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 در اشعار اخوان ثالث بر اساس نظریۀ اریک فروم تیشخصتحلیل نمودهای تعالی و تباهی 
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 دهیچک
نامتنی های بیشناسی، یکی از حوزهتحلیل و بررسی شخصیت و نمودهای تعالی و تباهی بر پایۀ روان

ین ترین نکته در اترین و مهمگران ادبی قرارگرفته است. اساسیبسیار مورد توجه تحلیل است که

ها در شعر شاعران است. در این مقاله های تعالی و تباهی و اشکال گوناگون آنها، بیان جلوهتحلیل

 اناخو اهی در اشعار مهدیشده است ـ دو مقولۀ تعالی و تبتوصیفی انجام –ـ که به روش تحلیلی 

شده است. اریک فروم، عقیده دارد که عشق و ابعاد ثالث، بر اساس نظریۀ روانکاوی اریک فروم بررسی

های ترین نمودهای تعالی و خشونت، شکست، تنهایی، خفقان و ناامیدی از نشانهآن یکی از اصلی

ج شده است. نتایین شاعر بررسیتباهی شخصیت است؛ بنابراین نظریۀ مقوالت مذکور در اشعار ا

های خود به مقولۀ تباهی ورزیآمده از این پژوهش بیانگر آن است که اخوان ثالث در اندیشهدستبه

عر، شا و نمودهای آن )ازجمله مرگ( توجه بیشتری داشته است و با توجه به نوع شخصیت و زندگی

قولۀ تعالی در شعر اخوان ثالث، تنها با های بیشتری داشته است. ماین مسئله در اشعار وی جلوه

 به وطن( نمود پیداکرده است. تجلیات عشق )عشق به انسان، عشق آرمانی، عشق

 اخوان ثالث، دیوان اشعار، تعالی، تباهی های کلیدی:واژه
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 مقدمه. 0

جود به و های انسانی و اجتماعیاثر نیاز دیگر، برعلوم بسیاری از  انندی مشناسوانر

های ویژگی نقد و بررسی که بهلب ؛تنها یک روش درمانی نیستاین علم  .آمده است

. به اعتقاد فروید، امروزه روانکاوی تنها علمی برای پردازدمیسی روانی هرک درونی و

انی های روح و روها نیست؛ بلکه ضمن توان بررسی و تحلیل ویژگیکاوش درون انسان

 در علوم انسانی معرفی کرده است.جانبه عنوان علمی همهرا به مردم، خود

ر ای دکنندهتعیین نقش تواندکه می است دانشی شناسیروان» بر این اساس  

 با فرد رفتارهای گیریشکل در را ذهن از برخاسته هایو اشتیاق آرزوها ها،نیّت

 .(9:0921صنعتی،) «داشته باشد رفتار اختالل هایعالمت

های ارزشمندی ی است که در این زمینه نظریهشناساناریک فروم یکی از روان 

کند و این احساس او معتقد است که انسان، خود را تنها احساس می»ارائه کرده است. 

تنهایی ناشی از این است که او برای کسب آزادی از طبیعت دوری جسته و با سایر 

شود، خود را گیری کرده است. هر قدر آزادتر میها کنارهآدمیان قطع رابطه و از آن

 (.026: 0972 )سیاسی، «یابدتنهاتر می

 اشتباهی و تعالی مقولۀ که است ایشاخص و برجسته پردازاننظریه از یکی او 

ژه در ویشاعران، به آثار در شخصیت روانکاوی رویکردهای تریناصلی از یکی عنوانبه

 و تباهی، تعالی برای فروم. است گرفته قرار توجه مورد عرصۀ شعر معاصر، بسیار

 ثالث اخوان اشعار تحلیل و بررسی در که است کرده مشخص و معرفی را نمودهایی

 .پردازیممی هاآن به

 خصوصیات معاصر، شاعران از بسیاری نسبت به توان گفت اخوان ثالث،می 

 اداعتی جوانی، دوران در عشقی شکست همچون مسائلی و دارد بیشتری گراییدرون

مرداد، محدود شدن آزادی بیان و قلم، پراکندگی  42دان، کودتای زن به رفتن و



 29/ فروم اریک نظریۀ اساس بر ثالث اخوان اشعار در شخصیت تباهی و تعالی نمودهای تحلیل

 در که بودند عواملی جملهاز ...و  فرزند مرگ بیکاری، مهاجرت، دوستان صمیمی او،

 .دخالت داشتند گراییدرون این

 زا او پس. است معاصر شعر هایچهره ترینشاخص از اخوان ثالث یکی تردیدبی 

 یباال قدرت با و کرد رهبری تنهاییبه را نو شعر جریان ایهحرکت از بسیاری نیما

 و ناب ترکیبات معانی و ابداع مفاهیم، پرداخت و در ساخت فکری توان و اندیشه

 رمعاص شعرای ترینبرجسته از یکی عنوانبه هامدت تا عرصه این در توانست خاص،

 .شود شناخته

 تحقیق سؤاالت. بیان مسئله و 0-0

 روانکاوی نظریات محورهای ترینمهم از او درونی و ذاتی هایویژگی و انسان شناخت

 و درک باید ابتدا متعالی مقصدی به رسیدن برای انسان کهاین. است فروم اریک

 او سرشت در ـ که اجتماعی و فردی خصوصیّات و درونیات از درستی دریافت

 .سازد متجلّی اشگیزند در را هاآن بتواند تا است ـ داشته باشد شدهنهادینه

 اربسی آدمی برای مناسب و درست دقیق، تعریف یافتن که است معتقد فروم 

 رضایت بدون حیوانات، سایر ها مانندانسان»است. همچنین او عقیده دارد که  دشوار

 .روندمی دنیا از خودشان ارادۀ یا رضایت بدون باز و اندآمده دنیا به خودشان ارادۀ یا

 فراتر هب میل صورتبه که شوندمی رانده تعالی به نیاز با هاانسان یوانات،ح برخالف اما

 شود،می تعریف آزادی و هدفمندی قلمرو به رسیدن و تصادفی و منفعل وجود از رفتن

 ثمربی یا بخشثمر هایروش طریق از ارتباط توانمی که صورتی همان به درست

 .نمود جوومنفی جست یا مثبت هایروش یقطر از توانمی نیز را تعالی کرد، دنبال

 .خشندب تعالی کردن آن نابود یا زندگی آفریدن با را خود منفعل ماهیت توانندمی افراد

 هاانسان اما است؛ شدهآفریده ازآنچه کردن مراقبت و بودن آفریدن، یعنی فعال

 هب قربانیان از طریق این به و سازند متعالی آن کردن نابود با زندگی را توانندمی

 .(012 :0962 )فروم، «بروند فراتر خودشان رسیدۀ هالکت
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 اششکنجه حالعیندر و سازدمی انسان را او آنچه شر از بکوشد تواندمی انسان 

ترین عاملی که این حس را در وجود رسد مهمشود. به نظر می خالص دهد،می

ها و خرد و عقالنیت و عشق است. اینسازد، اندیشه ور میکند و شعلهها زنده میانسان

مدارانه و توانند موجب تعالی و ایجاد یک گفتمان اخالقمحورهایی هستند که می

 هایی برای زندگی انسان ایجاد کنند.حال دشوارمند شوند و درعیناندیشه

 شود کهها پاسخ داده میدر پژوهش حاضر به این پرسش

ه مقولۀ تعالی و تباهی اریک فروم در اشعارش ای ب. اخوان ثالث تا چه اندازه0

 توجه داشته است؟

ترین مفاهیم و نمودهای تعالی و تباهی نظریۀ فروم در اشعار اخوان . برجسته4

 کدام است؟

 و ضرورت تحقیق اهداف. 0-4

 و نظرانصاحب هاینگرش و هانظریه اساس بر معاصر شاعران شعر تحلیل و نقد

 هایخالقیت و هاآفرینش به توجه با و دارد ایویژه اهمیت جهان بزرگ اندیشمندان

در  کاررفتهبه مفاهیم و مضامین ها،قالب تنوع همچنین و معاصر شاعران

 جملهاز اخوان ثالث. شودمی احساس بیشتر بررسی و نقد به نیاز هایشان،سروده

 اریختسبکی، سا خاص هایویژگی دلیل به که شعرش است معاصر برجستۀ شاعران

 عرش برجستۀ معیارهای از بسیاری توانو می دارد ایویژه اهمیت و جایگاه و مضمونی،

 هایورزیاندیشه از ایتازه زوایای و کرد بررسی و تحلیل مشاهده، را در اشعارش امروز

 پژوهش، این هدف تریناصلی ترین ومهم بنابراین کرد؛ آشکار مخاطبان برای را او

 و تعالی هایمقوله مضمونی، خاصه هایمایهبن و ساختاری هایهجلو و بیان معرفی

 .است توانا شاعر این هایسروده در فروم، اریک نظریۀ اساس بر تباهی

 



 29/ فروم اریک نظریۀ اساس بر ثالث اخوان اشعار در شخصیت تباهی و تعالی نمودهای تحلیل

 . پیشینۀ تحقیق0-9

 شدههای بسیاری منتشرمقاله ها وکتاب های اخوان ثالث تاکنوناشعار و اندیشه دربارۀ

 ررسیب به که اثری اما است؛ شدهانجام ر آثار ویای بگسترده تحقیقات کلیطوربه و

 اوانهروانک نظریات در تمرکز و متعالی تجلیات و رویکردها بیان با ثالث، اخوان اشعار

 بمطال تواندمی پژوهش این رسدمی نظر به اساس بر این. است نشدهبپردازد، انجام

 .بیان کند ایتازه

 گرفته عبارت است از:ثالث انجامهایی که در مورد اخوان برخی از پژوهش

(، نشر ثالث، اطالعات 0977چگور ) . محمدرضا محمدی آملی در کتاب آواز0

 داده است. ارائه (امید. م) ثالث اخوان مهدی شعر و جامعی دربارۀ زندگی

(، نشر آیه، بررسی قابل 0924« )آینه و آب زالل از». جواد میزبان در کتاب 4

 داده است. انجام (امید. م) ثالث اخوان یمهد باب شعر تأمّلی در

 رویکردهای از تحلیلی) ادبی نقد و ثالث اخوان». میری اصل و مشرف در مقالۀ 9

 و یاکوبسن ارتباط نظریۀ اساس بر (،0211« )(ثالث اخوان انتقادی آرای در ادبی نقد

 .انداختهپرد وی آرا در نقد هایویژگی و رویکردها بیان به محتوا، تحلیل شیوۀ با

 خوان در اخوان فلسفی هاینگرش واکاوی»زاده و پاشایی فخری در مقالۀ . عادل2

 گذشتۀ خصوص در اخوان هایگوییهای فلسفی، تناقض(، پژوهش0966) «هشتم

 .اندداده قرار بررسی مورد باستان را ایران

 دهایرویکر ترینمهم شناسیآسیب تحلیل و». مرادی و احمدی نیز در مقالۀ 9

 دتأکی با و محتوا تحلیل روش پژوهی، به(، مجلۀ شعر0966« )ثالث اخوان اشعار بر نقد

 94 عدادت الگویی،کهن- ایاسطوره و نمادگرایی شناسی،زیبایی اصلی رویکرد سه بر

 .اندکرده نقد و معرفی بندی،طبقه دربارۀ اخوان ثالث را شده نمایه مقالۀ
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 یقهای تحق. بحث و یافته4

 . نظریات تعالی اریک فروم4-0

اریک فروم اندیشمندی است که نظریات روانکاوانۀ او دربارۀ ابعاد شخصیت انسان 

ها خودشان باید ماهیت خود را اهمیت بسیاری دارد. وی معتقد است که انسان

که چیستی انسان اختالطی از خون و کثافت است؛ بنابراین آنجاییبیافرینند. اما از

 گوید انسان زمانیای از تحوّل و انقالب باشد. فروم میمانند نظام گشودهند بهتوامی

شود که از اصالت و سرشت اصلی خود دور شود و تسلیم دچار سقوط و هبوط می

 قدرت بیگانه گردد.

واقع سازگاری او با طبیعت و تصدیق ظهور انسان در تاریخ به»همچنین ازنظر فروم 

ان که انسهاست. با توجه به اینرفت عقل و عشق در میان انسانارائۀ آزاد رو به پیش

واند تمجهز به عقل و عشق است، باید در تاریخ پیش رود. تنها در تاریخ است که می

شود و خود را به ظهور فردیت خود را کامل کند. انسان در مسیر تاریخ دگرگون می

سازد، پس محصول ا میرساند. او محصول تاریخ است و چون خود، تاریخش رمی

 (.99: 0997 )فروم، «خویشتن است

نگرانۀ ساختار فکری اریک فروم، نیازهای درونی انسان به چهار ر تحلیل ژرفد

 دسته تقسیم شدند:

اش فروم معتقد است که انسان باید از ذات و سرشت حیوانی: تعالی به الف( نیاز

 ند.ارزش تلقّی نکای کمعنوان بندهبه سویی باالتر حرکت کند و هرگز خود را تنها به

 شود شناخته فردبهمنحصر فردی کهاین برای انسان یک تالش»: هویت به ب( نیاز

 انسان که هاییفضیلت طریق از هویت احساس. دارد خاصی هویت که کند احساس و

 «شودمی دیگر حاصل گروه یا فرد با همکاری و پیوستن راه از یا کندمی کسب شخصاً

 .(22 :0977 وردبی و دیگران،ن)



 27/ فروم اریک نظریۀ اساس بر ثالث اخوان اشعار در شخصیت تباهی و تعالی نمودهای تحلیل

 دارد؛ نیاز بینیجهان یک به فرد هر: »گیریجهت چارچوب به نیاز (ج

 فهم و درک در مداوم و ثابت طریق یک داشتن به میل فردی هر در دیگر،عبارتبه

 فردی هر در الزاماً و است روانی قالب یک واقعدر که نیاز این. دارد وجود هستی جهان

 «دباش دو این از مخلوطی یا غیرمنطقی یا منطقی اصل در است ممکن آید،می پدید

 .(77: 0920 شاملو،)

 اطالق محرّک محیط یک برای ما مداوم نیاز به» :تحریک و تهییج به د( نیاز

 مغز .کنیم عمل فعالیت و هوشیاری از باالیی سطوح در بتوانیم ما آن در که شودمی

 .ندک را حفظ خود عملکرد متعالی سطوح تا لبدطمی را مداومی بیرونی تحریک چنین

 «بود خواهد دشوار اطرافمان جهان با ما ارتباط تحریکی، حفظ و تهییج چنین بدون

 (.419: 0972 شولتز،)

 های متعالی در شعر اخوان ثالث. توجّه به اندیشه4-4

 و ایینیم مکتب شاگردان ترینبرجسته از یکی باید را ثالث اخوان بدون شک مهدی

 شۀاندی و شعر در تردیدبی شخصیت، تعالی و رشد به توجّه. دانست نو شعر شعرای

 ابعاد ازنظر متفاوت شاعری اخوان، امّا باشد؛ داشته جلوه تواندمی شاعری هر

 .است بینیو جهان گریاندیشه

 نیست آن دنبال به گاههیچ اما است؛ گراآرمان شاعری کلیطوربه ثالث اخوان» 

 یمان مثابۀبه گاههیچ او. کند رهنمون سویی و سمت به شعرش با را عمومی ارافک که

 آیینۀ او شعر .گیردنمی دوش بر هدایت پرچم. دهدنمی انجام را پیغامبری و رهبری

بانی مهر تصویر. دارند را او تصویر همه او، شعر فضای و بیان و زبان. است روحیات زالل

 اکپ دنیای با کودکان که است ارتباط در اششعری صمیمی دنیای با چنان او، چون

 هایشناشکیبی و هاقهر و آشتی ها،و دشنام هاحوصلگیبی ها،غم ها،گریه شان.کودکی

 .(26 – 27: 0970حقوقی، ) «اندصمیمانه و کودکانه همه
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 و هاآرمان همۀ اخوان ،«شاهنامه آخر»و  «سنگستان شهر قصۀ» در شعرهای 

ین ابیات ا بیشتر اصلی جوهرۀ. کندمی بیان تعالی سویبه حرکت در را خود آرزوهای

 تیح و بهترین و ترینمهم که است تالش در او. است سراییحماسه شبه نوعی اشعار

 هایهسرود در متعالی دنیایی به رسیدن. دهد ارائه شعر قالب در را ساختار ترینمحکم

 عمق در اما کند؛نمی خودنمایی ظاهر در چندان جلوه این. دارد خاص ایجلوه او

 هاظلمت و هاسیاهی شدن تمام و گریختن از خبر. است رؤیت قابل اخوان هایاندیشه

 ایمرحله به رسیدن و داشتن امید از نشان روشنایی، صبح دمیدن و مهر فرارسیدن و

 .باشد تواندمی انسان یک وجودی متعالی و یافتهرشد و تازه

 سحر/ در دهدمی خبر سپیده با و رفت سحر/ شب دهدمی خبر رمیده ظلمت از»

/ چاووش ...سحر/  دهدمی خبر دیده مهر ز اینک داشت و ندیده ماه به امید بیم، چاه

 (.441: 0974 اخوان ثالث،) «دهد سحرمی خبر رمیده امید/از ظلمت روشنای، قافلۀ خوان

 :هاستآسمان سویبه زگشتبا خواستار ثالث اخوان «آه سعادت» نام به شعری در

 ردیمبرگ باز تا بیا/ خیزنفرت و ستزشت زمین/برخیزیم برخیز همسفر ای بیا»

 بازی و/ تماشایی صبح آن هست، یادت داشت انگیز تماشاشگفت هامانآسمان سوی

 .(60: همان) «زیبایی امکان ترینعالی آن بود

 زا اسکندری که کندمی آرزو نادر یا اسکندر اخوان ثالث در شعر»از سوی دیگر،  

 یخلق باید چرا ...کند سرنگون را عصر شاهنشاه تاج و تخت و آورد روی میهن به خارج

 (.947: 0927 لنگرودی، شمس)« داشت؟ نگه نادرها و اسکندرها راه به چشم را

 کاشکی شد، نخواهد پیدا نادری اگرچه»که:  کندمی اشاره طنز، زبان به اخوان 

 جملهاز «اسکندر؟ یا نادر» فرخزاد، قطعۀ فروغ قول به. شود پیدا ریحداقل اسکند

 با او. دارد مستقیمی رابطۀ ما امروز اجتماعی عمومی زندگی با که است شعرهایی

د خو عقدۀ عصبانی، و آزرده احساس یک در و نگردمی اطرافش به خشم و اعتمادیبی

 .(094: 0921 آملی، محمدی) «گشایدرا می



 26/ فروم اریک نظریۀ اساس بر ثالث اخوان اشعار در شخصیت تباهی و تعالی نمودهای تحلیل

 نصیب / زانبی و خوار و بدبخت همان رفت / ما و بست را خود بار آمد که هر» 

: گویندمی فریب/ باز جز و فریب جز حاصل، چه دروغ زین جز و دروغ جز حاصل چه

 /کاشکی!امید: شد نخواهد پیدا شود/ نادری پیدا دیگری تا کن دگر/ صبر فردای

 .(49: 0969 ثالث، اخوان) «شود پیدا اسکندری

 شیوۀ آن و دارد شاعری و شعر در دیگر هنری که است شاعری ثالث، اخوان 

. گویدیم سخن خود خوانندگان با روایت و داستان با او. گزیندبرمی که است روایتگری

 دورۀ یک که است مردمی تجربیات از بیشتر او اشعار و محتوای موقعیت وسیلهبدین

 و حس حتّی یا سپری کنارشان در را سیاسی و اجتماعی هایاندیشه گاه و تاریخی

 .است کرده لمس

 بردمی ایپروانه قالب در را خود شاعر زمستان، مجموعۀ از «سنگر بی» شعر در 

 شهری اصطالحبه و پیله یک در اقامت و شدن خسته از. گویدسخن می آن زبان از و

 از گویدمی او. باشد پروانگان از بسیاری آرزوی که جاییبه رسیدن و پُردرد و کوچک

 :باشم پرستویی دارم دوست و امخسته حجاب این

 وحشی و است دردناک ...ام/زدهبرون دخمه سینۀ شده/ ازمسخ هایپیله از خسته»

حزین/  هاینغمه خفته دلم دیگر/ در آرزویی ام/ آرزومندآمده دور راه از آوازم/ اینک

 .(01 :0926 ثالث، اخوان) ...«دگر روی و رنگ تمنّای از

 درنگ جای تنهانه. نیست کردن درنگ جای اینجا که گویدمی خود با مدام او 

 .کنم کوچ دیار این از باید و نیست نیز زندگی کردن و اقامت جای بلکه

 من ...است/ من جای نه دگر گلستان درنگ/ این وقت نیست که خود با گفت»

/ امشده کسل پروانگی ز باشم/ که پرستویی دارم ام/ دوستزدهدل حجاب زین دگر

 رب شوق به را هابال ...روشن/ ایچهره به زدمی غروب/ سایه بندنقش که تنگی عصر

: همان) ...«افتاد راه به آرزو آشفته/ همره و حریص نگاهی آزاد/ با تنفس نشاط زد/ از هم

01). 



 نهم شمارۀ پنجم/ سال/ 0210 بهار/ فارسی زبان تخصصی -نامۀ علمیفصل/  /  01

 

 و مردگیدل و رخوت که است دورانی شاعر اخوان» است: معتقد زادفرخ فروغ 

 ایزمانه و عهد سرایندۀ او. است گشته هاوقالقیل و شوق و شور جایگزین سکوت،

: 0927 لنگرودی، شمس) «تپشبی شهر آباد مزار در است افتاده آسیاب از هاآب که است

907). 

 است فاخری و محکم بسیار قوی، زبان و نگرش رسدمی نظر به مهم آنچه پس 

 رد ماندگار و قدرتمند شاعری او از پوشش این و ندپوشامی خود شعر تن بر اخوان که

 .سازدمی فارسی شعر عرصۀ

 اشاره شخصیت تعالی و حرکت به اخوان زمستان، مجموعۀ از «چاووشی» شعر در 

 هاراه از کدامهر که دارد اشاره راه سه به آن در و پردازدمی مسیری بیان به او. دارد

 آن در کهازآنجایی که است این بر اصل اما هستند؛ خاصی مشقات و هاسختی دارای

 که اگرچه مسیری یک در قدم و بردارند ایتوشهره و کنند حرکت دارند، اقامت

 بگذارند: باشد، بازگشتبی

 آیا کجاهر آسمان بگذاریم/ ببینیم برگشتبی راه در برداریم/ قدم توشهره بیا ...»

 رد آتش/ دواند شعلۀ دیدارش/ بسان که هاییسرزمین سوی/ به...است؟/ رنگ همین

اریم/ بگذ برگشتبی راه در برداریم/ قدم توشه ره بیا ...بیدار/ زندۀ نشیط خون رگم

 سویه/ ب...تصویر/ شبگیرشان پردۀ بر ها/ زندغروب خورشید گویندمی که بدانجایی

ی/ ینب چه هر آن در که هاییسرزمین سویندروده/ به کشته، کس نه که زارانیسبزه

 دل من مانند / ای دوست! خاطرخسته ای دوست!/ بیا ای بیا ...است/ دوشیزه و بکر

 ،ثالث اخوان) ...«برداریم توشه ره است/ بیا تنگ دلم بس اینجا غمگین!/ من و کنده

0926 :92 – 61.) 

 ثالث اخوان شعر در . عشق4-4-0

 کهاین علّت»گوید: او می داند.های رشد و تعالی را عشق میاریک فروم یکی از زمینه

 گمان مردم که است این ندارد، وجود آموختنی نکتۀ هیچ عالم عشق، در گویندمی



 90/ فروم اریک نظریۀ اساس بر ثالث اخوان اشعار در شخصیت تباهی و تعالی نمودهای تحلیل

 دوست مردم. استعداد مشکل نه است معشوق مشکل عشق، مشکل که کنندمی

 یا سبمنا معشوق یک کردن پیدا تنها مسئله، که برآنند و انگارندمی ساده را داشتن

 قعش مانند ندارد که وجود کار مهمی هیچ فعالیتی، هیچ. است بودن دیگران محبوب

 وی. بینجامد شکست به سانبدین و شود شروع فراوان و آرزوهای امیدها چنین با

 است که بدانیم این قدم اولین: گویدمی و داندمی هنر یک را ورزیدن عشق وضوحبه

 یریمبگ یاد بتوانیم ما راگ. است هنر زیستن که طورهمان است، هنر یک ورزیدن عشق

 ره آموختن برای که کنیم انتخاب را راهی همان باید ورزید، عشق توانمی چگونه که

 «یمنیازمند بدان مهندسی یا طبابت هنر یا نجّاری، نقّاشی، موسیقی، چون دیگر هنر

 (.06: 0966 ،)فروم

عشق است.  ثالث، اخوان های متعالی در شعر و اندیشۀترین اندیشهیکی از مهم 

 «تابیمحصول بی»مقولۀ عشق در شعر اخوان دارای مفاهیم متعددی است. او شعر را 

 جز عشق چه نامی دارد.تابی بهکند و این بیها تلقی میآدم

 عشق . قداست4-4-0-0

 غیرممکن و پوچ در نگاه و نگرش اخوان، زندگی بدون عشق ارزشی ندارد؛ حتّی

 را عشق اخوان که اینجاست مهم نکتۀ اما گردد؛می سیاه و پژمرده و سرد. شودمی

 ند،دانمی خرد و اندیشه صاحبان و شاعران از خیلی که مفهومی از ترگسترده بسیار

 و گسترده بسیار او برای عشق حیطۀ و ورزدمی عشق چیز،همه به او. شناسدمی

 به قلبی عالقۀ و داشتن دوست مفهوم همان او برای عشق گاهی. است پُرطمطراق

 یو گاه است تاریخی و اجتماعی وطنی، هایدلبستگی گاهی است، معشوق و محبوب

تر بیش که است نگاهی همان عشق به اخوان کلی نگاه .طبیعت حتّی و نیز خانواده

 .عشق به بخش قداست و گونهعارف نگاهی داشتند، فارسی کالسیک شاعران

 به عشق دارد؛ اما ایمان عشق به اخوان. است فردبهمنحصر عشق یک اخوان عشق» 

 به عشق یعنی است؛ فریب یک که داندمی بزرگ دروغ یک را داشتن کسهمه
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 عشق .کنندمی باور هاو احمق زنندمی حرف چنین سیاستمداران او نظر به. کسهیچ

ن نداشت را کسهیچ سرانجام و نداشتن عشق کسهیچ به یعنی داشتن؛ کسهمه به

 خوشبختی نجیب و پاک آتش را عشق او .(446 :0927 لنگرودی، شمس) «کشک یعنی،

 :داندمی

 ،ثالث اخوان) «ماندمی که هاستاوج اوج این /!عشق سعادت، نجیب آتش این»

0974 :010). 

 حضوری و ممتاز و ویژه جایگاه اخوان دارای دیدگاه و اندیشه در بنابراین عشق 

 ه دراگرچ. دارد کالسیک و سنّتی فرم و صورت و بیشتر است لعاب و پُررنگ بسیار

این نگاه کمی دچار  ،«اوستا این از» و «شاهنامه آخر» جملهاز هامجموعه از برخی

 داشته چشمگیری انسانی رشد معشوق» هامجموعه شود. در اینمی و تغییر تحول

 ثابۀمبه و جنبی نظیربی هایجاذبه با و نبودن و بودن انسان در مرز و از موجودی است

 شاعر اطفیع گاهتکیه که یافتهتعالی اندازۀ آن و رفته فراتر مرد، جنبی نیاز اطفای ابزار

 .(040: 0926 بهفر،) «باشد

من/  تخلو و پرشکوه/ تنهایی و پرعصمت هایلحظه پناه/زیباترین و گاهتکیه ای»

 «بتانج بزرگ هایکوچه بسیار/در گشته من تو با من/ای پرشوکت و شیرین شط ای

 .(79-72: 0969 ،ثالث اخوان)

 انسانی )معشوق( . عشق4-4-0-4

معشوق  و عاشق رابطۀ و واقعی عشق نگاه همان مجموعه این در اخوان دیگر نگاه

 ما»ست: ا افتاده اتّفاق بسیار معاصر ادبیات در که است )عشق انسانی به انسان دیگر(

خنده/  و پرسش و سالم روز هر هم/ بگومگوی ز هر هم/ آگاه رویروبه دریچه دو چون

 .(99: همان) «آینده روز قرار روز هر

 همه گویم/ اومی راست من که داندمی او گزینم/ وبرمی همه جایبه را او من»یا: 

 .(60:همان) «گویندمی دروغ همه که دانممی من گزیند/ وبرمی من جایبه را



 99/ فروم اریک نظریۀ اساس بر ثالث اخوان اشعار در شخصیت تباهی و تعالی نمودهای تحلیل

 آن به و گویدمی سخن آن از «اوستا این از» مجموعۀ که در اخوان هایعاشقانه 

. گیردمی خود به بیشتری ژرفای و عمق و شودمی قبل از ترمتفاوت کمی کند،می ورود

 رد بیشتری معنویت کند،می حس عشق در را بالیسبک هایلحظه شاعر که انگار

 گیرد،می خود به بیشتری عریانی گاه شود،می شنیده و دیده او هایاندیشه و هاگفته

. بگوید نسخ ترمحسوس و ترملموس بتواند تا کندمی بیشتری کمک شاعر به گویا ماا

 :دباش نداشته نیز خاصی معشوق است ممکن و است شاعر رهاشدگی گاهی عشق این

 گویمنمی رفتم/ من خدا صحرای سویآن و خدا رفتم/تا کجا تا دیشب تو با» 

 سبز رعط ای لیک تو آمد/با طال باران که گویمنمی من کردند/ شنا بالم در بال مالئک

 هایسایه حریم پرده/ تا گل پر حریر زارچمن بردت/ ازمی باد که پری پرورده!/ ایسایه

 م/ پارفت آشنا گوشم به آمدمی هایشغریبی که دیاری عطر/ تا هایسبزه بهار سبز/ تا

 سارانها/ موجنوازش و نور پرچشمک خاطرم هایرفتم/ غرفه رها تا تجرّد تو/ تا پایبه

 .(06: 0974 ثالث، اخوان) «بود پل تررام پایم زیر

 وطن به . عشق4-4-0-9

 را وطن به عشق نوعیبه اخوان «دارم دوست بر و بوم کهن ای ترا» معروف شعر در

 صراحتبه و بخشدمی گستردگی آن به و رودمی فراتر نیز عشق از حتی کند،می مطرح

 آن عاشق و دارد دوست را وطنش خانواده اعضای از یک هر اندازۀبه که کندمی بیان

 .کندمعشوقش، ایران می نثار را خود احساسات و عواطف ترینصمیمانه و است

 ویپهل تبهکاران عصر سیاسی شاعران ترینسختسر از یکی» ثالث اخوان مهدی

و  ها، قهرمانانرؤیاها، افسانه اسطوره، به به وطن، به که عشقی همهو این بوده

 هیچ به که است نظامی با مقابله معنای دهد، تماماً بهمی نشان ایرانی هایجنبش

 داشتهن ریشه نیز نورسته علف یک قد به کجا هیچ و در نبوده وابسته خاک این کجای

 را ثالث اخوان مهدی غریب مهر زمین،ایران به نسبت بارخشونت مهریآن بی .است

 .(29- 22 :0976 خی،کا) «است شده باعث
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 ای را دارم/ تو دوست بر و بوم کهن ای را دارم/ تو دوست اگر هیچ جهان پوچ ز»

 زادبوم کهن ای را دارم/تو دوست اگر دارم دوست را برنا/تو جاوید و پیر کهن

 .(097: 0967 ثالث، اخوان) «دارم دوست نامور آفرین بزرگان/بزرگ

 آرمانی . عشق4-4-0-2

 آرمانی عشق از مفاهیمی آن در که شودمی ایمقوله وارد ثالث اخوان مهدی نیز گاهی

 ارغنون مجموعۀ از «بالغ حجّت» شعر نمونه برای. آوردمی مجازی عشق کنار در را

 شود:می اشاره آن به که

  تراست که جمالی طرف برین اهلل بارک  تراست که خالی و خط آن من کف از دل برده

 تراست  که داللی و غنج ندهد فریبش که    نبود من در و باشد مگر سنگ از دلی

  تراست که هاللی و بدر از شدم متحیّر  قطا ابروی آن و فریبنده روی آن دیدم 

  تراست که ماللی گرد رخ دو ز بزداید   لبم بگذار تو، ز ندارم بوسه خواهش

  تراست که الیخ و خط موجّه انددلیل دو  دعوی این بر و هستی حق بالغ حجّت

  تراست که مثالی و مثلبی چهرۀ نمک  کناد کور نگرد، شهوت به تو بر را کهآن

 (49: همان) 

 عشق مقولۀ به خود هایمجموعه سایر از اخوان بیش «ارغنون» مجموعۀ در 

. عشق صراحت و بودن عریان ازنظر هم و عاشقانه مفاهیم ازنظر هم است؛ پرداخته

 دآگاهناخو مفاهیم بعضی بیان گاه اما نیست؛ مخالف جنس از التذاذ جهت به او عریانی

 از یبرخ در عشق که باشد داشته اصرار و تأکید نکته این به کندمی وادار را مخاطب

 .است کرده نزول مخالف جنس هایخواسته حد به تنها نیز، وی زندگی سنوات

  لبم بر جان ایبوسه خیال از آمد که تا   لبم به جانان هایلب شد نزدیک قدر آن

  لبم بر درخشان چشم آن زد خاموشی مهر  کپا انگیزعشق هایلب آن در چشمم شد خیره

  لبم بر توران نام و رقص به چشمم در اشک  روادیوانه ایویرانه کلبۀ در شب و روز

  لبم بر درمان نام آید گر عشقم کافر   وفابی حبیب ای باشد تو درد اگر درد



 99/ فروم اریک نظریۀ اساس بر ثالث اخوان اشعار در شخصیت تباهی و تعالی نمودهای تحلیل

  لبم بر غلطان اشک هایبوسه پاشد نور   سحر تا شب همه لطفش از که چشمم مرحبا

  لبم بر جانان هایلب زد که مهری آن دوش   لبش برگیرد که دارم آن امید همچنان

 (94-99: همان)

 با زیستن و بودن به و داندمی عشق حضرت از گاه نیز را خود سخن سوز اخوان

 .است خشنود و راضی او

 مسر بر آمد عشق دست ز بینیمی کهاین   عشق از پای پیش داشت دیگر رنگ حدیثم من

  برم در شد خون که دل و پرید باغم کز عقل   من دردآلود عشق باشد مست تا بازهم

  (69: همان)

 سرزمین سرسپردۀ را خود «ناتمام قصۀ» نام به ارغنون مجموعۀ از شعری در او 

 بسیار بیان نوع این از خود شاعری بعدی هایدوره در اخوان. داندمی جنون و عشق

عاشقانه  و عاشقی و عشق دورۀ از ایمرحله را «ارغنون» باید اما گرفت؛ فاصله

 .آورد حساببه او هایسرایی

 هم ایم/ ماسترده جان آینۀ ز خرد / زنگ ایمسر سپرده جنون و عشق دیار در ما»

 عشق عنان گر ایم/ماخورده خیّام و حافظ هایرعهج حیرتیم/ته و عشق میکدۀ خراب

 جویای همه اگر عشق بحر ایم/ درفشرده را جنون رکاب چون باز/ شادیم، ایم،کرده رها

 .(74-70: همان) «ایمسپرده دریا به وجود کشتی اند/ ماساحل

 ثالث اخوان شعر در های تباهی. جلوه4-9

 از بسیاری شعر اصلی و اساسی هایمایهبن از یکی همواره تباهی، و مرگ به توجه

 گمانبی. است شدهبیان متفاوتی هاینگرش آنان، با اندیشۀ در است که بوده شاعران

 هایتحساسی و ببخشد حیات برای اشتیاقی انسان به تواندمحورهایی که می از یکی

 .است مرگ مسئلۀ کند، بیشتر و بهتر زندگی برای را او

 ازنظر. »است جمعی ناخودآگاه در موجود هایجلوه و رعناص از یکی مرگ 

 در فردی و خودآگاهی است جمعی ناخودآگاه در افتادن مانند مردن کاوان،روان
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 ؛(092: 0972 یاوری،) «رسدفرامی جهان ذهنی پایان و شودمی خاموش ظلمات هایآب

 .است جمعی هناخودآگا سطوح در افتادن و ورطۀ خودآگاهی از مرگ، خروج بنابراین

 کندمی تشبیه مرگ به را خود زمانۀ او مرگی. هر نه است خواستار را پاک مرگ اخوان

 :نامدمی تلخ و سرخ را مرگ و

 دکن روشن مانکه مشعل آن نیست است،/ مه غلیظ تاریکی! محبوس پرتو ای»

 زین آه/ مشربش؛ زالل هایروشنی غرق/ در شود دنیایی که صبحم تشنۀ راه / من

 .(66: 0926 اخوان ثالث،) «آمد لب بر جانم تلخ و سرخ گمر

هموار؟/  را جاده این کرد بایست چندمان»داند: می مانند بیابانی را اخوان مرگ 

 و سرخوش غمانشهر/ بی دیگر به شهری از پویند آن بر که راهی مرگ بیابان ما

: 0964 اخوان ثالث،) «گنج صد شایگان فراهم، ما قبیلۀ رنج از رنج/ کرده هر از آسوده

099.) 

د دانای میزند و آن را دستاورد جامعهاخوان ثالث مرگ را با صدای بلند فریاد می» 

 گفتۀ به البته (.6: 0962 )صادقی، «که درگیر حوادث ناخواستۀ اجتماعی شده است

 ایتردهگس و مهم بسیار تأثیرات اجتماعی، و سیاسی هایشکست منتقدان، از بسیاری

 راتتأثی این او اساس بر این. است گذاشته اخوان و هنری اجتماعی شخصی، زندگی رد

 فریبی را زندگی او گاهی. است کرده گرجلوه خود اشعار در مختلفی هایشکل به را

 تباهی و مرگ اخوان. نامدمی جبر همراه زجر را آن گاهی و داندمی کوچک و ساده

تباهی را  و هستند هر نوع مرگ حاضر که بسیاری مانند او. نامدمی رحمبی تیری را

 ونهگاین فروغ مرگ از پس. بپذیرد را آن خواهدتواند و نمینمی وجههیچبه بپذیرند،

 :گویدمی سخن مرگ از

 این برد/ در را ما آوازبی باغ غمگین آمد/ که کجا از رحمبی تیر این بود؟ چه»

وحشتناک/  / چه...کرد/ خالی و خاموش ناگهان سانپاییز/ بدین عریانی و محرومی



 97/ فروم اریک نظریۀ اساس بر ثالث اخوان اشعار در شخصیت تباهی و تعالی نمودهای تحلیل

 مرگ/ بدم /دارد که شومی شرمانه/وبی هایشبیخون این با من باور/ و مرا آیدنمی

 .(60-61: 0974 ثالث، اخوان) ...«دیگر زندگی این آید/ازمی

 گونهعصیان خشمی با ،«ارغنون» مجموعۀ از «تو آرزوی در» شعر در اخوان 

 حتی و کندمی شکوه و شکایت خداوند از و گیردمی پرسش به را هستی معمای

 :کندمی اعالم زندگی از را خود نفرت آشکارا و صریح طوربه و دارد مرگ آرزوی

 /...مرا  جای سپرده تغافل به میزبان مهمانم/که نخوانده هستی سفرۀ به مگر»

 «مرا سرای کند شیون گرم دو سپهر/ شبی مهر سر و و روز رسدم سر آنکه خوش

 (.40-41 :0929 ثالث، اخوان)

 زیادی حد ات مرگ به نگاه که داشت توجه باید زعم برخی، به این نکته نیزالبته به 

 از ند،ندار رضایت خویش هستی از که افراد از بسیاری. »است زندگی به نگاه از متأثّر

 هستو به خویش عاطفی هایکشمکش دست از یا شوندنمی ارضا خود روزمرۀ زندگی

 این پذیرش اما رسید، خواهد فرا همیشگی آرامش مرگ، وقوع با که پندارندمی. اندآمده

 .(96: 0974 معتمدی،) «است مصنوعی و ساختگی اغلب مرگ، ظاهری

 یزن مرگ نیست، ارزشمند و زیبا چندان زندگی که طورهمان اخوان برای بنابراین 

 رد مرگ حالعیندر اما سازد؛می مرگ برای زیبایی تعابیر او و است ناپسند و زشت

 :داندمی ظلم را جوانی دورۀ

  جوانی در خاصه مردن، است جور  گمر ساغر از خاص زهر، خوردن است تلخ

 (066: 0929اخوان ثالث، )

 گاهی. است رویت قابل اخوان شعری هایمجموعه جایجای در اندیشه تغییر این 

 رو شود،می دیده آن در زندگی و امید هایرگه و اجتماعی که عاشقانه شعری به

 به و زندگی زشتی و مرگ و ناامیدی و یأس که شودمی شاعری نیز گاهی و آوردمی

 .کشدمی فریاد هم کنار در را زندگی و مرگ صداییهم و نواییهم اصطالح

 خصوصیت دو. »است اجتماعی، قدرتمند و غنی عنوان شاعریبه اخوان زبان 

 و غنی زبان نخست. کندمی جدا معاصر شاعران دیگر از را ثالث واناخ شعر برجسته،
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. اردد معاصر تاریخ زندگی از تصویرهایی که شعرش اجتماعی جنبۀ دیگر او، پُرطنین

 این از اما دارد؛ فراوان ارزش دیگر هاینظرگاه از شعرشان که هستند دیگری شاعران

 خوانا توفیق و است نمونه ترینستهبرج ثالث اخوان شعر گمان هیچبی دید، نقطۀ دو

 از وییگهرزه و گویییاوه نه مستقل، و فصیح شیوۀ بیان و مشخص زبان یک ایجاد در

 در جدید خراسانی سبک پیشوای را او باید و رودمی شمار به او هنر صخصای ترینمهم

 .(6: 0971 دریایی،، زادهقاسم) «نامید معاصر شعر

 به همواره اخوان. »نامید تباهی و شکست باید را او شعر یمایۀ اصلدرون بنابراین 

 نوعی او شعری هایدوره در همۀ روایناز. اندیشیدمی تاریخ به و جامعه به زندگی،

 یتجل انگیزۀ گاه. دارد حضور و غم تباهی غربت، تنهایی، یاوری،بی ناامیدی، یأس،

 چیز اما گاه فلسفی؛ و سیاسی گاه اجتماعی، گاه فردی است و شکست، نمودهای

 بعضی در اگر. است شکست طرح دارد، وجود اخوان شعر ادوار همۀ در که مشترکی

 خویش زندگی در گاهاخوان، هیچ که گفت بتوان شاید بگذریم، زودگذر هایلحظه

 ملی،آ محمدی) «باشد امیدوار است توانستهنمی درواقع یعنی است؛ نبوده امیدوار فردی

0921 :426). 

 مرگ پوچی، بیزاری، ترس، اعتراض، چون مفاهیمی از لبریز اخوان شعری ایفض 

 آمده اخوان هایمجموعه در گوناگون اشکال به مضامین و مفاهیم این. است تباهی و

 هب اخوان که است آن بیانگر نکته این. اندداده اختصاص خود به را باالیی بسامد و

 مکشکش او هایسروده در گویا. اندیشدمی بسیار و تباهی مرگ زندگی، بودن فناپذیر

 ریانج فنا و ماندگاری و تعالی و تباهی زندگی، و مرگ نبودن، و بودن میان همیشگی

 این به. ملموس و بیرونی هم و است درونی و ذهنی هم کشمکش و چالش این. دارد

 :کنید دقت شعر نمونه

 اهرج باد/ هرچه بر جاودان باشی فتهر کهآن از باغ/ بعد نجابتبی ای عاجلت عزای به ...»

 درختان من/ ای بار خاموش حسرت ابر آبستن/ همچو باد نفرت اشک از خشم ابر



 96/ فروم اریک نظریۀ اساس بر ثالث اخوان اشعار در شخصیت تباهی و تعالی نمودهای تحلیل

 رُست جاتان هیچ از جوانۀ ارجمند مستور/ یک هرزگی هایخاک در تانریشه عقیم

 چگردآلود هی هایسالیخشک پود/ یادگار چرکین تار چرکین برگ گروهی نتواند/ ای

 در همیشه را مرگ قاصد اخوان، .(62: 0962 ثالث، اخوان) «نتواند شست را شما بارانی

 ناخوانده مهمانی مانند که را شوم مرگ و شرمانهبی شبیخون او بیند.می خود اطراف

 .کندمی مشاهده شود،می وارد

 بتابی/ وز محزون ویرانۀ این بر ناچار/ باید که شهریور مهتاب ای تو از حیف» 

 تانگورس شهر نتابی /یک شهریور، مهتاب ای را / افسوس، زندگی سراغ یریگ هرکجا

 در پی نهادستند زرق/گوران سجادۀ می جام و رطل جای خاموش/ بر پژمرده، صفت،

 مسکینان، سوزجان نالۀ ابوالفضل/ با یا هو نی و نای و چنگ جای شیران/ بر مهر

 .(41: 0926 ثالث، خوانا) «هاخانمانبی ها،بیچاره ها،فقیران/ بدبخت

. است دهشپراکنده گسترده طوربه منفی نگاه این اخوان اشعار بررسی در بنابراین 

 ارترآشک و بیندمی دیگران از ترعمیق و بیشتر را هاآن آثار ویرانی و تباهی، مرگ، او

. تاس سخت بسیار تباهی و مرگ پذیرفتن اخوان برای. کندمی بیان و دهدمی نشان

 دامها حیات به بیشتر زمانی و کند مشغول زندگی با را خود شکلی هر به خواهدمی او

نیست/  این جز و است این /...دشمن را دارم/ مرگمی دوست را زندگی من»دهد: 

 ایدزیست/ ب باید زیست، باید اما/ باز گویدمی زندگی !چه بیهوده! هوم: گویدمی مرگ

 .(426: 0974 ثالث، اخوان) «زیست

 مفاهیم و تصاویر بیشترین «زمستان» شکبی اخوان هایمجموعه تمام بین از 

او در این مجموعه محیطی تنگ و بسته و خاموش، » .دارد خود با را تباهی و مرگ

های تلخ، پراکندگی یاران و همفکران، ها، تجربهنبودن آزادی قلم و بیان، نابودی آرمان

جام کوشش هرکسی برای گلیم خود از موج بیرون ها و سرانشکنیها و پیمانوفاییبی

 «کندرا با زبانی نمادین و رمزی بیان می بردن و دیگران را به دست حوادث سپردن

 (.792: 0970 ،)یوسفی
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 و هاآتش/پرده این سوزدمی طرف سوز/ هرجان آتشی ست،گرفته آتش امخانه»

 میان پر دود/ وز آتش لهیب /درگریان دوممی سو هر به من پود/ با تارشان را هافرش

 ای فریاد، کنمسوزان/ می خستۀ درون ناشاد/ از امگریه خروش /و تلخ هایمخنده

 .(42: 0926 ثالث، اخوان) «رحمبی ست/ آتشیگرفته آتش امفریاد/ خانه ای فریاد،

 به را مضامینی و تصاویر شاعر «زمستان» مجموعۀ از «زمستان» زیبای شعر در 

 و است و ناامیدی اجتماعی و یأس خفقان نوعی بیانگر و نشانگر که گیردمی کار

 از یکی شعر بدون تردید این .کندتداعی می نیز را مرگ و ویرانی و تباهی نوعیبه

 نمضمو این معاصر در شعر عرصۀ در که است شعرهایی ترینغنی و اشعار زیباترین

 .است شدهسروده

 گریبان، در سرها بسته، درها دلگیر، گفت/ هوا خپاس خواهندنمی را سالمت ...»

آجین/  بلور هایاسکلت خسته و غمگین/ درختان، هادل ابر، هاپنهان/ نفس هادست

 .(96: همان) «است ماه/ زمستان و مهر کوتاه/ غبارآلوده آسمان سقف مرده،دل زمین

 چشم هب نابودی و یتباه و مرگ بوی و رنگ با اما زیبا؛ بسیار هایترکیب شعر این در

 مانند آن. و دلگیر اسکلت، مرده،دل چرکین، پیرهن اندود، مرگ مانند خورد،می

 گیری. نتیجه9

آمده در این مقاله که با رویکرد نظریات )تعالی و تباهی( اریک فروم و با دستبه نتایج

 هک شده است، بیانگر آن استبررسی و تحلیل دقیق اشعار مهدی اخوان ثالث انجام

رد داکند و بیان میترین عنصر تعالی معرفی میاریک فروم، عقل و عشق را مهم

ها باید به اصالت و ذات خود تأکید و توجه داشته باشند؛ زیرا عدم توجه به که انسان

شود. همچنین او تأکید ها سبب سقوط انسان به مرحله و مرز تباهی میمایهاین بن

های ها و موقعیتو ماهیت انسانی، بسیاری از توانمندی کند دوری از طبیعت، عشقمی

 گیرد؛ بنابراین انسان باید خود را با این عناصر سازگار کند.مثبت زندگی را از او می



 60/ فروم اریک نظریۀ اساس بر ثالث اخوان اشعار در شخصیت تباهی و تعالی نمودهای تحلیل

 هایی از این معنا را درتوان رگهتنها میشده، نهبا توجه به ساختار مفهوم ارائه 

گردد تا چه میزان این شخص میمشاهده کرد؛ بلکه ماشعار اخوان  محتوا و مضامین

 است شاعری او،. او مهم بوده است هایاندیشه و شخصیت معرفی در دست از مفاهیم

 و اتفاقات و انسانی اجتماع با اما است؛ گراییدرون خاص خصوصیات دارای اگرچه که

 اربسی شناخت که است شده باعث نکته این و دارد الفت و انس کامالً آن رویدادهای

 همچنین تباهی و رشد و تعالی باعث آنچه و هاانسان اجتماعی هایموقعت از خوبی

 .باشد داشته شود،می هاآن شخصیت

ها و نمودهایی از هردو مقولۀ تعالی و تباهی شخصیت در اشعار اخوان دیده نشانه 

ترین نمود تعالی در شعر اخوان مفهوم عشق است که به اشکال عشق شود. برجستهمی

 ی، عشق به وطن، عشق به معشوق و عشق ناب و قدیس آمده است.آرمان

تر و فراگیرتری دارد. در بیشتر اشعار مقولۀ تباهی در شعر اخوان جایگاه گسترده 

او مفاهیمی همچون تنهایی، مرگ، خفقان، شکست، اندوه، غم، بیزاری، پوچی، غربت، 

ه است که گویا اخوان شود و این مفاهیم به حدی گستردناامیدی دیده می یاس و

تنها، روزهای خوشی را سپری نه خویش فردی و اجتماعی گاه در زندگیثالث، هیچ

 شده است. زیادی هایدچار شکست نکرده است؛ بلکه

ردید تها در اشعار این شاعر، بیدالیل اصلی بیان این مفاهیم و حضور مداوم آن یکی از

های اجتماعی را ها و خشونتع درگیریدوران سیاسی زندگی اوست که نمودهای انوا

نوعی، یکی از قربانیان این حوادث محسوب مشاهده کرده است و حتی خود نیز به

 شده است.می
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