منشأ تخیّالت انسان يا قالبهايی ارتباط
میيابد كه به تخیّالت او شکل میدهد .به عقیدة باشالر ،عناصر معدودی به تخیّالت
فرد پر و بال میدهند .او طبق اين عقیده ،به جستوجوی مضامین اصلی ادبیات و
بازنمود پیوند مستحکم آنها با ناخودآگاهی جمعی همّت میگمارد .از نظر او ،آثار
اصیل و بديع ادبی صرفاً از تخیّلی آفريده میشوند كه تار و پودش از يک يا چند
عقدة روانی مربوط به عناصر اربعه فراهم شده است (ستاری.)1 :5361 ،
در باورهای كهن ،عناصر چهارگانه (آب ،آتش ،خاک و باد) اساس ايجاد عالم
است؛ يعنی همۀ موجودات دنیا از تركیب اين چهار عنصر پديد آمدهاند كه ارتباط
مستقیم با چهار خلط (طبايع) دارند .ابنسینا معتقد است بدن انسان از تركیب عناصر
اربعه به وجود آمده است ،امّا با اخالط اداره میشود (ابنسینا .)411 /5 :5333 ،چهار
عنصر در ضمیر ناخودآگاه بشر ،پژواكی عمیق و كهن دارند و باشالر به تحلیل
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تخیّالت نويسندگان و شاعران دربارة آنها میپردازد .درواقع ،او از روانكاوی بهره
میجويد و رنگوروی تازهای به روش جزمی فرويد میدهد (ستاری.)7-1 :5361 ،
باشالر بهدنبال پديدارشناسی تخیّل است؛ يعنی مطالعۀ تصوير شعری به هنگام
تجلّی در عرصۀ آگاهی بهمثابۀ فراوردة روح و وجود آدمی كه در عرصۀ فعلیتش
درک میشود (مرتضويان .)535-533 :5366 ،تخیّل از نگاه باشالر ،قوة آفرينش
تصاويری است كه از واقعیت فراتر میروند و برتر از آناند (ستاری .)51 :5361 ،اين
سخن ،يادآور نظر كالريج دربارة دو وجه فرايند تخیّل است :تخیّل اولیه كه به جهان
معمول نظر میكند و تخیّل ثانويه كه در جهان اطراف خود دخل و تصرف میكند
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

(هاوكس .)64-63 :5313 ،درواقع ،كالريج معتقد است شاعر بهواسطۀ قوة مخیلۀ خود،
حجاب عادت را از برابر ديدگان ما میزدايد و واقعیت را بهگونهای تازه بر خوانندگان
عرضه میدارد .در تخیل دوم ،ايماژهای جديدی خلق میشود كه محصول فعالیت
خالق انسان است (مقدادی24 :5361 ،و.)544
باشالر از میان عناصر چهارگانه ،توجهی خاص به آتش دارد .به عقیدة باشالر ،هر
كالم شوريدهای ،آتشی نهانی و سوزان در خود دارد؛ يعنی همۀ عناصر در تصاوير
ادبی ،به آتش نیازمندند (خطاط.)515 :5312 ،
در ايران باستان ،آتش از احترامی بسیار برخوردار بـود و اعتقـاد بـر آن داشـتند كـه
آتش نیز چون آب ،موجد زندگانی و هستی هر چیزی به آن بسته است (شیری:5316 ،
 .)536آذر ،نام نگهبان آتش است كه در پهلوی به صورت  Aturو در اوستا و فارسـی
باستان بهصـورت  Atarآمـده اسـت .ايـزد آذر در اوسـتا بـهدلیـل اهمیـت مقـام ،پسـر
اهورامزدا خوانده شده است (پورداوود.)531-521 :5313 ،
از نظر باشـالر ،از بـین پديـدههـا ،آتـش تنهـا پديـدهای اسـت كـه جـامع اضـداد و
فراهمآورنده خیر و شر است .هم در بهشـت هسـت و هـم در دوزا .از يـک سـو مايـۀ
لذت اسـت و از سـويی ،باعـث سـختی و عقوبـت (سـتاری .)21 :5361 ،ايـن خاصـیت
دوگانۀ آتش ،بیشک موجد تصاوير و توصیفات دوگانه و مبتنی بر تضاد است .میرچـا
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الیاده نیز شخصیت چندوجهی آتـش را هـم دارای منشـأ الهـی و هـم شـیطانی مـیدانـد
(شوالیه و گِربران.)77 :5311 ،
از نگاه باشالر ،آتش اولین پديدهای است كه انسان ماقبل تاريخ دربارة آن انديشه
كرده؛ چون اين تمايل به معرفت آتش ،همراه با میل به عشق بوده است (ستاری،
 .)21 :5361در اينباره میتوان به ارتباط مستقیم آتش و عشق اشاره كرد كه در
تصاوير بسیاری از شاعران فارسیزبان وجود دارد و از برجستهترين و پربسامدترين
تشبیههاست:
آتش عشق است كاندر نی فتاد

جوشش عشق است كاندر می فتاد
(مولوی)31 :5333 ،

باشالر در نظريات خود ،آتش را در وجوه متعددی مینماياند؛ ازجمله اجاق ،نور،
روشنی ،هیزم ،خورشید ،شمع ،شراب ،رعد ،تندر ،برق ،كوره و . ...او چهار نوع عقده
را در پیوند با آتش مطرح میكند:
 .8-8عقدۀ پرومته 8یا ربایندۀ آتش
كودک برای شناخت آتش ،با سرپیچی از فرمان والدين خود ،مانند پرومته (خدای
آتش در اساطیر يونان كه برخالف فرمان زئوس ،آتش را ربود و به انسانها داد)
كبريت را میربايد و حتی آتش میافروزد .اين عقدة پرومته است؛ يعنی آرزوی
دانستن به اندازة پدرو مادر يا استاد و حتی بیش از آنان (ستاری .)33 :5361 ،به عقیدة
باشالر ،منع و تحذير اجتماعی ،اولین شناسايی كلی انسان دربارة آتش است (باشالر،
.)61 :5361
 .3-8عقدۀ آمپدوکل

2

خیالبافی دربارة آتش ،عقدهای ايجاد میكند كه در آن عشق و ترس نسبت به
آتش با هم تركیب میشوند .عقدة آمپدوكل (فیلسوف اهل سیسیل كه برای اثبات

1.Promethee.
2.Empedokles.
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جاودانگی ،خود را در كوه آتشفشان اِتنا انداخت) از صفات دوگانه و متضاد منسوب
به آتش تركیب شده است (ستاری .)33 :5361 ،آتش در اين عقده ،نماد نابودی است.
 .2-8عقدۀ نووالیس1؛ آتش جنسی شده
عقدة نووالیس (شاعر آلمانی) ،يعنی تمايل بسیار به آتشی كه از طريق تماس به
وجود آمده است و نیز نیاز به گرمای مشترک .افلوطین میگويد« :بايد آتش از قبل در
عالم وجود داشته باشد تا از مالش به وجود آيد ...زيرا ماده بهخودیخود دارای چنین
قدرتی نیست (پیر بايار .)561-564 :5367 ،در اشعار نووالیس عالوهبر آتش جنسی،
آتش آرمانی (آتش كمال مطلوب يا وجود مثالی و معنوی) نیز هست؛ يعنی دو
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

خصیصۀ آتش (روشنايیبخشی و زدايندگی ناپاكیها) باعث شده كه آتش يک
ساحت معنوی به دست آورد (باشالر .)13- 12 :5361 ،عقدة نووالیس را میتوان به
تولد دوباره و ققنوسوار هم ارتباط داد .باشالر در اينباره اشارهای گذرا به ققنوس
میكند (همان.)523 :
 .3-8عقدۀ هوفمن2؛ سمندر در شعلههاي شراب
آتش در نوشتههای هوفمن (نويسندة آلمانی) اهمیتی بسیار دارد .بهطوركلی ،بخش
عمدة ادبیات خیالانگیز ،به شراب میپردازد و شراب ،شعلهای دارد كه منبع الهام
شاعر است .شراب اشعار هوفمن بهدلیل داشتن ويژگی نرينه ،آتش شعلهور است و از
نوع شراب ،دارای خصیصه آب نیست كه منجر به فراموشی و مرگ شود (ستاری،
.)33 :5361
باشالر با طرح اين عقدهها ،اساس نظراتش دربارة آتش را بر آتش و پروای آتش
(عقدة پرومته) ،آتش و خیالبافی (عقدة آمپدوكل) ،آتش جنسیشده (عقدة نووالیس)
و آب آتشگون (عقدة هوفمن) قرار میدهد .بهطوركلی ،او عقدههای مربوط به آتش
را بهواسطۀ صفات متضاد آن ،دوگانه میداند :هم برانگیزانندة بیماریهای روانی و هم
خلقكنندة شعر (همان.)27 :
1. Novalis.
2. Hoffmann.
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.5-8آتش خیر و شر از نگاه باشالر
وجه خیر و شر آتش ،از عمدهترين مفاهیم نظريات باشالر است؛ اينکه آتش يک
وجه اهريمنی دارد و يک وجه نیک .به عقیدة او خواص آتش لبريز است از تضادها و
تعارضات بسیار .درواقع ،ديالکتیک پاكی و ناپاكی ،دو ويژگی اصلی آتش به شمار
میآيد (باشالر .)234-233 :5361 ،در فرهنگ نمادها نیز از وجه منفی آتش ،سخن
رفته است (شوالیه و گربران.)73-71 :5311 ،
آتش در آيین زرتشت نیز مقدس ،مظهر ربانیت و يادآور فروغ ايزدی است كه به
پنج گونه آفريده شده است :آتشی كه در تن مردمان و جانوران است ،آتشی كه در
گیاهان است ،آتشی كه در ابر است ،آتش بركت بخشنده و آتش بهرام (آتش

آتشکدهها) (فرنبغ دادگی .)31 :5311 ،نجم رازی (د 714ق) نیز در مرصادالعباد
تقسیمبندی جالبی از آتش به دست میدهد .او غضب ،شیطنت ،شوق ،قهر ،هدايت
و ...را از نمودهای آتش میداند (نجم رازی.)361-367 :5312 ،
دربارة خاصیت تطهیركنندگی آتش میتوان به اسطورة سیاوش و گذر او از آتش
اشاره كرد .برخی معتقدند از داليل مهم آزمون آتش ،طبیعت دوگانۀ ويرانگری و
تطهیركنندگی آن است؛ چون در اين آزمون مینوی آتش گناهکاران را از بین میبرد
و پاكی نیکان را ثابت میكند (پورشهرام .)45 :5332 ،آزمون «ور» (از واژة اوستايی
ورنگهه بهمعنی آزمايش) ،يعنی رفتن به میان آتش و سالم بیرون آمدن برای اثبات
حقانیت و بیگناهی (شمیسا .)23 :5316 ،پیروان آيین دائو برای رهايی از قیدوبندهای
بشری ،وارد آتش میشوند ،بیآنکه بسوزند .آنان آتش را باران يا رحمت الهی
میدانند كه در علم كیمیا يادآور آتشی است كه نمیسوزاند (شوالیه و گربران:5311 ،
.)75
 .3-8الكل :آب آتشین
باشالر ،شراب يا الکل را آب آتشخو میداند؛ آبی كه به كلمات مايه میبخشد.
(باشالر .)233-533 :5361 ،او در اينباره به نظريات روانكاوی هم استناد میكند؛
مبنی بر اينکه آتش در خواب افراد در معرض هذيانات ناشی از شراب نیز نقش بسیار
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دارد .همچنین به پديدآمدن بخشی از ادبیات وهمانگیز توسط شاعران بهواسطۀ تأثیر
شراب بر آنها اشاره میكند (همان.)237 :

 .3آتش و مفاهیم مربوط به آن در شعر اخوان ثالث
باتوجهبه نظريات باشالر ،اين پژوهش به تصاوير مربوط به آتش و مفاهیم مربوط به
آن در اشعار مهدی اخوان ثالث می پردازد .در مفهوم عام ،تصوير بر كل زبان مجازی
اطالق میشود؛ يعنی قسمتی از كاربردهای خالقه و هنری زبان كه بهواسطۀ تصرّفات
خیال در زبان عادی خلق میشود (فتوحی .)45 :5333 ،برخی نیز خیال يا تصوير را
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

محصول نوعی تجربه میدانند كه اغلب با زمینهای عاطفی همراه است (شفیعی
كدكنی .)56 :5333 ،جاحظ با بیان «انما الشعر صناعه من النسج و جنس من التصوير»،
نگرش خاص خود را به كاركرد تصويرآفرينی در هنر شعر ارائه میدهد (عبدالحسینی،
 .)61 :5332گفتنی است تأثیر تصوير روی خواننده ،بیش از تأثیر ساير قسمتهای اثر
ادبی است (براهنی 73 :5344 ،و  .)73از نظر باشالر نیز تصوير شعری ،تجلّی ناگهانی
است كه بر اليۀ سطحی روان ظهور میيابد؛ تصويری بدون تبعیت از فشارهای ذهنی و
درونی شاعر و حاوی طنین هستی كه بايد آن را پديدارشناسی كرد (باشالر:5361 ،
523و.)533
اخوان در اشعار خود بهوفور از آتش و مفاهیم مربوط به آن بهره میگیرد .آتش
در شعر او به صورتهای گوناگون جلوه میكند .نور ،روشنی ،شعله ،شرر ،خورشید،
اجاق ،چراغ ،دود ،رعد ،تندر ،قنديل ،گرمی ،صبح ،شمع و ...از مفاهیمی هستند كه
در ساخت تصاوير آتشین او نقش دارند .باتوجهبه گفتههای باشالر ،در شعر اخوان هر
دو وجه خیر و شر آتش نمود دارد؛ هم وجه مثبت و تطهیركنندگی آن و هم وجه
منفی و ويرانگریاش .ابتدا بدين دو وجه آتش پرداخته میشود و سپس نمونههايی از
مفاهیم مربوط به آتش كه بسامد بااليی در اشعار اخوان دارند ،بررسی خواهند شد.
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 .8-3وجه مثبت و خیر آتش
در اشعار اخوان ،وجه نیک آتش در مقايسه با وجه منفی آن نمود بسیار بیشتری
دارد؛ برای مثال ،تركیباتی مانند شعلۀ پاک ،آتش عشق ،آتش آواز ،جنگل شعلۀ سبز،

گل آتشی ،سماع شعله ،چشمههای شعلهور و ...كه عمدتاً در مجموعۀ دوزا امّا سرد
مشاهده میشوند.
تصاويری مانند «دود رقصانی كه شعله را در سماع همراهی میكند» يا «شعلههای
شاد لبخندی كه در نگاه يار میدرخشد» ،از نمونههای وجه نیک در شعر اخواناند .در
زير ،نمونه تصاويری بررسی میشوند كه وجه خیر آتش را به نمايش میگذارند:
مشرق چپق طاليی خود را  /برداشت به لب گذاشت روشن كرد (دوزا امّا سرد:
.)36
شاعر با زنجیرهای از واژگان تداعیگر گرمی ،آتش و نور (مشرق ،چپق ،طاليی و
روشن) و با بهرهگیری از صنعت استعاره ،تصويری آفريده كه نورانی و گرم است و
جنبۀ نیک آتش را به نمايش میگذارد .درواقع ،تصوير طلوع خورشید با استعارههای
مشرق و چپق ،نمادی است از سرزندگی كه همانند تصاوير طلوع خورشید در اشعار
نیچه ،اراده و عزم را برمیانگیزد؛ كنشی كه نشانگر بازگشت همیشگی نیروست
(خطاط .)14 :5312 ،يعنی در اينجا تصوير طلوع ،مفهوم زندگی و آغاز دوباره را القا
میكند و چپق ،نماد گرمی و نور است كه با ديگر اجزای تصوير ،ارتباط مستقیم دارد.
درخشان چشمه پیش چشم من خوشید /فروزان آتشم را باد خاموشید (آنگاه پس
از تندر.)543 :
باد ،آتش فروزانِ شهزاده شهر سنگستان (استعارهای از آمال و آرمانهای شاعر) را
خاموش میكند .تقابل عنصر باد و آتش ،نشانگر بهرهگیری شاعر از صنعت تضاد برای
آفرينش تصوير است  .اين همان تصويری است كه از آن به كاربرد مجازی زبان تعبیر
میكنند؛ كاربردی كه از صناعات بالغی برای آفرينش تصوير استفاده میكند
(فتوحی .)41-44 :5333 ،اين تقابل را در چشمه و خاک (كه حاصل از خشکیدن
چشمه است) نیز میتوان ديد؛ يعنی چهار آخشیج در اين دو سطر گرد آمده و در
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تقابل با يکديگر قرار گرفتهاند .بهطوركلی ،تصوير ايجادشده ،تصويری حاصل از
عناصر متضاد در كنار هم است.
آبی از خاک برون آمده خورشیدنهاد /مثل مزدشت ستايشگر آزادی و داد /از
صدای سخن عشق /همچنان آتش خوشاب /غزل میخواند /گردبادی شده بر بام
زمان /و زمین را چون خنگی رهوار /با همه درياها و راهروان دريا /زير ران خوش
میراند
شاعر ،تمامی عناصر چهارگانه را به خدمت تخیّل خود درمیآورد .آوردن صفت
خوش آب و رنگ برای آتش نیز پارادوكس ديگری است كه به آفرينش تصوير مدد
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

میرساند .اين پارادوكس را در «آب خورشیدنهاد» نیز شاهديم كه نشانگر میل به
برودت در آتش است .میتوان گفت بهرهگیری از عنصر آتش و مفاهیم وابسته به آن،
تداعیگر رنگ سرخی است كه با وجود اينکه نامی از آن در شعر نمیآيد ،امّا
انعکاس و بازتابش بر تصاوير شعری مزبور مشهود است .در صور خیال ،رنگ بهواسطۀ
مجازهای زبان شعر و اهمیتش در خلق تشبیهات و استعارههای متحرّک و حسّی ،از
موثرترين عوامل آفرينش است (شفیعی كدكنی.)265 :5333 ،
آتش نیک در اشعار اخوان ،گرمايی مطلوب دارد و بهنوعی استعارهای است از
امید و روشنی .گاه آتش اجاق است ،گاه به هیئت خورشید درمیآيد ،گاهی كاركرد
مجازی میيابد و ...برخالف نیچه كه به گفتۀ باشالر ،تصاوير آتش او مبیّن نیرو و
حركت است ،تا گرمی و حرارت (خطاط ،)46 :5312 ،تصاويری كه اخوان به كمک
عنصر آتش (در وجه نیک) میسازد ،هر دو بعد نیرو و حركت و گرمی آتش را
دربردارد.
 .3-3وجه منفی و ویرانگر آتش
همانطور كه اشاره شد ،وجه نیک آتش در اشعار اخوان ،بسیار پررنگ است؛ امّا
سويههای منفی از اين عنصر نیز در اشعار او مشاهده میشود؛ آتش ويرانگری كه
همواره با مرگ و نابودی همراه است .اين تصوير منفی از آتش ،به عقدة آمپدوكل
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ارتباط میيابد؛ عقدهای كه در آن آتش ،نماد نابودی است .در تركیباتی مانند بوی
گند شعلههای كركننده ،شعلههای شدّاد ،شعلۀ زهر ،شعلهور خونبوته مرجانی
خورشید ،غرش توفان آتش و ...میتوان اين سويۀ اهريمنی و شرّ آتش را ديد.
شاعر از واژة دوزا در ساخت تصاوير آتشین بهرة بسیار میبرد .حتّی نام يکی از
مجموعههای او دوزا امّا سرد است كه تصويری پارادوكسیکال به دست میدهد و
اين خود نمونۀ روشنی است برای نظر باشالر دربارة كاربرد آتش با عنصر متضادش
آب .نکتۀ جالب اينکه دوزا در صورت اسطورهایاش ،عناصر گرما و سرما را در
خود دارد .در ارداويرافنامه نیز ارداويراف در دوزا ،گرمای آتش سوزان و سرمای
ريزش برف را تجربه میكند (هینلز.)537 :5311 ،
مثل آن بود كه در دوزخی از آتش خون /يا كه درياچهای از سراترين /خون
آتش ،نه در آن دود بسی /غوطهشان داده كسی (دوزا اما سرد.)15 :
اين سطور از شعر «شب كه شد» ،به وصف شب میپردازد .هر آنچه در پریخانۀ
شب وجود دارد ،گويی در دوزخی از خون غوطهور است« .دوزخی از آتش خون»
دارای تناقضی است نشانگر میل آتش به برودت و سردی .اين نمونه ،از نوع تصاويری
است كه باشالر وظیفۀ بررسی آنها را برعهدة پديدارشناسی مینهد؛ تصاويری كه
تاكنون تجربه نشدهاند و ذهن شاعر آنها را آفريده است (مرتضويان.)545 :5366 ،
دوزا باد (همنشینی عنصر آتش در كنار باد) ،دوزخیكانون ،تخته دوزخی پرتاب،
نعره داغ جهنمها و ...از تركیبات دوزخی شاعرند.
«فرياد» نیز شعری است در نکوهش آتش كه وجه اهريمنی و خشن آن را به
تصوير میكشد:
خانهام آتش گرفته است ،آتشی جانسوز /هر طرف میسوزد اين آتش ...آتشی
بیرحم /و آن دگر سو شعله برخیزد به گردش دود /...صبح از من مانده برجا مشت
خاكستر (آنگاه پساز تندر.)33-31 :
اخوان اين شعر را در سال  5333در زندان سروده است .باتوجهبه تاريخ سرايش و
نیز متن شعر میتوان به تحلیل اجتماعی سیاسی آن پرداخت .البته آن پیچش و كشفی
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كه شاعر در ديگر تصاوير انتزاعی آتشین اشعارش دارد ،در اين شعر درک نمیشود.
برای مثال ،تركیبات ساده و تکراری مانند لهیب آتش پردود ،آتش جانسوز ،درون
خستۀ سوزان و آتش بیدادگر ،در بافتی فارغ از جنبههای بالغی چشمگیر به كار
رفتهاند .درواقع كاربست تخیّل در سرايش اين شعر ،در سطح مانده است .دو استعارة
«آتش» و «خانه» ،بیآنکه در كنش خود ،واكنش عناصر و واژگان ديگر شعر را
برانگیزند ،تصاويری میآفرينند كه در زندگی عادی تجربه میشوند و ساختۀ ذهن
خالق شاعر نیستند؛ درست برخالف آنچه باشالر از لکور 1نقل میكند« :اثر يک
پديدآورنده آنقدر از زندگی متمايز و ممتاز میشود كه زندگی نمیتواند آن را
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

درست توضیح دهد» (باشالر.)5361:543 ،
تصاويری از آتش كه در «خوان هشتم» میبینیم ،هم وجه مثبت آن را دربردارد و
هم منفی .گرمای قهوهخانه ،سماور ،كپه آتش و پیغام آتشینِ نقّال ،در كنار تعابیر و
تصاوير منفی ،همنشینی دو وجه خیر و شر آتش را به نمايش میگذارند .اين همنشینی
را میتوان به عقدة پرومته ارتباط داد كه آتش در آن ،هم مايۀ خوشی است و هم
بیمدهنده.
بوی گند شعلههای كركننده و كوریآور را كه با آنها /داغهای خال -چون
خالهای داغ -میكوبند بر پیشانی چینخوردة آدم /و همین امروز يا فرداست /كه
آدمیّت را فرو میبلعد و( ...آنگاه پساز تندر.)53 :
شعله كه در بسیاری از اشعار اخوان ،نشانگر گرمی و روشنی است ،در اينجا عفن،
گوشخراش و كوركننده است و فروبلعنده و ويرانگر آدمیت .شاعر ،نوعی
حسآمیزی خلق كرده و از پنج حسّ بويايی ،شنوايی ،بینايی ،المسه و چشايی بهره
گرفته و استعارهای تازه از شعله آفريده است .خاصیت تطهیركنندگی و گندزدايی
آتش در اينجا صورت عکس میيابد و آتش در بیانی متناقض ،بوی تعفّن به خود
میگیرد ،صدايش كركننده است و ديدارش كوركننده .در ادامۀ شعر میخوانیم:
1.Dominique Lecourt.
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غم نیز چون شادی برای خود خدايی عالمی دارد /نور سیاه و مبهمی دارد
نور سیاه و مبهم ،در اينجا تركیبی پارادوكسیکال است و نور ،مظهر روشنی و
سپیدی ،صفت سیاهی گرفته .اخوان از آرايۀ متناقضنما يا پارادوكس در ساخت تعابیر
و تصاوير شعری ،بسیار بهره میگیرد .در نمونههايی از وجه منفی آتش نیز میتوان اين
خصیصه را ديد :سوزان جرعهای از شعله و نشتر ،رنگ چراغان مات ،ابرهايی كه خیل
آتشاند و كاروانهای گدازنده ،داغترين آتش خون ،دوزا سرد ،شبچراغ خاموش
رنگها ،توفان آتش و. ...
دو وجه خیر و شر آتش در اشعار اخوان را میتوان با عقدة آمپدوكل تطبیق داد
كه در آن ،عشق به آتش و ترس از آن و نیز غريزة حیات و مرگ به هم آمیختهاند.
درواقع ،عقدههای مربوط به آتش ،بهدلیل ويژگیهای متضاد آتش ،دوگانه هستند
(ستاری.)27 :5361 ،
 .2-3دود؛ حاصل آتش شر
باشالر برای دود و خاكستر بهجامانده از آتش ،نمونههای بسیاری ارائه میكند و
آن را به ارزشگذاریهای ناخودآگاهانۀ خوراک آتش ربط میدهد .دود در شعر
اخوان ،در تعابیر و تصاويری حضور دارد كه به وجه منفی آتش مربوط است .در شعر
او دود ،همواره نماد سیاهی ،پلیدی و مرگ است و در مقابل آتشِ خیر حضور دارد.
تصاوير رقص شاد شعله در كنار رقص غمناک دود ،آه دل چون دود ،كهکشان شرار
گريزان از دود و ...ازجملۀ اين نمونهها هستند.
و با اينکه میديديم بهجای خورشید /در عفونت دودهای خفقان و غلظت/
آتشفشان طلوع میكند (سال ديگر ای دوست ای همسايه.)13:
در اين سطور ،تقابل خورشید و آتشفشان ،همان همنشینی وجه خیر با وجه شرّ
آتش است .خورشید (نماد روشنی) غايب است و در فضايی آكنده از عفونتِ دودِ
خفقان (اختناق موجود در جامعه) ،نیرويی عظیم به شکل آتشفشان (استعاره) فوران
میكند.
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البته نمونهای نیز هست كه دود را در وجه مثبت نشان میدهد« :چون دود روشنی
كز شعله شادی پیام آرد /سحر برخاست» (از اين اوستا .)63 :در اينجا شاعر با تركیب
پارادوكسیکال «دود روشن» ،صفت پیامآوری و بشارت به دود بخشیده است .درواقع،
شاعر برای توصیف رنگ صبح ،از آتش و دود آن مايه میگیرد.
 .3-3آتش و آب
باشالر عقیده دارد كه در شعر ،در برابر هر عنصر طبیعی ،عنصر مخالفش نیز به كار
رفته است .او تخیّالت مبتنی بر عناصر چهارگانه را با هم متفاوت میداند ،خصوصاً
آب و آتش كه در عالم خیال با هم در ستیزند (باشالر .)253 :5361 ،باشالر در كتاب
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

آب و رؤياها بهطور مبسوط به مطالعۀ تصاوير جوهرة آب و به روانشناسی «تخیّل
مادی» آن میپردازد .او تقسیمبندی جالبی از آب همراه با خصايل مختلفش به دست
میدهد.

5

در اشعار اخوان ،آب بیشترين حضور را در كنار عنصر آتش دارد و سردی و
برودت آن ،در كنار گرمای آتش ،تصاوير و تعابیری پارادوكسیکال میآفريند.
درواقع ،هر دو عنصر در تخیّل شاعر چنان ارتباطی با هم میيابند كه گويی هیچ
تضادی با يکديگر ندارند :چشمههای شعلهور ،باران نور ،سیل آتش ،توفان آتش ،آب
خورشیدنهاد برون آمده از خاک ،چشمۀ خورشیدچشم و. ...
عمر من امّا چو مردابی است /راكد و ساكت و آرام و خموش /نه در او نعره زند
موج و شتاب /نه از او شعله كشد خشم و خروش (آنگاه پساز تندر.)44 :
در شعر «مرداب» ،شاعر با تشبیه عمر به مردابی آرام ،تصويری از شعلهكشیدن
خشم و خروش ارائه میدهد .بهعقیدة باشالر ،شعله يکی از بزرگترين عوامل
انگیزش تصويرهای خیال است و استعارهها و تصاوير خیال شعله به قلمروهای
گوناگون انديشه راه میيابند (باشالر .)53 -3 :5366 ،باشالر شعله را بهدلیل

 .5رک :باشالر ،گاستون ،آب و رؤياها ،ترجمه مهوش كیفرخی ،5334 ،آبادان :پرسش.
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بلندپروازی ،به مرغ تشبیه میكند (همان .)65 :اخوان با تركیب «مرغ شعلهپر» در شعر
«اينک بهار ديگر» ،به اين خصوصیت مورد اشارة باشالر نزديک میشود:
باور نمیكنم من كهآن گرمپو تو باشی /ای سنگ سرد ساكن ،ز آتش اثر نداری/
او مرغ شعلهپر بود ،او عاشق خطر بود /خاكستری تو سردی ،شور و شرر نداری /او
میپريد تا اوج ،او می تپید چون موج /تو ساكنی ،خموشی ،خاكی ،تو پر نداری.../
آتشفشان خشمی يا سردسوز نفرت /چون زمهرير و دوزا ،جز اين هنر نداری (آنگاه
پس از تندر.)343 :
مرغ شعلهپر ،يادآور اسطورة ققنوس است كه با برهمزدن بال ،آتش میافروزد و
با سوختن او در آتش ،بیضهای پديد میآيد و ققنوسی ديگر از خاكستر او زاده
میشود (هینلز .)447 :5311 ،سوختن ققنوس را میتوان باتوجهبه نظرات باشالر،
تولدی دوباره در نظر گرفت كه با عقدة نووالیس پیوند دارد (جواری .)6 :5335 ،در
اين شعر نیز شرر ،در كنار خاكستر و سردی آمده است .همچنین آتشفشان در كنار
تركیب پارادوكسیکال «سردسوز» و «زمهرير و دوزا» ،همگی نشان از همنشینی آتش
با آب دارد .اين نکته را در بیت اول و در تركیبات «گرمپو» و «سنگ سرد ساكن» نیز
میتوان دريافت .در اين ابیات ،شاعر از عناصر چهارگانه بهره گرفته است :آتش ،موج
(آب) ،پرواز (هوا /باد) و خاک (كه در اينجا نماد سکون و مردگی است ،نه زايايی).

 .2مفاهیم مربوط به آتش
نور ،خورشید ،روشنی و گرمی ،روز ،صبح ،چراغ ،اجاق ،رعد و برق و شراب از
واژگانی هستند كه در چهارچوب معنايی آتش میگنجند و در اشعار اخوان كاربرد
بسیاری دارند.
 .8-2نور ،روز ،روشنی و گرمی
اين واژگان در شعر اخوان ،كاربرد بسیاری دارند ،خصوصاً نور كه میتوان آن را
در تركیباتی مانند خیمههای نور ،اقصا مرزهای نور ،وسوسۀ نور ،نورباران و ...ديد.
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خوانده وين زيب اترين شعر طاليی را /نور و راز و روشنايی آيت زيبايی و اشراق/
چون نگینی پرتأللو ،ديده بر انگشتر مشرق (آنگاه پس از تندر.)366 :
زنجیرهای از واژگان نورانی تداعیگر آتش را در اين شعر شاهديم .در تخیّل
بسیاری از شعرا« ،استعارة نور» نماد حرارت مطبوعی است كه روح در آن غوطه
میخورد و تصوير صبح و روشنی بهطوركلی حکايت از بیداری روح دارد (خطاط،
 46 :5312و  .)14استعارة نور را به نیکی میتوان در «نگین پرتأللو» بر «انگشتر مشرق»
دريافت.
گرمی ،در كنار نور و روشنايی نیز از مفاهیم پربسامد در اشعار شاعر است:
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

قهوهخانه گرم و روشن بود همچون شرم /گرم ،از نفسها ،دودها ،دمها ،از سماور/
از چراغ از كپۀ آتش / ...قهوهخانه گرم و روشن ،مرد نقّال آتشینپیغام (آنگاه پس از
تندر.)534 :
«خوان هشتم» با شبکهای از واژگان گرم و روشن آغاز میشود كه آتش را بازتاب
میدهند .گرمی و روشنی قهوهخانه سراْ همچون شرم ،بهواسطۀ سماور ،چراغ ،كپۀ
آتش ،نفسها و نیز سخنان گرم و آتشین مرد نقّال ايجاد شده است .نفسهايی كه در
شعر «زمستان» مانند ديواری پیش چشم میايستد ،در اينجا باعث گرمترشدن فضای
قهوهخانه شده تا شاعر دمی سوز و سرمای وحشتناک بیرون را فراموش كند .قهوهخانه
و مرد نقّال صورتی نمادين دارند و در تقابل با سوز و سرمای بیرون ،كورسويی از امید
را به ما القا میكنند .اين فضای گرم و روشن ،تا روايت نقّال پابرجاست ،امّا پس از
آن ،ورق برمیگردد و شاهد تركیباتی مانند توفان آتش ،نعرة داغ جهنم ،بوی گند
شعلهها و ...هستیم (همنشینی وجوه خیر و شرّ آتش).
 .3-2شراب :آب آتشین
همانطوركه اشاره شد ،شراب برای باشالر ،صورتی آتشین دارد .او شراب را
گونهای از آتش میداند ،به سبب سوزانندگی ،سرخی و پرتوی آن .اين انديشه را در
اشعار كهن فارسی نیز میبینیم:
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ساقی چراغ می به ره آفتاب دار

گو برفروز مشعلۀ صبحگاه از او
(حافظ ،بیتا)217 :

بخواه از مغان در سفال آتشِ تر

كز آتش سفال تو ريحان نمايد
(خاقانی)141 :5333 ،

اخوان نیز نمونههايی از اين دست دارد:
حريفا رو چراغ باده را بفروز /شب با روز يکسان است (آنگاه پس از تندر.)12 :
تشبیه باده به چراغ (آتش) ،آن هم پس از سخن غیبت خورشید و تاريکی مطلق
(و قنديل سپهر تنگمیدان ،مرده يا زنده /به تابوت ستبر ظلمت نهتوی مرگاندود
پنهان است) ،قابلتوجه است .در سطر «و خواهی لحظههای تیره را با می چراغان
كرد؟» (همان )225 :نیز چنین تشبیهی وجود دارد.
همچنین در« :آبیاری میكنم اندوهزار خاطر خود را /زآن زالل تلخ شورانگیز/
تاكزاد پاک آتشناک» (آخر شاهنامه ،)43 :شاعر با آشنايیزدايی ،بهجای تركیب
پاكزاد از استعارة تاكزاد (فرزند تاک) بهره میبرد و با بازی با حرف «كاف» و صنعت
ازدواج (پاک آتشناک) تصويرآفرينی میكند .آتشناک صفت شراب است كه در
كنار پاک ،به خاصیت تطهیركنندگی آتش اشاره دارد.
در نمونههای ديگری ،می به آتش زمستان و صبوحی آتش تشبیه میشود كه
تشبیهاتی تکراری هستند :می به من شبی میگفت ای امید شیدا دل /من بهار تابستان،
آتش زمستانم (آنگاه پس از تندر.)233 :
زمین در نازكای ململ سرا /صبوحی آتش خوشاب میخورد (همان.)323 :
اين نوع تشبیه كه ريشه در ادبیات كهن دارد ،دارای بافتی پارادوكسیکال است؛
يعنی آتشینبودن بادهای كه با عنصر آب پیوند دارد :همنشینی عناصر آب و آتش و
همراهی آتش و سردی.
 .2-2خورشید
پیشینهای كه از خورشید میشناسیم ،به اساطیر بازمیگردد .ايزد خورشـید در اوسـتا
بهصورت هوَرِخثـت ،در پهلـوی خورشـت و در گـاتهـا هـور آمـده و شـت بـهمعنـی
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درخشان است .خورشید ازجمله پنج ايزد بزرگی است كه در خردهاوستا نیايشهايی به
آنها اختصاص دارد .ايزدان مهر ،ماه ،آب و آتش ،چهـار ايـزد ديگـر موردنیـايشانـد
(عفیفــی .)263 :5313 ،شــعاعهــای خورشــید نمــاد بــاروری ،تطهیــر و اشــراق اســت و
شعلههای آتش است كه اين نمادها را القا میكند (شوالیه و گربران.)71 :5311 ،
خورشــید كــه اغلــب صــورتی نمــادين و اســتعاری در اشــعار اخــوان دارد ،بخــش
عمدهای از دايرة واژگانی مربوط به آتش را به خود اختصاص داده است .در «زمستان»
بهصـورت قنـديلی در تـابوت سـتبر ظلمـت نـهتـوی مـرگانـدود اسـت و در «طلـوع»،
خونبوتهای مرجانی و شعلهور.
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

باشـالر ،طلـوع ناگهـانی خورشـید را بـه اسـطورة بازگشـت ربـط مـیدهـد و اصــل
بازگشت همیشگی كه مترادف بیداری و اراده معطوف به قدرت است (ستاری:5361 ،
.)14
میتوان گفت خورشید در شعر اخوان ،نمادی است از زندگی و گرمی و مانند
خورشید در اشعار نیچه ،كنشی است كه اراده و عزم را برمیانگیزد (همان) .گاه نیز
نمادی است از آزادی پنهان در تابوت يا آتشفشانی طالع در عفونت دودهای خفقان.
در شعر «شاتقی ،زندانی دخترعمو طاووس» میخوانیم« :چون آتش دلمرده میافسرد
دوداندود /...داشت میرفت آتش خورشید /داشت میآمد شب چون دود» (آنگاه
پس از تندر )236 :كه در آن تأكید بیشتری بر عنصر آتش شده و تصوير منفی دود در
كنار خورشید نیز شايانتوجه است.
 .3-2شمع و شعله
باشالر ،شعله را از بزرگترين عوامل انگیزش خیال میداند .از نظر او استعارهها و
تصاوير خیال شعله به قلمروهای گوناگون انديشه راه میيابد (باشالر 3 :5366 ،و)53
كاربرد شمع در شعر اخوان ،به نسبت ديگر مفاهیم مربوط به آتش ،كمتر است .او
غزلگونهای سه بیتی با رديف «شمع» دارد كه تقلیدی است از غزل حافظ با مطلع « باز
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حال گريه دارد چشم نمناكم چو شمع» (سال ديگر ای دوست ای همسايه .)565 :اين
شعر ،فاقد كنش شاعرانۀ خاص و واژهپردازیها و تركیبسازیهای ويژة اخوان است.
اگر اخوان در برخی اشعارش بهخوبی از واژههای آركائیک بهره میگیرد و آنها را
در تركیباتی بديع بهكار میبرد ،در اين شعر ،هیچ خالقیتی ديده نمیشود و ما شاهد
واژگانی چون تاج زر ،تیر و كمان و فتراک ،در بافتی كهنه هستیم.
امّا شعر «دستهای خانامیر» ،تصويری بديع و جذاب از شمع ارائه میدهد:
اين دستهای زيبا /اين دستهای غمگین ،معصوم .../و انگشتهای چابک و
خوشطرح /با ناخن حنايی /چون شمعهای كوچک روشن كنار هم /با اين خطوط
زنده و گويا /كه ابرهای پاكی با مهر /...باران روشنی و صفا دارد (آنگاه پس از تندر:
.)511
شاعر با جانبخشی به انگشتان خانامیر و باتوجهبه رنگ حنايی ناخنهايش ،آنها
را به شمعهای كوچک روشن تشبیه میكند .ناخن حنايی ،نشانگر تناقض موجود در
شخصیت خانامیر است (شاعر با وصف ناخنها درصدد است به ظرافت روحی قاتل
اشاره كند) .ناخنهای حنايی چون شعله شمعاند و قامت انگشتان نیز مانند شمع .دستی
مردانه ،ظريف و زيبا وصف میشود كه روزی يا شبی گلوی زنی را فشرده است.
باشالر میگويد در تخیّل میتوان برای هر وجود راستقامتی ،شعلهای فرمانروا در نظر
داشت .از نظر او خیالبافی دربارة بلندی ،بسیار مؤثر و سازنده است و شعله نیز
راستقامتی قوی و شکننده (باشالر 65 :5366،و .)64
باران روشنی در خطوط زندة انگشتان خانامیر ،همان همنشینی عناصر متضاد آتش
و آب است .شاعر در ادامه با تشبیه دستها به «دو روز ،دو شب نورانی»،
تصويرآفرينی روشن خود را كاملتر میكند .گفتنی است باشالر عقیده دارد
تصويرسازی شعله بايد در نهايت ايجاز باشد؛ زيرا تبیین و بسط تصوير ،يعنی
كندكردن جهش تخیّل (همان .)61 :اين نکته در تشبیه مذكور ،مشهود است.
 .5-2رعد و برق
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رعد و برق ،از مفاهیم مربوط به حوزة معنايی آتش ،نیز در اشعار اخوان نمود دارد
و حتی نام يکی از مهمترين اشعار او «آنگاه پس از تندر» است؛ شعری در وصف
كابوسهای شبانۀ شاعر كه تندر و آذرخش ،فضايی موهوم به آن میدهند .ابرهای
چون آوار ،اجاق روشن شاعر را خاموش میكنند و چراغ او بهواسطۀ بارش شديد
باران میافسرد:
تركید تندر ،ترق /بین جنوب و شرق /زد آذرخشی برق /اكنون دگر باران جرجر
بود (آنگاه پساز تندر.)515 :
ضجّۀ ناودانها و سقفهايی كه فرو میريزد ،گريۀ ابر ،آوارشدن ابر و...
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

تصاويری هستند كه شاعر از اين بارش خونبار نمايش میدهد .گفتنی است عنصر
آب كه معانی نمادينی چون چشمۀ حیات ،وسیلۀ تزكیه و مركز زندگی دوباره دارد
(ياحقی ،)3 :5317 ،گاه بهعنوان نماد مرگ و زوال در تخیّل برخی شاعران تجلّی
میكند (خطاط .)41 :5312 ،در اين شعر نیز باران ،نماد نابودی است و صفاتی كه
شاعر به باران و ابر میدهد ،گويای اين نکته است .اين خصوصیت آب ،نقطۀ مقابل
ويژگی «مادری» آن است .آب ،نماد مادر و شیر مادر است كه با تصاوير مادرانه
كیهان ارتباط دارد (ستاری .)33 :5361 ،باشالر در تقسیمبندیهای خود از آب ،به
خصیصههای منفی آب همچون راكد ،مرده ،سنگین ،خشن و ...اشاره میكند (باشالر،
 .)31 :5334البته آب در نگاه باشالر ،دو خصیصۀ جانبخشی و جانستانی را با هم
دارد؛ يعنی دارای تصويری دوگانه است؛ پیامآور مرگ است و مبشّر رستاخیز .در
تخیّلی كه سازندة تصوير آب مرگبار است ،آب سمبل مادری جانستان است و
عنصری زنانه (ستاری.)34 :5361 ،
اخوان در اين شعر ،تصوير نمادين و ويرانكنندهای از باران نمايش میدهد كه به
تعبیر باشالر ،دعوت به مرگ است و نماد بازگشت به بطن مادر آبی كه خود نماد
دوگانۀ زايش و مرگ است (همان .)34 :در اين نمونه نیز همراهی آتش و آب را
شاهديم :آذرخشی كه بدل به باران میشود و بارانی كه اجاق را میكُشد.
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 .3-2چراغ
چراغ از واژگان محبوب اخوان است كه كاركردی حقیقی و مجازی در شعر او
دارد .باشالر عقیده دارد بهراحتی میتوان تودهای انبوه از تصاوير دربارة چراغ گرد
آورد كه ارزش آن را برای انسان بازگو میكنند (باشالر .)535-533 :5361 ،باشالر
درواقع دربارة تأثیرات روانی چراغ سخن میگويد؛ تأثیراتی كه بر روان و ذهن
خوانندة شعر مینشیند و ذهن او را برای مرور خاطرات باز میكند.
چراغ در شعر اخوان ،گاه چشم گرگی پیر است ،گاه چراغی كورسوی در خانه يا
چراغی با نور آبگون كه شاعر در شبی برفی از زير آن میگذرد و. ...
در شعر «برف» كه مضمونی نمادين و اجتماعی دارد ،شاعر شبی ظلمانی و برفی را
به تصوير میكشد و اين سیاهی و سپیدی ،تصويری دوگانه و متضاد را به نمايش
میگذارد .همچنین تعبیر «ظلمت اين برف »...در همین شعر ،تعبیر ديگری است مبتنی
بر پارادوكس كه بهخوبی وضعیت حاكم بر اجتماع را شرح میدهد .سکوتی ناشی از
بارش برف نیز بر شعر حکمفرماست؛ سکوتی كه در مفهوم استعاری خود ،راه را برای
تأويل خواننده باز میكند:
وين سکوت پیرسالت نیز هیچ پیغامی نمیآورد (آنگاه پس از تندر.)55 :
چراغ ،با مفهوم استعاری خود دو بار در اين شعر به كار رفته است .يک بار چراغی
است افسرده و بینور:
هر به گامی چند گويی در مسیر ما چراغی بود .../با فروغی غالباً افسرده و
كمرنگ /گمشده در ظلمت اين برف كجبار زمستانی (همان).
«ظلمت اين برف »...تعبیری مبتنی بر پارادوكس است؛ تعبیری كه بهخوبی وضعیت
حاكم بر اجتماع را شرح میدهد .چراغی كه در اين برف روشن است نیز با فروغ
افسرده و كمرنگش كمکی به شاعر برای پیداكردن راه نمیكند؛ راهی برفی كه
ردپاهای گذشتگان در آن بهسرعت با برف پوشیده میشود و شاعر با استفاده از
صنعت تکرار ،تأكید بسیار بر بارش يکريز برف میكند؛ تأكیدی كه با تکرار «برف
میباريد» در قسمتهای پايانی شعر طنین میاندازد.

 293ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصوير ديگر چراغ در اين شعر ،پرنور است« :اينک زير چراغی میگذشتیم آبگون
نورش» (همان .)52 :شاعر اشارهای كوتاه و گذرا به اين چراغ (كه خود نماد امید و
جرقّهای كوچک و گذراست) میكند و دوباره به فضای تاريک و مردة برفی
بازمیگردد .در اين سطر ،نور آبگون ،نمونهای ديگر است برای همنشینی آتش با
عنصر متضادش آب .تصويری كه شعر «ما من ما» از چراغ به دست میدهد نیز روشن
و نورانی نیست:
شب بود و مظلم بود و ظالم بود /آنجا چراغ افروختم اطراف روشن شد /و پشهها و
سوسکها بسیار /ديدم كه اينک روشنايم خورده خواهد شد /...خاموش كردم
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

روشنايم را  /و پشهها و سوسکها رفتند (آنگاه پس از تندر.)333 :
شاعر با بهرهگیری از استعاره ،فضايی نمادين را به تصوير میكشد .شب ،چراغ /
روشنا ،پشهها و سوسکها هريک با ظرفیت استعاری خود ،تخیّل شاعر را تقويت
میكنند و اجتماع ظالم و مظلم بهخوبی در اين شعر نموده میشود .شاعر سیاهی شب
را بر نور چراغ ترجیح میدهد؛ چراغی كه به تعبیر او «خامشتر از تاريکی است».
خوردهشدن نور توسط حشرات ،خود معنايی مجازی میآفريند و پنهانشدن نور
توسط حشرات موذی كه نماد ظلم و تاريکیاند .چراغ ،اينجا برخالف كاركرد
معمولش عمل میكند و شاعر وجهی به آن میبخشد كه برخالف عادات ذهنی
مخاطب است؛ اين تعبیر پارادوكسیکال در تركیب «نور سیاه» در شعر مزبور نیز ديده
میشود.
 .9-2اجاق
باشالر ،اجاق را از اولین موضوعات تخـیّالت انسـان و نمـاد آرامـش و دعـوت بـه
فراغ بال میداند (باشالر .)543 :5361 ،در چین باسـتان نیـز بـا آتـش اجـاق درونـی بـه
جاودانگی میرسیدند كه اين اجاق درونی عمدتاً با گـودی معـده ارتبـاط دارد كـه در
يوگا با عالمت آتش معرفی میشود (شوالیه و گربران.)75 :5311 ،
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بسامد واژة اجاق در شعر اخوان ،باال نیست و از چند نمونه فراتر نمیرود .كاربرد
اجاق در شعر او نمادين است .برای مثال ،در شعر «قاصدک» ،شاعر امیدی به اجاق
خاموش (كه نمادی است از جريانات و احزاب سرخورده و منزوی) ندارد .شعلهها
همه سوخته و بدل به خاكستر شدهاند (همكناری آتش و خاكستر) ،امّا هنوز
كورسويی از امید در دل شاعر وجود دارد و او چشم به اندک شرر اين اجاق بسته
است:
مانده خاكستر گرمی جايی؟  /در اجاقی طمع شعله نمیبندم /خردک شرری هست
هنوز؟ (آخر شاهنامه.)541 :
گاهی نیز اجاق شعر او خاموش شده است و نهايت نومیدی كه با نبود گرما و نور
و تداعی سرما و تاريکی به تصوير كشیده میشود:
آنجا اجاقی بود /روشن مرد /اينجا چراغ افسرد (از اين اوستا.)46 :

نتیجه
عنصر آتش و مفاهیم مربوط به آن ،در ساخت تصاوير و توصـیفات شـعری اخـوان
ثالث نقش عمدهای دارد .درواقع ،شاعر در خیالپردازی خود ،اسـتفادة بیشـتری از ايـن
عنصر نسبت به ديگر عناصر چهارگانه میكند .میتوان گفـت آتـش اخـوان ،مفهـومی
اغلب نمادين و استعاری دارد و نشانگر روح پرخـروش او در بسـتر حـوادج اجتمـاعی
است .شاعر برای بیان ذهنیات خود بهوفور از استعارههـا و نمادهـای مربـوط بـه مفـاهیم
آتش بهره میگیرد .گفتنی است عنصر آب و آنچه در حوزة داللتی آن قرار میگیـرد،
حضــوری ويــژه در كنــار عنصــر آتــش دارد .ايــن همنشــینی اغلــب در هیئـت تصــاوير
پارادوكسیکال بروز يافته است و نشان می دهد آتش در شعر او در موارد بسیار ،میل بـه
برودت و سردی دارد.
در اين پژوهش ،عنصر آتش و مفاهیم مربوط به آن همچون خورشید ،شمع ،شعله،
چراغ ،رعد و برق ،نور و گرما و ...در اشـعار اخـوان ثالـث (بـا تکیـه بـر آرای گاسـتون
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باشالر كه توجهی ويژه به محوريت آتش در تصاوير شاعرانه دارد) بررسی و تحلیـل و
نتايج زير حاصل شد:
باشالر برمبنای نوع توجه شاعر به وجوه و ويژگی های مختلف آتـش ،چهـار عقـدة
آمپدوكل ،نووالیس ،پرومتـه و هـوفمن را معرفـی مـی كنـد كـه هريـک بـا بسـامدهای
متفاوت در اشعار اخوان بروز يافتهاند.
عقدة پرومته كه معطوف به دو وجه خیـر و شـرّ آتـش اسـت ،بیشـترين نمـود را در
تصاوير اخوان دارد .آتش در ذهـن و روان او دارای دو سـويۀ خیـر و شـر اسـت؛ گـاه
ويرانگر است همراه با دود (نشـانگر خفقـان موجـود در جامعـه و نیـز نمـودار شکسـت
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

همراه بـا سـرخوردگیهـای پـس از كودتـای  21مـرداد سـال  )5332و دركنـار غیبـت
خورشید و نور ،نمادی است از نبود آزادی و وضعیت اجتماعی تاريک و ستم آلود كـه
خود نشانگر وضعیت روحی و ناامیدی شاعر است ،يأسی كه از اجتماع ريشه میگیـرد
و از تحوّالت اجتماعی حاصل میشود .گاه نیـز منبـع گرمـا و نـور قلمـداد مـیشـودكه
میتواند نماد و استعارهای از امید به بهبود اوضاع جامعـه بـا وجـود همـۀ دشـواریهـا و
سرخوردگیها باشد و همچنین نشانگر بیداری روح شاعر.
توأمبودن آتش نیک و شر را در شـعر اخـوان مـی تـوان بازنمـايی امیـد و ناامیـدی
دانســت؛ دو مفهــوم متضــاد كــه ذهــن شــاعر همــواره درگیــر آنهاســت و در شــعر او
دوشادوش يکديگر حركـت مـی كننـد .گرچـه بايـد گفـت كـه باتوجـه بـه نمونـه هـای
استخراجشده ،در اشعار او كفۀ امید نسبت به ناامیدی سنگینی میكند.
عقدة آمپدوكل كه نماد ويرانگری و تخريب آتش است نیز در شعر اخـوان بسـیار
ديده می شود و گاهی حتی به مـوازات وجـه مقـدّس و تطهیـر كننـدگی آتـش حركـت
میكند .عقدة نووالیس را هم در مواردی شاهديم كه شاعر با وجود شکايت از آتـش،
طالب آن نیز هست .گفتنی است تصاوير و توصیفات آتشین اخوان ،كمترين پیوند را با
عقدة هوفمن دارند؛ يعنی شـراب در مفهـوم آتـش و گرمـی دارای كـاربرد زيـادی در
اشعار او نیست.
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با تکیه بر آرای باشالر و باتوجهبه بسامد باالی عنصر آتـش در مضـامین و تصـاوير
شعری اخوانثالث ،میتوان گفت تخیّل شـعری او بـر عنصـر آتـش اسـتوار اسـت و در
خلق تصاوير و توصیفات خود ،از آن بسیار استفاده میكند.
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 اخوان ثالث ،مهدی ( ،)5315آنگاه پس از تندر ،چ ،2تهران :سخن. ـــــــــــــــــــــــ ( ،)5316دوزخ امّا سرد ،تهران :توكا. ـــــــــــــــــــــــ ( ،)5316زندگی میگوید امّا باید زیست ،تهران :توكا. ـــــــــــــــــــــــ ( ،)5333سال دیگر اي دوست اي همسایه ،تهران :زمستان. ـــــــــــــــــــــــ ( ،)5316آخر شاهنامه ،چ ،52تهران :مرواريد. باشالر ،گاستون ( ،)5334آب و رؤیاها ،ترجمه مهوش كیفرخی ،آبادان :پرسش. ــــــــــــــــــ ( ،)5361روانکاوي آتش ،ترجمۀ جالل ستاری ،تهران :توس. ــــــــــــــــــ ( ،)5366شعلة شمع ،ترجمه جالل ستاری ،تهران :توس.براهنی ،رضا ( ،)5344طال در مس ،تهران :چاپخانه چهر.
برزگر خالقی ،محمدرضا ( ،)5333شرح دیوان خاقانی ،چ ،2تهران :زوار.
پورداوود ،ابراهیم ( ،)5313یسنا ،تهران :اساطیر.
پورشهرام ،سوسن ( ،)5332تخیّل ادبی کهنالگوي آتش در داستان سیاوش از منظر
باشالر ،دوفصلنامۀ مطالعات داستانی ،شمارة  ،4صص .47-31
پیر بايار ،ژان ( ،)5367رمزپردازي آتش ،ترجمۀ جالل ستاری ،تهران :مركز.
جواری ،محمدحسین و ديگـران ( ،)5335تحلیل شعر ققنوس نیما با نگرشی بـه اندیشـههـاي
گاستون باشالر ،فصلنامۀ بهارستان سخن ،شمارة  ،53صص .56-5
حافظ شیرازی ،خواجه شمسالدين محمد ]بیتـا[ ،دیوان ،بـه اهتمـام محمـد قزوينـی و قاسـم غنـی،
تهران :كتابخانه زوار.
خطاط ،نسرين ( ،)5312نیچه از نگاه باشالر ،پژوهشنامۀ علوم انسانی ،شمارة  33و  ،43صص -33
.11
شفیعی كدكنی ،محمدرضا ( ،)5333صور خیال در شعر فارسی ،چ ،56تهران :آگه.
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شمیسا ،سیروس ( ،)5316فرهنگ اشارات ،تهران :میترا
شوالیه و گربران ،ژان و آلن ( ،)5311فرهنگ نمادها ،ترجمۀ سودابه فضايلی ،تهران :جیحون.
شیری ،افسانه ( ،)5316خداي آتش در اساطیر ایران و یونان باستان ،كتـاب مـاه هنـر ،شـمارة
 ،551صص .551-537
عفیفی ،رحیم ( ،)5313اساطیر و فرهنگ ایران در نوشتههاي پهلوي ،چ ،2تهران :توس.
فتوحی رودمعجنی ،محمود ( ،)5333بالغت تصویر ،چ ،3تهران :سخن.
فرنبغ دادگی ( ،)5311بندهشن ،مهردار بهار ،چ ،3تهران :توس.
مرتضويان ،سیدعلی ( ،)5366پدیدارشناسی شعر ،ارغنون ،شمارة  ،54صص .547-523
مقدادی ،بهرام ( ،)5361فرهنگ اصطالحات نقد ادبی ،از افالطون تا عصـر حارـر ،تهـران:
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

فکر روز.
مولوی ،جاللالدين محمـدبـنمحمـد ( ،)5333مثنـوي معنـوي ،مقدمـه ،تحلیـل و توضـیح محمـد
استعالمی ،ج ،5چ ،53تهران :سخن.
نجم رازی ،عبداهلل بن محمد ( ،)5312مرصادالعباد ،به اهتمام محمد امینرياحی ،تهران :بنگاه ترجمـه
و نشر كتاب.
هاوكس ،ترنس ( ،)5313استعاره ،ترجمۀ فرزانه طاهری ،چ ،2تهران :مركز.
هینلز ،جان راسل ( ،)5311شناخت اساطیر ایران ،ترجمه و تألیف باجالن فرخی ،چ ،2تهران:
اساطیر.
ياحقی ،محمدجعفر ( ،)5317فرهنگ اساطیر و داستانوارهها در ادبیات فارسی ،تهران:
فرهنگ معاصر.

