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گفت و گو در مجموعه زمستان اخوان ثالث با تاکید بر منطق مکالمه ي 
  باختین

  مهتاب صادق نژاد
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

  

   چکیده

، صاحب نظریـه منطـق مکالمـه   میخائیل باختین . نسان هاست گفتگو مهمترین رکن ارتباطی ا  
  .گفتگو را حاصل تعامل متقابل گوینده و شنونده می داند که در بستر اجتماعی شکل می گیرد              

نـشان مـی دهـد کـه     مروري انتقادي بر زندگی و حیات فکري و اندیشه هاي میخائیل باختین             
تاثیرات به سزایی بـر   » استالین« تبدادي  شرایط و فضاي حاکم در زمان حکومت تک صدا و اس          

شکل گیري و تبلور اندیشه ها و افکار و آثار او داشـتند چنـین دیـدگاهی در مـورد اخـوان نیـز        
ــت ؛ اخــوان    ــادق اس ــر دموکراتیــک    ص ــضاي غی ــون بــاختین در ف ــکوت و سانــسور  چ  س

 و آزادي  ترین سـخنان را در اشـعار خـود نمـودار مـی سـازد و فریـاد آزادي         پهلوي،دموکراتیک
ر زمـستان را مـی تـوان    اشـع ا.  پهلوي می پردازد یخواهی سر می دهد و به مبارزه با تک صدای    

 پرتـرس شاعر با استفاده از زبان و بیان سمبلیک اوضـاع  . طلیعه ي چنین افکاري به شمار آورد   
وان عمده ترین شگردهایی کـه اخـ  . و تهدید و خفقان آمیز ایران پس از کودتا را نشان می دهد     

چنـد صـدایی ، روایـت ، بینامتنیـت ،     : براي فضا سازي گفت و گو به کار می گیرد عبارتنـد از      
وق در اشـعار دفتـر   این مقاله بـه تـشریح مـوارد فـ    . کاربرد ضمایر من و تو ، گزاره هاي خطابی      

  .اخوان می پردازدزمستان 

  

  

   29/4/1397: اریخ پذیرش مقاله  ت                            24/4/1397:تاریخ دریافت مقاله
  

 واژگان کلیدي

   میخائیل باختین*

   منطق مکالمه*

  چند صدایی * 

  اخوان ثالث * 

   زمستان*
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  مقدمه  -1

انسان وارسـته اي    . میخائیل باختین روسی فیلسوف و پژوهشگر اجتماعی سده ي بیستم است            
سانی حقانیـت و مـشروعیت مکالمـه        که سعی در اشاعه ي فرهنگ واالي مردمی ، موجودیت ان          

 مکالمـه و مناسـبت میـان    او منطق مکالمه را بنیان سخن دانست و معتقد بود معنا در           . داشت  
در این طرح او به دنبال دیگر صدایی بود کـه           ) 490 : 1378مقدادي ؛   ( افراد ساخته می شود     

او در دوره . ر اسـت  فادر تنـ ) مونوفـونی (مترادف و با تک صدایی    » ونیپولیف» «چند صدایی «با  
ین ، هر نوع تفکر م اندیشی و انعطاف ناپذیري رژیم تک صدایی استال       اي زندگی می کرد که جز     

 او که اندیشه گر فرهنگ با نیتی مکالمه اي است در اعتراض     .و آزادي بیان را سرکوب می نمود      
طرح الگـوي منطـق گفـت و گـویی سـعی      به استبداد و تک آوایی به گفت و گو روي آورد و با     

ـ      . داشت نظام حاکم را به چالش بکشاند         ا تاریـک  لذا پر ثمرترین دوران زندگی اش مقارن شد ب
ترین دوره ي تاریخ اخیر روسیه و بدین سان بود که دموکراتیک ترین اندیشه هـاي بـاختین در    

مکالمـه ، خنـده ، آزادي و        : غیر دموکراتیک ترین دوره هـا شـکل گرفـت و موضـوعاتی چـون                
از نظر نگارنـده چنـین دیـدگاهی در مـورد اخـوان نیـز               . دموکراسی مورد توجه او قرار گرفتند       

به این معنی که اخوان نیز مانند باختین در جامعه ي اسـتبداد زده و خفقـان آور            . ست  صادق ا 
زمانه اي مکالمه ستیز و ناآزاد را تجربه کرد که صدایی جز صداي خود کامه سـاواك از      پهلوي ،   

شــرایط اجتمــاعی ، سیاســی در کیفیــات و شــکل گیــري اشــعارش و . آن شــنیده نمــی شــد 
روح حساس و افکار و عواطف جمـع گـراي و         . ار بودند   بسیار تاثیرگذ گاههاي موجود در آن     دید

 تک صدایی را تاب نمی آرود و عشق بـه وطـن و مـیهن و درد اجتمـاع او را بـه                    ،مردمی اخوان 
گفتگو در شعر واداشت تا در برابر حکومت خودکامـه زمـان خـود فریـاد آزادي خـواهی را سـر                      

ان خـود  حاکم بر زم  شرایط  استعاري ، زبانی نمادین و  با  بخصوص در دفتر زمستان ، شاعر        .بدهد
زبان شعر اخوان زبانی یکدست نیست و آمیزه اي از آواهـاي گونـاگون و           . را به تصویر می کشد      

حتی متقابل است که شاعر براي برقراري ارتباط و تعامل با اجتماع از تمهیدات گوناگونی سـود             
  . می جوید 
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  اهمیت و ضرورت پژوهش 1-1

.  ضرورت این پژوهش را بیشتر می گرداند نگرش هاي اجتمـاعی بـه اشـعار اخـوان اسـت           آنچه
ی ایـران و   وقف تبیین اوضاع سیاسـی و اجتمـاع    اخوان بهترین سالهاي شکفتگی شعري خود را      

وضع حال مردم و روشنفکران در طول سالهاي سیاه پس از کودتـا کـرده اسـت و حقیقتـا ایـن              
ی و ظرافت خاصی در پـیش دیـدگان خواننـدگان و آینـدگان مجـسم        اوضاع و احوال را با زیبای     

بنابراین پژوهش حاضر کوشیده تا ظرفیت هـاي گفـت و گـویی    . کرده و به تصویر کشیده است   
  .  تبیین نماید یشعر اخوان را با رویکرد باختین

  پرسش پژوهش  1-2

 آیا اشعار اخوان ثالث از ویژگیهاي منطق گفت گویی برخوردار است ؟ .1
 اخوان از چه شگردهایی براي ایجاد گفتگو در اشعارش سود جسته است ؟ .2

 پیشینه ي پژوهش 1-3

منطق گفتگویی یا مکالمه باختین در آثار مختلف مطرح شده و مقاالت متعددي نیـز بـر    اگرچه  
جـستجوهاي انجـام   درآمـده بـا توجـه بـه     اساس این الگو در حوزه ي ادبیات فارسی به نگارش  

بـاختین مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه         اخوان ثالث بر اساس الگوي منطق گفتگویی        گرفته اشعار   
  :است ولی برخی پژوهشگران به بررسی اشعار دیگر شاعران از این منظر پرداخته اند از جمله 

   دنیاي تک صدا و چند صدا در اشعار       حضور دو ) 1387(حسین زاده   غالمغالمرضا 
 .میخائیل باختین  وانشی در پرتو منطق مکالمه خ: حافظ 

 این نتیجه رسیده است که حافظ همانند باختین تک صدایی و چند صدایی را               نویسنده به 
در دوران کودکی ،مدرسه و زمان حکومت شاه شیخ و امیر مبارز تجربه کرده و ایـن تجربـه    

 .در اشعارش منعکس شده است
     نیما یوشیح بررسی تطبیقی نظریه ي گفت و گوي      ) 1393(دکتر قدسیه رضوانیان

 .و میخائیل باختین
که نیما هـم چـون بـاختین معتقـد اسـت شـعر کهـن                 است رسیده نتیجه این به نویسنده

،مجالی براي بروز آواهاي گوناگون نبوده و با نزدیک کردن شعر به نثر و داستان و وصفی و             
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ر برابـر  شعر می خواهد روح و مسائل زمانه خویش را باز تاب دهد و راهی نو د        روایی کردن   
 .شعر فارسی بگشاید

          گفت و گو در شعر فـروغ       ) 1393(دکتر علی اکبر باقري خلیلی و مرضیه حقیقی
 .فرخزاد با تکیه بر منطق مکالمه میخائیل باختین 

نویسندگان معتقدند شعر فروغ چند صدا و گفتگو گـر اسـت و ایـن امـر برآمـده از اوضـاع                 
. گی شخصی و شیوه هاي تربیتـی اوسـت    اجتماعی بسته و تک صدا ، محیط زند        -سیاسی

فروغ با اندیشه هـاي بـاختین را مـی تـوان در مبـارزه هـر دو بـا        از این رو هم نوایی اشعار      
 . اجتماعی تک صدا و مکالمه ستیز جستجو گرد-ساختار سیاسی

              دگردیـسی منطـق    ) 1394(دکتر علی اکبر بـاقري خلیلـی و مرضـیه حقیقـی
 .از آرمانگرایی تا درونگرایی : ور گفتگویی در اشعار قیصر امین پ

 و از مهـم تـرین   نویسندگان معتقدند شعر قیصر امین پور در فـضایی گفتگـویی قـرار دارد            
ابزارهاي خلق چنین فضایی می توان به دیگر صدایی ،گفتار دوسـویه ،بینامتنیـت و گـزاره         

 .هاي خطابی شاعر اشاره کرد
  حدود و روش پژوهش1-4

 تحلیلی و واحد تحلیل ، اشعار مرتبط با منطق گفتگویی در دفتـر     – روش این پژوهش توصیفی   
در استناد به اشعار زمستان اخوان نسخه ي زیر مورد اسـتفاده قـرار       . زمستان اخوان ثالث است     

تهـران   24 ستان ، چ  ،زمـ 1386زمـستان   : مجموعـه اشـعار مهـدي اخـوان ثالـث           : گرفته است   
  .زمستان

 چهارچوب نظري پژوهش  1-5

   منطق گفتگویی باختین1-5-1

ترین ، تیـزبین    ذار منطق مکالمه و یکی از ژرف اندیش         بنیانگ) 1895-1975(میخائیل باختین   
ترین و گیرا ترین چهره هاي فرهنگ اروپایی در قرن بیستم است کـه افکـار و آراء او در زمینـه        

) tzvetantoodorof(ادبیات اصالت خاصی دارد تا جایی که منتقدي چون تزوتـان تـودروف          
     گــویی میخائیــل بــاختین برجــسته تــرین اندیــشمند شــوروي در  وي را در کتــاب منطــق گفت
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. ات در سده ي بیستم معرفی می کنـد      علوم انسانی و نیز بزرگترین نظریه پرداز ادبی       گستره ي   
عصري که باختین در آن می زیسته ، بدلیل حکومت خودکامه و تمامیت خـواه رهبـران حـزب             

 شوروي و بخصوص استالین عصري پر اختناق ، استبداد زده ، شادي ستیز و تهـی از      کمونیست
مروري انتقادي بر زندگی ، آثـار و حیـات   . اندیشه هاي دموکراتیک و دنیایی مکالمه گریز است   

فکري باختین نشان می دهد که او در دوره اي می زیست که جزم اندیشی و انعطـاف ناپـذیري     
 .تفکر و آواي مخالف را به شدت سرکوب می کند صداي استالین ، هر نوعرژیم خودکامه و تک 

از طرفی، فعالیت هاي فکري مربوط به حوزه نقد ادبی نیز تحت تاثیر زبـان شناسـی سـاختاري          
بود و به دنبال طرح نظریه سوسور درباره مقوله هاي زبان و گفتار، گفتار امري فردي محـسوب                   

-23: 1382مقـدادي،   (اریخی و اجتماعی گفتار پرهیز می شـد         می شدو از پرداختن به وجوه ت      
در چنین شرایطی ، باختین با تاکید بر ماهیت تـاریخی و اجتمـاعی زبـان ،آن را بـه زبـان        ) 24

هاي اجتماعی و ایدئولوژیکی گوناگونی تقسیم کرد و تاکید نمود کـه زبـان و گفتـار در جامعـه                
در واقع باختین با اتخاذ این رویکرد . ود می گیرند  هاي مختلف ،فضا ،لحن و رنگ متفاوتی به خ        

وبا پذیرش وجهه اجتماعی زبان و به تبع آن گفتار، و ارزش نهادن به متونی کـه از زبـان مرکـز            
کـه آواهـا و صـداهاي    - و به ارائه زبـانی چنـد الیـه و مرکـز گریـز        گرا و واحد اجتناب می کنند     

 می پردازنـد، ضـمن مخالفـت بـا زبـان        –شود  اجتماعی گوناگون در آن به نمایش گذاشته می         
شناسی فردي و ذهنی سوسوري و ساختارگرا، به مبارزه با هر گونه تک آوایی و اقتدار استالینی          
برخاست ؛ از این رو، مباحث تک صدایی و چند صدایی کـه مهـم تـرین شاخـصه هـاي منطـق          

یی را بـه نحـوي شایـسته         و متونی که چند صـدا      شی دارند باري ارز مکالمه هستند،نزد باختین    
 تمــایالت )1389:21اکبرآبــادي،رضــی و . (رخوردارنــدبازتــاب مــی دهنــد از ارزش بیــشتري ب

جزمیـت  اجتماعی و آرمان هاي آزادي خواهانه ، باختین رابرآن داشت تا در اعتراض به ارعـاب،        
تگـویی ،  گرایی استبداد و تک آوایی رژیم حاکم به گفتگو روي آورد و با طرح الگوي منطـق گف           

الیـت بـاختین بـا تاریـک     عبارت دیگر پر ثمرتـرین دوران فع  ه  ب. نظام حاکم را به چالش بکشد       
یعنی دموکراتیک ترین اندیشه هایش در غیر دموکراتیـک تـرین   .  روسیه مقارن بود  ترین دوره   

   )34 : 1387ك ؛ غالمحسین زاده و غالمپور ، -ر( دوره شکل گرفت 

آثـار  .کالمـه اي او از متـون، خاسـتگاهی سیاسـی واجتمـاعی دارد              رهیافت باختین و خوانش م    
بـاختین عمیقـا ضـد    « :  گفتـه انـد      چنانکـه باختین در واقع واکنشی است بر ضد زمانـه اش ،            
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سـلدون و  . ( خواهی و تک گویی است هتر آنکه گفته می شد او ضد تمامیت و ب » است استالینی
ـ       ) 59: 1384ویدوسون،   اختین هـم مـورد توجـه بـسیاري از نظریـه         منطق گفتگـویی قبـل از ب

. ( مکالمه را بنیـان سـخن معرفـی کـرد     پردازان بوده اما ابتکار باختین در این بود که او منطق   
او اعتقاد داشت همان گونه که اساس گفتار کـاربرد شخـصی زبـان بـه                 ) 98 : 1378احمدي ،   

( خن ادبی به منظور گفتگوسـت   منظور ایجاد مکالمه است ، هر شکل بیان ادبی نیز گونه اي س            
   ) 103: همان 

. که همه ي انـواع ادبـی پیـشین را در خـود دارد     باختین رمان را عالی ترین نوع ادبی می داند    
رمان از نظر او کانون همه ي صداهاي منفرد و پراکنده پیش از خـود ، جایگـاه صـداها ، زبانهـا           

تین در کتاب مسایل بوطیقاي داستایفسکی باخ. ایدئولوژي ها و جهان بینی هاي متفاوت است         
، داستایفسکی را به خاطر وجود کثرت صداها ، آگـاهی هـاي جداگانـه و چنـد آوایـی              ) 1929(

می داند و معتقد اسـت کـه او بـا اسـتفاده از رهیافـت        » چند آوایی «اصیل صداها ، خالق رمان      
 ،وضوح شنیده می شـوند  مکالمه اي دست به خلق فضایی متنی زده که در آن چندین صدا به             

که آن را مقابل رمان تک آوایی یا مونوفونی تولـستوي قـرار مـی                ) 98-101 : 1378احمدي  ( 
دهد و اظهار میدارد که در آنها تنها صداي مسلط ، صداي راوي است که بر دیگر صداها برتـري    

  .براي باختین ، رمان تک آوا غیر گفتگویی است . و هژمونی دارد 

در آن هژمونی اندیشه هاي جزمی صداي حاکم حرف اول و آخـر را مـی زنـد نـوعی        دنیایی که   
  .اقتدار خودکامه ، تمامیت خواه استبدادي غیر دموکراتیک از نوع استالینی در آن وجود دارد 

کـه در  جانبـه دانـست   باختین را می توان در معناي دقیق کلمه ، شخصیتی جند بعدي و همه      
، یعنـی بـاختین زبـان شـناس را       بعد وي   ن شاید بتوان این جنبه یاُ     میان ابعاد شخصیتی باختی   

چرا که در بطن هر آنچـه بـاختین انجـام داده و گفتـه          . مهم ترین و برجسته ترین آنها دانست        
است ، مفهوم بسیار برجسته ي زبان وجود دارد و بـه جـرات مـی تـوان گفـت کـه بـسیاري از                     

.  یا در مورد زبان هستند و یا از زبان نشات می گیرنـد     مفاهیم ، نظریه ها و واژه هاي فلسفی او        
به بیانی ساده تر می توان گفت که زبـان در حقیقـت نقطـه ي شـروع و سـنگ بنـاي مفـاهیم                 

  ) 28-29 : 1387غالمحسین زاده ، . ( کلیدي و اندیشه هاي اوست 
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قد بـود تفـاوت آن   نام فرا زبان شناسی قرار داد و معته گفتار را موضوع دانش جدیدي ب    باختین  
: با زبان شناسی در این است که موضوع زبان شناسی محدود به زبان و واحـدهاي آن از قبیـل                  

فتـار اسـت کـه در    است ولی موضوع فرا زبان شناسی سـخن یـا گ          ... واج ، تکواژ ، واژه ، جمله و       
ناختی ، جـزء  از نظر باختین ، گفتار عالوه بر ماده ي زبان شـ  . ود نمی یابد    گفته هاي منفرد نم   

نامیده می شـود و منظـور از آن ، زمینـه ي منحـصر     » زمینه ي گزاره«اساسی دیگري دارد که    
  ) 58-59 : 1373تودوروف . (بفرد تاریخی ، اجتماعی و فرهنگی است 

بان خنثی نیست ، بلکه یک پدیده باختین در مکالماتش در مورد ماهیت زبان معتقد است که ز          
 اجتماعی اسـت و بـر آن   –ک است که شدیداً تحت تاثیر شرایط مادي         ایدئولوژی –ي اجتماعی   

  )491 : 1378مقدادي ك (منطق مکالمه حکمفرماست

باختین فردیت و زندگی به خودي خود بی معناست و آن زمـانی معنـا پیـدا مـی       ي  در اندیشه   
  )203 : 1384: انصاري . (کند که در تعامل و گفت و شنود با دیگري باشد 

  سان شناسی فلسفی باختین  ان1-5-2

امـا او آثـار و همـین    . آثار باختین در ژانر ادبی و زبان شناسی نوشته شـده انـد    علی رغم اینکه    
از ) 161-162 : 1384انـصاري ،  (طور شیوه ي تفکر خود را انسان شناسانه توصـیف مـی کنـد        

 عنـصر جامعـه   نظر باختین گفت و گو زمانی شکل می گیرد که در کنار ماده ي زبـان شناسـی         
او در دوره ي پدیدار شناسی اولیه ي زندگی خود با دیدگاهی هستی  . شناختی نیز حاضر باشد     

اجتماع بـا  « از دیدگاه باختین . شناختی به انسان سعی کرده به جوهر و سرشت انسان بپردازد    
 و موجودیت انـسان و جهـان آدمـی   ) 67 : 1377تودوروف ( »  ظهور شخص دوم آغاز می شود    

گـري یـا گفـت و شـنودي را بـر            باختین بنیان مکالمه    . معنا می یابد    » ارتباط ژرف   « تنها در   
همین رابطه ي بین خود و دیگري بنا نهاده و آگاهی نـسبت بـه مفهـوم دیگـر بـودن را الزمـه                  

بیش از هر چیز از مـارتین بـوبر   »  تویی –من « باختین در رابطه ي  . برقراري مکالمه می داند     
طه ي واقعـی میـان   اساس پیدایش کتاب من و تو ، راب. معروفش ، من و تو بهره می گیرد     و اثر   
   ) 23-24 : 1390بوبر ، . (ي انسانی بوده است » تو «  و »من « یک 
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چیزي که از ابتداء مرا متاثر می کند و بـا نامیـدن مـن آغـاز مـی شـود ، از             : باختین می گوید    
یعنـی از طریـق سـخن و آهنـگ     ... ) مـادر و  ( ن دیگـران  دنیاي خارج و با جاري شدن بـر زبـا    

در ابتـداء  . عاطفی آن و ارزش هاي بیان شده در آن ، به جزیی از آگاهی من تبدیل مـی شـود              
دیگران کلمات و قالب هـاي زبـانی و   . من صرفاً از طریق دیگران است که از خود آگاه می شوم        

مات و اشکال هستند که اولـین تـصور مـن از         و همین کل  آهنگ نواخت آنها را به من می دهند         
  . خودم را بنیان می نهد 

   گفت و گو در شعر اخوان -2

او نیـز از حیـث   . اخوان ثالث نیز همچون باختین زمانه اي مکالمه ستیز و نا آزاد را تجربه کـرد     
اجتماعی در جامعه اي تک صدا می زیسته کـه تنهـا صـداي حـاکم بـر جامعـه آن روز صـداي           

 فرهنگـی شـکل گرفتـه از    – اجتمـاعی و اقتـصادي       –سـاختار سیاسـی     . مه ساواك بود    خودکا
ماهیت حکومت سلطنتی و سلطه جوي پهلـوي از یـک سـو و فـضاي اجتمـاعی ایـران پـس از                 

 فضاي تک صدا و مکالمه ستیز را ایجاد کـرده بـود کـه    ، از سوي دیگر1332 مرداد   28شکست  
قتـصادي از ویژگـی   و وضـعیت بـد ا  قارت ، نبودن آزادي بی عدالتی ، اختالف طبقاتی ، فقر ، ح    

ی بـر  ب بعالوه زندگی سنتی و مذهبی و تا حدي استبداد محور پـدر کـه شـ    .هاي آشکارش بود    
( نواي پسر گوش می سپرد و از سر دلسوزي زنگ خطري بـراي اخـوان بـه صـدا در مـی آورد                       

 عاشقانه دوستش مـی  –قی که او را از قدم نهادن در وادي موسی       ) 23ص   : 1387شاهین دژي   
 مدتی کوتاه خود را از موسیقی دور داشـت       رد و اخوان اگر چه به احترام پدر        باز می دا   –داشت  

   . مجدانه او را به عالم هنر و عرصه ي شاعري می کشانداما جوشش و عشق درونی،

 او وسـیله   اخوان را به گفت و گو در شعر وا می داشت و شـعر بـراي   و عواطف جمع گراي،   افکار  
شعر محصول بیتابی انسان    : اي براي ایجاد ارتباط و رسالتی عظیم بود ، چنانکه خود می گوید              

وقتی با شعر هاي روایی اخـوان روبـرو      . در لحظاتی است که در پرتو شعور نبوت قرار می گیرد            
. ( نطـق مکالمـه اسـت    می شویم بی شک اولین ویژگی عمده اي که به چشم می آید حضور م              

. در روایت هاي اخوان ، گفتگـو هـا از طریـق راوي پـیش مـی رود        ) 136 : 1393: خوان ثالث ا
معنی که شاعر اندیشه را به راوي منتقل می کند و راوي از زبان شخـصیت هـاي روایـت                  بدین  

بنابراین در این گونه روایت ها ، کمتر با عنصر گفت و گو به شیوه مـدرن           . آنها را بیان می کند      
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اما بهر حال او از این عنصر نیز همچون سایر عناصر داستانی ،          .  روبرو هستیم    ن پردازي  داستا و
  حضور طبیعـی در شعر هاي روایی اخوان منطق گفت و گوها . تفاده می کند    صحیح و به جا اس    

  )7: 1391برامکی،-شادروي منش(.ها را تایید می کند شخصیت

   انسان شناسی فلسفی در اشعار اخوان -3

 ، شاعر بود اما نه شاعري که از رنج خویش بنالد ، بـل شـاعري کـه جـز از رنـج دیگـران                 اخوان
رمز عظمت او و آن روحی که در شعرش دیده شده اسـت ،     . براي او خود در میان نبود       . ننالید  

عر یعنی صمیمیت یعنی صـداقت یعنـی    از نظر او ش   ) 147: 1387: شاهین دژي   . (همین است   
از درد دیگران داشتن یعنی زخم دیگران را خوردن ، اگر فریـادي هـست   دردي داشتن ، حرفی     

   )339همان . (صورت خارجی این معانی ذهن است ،و شوقی 

که شاعر موظف است کـه بـا مـشکالت و مـسائل             اخوان در گفتگوهایش بارها تکرار کرده است        
ي مـردمش را بـشناسد و   شاعر باید نیازها. جامعه اش درگیر باشد و بکوشد که آنها را رفع کند     

اخوان غم مردم خـود را  . آنها را در اشعارش با شیوه ي هنري و لطافت هاي شاعرانه بازگو کند          
بینم چو به تاراج رود کـوه    « ) . 341: همان  ( گو کرده  است     داشت و این غم را در اشعارش باز       

در نظـر   ) 67 : 1391 ،اخـوان ثالـث   (   دل خوش نشود همچو گل از خرده خویشم           /زر از خلق    
من سخن از آتش آدم شدن  « : گوید  ف است که به آدمیت رسیده باشد و می          اخوان شاعر موظ  

  ) 331همان ( » در خویشتن گویم 

 سـالهاي سـکوت و سانـسور ، کـه     1347او در عصر غیر دموکراتیک و جزم اندیش پهلوي سال          
 اختین دموکراتیـک تـرین   نداشت چـون بـ  کمتر کسی از بیم ساواك جرات بیان هیچ سخنی را       

من البته خـالی از توجـه   « :  سخنان را که موخره از این اوستا به چاپ رسیده است گفته است       
وقتـی مـی بیـنم ملـت مـا ،      بدبخت و بیمارمان هرگز نبوده ام و نمی تـوانم باشـم   به جامعه ي  

لی و انـسانی ،  جامعه ي ما با این همه ثروت و غناي طبیعی و موجبات رشد و زندگی آزاد و عـا     
است خوب و روشن مـی دانـم و مـی      کاراین چنین بیمار و گرسنه و فرومانده و سیه روز و تبه           

ایـن  از ( » مـسلما آرام و سـاکت نمـی تـوانم بمـانم      بینم به چه علت هایی چنین است ، خوب   
 بیشتر از آن هم به جرم سیاسی محبوس بوده و شکنجه کشیده             هر چند ) 155 : 1391اوستا ،   

  .بود و به قول خودش سیگار روي دستش خاموش کرده بودند و چه ها و چه ها 
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  : او مرثیه گوي وطن مرده ي خویش است . اخوان درد وطن دارد 

 : 1363ارغنـون  ( من مرثیه گوي وطن مرده ي خویـشم             »        امید و چه نومید   «گویند که   
66(   

   شگردهاي اخوان در فضا سازي گفت و گو -4

 آثار خویش را بر شیوه اي گفتگویی پیش برده که مهمترین شگردهایی که اخـوان بـراي            اخوان
)       روایـت –بینامتنیـت  ( چنـد صـدایی      -1: ایجاد فضاي گفت و گویی بکار می بندد عبارتند از           

  گزاره هاي خطابی -3 تو      –کاربرد ضمیر من -2

   چند صدایی4-1

    بینامتنیت4-1-1

نخست،حوزه فرامتن است که در آن زمینـه  .ر دو ساحت صورت می پذیرد  فهم گفتگویی متن د   
ــت           ــا باف ــه ب ــمن رابط ــتن ض ــر م ــاحت ه ــن س ــد؛در ای ــی ده ــا م ــتن معن ــه م ــت ب و باف

هـر مـتن در حقیقـت کـنش و     .با متون دیگر نیز مرتبط می شـود     ...اجتماعی و فرهنگی،سیاسی،
گفتگـویی متن،مربـوط بـه    حوزه دیگـر فهـم   .واکنشی نسبت به متون پیش و پس از خود است  

ن متنی است که در طی آن،گفتارها و آگاهی هاي گونـاگون در متن،رابطـه اي               وداللت هاي در  
در صورت تداوم چنین تعاملی است که گفته هـاي موجـود در مـتن،       .تعاملی و مکالمه اي دارند    

  شــکل مــی )Plolyphony(اعتبــاري یکــسان پیــدا میکننــد و مکالمــه گــري و چنــد آوایــی
 است که متن و داللت هاي موجـود  )Monophonis(نقطه مقابل چند آوایی، تک گویی    .دگیر

درآن تحت جهان بینی واحد و هماهنگی فروکاستی قرار دارد که نویسنده به متن تحمیل مـی              
  .کند

در خزانه ي واژگان باختین بعد از مفهوم بنیادین منطق مکالمه یا گفت و شـنودي نزدیکتـرین           
مکالمه که تقریبا مترادف با آن به کار می رود مفهوم دو صدایگی یـا گفتـار دو              مفهوم با منطق    

در تقابـل بـا تـک     )Plolyphony(مکالمه در الگوي باختین برابر با چند صـدایی         .است  سویه  
ــاختین از منطــق گفتگــویی همــین خاصــیت  .  اســت  )Monophonis(صــدایی  منظــور ب
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سط خود باختین مـورد اسـتفاده قـرار نگرفـت بلکـه             که این اصطالح ابتداء تو    بینامتنیتی است   
دانشمندان و منتقدان بعدي از جمله ژولیـا کریـستوا ایـن اصـطالح را وضـع کردنـد از ایـن رو                

  ) 103 : 1378احمدي . ك .ر(سرچشمه بحث بینامتنیت را باید در آثار باختین جست 

کلمـات  ( بـه زبـانی شـامل    جن. بر اساس نظر باختین هر گفتار از دو جنبه تشکیل شده اسـت            
ی کـه در آن بافـت و موقعیـت اجتمـاعی     نبا  و جنبه ي فراز...)اشکال حرفی و نحوي و آهنگ و    

گفتار مد نظر است یعنی هر گفتار در شـرایط اداء شـدن تـشخص و تعـین خـود را در بافـت و         
تـار  بعبـارتی هـر گف  . اي که در آن حادث می شود ، کسب می کند    فضاي فرهنگی و اجتماعی     

ی که اساس این خاصیت بینامتن. اقع می شود در ارتباط با گذشته و آینده است که مورد فهم و        
اخوان ثالث به خـوبی دیـده مـی    ر اشعاشکل گیري چند صدایی و گفتگو در آثار هنري است در    

  .شود 

 اخوان در شعر زمستان به دنبال ایجاد فضاها و صداهاي متفاوت است و در این رویکرد بـیش از       
من کوشـیده  « : چنانکه خود می گوید . هر کس و هر چیز تحت تاثیر نیما و بیان روایی اوست        

( »  ام از راه میان بري از خراسـان بـه مازنـدران بـروم از خراسـان دیـروز بـه مازنـدران امـروز               
می بینم که در شعر زمستان ایـن امـر تحقـق مـی یابـد و شـعر        . ) 112 : 1385محمدي آملی   

ان از دل شعر کهن بیرون آمده و شاعر آن را به  آرامی بـا نیمـاي مازنـدران پیونـد           ستان اخو زم
اخوان هیچ گاه ارتباطش با سنت هاي ادبی شـعر فارسـی قطـع نـشده اسـت شـعر                    . زده است   

که ) 119-120: همان  . (زمستان را می توان اولین پیوند جدي شعر اخوان با شعر نیما دانست              
امتنی آثار اخوان است که موجب شکل گیري فضاي گفتگـویی مـی             این خود موید خاصیت بین    

با استفاده از این شگردهاسـت کـه      می کند و     چنین گفتگو هاست که متن را چند آوایی       . شود  
شاعر نشان می دهد وامدار سخن پیشینیان است و با این شیوه بـه صـداهاي دیگـر نیـز اجـازه          

ند و حضور یـک راوي دیگـر را نیـز در شـعر      و چند صدایی ایجاد می ک     ظهور در متن می دهد      
خود نشان می دهد و با شعر و سخن او وارد مکالمه می شود و بدین ترتیب فضا را براي ایجـاد                   

  ) 315-316: 1387شاهین دژي . ( گفتگو هموار می سازد 

م استعمال و مخفـف  مهجور ، کاز نمونه هاي مشهود در شعر اخوان می توان کلمات و ترکیبات      
سا ، لولی وش ، پاسخ دشنام ، آمدستم ، گرمگاه ، به اکراه و بعـد هـم مـصادر                  یازیدن ، تر   چون
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ــا ا   ــاره بــ ــرخم همــ ــخ گفــــت      فمــ ــد پاســ ــی خواهنــ ــر نمــ ــال معــــین نظیــ   عــ
برنیارد کرد ، دید نتواند حتی فعل آمدستم که مثال هاي باال تنها از شعر زمستان گرفته شـده                   

و کمتر شاعري مانند اخـوان ، اینقـدر       تداعی می کند    گذشته شعر فارسی را     است و کامالً زبان     
اخوان توانست در حساس ترین مقـاطع ادبـی   . سخنش گسترده و موضوع اشعارش متنوع است     

مرهون تـالش او  و این  ره آوردهایش آشنا کند ش خوانندگان جدي شعر را با نیما و با شعر خوی  
ان شعر سنتی و نـو شـد و بـا اینکـار     اخوان باعث آشتی تدریجی خوانندگ . و شعرهاي نو اوست     

   ) 227: 1385محمدي آملی . ( پلی زد میان سنت و تجدد 

   روایت 4-1-2

پیشبرد روایت با تکیه بر گفتگو باعث می شود که صـداي شخـصیت هـاي دیگـر نیـز در کنـار          
بیان روایـی مهمتـرین ویژگـی منطـق گفتگـویی      . صداي نویسنده بروز پیدا کند و شنیده شود  

ر اخوان است که به او اجازه آفرینش فضاها و موقعیت هاي حضور دیگـران و طـرح جهـان                  اشعا
بینی و ایدئولوژي را می دهد و شعر را از سطح تک معنایی به چند معنایی می رساند و به شعر             

رویکرد گفتگویی اخوان در همه ي مجموعـه هـاي شـعري اش         . او ویژگی گفتگویی می بخشد      
ص در دفتر شعر زمستان اخوان شـاعري راوي اسـت و از روایـت بـراي     بچشم می خورد ، بخصو 

. القاي اندیشه ها و پیشبرد اهداف اجتماعی و تبیین هیجان هاي عاطفی خویش بهره می بـرد             
در ایـن کتـاب اخـوان نالـه ي     . او در مجموعه ي زمستان راوي قصه ي دردمندي خـود اسـت            

شده از فریب یـک سـراب کـه بیابـانی هولنـاك را             ست ، بیدار     ا دردآلودي دارد و امید نومیدي    
  ) 266 : 1387شاهین دژي . ( امید رهایی از آن نیست  هیچ پیش چشم می بیند که

 است و ما صداي کسانی را در این شعر       1332این شعر تصویر گر فضاي اجتماعی پس از مرداد          
رابـر فـشار و زور خفقـان و    می شنویم که آرمانهایشان به باد رفت و با تجربه هاي همه تلخ در ب           

اخوان همچون بـاختین راوي قـصه ي تلـخ حـاکم بـر        . نبودن آزادي قلم و بیان قرار گرفته اند         
زمانه ي خود است و چون سوداي مکالمه و گفتگو در سر دارد در نقش یک منتقد اجتماعی بـا        

اکم سیاسـی و  لحاظ شرایط اجتماعی و فضاي حـ ه بازتاب آن شرایط دست به انتقاد می زند و ب   
  .یباترین انتقادها را رقم می زند با زبانی استعاري و کالمی نمادین به گفتگو می پردازد و ز
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کسی سر بر نیـارد   / سرها در گریبان است     / سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت       / زمستان است   
/  لغـزان اسـت   که ره تاریک و/ ر جز پیش پا را دید نتواند  نگ/ کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را        

به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سـوزان           / و گر دست محبت سوي کسی یازي        
  .است 

صداي گوینده ي این شعر صداي سوژه ي تک افتاده و عرف ستیزي اسـت کـه بیگـانگی را بـر          
ده و با ساختاري استعاري و نمادین مسائل اجتماعی ، ایدئولوژیک را وارد شعرش کـر      نمی تابد     

  )39: 1388پاینده ( و همانند داستایفسکی دست به خلق فضایی چند آوایی می زند 

نمادهـایی از مـردم دردمنـد و انـدوهگین     . در بیشتر روایت ها ، شخصیت ها نمـادین هـستند          
و  مهر سکوت بر لبانشان کوبیده شـده اسـت       برند که  روزگار شاعر که در خفقان مطلق بسر می       

 به اهداف روایت که بیان رنج ها و دردهاي مردم جامعه است ، نزدیک مـی            راوي با انتخاب آنها   
  .شود 

منظومه هاي داستانی اخوان بی شک موفق ترین شعرهاي او بشمار می آیند ، بهره مندي ایـن               
. آنها را بـه مـرز جـاودانگی رسـانده اسـت         ،منظومه ها از عنصر روایت و بکارگیري قصه مناسب        

ن عمدتا بر نقل قصه اي متکی است ایـن قـصه در درون یـک روایـت                ساختار و شکل شعر اخوا    
جاي دارد و اخوان خود راوي قصه هاي از یاد رفته است که با بهره گیري از تمثیـل بـه روایـت          

  ) 299 : 1385محمدي آملی (گري می پردازد 

براهنی می گوید روایت هاي شعري اخوان هنگامی زیبـا و در اوج هـستند کـه شـکل سـاده ي       
منظومه هایی چون شکار ، سگ هـا و  . خود را از دست داده و تبدیل به تمثیل و اسطوره شوند          

  ) 303: همان (گرگ ها ، میراث ، کتیبه 

رسـتانی  شاعر انقالبی مجا) ر پتوفیوشاند(منظومه ي سگ ها و گرگ ها که مضمون آن از شعر     
تمثیلـی از انـسانهاي جامعـه     سگ ها و گرگ هـا و از زبان  روایت شده قصه ايو قهرمانی است    

براي تکـه اسـتخوانی دم مـی    است که برخی سگ صفتانه علی رغم دشواري و سختی همچنان   
 آزادگانی هستند که سرما و گرسنگی را تحمـل مـی کننـد زیـرا بـه              برخی و در عوض  جنبانند  

   : اربابان بروند ند و نمی خواهند زیر یوغآزادي ایمان دار
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/ کشد مانند گرگان بـاد زوزه  / هوا تاریک و طوفان خشمناك است /  و تر  هوا سرد و برف آلوده      
بر آن خاك اره هاي نرم خفـتن  / کنار مطبخ ارباب آنجا / ولی ما نیک بختان را چه باك است ؟  

وز آن تـه مانـده هـاي        / عزیزم گفتن و جـانم شـنفتن        / چه لذت بخش و مطبوع است وآنگاه        / 
چـه اربـاب عزیـز و    / چه عمر راحتی دنیاي خـوبی  / شد استخوانی و گر آنهم نبا  / سفره خوردن   

   .بلی اما تحمل کرد باید / ولی شالق این دیگر بالیی است / مهربانی 

در شعر معاصر اخوان تنها کسی است که زیباترین شکل روایـت را در شـعر جـاي مـی دهـد و                   
می دانـد و  » کار شب پا«و » آمینمرغ «البته در این امر خود را متاثر از برخی اشعار نیما چون       

من مثل بعضی کارهاي الیوت شعر گفته ام که در آنها روایت هست مثل پـاره   « حتی می گوید    
اي از کارهاي سعدي شعر گفته ام ، مثل فردوسی شعر گفته ام و مثل خودم شعر گفته ام مـن                 

 می گوید من روایـت  و) 248: 1387،حسین پور چافی . (  » خود روایت را نوعی شعر می دانم      
 و در جـایی   )308 :همان. ( را به حد شعر اوج داده ام ، اما شعر را به حد روایت تنزل نداده ام               

  : حتی خود را راوي می خواند و می گوید 

/ راوي افسانه هاي رفته از یـادم  / باز می گویم همچنان که گفته ام باري   / راویم من راویم آري     
  )  199 : 1385محمدي آملی (ن شده تاریخ  جغد این دیوانه ي نفری

   کاربرد ضمایر من و تو 4-2

و انـسان شناسـی فلـسفی     می گوید و منطـق گفتگـویی   هان رابطه هایی که بوبر از آن سخن    ج
  .که موجودي اجتماعی است بی معناست » دیگري«یا  » غیر«باختین بدون وجود عنصر 

انسان در رو به رویـی بـا تـو مـن مـی      :  نویسد چنین می» من و تو«بوبر در کتاب معروف خود  
 : 1380بـوبر ،  ( واقعیت نمی یابد  » تو«به عنوان یک موجود مستقل هرگز بدون   » من«شود و   

 . می گـویم » تو«شدم ، » من «دارم وقتی احتیاج »تویی«براي شدن به    » من«از نظر بوبر    ) 20
  ) 160: همان . ( حیات واقعی هنگامه مواجهه است 

نیـز حـضور دارنـد و    »  او و ماتو،«نیست در شعر او     » من«نروایی   اخوان تنها عرصه ي فرما     شعر
دنیاي چنـد صـداي اخـوان را مـی تـوان در        . است  » من«حضورشان بسی پر رنگ تر از حضور        

 و انسان شناسی »هانیتبین االذ» «دیگري« غیر  –رابطه ي من    «  بر اساس    یرویکردي باختین 
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» منیت«و » من«ي تک صدا که بر   به این ترتیب که برخالف دنیا     . ل کرد   فلسفی تجزیه و تحلی   
که همـه چیـز را   . یا غیر است » دیگري«و » تو«تاکید دارد دنیاي چند صداي اخوان مبتنی بر    

تا جائیکـه  . با دیگري می بیند حتی حیات و زندگی و موجودیت انسانی را در دیگري و مکالمه      
پس دانستی جانم و نیک بدان که فرقـی فـاروق و اصـولی            « : گوید  در موخره از این اوستا می       

است بین من هایی که در پس پشت شعرهاست زین حس تا آن حس صد گـز رسـن ، و بـدان                   
 هـزار خـروار تفـاوت بهـا     است اما مثقالی هزاران»من « اگر چه     » من شخصی و خصوصی   «که  

» من فـوق بـشري  «تا چه رسد به » شريمن عالی ب«و نیز با  » عمومی و اجتماعی   من    «دارد با 
و هم بدان جانم کـه در حـال و هـواي بعـضی          » ابر رندان آفاقی  ،  ابر مردان   من برتران ،  « یعنی  

تغنیات و تموجات و خرامشها آدم اگر آدم باشد ، سرشت و طبیعـت او چنـان مـی رانـد و مـی             
دان کـه بـر مرزمـشترك     او عروج و ارتقاء یابد ، برتـر و بـاالتر چنـ           »من شخصی «رساندش که   

در آن حدود و حـوالی بخرامـد ، حتـی         یابد و پیوسته     تل و دریافتها و عواطف آدمیان دس      احوا
زند و گاهی از من انسانی و بشري نام می برد و مـی گویـد مـن نـزد بعـضی                »  انا الحق    «دم از 

ایـن  ه از   مـوخر  ( .حقیقـت انـسانیت اسـت     و  » انـسان «فیلسوفان مثل ابـن سـینا عینـاً همـان           
  ) 123-124 :1391اوستا،

می گوید در غزل گویان ما بسیار کمند کسانیکه توانـسته انـد مـن خـود را بـه مـن دیگـران               و  
ی کمال دست یابند که مـن خـصوص   ا آنچنان به اوج زیبایی و جمال به         نزدیک و مربوط کنند ی    

در پـس  » مـن «کنند و بزرگان علم معنـی و هنـر کـه    خود را براي همه لذت بخش و دلنشین        
 و گاهی هـم حـافظ و بعـضی    پشت شعرشان بشري و عمومی است چنانکه در شعر خیام هست        

) 133: همـان   (ی شک از همین رهگذر است که سخن خیام جهانی را مسخره می کنددیگر ، ب  
  .است و این خود نشان دهنده توجه شاعر به من فراتر از من بشري 

 را در زندان می سراید ، ضـمیر مـن را در          آن 1332همچنین در شعر فریاد که پس از شکست         
می برد آنجا که کشورش را مانند خانه اش دانـسته کـه پـس از     معنی من جامعه بشري به کار     

اسـت  » من انسانی اجتماعی    «شکست به راستی آتش گرفته و مراد او از ضمیر من در این شعر             
  .  شکست خورده است که این شکست را تحمل کرده بود و در واقع او سخنگوي انسانی
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ش هـا را ،  پرده ها و فر/ این آتش هر طرف می سوزد /  جانسوز یخانه ام آتش گرفته است آتش    
و ز میان خنده هایم تلـخ  /  لهیب آتش پر دود  هر سوي می دوم گریان در من به /تارشان با پود    

   ! اي فریادمی کنم فریاد اي فریاد/ ته ي سوزان از درون خس/ ناشاد و خروش گریه ام / 

 در اشعار ابتدایی اخوان من هـاي شخـصی و عـاطفی هـم دیـده مـی شـود در اولـین                       هر چند 
ه عـشقی شکـست     و تجربـ  »  مـن شخـصی    « شـاعر از   »یاد«  ي منظومه از دفتر زمستان ؛ قطعه     

  : خورده خود می گوید 

  آن شب که عالم عالم لطف و صفا بود/ هرگز فراموشم نخواهد گشت هرگز 

   چشمک می زد و رویش به ما بود و زشوق /ران و هستی لذتی داشتمن بودم و تو

هـاي عـاطفی و   » مـن و تـو     «  که بسامد باالیی از ضـمایر        » نغمه ي همدرد   «و نیز درمنظومه    
  . شخصی را به خود اختصاص داده است 

 به کاش از عمر شبی تا/خواب نفرستد و از راه سرایم نبرد       / تشنه ام امشت اگر باز خیال لب تو         
ن روح مـن در گـرو زمزمـه اي شـیری      /شبنم زلف تو را نوشم و خوابم نبـرد        / سحر چون مهتاب    

/ زین سکوتی که تو را می طلبد نیـست عمیـق   / حلقه مزن من دگر نیستم اي خواب برو / است  
   .وه که غافل شده اي از دل غوغایی من 

 » مـن و تـو   «طه به دو ضمیر  و شناسه هاي مربو ذکر است که در بررسی آماري ضمایر      ه  الزم ب 
در شعر اخوان ، هر گاه این دو ضمیر در یک گزاره به صورت متصل و منفصل به کار رفته است               

  .ده است  بدست آم1ست و نتایج جدول شماره ، یکی محاسبه شده ا

  میزان کاربرد ضمایر من ، تو : 1جدول شماره 

جمع دو ضـمیر در       تو  من  منظومه
  هر منظومه

  6  -  6  یاد
  22  5  17  نغمه همدرد
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  43  8  35  ارمغان فرشته
  12  3  9  خفته

  36  4  32  بی سنگر
  11  -  11  سترون

  10  -  10  در میکده
  34  15  19  هر جا دلم بخواهد

  14  2  12  نظاره
به مهتـابی کـه بـه گورسـتان مـی           

  تابید
2  2  4  

  23  1  22  سه شب
  -  -  -  سگ ها و گرگ ها

  17  -  17  فراموش
  24  -  24  فریاد

  14  11  3  مشعل خاموش
  2  -  2  مرداب 

  38  12  26  براي دخترکم الله و آقاي مینا
  26  12  14  زمستان

  24  13  11  گزارش
  3  1  2  لحظه

  5  4  1  روشنی
  46  14  32  گرگ هار

  26  7  19  بیمار
  50  17  33  فسانه

  8  -  8  آب و آتش 



 122 ...گفت و گو در مجموعه زمستان اخوان     رخسار زبان                1397، بهار 4شماره       /

  15  8  7  پاسخ
  24  -  24  سرود پناهنده

  8  -  8  لحظه ي دیدار
  -  -  -  دپن

  16  10  6  آواز کرك
  18  -  18  چاووشی

  5  -  5  هستن
  57  17  40  شکار

  641  166  475  جمع هر ضمیر در تمام منظومه
  

  خطابی هاي گزاره 4-3

 گفتگـوي  اساسـی  عنـصر  و شـود   مـی  بیان کسی به خطاب همواره سخن هر باختین نظر بر بنا
 پژوهنـده، (. اسـت  مقابـل  طـرف  ي تجربـه  یا) seeing the other (دیگري ي مشاهده واقعی،
1384 :20 .(  

 ماهیـت  بـر  کـه  اخوانند اشعار خطابی هاي  گزاره ترین  برجسته ندایی  و امري ،پرسشی هاي  گزاره
 خطـاب  این که شود  می ادا کسی به خطاب در همواره اخوان اشعار دارد داللت او شعر گفتگویی

 جامعـه  «بـه  خطاب در و گرفته موا طبیعت از نمادین صورت به یا و است خاص شخص یک یا
 گفتگوهـاي  و هـا   خطـاب  از ممنـسج  یلیتحل بخواهیم اگر و برد  می کار به »خود زمان بر حاکم

 و دارنـد  داللـت  گفتگـو  فرآینـد  بـر  کـه  بپردازیم هایی  گزاره و ها  جمله به باید دهیم رائهاخوان ا 
 ندایی-امري-پرسشی ايه  گزاره منظور این براي. است محسوس آن با مواجه در مخاطب حضور
    :است آمده دست به زیر نتایج و هگرفت قرار آماري بررسی مورد اخوان زمستان دفتر
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  گزاره هاي خطابی : 2جدول شماره 

جمــــالت   منظومه
  پرسشی

 جمــــالت 
  امري

جمـــالت 
  ندایی

جمـع کــل در  
  هر منظومه

  -  -  -  -  یاد
  15  5  10  -  نغمه همدرد

  6  2  1  3  ارمغان فرشته
  19  3  13  3  خفته

  23  6  5  12  بی سنگر
  13  6  4  3  سترون

  1  -  -  1  در میکده
  10  3  7  -  هر جا دلم بخواهد

  2  2  -  -  نظاره
ــه بــه     ــابی ک ــه مهت ب

  گورستان می تابید
1  2  6  9  

  11  8  3  -  سه شب
  5  1  3  1  سگ ها و گرگ ها

  6  6  -  -  فراموش
  7  6  -  1  فریاد

  5  -  -  5  مشعل خاموش
  2  -  -  2  مرداب 

اي دختــرکم اللــه و بــر
  آقاي مینا

-  8  2  10  

  13  6  5  2  زمستان
  21  5  8  8  گزارش
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  2  1  -  1  لحظه
  5  2  -  3  روشنی

  17  8  5  4  گرگ هار
  9  5 4  -  بیمار
  9  5  3  1  فسانه

  -  -  -  -  آب و آتش 
  9  -  3  6  پاسخ

  22  11  7  4  سرود پناهنده
  6  4  2  -  لحظه ي دیدار

  9  4  4  1  پند
  16  4  8  4  آواز کرك
  25  5  6  14  چاووشی

  13  11  -  2  هستن
  25  7  4  14  شکار

  345  134  115  96  جمع کل گزاره ها
  

  پرسشی هاي جمله -4-3-1

 او نظـر  از . اهمیـت خاصـی مـی دهـد        پرسش و مسأله طرحي است که به      پرداز نظریه باختین
). 93 :1378 احمـدي،  (اسـت  حـضور  بیـان  و مکالمـه  تـداوم  هاي  پایه ترین  مهم از یکی پرسش

. شـود   می کالم در گفتگویی فضاي تداعی موجب که است اي  گزاره ترین  مهم پرسشی هاي  گزاره
 جمـالت  اخـوان  شـعر  در و است پاسخ و پرسش نوع از مکالمه اخوان، شعر در مکالمه دیگر نوع

. اسـت  داده اختـصاص  خود به را باالیی بسامد که است گفتگو اصلی هاي  زمینه از یکی پرسشی
 ،در قطعات اولیه قبل از سرودن شـعر زمـستان ،تعـداد جمـالت پرسـشی                  زمستان عهمجمو در

 از بعد بسیار کمتر از منظومه هاي بعد از زمستان است و هرچه به شعر زمستان و منظومه هاي             
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 انـسان  و فلسفی جنبه ها  پرسش اغلب و شود  می افزوده پرسشی جمالت تعداد بر  ، رسیم  می آن
 اقتـصادي،  فقـر  پهلـوي،  صدایی تک و دارد اجتماع و جامعه درد اخوان. کنند  می پیدا شناختی

 مـشغول  خـود  بـه  را او گـر   پرسـش  ذهن همه و همه طبقاتی اختالف آزادي، نبودن عدالتی، بی
 اخوان هاي  پرسش اکثر. کشاند  می پیش پرسشی خطاب سوي به را او گفتگوي فضاي و کند  می
 سرچـشمه  شـاعر  زمـان   ي جامعـه  در نـاگوار  حـوادث  و زمانه بر حاکم اوضاع به نسبت یأس از

 خـود  زمـان  هـاي  عـدالتی   بـی  بـه  نسبت اعتراض. است اعتراضی هاي  پرسش عمدتاً که گیرد  می
  .اخوان

 کـه  سـروده  گـزارش  شـعر  در تـر   عریـان  انـدکی  کرده بیان زمستان شعر در که را چه  آن اخوان
 اکثـر  خداسـت  بـه  نـسبت  گونه ابخط اي قطعه که گزارش قطعهدر  . گوید  می خداوند به خطاب
  .است شناختی انسان و فلسفی هاي پرسش نوع از شاعر هاي پرسش

 کـه  جویـد؟  کـه  پرسـد؟  کـه / کیست؟ تو جانشین اي   مرده گر تو/ اند  ردهم ها  قندیل و شمع همه
 بـه  روزي بودنـد  کـه / بلند سپهر هاي  صخره مگر/ نیست پسندیده این اي  زنده وگر/ دهد؟ فرمان
 در نیـست  دگـر / خـدا  اي آب و توفـان  و مهـر  مگـر / اند؟  پییچیده تو نهی و امر از سر/ تو فرمان

  تو؟ پیر ي هپنج

 حکایـت  کـه  کرك آواز قطعه همچنین. است مشهود اخوان خطابی هاي  گزاره در اعتراضی بیان
  :کند می زمان حاکمان فریبکاري از

 هـر  راه.. بـد  بـد .... بـده ... دانی  می خوب! جان کرك ایمانی؟ چه امیدي؟ چه ، .... بد بد ...... بده
 بـسته  در و اسـت  تنـگ قفس  /ست بسته نظر بال پر، و بال تنها نه/ ست  بسته خبر پیغام و پیک
 بـد    بـده  را لخـت ت آواز ایـن  مـن / آوازت نـاز  خوانـدي،  خـوب  گفتی، راست! جان کرك. است

   .سوگند هم و لبخند هم بود دروغین...بد

 اجتمـاعی  یـأس  زتـصویري ا  ،  رود  مـی  شمار به اخوان موفق شعرهاي از که چاووشی منظومه در
 روز آن ي  جامعـه  در موجـود  راه سـه  از و دهـد   می دست بهاو   خورده فریب نسالن هم و     شاعر

  بازگشت بی. گزیند می بر را سوم راه شاعر که کند می حکایت
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 / داریـم  بـر  توشه ره ابی / است آهنگ بد بینم  می که سازي هر و / است تنگ دلم بس اینجا من
  است؟ رنگ همین آیا کجا هر آسمان ببینیم / بگذاریم برگشت بی راه در قدم

 پیام اینجا کسی اینجاست؟ کسی پرسم  می! هاي شمایم با من! هال/ اینجاست؟ کسی   :ادامه در
 نـور  نیـست،  صـدایی  بینـد   می و مانندي؟ دوست دست گرم فشار لبخندي؟ که یا نگاهی آورد؟

  )همان( .نیست پایی رد هم اي مرده نگاه از حتی نیست آشنایی

  ندایی جمالت 4-3-2

 در مخاطـب . اسـت  داده اختـصاص  خود به را اخوان اشعار از توجهی قابل بخش ندایی جمالت
 گفتگـو  هر در. گیرد  می قرار خطاب مورد مستقیم غیر گاه و مستقیم صورت به گاه ها  جمله این
 را کـالم  کـه  مخاطب .2 ؛کند می تولید  را سخن که متکلم  یا  دهفرستن. 1 دارد وجود عامل سه

 تحقـق  مـل عا اگرسـه . شـود   می بدل و ردمیان متکلم و مخاطب      که کالمی. 3 ؛کند  می دریافت
 داده قـرار  ،"او "شـخص  سـوم ،   "تـو  "شـخص  دوم ، "مـن  "شخص اول شخص سه برابر گفتگو
بـا تـو    ) کـسی یـا چیـزي     (اره ي او  دربـ )مـتکلم (مـن   : شود  می چنین گفتار طبیعی منطق شود،

سخن میگوید ؛که میتوان وجوه مختلف منطق طبیعی گفتـار را بـر حـسب موضـوع                 )مخاطب  (
  :سخن ، بدین شکل قرار داد 

  .حماسی آثار در 1 رابطه   گویم می سخن تو با او درباره من  -1

  .تعلیمی آثار در 2 رابطه   گویم می سخن تو با تو درباره من  -2

  .غنایی آثار در 3 رابطه   گویم می سخن تو  بامن هدربار من  -3

 خطـاب  طـرف  سـخن  در مـستقیم  طور  به مخاطب یا"تو " دوم رابطه در رابطه سه این ن یام از
 که غیرمستقیم مخاطب یک و دارد مستقیم مخاطب یک سخن صورت این در که گیرد  می قرار

 جملـه  از نـدایی  جمـالت ). 18-16: 1385 پورنامـداریان،  (شـود   مـی  اثر خوانندگان تمام شامل
 را آن و شـود   مـی  مکالمـه  وارد مخاطب تو با مستقیم طور به سخنور آن در که است هایی  زمینه
 برخـوردار  چـشمگیري  بـسامد  از اخـوان  اشعار در ها  گزاره این کاربرد. دهد  می قرار خطاب مورد
  .است
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و عاشقانه هاي شاعر را شـامل        که بیشتر اشعار غنایی      زمستان شعر مجموعه اولیه هاي  قطعه در
مـستقیم مـورد      مخاطب در آنها به طور     که استمستقیم  نوع   از اخوان خطابهاي اکثر می شود، 

برخـوردار بـوده    بـسامد کمتـري    در این مجموعه ها ،گزاره هاي ندایی از        .خطاب قرار می گیرد   
 تحـول  و انزمـست  شـعر  بـه  اخـوان  شدن نزدیک با. ي داردتروملموس   عاطفی و شخصی جنبهو

 وخطـاب هـا  خورد  مـی  چـشم  بـه  اییند جمالت  اکثر در ،سیاسیاجتماعی مفاهیم فکري شاعر، 
افـزوده شـده و مخاطـب بـه     پیدا کرده و بر تعداد گزاره ها ي نـدایی      اجتماعی و حماسی جنبه

  .صورت غیر مستقیم مورد خطاب قرار می گیرد

  امري جمالت 4-3-3

 هـا  جملـه  ایـن  در اگرچـه  اسـت  امـري  جمـالت  اخوان شعر رد مکالمه ایجاد هاي  زمینه دیگر از
 و دارد حـضور  مخاطـب  هـم  جمـالت  نوع این در اما است آمرانه لحن و صدایی تک با حاکمیت

 بـرخالف  نیست نقش صاحب گفتگو فرآیند در که است پذیرا و منفعل حضوري مخاطب حضور
 بـسامد  از،  شـعري  یـات ح فکـري  فـضاي یـافتن    تحـول  بـا ،   اخوان شعر در پرسشی هاي  جمله
 مـشاهده  قابـل  خـوبی  بـه  مـوارد  این نیز 2شماره جدول در که شود  می کاسته امري هاي  گزاره
  .است

  نتیجه -5

 ي  زمانـه  از اش  شخصی تجربه داشتن خاطر به اخوان که است آن از حاکی پژوهش دستاوردهاي
ـ  افشاگر و تلخ زبانی با اجتماعی منتقد یک مقام در معاصر، صداي تک  موضـوعات  و مـسائل  هب

 مثال و مخصوص سبکی نیز نثر در که اخوان. است داده شناختی زیبایی بویی و رنگ اجتماعی
 و زنـده  هـاي   شخـصیت  از اسـتفاده  بـا  آشناسـت،  نمـدر  پردازي داستان عناصر با و دارد زدنی

 بـه  ذهنـی،  فضاهاي در روایت بیان ملموس، و جاندار توصیفات طبیعی، هاي  دیالوگ و پرتحرك
 بازتـاب  را خـویش  ي  زمانـه  مـسائل  و روح گرایانـه  فراواقع بیان از استفاده و روایت رساندن اوج

 و نیمـا  از پیـروي  بـا  شـاعر  و دارد  وجـود  بینـامتنی  مناسبات اخوان روایی متن در. است داده
 دنیـاي  از را شـعر  شـعر،  کـردن  روایـی  و وصـفی  و داستان خصوص  به نثر به شعر کردن نزدیک
 راهـی  گونـه   بدین و است داده سوق خویش روزگار انسانی دردهاي روایت دنیاي به حالیال  وصف

 ساختاري و نمادین کالمی از برخورداري دلیل  به اخوان اشعار. است گشوده فارسی شعر برابر در
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 و اسـت  گـشته  سـویه  چنـد  و شده برخوردار معنایی هاي  الیه از تمثیل از گیري  بهره و استعاري
 را آن و بدهـد  پولیفـونی  و آوایـی  چنـد  کیفیتـی  اشـعارش  بـه  اسـت  توانـسته  یلهبدینوس شاعر
 در زمـستان  شـعر  مجموعـه  در را روایی،اخـوان  بیـان . گردانـد  متفاوت صداهاي حضور ي  عرصه
 چنـد  بـه  معنـایی  تـک  سـطح  از را او شـعر  و دهـد   می قرار اجتماعی سمبولیسم شاعران ردیف

 ي  اجـازه  او بـه  و بخـشد   مـی  گفتگـویی  ویژگـی  شـعراو  بـه  گرایی سمبل این. رساند  می معنایی
 و دهـد   مـی  را شان  ایدئولوژي و بینی جهان طرح و دیگران حضور هاي  موقعیت و فضاها آفرینش

،  داسـتان  هاي  آدم اخوان، اشعار بودن نمادین ودجو با. کند  می ایجاد مکالمه منطق وسیله بدین
 طـرح  بـه  نمادین زبانی با که است اشعاري اخوان راشعا بهترین. کنند  می جلوه باورپذیر و واقعی

 بـودن  دارا علـت  بـه  اخـوان  شـعر . پردازد  می فلسفی و فکري و اجتماعی سیاسی، مسائل بیان و
 تـرین  مهم بینامتنیت وروایی بیان که دارد گرا رمان و اي مکالمه هویتی تجدد و سنتی هاي  مؤلفه

 احـساسات  بیان به زمستان دفتر ابتدایی هاي منظومه اکثر. است اخوان گفتگویی منطق ویژگی
 موفـق  هـاي   نمونـه  از کـه  زمـستان  شـعر  به شدن نزدیک با شاعر .است   پرداخته شاعر شخصی

 فـردي  احـساسات  بـه  توجـه  و شخـصی  دنیاي به تعلق از ،اوست فکري تحول نمودار  و او اشعار
 و اجتمـاعی  هـاي   اندیـشه  از اشـعارش  اکثـر  در او. پـذیرد   مـی  اجتماعی صبغه و گیرد  می فاصله

 امـري  و اییند پرسشی، هاي  گزاره. گوید  می سخن غیر و من ي  رابطه و شناختی انسان و فلسفی
 در. دارند داللت او شعر گفتگویی تماهی بر که اخوانند اشعار خطابی هاي  گزاره ترین  برجسته از

 اخـوان  بـدیع  هـاي  زيسا فضا و است مشهود کامالً اعتراضی بیان اخوان پرسشی هاي  گزاره اکثر
 حـضور  بخـش  انعکاس است توانسته شاعر و دارد روایی شگردهاي بر او دستی چیره از حکایت

 بـا  اخـوان  اشعار نوایی هم رو این از. باشد نویسنده صداي کنار در دیگر هاي  شخصیت صداهاي
 مکالمـه  و صـدا  تک اجتماعی سیاسی ساختار با دو هر مبارزه در توان  می را باختین هاي  اندیشه

 دارنـد  آن از حکایـت  اخـوان  شعر گفتگویی منطق هاي  ویژگی نهایت در. کرد جو و جست ستیز
  .کرد بررسی دیدگاه این از هم را اشعار از اي پاره توان می رمان بر باختین تأکید رغم علی که
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