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 بازتاب رئالیسم در اشعار مهدی اخوان ثالث

 1معصومه صادقی

 چکیده

 کرد. مکتب رئالیسم یکی از مکاتب هنری است که در اواسط قرن نوزدهم در اروپا ظهور

 ه شدۀت تجرببازنمایی واقعیرئالیسم به اصالت واقعیت و جهان خارج از ذهن اعتقاد دارد و به 

و  هاستیتامل فردرئالیسم بیان صریح و ک از آنجایی که پردازد.ها در زمان و مکان معین میانسان

ر ررسی آثاب، ستاطرافش ا ها و جامعۀروابط پویای میان انسان ر رئالیستی حاصل دریافت شاعر ازاث

ز ان ثالث ی اخواتواند نگاه آنان را از منظر فردی و اجتماعی نشان دهد. مهدرئالیستی شاعران می

ین ا ست.اشته اهای موجود در جامعه عصر خود توجه دشاعران معاصر در اشعار خود به واقعیت

ه است. عر پرداختهای رئالیسم در اشعار این شاتحلیلی به بازیابی مؤلفه –توصیفی پژوهش به شیوۀ 

مبولیک خود سفاهیم را در اشعار مهای رئالیستی در تبیین مؤلفهاخوان دهد ها نشان مییافته

ر دل جزیی شکگرایی به واقعاما  به این معنی که کلیت شعر قالبی سمبولیک دارد، ؛است آورده

 وتماعی های رئالیستی نگاهی اجبندهای شعری نمایان شده است. نگاه اخوان ثالث به مؤلفه

ار ی در آثالیستسوسیالیستی است. در این میان ظلم، مرگ، مبارزه، شکست، فقر و غیره با بیانی رئ
 خوانا هایدههای رئالیسم در سرواین شاعر معاصر ارائه شده است. مرگ از پربسامدترین مؤلفه

 است.    

 : رئالیسم، ادبیات معاصر، شعر نو، اخوان ثالث.کلیدی لماتک
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 مقدمه -1

ترین مکاتب هنری است که در اواسط قرن مکتب رئالیسم یکی از بنیادی

گرایان درآثارشان به شناخت و نمایش واقعیات نوزدهم در فرانسه ظهور کرد. واقع

این باور بودند که در پدید آوردن یک اثر ادبی نباید پرداختند و بر عینی زندگی می

طرفی و هرگونه قضاوتی به بیان فقط از تخیل خود کمک گیرند، بلکه باید با بی

دقیق بسیاری از  رئالیسم در ادبیات علم ارائۀواقعیات جامعه بپردازند؛ در واقع 

 ارائۀ علم وانعن به کمابیش بتوان ادبیات در را رئالیسم شاید»هاست، پیچیدگی

« درست دانست ترکیب یک در مشخص و مجرد هایپیچیدگی از بسیاری دقیق
 .(75 :1376دیمیان، )

جو و بیان کیفیات واقعی هر چیز و روابط درونی مابین وهدف رئالیسم جست»

هاست. ادبیات رئالیستی موجودات طبیعی و اجتماعی را به دیگر پدیده یک پدیده و

دهد، بلکه با آنها به مانند منفرد و جدا مورد مطالعه قرار نمیعنوان موجودات 

 (.  158 /1: 1366)حسینی، « کندالعمل رفتار میهای زنجیر بی پایان عمل و عکسحلقه

رئالیسم به اصالت واقعیت و به وجود جهان خارج و مستقل از ادراک انسان باور 

، کندیموجودات و آنچه را که انسان در جهان درک م ۀها همآلیستایده دارد.

که همه  فردی و معتقدند که اگر دانندیتصورات ذهنی و وابسته به ذهن انسان م

که به باور در حالی ؛گفت چیزی هست توانی، دیگر نمدنباش دکنیچیز را ادراک م

د خواهد داشت. ها نیز از میان بروند، جهان خارج همچنان وجورئالیستی، اگر انسان

به طور کلی یک رئالیست، موجودات جهان خارج را واقعی و دارای وجودی مستقل 

 ۀبیش از همگر، هنر را دگرساز و اصالح سلوب هنری وا نیا .داندیاز ذهن انسان م

 سازد. هنری متجلی می یهااسلوب

 ترین خصوصیت اثر رئالیستی توصیف انسان به صورت موجود اجتماعیمهم

می را در شرایط اجتماعی زمان رفتار آد است. به عبارت دیگر رئالیسم ریشۀ

 اصول مکتب رئالیسم عبارتند از: .(46: 1360)پرهام،  می کند وجوجست

-3اجتماعی؛  تحلیل و اجتماعی محیط به توجه -2واقعیت؛  بیان و کشف -1

 و دقیق مشاهدۀ -4 آگاهی برای ایزمینه عنوان به تاریخ به هرگونه توجه از پرهیز
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 جویوجست -6دیگران؛  و خود واقعی هایسرزمین به توجه -5جزئیات؛  تشریح

-9تماشاگر؛  مانند عینیت به توجه -8در روایت؛  قهرمان بودن معمولی -7آینده؛ 

 اجتماعی. هایپدیده در معلولی و علت روابط بیان

ها در زمان و مکان انسانۀ رئالیسم در کلیت خود، به بازنمایی واقعیتِ مورد تجرب

 و معین اشاره دارد. در این تعریفِ عام، رئالیسم مفهومی متضاد با آرمانگرایی

کار ه ب« نماییواقع»گرایی در معنای عواق از این دیدگاه .دارد مفاهیمی اینگونه

از سطح ظواهر عینی فراتر  شاعرشناخت که  توانیرئالیسم را در آثاری م. رودیم

شان را بیان ها با یکدیگر و با محیطرفته، حقایقی از روابط گوناگون و پویای انسان

. شودیدرگیر م «بشود تواندیانسان چیست و چه م» ۀو به طور کلی با مسئل کندیم

کنشی در برابر نوزدهم، وا ۀسده انیهدفمند، در م یۀرئالیسم چون یک آموزه یا نظر

 ۀگرایی سدو خصلت ذهنی و تلقینی رمانتیسم بود. واقع یسملت آرمانی کالسخص

کید أتماعی و تجسم دقیق سیمای زمانه تزندگی اج ۀنوزدهم بر تفسیر همه جانب

 .(81 /1 :1364 طباطبایی،) کردیم

 ضرورتِ  به جامعه افراد که گذاشت شعر و ادبیات عرصۀ به پا هنگامی رئالیسم

 برای شناخت این و بردند پی اجتماعی مکانیسم عملکرد در مؤثر نیروهای شناخت

 و گراییواقعیت شعر جهان .(12: 1357 رافائل،) شد شمرده الزم ایوظیفه فرد

. دهدمی نشان محتوایی، و معنایی عناصر استخدام با را شاعران گراییطبیعت

 راث در یجمع آگاهی و اجتماعی و بیرونی واقعیت واسطۀ بی هایجنبه بازآفرینی

 هب و دارد ریکمت دگیآفرینن نیروی نویسنده ت کهاس جرای تربیش امیهنگ ریهن

 و هخالقان را هتجرب نای هآنک یب کند،می بسنده خود یشخص ۀتجرب تروای ای یفتوص

رئالیستی  اشعارخصوصیت . (32: 1371 گلدمن،) سازد لمنتق اثر انجه به ههنرمندان

، توجه به مسائل اجتماعی و بویژه فقر و فقراعالقه و توجه به  :از استعبارت 

 )همان(. خاص هاییطمیان فرد و جامعه و تجزیه و تحلیل افراد در مح یهاتعارض

با نوشته  شاعران ایرانی برخی خواهانه،شروطهم هایجنبش نخستین در این میان با

 نمایان شد. شعر دوره نای در ستیرئالی عاراش و و شعر اعتراض خود را اعالم کردند

 به رایشگ و سمبولیک و استعاری شیوۀ از کردن نشینی عقب با مشروطه دورۀ

 رئالیستی نهضت هب و دش هیمس تواقعی با اتادبی پیوند در ت، نقادانهعقالنی سمت
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 .(3-1: 1375 فتوحی،) پیوست

   تحقیق سؤاالت و مسأله بیان -1-1

به بعد در اروپا متداول  1840است که از سال  اییوهگرایی، شئالیسم یا واقعر

گرایی ی واقعیت مشتق شده است و بر واقعبه معن Realالتینی  ۀسم از ریشرئالیشد. 

مقصود از رئال )حقیقت( وضع شیء و  .(38: 1386)گلباف،  کندلت میو واقعیت دال

مقابل ذهنی؛ به بیان دیگر رئالیسم با امری   عینی و درست نقطۀحالتی است کامالً

 ۀمکتب رئالیسم نقط. (98: 1385)ثروت، ملموس و بیرون از ذهن در ارتباط است 

مقابل مکتب ایده آلیسم است که وجود جهان خارجی را نفی کرده و همه چیز را 

و  هاتیرئالیسم مکتبی است که بر بیان واقع .داندیتصورات و خیاالت ذهنی م

به بررسی دقیق رفتارهای آدمیان،  و هست، تکیه دارد که گونه، همانیدگزن

. بالزاک، پردازدیها و فساد جامعه مرحمی بی ،هاتیروحی آنان، محروم یهاحالت

 (.186: 1376)گرانت،  انداز پیشگامان این سبک بوده دیکنز ی وتولستو

گردد. پیش از انقالب ریشۀ رئالیسم در ایران به دوران انقالب مشروطه بازمی

مشروطه توجه به وقایع اجتماعی در ادبیات جایگاهی نداشت، اما در این دوره همراه با 

تحوالت سیاسی و اجتماعی دگرگونی بزرگی در شیوۀ فکری و نگرش اجتماعی شاعران 

و نویسندگان صورت گرفت و ادبیات در خدمت بیان مسائل اجتماعی و سیاسی درآمد 

ۀ در ایران رمان و داستان با رئالیسم آغاز شد. نخستین مجموع(. 38: 1375)محمدی، 

به چاپ رساند که شامل چند  1305 سال محمدعلی جمالزاده در داستان فارسی را

 رمان اولین.( ه. ش 1357-1280) مشفق کاظمی .رئالیستی است کامالًداستان کوتاه 

 با همسویی و جذابیت جهت به نوشت. این اثر« تهران مخوف»را با نام  فارسی اجتماعی

 بالفاصله تهرانی نویسندگان دیگر که یافت مقبولیتی چنان زودیبه اجتماع حرکت

 .درآوردند رشتۀ تحریر به آن سیاق و سبک با هاییرمان

انتقادی محض است. -های رئالیستیدر ایران مختص گرایش 1350 ۀده

انتقادی در ایران در این دهه در آثار احمد محمود  های رئالیسمبارزترین گرایش

پنجاه و ابتدای  ۀهای پایانی دهکند. در سالدا مینمود پی« هاهمسایه»ویژه رمان ب

های به بازنمایی رنج عمدتاًشصت نیز نوعی رئالیسم انتقادی فقرنگارانه که  ۀده



 127  /   بازتاب رئالیسم در اشعار مهدی اخوان ثالث

پرداخت، شکل گرفت. این گرایش گاهی به رئالیسم سوسیالیستی نیز روستاییان می

آبادی این گرایش را در دو اثر اصلی محمود دولت نمونۀترین شد. هنریمینزدیک 

هایی رمان« جای خالی سلوچ»و « کلیدر»آبادی ید: دو رمان مهم دولتتوان دمی

 کنند. یهستند که از موازین رئالیسم ناب پیروی م

 مشروطه انقالب راه کشیدۀ رنج خود هم که مشروطه دورۀ شاعران میان از

 صاویرت انقالب، مسائل و تحوالت نمایش با لحظهبه  لحظه اشعارشان هم و هستند

 میرزاده قزوینی، عارف از توانمی کنند،می عرضه را دوره آن اجتماع از دقیقی

یکی از شاعرانی که  برد. نام نیما و الهوتی بهار، گیالنی، الدین اشرف سید عشقی،

  ، اخوان ثالث است.های اجتماعی توجه داشتهیتعدر آثار خود به بیان واق

از شاعران معاصر و از پیشکسوتان شعر نو  (1307 -1369)مهدی اخوان ثالث 

 به و شد آشنا فارسی کالسیک شعر با جوانی در اخوانحماسی و اجتماعی است. 

 شعر تأثیر تحت و نیما با آشنایی پی در پرداخت. شعر اخوان غزل و قصیده سرودن

 در وی توانایی از حاکی که است کهن شیوۀ به او نخستین اشعار .شد دگرگون او

شمسی  1340و  1330های شعرهای اخوان دردهه .است سنتی شیوۀ به سرودن

 و جوانان روشنفکر بسیاری از و اجتماعی زمان بود الت فکری وهنری تحوّ ۀروزن

او شاعری  زندگی رسیدند. از یابه نگرش تازه با شعرهای او آن روزگار هنرمند

پردازد. نگرش اخوان به های زندگی میهایش به واقعیتگراست که در سرودهبرون

مسائل سیاسی و اجتماعی بیانگر اعتقاد او به حوادثی است که پیرامونش رخ داده و 

 اوت نبوده است.    او نسبت به آن بی تف

 اخوان ثالث کار خود را در سرودن شعر با توجه به سبک عراقی شروع کرد

اجتماعی و سیاسی را با  مضامین ،در محتوا عالوه بر این او .(120:1378 )یاحقی،

آمیخت و سبکی نوین به  در هم مسائل اساطیری و حماسی پیش و پس از اسالم

در اشعار اخوان ثالث (. 123: )همانگذاری کردرا بنیان «سبک خراسانی نو»نام 

مهم شعری او، لحن روایی و  ۀو مشخص شودیتناسب تصویر و محتوا دیده م

  .(97:1387)شریفی،است اش یداستان

های این شاعر معاصر، این های رئالیسم در سرودهبا توجه به بازتاب مؤلفه

 های ذیل پاسخ دهد:پژوهش برآن است به پرسش



  4شماره/  2دورۀ /  1398پائیز و زمستان/  فارسی ادبیات و زبان تخصصی دوفصلنامۀ/   / 128

 تب رئالیسم در اشعار مهدی اخوان ثالث چگونه بازتاب یافته است؟مک -1

 آیا شرایط اجتماعی در تأثیر پذیری این شاعر از این مکتب مؤثر بوده است؟ -2

های مکتب رئالیسم در اشعار این شاعر بازتاب بیشتری کدام یک از مؤلفه-3

 داشته است؟

 تحقیق ضرورت و اهداف -1-2

های مکتب رئالیسم در آثار مهدی بررسی برخی از مؤلفههدف از این پژوهش 

 اشعار دراین موضوع  درخصوص آمده عمل به قاتیتحق ۀمطالعاخوان ثالث است. 

 در جداگانه طور بهی اپراکنده مطالعات تاکنون که است آن دیؤم ،یفارس شاعران

 اما ،است آمده عمل به مختلف شاعران اشعار دری رئالیسم نمودهای بررس مورد

 ارائهاخوان ثالث  اشعار درها را این مؤلفه ازی روشنی بند دسته کهی جامع قیتحق

 درانعکاس امور اجتماعی  تیاهم به نظر لذا. است دهینرس انجام به باشد، نموده

مرتبط با  موضوعات نیتکو درشاعر بزرگ معاصر  نیا اشعار تیاهم وی کنونی ایدن

 .دینمایم ریناگز پژوهش نیا انجام ضرورت ،رئالیسم

 تحقیق ۀنیشیپ -1-3

به بررسی مکتب  که به صورت مستقل الزم به ذکر است تاکنون تحقیقی

است؛ با رئالیسم در اشعار اخوان ثالث در قالب کتاب یا مقاله بپردازد صورت نگرفته 

 مرتبط عبارتند از:    این حال برخی از موضوعات

از راحله نیک جوی  (1395) «شعر نو )نیمایی(گرایی در جریان واقع»مقالۀ  -

 .500- 487، صص 74وهش ادبیات معاصر جهان، شماره تبریزی، فصلنامۀ پژ

سی مهدی اخوان  های دهۀبررسی سمبولیسم اجتماعی در سروده»مقالۀ  -

( به قلم سید احمد پارسا و 1393)« 1332مرداد سال  28 یثالث با تکیه بر کودتا

        .70- 55، صص 19شعر پژوهی، شماره فرشاد مرادی، 

مهدی اخوان ثالث و ایلیا بررسی و مقایسه اشعار اجتماعی و انسان گرایانۀ »مقالۀ  -

، 6( از ناصر محسنی نیا و فائزه رحیمی، ادبیات تطبیقی، شماره 1391) «ابوماضی
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161- 186. 

 اخوان ثالث اشعاررئالیسم در  یهامؤلفه -2

 و فرهنگی یاسیمسائل اجتماعی، س یرتحت تأثاخوان اشعار در  ضمونمحتوا و م

که به  شودینمود پیدا کرده است. در زمان اخوان کمتر شاعری دیده م عصرش

روحیات و حاالت  ۀتصویر انسان امروز با هم»باشد.  مسائل اجتماعی توجه نداشته

همین امر و آشکار است در اشعار اخوان  (446:1377)حقوقی، «مختلف در زندگی

 واقعی است. یگراکه او یک شاعر رئال دهدینشان م

به شعر رئالیستی، باعث تمرکز او به مسائل اجتماعی و گرایش اخوان ثالث 

 یانهگرادر بخش واقع یشهاگراست. غالب سرودهسیاسی شده است. او شاعری برون

 یاخوان ثالث از واقعیت، ظاهر برداشتیش گذاشتن واقعیت زندگی است. به نما

. رئالیست کندیبیان م نمایقتآمیخته با خیال دارد. او منتخباتش را با ظاهری حق

به دنبال آگاهی ی رسالت اجتماعی است. اخوان در اشعار اخوان ثالث ابزاری برای ادا

. نگرش اخوان ثالث به مسائل زندیو معرفتی است که آفرینش اثر او را رقم م

و  ادثی است که پیرامونش رخ دادهاعی و سیاسی بیانگر اعتقاد او نسبت به حواجتم

پرداختن به مقوالت اجتماعی و سیاسی در  او نسبت به آن بی توجه نبوده است.

بلکه چنین  ،اشعار اخوان ثالث صرفاً به معنای به تصویر کشیدن این مقوالت نیست

در اشعار آن  یرئالیسم و نمودها شاعر شکل گرفته است. ۀمسائلی در جان و اندیش

  :تقسیم بندی کرداینگونه  توانیمرا اخوان ثالث 

 ظلم -2-1

سیاسی  -مسائل اجتماعی یربا شروع جنگ جهانی دوم اوضاع ایران تحت تأث

برای کنترل مسائل وارد شده در قدرتان  پس از آن صاحب .متفقین قرار گرفت

جمع شدن گروهی مردم جلوگیری ها و از تشکل سعی بر آن داشتند کهجامعه، 

نیز در فضای  ییمیان کمبودها این در شوند. آنهالیت سیاسی هرنوع فعا مانع و کنند

بازداشت  زدیو هر کس به اعتراض علنی دست م شدیحاکم بر جامعه دیده م
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. او در شعر بینیمی. چنین بازخوردی را به وفور در اشعار اخوان ثالث مشدیم

موجب نزدیک شدن  کهمفاهیم رئال را آورده  ،که ظاهری سمبلیک دارد «کتیبه»

  شود:یم به رئالیسمشعر 

و ما چیزی خفت/ یگاه چون موجی که بگریزد زخود در خامشی مصدا، و آن»

مان بود اگر پس از آن نیز تنها در نگهگفتیم/ یو ما تا مدتی چیزی نم گفتیم/ینم

خستگی بود و خیل سیل و  و دیگر /ایستاده بود گروهی شک و پرسش /گاهی

و بارید/ یشبی که لعنت از مهتاب م /مان نیز خاموشیو حتی در نگه /فراموشی

 /از ما بود ترینیکی از ما که زنجیرش کمی سنگ خارید/یو م کردیپاهامان ورم م

 (42: 1383)اخوان،  «و ناالن گفت: باید رفت /لعنت کرد گوشش را

مبهم این شعر به خوبی تموج و تالطم صدا را که به صورت دور و شاعر در 

 صدا قبل از آنکه بر زبان جاری شود، خاموش دهد.طنین انداز شده است، نشان می

به دنبال این صدا،  و این نمایشی از سکوت اجباری حاکم بر جامعه است. شودیم

توان ت و سکوت را میگیرد. این بهت آدمیان است که فضا را در بر میبهت و سکو

 گر آدمی مشاهده کرد.وجودر نگاه جست

سنگینی زنجیر در این شعر درماندگی جامعه در برابر ظلم و ستم را نشان 

ی زنجیریان خستۀ جبر و جمودی است که بر پانماد حقیقت زنجیر در دهد؛یم

که  یاجامعه ؛اری در این شعر روایتی واقعی استج یترواکند. جامعه سنگینی می

 روبدون علت روبه یبا چراها پیوسته شاعر. «گفتیمیما چیزی نم»: داردنتوان فریاد 

که تالش در آن بی نتیجه  یا، جامعه«گروهی شک و پرسش ایستاده بود» :است

و  یچارگیجز ب یاو فضایی که چاره« خاریدیو م کردیو پاهامان ورم م» :ماندیم

گینی جبر را ن میان یکی از افراد جامعه که سندر ای یست.تن دادن به جبر ظلم ن

و » :رای نجات دیگران بگشایدکوشد تا راهی بکند، میبیش از همه احساس می

 «.ناالن گفت: باید رفت

که سراسر  یخی. تارگیردیانسان در برابر طبیعت و تاریخ قرار م «کتیبه»در شعر 

ی عدالتی در نظام حاکم بر است و این جبر ناشی از ظلم و ب فراگرفته آن را جبر

 اجتماع است.
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جامعه اینگونه اشاره  به ظلم حاکم بر« شهر تنگستان» اخوان ثالث در شعر

 :کندیم

بی فریاد و  هاییابانب /از این سو، سوی خفتنگاه مهر و ماه راهی نیست»

آن سو، سوی رستنگاه ماه و مهر هم، ز و /کهساران خار و خشک و بی رحم است

سدیگر سوی  /هایکی دریای هول و هایل است و خشم توفان /پناهی نیستکس را 

رهایی را اگر راهی  /هازمهریر است و زمستان طو آن دیگر بسی /تفته دوزخی پرتاب

 (16:1382 )اخوان، «یست، گیاهی نیجز از راهی که روید زان گلی، خار /است

رئالیسم را در خود  یهارگهی ااسطورههای یهمااین شعر نیز با وجود داشتن بن

الگوها به نوعی فکر جدیدی را القا کرده است. او جای داده است. اخوان ثالث به کهن

بزرگ  یستم و ظلم مشهر تنگستان هجوخود در توضیح شعرش نوشته است که در 

ستم به  ،که اخوان به آن اشاره کرده است یستم ؛را به تصویر کشیده است

 سرزمینش است.

آن را به دریایی ترسناک و و را در این شعر غیرقابل تأمل توصیف کرده  او ظلم

اش ساخته است ظلم برای افراد جامعه که یاها تشبیه کرده است. جادهخشم توفان

تر از همه رهایی از آن گویی محال یا قابل مانند دوزخ داغ و سوزان است و مهم

در این شهر . «یی را اگر راهی استرها»: گویدیتردید است و به همین دلیل شاعر م

که خاموشی و تیرگی فضا را  اما در شهری نماد نور و روشنایی است،« مهر و ماه»

 در برگرفته نمی توان راهی به سوی نور و روشنایی یافت.

 مرگ -2-2

شعر اخوان در رویارویی انسان با مرگ و نگرش به زندگی، مسیر رئالیسم را 

، شن شاعر به زندگی و مرگ و بازتاب آن در میان اشعارپیش گرفته است. نگاه ای

در عالم مرگ تردید ی. بدهدیگریز او از مرگ را در شکلی واقعی و رئال نشان م

از ناخوشایندترین حوادث زندگی انسان است و در برابر این حقیقت عجیب ، واقع

 زندیفریاد مبا صدای بلند  همیشه انزجار و وحشت وجود دارد. اخوان گویی مرگ را

 اجتماعی شده است. ۀگیر حوادث ناخواستکه در داندیمی او آن را دستاورد جامعه
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 سویبه  رحمانهیمرگ که ب ۀکشمکش ذهنی شاعر و چالش او در درون با مقول

، نوعی واکنش فردی اجتماعی شاعر در برابر این آوردیهجوم م و آرزوها تمام آمال

تا شاعر باعث شده است ه و وحشت حاکم بر جامعه مقوله است. روند سیاسی زمان

از سؤال برای او  یاچشم به حوادث سیاسی بگشاید و امید رهایی و زندگی در پرده

 :مطرح شود

این آرزوست  ماندین چیست که مکاپرسم/ یگاه از خیال و خلوت خود م»

 (117:1376 )اخوان، «ماندیگاه ادعاست که مو آن /آرزوی ماندن

مانع بیان زیباشناسی . مرگ شودیاین شعر نوعی رئالیسم انتقادی دیده مدر 

فکری شاعر است. مقاومت در برابر  ۀرویکرد تجرب ینمدرنیست و معاصر است. ا

بلکه با شناخت  ،ساده از زندگی نیست یرشیمرگ و آرزوی داشتن زندگی، پذ

 ایجاد شده است.  یشهاشرایط و پوشش

 ا اینگونه ترسیم کرده است:مرگ ردر شعر دیگر، او 

به غارت  /و لختی عمر جاویدان هستی رارفت/ یو م پژمردیدر آن لحظه که م»

دل من با چه اصراری تو را  /در آن پرشور لحظهرفت/ یو م بردیبا شتابی آشنا م

 یهاکه پوچ هستی و این لحظه دانمیو مخواست/ یچرا م دانمیو مخواست/ یم

 «اگر باشی تو با من خوب و جاویدان و زیباست /عمر و دنیاست که نامش /پژمرده
 (65:1383 )اخوان،

در واقع عمر  ؛قرار داده استدر شعر مذکور، شاعر مرگ را در برابر عمر جاویدان 

جاویدان یک قهرمان است و مرگ یک ضدقهرمان که بایستی هر دو در اوج واقعیت 

در شعر « رئالیسم هنری» یه است نوعبا یکدیگر مواجه شوند. همین امر باعث شد

اما بازتاب آن  ،اجتماعی به شمار نیاید یدۀدیده شود. هرچند مرگ شاید یک پد

در جامعه رخ داده  را که آنچه  ناشی از نگرش اجتماعی اخوان ثالث است. اخوان

آن پرداخته و گاه مرگی دسته  که شاعر بهدیده است و حاصل آن شعری شده 

 ا در نظر آورده است.و گروهی ر یجمع

های پژمرده و بی داند و عمر و دنیا را لحظهده میوهشاعر هستی را پوچ و بی

 داند که مرگ با آن همراه نباشد.آورد و زندگی را زمانی زیبا میاعتبار به شمار می
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 او در جایی دیگر اینگونه سروده است:

 )اخوان، «چیست؟ /این تاریک ترس آور /این بیهوده پرسمیمن م /چیست؟»

101:1383) 

« چیست»الهام ذهنی اخوان ثالث درباره واقعیت مرگ با پرسش در این شعر 

و « بیهوده» یهادر برابر مرگ را با واژه اشیبیان شده است. او در این شعر سرکش

 کند.یبیان م« تاریک ترس آور»

با  عنانماختیارش ه /مان با زجرأشوقی تو یهاجز مشقت /ماجرای زندگی آیا»

 ،در فضای کشف پوچ ماجراها /و مه آلود زمان لغزان راعد فرّبسترش بر بُ /جبر

 (164:1376)اخوان،  «؟هیچ جز این نیست /گوییمن بگویم یا تو می /چیست؟

کند که جبر بر آن ترسیم می یاخوان شوق و هیجان زندگی را با رنج و مشقت

نشان از ابهام زندگی « مه آلود» واژۀ حاکم گشته و انسان اختیاری از خود ندارد.

کند که حقیقت زندگی در ورای تجسم می« مه آلود»و « لغزان»دارد. شاعر زمان را 

 آن پنهان گشته است.

 گوید:ای دیگر چنین میاو در سروده

اما  :گویدیزندگی م /: هوم چه بیهودهگویدیمرگ م /این است و جز این نیست»

 (247:1376 )اخوان، «ستباز باید زی /باید زیست

شاعر با آوردن مرگ در مقابل زندگی به حقیقتی زیبا اشاره کرده است. مرگ با 

زیستن، پیش رفتن و امید آورد، اما زندگی پیوسته بر خود بیهودگی را به همراه می

 ورزد.تأکید می

به موضوع م اجتماعی مواجه است. او با مشکل التزاگویی در این شعر اخوان 

بستگی به هیچ آگاهی خاصی از و توصیف آن در زندگی اجتماعی بدون وامرگ 

است وجود انسانی  رتصویر مرگ در شعر اخوان تفسیرگ ۀ. ارائپردازدیم خاص ۀدور

و  پنداردیکالم م ترینیاست. او شعر خود را واقع در جهان که ناگزیر از زیستن

تصویر  خواهدینم اخوان. ندکیبیان واقعی شاعرانه توصیف ماینگونه مرگ را با 

بلکه از یک همانندسازی با  ،را به صورت مطلق به تصویر بکشد اشیذهن ۀجامع
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 . گویدیرخدادهای واقعی سخن م

 کند:یدر شعر دیگر به این واقعیت اعتراف مشاعر

من  /وای اما با که باید گفت /مرگ را دشمندارم/ یمن زندگی را دوست م»

 (250:1376 )اخوان، «التجا بردن /دشمن خواهم از اوکه به دارم/  یدوست

از واقعیت در شعر نمایان است. گویی شاعر قصد دارد  یاچهرهبا انتقاد او 

مخاطبان را از وضع موجود باخبر کند. جهان ذهنی اخوان و رویارویی او با مرگ در 

که چگونه شاعر با استخدام عناصر معنایی و محتوایی، بی  دهدیاین شعر نشان م

کند از و در پایان تالش می واسطه به واقعیت زندگی و مرگ اشاره کرده است

 زندگی و فضایی که آن را احاطه کرده به مرگ پناه ببرد.

ه کرده است؛ در مجموع اخوان ثالث مرگ و واقعیت آن را با دو نوع نگرش ارائ

ای که در آن و مرگ در ارتباط با دریافت افراد جامعه ذهن خودمرگ از منظر 

 .کندزندگی می

 مبارزه  -2-3

 هداخلی است. روحی ۀدر اشعار اخوان ثالث مبارزه در برابر نظام حاکم بر جامع

و ارتباط نیست. اشعاری که امرداد بی مطلبی اخوان با کودتای بیست و هشتمبارزه

هایی از این شعری رگه ۀاما در میان بدن ،تمثیلی است غالباً سروده در دوران مبارزه

 :پردازیمخورد که به آن میواقعیت اجتماعی به چشم می

اگر تقدیر نفرین !/ زنان! مردان! جوانان! کودکان! پیران /!ای شیران !دلیران من»

 زیرا همه ناگاه /صدایی برنیامد از سری /هر دست یا دستان /کرد یا شیطان فسون

 21: 1382)اخوان،  «از اینجا نام او شد شهریار شهر سنگستان /سنگ و سرد گردیدند

– 22) 

اینکه علت خاموشی  و ضمن معه را مورد خطاب قرار دادهافراد جا او در این شعر

 . کندمیدعوت آنان را به رزم « شیران»و « دلیران»های با واژه ،کندرا بیان می

سالخوردی  /ی غبارآلودانیادگاری ژنده پیر از روزگار /پوستینی کهنه دارم من»
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 (32: 1383)اخوان،  «مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگار آلود /جاودان مانند

کند. اینکه او برای چه شاعر در این شعر مقدمات مبارزه و علت آن را بیان می

به جا مانده  جنگد. آنچه مهم است میراثی است که از هویت ملی برایشچیزی می

که از نیاکانش بر جای مانده و نشان از روزگارانی تیره و غبار « پوستینی» .است

خواهد که برای حفظ این میراث و فرهنگ بر جای آلود دارد. او از مخاطبان خود می

 مانده از پیشینیان تالش کنند.

است که متقاعدش  اخوان های اصلی مضامین شعردرد اجتماع یکی از مؤلفه

)شاهین ها در این راه سست شود کند تالش برای ساختن جامعه است و نباید گاممی

 د:دانمی شخود را مدیون مردم سرزمین ۀاو حتی مقاومت و مبارز .(92: 1387دژی، 

هر چه  سایه از /یا اگر بر سر /من اگر جغدم به ویران بوم /!مردم! ای مردم»

 (343: 1383، )اخوان «دارمهر چه دارم از شما  /هستم از شما هستم

. ذهنیت شاعر با تمام معرفتش از پردازدمیاجتماعی  یمضمون به این شعر

ها مردم واژهاستفاده از با او  ها شکوفا شده است.اجتماع و تقاضای درونی او در واژه

کند. صدای نهفته در این شعر یک نوع ترغیب میبه سوی خود را برای مبارزه 

 ۀدغدغبه سبب داند و میمتعلق انسانی  ۀرد. او خود را به جامعگریزی دابیگانه

و  های تکراری. شاعر با واژهکندهای خود را در شعر بازگو میاندیشهاش درونی

 د.کنخود رهنمون می ۀخواست سوی به را خواننده و مخاطب ،کاربرد آن در عبارات

 د:کنواقعی بیان می ۀمبارزرا از مبارزه به جای رزم و اخوان ثالث گاه آمال خود 
 

 ،گر بود دشت /سر خود را به سر سنگ زدن /ای خوشا آمدن از سنگ برون»

راه پر بیم و  /ای خوشا زیر و زبرها دیدن /ور بود دره سرازیر شدن /گذشتن هموار

)اخوان،  «ودنبگاه ابدیت هجلو /روز و شب رفتن و رفتن شب و روز /بال پیمودن

1385 :91) 
 

. او حتی از آرزوی خود گویدسخن میای نهفته مبارزهاز اخوان ثالث در این شعر 

« بال پیمودن راه پر بیم و»در این آرزو  ،پوشی نکرده استبت به اجتماع چشمنس

نمودهای واقعی اجتماع  مبتنی برشاعر در این شعر سبک نوشتن  نیز قرار دارد.
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یط خاص خفقان مورد تجزیه و تحلیل است. او افراد جامعه و حتی خود را در مح

 .کندبازگو می مخاطبدهد و به همین دلیل آرزوی خود را برای قرار می

توان در این شعر یافت. زندگی عصر اخوان را می آرزوهایترین آمال و مردمی

گرایانه بنای جدیدی است که اخوان آن را در قالب آرزو بیان کرده این نوع نگاه واقع

بند مصمم بودن در یک نیم هاتکرار واژه« و شب رفتن و رفتن شب و روزروز » است.

 دهد. گویی مبارزه واقعیتی تغییر نیافتنی استنشان می را در دعوت به مبارزه شاعر

طلبی ه و آرمان شاعر برای مبارزه و حقنشان از خواست« ای خوشا»و تکرار واژۀ 

 است.

 فقر -2-4

های زیرین جامعه به دو شکل مادی و معنوی فقر و گسترش آن در الیه ۀمسئل

و گاه مبود عدالت اجتماعی کند. فقر گاه ناشی از کدر شعر شاعران نمود پیدا می

است. اخوان ثالث نیز فقر را به عنوان  در جامعه های اقتصادیناشی از نابهنجاری

 :یک مشکل اجتماعی نادیده نگرفته است
 

واین  /عدالتی و نیش و نوش رامفهوم بی /ه و قهقهه خاطرنشان کندتعبیر آ»

: 1385)اخوان، « دنیای ظلم و جور سباع و وحوش را /فصیح مجسم عیان کند ۀپرد

23) 
 

بیند که شاهد افرادی را می ،شاعر که خود دورانی از مبارزه را سپری کرده است

از  .کننداما سکوت اختیار می ،کنندآه و خنده را حس می ۀعدالتی هستند، فاصلبی

نظر شاعر کمبود عدالت نوعی فقر است. فساد اجتماعی حاکم بر نظام حکومتی 

تشبیه شده است. جامعه با وجود چنین فراز و « جور سباع و وحوش»ایران به 

کند و با عدالتی را عامل نگرانی و اضطراب خود بیان میثبات است. او بینشیبی بی

 دهد. را مورد تمسخر قرار می موجود در جامعه مکنیه وضعیت ۀتعاراستفاده از اس
 

ز ک /شناسی توزربفت رنگین می ۀکدامین جب ،کو /لیک هیچت غم مباد از این»

 (36: 1383)اخوان،  «تر باشدمن پاک ۀع پوستین کهنقمر
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زبان او در این شعر انتقادی زبانی توأم با عصیان و سرکشی است. او به 

کند شاعر قصد دارد به او و مخاطب گمان می« هیچت غم مباد»گوید: میمخاطبش 

طبقاتی را  ۀاو فاصل .گیرداما این واقعیت شکلی دیگر به خود می ،آرامش بدهد

زربفت که نماد ظاهرپرستی  ۀبحاضر نیست پوستین کهنه را با ج و» داندناپاک می

 .(103: 1381)ناصر،  «و زردوستی است، عوض کند

دهد، مضامین توصیفی می نشانینی که فقر را در اشعار اخوان ثالث مضام

سرزمین او  رهای سال ب. گویی فقر سالهمراه استنوعی آموزش  با بلکه ،نیست

. شاعر خود را نسبت به کرده استنو کسی به آن به طور جدی توجه  سایه انداخته

فقر خود سخن از بیند و حتی برای روشن شدن آن، فقر اجتماعی مسئول می

هم منِ فردی شاعر در این شعر وابسته به منِ اجتماعی او شده است و با  گوید.می

کنند. اخوان ثالث برای رساندن پیام فقر بیان می ۀرویکرد خود را نسبت به مسئل

های از تمثیل کند تا مخاطب مقصود اواش، خود را شاهد مثال کالمش میشعری

. او با این کار خود را به نوعی یاور مظلومان نیز نشان بفهمدبهتر را  اشگرایانهواقع

 دهد. می

 جهل -2-5

داند. او معتقد اخوان ثالث نابرابری اجتماعی را حاصل جهل و نادانی بشر می

اخوان ثالث بحران  ت.است جهل دستاوردی مانند فقر نیز به دنبال خواهد داش

به شکل  ،برابری اجتماعی شده استکه در آن جهل و نادانی سبب نا را ایجامعه

محسوس و ملموس در اشعارش آورده است. او علت سکوت و مبارزه نکردن  کامالً

 :دانددر برابر ستم را جهل و نادانی می
 

ای این خواب جهل آخر تو نیز زنده /نواهمدرد من! عزیز من! ای مرد بی»

 «بر مرد نبرد نیست کاری محال در /سرامرد نبرد باش که در این کهن /چیست
 (33: 1383)اخوان، 

 

ند که جامعه را در آغوش گرفته داشاعر جهل و نادانی را همچون خوابی می

خواهد از خواب غفلت و بی خبری بیدار گشته راهی به سوی و از مخاطب می است
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 جو کند.ونور و روشنایی جست

ر و زیرساخت فکری مبارزه با ظلم و نادیده گرفتن تساوی اجتماعی ناشی از تفک

دار تبیین درد، رنج و اخوان ثالث بود. شعر اخوان ثالث در اوج مبارزات ملی میراث

فقدان دانش و دیگر مسائل اجتماعی شده بود. او حتی نادانی را مانند زنگاری 

 :دانست که بایستی جامعه از آن پاک و پاالیش شودمی
 

 

همه  /بروبید آسمان را خوب /بپاالییدهوای شهر را با صافی پاکیزه و پاکی »

 همان ( ) «ها را از ظالم و زنگ نادانیو سقف دیوارها
 

 گیرینتیجه -3

های دهد که اخوان از مؤلفههای انجام شده در این مقاله نشان میبررسی

های ثیر پذیرفته و همین امر موجب گسترش دامنۀ خالقیترئالیسم در آثار خود تأ

های به کار رفته در اشعار اخوان ظلم است. او در یکی از مؤلفههنری او گشته است. 

کند و با به های کتیبه و شهر سنگستان به ظلم حاکم بر جامعه اشاره میسروده

کند راهی برای تصویر کشیدن فضای جامعه و جبری که بر آن حاکم است تالش می

مرگ است؛ در واقع  ای رئالیستی در اشعار اخوانهاز دیگر مؤلفهرهایی مردم بیابد. 

و مرگ را های این شاعر است. امرگ پربسامدترین واقعیت اجتماعی در سروده

برایش یک آرزو به شمار و زندگی داند ناخوشایند و نابود کنندۀ آمال و آرزوها می

و ترسناک دهد و آن را بیهوده مثبتی قرار نمی آید. شاعر در کنار مرگ هیچ واژۀمی

قابل تأمل است. مبارزه در  ر مسئلۀ مرگ در اشعار اخوانخواند. پوچی حاکم بمی

شود که گویی خود آن را از نزدیک لمس کرده است. از شعر اخوان طوری مطرح می

های شود و برای برقراری آرماننگاه او مبارزه باعث تدوین فکر جدید در جامعه می

مبارزه با رویکردی انقالبی صورت گرفته است.  اجتماعی مهم است. نگاه او به

تقریباً یک شکل و یک دست  پردازد،در اشعار اخوان می مبارزهبه مفاهیمی که 

دهد مبارزه در شود. این امر نشان میاست و تحول خاصی در روند شعری دیده نمی

شرایط خاص  تأثیر طول زندگی اخوان ثالث یک مفهوم ثابت داشته و تحت

قابل تأمل دیگر در اشعار اخوان توجه به  ی چندان تغییری نکرده است. نکتۀماعاجت
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کند، حاصل استثمار و ظلم حاکمان است و فقر است. فقری که اخوان مطرح می

کند و هر عنوی اشاره میندارند. او به دو فقر مادی و م یمردم خود در ایجاد آن نقش

هل یکی از مقوالت مطرح و مهم در شمارد. جت گرفته از بی عدالتی میدو را نشأ

اشعار اخوان است. او بر این باور است که دلیل اصلی استحکام ظلم و ستم در 

دانند چگونه در برابر آن برخیزند و قیام کنند و جامعه جهل مردمی است که نمی

 کند روزی تاریکی و جهل از بین برود.آرزو می
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