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  چکیده
  بـه دلیـل  اشـعار وي . هـاي شـعر معاصـر اسـت     یکـی از قلّـه   ) 1369-1307(ثالـث   اخوانمهدي  

اسـت، قابلیـت بررسـی    در آن متبلـور  اي کـه   ي زیـسته   و تجربـه پنهـان هاي  برخورداري از الیه 
. ست  ، از طریق بررسی اشعار او     هنی اخوان ش، بازتولید جهان ذ   هدف این پژوه  . هرمنوتیکی دارد 

 تحلیلی و مبتنـی بـر   - نظري، با روش تحقیق کیفیبنیاديتحقیقات   از نوع     که این پژوهش در  
و منـابع  تحلیـل محتـوا   هاي اولیه با استفاده از تکنیـک        ي هرمنوتیکی دیلتاي بوده، داده      نظریه

منوتیـک دیلتـاي در تاویـل متـون،     یکی از اصـول هر . اي و دیجیتال بررسی شده است      کتابخانه
سـی  با اخوان و بررو همدلی این امر از طریق همزمانی    . ف است بررسی تاریخ و عصر زیستن مؤلّ     

هـا و در پایـان پـژوهش،          پس از تحلیل موضـوع و داده      . پذیر است  اشعار او در بستر تاریخ امکان     
تن و در بـستر  ي فهـم مـ     شخصیت و عواطف اخوان کـه مـنعکس در شـعر اوسـت، بـه واسـطه                

، در بازتولیـد قلمـرو فکـري وي   همچنـین  . زیسته، بازسـازي شـده اسـت        موقعیتی که شاعر می   
 درك شرایط پدیـد آمـدن اثـر، صـورت      ومدالنه و با همزمانی تاریخی با او   جریان یک ارتباط ه   

  .است گرفته
   17/10/1399: ش مقالهتاریخ پذیر                                 9/10/1399: تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه - 1
ي بخش قابل توجهی از شعر و ادبیات معاصر  ، دربردارندهثالث اخوانمهدي   مختصات شاعري

یی نشسته است که دیگران باید سعی کنند به آنجا اایران است و به قول فروغ فرخزاد در ج 
، اندیشه و دیدگاه او را اش، اوج و فرودهایی دارد اشعار وي که در سیر تطور زندگی. برسند

  .ه می نماید برجستنسبت به بسیاري از مسائل، از جمله سیاسی، اجتماعی و حتی فلسفی
 یا تفسیر و شناخت معنـاي مـتن    "تأویل"ي    به عنوان یک علم، در ادبیات ما با واژه        1هرمنوتیک

 بـه  ، اثر از کیـست در این راستا برخی به مرگ مؤلّف قائلند و فارغ از این که    . پیوند خورده است  
پردازند و برخی در پی یافتن نیت مؤلّف هستند و آن را با معناي نهایی متن یکی            تفسیر آن می  

هاي فراوانـی   ي ادبیات فارسی با ورود این علم، تفاسیر و تأویل        ویژه حوزه   در ایران و به   . دانند  می
  مختلفیهاي پیچیدگی دلیل بهشعر نو   . عاصر، ارائه شده است   چه از آثار کالسیک و چه متون م       

شاعران مختلفی مخاطب این نـوع نقـد و         . تري براي تأویل داشته و دارد      ي فراهم   که دارد زمینه  
شعري، از این قاعده مـستثنی  ي منحصر به فرد  ها اند که اخوان نیز با توجه به ویژگی     تأویل بوده 

وهشگران بـوده و   و پژادانن توجه نقّحق، کانو ي اخیر، بسیار و به این چند دهه آثار او در   . نیست
اي نیز از برخی اشعار وي در دسـترس   هاي پراکنده هاي گوناگون، بررسی شده و تأویل   از نظرگاه 

ــت؛اما  ــه  اس ــستن ب ــعار وينگری ــارچوب اش ــم     در چ ــدنظر ویلهل ــه م ــوتیکی، ک ــاه هرمن نگ
پی بازتولید جهان ذهن  که در  این پژوهش   این رو      از   .ان نبوده است  ایشمورد توجه ،است2دیلتاي

ي تـأویلی   اساس اصل تاریخگروي و توجـه بـه عـصر زیـستن از نظریـه      برثالث   اخواني و اندیشه 
  .نماید جدید و بدیع میدیلتاي است، 

اي دیگر به  ، گشودن دریچهیماین راه بگذار  و قدم در یمتوشه بردار  را بر آن داشت تا رهماآنچه 
امید و بازسازي افکار و آمال او از طریق .ناخت جهان ذهنی مش: ي شعر اخوان است تماشاخانه

 یکی از -ي هرمنوتیکی دیلتاي نظریه"توجه به تاریخ"اصل این مهم به مدد  اشعارش، که 
  .  به انجام خواهد رسید_این علم  بزرگترین صاحبنظران 

  
  
  

                                                             
1Hermeneutics  

2W. Dilthey  
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   مبانی نظري-2
  هرمنوتیک -2- 1

 رسالت هرمنوتیک، آشکار کردن و به ،به زبان ساده.   از هرمنوتیک تعریف دقیقی وجود ندارد
ي تفسیر و  ي هرمنوتیک، نخست در محدوده مسئله. ظهور رساندن معناي پنهانی متن است

ترین ذهنیتی که از مفهوم هرمنوتیک وجود دارد،  تأویل کتاب مقدس مطرح شد؛ لذا متداول
  .ي تأویل و تفسیر است با واژهمترادف دانستن آن 

که در آن "هرمنوتیک خاص"اول : ي متمایز، تقسیم می شود  هرمنوتیک در سه مقولهقلمرو
ها مثل  شد تا هر شاخه از آن اي از قواعد فراهم می اي هر علمی به طور جداگانه، مجموعه بر

با ظهور . ادبیات، حقوق، متون مقدس و فلسفه، اصول تفسیريِ خاصِ خود را داشته باشند
در علم «ي دیلتا."هرمنوتیک عام"سترش پیدا کرد و معنایی عام یافت؛ این مقوله گدیلتاي

 قرار "علوم انسانی"مامی توانست مبناي ت هرمنوتیک آن دانش مضبوط بنیادینی را دید که می
ي بزرگی از زندگی بشر،  تأویل بیان و جلوه«:گوید  میهمچنینوي ). 50: 1387پالمر، (».بگیرد

 در ).50: همان(» فعل فهم تاریخی استچه متنی مقدس، مستلزمچه قانون و اثري ادبی باشد 
اي فهم متون  فسیري برهاي ت  به روشبه جاي توجه است که "هرمنوتیک فلسفی"آخر نیز 

  . پردازد  آن میشناسیِ  و هستی"فهم"ي  ، به خود مقولهمختلف
  

   هرمنوتیک دیلتاي-2-2
سیک است که موضوع بنیادین آن، شناختن ترین بیان هرمنوتیک کال هرمنوتیک دیلتاي، کامل

دیلتاي . دیک شودخواهد به آن زندگی که در متن متبلور شده است، نز متن نیست؛ بلکه می
هدف اصلی هرمنوتیک درك کاملتري از مؤلّف است، آن سان که او خود را «:خود نوشته است

  ). 534: 1384احمدي،(»چنین درك نکرده باشد
ن و نیت مؤلّف و تمایز علوم انسانی و طبیعی را اساس تأمالت ي مت دیلتاي دو مسئله«

وي رسیدن به معناي نهایی متن را همانند ). 228: 1384پورحسن، (»هرمنوتیکی خود قرار داد
  .دانست پذیر می گان، کامالً امکاناي گذشت گر هرمنوتیک عینیت

ظر وي ماهیت فهم، بازسازي این که از ن ؛ اول داردي اساسی  دو نکته  هرمنوتیک دیلتاي 
اي رسیدن به  ذهنیت یا دنیاي ذهنی نویسنده است و دوم انتخاب راه و روش مناسب است بر

داند تا   را همدلی و همزمانی با صاحب اثر میشرط تحقق این امر. این فهم از جهان مؤلّف 
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معناي نهایی متن  بشود به ایط زندگی و آثار نویسنده، ایا و خفایا و شر گونه و با شناخت زو بدین
  . دست پیدا کرد

  : هاي هرمنوتیکی دیلتاي مهمترین دیدگاه
 .اي تأویل و رسیدن به معناي نهایی متن است هرمنوتیک ابزاري بر -
معناي نهایی متن، همان قصد و نیت نویسنده است که مالك اصلی معنا در متن  -

 . است
ناخت جهـان ذهنـی صـاحب اثـر         ي معنایی متن یک اثـر، شـ         از طریق شناخت زمینه    -

 .پذیر است امکان
 . علوم تاریخی به دلیل مشترکات وجود انسانی، قابل تأویل هستند -
هاي زیسته در عمل فهم، نقش مهمـی         زندگی و تجربه   توجه به بعد روانشناسی مؤلّف،     -

 . دارند
وانـد  ت ي همدالنـه مـی   روزگار کردن خود با نویسنده و در جریان یک رابطه مفسر با هم  -

 .به نیت او پی ببرد
کنـد و مـتن، نمـود بیرونـی ذهـن مؤلّـف        مؤلّف، درونیات خـود را در مـتن بیـان مـی        -

 ).97 - 96: 1377خسروپناه، (است
  

  يتاریخگرو-2-2- 1
. گروي بوده است ي دیلتاي، هیستوریسم یا تاریخ هاي تأثیرگذار بر اندیشه یکی از نحله

یده را باید در فضاي عصر خویش و با توجه به تاریخ و عصر ایان معتقد بودند که هر پد گر تاریخ
آن درك کرد؛ یعنی حوادث فقط در ظرف زمان و مکان تاریخی متجلّی شده و برخاسته از 

ها  توان به فهم پدیده پس با کمک معیارهاي همان عصر می. هاست وضعیت زمانی و تاریخی آن
این نکته التفات داشت که نه تنها  ی به دیلتاي به روشن «.اختهاي هر عصر پرد و اندیشه

 یعنی پدیدآورندگان آثار ادبی، هنري، فلسفی، _موضوعات علوم انسانی، خصلت تاریخی دارند
 بلکه مفسر و مورخ نیز وجودي -حوادث و افعال تاریخی همگی وجوداتی تاریخی هستند

 به ).105: 1386، واعظی(»زدسا تر می این علوم را مشکل این واقعیت، عینیت  تاریخی است و 
شناسی علوم تاریخی و  اي تولید روش  تالش براوهاي اصلی  همین علّت یکی از دغدغه
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ي تالش کرد با استفاده از و. این علوم بود  و یقینی از پذیر کردن فهم قطعی همچنین امکان
 داد تا با آن به ي عمل بپوشاند و هرمنوتیک را ابزاري قرار ي خود جامه هرمنوتیک، به خواسته

  . فهم قطعی برسد
اي معنا هستند و  این بود که تمام حوادث و افعال و رفتارهاي انسانی دار اعتقاد دیلتاي بر 

رود که خود شخص  او تا بدانجا پیش می. هاي شخص باشند نماي اندیشه ي تمام آینه توانند  می
سازد، کامالً   و کسی که تاریخ را میگوید که مفسر تاریخ داند و می را نیز وجودي تاریخی می

به . ساز را درك و فهم کند تواند انسان تاریخ این انسان مفسر می شبیه به یکدیگر هستند؛ بنابر
ت، مستقیم نیست؛ بلکه به این شناخت و معرف افتد که البته  اي معرفت نفس اتفاق می گونه

او کوشید . عال و آثار، قابل دستیابی استهاي ثابت یا همان اف مستقیم و از میان بیان طور غیر
ي تجارب فردي و خصوصی محدود خویش،  نشان دهد چگونه هر یک از ما بر پایه«تا 

سازیم که دامنه و قلمرو آن، اشخاص دیگر و اظهارات و تجلّیات  االذهانی می چارچوبی بین
  ).106: همان(»ردگی ها و نهادهاي معنادار عالم اجتماع بشري را نیز دربرمی تجارب آن

 

   بازشناخت اخوان در تاریخ-3
ي هرمنوتیکی دیلتاي، یک ویژگی تازه و انقالبی نسبت به روند معمول پیش از خود  نظریه

آورد و بر  داشته، که همان توجه به تاریخی است که در بستر آن، نویسنده، اثري را پدید می
این  در . یخ و عصر نویسنده استاین اساس هر نوع فهم و شناخت اثر، در گرو فهم تار 

 که بیشتر با مضامین اجتماعی و تاریخی همراه شود با نگاهی به اشعار اخوان جستارتالش می
ایران را بر او و شعرش بررسی کرده و به بازشناخت او  ي تاریخی کشور  این برهه هستند، تأثیر 

ي او  همچنین مسیري که اندیشه. الي اتفاقات تاریخی جمع آمده در اشعارش، بپردازیم در البه
در این مبناي انتخاب اشعار . این بررسی تاریخی آمده است الي   در البه،ها پیموده این سال در 

ي اخوان است که بر این  ي زیسته و مسیر اندیشه ها در نمایاندن ابعاد تجربه تاثیر آنپژوهش، 
  . هاي شعري مورد توجه بوده اند اساس، تمامی مجموعه

، )1329( ملّی شدن صنعت نفت:اند یي مهم سیاسی عصر اخوان که در شعر او متجلّویدادهار
، کودتاي )1331( تیر30 ، قیام)1329-1332(روي کار آمدن و برکناري محمد مصدق

و ) 1357(، انقالب اسالمی)1342( خرداد15، قیام )1341(، انقالب سفید)1332(مرداد 28
  .جنگ تحمیلی
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در قوالب آزمایی  اغلب طبع) ارغنون و تعدادي در زمستان(30ي   دهه پیش از  اشعار اخوان تا
این دوره در  اخوان در .کند آینگی می وضوعی گوناگونی را  تفکّرات و توجهات م وکهن است

ایالتی سازمان  ي  مباحث سیاسی در مشهد حضور دارد و به عنوان یکی از اعضاي کمیته
م رنگ اجتماعی و سیاسی ک بنابراین شعر او کم. کند الیت می فعجوانان، وابسته به حزب توده،

  .   گیرد به خود می
  :آورد طلبی و انقالب علیه وضعیت موجود سخن به میان می از لزوم مبارزه "انقالب"در شعر 

 :1379، ثالـث   اخـوان (شـود    نمی نزلوین وحی، بی مجاهده م    / شود  انقالب مشکل ما حل نمی      بی
42(  

  :دهد داران را می پیروزي ستمدیدگان بر سرمایه نوید "درس تاریخ"شعر   درهمچنین
  )32: همان(ر و زیر یقین زیر و زبر خواهد شدزب/ عاقبت حال جهان طور دگر خواهد شد

 "خفتـه " شـعر  ،طلبی و توجه به وضعیت اجتماعی نابـسامان آن دوران         از نمونه شعرهاي مبارزه   
  : زند یب مینه   جامعهاست که در آن بر) 1327(

  اي؟ بنگر آفتاب زد  تا کی توخفته/ :خبر ي آن مرد بی گفتم به روح خفته
  )25: 1357، ثالث اخوان(کاري محال در بر مرد نبرد نیست/ سرا این کهن مرد نبرد باش که در 

طلب و در پی ساخت آرمانشهري انسانی و   هنوز فردي مبارزه1332این وي تا سال  بنابر
 انسانی، که در روح متعهد و مبارز اخوان جمع ي بعضاً ها این ویژگی ي  همه. استمدار  عدالت

اي  چه بهتر براندیش اوست که خواهان فضایی هر عنگر و جم آمده است، ریشه در دید اجتماعی
  .کند شعر وي نیز جامعه، اندیشه، احساسات و آرزوهاي وي را آینگی می.همه است

که در حزب توده مشغول بود، به همراه سایر روشنفکران، به   مرداد، اخوان28س از کودتاي پ
تواند  اینکه با دادن تعهد می شور دارد و با وجود  این دوران هنوز سري پر او در . افتد زندان می

  :خواهد  مادرش از او میحتی زمانی که،. زند آزاد شود، سر بازمی
  اي   نامهسان دست دیگر را به/ اي  آخر انگشتی کند چون خامه

: 1378، ثالث اخوان(»!اي و خودکامهتو عجب دیوانه - «/ رمز به» _بنویس و راحت شو«:گویدم
77(  

گر زمانه  و بیشتر در قامت توصیفزندان، دیگر به سراغ سیاست نرفت پس از آزادي از وي 
  :اینگونه اي رهایی از زندان سرود،  وي وضعیت سران حزب را در آن شعر که بر.حاضر شد

  )همان(کاره چه خاکی به سر کنم  مرد هیچمن/ هاي قوم ودند سر به خاك رضا کارهس
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این چنین   "نادر یا اسکندر" در زدند، آزادي اجتماعی و سیاسی می که دم از  راو مدعیانی
  :کند توصیف می

  اي باال تکاند و جام زد شانه/ آن که در خونش طال بود و شرف
  )همان(هاي دیگر گام زد ساحل به رو/ ناپیدا به دستچتر پوالدین 

نوش، که  این راه جان خود را از دست دادند و به قول خودش، گروهی فریب که در را و کسانی 
 ،) تیرباران شدند31ش که در سال مرتضی کیوان و یاران(مرگی پاك در طریقی پوك داشتند

  :ستاید  می"هستن"در شعر 
آن کبوترهـا  / رو کردنـد   زانی که الواح سحر را سـرخ      سبزخطان و عزی  / دانی کیان بودند؟    پاك می 

  )239: 1390، ثالث اخوان(دم سربیِ سردِ سپیده/ که زد در خونشان پرپر
اي گذشته گـام    در مسیر شعرپیش از کودتایابیم وي که  می اخوان، دربا بازنمایی زندگی و شعر      

ایجـاد   به کلی دگرگونی نیز ود  در مضمون شعر خه ود از خراسان به مازندران ز    بري  میانزد،    می
ایـن   از . رود کند و از عشق فردي و به قول خودش؛ شکر و شکایت و سالم و درود، فراتر مـی            می

 شاعر محتواسـت و  وي. گیرد ي اشعار او رنگ نومیدي و سرخوردگی می   قریباً همه تزمان به بعد    
 به محتوا و مـضمون  ،ته باشدایش اهمیت داش بیش از آن که لوازم ساختاري و فرمالیسم شعر بر     

ي  ي فـردي و عاشـقانه بـه سـوي جنبـه      ایی که رو به تکامـل داشـت؛ از جنبـه        محتو. پردازد  می
  .حماسی و اجتماعی و در آخر فلسفی

.  شـد  "سمبولیـسم اجتمـاعی   "پس از کودتا منتهی بـه جریـانی تحـت عنـوان             فضاي اختناقی   
د و مـسئول مـی    هاي انسانی و اخالقی     جریانی که نسبت به آرمان    « دانـد و بـراي    ، خود را متعهـ

). 40: 1384و حـسین پـور،   شمیـسا  (» رسالت اجتماعی و سیاسی قائل اسـت شعر، مسئولیت و  
جویانـه    دیگر مبـارزه افکار او در این دوره. گذارد این راه قدم می در ، تعهد انسانی به دلیل    اخوان

رود؛ اما آن را بـر دوش   ت سیاست نمیسمبه . ي اصلی آن است دي مایهنیست و شکست و ناامی   
خـورده بـا سیاسـت، در     اجتماع، گـره  . گرداند  کند و در میدان شعر خود می        نماد و رمز سوار می    
نیـز همچـون نیمـا و شـاملو در اشـعار خـود بـا                ثالـث     اخـوان «. رنـگ دارد    اشعارش حضوري پر  

ــه ــرو      دغدغ ــم س ــوعات مه ــاعی از موض ــدالت اجتم ــت و ع ــاعی روبروس ــاي اجتم ــاي  دهه ه
  ). 385: 1383حسنلی، (»اوست

ي  آینـه  شـعر اخـوان نیـز    . ي نویسنده اسـت  ي جوالن فکر و دغدغه  عرصه ،در نظر دیلتاي، متن   
نگرش اجتماعی اوست؛ به طوري که دائماً با نماد و سمبل و رمـز و طنـز و کنایـه از اتفاقـات و              
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 به بررسـی اشـعاري پرداختـه    ادامه ر د. کند افراد مؤثّر در عقب ماندن مردم از زندگی، انتقاد می    
تـا   32 سـال  ي رویدادهاي سیاسی و اجتماعی دوران پس از کودتـاي    شود که بازتاب دهنده     می

، "زمـستان "سه دفتر شـعر  که بهترین دوران شاعري اوست، این دوران    .  است 40ي    اواسط دهه 
 او بـه  د، در برخـی اشـعار   مـردا 28کودتـاي  . شود  می را شامل"این اوستا از " و   "اهنامهآخر ش "

ایـن شـعر      فـضاي سـینمایی     «. " آنگاه پـس از تنـدر      "صورت نمادین آمده است؛ از جمله شعر        
ــه ــه ب ــی  گون ــما م ــه ش ــت ک ــاعت اي اس ــد س ــه  توانی ــر جمل ــا در ه ــگ  ه ــینمایی آن درن ي س

اي کوتـاه، بـه مبـارزات       این شعر، اخوان پس از مقدمه       در  ). 238: 1394کدکنی،    شفیعی(»کنید
  :پردازد  از کودتا میپیش

شکل و / گیسو که بسیاري ا پیردختی زردگونب/ مان، روي گلیم تیره و تاري بام خانه بر پشت
  )43: 1360، ثالث اخوان. (ي شطرنج بودم من برد، غرق عرصه شباهت با زنم می

تفاده اي آن اس  بر"زالی جغد و جادو"این پیردخت که درجایی نیز از تعبیر  رسد که   به نظر می
 .ي مبارزان نهضت ملّی باشد ي شطرنج نیز میدان مبارزه کند، کشورهاي غربی است و عرصه می

  :خورد رقم میایی  پیروزي ابتد
هاي گسترش  ي لهدر حم/ چندین سوار پرغرور و تیزگامش را/ زیرا/ انگار بخت آورده بودم من

  )148: همان(پی کرده بودم من
ي  ي فـشرده   است که مبارزه1332 مرداد 25مانا پیروزي در روز این پیروزي موقتی شاعر، ه     «

ر بـر دربـار و انگلـیس پیـروز         زاهـدي را شکـست و مـصدق را بـار دیگـ            _ي دربـار    مردم، توطئه 
صـیاد پیـر   ؛ ز آمده اسـت   نی "شکار"این تصویر تاریخی، در شعر        ). 248: 1373دستغیب،  (»کرد

کنـد،   کنـد و شـکار را زخمـی مـی        ود را رهـا مـی     این که آخرین تیـر خـ        پس از   ) نماد مبارزان (
ناگـاه،   امـا بـه  ین می نمایـد کـه پیـروزي نزدیـک اسـت؛      گام بیشتر با او فاصله ندارد و چن  چهل

  :و شکست رخ نشان می دهدکند  از پشت به او حمله می) اخلغرب و عوامل آن در د(پلنگی
اي و    زد صـیحه  / د بـر زمـین    وآنگاه ضربتی که بـه رو خـور       / ناگه شنید غرّش رعدي ز پشت سر      

  ) 186: 1357، ثالث اخوان(! همیندیگر گذشته بود، نشد فرصت و/ خواست بجنبد به خود همی
 عوامل داخلی آن پیروزي مقطعی، با خیانتی که توسط آنگاه پس از تندر، بعد از  ي شعر  ادامه در

عدم (ریفش نیست؛شود شاهی در بساط ح و زمانی که شاعر متوجه میافتد  کشور اتفاق می
ها  زنش او را متوجه برج) حضور شاه در کشور و پیشبرد اهداف غرب توسط عمال داخلی

اینها را مات کن؛ اما مطمئن  گوید  می) غرب(زن . کند می) عوامل داخلی طرفدار شاه و غرب(
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 احتماالً(این کشیده شده و پیرفرزینان ها، پیش از  است که چنین نخواهد شد؛ چرا که نقشه
شاه نیز که حریف شطرنج .  ساخت و پاخت کرده اندبا هم) هاي هر دو طرف نشانده دستهمان 

سازي است و تالش  خورد صحنه ي اتفاقاتی که رقم می بر این اساس همه. است، در میانه نیست
  .نماید و کوشش مبارزان، بیهوده می

: همان(گفت نچه او میکرد آ ترك تکرار مین سو کآ/ آنگاه اشارت کرد سوي طوطی زردي
150(  

: 1373دسـتغیب،   (»ي زرد ارتـشی آن روزهـا        بـار جامـه   گمان شاه است به اعت      طوطی زرد، بی  «
 و )غرب و وزیـران و عمـال داخلـی        (ب با توجه به نمادهاي پیش از آن       دستغیاین تفسیر     ). 251

)  بـودن او قلیـد از غـرب و تحـت سـلطه    ت( نوع رفتار شاهشود و  از شعر میهمچنین دریافتی که  
  :افتد کودتا اتفاق می. رسد صحیح و متناسب به نظر می

ــین جنــوب و شــرق/ ترکیــد تنــدر، تــرق ــرق/ ب ــاران جــر / زد آذرخــشی ب ــون دگــر ب جــر  اکن
  )45: 1360، ثالث اخوان(بود

  :شوند یکی تصویر می ادامه نیز اتفاقات پس از کودتا یکی و در
  :فرار مبارزان و مبارزنماها

  )46: همان(ي چتري، گیرم از ابلیسیا سو/ ي سقفی، گیرم از ناکسهر کس گریزان سو
  :برباد رفتن آمال ملّت و روشنفکران

  )47: همان(اینجا چراغ افسرد/ آنجا اجاقی بود روشن، مرد
  )همان(بلند آرزوهاي نجیب ماافسوس آن سقف / ریخت هایی که فرو می و سقف

  :ي مبارزه نومیدي و از بین رفتن روحیه
بام بر / شطرنج خواهد باخت/ این هردم افزون بار/ این خونبار کدام از جان گذشته زیر دیگر 

  )همان(گلیم تار؟خانه بر 
  :و اعدام مبارزین

  )همان(شد صلیب ما ري ناگهان میدر هر کنا/ و آن باغ بیدار و برومندي که اشجارش
فضایی که سرشار از . شود یي پس از کودتا م گر فضاي حاکم بر جامعه ایت گونه اخوان رو بدین

  :"نادر یا اسکندر"شعر مثل این بند از . نومیدي و شکست و نفرت است
  )75: 1378، ثالث اخوان(طبل توفان از نوا افتاده است/ اند آرام و رام ها خوابیده موج
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این تابلو و پایدار نقش کرده زمستان امید  امید در .زمستانی که م «."زمستان"یا شعر مشهور 
  ). 738: 1373یوسفی، (»اي اجتماعی ست، تصویري است شاعرانه از پدیده و تجربها

/ هـا خـسته و غمگـین       ها ابـر، دل     نفس/ ها پنهان   هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست       
زمستان / غبارآلوده مهر و ماه   / مین دلمرده، سقف آسمان کوتاه    ز/ هاي بلورآجین   درختان اسکلت 

  )99: 1357 ،ثالث اخوان(است
در یـک  ایمـان آورد و  اخوان بـه پـوچی حـزب تـوده      از رویداد کودتا،    پس از گذشت چند سال      

وقتی که من دیـدم چـه بالیـی       «. کند  ه مصدق پیدا می    ب چرخش سیاسی، ارادت خاصی نسبت    
 دیدي دال که یار نیامد الـخ را گفـتم   "تسلّی و سالم"ي    یا قصیده  "نوحه"سر مصدق آمد، شعر     

در شـعر  ). 354: 1390کـاخی،  (» تقدیم کردم که خـودِ مـصدق بـود       یرمحمد احمدآبادي و به پ  
ي پس از کودتا، که همـان سـقوط دولـت مـصدق       به مهمترین مسئله  ،  )1335("تسلّی و سالم  "

هـاي دیگـر بـه افـراد      توان آن را در زمـان  اي که می گونه است، با زبانی نمادین پرداخته شده، به     
  :مشابه تعمیم داد

  )107: 1379، ثالث اخوان(گرد آمد و سوار نیامد/ دیدي دال که یار نیامد
هایی از امید و رهایی  زدگی شاعر نمایان است و گَرد، که نشانه در همین بیت اول، حالت شوك

  .شود  آن است، پدیدار نمیکه پیامبر و فاعل) مصدق(است، وجود دارد؛ اما سوار
  :کند پناهی مصدق را القا می  مفهوم تنهایی و بیعیبه نو هم"شهریار شهر سنگستان"شعر 

و بـسیاري  / بـه شـهرش حملـه آوردنـد    / ي بیچاره است او که شبی دزدان دریایی   همان شهزاده 
ا نــام او شــد شــهریار شــهر    اینجــ از / هــا گفــت، امــا پاســخی نــشنفت     انــه ســخن دلیر

  ) 20و19: 1360، ثالث اخوان(سنگستان
ي اقتصادي بود تا وضعیت معیشتی اجتماع را بهبود  ی در زمینهنقالب سفید به ظاهر انقالبا

ي دوباره پس  اي کسب وجهه واقع تصمیمی کامالً سیاسی بود و محمدرضاشاه بر بخشد، اما در
اخوان، تاریخ .)521-522: 1388، آبراهامیان(اجرا کرداین طرح را  ي خود،  از دوران مستبدانه

این  ). همزمان با سالروز انقالب سفید(گذارد  می1341 بهمن 6 تا 4این شعر را عمداً  ایش  سر
 "شاه" دقیقاً شخص "مرد"دهد که منظور او از  باره نشان می این هایش در  مطلب و صحبت

زهایی که آن زمان مطرح بود گفتم در آن بسیار چی ي مرد و مرکب را می من وقتی قصه«:است
مرد، یار مردم : اند که آمیز کرده اند، تبلیغ فریب هگویند، گفت گویم، می در آن شعر می. آوردم

ي  بشارت، بشارت که مردي خواهد آمد و چگونه مرد مردستانی که درمان همه. آید محروم می
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این شعر، اخوان با نگاهی  در ). 44: 1369محمدعلی، (»ي طبقات مختلف اي همه بر. دردهاست
  : را تصویر کرده است"مرد"تمسخرآمیز 

دیگر «:در خیالش گفت/ اي، مومی، به هم پیوست تکه تکه تخته /  خویشتن برخاستبار دیگر
  )28: 1360، ثالث اخوان(»ي ناورد رخش رویین بر نشست و رفت سوي عرصه/ مرد

اي به اندازه شکاف گندم، اما  کنند و در دره ي خود، هردو رم می با دیدن سایهدر پایان راه نیز 
مندي اجتماع،  ي بینش بخشی و دغدغه ي آگاهی روحیه. دنشو به عمقِ حماقت مردم، ناپدید می

  .این شعر بسیار ارزشمند و ستودنی است از سوي اخوان، در 
شویم که ابعاد شعر او  ن نکته بیشتر معتقد میای رویم به  هر چه در کُنه اشعار اخوان فروتر می

هاي  چند در یکی از الیه سیاستی که هر. تر از آن است که با سیاست آلوده شود اجتماعی
کند و دامن عقاید  اي کمک به اهداف اجتماعی او ورود می شعرش وجود دارد، اما بر

اینجا بر خود  ست؛ مثالً در  ااهی آزادیخواز عناصر اجتماعی شعر اخوان.آالید میاش را ن اجتماعی
  :صفتان که راهبر اویند، خود را بیرون باید کشید این بز ي  زند که از زیر سلطه نهیب می

، ثالث اخوان(هاي پیشواشان بز؟ هاین گلِ کی جدا خواهی شد از «/ :گفتم گه با خویش می گاه
1378 :117(  

  :دهد کند، اما به ذلّت تن نمی نج را تحمل میاي رسیدن به آزادي و آزاداندیشی، درد و ر او بر
/ ولیکن عزّت آزادگی را/ سر بر برف، چون باد دویم آسیمه/ خوردهاین سرما، گرسنه، زخم  در 

  )69: 1357، ثالث اخوان(نگهبانیم، آزادیم، آزاد
اخوان بارها در شعر خود با نمادهاي مختلف از استعمارگران غرب و شرق یاد کرده و خشم 

  :دهد ها نشان می د را نسبت به آنخو
و بر / ي ما بود ي همسایه  روي بام خانهکالغی/ در آن لحظه که من از پنجره بیرون نگا کردم

و نزدیکش کالغی / زد باز دمادم تق و تق منقار می/ تخوانیدانم چه، شاید تکه س چیزي، نمی
  )61: 1360، ثالث اخوان(زد باز روي آنتن قار می

 در تفکّر خود بـه پختگـی    است و زمانی که اخوان    1339مربوط به سال    ) ر آن لحظه  د(این شعر  
شـوروي  (گوید وقتی که من بینش پیدا کردم، دیدم که کالغـی     می. ی نمادین دارد   و زبان  رسیده
. زنـد   منقـار مـی   ) منابع آن کشور  (و بر چیزي  ) احتماال افغانستان (ي ماست   بر بام همسایه  ) سابق

  . این تنهاخوري، ناراحت است هم هست که از ) آمریکا یا غرب(الغ دیگرينزدیک کالغ اول، ک
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 کـه چگونـه در فقـر و خفقـان موجـود       40 و   30ي    ها و فالکت مـردم در دهـه         توصیف بدبختی 
  :گذرانند نیز در شعر او نمودار است زندگی می

صرع دروغینش از  /پوش جوان را که ناگاه   آن ژنده / دید  من دیدم او نیز می    / در چار چار زمستان   
  )99: 1360، ثالث اخوان(پا درانداخت
  :این اوضاع  بهبود و ناامیدي از

  سوزي نبود و آنچه بود آش دهن/ خانه خالی بود و خوان، بی آب و نان
  )77: 1378، ثالث اخوان(لیک پشت تپه هم روزي نبود/ این شب است، آري شبی بس هولناك

ه، بـه  دهد، اما گاه نیز از سر عصیان و خشم، بر همین جامع یها سر م ناله اخوان از درد مردم، غم    
  :گیرد دلیل نداشتن همدلی و اتحاد، خشم می

هر چـه، هـر جـا، ابـر     / بعد از آن که رفته باشی جاودان بر باد/ نجابت باغ اي بی اي عاجلت  به عز 
  )94: 1360، ثالث اخوان(همچو ابر حسرت خاموشبار من/ خشم از اشک نفرت باد آبستن

 کنـد  کشاند، در جان او رسوخ مـی   و نومیدي میي یأس  را به ورطه امید.مپی   در  هاي پی   شکست
اي نجـات و    هیچ امیدي بر  سازد؛ تا جایی که دیگر      جتماعش می و از او فردي بدبین و نومید از ا        

  :این اجتماع متصور نیست رستگاري 
جاتـان   ي ارجمنـد از هـیچ   جوانـه  یـک / هاي هرزگی مستور تان در خاك    اي درختان عقیم ریشه   

  )همان(انی شما را شست نتواندبارهیچ / اي گروهی برگِ چرکین تارِ چرکین پود/ رست نتواند
  :و از هیچ دري امید گشایش  ندارد تا خبري خوش او را نوید دهد

  )215: 1369، ثالث اخوان( یاري، نه ز دیار و دیاري، بارينه ز/ انتظار خبري نیست مرا
و هاي اجتماعی  بیهودگیِ خیزشر به اعتقاد بهشود که منج   اي می   ر یأس و نومیدي اجتماعی    دچا

  :شود  مینفی حرکت
نـه در او نعـره زنـد مـوج و          / راکـد و سـاکت و آرام و خمـوش         / ست   اما چون مردابی   "من"عمر  

  )91: همان(نه از او شعله کشد خشم و خروش/ شتاب
قرن حاضر نیز تسرّي به  "آخر شاهنامه"ا در شعر این شکست اجتماعی ر ي  دامنه امید، 

 آشامی است که خونهمانند مانده،  اي کشورهاي ضعیف و عقب چهر، که بر دهد؛ قرن شکلک می
  :نداردهاي ویرانگر اتمی  پیغامی جز بمب

چار رکنِ / پروازي ي موهوم مرغ دور کاندران با فضله/ تر پیغام قرن وحشتناك/ آشام قرن خون
  )106: 1378، ثالث اخوان(آشوبند   خدا را در زمانی برمییمِهفت اقل
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شود،  ها و عدم حقانیت باالدستان می اینکه ناقد پلشتی عالوه بر  "میراث"بعد از آن، در شعر 
هاي  ي نفی و شکست را تا گذشته ایره دهد و د نشان میت پایین را در طول تاریخ شکست طبقا

  :دهد دور و دراز وسعت می
  )83: همان(پیر از روزگارانی غبارآلود ژندهیادگاري / نی کهنه دارم منپوستی
مرگ دانستن دقیانوس و قطبی بودن  بست، بی این تفکّر و یقین قطعی به بن این ماحصل    بنابر

  :همچنین مطابق آنچه در سنگستان او آمده. شب است
هم، کس  رستنگاه ماه و مهر وزان سو، سوي/ وي خفتنگاه مهر و ماه، راهی نیستاین سو، س از 

  )16: 1360، ثالث اخوان(را پناهی نیست
این  برد و با تکرار  این سطح از ناامیدي، به تنهایی پناه می لذا در چنین حالتی، اخوان در 

  کند؛  ذهنیت، عصیان می
زمین / مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نیست؟/ ایزدي آذر مقدس نیست؟ مگر دیگر فروغ 

  )24 :همان(آیا بر فراز آسمان کس نیست؟ دید گن
 پوچی از دنیایی اینکه«.  نشان داده شده است"کتیبه"در ناامیدي از حرکت اجتماعی، اوج 

 سوي به باید  همیشه"سیزیف". دهد می رجعت کوشش مبدأ به ما را کوشش هر وهیچی
 سیزیف، تقالي هک فرق بااین. دارد سیزیف سنگ به شباهت زیادي وکتیبه، برگردد خود سنگ
: 1380براهنی، (»قومیقرارگرفته اند، برابر تخته سنگ در که اشخاصی وتقالي است فردي
خارج  دور تسلسلی است که هیچگاه از دوران ناامیدي و شکست کتیبه، نمایانگر). 272
ن ای دهند و تخته سنگ را از   آزادي انجام میاي پس از آن همه تالش که زنجیریان بر. شود نمی

  :گردانند رو به آن رو می
  )13: 1360، ثالث اخوان(این رو به آن رویم بگرداند از که / کسی راز مرا داند،/ همان،/ نوشته بود

گیرد و یأس او نیز فلسفی  کم رنگ فلسفی می اشعارش کم اخوان،  ي شکست به دنبال اندیشه
) 1335("چاووشی"ایش شعر  توان از زمان سر این نگاه فلسفی را می البته آغاز . شود می

  :کند دانست؛ در آنجا اخوان سه راه را تصویر می
برگشت  سدیگر راه بی/ دیگر راه نیمش ننگ نیمش نامد/ نخستین راه نوش و راحت و شادي

  )144: 1357، ثالث اخوان(فرجام بی
عر در درون شـا نومیـدي   . ي از آن نیست   داند که گریز     خود را اسیر سرنوشت محتومی می      شاعر

 بهتـرین انتخـاب   ،شکست مقـدر اسـت؛ پـس راه بـی برگـشت      اعتقاد به نهادینه شده و دلیلش 
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آبـادي  این با اشارات فلسفی، ناکجا داند؛ بنابر قصد نهایی او کجاست، خود نیز نمی  ماینکه  . اوست
  :کند را تصویر می

و پرپـر بـه   ترش پژمرده هزاران اخ/ که با هر جنبش نبضم  / ست خداوندي  به سوي پهن دشت بی    
  )145: همان(خاك افتند

چرکــان و  ي تــاریخی خـوب، بـا تمــام آسـتین    بـه دلیـل داشــتن حافظـه   فـارغ از ایـن، اخــوان   
انکار مبـارزه و حرکـت،    ها،    این شکست    و   داردهمدردي و نزدیکی    ،   کشورش دستان تاریخ   پایین

هـا،   ها و خشم  و عصیان ها  پنداري  ها و بیهوده    ، افسردگی اعتمادي و بدبینی    نومیدي از جامعه، بی   
این آسـمان   از "چند به تعبیر خودش  شود که او بر کشور و مردم خود پشت کند؛ هر      دلیلی نمی 
ایرانی بودن و تمـدن    و همیشه به "اي شیرین نچیند ري نبیند و میوه ها مه   ها و سگ    و ابر و آدم   

  :نازد و فرهنگ خویش می
ـ   / تـو شناسـی     ي زربفتِ رنگـین مـی       جبهکو کدامین    تـر   ي مـن پـاك   ع پوسـتین کهنـه   کـز مرقّ

  ) 88: 1378، ثالث اخوان(باشد؟
  )71: 1357، ثالث اخوان(گوید که زیبا نیست؟ برگی که می یباغ ب
ي محسوسی ها ي پیشین به لحاظ ساختاري و بیانی تفاوت ي سوم شاعري اخوان، با دوره دوره

 دوران رویدادهاي زمانه، به صورت این در  «. تا حد زیادي حفظ شده است،دارد؛ اما مضمون
. دیگر از آن احساس درد شدید، خبري نیست. شوند طنزآمیزي در شعر اخوان، مجسم می

این  در . ي کافی کرخت شده است ها، به اندازه اي پذیرش تازیانه ها التیام پیدا کرده و تن بر زخم
 با بیانی طنزآلود و دو پهلو حرف خود را. کند دوران، اخوان تقریباً همه چیز را تخطئه می

  ). 52: 1369بهبهانی، (»ي شدید، جاي خود را به یک آرامش درونی داده است عاطفه. زند می
روند زندگی و تاریخ در تحلیل اجزا در دور هرمنوتیکی و نقش این حال به دلیل اهمیت    با 

ز هست، مورد و جنگ نیاین دوره از زندگی اخوان که مصادف با انقالب  هرمنوتیکی دیلتاي، 
  .این پژوهش است توجه 

ي قبل با بیان و زبان و ساختار بسیار خوبی،  اشعار سیاسی و اجتماعی اخوان که در دوره
ي اعتراضی  ولکن روحیه. اند تر خود را نشان داده این دوره به صورت ضعیف سروده شده بود، در 

شود، قناري هم گاهی  ه اعتراض نمیسکوت امروز من مربوط ب«:همچنان با اخوان بوده است
  ). 243: 1390کاخی، (»رود توي لک می
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. اندیـشی اخـوان اسـت    ایی و اجتماع گر ي ملّی   بازتاب دوباره ) 2و1 ("خوان هشتم و آدمک   "شعر  
خـوان هـشتم و   "اش،  این خاك اسـت و گـواه آن شـعر تـازه     اخوان شاعري است که پایش در     «

و شـغاد   ایتی دوبـاره از رسـتم          راوي رو  وي در اینجا  ). 420: 1370اده و دریایی،    ز  قاسم(»آدمک
اي شـهادت جهـان پهلـوان، کـه      بـر « اسـت؛ "غالمرضا تختی "رستمِ داستان،   شاهنامه است؛ اما    

 کـه  "خـوان هـشتم  "ي ما بود، قهرمان ملّی را در تختی دیدم و پا گذاشتنش را بـه      رستم زمانه 
  ):242: 1390کاخی، ( »مرگ بود مطرح کردم

خیس خون داغ سهراب و / هاست بختی ین گلیم تیرها/  عیار مهر و کین مرد و نامرد استاین
  )78: 1390، ثالث اخوان(هاست روکش تابوت تختی/ ها سیاوش

ي فرهنـگ نیـز    ي غربی او در زمینه این شعر به نوعی اعتراض به شاه و تصمیمات متجددانه          در  
 از زبـان نقّـال   ويشـود؛   یگزینی فرهنگ بیگانـه مـی  ایرانی و جا هست که باعث فراموشی سنّت   

  :کند میجدید، بیان 
/ سام نیرم، زال زر ماییم    / ها  اي شمایان، دوستدار پهلوانی     و  / دیگر اکنون زندگی ما، زنده مایانیم     

  ) 91: همان(...گستر نیز شهریار نام/ ما فرامرزیم، ما برزو/ رستم دستان و سهراب دالور نیز
آخـرین فـرد مـشهور از خانـدان     "گویـد منظـور مـن از شـهریار        انوشت شعر مـی   اخوان در پ    «

ي  اي برداشت دیگري از کلمـه   این یادداشت زمینه را بر      . ایران است   ي ملّی     گرشاسب در حماسه  
داند که مقـصود او پهلـوي    اي که آثار اخوان را خوانده است، می کند و خواننده  شهریار فراهم می  

  ).205: 1389لی، محمدي آم( »دوم بود
ناقضی که در ت باشد که در آن "هاي خان امیر دست"این دوره شاید    بهترین شعر اجتماعی 

. هاي لطیف خان امیر و جرم او وجود دارد، اخوان را به سرودن واداشته است جسم و دست
دل این است که ما در  اي که نسبت به کشنده و کشته شده دارد، مانع از  همدردي صمیمانه«

اي نگاه داشتن همدردي ما، نورافکن دید  امید بر. صد محکوم کنیم در  را صد"خان امیر"خود 
  ).85: 1373دستغیب، (»تاباند  خود قتل، نه قاتل باز میما را بر

بارید بر گالبی / آنگاه با فسون و / از پیه گرگ هار به پا کرد ابر قیر؟/ آیا کدام پیرزن جادو
وانگه، نفور از همه، از جان کشد / تر ا چشم او سیاه شود، دل سیاهت/ خون خان امیر؟ پر

  )40: 1390، ثالث اخوان(نفیر
داستانکی چند از «: گوید می "اما باید زیست: گوید زندگی می"ي دفتر شعر   اخوان درباره

هاست، به جد و هزل و خاطره و خطور ذهن و نقل و خطاب، که  ها و اندیشه ها، برداشت دیده
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ي آن چند صباح، زندگی من  صل اشتغال ضمیر و انفعال و اشتغال درون و نتیجهحا
اي از  ن عده به برخی مسائل جامعه که باعث زندانی شدو در آن).318: 1388احمدپور، (»است

  :پردازد مردم شده، می
و به زندان  را فریب داده شاتقیاما او قی که عاشق دختر عمویش طاووس است؛ حکایت شات

  :ندازدا می
  )155: 1390، ثالث اخوان(یک فریب ساده و کوچک/ زندگی شاید همین باشد

  :شرح حال عمو زینلیا 
  )172: همان(برساند پشت غول فقر را بر خاك/ خواست، مانند شرر چاالك که دلش می

 تر، در شعرش تر و با زبان ساده این دوران، توجهات اجتماعی خود را واقعی این اخوان در  بنابر
کند با زبانی  ذهن او دیگر به رمز و نمادهاي پیشین مشغول نیست و سعی می. کند نمایان می

در شعرش ند، بی ایشان می هاي  ي گرفتار در زندان و خانواده روشن و واضح آنچه از جامعه
ب اسالمی و  انقالمتبلور در شعر اخوان در این دوره،مهمترین رویدادهاي سیاسی  اما .بیاورد

  :بینیم هاي از امید را می  در شعر او رگهاین زمان. استحمیلی جنگ ت
  )133: 1394، ثالث اخوان(ها  آذین شد همه باغ و چمن گل/ ها دوباره سبز شد دشت و دمن

: 1390، ثالث اخوان(دهد، سحر ظلمت رمیده خبر میاز / !ي روشنان، امید چاووش خوان قافله
269(  
  :دهد صود، جوانان انقالبی را مورد ستایش و تشویق قرار میاي رسیدن به مق اینگونه بر   و 

، ثالث اخوان(صد سالم و صد درود از من/ ي آنات اوقات شما هر دم بر همه/ !اي عزیزان گرانمایه
1390 :229(  

االن که انقالب شده و مردم «:داند ایل انقالب، امید دارد؛ اما آن را مشروط می   البته او در او
این حالت آزادي واقعاً آزادي اصیل و واقعی  هایشان را بزنند، اگر  اند که حرف کردهآزادي پیدا 

قدیمی باشد و درواقع نوع دیگري اختناق، سانسور و بررسی، جایگزین سانسور و بررسی 
اي که دارد، در جریان   پرستی ي میهن اخوان با توجه به روحیه). 231: 1390کاخی، (»نشود

  :این رویداد شوم، دارد رهایی در ارتباط با جنگ تحمیلی نیز، شع
  در تجاوز به قومی صفاجو/ جنگ صدام چنگیزخو بود

  )399و398: 1394، ثالث اخوان(جمله گفتند یا حق و یا هو/ ایران چو دیدند زین سان خلق 
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روشـن بـود،   ي نامالیمت ها، منتظـر رسـیدن روزهـاي        همهتحمل   اخوان که با     ، پس از انقالب  
تــر   اخــوان بعــد از انقــالب روز بــه روز افــسرده    «آیــد؛   ضــی بــه نظــر نمــی    چنــدان را

نی خـود  ي انسانی و میه این وجود، وي هیچگاه وظیفه    با  ). 37،  1394کدکنی،    شفیعی(»شد  می
بـاز  ها،  مهري  با وجود بیوي. دوستی شعر او همیشه برجسته است را فراموش نکرد و وجه انسان     
  :کند اش حرکت می دوستی مسیر وطنهم در کنار مردم و در امتداد 

، ثالـث  اخـوان (در دفع غیر، همچـو تـو، بیتـاب و در تبنـد    / این وجود قوم تو هستند و همزبان  با  
1394 :234(  
بر این . اثر را بازتاب می دهدي  افکار و آمال و آرزوهاي نویسنده معتقد است اثر هنري، دیلتاي

بسا خود نیز از آن آگاهی  گوید که چه  سخن مییش ها  نویسنده از چیزي در نوشتهاساس گاه،
ي  جانبه و در کنار هم گذاشتن قطعات پازل اندیشه کامل نداشته و با خواندن و بررسی همه

ي اخوان تا پس از انقالب  مسیر اندیشهمطابق با این اصل،. توان دست یازید وي، بدان می
 اما هاي پس از کودتا التیام یافته خمز  باید گفت، گرچه آن نیزي هي ادام دربارهتعریف شد و 

در . استقبلی بود، سیر خود را حفظ کرده هاي  ردپاي شکست که مضمون واحدي در مجموعه
ایی  تقدیرگر، وي به نوعیشاعرناامیدي درونی شده در ي شکست و ر، با تثبیت روحیهاین اشعا 

مختاري، (»کند مایی میودنایی زروانی است که در افکار اخوان خ آن تقدیرگر«.اشاره دارد
  :سرنوشت باوري استیکی از اصول اعتقاد زروانیان، . )489: 1372

  ي زردش تفو کنیم کنان به چهره نفرین/ برخیز تا به خون جگرمان وضو کنیم
: 1390، ثالث اخوان(بیداد و بد، مصیبت و آزار گسترد؟/ کاین پیر کهنه، بهر چه تا بیکران چنین

282(  
شود اخوان زندگی را  ي زندگانی اوست، باعث می هایی که تجربه برگرا و شکستاین دیدگاه ج

  :ها بداند تر بیهودگی ي بیهوده قصه
  )265: 1390، ثالث اخوان(وز بهشت آرزوها دور/ دوزخ اما سرد

وار زیستن  رود؛ بلکه چاره را در خیام  را نمی"ایت صادق هد"ي زندگی، راه  اخوان در اندیشه
برد، اما  خیام یأس فلسفی خود را چون خنجري به دل زمان فرو می«این تفاوت که  ا ب. داند می

این  ). 86: 1369سیوه یلی، (»شود و عاقبت قربانی اخوان آهسته آهسته زیر بار غم، پژمرده می
  : زندگی ندارداي زمان، تعریفی جز اجبار زنده بودن، بر
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/ !چه بیهـوده ! هوم: مرگ گوید/ این نیست  جز این است و/ گر عبث، یا هر چه باشد چند و چون    
  )251: 1390، ثالث اخوان(!اید زیست، باید زیست، باید زیستاما باز ب: گوید زندگی می
 با او نسبت به زندگی و انسان بود،  که مسئولیت اجتماعی    را  اي رسالت پیشین خود       وي به گونه  

رش، شکـست و یـأس غالـب را       در شـع  دهـد و دیگـر بـه ماننـد قبـل              وجود خستگی، ادامه می   
ایـن قطعـه شـعر، حریـري از      او بـا  . گیرد طلوع امید در دفتر دوزخ اما سرد، رنگ می   . بینیم نمی

کشد، بر تمام آنچـه از روزگـار دیـده و چـشیده و سرنوشـت انـسان را بـا آن            روشنی و امید می   
  :خورده پنداشته است گره

  )267: همان(تر بود و روشن و بشکوهآسمان، / چه دیدم، آه/ پرده را یکسو زدم دیدم
غـزل  "کـه بـه قـول خـودش     ) 1368("اي کهـن بـوم و بـر دوسـت دارم        تـو را    "ي    در مجموعه 
ملّـی، حماسـی، طنـز،    :  اوست، شاهد پراکندگی موضوعی زیادي در شعرها هستیم    "خداحافظی

  .اجتماعی و سیاسی
 چه حاصلی داشته، 60ي  این سؤال که شعر شما در دهه خود اخوان نیز در پاسخ به 

ایش  آر. بینید حاصلش همین است که در مطبوعات می. هیچ حاصلی نداشته است«:گوید می
رسد چیزي نیست  اما آنچه به دست مردم می. اینها بندي خوب است و نظایر  صفحه. زیبا هست

ا جامعه، با ي اول باید بتواند ارتباط برقرار کند، ب شعر در وهله. که بتواند تأثیري داشته باشد
  ). 489: 1370زاده و دریایی،  قاسم(»سرشار باشد از مسائل زمانه. تاریخ، با مردم، با زمانه

  نتیجه گیري
اش بر او و  و تأثیر و تاثّرات جامعه و زمانهثالث   اخواندر واکاوي و بررسی تاریخ عصر مهدي

رسیم که  این نتیجه می ه اشعارش، بر مبناي هرمنوتیک دیلتاي، از طریق همدلی و همزمانی، ب
اجتماع و اللهجه،  به عنوان شاعري دردآگاه و صریحاخوان از آغاز شاعري، اهل زمانه است؛ 

در ایران را رصد کرده و  کند؛ اوضاع سیاسی  ي آن دوره را درك می وضعیت حاکم بر جامعه
 و آرامش ی و اقتصاديدر تکاپوي رسیدن و رساندن خود و جامعه به امینت جانشعر خود 

 است و در شعرش نمود تر ایانه در او هر روز و هر سال پررنگ گر روح ملّی. اجتماعی است
خواهد   رسالت و هدف خود را بر مبناي انسان و اجتماع انسانی تعریف کرده و می.بیشتري دارد

 همیشه این روند در زندگی او . نگر خویش دست یابد هاي اجتماع تا با مبارزه و امید، به آرمان
تحت تأثیر این . سهم زیادي در اشعار او دارداتفاقات سیاسی و اجتماعی، . وجود داشته است

حتی پس از شکست، به دلیل تأثیر . شود شود؛ اما تسلیم نمی شکسته و پژمرده میرویدادها 
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 آیندي دهد و بر نسالن خود، امید دروغین نمی مانند بسیاري از هم شدید از محیط اجتماعی، به
در پیش و پس از انقالب با وجود . دهد  مرداد به دست می28ي پس از کودتاي  واقعی از جامعه

 گاه با .کند  خود را رها نمیها، در کنار نومیدي از جامعه، همنوع مهري و بیها  ي نامالیمت همه
  اما چراغ امیدکشد؛ دهد و آه می  گاه ناله سر میکند، خشم و نفرت علیه جامعه عصیان می

یأسی که بدان دچار . اندیشد انگار همیشه در دلش روشن است و به رستگاري انسان می
کند، اما او  شود، مسیري را از درون او به اجتماع و سیاست و سپس تمام هستی، باز می می

  !دارد، مرگ را دشمن ی را دوست میهمچنان محکم و استوار، زندگ
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