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 چکیده:
های ی محتوا نیز دارای مولّفهثالث از آن گروه شاعرانی است که عالوه بر داشتن زبانی خاص و دارای سبک، در حوزهاخوان
چه در شعر اخوان مشهود است حرکتی مستمر و ها وفادار بود. آناست که تا آخر حیات شاعری خود به آن مند فکرینظام

آید، تا آخر عمر ترین شاعران معاصر به شمار میهمیشگی بین سنت و تجدد است به طوری که در همان حالی که از برجسته
ای یک با مجموعه« تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم»اثرش کند تا جایی که آخرین گاه جانب شعر سنتی را رها نمیهیچ

بینیم که در کنار  خورد و میی شعر نیز به چشم میدست سنتی روبرو هستیم. این موضوع در رویکرد اخالقی او در مقوله
نیز « آزادی»و « گراییطنو»های مدرن از اخالق مانند ، به مولفه«مبارزه با فقر»و « ستیزیظلم»مضامین سنتی اخالق از جمله 

ی حاصل از مشروطه و تغییرات محتوایی بنیادینی که در این مسیر دید، هایی که تحت تأثیر جریان مدرنیتهپردازد. مولّفهمی
ی دیگری متعهد یافت. این مقاله تالش دارد با روش تحلیل محتوایی شعر اخوان باعث شد شعر معاصر را بیش از هر دوره

 امین اخالقی سنتی و مدرن را در شعر او بررسی کند.ترین مضمهم
 شعر معاصر، اخوان ثالث، اخالق، مضامین سنتی، مضامین مدرنکلیدواژه: 

 کلیات -1
 بیان مسئله .1-1

ترین مواد شعر ای اجتماعی است، به طوری که اگر در بستر اجتماع که یکی از مهمپدیده« شعر»جا ادبیات و در این
ادبیات »گوید: دهد. ولک میدهد به آن نگریسته نشود، ماهیّت خود را از دست میمی را تشکیل« مخاطب»یعنی 

ی اجتماع است . . . ادبیات کند که آفریدهمی ی بیان استفادهنهادی اجتماعی است و نیز از زبان به عنوان وسیله
است. خود شاعر نیز یکی از  تا حدود زیادی یک واقعیّت اجتماعی« زندگی»آورد و را به نمایش درمی« زندگی»

رسد و اعضای جامعه است که منزلت اجتماعی خاص دارد، یعنی به فراخور حالش به شهرت و اجر اجتماعی می
توان گفت در قیاس با ( می33: 0931ولک، «)ی نهادهای اجتماعی خاص است.مخاطبانی دارد. در واقع ادبیات زاده
های اجتماعی موجود ی جریانز تاریخ ادب فارسی تا این حد منعکس کنندهای اشعر معاصر، شعر شاعران هیچ دوره

ی تغییرات بنیادین محتوای شعر معاصر انقالب مشروطه و پیامدهای ترین سرچشمهنبوده است. این نکته که مهم
بود در  های سریع جامعهناشی از آن است بیانی است آشکار. در این دوره شعر مشروطه که بازتابی از دگرگونی

های راه یافته به متون خواهی گردید. در چنین بستری اندیشهقلمرو محتوا سرشار از خون و فریاد، زندگی و آرمان
سو شده و موضوعاتی مانند حقوق زنان، قانون، مبارزه با های جاری در جامعه همادبی و از جمله شعر، با جریان

شوند. منتقدان اثرگذار این دوره مانند میرزاآقاخان عر مطرح میمداری، در شخرافات، تعلیم و تربیت و اندیشه
های دیگری را خواستارند و اشعار سنّتی را مایهکرمانی و آخوندزاده از ادبیات جدید، کارکردها و به موازات آن درون

ی سعدی، ات عاشقانهابی»دانند و معتقدند پردازند فاقد ارزش واقعی میکه به طور شایسته به اخالق نمیبه سبب آن
« اخالق»جایی که ( از آن75: 0930زرقانی،«)همام و امثال ایشان بود که به کلّی اخالق جوانان ایران را فاسد ساخت.

توان به لزوم بررسی این مقوله در موضوعی است مرتبط با محتوا که در بستر مسائل اجتماعی قابل تعبیر است می
-های اجتماعی بازخورد داشته است، به گونهی اخوان، جریانکمتر شاعری به اندازهشعر اخوان پی برد زیرا در شعر 

ای که اگر اشعار اجتماعی و متعاقب آن اشعار سیاسی دیوان او کنار بگذاریم، چیز قابل دفاعی از شعر او باقی 

                                                            
1

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج 
2

 ی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوجآموختهدانش 
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او شعر را بیان هنری زندگی نخواهد ماند. حسّاسیّت او به مسائل اجتماعی و بیان آن در شعر وضوح تمام دارد، زیرا 
های من جز شعر اجتماعی که جنبه»گوید: داند و میی دیگر را فرع بر آن میهای مطرح شدهداند و تمام موضوعمی

دانم. شعر و شاعری باید نشان بدهد که این انسان کسی هست و سیاسی هم دارد، طبعاً شعر دیگری را اصیل نمی
ی شعرهایم یک چنین حالتی دارد، یعنی من جور دیگر نتوانستم شعر د. من همهزندگی در شعر انعکاس پیدا کن

ای که از اجتماعیات و از بگویم، جز تک و توکی غزل یا تغزّل . . . بقیه حالتی اجتماعی داشته و به هر حال زمینه
( 705: 0931اخوان، .«)ذهنیّات به اصطالح داوری کننده راجع به روزگار و زمانه برخاسته، شعر من این طور است

ی غربی. اگرچه معنای مدرنیته و شعر معاصر معلولی است از مشروطه و مشروطه جریانی است تحت تأثیر مدرنیته
بسیاری باور دارند که مدرنیته یعنی روزگار پیروزی خرد انسانی بر »تعیین آغاز و انجام آن بسیار مبهم است، امّا 

های کالسیک مدرنیته باقی مانده، نه دیدگاه و گرایش چه از این ایده( امروزه آن33: 0930احمدی، «)باورهای سنّتی
های انتقادی و ویران ی آن است. یعنی باور به کارکرد همه جانبه و ضرورت اندیشهاش بلکه گرایش سالبهاثباتی

است از سنّت و خودش؛ های کهنه. مدرنتیه به این معنا تداومی چه در گوهر خود وابسته است به سنتسازی آن
نوخواهی و امروزگی است، مدام تازه شدن و خود را نفی کردن و به قلمروهای تازه گام نهادن است. با چنین دیدی 

آورد و ای پیچیده و فرهنگی است که امکان نفی را فراهم میمدرنیته مجموعه»گونه گفت توان در تعریفی جامعمی
خوانیم که بنا به قوانین انسانی اداره شود و نه ای را مدرن میادی است. جامعهگشای سلطنت عقل و برقراری آزراه

های حساب شده در راستای دستیابی به هدفی باشد، بر اساس قوانین آسمانی، نظامش استوار بر خردباوری و کشش
ر معاصر که عبارت های شع( مدرنتیه از این منظر با یکی از ویژگی3همان، «)های علمی و تکنولوژیکیعنی کنش

ای که با مرکز قرار ترین موضوع شعر سازگاری تمام دارد؛ مدرنیتهاست از در مرکز قرار گرفتن انسان به عنوان مهم
کند به بازبینی تمام مسائل مربوط به انسان از جمله اخالق بپردازد. یکی از این مسائلی که در دادن انسان تالش می

شویم ای که با موضوعاتی در اخالق روبرو میاست به گونه« اخالق»شود گونی میاین رهگذار دچار تحول و دگر
و . . « پرستیوطن»، «گریانقالبی»، «آزادی»ی سنتی وجود نداشته است؛ مضامین مانند که به معنای واقعی در اندیشه

ید. این مقاله تالشی است در آ. در این فضای به وجود آمده در کنار مضامین سنتی اخالق مضامینی نو به وجود می
ترین شاعران معاصر؛ شاعری که در کنار جهت بررسی مضامین سنتی و مدرن شعر اخوان به عنوان یکی از اجتماعی

 ها و سنت شعر فارسی را فراموش نکرد.ها، ریشهگاه، خاستگاهاحساس لزوم نگاه نو به شعر هیچ

 ی پژوهشپیشینه .1-2
ی اخالقی شعر اخوان پرداخته باشد وجود نداشت اما از که به طور مستقل به جنبهای با بررسی انجام شده مقاله

سنت در خدمت »توان به این مقاالت اشاره کرد: تواند به موضوع این مقاله مرتبط باشد میمقاالتی که می
-در شعر اخوان میی سنت و مدرنیته ی سعید رضوانی که در آن نویسنده به تبیین دو مقوله( نوشته0935«)مدرنیته

که ی یوسف عالی. این مقاله از جهت این( نوشته0933«)ایران و هویت ملی در شعر اخوان ثالث»ی پردازد. مقاله
ی اشعار بررسی و مقایسه»ی ی حاضر در ارتباط باشد. مقالهتواند با مقالهاز مضامین اخالق جدید است می« هویت»

-نیا و فائزه رحیمی را از منظر جنبهی ناصر محسنی( نوشته0930«)ایلیا ابو ماضی ی اخوان وگرایانهاجتماعی و انسان

ی توان پژوهشی در این زمینه قلمداد کرد. در مقالهمی« آزادی»ی اجتماعی و انسانی آن و پرداختن به اموری مانند 
« گریمبارزه»موضوعاتی چون  ( فرهاد رجبی به0931«)های اجتماعی شعر عبدالوهاب البیاتی و اخوان ثالثدغدغه»
ی های یاد شده دارای شباهت محتوایی با مقالههایی از مقالهچه مشخص است شاید بخشپردازد. آنمی« فقر»و 

های بنیادی های اخالقثی شعر اخوان است دارای تفاوتی حاضر که بررسی جنبهحاضر باشد اما با موضوع مقاله
 است.
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 اخالق در شعر اخوان  -2

 اخوان و الگوی اخالقی .2-1
-بر باد رفت را می 97مرداد  73یا حداقل آرمانی بود که با کودتای  ی فاضلهاین نکته که اخوان در جستجوی مدینه

توان هم در اشارات مکرّر منتقدان دید و هم از فحوای سخنان خود او و آشنایی با روحیّات فکری، اجتماعی و 
چیست که بعد از بر باد رفتنش، شعری سراسر ناامیدی، شکست و یأسی  ی فاضلهقومی او. امّا ویژگی این مدینه

های های بعد از کودتا برای اخوان سالسال»یابد؟ شود که از گلوی شاعر خشمناکش خود را مجال بروز میمی
ی است و از خواهگیرد. از یک سو تحت فشار ذهنیّت آرمانپارادوکسی است، زیرا اخوان در بین دو ضد قرار می

خواهد. بیند نمیبیند و آنچه میخواهد نمیدیگر سو عینیّت کودتا و شکست. در این حال و هوا شاعر آنچه را  می
( شاعر در این 813: 0937اخوان، «)تواند کنار بیاید. زندگی او در بین دو چیز متّضاد است که با هیچ کدام نمی

ها را به کنجی نهاده و در شعر خود از دنیایی حرف خود کنار آمده، آنحالت یا باید با این تضادهای فکری درون 
ی زندگی در درون بزند که خیالی است و نه واقعی و یا باید شعرش بازتابی از روحیّات و عواطفی باشد که در کوره

خود است و  یو سخنگوی مردم جامعه شاعر ساخته شده است. برای شاعری با روحی بلند چون اخوان که نماینده
ای نیست، زیرا او کنندهبیند، مسلماً راه نخست راه قانعهای اجتماعی جامعه دارای معنا میشعر را در انعکاس جریان

دیدگی، را با گوشت و پوست خود خورده، نسلی که واماندگی، ترس، زیانشاعری است که فریاد نسلی شکست»
ها و وانهادگی قومی را بیان بستأس او فردی و انتزاعی نیست؛ بنرساند. دردمندی و یاحساس کرده به گوش ما می

چون رستم در چاه دید امّا زمانی که به هوش آمد خود را همی مقصود را در دو قدمی خود میکند که کعبهمی
جا خوش « شک و نومیدی»توان در جا که نمینابرادر یافت. این بینش البته نومیدانه و حتّی تراژیک است و از آن

های تلخ اجتماعی، هدف و مقصودی راستین بجوید و آید، افزوده بر ترسیم واقعیتکرد، پس اخوان درصدد برمی
های کهن ی ایران، در شعر خیام و اسطورهدهد و در هنر و فلسفهسرانجام خود را از نیهیلیسم و تردید نجات می

شوید و به یاری امشاسپندان، ایزدمهر، زدک تن و جان مییابد و در رود سرشار آئین زرتشت و می خود میگمشده
و در یک کالم به مدد روشنی « ی زندگی پیک اورمزدخانهساقی سرخوش می»ی درخشان ایزدی و زرتشت: فره

( این 070: 0937دستغیب، «)گوید.رسد و رادی و پاکی و نیکی را درود میای جدید میمعنویّت باستانی به اندیشه
اندازه به ایران و ادب و فرهنگ ایران سازگار است. ی ذهنی اخوان که عبارت است از شیفتگی بیبا سابقهرویکرد 

کاه او به صورتی که کورسوی امیدی را در های جاننگری اخوان مرحمی است بر زخمشاید بتوان گفت این جهان
ان پُر از نامرادی که هیچ امید نجاتی در آن نیست، اخوان به این جه»دارد. این ناامیدی یادشده در دل او زنده نگه می

آورد. امروز و این زمانه چراغی ندارد که حتّی کورسویی فرا راه او بیندازد. اخوان در کند و رو به گذشته میپشت می
 های آن پرواعین حال طبیعت رحمانی را هم ندارد که خود را در این ظلمت غرقه سازد و از فرورفتن در منجالب

ها متزلزل ی ارزشی همهای که پایهتواند در زمانهنداشته باشد. اخوان ذاتاً مردی اخالقی است و مرد اخالقی نمی
شده و هیچ مرجعی نیست که بتواند معیارهایی برای رفتار و زندگی پیش پای مردم بگذارد، به آسودگی زندگی کند. 

خود شود. همین سرشت اخالقی اخوان است که در شعرش به  او باید یا پیامبرش را پیدا کند و یا خود پیامبر
توان حدس زد که او زمانی هم که براستی شود. میمنعکس می« نجابت و پاکی و خوبی»صورت ستایش مکرّر 

جست و اگر آرمان سیاسی برای بود و امید داشت در یک آرمان سیاسی تحقّق یک جهان کامل اخالقی را می« امید»
( در این فضای فکری و با تکیه به 065-063: 0937اخوان، «)رمان اخالقی نشد، زیرا در سرشت او بود.او باطل شد آ
سازد و خود را پیامبر این آئین و اوّلین پیرو آن را در ذهن خود می« مزدشت»های باستانی است که آئین همین آموزه

شناسی و بنیاد زیرین اجتماع مزدکی، جامعه من زرتشت و مزدک را آشتی دادم. اقتصاد و»گوید: داند و میمی
ها هم زرتشتی، زهدیّات، اخالقیّات و اعتقاد به دنیای زیرین و بنیادهای زیبای افسانگی و اساطیری برین، این

 ( 069، الف: 0933اخوان، «)ای اخالقیّات هم مانوی و بودایی والسالم و نامه تمام.ها و پارهپرهیزکاری
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 خالقی شعر اخوانهای امولفه. 7-7
 های اخالقی در شعر اخوان را در موارد زیر پیگیری کرد.ترین مولّفهتوان مهمبا این مقدّمه می 

 گرایی. وطن2-2-1
گرایی در اندیشه و شعر اخوان تنها یک احساس سطحی که در نهاد هر انسانی نسبت به زادگاهش وجود دارد، وطن

کند. پس شایسته ارتباط پیدا می« هویّت ملّی»تر و در سطحی وسیع« هویّت فردی»نیست؛ بلکه موضوعی است که با 
 در شعر اخوان پرداخته شود.« هویّت ملّی»ی است به اختصار به مقوله

 . هویّت ملّی2-2-1-1
دیگر  ی مشروطه به خود دید، یکیی ایرانی در دورهدر کنار تحواّلت بنیادین اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که جامعه

بود. مشروطه واکنشی به این واقعیّت بود که تاکنون بر ما « گراییملّی»ی زمانی تقویت حسّ از دستاوردهای این برهه
هایی نیاز ی شوم ایستادگی شود. برای تحقّق این امر، مولّفهشده است و از این پس باید در مقابل این پدیدهظلم می

ی ی تعامل با غرب و مشاهدهو حقوق مدنی که این الگو به واسطهداریم. نخست الگویی مناسب از قانون 
های مختلف به ویژه زندگی شهری و قواعد حاکم بر آن به دست آمد؛ هر چند دستاوردهای عظیم ایشان در عرصه

کند و یک جناح نسبتاً ی روشنفکری ایران میاگر چه انقالب مشروطه فکر آزادی و دموکراسی را وارد جامعه»
شود و هویّت ملّی را هویّت شهروندان آزاد ایرانی دانسته های گوناگون متجلّی میآورد که در جریانرومند پدید مینی

اند به صاحبان اصلی آن های حاکم در یک قرن اخیر غضب کردهشوند تا حقّ حاکمیّت ملّت را که دستگاهو بر آن می
فکری این دوران، مفاهیمی چون ملّیت، فردیّت، های روشنانی مدنی بازگردانند، لیکن در گفتمیعنی به جامعه

( امّا در 33: 0935شمشیری، «)شود.های شفاهی تبدیل نمیی مدنی هیچگاه به مصداقدموکراسی، آزادی و جامعه
 ی دیگرعین حال نباید فراموش شود که این حسّ ایجاد شده در بین ایرانیان حسّی جدید و تأثیرگذار بود. مولّفه

ی ی آن، هم اعتماد به نفس نداشته ایجاد شود و هم انگیزهی درخشانی از ایران که به واسطهنشان دادن پیشینه
عوامل متعدّدی در طول »اندیشیدن به هویّتی که به ظاهر وجود داشته و اکنون فراموش شده به دست آید. در واقع 

خبگان روشنفکر ایرانی موثر بودند. مطالعات ایرانی ی نوزدهم در ظهور هویّت ملّی و رواج آن در میان نسده
شناس اهمّیّت گران ایراناروپاییان به تقویت این حسّ هویّت در میان روشنفکران کشور کمک کرد. آثار پژوهش

دوران پیش از اسالم را در تاریخ ایران نشان داد و از این طریق توانست ایرانیّت را از اسالم جدا سازد و نگاه 
خصوص را غیر دینی کند. نوعی ایدئولوژی ملّی مبتنی بر اصالت تمدّن آریایی سربرآورد. به خی به گذشتهتاری

های محیط، در انتشار تصورات تازه از هویّت ملّی ایرانی رفتند، تحت تأثیر اندیشهمحصّالن ایرانی که به اروپا می
مانند اقبال به نوشتن کتب تاریخی به ویژه تاریخ ایران قبل  ( ظاهراً اموری90: 0931بگلو، جهان«)سزا داشتند.سهم به

ی رضاشاه و محمدرضا ی ناسیونالیستی به ویژه در دورهاز اسالم، توّجه ویژه به تصحیح کتب قدیمی و ایجاد روحیّه
 شود. شاه، همه رویکردهایی است که در جنب جریان یادشده، تفسیرپذیر می

است در هر دوره با توجه به ساختارهای سیاسی ـ « هویّت فردی»نگاتنگ با که در ارتباط ت« هویّت ملّی»
در دوران پهلوی، هویّت ملّی به »تواند داشته باشد. برای مثال در حالی که اجتماعی یک جامعه تعابیری متفاوت می

است که نظام « شهرایران»شود ]و[ همان مفهوم کهن عنوان ایدئولوژی رسمی دستگاه پادشاهی ساخته و پرداخته می
شود از ( هویّت ملّی در نزد فردی چون اخوان عبارت می31: 0935شمشیری، «)شاهنشاهی حافظ و نگهبان آن است

ی این گونه که مردم در محدودهکنند؛ با این توضیح که همانایران پهناور با مردمی که در آن سرزمین زندگی می
-سرزمین هم در گروی مردمی است که با اشتراکات خود به آن معنا می شوند، هویّت اینسرزمین دارای هویّت می

دهد. اندازه نسبت به سرنوشت مردم سرزمینش حسّاسیّت نشان میدهند. شاید به همین سبب است که اخوان بی
ی توجّه ی هویّت ملّی و فردشود. اخوان به ارتباط دوسویهحسّاسیّتی که در نزد هیچ شاعری تا به این حد دیده نمی
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ترین عامل ایجاد و تقویت باشند؛ در ایران مهمتوانند دخیل تمام دارد. در تقویت هویّت ملّی عوامل متعدّدی می
ما ملّیت یا شاید بهتر بگوییم هویّت ملّی خودمان را از »گوید: فارسی است. مسکوب می« زبان و ادب»هویّت ملّی 

داشتیم؛ با وجود پراکندگی سیاسی در واحدهای جغرافیایی متعدّد و پناه زبان فارسی نگه برکت زبان و در جان
بینیم اخوان به عنوان پاسدار ( از این دریچه هم که بنگریم می77: 0959مسکوب، «)فرمانروایی عرب، ایرانی و ترک.

یگاهی پرستانه جاای وطناش و انعکاس آن در شعرش در کسوت اندیشههای زبانی و ادبی سرزمین مادریارزش
 بس واال دارد. 

جهد. در شعر اخوان مانند نگاه کردن به منشوری است که از هر سوی آن نوری بیرون می« پرستیوطن»بررسی 
سرایی گرایی و حتی مرثیهگریزی، اسطورهپرستی در شعر اخوان با موضوعاتی از قبیل عرب و غربدر واقع وطن
ای است که شود، بلکه مقولهتنها به عنوان یک زادگاه محض تلقّی نمی ی اخوانشود. زیرا وطن در اندیشهمرتبط می

تواند تفسیر و حتّی توجیه کند. وطن برای اخوان مانند اخوان هویّت خود را در آن بازجسته و وجود خود را می
ذهن خود  گیرد و با توجه به سنجش آن جایگاهی واال یا فرودین درمحکی است که همه چیز را با آن اندازه می

یی وطن است؛ از آن عاشقانی که هر چیز را که بخواهند مهدی اخوان ثالث، از آن عاشقان حرفه»سازد. برایش می
اند، به شوند. عشق به خیلی چیزها را بر خود حالل کردهکنند، بعد عاشقش میعاشق شوند، ابتدا به وطن تبدیلش می

کاخی، «)ی تن وطنشان کرد.اشته باشند و یا دست کم بشود وصلهشرط آنکه آن چیزها لیاقت تبدیل به وطن را د
هایی که برای فرزندان و حتّی همسر خود! و یا مجموعه توان از نامحد به وطن را میی بی( این عالقه53: 0931

ت از که خود مصراعی اس« تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم»گذارد، پی برد. نام آخرین اثر او شعرهای خود می
 سروده است:« دوست دارم»العاده تأثیرگذار که با ردیف ای بلند و فوققصیده

ــت دارم  » ــر دوس ــیچ اگ ــان ه ــوج جه  ز پ

 

ــت دارم     ــر دوس ــوم و ب ــن ب ــو را، ای که  ت

 

ــرـ جاویــــد بــــرنا  ــو را، ای کهـــــن پی  ت

 

ـــت دارم      ــر دوس ــت دارم اگ ــو را دوس  ت

 

ـــنه   ــه، دیریــ ــو را ای گرانمای ـــران  ت  ایـ

 

ــر،  ــی گهـ ــو را ای گرامـ ـــت دارم تـ  دوسـ

 

ـــان     ــومـ بزرگــــ ـــهن زادب ــو را ای کـ  ت

 

 آفریـــــن نامــــور دوســـــت دارمبـــزر  

 

ـــه ــروار اندیـش ـــن  هن ـــشد و مـ  ات رخـ

 

ــم  ــهه ــت دارم  اندیش ـــر دوس ــم هن  ات، ه

 

 اگــر قــــول افــــسانه، یــا متـــن تاریــــخ

 

ــیدر دوســت دارم . .    ـــل سو ــد ونق  .«وگــر نق

 

 (075،ب: 0933)اخوان،                                                                                             
چه که نباید در آن گیرد دقیقاً مشخص نباشد امّا آنپرستی اخوان از آن سرچشمه میهایی که وطنمایهشاید بن

شق هم با گوشت و پوست او آمیخته است؛ هم دیرپای است و تردید کرد توجّه به این حقیقت است که این ع
شود. دارتر میتر و جانها، در شعرش روشنرود این مولفهماندگار. با این توضیح که هر قدر که اخوان جلوتر می

کند به پرداختن جهان و جانـ شعریـ یابد، آغاز میی خودش دست میاخوان همین که به سبک و زبان ویژه»
ی اخوان را در خودش دارد، نگری و بنیادهای فلسفی اندیشگی شاعرانهاین جهان شعری اخوان که جهان خودش.

یک مرکز دارد در سراسر زندگانی شعری اخوان و آن مرکز، ایران است امّا نه ایران امروز، ایران آرمانی و بنیاد 
ه چیز نیک و پاک و زیباست امّا عناصری از جهان عاطفیـ شعر اخوان، دلتنگی اخوان برای این ایران آرمانی است. هم

کنونی که ایران کنونی را نیز در خودش دارد این نیکی و پاکی و زیبایی آرمانی را به پلشتی و دروغ و زشتی آلوده 
نگری اخوان همیشه دو بخش از هم جداشدنی دارد. یک ستایش نیکیـ و راستی و پاکی که کرده، این است که جهان

اش ایران باستان است و دو، نکوهش زشتی و پلشتی و دروغ که در برخی از شعرهای انیـ صورت آرمانیشکل آرم
 ( 858: 0931کاخی، «)شود.اخوان با هم است، امّا در برخی، این ستایش و نکوهش از هم جدا می
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 گریزی. غرب و عرب2-2-1-2
یابد. او معنا می« پرستیوطن»ی که در مقولهگریزی اخوان موضوعی است و به طور کلی بیگانه غرب و عرب

ستیزی. این بیگانه ستیزی، همراه با ستیزی و غربستیزی اخوان در دو مقوله قابل بررسی است: عرببیگانه»
ستیزی اخوان منشائی استعمارستیزانه دارد و ( غرب065: 0930نیا و دیگران، محسنی«)رسد.گری به اوج میمزدشتی
 گوید:می« ای قوم»گردد. در شعر تاریخی اخوان برمی هایبه تجربه

ـــید   » ـــور چرایـ ــرو کــ ـــور کـ ــردم محســ  ای مـ

 

ـــید؟       ــور چرایـ ـــربـ س ـــزا در ط ـــن عـ  در عیـ

 

ــی    ــم م ــد و ه ــما بین ــم ش ــم چش ــوش  ه ــنود گ  ش

 

ــن    ــس ای ــق پ ــد؟  ای خل ــور چرایی ــر و ک ــدر ک  ق

 

 ی شرقــــیی گهـــــوارهای قــــوم کـــه پـــرورده 

 

ــداده    ــد؟   ی دل ــور چرایی ــر از گ ــن بت ــرب، ای  «غ
 

 (77، ب: 0933)اخوان،                                                                                    
ی قلمروی غرب، فرنگ و ینگی فرنگ مقصودم از غرب، همه»نویسد: می« ی غربدلداده»اخوان در توضیح 

شود که به نظر من جلوه و ظاهری را هم شامل می« شرق سیاسی مصطلحـ امروز»ی )آمریکا( و اقمارشان است که حتّ
اخوان این استعمارگری و ستم غرب را « توضیح واضح»( در شعر 76همان، «)خوار است.دیگر از همان غرب جهان
 کند: با صدایی رساتر بیان می

ــدگی  » ــان درّن ــان را همچن ــت و جه ــو اس ــرن دی  ق

 

 ـان ترحّـــم نیسـت، هـــست؟   همچنان بر نسل آدمشــ  

 

 انـد خــــــواره غربیـ جـرّاره شـرق اوبـار و مـرده     

 

 رسمشان هر اسـم دارد، جز که بلهــم نیست، هسـت؟   

 

ــگ   ـــگی فرن ـــن ین ـــگ، اهریمـ ــو فرنــ ــره دی  هم

 

 جز به عهد و مهد انسانشان تهاجـــم نیــست، هسـت؟    

 

ــدو تاراجشــــان ماــــند بســـی میــرا  شــــوم   از ب

 

 بتر زآن بد که چنـدینش تـداوم نیـــست، هسـت؟     صد 

 

ــزب ـــی  ح ــاجـ بنـدگ ـــهیدو ب ــان د و تمـ  ب ازی م

 

 ش رنـِـ تعــلّم نیسـت، هسـت؟    تا سقوط، آن علــم که 

 

ــام   ــزدان اســت و معجــز، ن ــرّ ی ــرانف ــوز ای  گــر هن

 

 «محـو یا معـدوم، یا گــم در تراکــم نیسـت، هــست؟    
 

 (706-705)همان،                                                                                                          
 تمثیلی است آشنا از داستان استعمار غرب:« داستان گر  و بره»شعر 
ـــعف  » ــاجرای زور و ضـ ــرّه، م ــر  و ب ــتان گ  داس

 

 هاســتدر جــــهان غــرب و شــرق از بهتــرین تمثیــل   

 

 جــویدیــن و قــانون و عطوفــت، پــیش زورـ ســلطه

 

ــاد هـــــواست   ـــکه چــون ب ــدارد، بل  هــیچ معــــنایی ن

 

 مشت را با مشـت پاسـخ گـو، نـه بـا قـانون و دیـن       

 

ـــن جــور و جفاســت    ــانون و دی  زور را باشــد ســتم ق

 

 بایـد شـنید   حرف حـ  را ا  دهـان پـوی مـی    » 

 

 ایــن شــعر و شــعار اغنیاســت« حـــ  بــود بــا غالــ  

 

ــی     ــز م ــرّه نی ــر  و ب ــتان گ ــی داس ــدت هم  گوی

 

 «اش از شـرق ماسـت  شاخ و بر  از نظم غرب و ریشه  
 

 (718-717)همان،                                                                                                       
ی ی تاریخی که به سرودن اشعار حماسی از جمله شاهنامهاخوان دو منشاء دارد: یکی همان سابقهستیزی عرب

های جانی و مالی که به ی جنگ تحمیلی و شخص صدّام و لطمهشود به دورهفردوسی انجامید و دیگر مربوط می
 گوید: می« باریچه خوش می»سرزمین بسیار محبوب شاعر وارد کرد. در شعر 

ــی» ــرب  نمـ ــه غـ ــرق و نـ ــه شـ ــا، نـ ــواهیم مـ  خـ

 

ــاری    ــم ی ــان، چش ــداریم از عقیم ــان، «)ن  (017هم
 

 گوید:چنین می« رسد روزی که . . . »و یا در شعر 
 بـــــــرون ریـــــــز از درون بیگانگـــــــان را   »

 

ــازی ـ هرســان و هرگــون   (755همــان، «)فرنــگ و ت
 

 گوید:خطاب به مام وطن می« تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم»در شعر 
 نـــه شـــرقی، نـــه غربـــی، نـــه تـــازی شـــدن را »

 

 (073همـان،  «)برای تـو ای بـوم و بـر دوسـت دارم     
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ابیاتی در مجموعه اشعار اخوان وجود دارد که به مناسبت جنگ تحمیلی سروده شده است و در ضمن روحیه دادن 
( بیان کرده 933همان، «)یکاها و آمرنوکر روس»ها را به صدّام و به قول خودش ترین حرفبه رزمندگان، سخت
سال و اندی بعد از جنگ تحمیلی سروده ی خود اخوان یککه به گفته« کنون بنگر به خوزستان»است. از جمله شعر 

 است:
ــونش و   » ــی چ ــه بین ــتان ک ــه خوزس ــر ب ــون بنگ ــدش کن  چن

 

 به خـون آلـوده کـارونش، بـه بهمنشـیر و ارونـدش       

 

ــونریزی و     ــه خ ــازی، ب ــی ت ــازان یک ــر او ت ــازیب  لجب

 

 ددی مزدور غرب و شرق، با صـد مکـر و ترفنـدش    

 

ــدّا ددک  ــدّام   ص ــرک ص ــل عنت ــه دد ب ــن را، ن ــی دی  ب

 

 .«به روی دار رقصانیم، بـا زنجیـر یـک چنـدش . .      

 

 (60-67)همان، 
خود چنین « مزدشت»از « شاتقی»از زبان « دیدندزندگی را مردم پیشین، خورد و پوش و لذّت و آغوش می»در شعر 

 کند:لب یاری میط
هامان!/ مُهر اهریمن چرا آخر/ بر هامان!/ مطلق و تمثال نیکی را/ وای بر بدباوریداوریوای بر ما با چنین کِ»  

ست؟/ گر نکو بینی، همین گمراهی منفور در معنی/ با دگرسان لفظ و دیگرصورت اهورا آفرین حاجاتو یزدانی
بین/ این چه بنیاد بد است ی کِشدهانسانی است/ راستی را وای بر ما مردمـ نفرینتر حاجات ای از سادهبغرنِ/ چهره

راه روم، بیست؟/ هر کجا بد میدانم ـ چه نادانی/ این ـ نمیمَزدُشت!ست؟/ تو به فریادم رس، ای آخر، چه ویرانی
اب خرگوش و طلسمـ وحشت و غرقابـ بینم/ خوی ایّام میگویم، بگوییدم./ بدُرستی آنچه من در این شکسته آینهمی

ست/ ما غالمان و کنیزانیم، در این معبد افسون./ و دروغین و دروغان را خریداران./ ما بُتو افسانه را، با گوشـ حیرانی
 (065-063: الف: 0931اخوان، «)ست.مان پرستاران،/ و حقیقت الغرک میشی که قربانیفربه

 گرایی. انسان2-2-2

ای که یابد که در ارتباط با مردم و جامعهکند، زمانی معنا میگونه با عشق و حسرت از آن یاد مین اینوطنی که اخوا 
کنند بررسی شود. شاید بهتر بگوییم عشق اخوان به وطن، در ابتدا عشق به مردمی است که مردم در آن زندگی می

رفتار انسانی با مردم سرزمین اجدادی خود ایران.  اند برایاند و سپس الگویی شدهچنین سرزمینی اهورایی را ساخته
کند دو چیز است: یکی ی اقران او، شاعران نوپیشه و نوپرداز دیگر، جدا میچه اخوان را در عالم ادب، از همهآن»

های وجودی انسان و زندگی ی شعری و اهمّیّت دادن به انسان و زندگی انسانی و رسوخ در اعماق لحظهتجربه
-با تمام جنبه« انسان( »715: 0931کدکنی، شفیعی«)آور او بر زبان پارسی و فرم شعر.ی شگفتو دیگر سیطرهانسانی 

ها روم، این جنبههای همیشگی اخوان است. با این تفاوت که هر قدر که جلوتر میاش از دغدغههای مادّی و معنوی
وقتی به تهران آمدم، اوالً »گوید: اش به انسان میی توجّهدهند. اخوان دربارهتر جلوه میتر و ملموسخود را انسانی

دوستانه و توجّه به زندگی های چپ مردمگویم فالن حزب یا فالن حزب، به هر حال گرایشگرایش چپ بود، نمی
ی های حرکتمردم داشتن و توجّه به فقر و غنا پیدا کردن و پرسیدن که چرا این جور باشد، خودم را هم در دایره

 ( 877: ب: 0931اخوان، «)دیدم.های زندگی را میدیدم و دشواریفقر و غنا می
دید اخوان نسبت به انسان دیدی است که هم در بین سنّت و مدرنیته در آمد و شد دائم است و هم دوسویه 

حال او را های اخالقی انسان سنّتی دلبستگی تمام دارد، در همان که به رعایت ارزشاست. یعنی در عین این
گونه که داند و از طرفی همانی برخورداری از مفاهیم جدیدی از جمله حقوق مدنی و آزادیـ اندیشه میشایسته

داند و بر این های اخالقی در جامعه میداند، افراد را نیز ملزم به پاسداشت ارزشجامعه را در مقابل افراد مسئول می
-شدهدادهاست که پیشرفت صنعت و فن بدون پیشرفت اخالقی، جهنّم وعدهسخن امید در این »فشارد. موضع، پا می

خو و کند. چه فایده دارد انسان به ماه و برتر از ماه سفر کند امّا در درون خود همان درندهای را برای انسان آماده می
زندانی « امیرای خانهدست»دوستی و نگرانی نسبت به سرنوشت و کار آدمیان در شعر ددمنش بماند؟ این انسان
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ها حصیرهای زیبایی به دور سنگ بلورین محکوم به اعدام که به دست خود زنی را کشته است و با همین دست
 (779: 0931کاخی، «)بافد کامالً نمایان است.تراش میخوش
چگونه باید طرح . . . / آیا های چابک و خوشهای غمگین، معصوم/ و انگشتهای زیبا/ این دستاین دست»   

های این همه انسانی/ ـ مثل دو روز، دو شب نورانی ـ/ روزی، شبی، گلوی زنی را فشرده باور داشت/ این دست
 (93-93: الف: 0931اخوان، «)است؟

پردازد و بین رفتار افراد جا اخوان به بررسی تأثیر شرایط اجتماعی ـ سیاسی جامعه در سرنوشت افراد میدر این
کند و در نهایت با ابراز تأسف از اعدام یک کند، ارتباطی دو سویه برقرار میفرد در آن زندگی می ای کهو جامعه
 گوید:انسان می
همان، «)و زیبا/ مثل دو تا کبوتر معصوم/ چونین شوند اسیر؟ های غمگین، مظلوم/ با این خطوط زندهاین دست»
81) 

ترین محتوای دهد، مهمچه در جامعه رخ میاجتماعی و آن هایتردید در نزد شاعری که پرداختن به جریانبی
ی تمام دارد. اخوان کند مقامی بس رفیع و در خور توجّهشود، انسانی که در این جامعه زندگی میشعری او تلقّی می
و شعر روزگار ما، شعر فریاد و خشم و خروش است. شعر گریه و اندوه است. شعر درد »گوید: در این ارتباط می

های گرسنگی و در تأمل بشری است. شعر زندگی نجیب روحی و تأمل است. شعر حرکات زمانه است. شعر ضجه
های روحی و انسانی وجود انسان، این چه باید باشد. مایههاست. این است آنها و نارواییبه دری و فریاد از ستم

جایی هم که ( در آن017: 0931اخوان، «)ت در این دو.باید در شعر باشد. شعر باید پر باشد از انسان و محیط و تأمال
 گوید: می
ــوده را » ــردم آلـــ ــوده دارد مـــ ــار آســـ  روزگـــ

 

ـــوده را   ـــردم آسـ ـــودگی دان مــ ـــه در آلـــ  غرقـ

 

ــان  ــو ابنـــای زمـ ــا چـ  در بـــه روی اجنبـــی بگشـ

 

ــی   ــه م ــوده را . .   ورن ــندان در نگش ــا س ــد ب  .«کوبن

 

 (77: 0930)اخوان،                                                                                                      
-ی ضمنی نوعی آلودگی که عبارت از عدم توجّه به دیگر انساننظر به همین معنی دارد. اخوان آسودگی را نتیجه

اخوان به انسان »های او؛ چه ایرانی و چه انیرانی. به انسان است و دغدغهچه مهم است توجّه داند. آنها است، می
ورز منزلت نبود. امّا چرا. کینهورز و خاملتوز و کینهورزد. به هر انسانی. خواه ایرانی و خواه غیر ایرانی. کینهعشق می

حصر نداشت و در بیان و تبیین این کینه،  ی او به حرامیان و ظالمان و متجاوزان و ریاکاران تاریخ حدّ وهم بود. کینه
( در 937: 0931کاخی، «)سوز.خورد نه این رند عالمها به درد کار ملک میجو. ایننه سیاستمدار بود و نه مصلحت

کنم. من بهترین زندگی را به داشتن یک میز و یک تختخواب خالصه می»ی آناتول فرانس که گفته پاسخ به عقیده
ای و خوابی دست دهد، این است غذا و شراب و کتاب خوب فراهم شود و تختی که بر آن همخوابه میزی که بر آن

کند سراید و گوشزد می( شعری سخت منتقدانه می093: 0930اخوان، «)تواند داشته باشدبهترین زندگی که انسان می
 است:« دواب»که این گونه زندگی شاید خوب باشد ولی در خور 

ــ». . .  ــا ب ـــوار امّ ــه گفــت آن بزرگـ  دین حــدیث ک

 

 گویــم یکــی، اگـر بپســندی، جـواب خـوب . . .      

 

ــب   ــدگی مناس ــن زن ــانای ـــست انس ــوب نیـــ  خ

 

 خــوب دوابشــــاید بـــــــود مالیـــــم طـــــبع  

 

 ِ ـــ ــن غــرق نعمــت و خلقــی اســــــیر رن  یــک ت

 

 «نفرین بر ایـن حـدیث خـوش و آن کتـاب خـوب      
 

 (081)همان،                                                                                                                
خواننده را به سمت نوعی « عالی»داند. شاید صفت اخوان خود را موظّف به انجام رسالتی عالی و البته بشری می

ماند که آن رسالت عالی و بشری همان پرداختن به انسان شکّی نمی« بشری»گوید معنویّت بکشاند ولی وقتی می
ایمان و آماج باشم. سرنوشت من توانم آزاد و یله و بیام که من از آن کسانم که نمیگاهی چنین اندیشیده»است. 

کنم شاید عالی و میتوانم هردمبیل و لنگار و بیراه باشم. باید به امری مقدّس و بزر  و خیال چنین است که نمی
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( امّا این پرداختن به انسان 060، الف: 0933اخوان، «)ی جان من است.بشری ایمان داشته باشم. این ایمان به منزله
گیرد و در وار خود اوجی عجیب میپرستیـ اسطورهشود، در وطنمراتبی دارد. از شعر اجتماعی و سیاسی آغاز می

محوری و مبارزه با ظلم و های شعری او از جمله، فقرستیزی و عدالتمایهدرون رسد وگرایی به سرمنزل میانسان
ی اخوان به سبب ساختار ذهنی سنّتی خود بیشتر دهد. اگرچه اندیشههای انسانی را شکل میامثال این موضوع

کردن به هیچ انسانی را ی آن ایمان تمام دارد و ستم معطوف جامعه و انسان ایرانی است امّا به روح انسانی و جوهره
گویم ای دوست، ای برادر، ای شاعر، تا کسی به آن مرحله از علوّ احساس و می»تابد. در هیچ کجای دنیا برنمی

انسانیّت باشد؛ ای دوست ای برادر، « منـ»او چون خیّام و حافظ « من»اندیشه و درد بشریّت متعالی نرسیده است که 
مربوطه، مدفون « نهادیگنداب پاک»یی که مخاطبش است، در همان «تو»و « من»ای شاعر بگذار این 

از نازی و نازیسم و فاشیسم و نظایر »گوید: می« شکر خدا»ی ی شأن سرایش قطعه( درباره653: 0931کاخی،«)شوند.
ابتدا بشر  کند عرب و عجم بایددانم . . . فرقی نمیها نفرت دارم و آن را نوعی مسخ بشر میها و ایسماین ایست
 باشند:

ــیده  ــی نوشـــ ــاز  آتشـــ ــه بـــ ــب کـــ  ام امشـــ

 

ـــی  ــم    مــ ـــازی در رگـ ـــله بـ ــا شعــ ـــند بـ  کـ

 

ــر     ــخ بشــ ــرت از مســ ـــشم و نفــ ــاز خــــ  بــ

 

ـــی   ـــم . . .   مـــ ـــتازی در رگـــ ــا ترکــ  دود بــ

 

ــو »  ــل شـ ــلل کـ ــی« صـ ــاز مـ ــاد بـ ــد فریـ  زنـ

 

ــم     ــازی در رگـ ــه تـ ــیّ و چـ ــه رومـ ــون، چـ  خـ

 

ـــگی      ــون ســـ ــود خـ ــر بـ ــاکم، گـ ــت بـ  نیسـ

 

 یـــا کـــه خوکــــیّ و گــــــرازی در رگـــــم      

 

 گـــویم خـــدایم را کـــه نیســـت    شـــکر مـــی  

 

ـــس      ــد و نحـ ـــون گنـ ــا یخــ ــم نـ  «در رگـ
 

 (760، پ: 0933)اخوان،                                                                                               

های ظهوریافته ی آگاهانه و انتقادی است و نه تحت تأثیر فلسفهتجربهاخوان با نگرشی که ظاهراً ماحصل نوعی 
در بینش اخوان انسان »برد، حتّی در قیاس با مذهب. مداری را تا حدّ یک امر مقدّس و الهی باال میدر غرب، انسان

گوید امّا باید یزندگی م»(. در شعر 857: 0937مختاری، «)مرکز همه چیز است. شأن آدمی فراتر از همه چیز است.
های داستانش )میرفخرا(، ضمن انتقادهایی که دارد به بسیاری از در تشریح منش انسانی یکی از شخصیّت« زیست

 ستاید:همّتی مبلّغانش است، آخوند مورد نظر را به سبب پرداختن به درد ملّت میی سستفکرانه که نتیجهافکار کوته
دل آخوندو باهوش و دلیری ، فحل/ که اهی بود گویا، که به ما پیوست،/ زندهباز باری، نوبت دیگر/ چاشتگ»     

غمانـ راحتو این کسوتو دیرین. نه همین تنها برای دین،/ که برای همانا خلق و خوی آدمیّت داشت./ بر خالفو بی
ب جلدقرمز خواندن ملک و ملّت نیز/ غیرت و درد و حمیّت داشت./ نه همین فکر مُتعه و فکرـ متاعـ بضع/ و کتا

نه «/ رخصت از مشیّت داشت»های آدینه/ نه همه هر ماودقَع را خیر دانستن/ و همه هر منکَرـ منفور را گفتن که شب
ی تنها نه، خوان/ از طهارت تا دیاتو مرجعـ اعلم،/ چون تبتّل تا فنای مرشد اعظم/ رویهدان، رسائلهمین تنها مسائل

پنداری و جودو او گفت!/ راستگذشت او را، چه به رُعب و ریا میآنچه در دل میبل عُمق و ردوـیَّت داشت/ 
 (710-717: الف: 0931اخوان، «)ترازـ نطق و نیّت داشت.ی همترازویی/ با دو کفّه
ی اداشتن و آن را در کنار انسان و وسیله« دین»گیرد که از نظر اخوان نگاه ابزاری به جا نشأت میاین عقیده از آن

و بینش  چه مهم است این است که انسان امروز با شامّهآن»ای کوتاه و حقیر است. برای تعالی او قرار ندادن، اندیشه
تر از بینی خود را ببیند. طرفمند امروز آشنا باشد، کمی هم آنبشری و اجتماعی به حقایق زندگی آزاد و شرف
های سودمند یا کار و زحمتهای بشری شرفو ایثار و محبّتتفاهم و الفت ارواح، رفاه و آسایش همگان، عدل 

دهد، ارجمند و عزیز چه ارزش به زندگی میها است آنچه مقدّس و شریف است. اینزیبای آدمیان، اینهاست آن
قط نگرد. امروز فهای کوتاه و پست و حقیر میاست . . .  انسان آزاداندیش، انسان واقعی امروز باالتر از این افق

انسان مطرح است و ارزش هستی و عمر و کار سودمند یا زیبای او کار شریف بشری و حمایت محرومین جوامع 
 (067-069: ج: 0931اخوان،«)بشری.
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ی تمام و کمال عقاید و افکارشان است؛ به بیان دیگر کسی اخوان از آن دسته شاعرانی است که شعرشان بازگوکننده
انگیزش خواننده ی تسلّط شگفتشود که در همان حال که به واسطهخواند با شاعری مواجه میاخوان را میکه شعر 

جایی که معتقد است ی یک شعر نگاه ویژه دارد و از آنترین جنبهبه عنوان اصلی« محتوا»کند امّا به را مسحور می
 (737: ب: 0931اخوان، «)عور نبوّت قرار گرفته استشعر محصول بیتابی آدم است در لحظاتی که انسان زیر پرتو ش»

تار و پود »شود. شود که در شعر کمتر شاعری یافت میصداقتی عجیب و اتفاقاً غیر شاعرانه در شعرش یافت می
های این شعر که کند در هم تنیده شده که زیباییچنان با عصری که شاعر در آن زندگی میمحتوای شعرـ اخوان آن

کند که با عصر شاعر آشنایی داشته باشد و این درست وجه تقابلـ شعرـ اخوان با هنر ای را محظوظ مینندهتنها خوا
( شاعر 97: 0935رضوانی، «)سازد.کالسیک و آن کیفیّتی است که شعر او را به معنای درست و دقیق کلمه مدرن می

کند نمایان ای که زندگی میی در گرداگرد جامعهعدالتکند که فقر و فحشا و به موازات آن بیدر عصری زندگی می
داند، مضامینی چون های جاری در جامعه میاش، شعر را انعکاس جریانی اجتماعیجایی که در اندیشهاست و از آن
ریّت بندد تا به شعشود؛ البته در این بین تمام تالش خود را به کار میهای اصلی شعر او میمایهعدالتی از بنفقر و بی

خواهد اخوان می»آورد. پردازی روی میگری و تمثیلای وارد نسازد، پس به شگردهایی مانند روایتشعر خود لطمه
ها آشنا شود. ها و دردهای آندر فضای باز و گسترده پرواز کند، همه جا را ببیند. در میان مردم بگردد، با زندگی آن

کشد، اوج و نشیند. به همه جا سرمیآید و زندگی مردم را به تماشا میاو چون پرستو در فضای باز به پرواز درمی
بیند جز تیرگی و تاریکی نیست. گویی همه جا را غبار اندوه و درد فرو پوشانده است. چه میبیند امّا آنفرود را می

توان آرام ست که نمیعدالتی و ناهماهنگی چیره شده اچنان فقر و تشنگی و گرسنگی و بیبیند در روی زمین آنمی
کند تا مرغ سقّا ی خویش بخواند پرستو بودن را رها میکه تشنگان را به آب و دانهنشست و ناچار برای آن

ای است بار از جامعهتصویری رسا و البته اندوه« تابیدبه مهتابی که بر گورستان می»( شعر 078: 0937اخوان، «)شود.
خواهد بر این سرزمینی که ا حدّ نفرت در خود جای داده است. شاعر از مهتاب میاخالقی را تکه فقر و فحشا و بی

 رسد، نتابد:ها به گوش نمیی فقیران و بدبختروزی مهد دلیران بوده و اکنون جز ناله
« برجای رطل و جام می»ی محزون بتابی . . . / حیف از تو ای مهتاب شهریور، که ناچار/ باید بر این ویرانه»     
ی جانسوز هو یا اباالفضل،/ یا ناله« بر جای چنگ و نای و نی»پی در مهد شیران./ « گوران نهادستند»ی زرق،/ سجّاده

 (75: 0956اخوان، «)هاخانمانها، بیها، بیچارهمسکینان، فقیران./ بدبخت
اخالقی ی فحشا را با بیرابطهآید اوج تأثیرگذاری را بر خواننده دارد و که در ادامه می« سالهزن ده»ترکیب 

 دهد:اجتماعی به خوبی نمایش می
بشنو تا  «ساله نی ده»ی چادر سیا دیدیم ای ماه/ آری ساله بود این/ کز گوشهده« زنی»لبخند محزون »      

 (73همان، «)ست و دردآلود و جانکاه/ وین جا جز این لبخند، لبخندی نبینی.بگویم/ این قصه کوتاه
اند و ی عدالت اجتماعی در جامعهزنندهدر ادامه انتقادی هم از ثروتمندان دارد به عنوان کسانی که برهماخوان 

 داند که البته دیدنی نیست:ی می«زنجیر زرّین»ها را گرفتار آن
ند تابی؟ ای مهتاب برگرد/ این کهنه گورستانـ غمگین دیدنی نیست/ جنبیدن خلقی که خشنودجا چرا میاین»     

 (80همان، «)خندی، امّا گریه دارد حال این شهرو خرسند/ در دام یک زنجیر زرّین دیدنی نیست/ می
-نیز حاکی از این حقیقت است که در شهری که فقر و فحشا و بی« گورستان»تمثیل شهری با این اوصاف به 

اخوان از یک سو از کاخ » رستان.هایی از حیات وجود ندارد و چیزی نیست جز یک گوکند نشانهعدالتی بیداد می
کند که با لباس گوید که آسوده در دامان کهکشان غنوده و از سویی دیگر مرد فقیری را مجسّم میرفیعی سخن می
کشد. او اگر چه بر مناعت طبع چنین شمار ناشی از فقر را بر دوش میپاره چون غربال، اندوه بیمندرس و پاره

های قشنگ )مظهر بیدادهای شوم( با مردم اسیر تواند از بیان تفاوت کاخیانسانی واقف است، امّا نم
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داری و استعماری سخن از تضاد طبقاتی، نظام سرمایه« مرد و مرکب»( در شعر بلند 66: 0931رجبی، «)سرباززند.
ی شدن هر روزه ترافتد عمیقچه در این بین اتّفاق میشود. آناست که در حقّ قشر فرودین جامعه روا داشته می
ی مورد بحث است. دستغیب از قول اخوان عدالتی در جامعهشکاف طبقاتی و در نتیجه افزایش روزافزون فقر و بی

داری هستند که با یکدیگر همدمند و ها بورژوای سرمایهدر شعر دو موش هستند. موش»گوید: ی این شعر میدرباره
چنین رمزی ی کارگر که همآن کارگران راه، مأموران راه، کارگرند. رمز طبقه همکار و کاالها دارند و انبارها دارند و
ی بد . . . بعد سرانجام هاش هست، درد زندگانی . . . زاد و ولد زیاد و تغذیههم ندارند. دهقان هم که خودش و بچّه

گر پیدا بلکه هنوز آن چارهی دردها باشد، ی همهروشن شد که این نه آن مردی است که باید منتظرش بود و چاره
 ( و به قول روستاییـ در شعر، سگ زرد برادر شغال است:96: 0937نقل از دستغیب، «)نشده
است./ آن سگ دانی؟ زن! این بازیتو چه می»گفت راوی: روستا در خواب بود امّا/ روستایی با زنش بیدار:/ »   

آلود/ خاست از جا تا بپوشاند/ نیست؟/ زن کشید آهی و خوابای هر گرد گردو زرد این شغال، آخر/ تو مگر نشنیده
 (95: الف:  0931اخوان، «)آمد باد(روی آن فرزند را که خفته بود آنجا کنار در )می

جایی که موضوعی اخالقی در قالب بیان واقعیّت مطرح اخوان اصوالً آدمی نیست که اهل تساهل باشد به ویژه آن
آید. در بحثی ش مجال ظهور یابد، سر سوزنی از موضع اعتقادی و راستین خود کوتاه نمیباشد و قرار باشد در شعر

کنند و مردم این گویم مملکت را دارند غارت میآقا بنده می»گوید: آید میی محتوای شعر پیش میکه درباره
گویی؟ دارم؛ خُب تو چه میکشم، خشم و خروش کنم، فریاد میآید. من ناله میاند دارد این بال سرشان میجوری

 (87: ب: 0931اخوان، «)چه دردی داری؟
ی آزمایش سربلند ها کشیدند و از کورهحال مردمی است که در طول تاریخ سختیاگرچه وصف« میرا »شعر 
شه اند که همیتواند متضمّن این معنی باشد مردم این سرزمین، مردمی بودهاند امّا در زیرساخت خود میبیرون آمده

آلودی است به فقر این شعر اعتراض خشم»اند. کردند بودهجویان بر آنان وارد میدر فشار نوعی فقر مادّی که سلطه
کن کردن این حاصلی است که برای ریشههای فردی و اجتماعی بیای به تالشی ما و اشارهمادّی و معنوی جامعه

ای در گلوی رسیده است. قلب او در این شعر چون بغض کهنهای نبیماری از دیرباز آغاز شده و هرگز به نتیجه
(. شعر با پوستینی 066: 0930نیا و دیگران، محسنی«)خواهد که منفجر بشود.لولد و گویی هر لحظه میکلمات می
 تواند نمادی از اصالت و هویّت تاریخی باشد و هم نمادی از فقر:شود که هم میکهنه آغاز می

نه دارم من،/ یادگاری ژنده پیر از روزگارانی غبارآلود./ سالخوردی جاودان مانند./ مانده میرا  پوستینی که»     
 (97، الف: 0933اخوان، «)از نیاکانم مرا، این روزگار آلود.

ی او را نوترک کند امّا ناگهان توفان کاله و جبّهکم شبکرد کمکند پدرش داشت تالش میکه راوی نقل میاین
های مستمری باشد که مردمان این سرزمین در طول تواند نمادی از کوششزند، میمیچیز را برهم خشمی همه

 ماند:ای نافرجام میاند امّا هر بار با دسیسهتاریخ برای تعالی و ترقّی خود انجام داده
وستین را نو کند ها زین پیشتردر ساحل پر حاصل جیحون/ بس پدرم از جان و دل کوشید،/ تا مگر این پسال»   

-شد،/ کشتگاهم بر  و بر میی من نوترک میکم شبکاله و جبّهداشت کم»گفت و بودش یاد:/ ـ بنیاد./ او چنین می

داد./ ناگهان توفان خشمی باشکوه و سرخگون برخاست./ من سپردم زورق خود را به آن توفان و گفتم هر چه بادا 
 (98-97همان، «)باد.

تواند ببیند و ی اضطرابـ انسانیـ شاعری متعهّد و صادق است که نمیاجتماعی اخوان نتیجهتوان گفت اشعار می
ها مبتالیند در قصر آرزوهای خیالی خود خوش نشیند. هایش به انواع کاستینوعسکوت کند و در حالی که هم

-ا سهل و آسان ممکن نمیرفتار که روزگار وصل رزدگی اخوان، رنجش او از روزگار کِداری و شتابناخویشتن»

ها را اندیش و یا دانشمندی که تجربهداری مردی مآلدهد که ساکت و صبور بماند. خویشتنسازد، او را امان نمی
ی عاطفی خود از زندگی، یعنی شعر نمایی از عینیّت واسطهی بیتاب به مدد تجربهکند. ناچار دل بیتکرار می
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ی خود را به گذارد تا به یادگار بماند و یا بدین شیوه رسالت شاعرانهن به نمایش میروزگار تلخ ما را در قالب واژگا
 (36: 0931کاخی، «)انجام رساند.

 ستیزی. ظلم2-2-7

ادامه دارد، امّا در نزد شاعری مانند اخوان که « فقرستیزی»ی جریان ای است که در ادامهمقوله« ستیزیظلم»اگرچه 
-گران باشد، تبدیل به یک رویکرد فکریـ اخالقداند که باید خار چشم ستمای می«یادنامهفر»و « دادنامه»شعر را 

ترین مسائل چنان انسانی باید باشد که نه تنها با اصلیاو معتقد است انسان شاعر در جامعه آن»شود. مدارانه می
و اشتغاالت روحی و اجتماعی زمانه  ترین مشکالت انسانی و امور معنوی روزگار و مسائلفکریـ اجتماع، با اساسی

ها را نیز داشته باشد. از این ها و برخوردها و عملترین تلقینی خود سر وکار داشته باشد، بلکه انسانیو جامعه
-ی ستمی ندا و نالهشود و پاسخ دهندهنامد که خار چشم ستمگران میمی« فریادنامه»و « دادنامه»روست که شعر را 

گوید طبیعی است وقتی انسان شمارد و میها میومان، و آن را پناهگاه روحی و معنوی برای انساندیدگان و مظل
طرف و بیگانه نشمرد و نسبت به مسائل جاری و اصول و امور مبتال به ی خود بیشاعر خود را در روزگار و جامعه

کند. سانی و اجتماعی، شعر او را تسخیر میاجتماع و نسل عصر خود تلقّی فعّاالنه داشته باشد، طبعاً آن مسائل ان
اخوان، «)داشتن در خاک، خاک، خاک انسانی.چه مهم است اتّکا به زمین و انسان است و ریشهبنابراین به اعتقاد او آن

0937 :077) 
ی؛ گیر و همیشگای است نفسی اخوان با بیداد و هر چه که با روح جایگاه انسانی در تضاد است مبارزهمبارزه
گوید و فهم میکند. در مراحل ابتدایی تحت تأثیر ادبیات کالسیک صریح و روان و همهی بیانش فرق میفقط نحوه

-بار در قالب گزارهبعد از کودتا به دالیلی از جمله پی بردن به روح شعر نو و به وجود آمدن فضای سیاسی خفقان

ی ی آغاز داشته و یک مرحلهن و عدالت و مبارزه، یک مرحلهدر حقیقت، این گرایش به انسا»های روایی و نمادین. 
ای از تردید ی پیش از شکست بوده است که با همین عریانی و وضوح و فقط گاهی در هالهتداوم. آغاز آن در دوره

های ی پس از شکست است که غالباً تابع گرایش مسلّط و کلّی اندیشهزالل، گزارش شده است و تدامش در دوره
( اخوان در 889: 0937مختاری، «)ها را هویّت بخشیده است.ی شکست آنتر است که فلسفهتر و عمیقیچیدهپ

 دار خود اشاره دارد:نویسد به این مبارزات دامنهشعری که خطاب به موسوی گرمارودی می
ــی  » ــود م ــارکو خ ــن ک ــرده م ــنم و ک ــیشک  ام از پ

 

 آثــــار گــواه اســت و شناســی تــو خــود آن را      

 

 عیــان اســت« طــاغوت»ســی ســال نبـــــرد مــن و 

 

ــان را      ــت، عی ــل گف ــت، مدثَ ــان نیس ــه بی ــت ب  حاج

 

ــد    ـــتی و تبعی ـــاری و بدبخـ ـــدان و گرفتـــ  زنــ

 

ــردو مــن و آن کــم       «خبــران را . . . خــود بــود نب
 

 (  038، ب: 0933)اخوان،                                                                                                  
آورد. وقتی راوی از او داستان یک مردو دردمندی است که آواز چگورش روح راوی را به درد می« آواز چگور»
 پرسد:می

ست؟/ با ساز در این چگور پیرـ تو، ای مرد، پنهان کیست؟/ روحـ کدامین دردمند آیا/ در آن حصارـ تنگ زندانی»   
 (73: ج: 0931اخوان، «)آواز، این چه آئین است.پیرت این چه 
 دهد:پیر پاسخ می

ست در این ها جدسته،/ آزرده و خسته،/ دیریی ماست./ از قتل عام هولناکو قرناین روح مجروحـ قبیله». . .    
ئین عزیزیش ای همدرد/ خواند رثای عهد و آای دمساز و باشد پنجهکنِـ حسرت مأمنی جُسته./ گاهی که بیند زخمه

 (73-73همان، «)را/  غمگین و آهسته
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ها از نامردمی رنِ گوید همان سرزمینی ابا اجدادی شاعر است که قرنای که مرد چگوری از آن سخن میقبیله
گوید. این فرزندان نمادی از فرزندان وطن کشیده است. در ادامه مرد از شش فرزندی که تیرباران شده سخن می

 ی شاعر جان را فداکردند:های سیاسی دورهدرگیریشاعر است که در 
باره بارون/ از خان خانان، ای خدا، سردار باره بارون، ای خدا، میشو تا به شوگیر، ای خدا، بر کوهسارون/ می»   

بجنورد/ من شکوه دارم، ای خدا، دل زار و زارون/ آتش گرفتم، ای خدا، آتش گرفتم/ شش تا جوونم، ای خدا، شد 
 (73همان، «)زارونبارون/ ابر بهارون، ای خدا، بر کوه نباره/ بر من بباره، ای خدا، دل اللهتیر
ی خود اخوان حاصل دوران زندانی اوست. ای است که به گفتهنام منظومه« گوید: امّا باید زیستزندگی می»

ی استان، شرایط نابسامان جامعههای دالی پرداختن به زندگی شخصیّتکند در البهاخوان در این منظومه سعی می
-هایی به نظم، با فصلای منظوم است، یادداشتاین یادگزاره»گوید: ی کتاب میخود را نیز منعکس کند. در مقدّمه

ی بندی و کمیّت و کیفیّاتی که دارد. شعر به معنای معهودش نیست بلکه نوعی نظم و نظام است که برای خواننده
( اخوان با اشاره به رمزی بودن این اثر، 080: الف: 0931اخوان، «)پیداست که چیست. رمز آشنا، دار و ندارش

کند. برای مثال شاغالم پیرمردی است که خان ی ویژگی، حال و هوا و فضایی که شعر دارد میخواننده را متوجّه
 زندان است: زنش را ربوده است و او هم خان را کشته است و به همین سبب سالیان درازی است که در

 (056همان، «)را کُشت . . .  خانربود، او نیز  خانپیر را گویم،/ که زنش را  شاغال ِ»     
را به این سمت « ی رمز آشناخواننده»برای شاغالم به قول خود « پیر»اخوان با زیرکی و با به کار بردن صفت 

را در زندان باخته و از دست داده است که در کند که این مرد به سبب دفاع از شرف و ناموسش عمرش رهنمون می
ای نیز گونه« ی یک قهرمان با توستنطفه»ی شاعر. شعر بار جامعهای است به وضعیت اسفی بعد اشارهمرحله

ها است. مرد کُردی که محکوم به مر  است، در راه هدفش از تصمیم راستین خود پردازیدیگر از این دست صحنه
 کند:های مادرش مبنی بر تسلیم و توبه نیز در او اثر نمیجایی که خواهش زند، تاسربازنمی
ی زن است انگار/  باغ و بستان سوختهنه چندان دور/ شیونی از مادری، کامل آید به گوش، از آنچه میآن»    

 (797همان، «)کاشانه بر بادی است.
ماهی است باردار است با خود خود را که اتفاقاً یک گیرد به کرمانشاه برگشته و عروس پسرمادر پسر تصمیم می

رسد که کار از کار گذشته بیاورد تا شاید با این ترفند عاطفی پسر را راضی به توبه کند. امّا عروس وقتی به زندان می
 است:
 ر آمدشد/ پیرزن، بدبخت، این نوبت/ با عروس باردار خود به دیدار پس« طور دیگر»در همین مدّت قضایا »   
 (799-798همان، «)حیف امّا حیف!/ چند روزی ار قضایا دیرتر آمد.   

 دهد:اخوان با بیانی بسیار تأثیرگذار دختر را چنین مورد خطاب خود قرار می
بینی،/ کاین زمان آبشخورـ ما، از دانم که میمیهن کُردم!/ من یقین میهی بگردم دخترم را، دختر با غیرتم، هم»   

دانی دانم که ست؟/ خوب میست؟/ و کشان ما را به سوی خویش/ چه لجن در ذات دریاییسروپایی یچه رود ب
 (798-797همان، «)ست.ست./ با شبی چونین/ در کمین ما چه بد روزی و دنیاییخوب/ که چه بد دهری و دنیایی

کند و هر لحظه آبستن ی میای که شاعر در آن زندگجا نمادی است که سیاهی و خفقان جامعهدر این« شب»
ی خطیری که همان به دنیا آوردن و تربیت و پرورش ی وظیفهحواد  ناگوار است. در آخر شاعر دختر را متوجّه

 کند:یک پهلوان است به او گوشزد می
ن دخترم! ای دختر کُرد، ای گرانمایه/ یادگار آن شهید، آن پهلوان با توست./ قصر شیرین جوانی، ای بهی»    
ی یک ی جاندار زیبایی/ بیستون غیرتو کرمانشهان با توست./ قدر بشناس و گرامی دار دختر جان/ نطفهتندیسه

 (796همان، «)قهرمان با توست!
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آل ضروری و ی ایدهتک افراد جامعه را از جمله زنان را در قبال ساختن جامعهبه این صورت اخوان نقش تک
گوید: بدیل و برجسته دانسته و می، نقش یک شاعر را به عنوان سخنگوی جامعه، بیداند. البته در این بینواجب می

ها و ترین نقطهترین اعضا و عناصر، الاقل یکی از حسّاسانسان هنرمند و شاعر در یک جامعه اگر نگوییم حسّاس»
ن نسبت به حال و هوا و ی بشری. بنابرایهای پیکره و درخت آدمیّت است. درختی در جنگل انسانی و جامعهشاخه

العمل دارد. هر نسیم آرام یا باد تندی چند و چون اوضاع کیفیّات و و کمیّات آن جمع و جامعه حسّاسیّت و عکس
کند و طبیعی وزد، هر بارش و تابش، ضربت و ریزش و نواخت، بر او و در او شاید بیش از دیگران تأثیر میکه می

ی خود است، بیش از دیگران صدایش دربیاید، ی روزگار و جامعهه زبان و زبانهاست که او، خاصّه به این دلیل ک
فریاد و ضجّه، یا آواز پرشور و شعف داشته باشد؛ اگر خالف این باشد معلوم است که آن عضو مرده است، آن 

های چشمهی درخت بشریّت است. معلوم است ریشه در خاک ندارد و از سرشاخه منقطع و جدا از پیکره و ریشه
 (38-37: ب: 0931اخوان، «)کند.زندگی تغذیه نمی

 گری. مبار ه و انقالبی2-2-7

تواند حرف بزند ی آن میای است که اخوان به واسطهادبیات و در نزد اخوان شعر نه تنها یک هنر صرف بلکه وسیله
یابد. در وطن و در کنار مردم را باز می ی خودای دانست که او با آن هویّت گمشدهتوان آن را وسیلهتا جایی که می

تواند برتابد، رود را نمیعدالتی و فقری که بر مردم سرزمینش میکند، بیسرزمین خود هویّت خود را جستجو می
بیند تا روزی به سرمنزل هستی که همان کند، چاره را در قیام و مبارزه میشود روایت میهایی که بر مردمش میستم
من همیشه برای ادبیات وظایفی قایل بودم و آن وظایف همیشه »گوید: ست برسند. برای همین است که میا« آزادی»

دانم وظایف اجتماعی و اخالقی ادبیات بوده است و حاال هم اعتقادم فرق نکرده است. اثری را جزو آثار پیشرو می
ایص با سیاست همسایگی و گاه برخورد پیدا که دارای اثرات اجتماعی و انسانی باشد. این نوع آثار در بعضی خص

ی آثار مرداد دچار خفقان شدند، همه 73ی نسل من، کسانی که با کودتای ی بیست و چند سالهی مبارزهکند. همهمی
ی طاغوت مخالفت رو در رویی شد و با سیاست دورهشان دارای همین جهات بود و آثار پیشرو محسوب میادبی

: 0931اخوان، «)های انسانی، اجتماعی و انقالبی مطرح بوده است.خود من گواه است که هدفداشت، همین آثار 
تواند صرفاً راوی ظلم و ستمی که بر ی حماسی نمیچه مسلّم است این است که اخوان با آن روحیّه( آن788ب: 

ی اصل مبارزه یا کلّ حرکت دربارهاخوان بیشتر »رود، باشد. البته با توجّه به این نکته که انسان و انسانیّت می
 (881: 0937مختاری، «)های اجتماعی در این حرکت.ی اجزای زندگی گروهاعتراضی سخن گفته است تا درباره

اند. یکی ی شهریاری که به او امیدها داشتهداستان گفتگوی دو کبوتر با هم است درباره« ی شهر سنگستانقصهّ»شعر 
ها را به یابد و امید دارد که روزی قیامی کند و اهریمنی ایران را در این شهریار میگذشتهاز کبوترها نشان بزرگان 

 بند بکشد:
بینم در او بهرام را ماند/ همان بهرام ورجاوند/ که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست/ ها که مینشانی»   

کوه./ پس از او گیوـ بـن گودرز/ و با او توسـ بـن آور،/ هزاران طُرفه خواهد زاد ازو بشهزاران کار خواهد کرد نام
نوذر/ و گرشاسبـ دلیر، آن شیرـگُندآور/ و آن دیگر/ و آن دیگر/ انیران را فرو کوبد وین اهریمنی رایات را برخاک 

 (03: ج: 0931اخوان، «)ست،پریشان شهر ویران را دگر سازد.ست، ناخوبیچه ناپاکیاندازد./  بسوزد آن
ها بر خود دیده است. همان سرزمین شاعر است که هم از سوی سران مملکتی و هم بیگانگان ستم« انشهر ویر»

جایی سنگستان شده است که از گلوی کند که نام این سرزمین از آنی این موضوع میاخوان در ادامه ما را متوجّه
 باشد:موشی صفت اوست، میساکنان آن صدای اعتراضی برنخاسته است و رفتارشان مانند یک سنگ که خا

جا نام او شد شهریار شهر صدایی برنیامد از سری، زیرا همه ناگاه سنگ و/ ] سرد گردیدند/ از این»   
 (77همان، «)سنگستان.
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شنود به شرطی پرسد که آیا امید رستگاری است جواب آری میهنگامی که یکی از این دو کبوتر از دیگری می
 اسپندان مدد بگیرد و این یعنی دعوت به نوعی قیام:که از اهورامزدا و امش

سخن بسیار یا کم، وقت بیگاه است./ نگه کن، روز کوتاه است./ هنوز از آشیان دوریم و شب نزدیک/ »ـ    
ش طلسم بسته ی این پیر مسکین را/ بگو آیا تواند بود کو را رستگاری روی بنماید؟/ کلیدی هست آیا کهشنیدم قصّه
 بگشاید؟
-ای روشن./ از اینای ژرف است،/ در او نزدیک غاری تار و تنها، چشمهـ تواند بود./ پس از این کوه تشنه دره  

مردگی از خویش ها دلجا تا کنار چشمه راهی نیست./ چنین باید که شهزاده در آن چشمه شوید تن/ غبار قرن
سالخورد نغز بستاید . . ./ تواند بود و باید بود/ از اسب بزداید،/ اهورا و ایزدان و امشاسپندان را/ سزاشان با سرود 

 (78-77همان، «)افتاده او، نز اصل.
دارد و این کار برای او حکم یک عبادت روزانه و از سر برنمیگاه از دعوت مردم به مبارزه دستاخوان هیچ

آن تقابل شأن آدمی با »داند. ندادن میتکلیف را دارد. زیرا او منزلت آدمی را در این مبارزه کردن و تن به خواری 
شان در برابر طال، تبار بیداد، تبار شقاوت، تبار شاهان و زدگان و شرف و اصالت انسانیدشمنان آدمی، آن تبار ستم

جایی که شعر اخوان یادکردی از ( آن888: 0937مختاری، «)امیران و . . .  همچنان یک اصل پایدار در ذهن اوست.
گیرد به طوری که در آن نوعی حسرتو با اشتیاق ی شکوه و بزرگی به خود میقاومت است، رنگ و جلوهمبارزه و م
 از این دست اشعار است:« هااین چنین لحظه»شود. شعر دیده می
های های مهابت و هیبت . . ./ لحظههای شگرف و باعظمت/ لحظههای زنده و گرم/ لحظهها لحظهلحظه»   

های شگفت و های تالش و جنبش و جوش . . ./ لحظههای حمیّت و غیرت/ لحظههوش/ لحظه نهیب و همّت و
 (011-010: 0956اخوان، «)شورانگیز/ همه پر گیر و دار و شعر و شعار/ همه پر قیل و قال و جنگ و گریز.

به مردمی که  شود حتیّ نسبتدار و تند میبیند، لحن او لحنی نیشهمتّی میجایی که سستی و بیولی آن
 دوستشان دارد:

 ی مـــدهوش آی فغـــان زیـــن گـــروه خفتـــه   »

 

 جـــــان!ی بـــیآی، فــــغان زیـــن گـــروه مــــرده 

 

ـــزوّر    ـــط مـ ـــن بلیــ ــو، کیــ ـــق تـ  وای ز عشــ

 

ــی  ـــان    م ـــای تــو درمـ ـــهر دردهـ ـــشود بـــ  نـ

 

ـــی        ــه باق ــه ســود ک ــد چ ـــیر ش ــن اسـ ــک ت  ی

 

ـــنه  ـــادان گرســ ـــله و نــ ـــض و ابـ ــد و مریــ  انـ

 

 بـــرد فرنـــگ و تـــو خـــاموشتـــو را مـــی نفـــت

 

 منتــــــظر آســـــــمان و یـــــاری شیــــــطان    

 

ـــب     ــو از غیـ ــر تـ ـــید بهـ ــه آرد کلـ ــت کـ  کیسـ

 

 عیــب بــــود ایــن جمـــــود، کلـــّه مجــــنبان      

 

ـــکن   ـــکن، بشـ ـــک بشـ ــه پتـ ــتم را بـ ــل سـ  قفـ

 

ــتان . .    ــتان بسـ ـــم بسـ  .«حـــــق خـــود از خصــ

 

 (007-006: 0930)اخوان،                                                                                             
 ها به هم:تفاوتی انساننیز اعتراضی است به خاموشی و بی« فریاد»شعر 
 ها را، تارشان با پود.فرشها و سوزد این آتش،/ پردهسوز/ هر طرف میست، آتشی جانام آتش گرفتهخانه»   
 (56: 0956اخوان، «)دوم گریان،/ در لهیب آتش پر دود.من به هر سو می    

گونه دارد و با به گرانه، بلکه لحنی مالیم، خواهشبا این تفاوت که این اعتراض نه لحنی سخت و سرزنش
 شود:می ی تهکّمیه که اثرگذاری خاصِّ خود را دارد، بیانکارگیری نوعی استعاره

چه دارد منظر و ایوان./ من به چه دارم یادگار دفتر و دیوان؛/ وانسوزد این آتش/ آنچنان میوای بر من، هم»   
کنم خاموش،/ وز لهیب آن روم از هوش/ ز آن دگر سو شعله برخیزد، به گردش دستان پُر از تاول/ این طرف را می

اند این مهربان همسایگانم شاد در بستر،/ صبح از من شود نابود./ خفتهداند، که بود من دود/ تا سحرگاهان، که می
کنند از خواب،/ مهربان همسایگانم از پی امداد؟/ سوزدم این آتش مانده بر جا مشت خاکستر؛/ وای، آیا هیچ سربرمی

 (53همان، «)کنم فریاد، ای فریاد، ای فریاد! بیدادگر بنیاد می
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ای زندگی کنند که بتوان در آن طعم آزادی را وان برای این بود که خود و مردم سرزمینش در جامعهتمام تالش اخ
تا بدین حد برای اخوان اهمّیّت دارد تا جایی که او حتّی شعری بلند صرفاً در « آزادی»ی چشید. امّا چرا مقوله

الف تمام موجودات هستی، وجود بر سراید؟ سارتر با پیش کشیدن این موضوع که در انسان بر خوصف آن می
گذارد که از دید اغلب فالسفه پنهان مانده بود و آن عبارت است از ای میماهیّت مقدّم است، دست بر روی نکته

آید و سپس در طول زمان ماهیّتش شکل کند که انسان ابتدا به وجود میپذیری. او به درستی اشاره میمسئولیّت
دهد. این موضوع در انسان باعث به مدنی و در کنار افراد دیگر به حیاتی معنادار ادامه میی گرفته و در یک جامعه
ها در این دنیا تنها هستند و به شود. به بیان دیگر انسانمی« پذیریمسئولیّت»و سپس « انتخاب»ی وجود آمدن مقوله

این موضوع منوط به این است که نخست آزاد توانند به یکدیگر کمک کنند. این واسطه تنها خودشان در این دنیا می
ما تنهاییم. بدون دستاویزی که »باشد که بتواند انتخابی کند و در ادامه ملزم به پذیرشـ مسئولیّتو انتخابـ خود باشد. 

کنم. بشر محکوم بیان می« بشر محکوم به آزادی است»ی عذرخواه ما باشد. این معنی همان است که من با جمله
ی کارهایی است را خود را نیافریده و در عین حال آزاد است زیرا همین که پا به جهان گذاشت مسئول همهاست. زی

مرز میان هویّت داشتن و یا نداشتن انسان است. « آزادی»در دیدگاه سارتر   (96: 0973سارتر، «)دهد. که انجام می
سوسی چیزی جز خود آزادی نیست، پس همین که کنم که هدف از آزادی، در هر امر محهنگامی که من اعالم می»

تواند جز یک چیز طلب کند و آن آزادی و هاست، پس دیگر نمیبشر متوجّه شد در عین وانهادگی، واضع ارزش
یابد ( امّا باید توجّه داشت که این آزادی زمانی معنا می65-63همان، «)هاست.ی ارزشاختیاری است که اساس همه

که ما ضمن این»دیگر افراد مطرح شود و در افقی که رو به عدالت دارد به آن نگریسته شود.  که در کنار آزادیـ
یابیم که این آزادی کامالً وابسته به آزادی دیگران است و نیز آزادی دیگران وابسته به خواهان آزادی هستیم، درمی

-که آزادی دیگران را نیز به همانر اینتواند آزادی خود را هدف خویش سازد مگآزادی ماست . . . هیچ کس نمی

 (63-63همان، «)گونه هدف خویش قرار دهد.
بخش تمام مبارزات و برای اخوان آرمانی است که یک عمر در پی آن دویده است و قرار است نتیجه« آزادی»

 یافته است:ستیزهایی شود که عمری را بر سر آن گذرانده است تا جایی که برای او تقدّسی در حدّ یک مذهب 
 قــانونـ حکــیمـ دهــــــر در پــیش مــن اســت     »

 

ــت      ــن اس ــشـ م ــمـ دل ـ ری ــم زخ ــرهم و ه ــم م  ه

 

 پرســد ز مــن اهــل دلــی کــیش تــو چیســت؟      

 

ــت      ــن اس ـــش م ـــفا کیـ ــلح وصـ ــی و ص  «آزادگ
 

 (973، پ: 0933)اخوان،                                                                                               
ی آن نباشد امّا با معنای مدرن و البته عمومی آن که امری شاید در دیدگاه اخوان منظور از آزادی به معنای پیچیده

ی نخست به معنای آزادی فرد از فرمانروایی آزادی در جهان مدرن در وهله» شناخته شده است سازگاری تمام دارد.
خودسرانه است که در بیشتر دوران تاریخ به معنای آزادی از قدرت عریان دولت بوده است. این آزادی متضمّن و 

برخورداری از ای بشر است: آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی عبادت و حقّ مستلزم رعایت برخی از حقوق پایه
-ی مناسبی باشد از این گرهتواند نمونهمی« هاها و گر سگ»( شعر 91: 0938زکریا، «)تشریفات صحیح قضایی.

در »کند. چه که طلب مییابی به هر آنای که قدرتی عریان دارد برای دستخوردگی آزادی و فرمانروایی خودسرانه
ی مردم قهرمان کشورش، ستیزانه، امید با الهام از مبارزات ظلم0991های نهضت ملّی شدن نفت در آذرماه اوج سال
اند پذیر و سُست ارادهطلب، ظلمهای راحتنمادی از انسان« هاسگ»سراید که در آن را می« هاها و گر سگ»شعر 

-نماد انسان« هاگر »خرد و در مقابل ی او به جان میی سفرهماندهکه خشنونت ارباب را به جهت استفاده از پس

ی شکارچیان و مر  را به جان ها و مشقّات چون گرسنگی، سرما و حتّی گلولههای مبارزی هستند که انواع سختی
های دنیوی را به هایی که آزادگی و رهایی از قید قدرتدهند؛ انسانو اسارت نمی پذیرند امّا تن به ظلم و سلطهمی

ی دشمنانی چون گرسنگی، ها در حالی که به واسطه( گر 916: 0956نی، اما«)دهند.راحتی و آسایش ترجیح می
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هاست، گر دلیری و اعتقاد راسخ آنمندانه که بیاندادن هستند، با زبانی سخاوتهای دشمن در حال جانسرما و گلوله
 گویند:عزّت آزادگی را بر مر  ترجیح داده و می

هاست./ که این خون، خون گرگان خانماناین خون، خونـ ما بی بنوش ای برف! گلگون شو، برافروز/ که»     
سر بر برف، خورده،/ دویم آسیمهست/ که این خون، خونـ فرزندانـ صحراست/ در این سرما، گرسنه، زخمگرسنه

 (63: 0956اخوان، «)چون باد./ ولیکن عزّت آزادگی را/ نگهبانیم، آزادیم، آزاد.
گر روزگار و کند؛ حسرتی که بیانوضوح تمام و با حسرتی از صمیم دل یاد می از آزادی با« چیستان»در شعر 

جا صرف کرده است. در این« آزادی»نیافتنی یعنی عمری است که شاعری عاشق چو او برای این معشوق دست
-همانهاست، هر جا که او باشد بهشت ی انسانماند، آرزوی همهچون شهیدی که در خاک خفته است می« آزادی»

 جاست، گمشده گوهری نایاب و عزیز است که از زور و زر و علم و هنر و آبادی همه و همه برتر است:
 چــــیست آن نـــامـ فرامــــوش شــــــــده    »

 

 مثــــلـ پیغـــــــامـ فرامــــــوش شـــــــده 

 

 آن شــــهید آرزوی خفتــــه بــــه خــــــــاک  

 

 خونـــش از گودو شـــهادت شـده پــــاک  

 

ــا   ـــلـ م ـــیده نســــ ـــام شنـــ ــت از آننــ  س

 

ــده   ـــت از آن . . .یــک نــــشان لیـــک ندی

 

ـــبختی    ــه خوش ـــیدو هم ـــت . . . او کلــ  هاسـ

 

ــودرـ سختــــی   هاســت . . .عمــــر بــی او صُ

 

 . . . و آه، ای گوهــــــرـ نایــــاب عــــــزیز 

 

 تــو نیـــــرزد بــه پشـــــیززنــدگـــــی بــی 

 

ـــادی   ـــر، آبـــــ ـــم، هنــــ  زور، زر، علـــــ

 

ـــری، ای   ـــه برتــــ  !«آ ادیاز همــــــــ

 

 (901-900، ب: 0933)اخوان،                                                                                   

 گیرینتیجه .9
تر ران از سنّت به مدرنیته قلمداد کرد. در این بین باید گفت کمترین اتّفاق در مسیر تحوّل ایتوان مهممشروطه را می

ی شعر فارسی در دو بُعد فرم و محتوا خوش دگرگونی شد به طوری که اساس هزار سالهای مانند ادبیات دستمقوله
ی را به خود دید ای مرتبط با محتوا تحوالتدچار تغییرات بنیادین گردید. در این آمد و شد اخالق نیز به عنوان مقوله

کنندگان همیشگی و و مضامین جدیدی را تجربه کرد. اخوان ثالث به عنوان یکی از شاعران ممتاز و منتقدان و دنبال
مندی از این میرا ، درک زدنی خود از میرا  ادبی ایران، سعی داشته در عین حفظ و بهرهجدّی شعر، با تسلّط مثال

و « اجتماعیات»هایش داشته باشد؛ به همین سبب با بذل توجّه تمام به ا و دغدغهی روز خود، نیازهدرستی از جامعه
ای که از سویی با محتوا مرتبط است و از سویی قرار دادن آن در مرکز شعر خود، از مضامین اخالقی به عنوان مقوله

برده و در کنار توجّه به ترین آبشخورهایی فکری خود بهره شود، به عنوان یکی از مهمدر اجتماعیات تعبیر می
توجّه داشته و از این « خواهیآزادی»و « گراییانسان»، «پرستیوطن»مضامین سنّتی اخالق به مضامین مدرنی مانند 

 شود. منظر یکی از پیشروان شعر معاصر فارسی محسوب می
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