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 درآمدپیش

عنوان طبقة فرهیختة جامعه ـ در های شاعران ـ بههای اجتماعی و واکنشمباحث ادبی، کنش

بار دیگر نگریسته کند که نیاز است از دریچة فکر و تأمل، یکبرابر آنها، مسایل خاصی را ایجاد می
جود دارد، متعدد است. به جواب بعضی از آنها شود. سؤاالتی که در ذهن خواننده یا مخاطب و

سؤاالت دیگر نیز کند. جواب بعضی« تفسیر»یا « تأویل»دسترسی دارد. بعضی دیگر را مجبور است 

مانَد. اخوان ثالث از گروه شاعرانی های ادبی و فن بیانی شاعر، ناگفته باقی میالی آرایهدر البه
ه او را درک کرد. ظّم و آگاهانه، اشعارش را خواند و دیدگاشده، مناست که باید بسیاردقیق، حساب

مانند سعدی، شاعر است؛ اما  ت مانند مولوی، شاعر استمانند حافظ، شاعر اس است« شاعر»چون 

در قالب رمز، ایهام، استعاره، تشبیه،  ثالث اخوان فردنان ندارد. کالم منحصربهشباهتی به آهیچ
پرشور را نمایش به خود گرفته و نمایی از اندیشة متفکری حذف و قصر و ...، صورت شعری 

عنوان ری نیاز دارد. وقتی بهـــتسبب، خوانش شعر اخوان ثالث، به دایرة فکری وسیعدهد. بدینمی

 موضوع زیر باید توجه کافی داشته باشیم: کنیم به سهمنتقد به شعر او نگاه می
کرد. میراث مشروطه؛ بازخورد میان ان زندگی می. اخوان ثالث در دورة ملتهب تاریخ ایر1

گرفتن حزب توده و گرایش طبقات مختلف سنّت و مدرنیسم؛ هیجانات ناشی از حضور یا قدرت

جامعه به آن، نفوذ کمونیسم در اندیشة بسیاری از شاعران قدرِ اول معاصر مانند سیاوش کسرایی، 
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؛ 32مرداد  22لمپنیسم جامعة پس از کودتای ها و سیاست «لُمپَن»امیرهوشنگ ابتهاج؛ وجود 
گرایش به الکل، مواد  ،خوردن جامعههای روحی، فکری و اجتماعی ناشی از شکستناهنجاری

ها، سیالو قرائت گوناگون آن از طرف بورژواها، سو« دین»نام مخدّر و ...؛ بازتاب مفهومی به

پناهی، سوادی، بیتة ناشی از گرسنگی، بیتی؛ وجود جامعة تخدیریافگراها یا طبقة متعصب سنملی
دیگر، جامعة دوران  های استعماری روس و انگلیس و موارداختیاری مردم دربرابر سیاستبی

 ل داده بود.زندگی او را شک

بُعدی بخشد اخوان، شاعر یک. موضوعات گوناگون، مدار و مرکز شاعری او را شکل می2
شان ای خوشنشانَد تا عدههای سخن کلماتی را در کنار هم نمینیست یعنی فقط با اتکاء به زیبایی

ـ البته نمونة این بیاید یا صر ایران داریم نوع شاعران را نیز در تاریخ معاجامعه به او احترام بگذارد. 

، باید در ابزارای است. او با این جامعهشعر ـ یا نثر ـ وسیلة بیان او در چنین ـ اخوان شاعر است
جهت در شعر او سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، دین و عشق، بدین ه حضور داشته باشدجامع

 دوستی، گریه، خنده و احساس وجود دارد.

خوان مسافران و کوچندگانی بود که ندای آزادی، رهایی، . اخوان ثالث همانند چاووشی3
ای است که گونهیان او بهرساند. زبان شعری و عاطفة بگوش تمام افراد میشکست و تلخی را به

تأثیر مستقیمی بر خواننده دارد، یعنی شاعر توانسته است با الهام از مبانی عاطفه و تفکر، در ضمن 

گونه که خود شاعر نیز از جامعه، مسایل مختلف شعر، گفتگویی نیز با مخاطب برقرار سازد. همان
اندازه نیز بر جامعه همان  پذیرد، بهمیهای عاطفی تأثیر آن، اتفاقات سیاسی ـ اجتماعی و گزاره

محمد مختاری معتقد است  .گذارد تأثیر سیاست بر عمق جانِ شاعر، ملموس بودتــأثیر می

شاعـر معاصری تریناو ]اخوان[ مشخص»مرداد، تحول سهمگینی در جامعه بود؛ اما  22ودتای ــک
تأثیر را در اندیشه و شعرش بر  ترینو قطعی تریناست که شکست سیاسی و اجتماعی، عمیق

نامد که خار ای می]اخوان[ شعر را دادنامه و فریادنامه» (؛433: 1332)مختاری، « جای نهاده است.

دیدگان و مظلومان و پناهگاه روحی و معنوی دهندة ندا و نالة ستمشود و پاسخچشم ستمگران می
 (112: 1331زاده ـ دریایی، )قاسم« شود.برای انسان می

اخوان هویتی، بازی با کلمات، نشئگی و خواب بود، بی که جامعه غرق در رمانتیسم سیاهیزمان

چنان تلنگری به فضای جامعه زد که روح خفته در اعماقِ شکست و عصیان بشری را بیدار کرد. 
کند. کند؛ اما در مواقع ضروری، شکست انسان را نیز روایت میزمانی پیروزی انسان را بازگو می

ها که جوّ عمومی تیره و یأس پس از شکست، بهانة سالاخوان برخالف اکثر نوپردازان آن»
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بینانه شد و شعر را با اشعار احساساتی به وشـــشان به انواع هرج و مرج و افکار خیازیدندست
 سرودهایی که بیانهای بلند آفرید. حماسهابتذال و حضیض کشانده بودند، از شکست، حماسه

(؛ 32: 2ج ، 1321)شمس لنگرودی، « دقایق حاالت روزگار شکست روشنفکران نومید بود.

معانی و مضامین شعر »عنوان مثال اند. بهمقوله در شعر اخوان ثالث شدهمنتقدان زیادی وارد این
آلود مظاهر و مفاخر ایران . ستایش حسرت1گرایش عمده انعکاس یافته است: اخوان در قالب سه

 (121: 1321)روزبه، « . نفرت و نومیدی روشنفکرانه.3انگاری خیّامی؛ . شکاکیت و نیست2ان؛ باست

دنبال کشف علت، معلول و بازتاب پژوهشگران مختلف با رویکردها و شگردهای متنوع، به
شکست در روح اخوان ثالث هستند. روحی که صفحاتی از تاریخ و فرهنگ ایران را به خود 

شناختی ، تفسیرهای جامعه«انسان در شعر معاصر»، در کتاب . محمد مختاریاختصاص داده است

ایجاد شکست را در جامعه های ابتدا مقدمه، متن و علت ویاز وقوع شکست در اندیشة او دارد. 
عه مطال« فرد»شکست اجتماعی را در رود تا نتیجة اینسراغ اخوان ثالث می، سپس بهبررسی کرده

کند و قصد کند. وی معتقد است اخوان همچنان بر شکست و نتایج آن در جامعه پافشاری می

تأثیر شکست و آن واقعة اجتماعی ـ تاریخی، نقطة عطفی شده که اخوان »جداشدن از آن را ندارد: 
طرح شکست در شعر  چیز را در پرتو آن دیده است.همواره بر آن درنگ کرده و پس از آن نیز همه

-دوران سیاسی آغاز می شناسی است. از شکست و تنهایی اجتماعی در یکنوع جهاناخوان یک 

انجامد. از نومیدی و سرخوردگی سیاسی و شود؛ اما به شکست و تنهایی بشری در کل جهان می
شده و فروکوفته، به نفی مطلق حرکت و فقدان ارادة آزاد در انسان در زیر ستم تلخی حرکت قطع

 (455و  433: 1332)مختاری، « رسد.ة تقدیر کور میو سیطر

مایة کند تا آنجا که درونباره امید و عشق را در درون او بر ناامیدی و نفرت تبدیل مییک»
های سی و چهل را همین یأس اشعار اخوان در دههترین و بهتریناصلی و تفکر محوری مهم

 (242: 1324پور چافی، سین)ح« دهد.فکری و فلسفی و خشم و نفرت تشکیل می

زند. وی در بسیاری از منتقدان معتقدند که دورة پایانی شاعری اخوان چنگی به دل نمی
های وسیعی گرفته. تفکرات خاصی فرورفته و از دوران شکوه و اعتالی شاعری خویش فاصله

با دورانی که  دورهای که اینگونه(؛ به424: 1333؛ دستغیب، 244: 1324پور چافی، )رک، حسین

بارت دیگر، در کردنی نیست. به عسرود، مقایسهرا می «آخر شاهنامه»و « زمستان»، «از این اوستا»
نوعی حضیض دچار شده است. بنا به اعتقاد منتقدان، دوگانگی یا شکاف میان دورة دوران پَسین، به

« تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم»ربارة د اول و دورة دوم مشهود است. سیمین بهبهانی
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ها و با همة فراز و فرودها، ها و گاه نابسامانیاین مجموعه با همة ناهماهنگی»نویسد: می
ای است از فلسفه، عرفان، فرهنگ بومی و ملی، تعریض و انتقادهای سخت و دلیرانه، مجموعه

(؛ ولی 144: 1331)بهبهانی، « ار متنوع و خواندنی.در مجموع بسی های شیرینطنزها و شوخی

شود. ظاهراً مخاطبان یا نمی خوان ثالث، نقدهای دلچسبی مشاهدههای پایانی شعر ادربارة مجموعه
اشعار اخوان ثالث را بپذیرند. در متن کتابِ پیش رو  نام مجموعهخواهند واقعیتی به ، نمیمنتقدان

مورد نقدها یا انتقادها بیبی، مشاهده خواهد شد که بسیاری از اینهای ادو درضمن نقد و تحلیل

است مفاهیم مهم و ایماژهای بسیار زیبایی در اشعار متأخر اخوان وجود دارد و باید به جامعه ادبی 
 ـ فرهنگی ایران معرفی شود.

 هرة، شناخت چ«دستم وام بگزارممن امشب آم»ی من در تالیف کتاب های اصلیکی از انگیزه

ها و هنامواقعی اخوان ثالث است. کافی است جستجویی در گوگل انجام دهیم مقاالت، پایان
شود. همه، اخوان ثالث شماری دربارة آرکائیسم اخوان ثالث پشت سر هم ردیف مینوشتارهای بی

شناسند. به تعبیری دیگر، اخوان ثالث، در قالب آرکائیسم و را در قالب زبان آرکائیک او می

های درشت و زمخت این بند و زندان، شعرهای اخوان گرایی زندانی شده است. پشت میلهکهن
ر اند. یکی دیگهای دورپروازی دارند که برای آن ساخته شدهزنند و آرزوی پرواز در افقبال میبال

ر گری اوست؛ اما چرا اخوان ثالث زبان کهن را بر زبان معیاهای اخوان ثالث، روایتاز تهمت

 ترجیح داد یا به روایت روی آورد؟
گر. او زبان خاصی دارد معماری شگرف گر و طغیانطبع، شورشاخوان ثالث انسانی است غنی

ار، شاهکارهایی را در زبان پارسی بازاست، با تلفیق زبان دیروز و زبان امروز و گاه زبان کوچه

ایم. بدبختانه ـ فقط به تماشای نمای بیرونی آنها ایستاده های غریب و باشکوه که ـآفرید. ساختمان
ها یا بناهایی است که درواقع نیاز امروز زبان و شعر فارسی، یافتنِ کلیدی برای بازگشایی ساختمان

 برافراشته است. مهدی اخوان ثالث

وزنِ جهانِ نو و حتی خدای  بان نو،گر است. به دنبال جهان نو، زگفتیم که اخوان ثالث طغیان
را در ذهن و ضمیر خود و براساس نیاز واقعی جهانِ امروز بازآفرینی  و زرتشت نو بود. او مزدک

کرنش  آفرید. تنها پیرو مزدشت هم خودِ او بود که همیشه در برابرش« مَزدُشت»کرد و دینی به نام 

 کرد.می
 کدام نیاز و کدام تشنگی روحِ اخوان ثالث، او را وادار به خلقِ دین جدید کرد؟

 تصویرهای ذهنی خود برگزید؟« کردنزبانی»چرا زبان غنیِ خراسان یا پارسی دری را برای 
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رم را در قالب و ف« بود»نبود. چرا « دعوای بین دال و ذال»یا « سازیواژه»اخوان ثالث که دنبال 
را معیار سنجش « شنیدست»و « ستآمد»سوزانِ زمستان، ریخت و پس از سرمای سخت« بوده بود»

تن کرد و تمام ارکانِ پهلوانی را به را رویین ، رخش«مرد و مرکب»جامعه قرار داد. چرا در روایت 

 سُخره گرفت؟
ارزشمند  قیمت وهایش، زبان و سخن خود را بسیار ذیگریاخوان ثالث درکنار طغیان

 د. ــــدانمی

کارگیری آنها وسواس دارد هر واژه یا واژگان فراوانی در حیطة کاری خود دارد؛ اما در به
های اخوان از احساس نیاز جامعه دهد. تلفیقترکیب یا هر آرایة ادبی را در حریم زبان خود راه نمی

و « درک»خوبی دریافت که  ای را بهگیرد؛ اما باید نکتهزبانی سرچشمه می به وجود چنین

بندی آنها کشانده اخوان ثالث از روزگار خود، او را به سمت تشخیصِ نیازها و دسته« شناخت»
 است.

 طبع، حسّاس،آید انسانی غنیهایش برمیگونه که از اشعار و مصاحبهوخو نیز هماناز نظر خُلق

اعتنایی او، از سرِ دارد. البته بیمتشخص و مغرور است. به نظرات انتقادی این و آن اعتنایی ن
نادانستن یا ناآگاهی نیست؛ بلکه ایمانِ متقن و مطلق به هنر و آفریدة خود دارد. نقاط ضعف و 

حدّ و حصری قایل است و های بیجهت به کالم و هنر خود ارزشداند. بدیننقاط قوت آن را می

ای بر رحمانهسلّاخی یا بدگمانی و انتقاد بیدهد که تیغِ کس و ناکس قرار نمی آن را در اختیار هر
فرد است نوعی غیرت و جنبه از شخصیت اخوان نیز منحصربهپیکرانِ او روا دارند. این نازنین

است، تمام چیزهای  تعصب )یا خودخواهی و غرور( نیز دارد. وقتی میهمان خانة شفیعی کدکنی

 احمد شاملو« دشنه در دیس»و خاکستر سیگارش را بر پیکرِ گیرد اطرافش را نادیده می
 (115: الف 1311ریزد. )رک، شفیعی کدکنی، فرومی

 مرداد 22است. صدای خشم او در خفقانِ پس از کودتای « روحِ جاریِ ایران»اخوانِ ثالث 

بلکه با  ،«نازلی»کند؛ اما نه با زبانِ پوشیده و استعاری ساکت نیست. اعتراض میفروخورده نیست. 
های پهلوان را از انبوهِ برفجهان گرم بر مزدا، سامِای که پس از نمازیزبانِ پهلوانِ سر در غارکرده

 کند.ها رها «گَشت»و « هازمهگَ»های ایران را از کند تا آباسطوره بیدار می

توان دید و صدای می« سبز»گون اخوان ثالث را پس از خوردنِ مَی گشتاسبیِ معراجِ زرتشت
پوش قبیله ش بر روحِ سیهاخوانیدر امتداد چاووشی« روی همدودریچه روبه»خندة او را از پشت 
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دهندة ایران از گَردبادِ است. نجات توان شنید. اخوان ثالث، مردِ هزارة سوم و سوشیانت ایرانمی
 .1گونزردگون و تیره

ام درخصوص شعر، سالههای چندین، حاصل پژوهش«بگزارم من امشب آمدستم وام»کتاب 

و دیدگاه  کتاب با استفاده از نقد نواست. در این ذهن، زبان، اندیشه و شاعری مهدی اخوان ثالث
اشعار تحلیل شده است. ساختارشناسی شعر در کنار نظریة فرمالیسم، بسیاری از امالً انتقادی، ک

ها، نقد ادبی هرمنوتیسم و دیدگاه فلسفی ـ های شعر است. در بعضی از بخشوجه غالب تحلیل

نظران استفاده از دیدگاه صاحب اند. بانقد و تحلیل اشعار را بر عهده گرفته هنری اگزیستانسیالیسم
داروی؛ مسندهای سخن پارسی، سعی شده است اشعار فارغ از هرنوع پیشو صاحب

گیر برخی از نگری؛ قضاوت؛ دوستی یا دشمنی فردی ـ اجتماعی ـ که بدبختانه گریبانسویهیک

علت شود. به ررسیــآمدِ نقد، بمنتقدان معاصر شده است ـ و دیگر زوایای پیدا و پنهان خالف
وازی مشکالت چاپ کتاب، مجبور به حذف برخی از توضیحات، برخی اشعار و برخی اطالعات م

سبب فرمالیسم، نوشتارِ جاها به صورت افقی نوشته شده است البته بعضیبههم اشعار  امشده

 عمودی شعر و صورت اصلی نوشتار شعر حفظ شده است.
پارسی، چراغی در راهِ تاریک و مبهم نقد و تحلیل اشعار نقد و نظر دانشمندان گرانقدر زبان 

ورزانی هستم که بادهای مخالف و است. سپاسگزار قلم و ذهن اندیشه مهدی اخوان ثالث

وقت دست از یافتن و ساختن جهانی نو و زیبا انگارند و هیچژنگری جامعه را به هیچ میکــــ
 دارند.برنمی

مانندی را سپری ، روزگار بیتحلیل شعر و اندیشة شاعر سترگ، مهدی اخوان ثالث هنگام

کرد، برخی کردم. برخی از اشعار، روحِ خنده، جوانی و سرزندگی شاعر و جامعة جهانی را مهیّا می
خود را در میان  زد و در بسیاری از مواقع،دیگر روحِ سرکش و خشم پرهیمنة انسان را دامن می

حایِ جوانمردم، ترسای کردم که سرد است و جانکاه و تنها نقطة امیدم، مسیزمستانی مشاهده می

کردم در اوج ناامیدی خودِ نورسویی مشاهده نمیگشود و هیچ چرکین بود؛ اما در را نمیپیرِ پیرهن
مین دلگشای روشنایی گرفت و با خود به وادی امن و سرزهایم را میمهدی اخوان ثالث دست

 زند.واژة نوشتارم موج میحرف و واژهکشاند. گرمایِ تن و جانِ شاعر خراسانِ بزرگ در حرفمی

                                                                                                                        

های پار و گاهِ خیل جادویان/ باز چونان سال. بیم جان را کس نیارد لب گشود از ما/ تا مبادا از نهفتِ سایه1
آباد، (؛ )رک، عالی عباس113: 1334، ی کدکنیگون/ خیزد برین صحرا. )شفیعپیرارین/ گردبادی/ زردگون یا تیره

1312 :144) 
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نهایت، زمانی میِسر شد که گزارش این حال، مقام، عشق، خشم، انقالب، هیجان و زیبایی بی
من امشب آمدستم وام »نِ شاداب، کتاب ای گشاده و جابا چهره اصغر علمیجناب آقای علی

شان هستم. متأسفانه در پایانهای بیها و تالشرا به چاپ رسانید. سپاسگزار زحمت« بگزارم

های سهمگینی در گیر و ونشر کتاب با مشکالت، معضالت و دشواریروزگار کنونی، صنعت چاپ
زند و راهِ پرپیچ و خم انتشار را ها را پس میدار است؛ اما ناشر محترم سخن، همواره دشواری

 تر بادا!چنین باد و چنیننماید. اینآسان می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛ جستاری کوتاه در زندگی مهدی اخوان ثالث1فصل 

)مشهد( دیده به جهان  هجری شمسی در توس 1313مهدی اخوان ثالث بنا به قولی در سال 
من در این یقین دارم و از پدر و مادر خود شنیدم که در یکی از »باره گفته است: نگشود. در ای

چشم ها، در یکی از اوقات شب یا روز در توس به قول معروف متولد شدم. یعنی در واقع یکسال

توانم دانید نمیرا به دنیا گشودم. توضیح آنکه چشم دیگرم چندی بعد به دنیا گشوده شد. می
ها های هزاروسیصدوشش و یا هفت بود. آن وقتدرست چه سالی به دنیا آمدم بین سالبگویم که 

 (441: 1331)حریری،« دادن و گرفتن بود.هنوز اوایل شناسنامه

او تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در مشهد گذراند و از همان آغاز دورة کودکی و تحصیل، 
ای داشتم و شعرهایی از این و آن یادداشت هدفترچ»گوید: شور شاعری در او بود. خودش می

خواهم بگویم. پیش خودم در کردم، بعـد حس کردم اینها درست آن چیزهایی نیست که من میمی

ها ها و گنگتواند حرف خودش را از زبان دیگران بگوید. مثل اللهمان عالم بچگی دیدم آدم نمی
کردن به کسی که مثالً مخاطب من بود و بعد حالیکالم از آن، شروع کردم کالم از این و یکو یک

اصالً خودم مخاطب خودم شدم. یعنی افتادم به خط شعر و این دنیای معنوی را برای خودم کشف 

 (52 -51: 1322)اخوان ثالث، « کردم.
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بود که او در محضر پدر اهل شعر خویش از آنها  سرمشق اولیة اخوان دیوان شعرای کالسیک
خواند. می و دیوان حافظ آقا، همواره در منزل شاهنامه، گلستانگرفت؛ زیرا پدر او، علیره میبه

ها های درسی بهرهها و مجالت و کتاباخوان در ابتدای شاعری، عالوه بر اینکه از دیوان

شد. اولین علم و آموزگار وی، گرفت، گاه برای رفع دشواری به معلم و استاد هم نیازمند میمی
با حمایت  طور جدی آشنا کرد. عالوه براینکم او را با شعر بهبود که کم« پرویز کاویان جهرمی»

طور جامع به شعر های زبان فارسی آشنا شود و بهها و تذکرهای از دیوانپدرش توانست با گنجینه

تر های شعری اخوان ثالث با گذشت زمان عمیقخودش اشراف یابد. تجربهفارسی از آغاز تا عصر 
نظران و اهل فن، شد. او هر روز و هر ماه با سرایش شعرهای جدید و قرائت آن در بین صاحبمی

های ادبی خراسان راه یافت و کم به انجمنکرد. اخوان کمهای رشد و تعالی خود را فراهم میزمینه

، سکوی پرش او بود. او از این ن روزگار از نزدیک آشنا شد. انجمن ادبی خراسانبا بزرگان شعر آ
فن بنمایاند. در همین انجمن،  طریق توانست واقعیت شعر خویش را در آغاز جوانی به همه اهل

رو کرده بودم، به در خراسان وقتی که تازه به شاعری »گوید: شود. میبه او داده می« امید»تخلص 

در صدر آن بود. هر وقت  باشییک انجمن ادبی دعوت شدم که استاد کهنسالی به نام نصرت منشی
دانست که هر شاعری تخلصی داشته پرسید تخلصت چیست؟ او واجب میشنید میشعر مرا می

را به عنوان تخلص بر من نهاد. « میدا»باشد و من نام دیگری نداشتم. سرانجام یک روز خودش نام 

 (141)همان: « ام.و من همچنان این نام را حفظ کرده« این لکه ابر عابر آفاق نومیدی»امید 
های ادبی و سالگی( از سوی ارباب انجمن 12یا  13شعر اخوان ثالث در دوران جوانی )

، با قاطعیت الشعراء بهارملکسرای معاصر، شاعر کهنترینمطبوعات مورد اقبال قرارگرفت. بزرگ

معتقد بود که اخوان شاعر بزرگی خواهد شد. آشنایی اخوان با نیما، مسیر شعرسرایی او را عوض 
گذار سبکی جدید در شعر نیمایی باشد. شعری که با جا برد که توانست پایهکرد و او را تا بدان

ترین مسایل انسانی و جهانی ، با زبان روایی در قالبی نو از بزرگگیری از شعر شاعران گذشتهبهره

های ادبی خراسان به دست سخن به میان آورد و این مهم را پس از رهایی و جدا شدن از انجمن
شد و کار مطبوعاتی و علی میالنی آشنا  ، رضا مرزبانآورد. اخوان در آغاز شاعری با محمد قهرمان

، ایران چهرة دیگری به خود 1332مرداد  22در مشهد آغاز کرد. پس از کودتای  1324را از سال 

کاران نیز دستگیر و گرفت و نظام سیاسی ـ فرهنگی جامعة آن زمان به کلی دگرگون شد. سیاسی
مال مرد سیاست نبود؛ گاه به تمام و کزندانی و برخی از آنان اعدام شدند. اخوان ثالث گرچه هیچ

اما همواره دغدغة سیاست داشت، او نیز پس از کودتا مانند بسیاری از اهل قلم دستگیر و روانة 
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توانستند با دادن تعهد زندان شد. در بدو ورود به زندان آنان که جرمشان چندان سنگین نبود، می
ماه در زندان ماند. اگرچه در دینآزاد شوند؛ اما اخوان از امضای تعهد امتناع کرد و به ناگزیر چن

شعر از نهایت نیز حاضر به امضای تعهدنامه نشد؛ اما با وساطت دیگران توانست با سرودن یک

 زندان آزاد شود:
 کی فکرت سیاست پـر شور و شر کنم  رندی شرابـخواره و درویش همچو من

 ایزد و پیغامبر کنمباید گــــــــــواه   ای نبودم و باهلل نیستممن تــــــــوده

 کاره چه خاکی به سر کنممن مرد هیچ  های قومسودند سر به خاک رضا کاره
 

گاه برای حزب و دستة خاصی فعالیت نکرد. پس از آزادشدن از زندان، تا آخر عمر دیگر هیچ

« ایران ما»گیری کرد و برای امرار معاش به روزنامة درواقع از کارهای روزمرة سیاسی کناره
اخوان بود. از این رو، شاعر در کنار او  یوست. مدیر روزنامة ایرانِ ما، از عوامل اصلی آزادیپ

ها، اخوان با همکاری دوستش حسین کوشید تا دیگر بار دست از پا خطا نکند. در این سالمی

چاپ و منتشر  1335را در سال « زمستان»رازی، جُنگ هنر و ادب را منتشر کرد. مجموعه شعر 
د. در روزگاری که سکوت و سانسور، بیش از هر چیز بر فضای ادبی و هنری آن حاکم بود. کر

سرآغازِ  آشنا شد. آشنایی با گلستان ، با ابراهیم گلستان1335پس از نشر زمستان، در همان سال 

عالیت او در امور مربوط به فیلم فراهم های فدورة جدیدی از زندگی اخوان بود. پس از آن زمینه
های مستند در کردن گفتار فیلمشد. اخوان در استودیو گلستان کارش نظارت بر ضبط صدا و دوبله

های علمی، صنعتی یا عمومی بود. بنا به قول گلستان در مدت سه ـ چهار سال روی زمینه

ها و روانی اخوان هم به متن ترجمه صداگذاری نزدیک سیصد فیلم مستند نظارت کرد. به جز اینها
شدن بر نوار اصلی و خواندن آنها و هم درست ضبطکرد هم به خوبگفتارها رسیدگی می

ها، اخوان، از مقام ادبی واالیی برخوردار بود و برخی از های فیلم. در آن سالبرگرداندن به نسخه

هایی که در استودیو گلستان ر سالکرد. اخوان درا در مطبوعات چاپ می« آخر شاهنامه»اشعار 
سازی پیدا کرد و همواره از تلفیق شعر با تصویر سخن کرد عالقة زیادی به فیلمفعالیت می

سرود، خیلی دوست داشت خودش آن را به تصویر  1334را در سال « طلوع»گفت. وقتی شعر می

کرد. شعر طلوع ع صحبت میکنند که او بارها دربارة تصویر شعر طلوبکشد و دوستان او نقل می
دربارة مرد کبوتربازی است که صبح زود پیش از برآمدن آفتاب بر پشت بام رفته و کبوترهایش را 

را به هزینة خود و با کمک ابراهیم « آخر شاهنامه»شعر ، مجموعه1332پرواز داده است. در سال 
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ای از اشعار ، مجموعهه دنیا آمد. آخر شاهنامهپسر اول اخوان ب« توس»گلستان منتشر کرد سالی که 
رئیس برنامة دوم  برجستة اخوان است. پس از آن که کارگاه فیلم گلستان تعطیل شد ایرج گرگین

های ادبی را برعهده گیرد. اخوان تا پیش از رادیو، از اخوان دعوت کرد تا مسئولیت مستقیم برنامه

های ادبی ادیویی نکرده بود؛ اما ذوق و دانش ادبی او باعث شد تا او در برنامهاین تاریخ، کار ر
گذشت. در سال ، زندگی اخوان از طریق فعالیت در رادیو می1341های موفق شود. حدود سال

، 1344به دنیا آمد؛ اما پس از چهار روز فوت شد. در سال  ، دختر سوم اخوان به نام تَنَسْگل1342

را منتشر کرد در مؤخرة این دفتر، مانیفست فکری ـ ادبی اخوان نیز منتشر « از این اوستا»مجموعة 
را معرفی کرد. از این اوستا، نیز از بهترین دفترهای شعری اخوان « مزدشتی»گردید و صراحتاً آیین 

گاه پس آن»، «مرکبمرد و »، «قصة شهر سنگستان»، «کتیبه»شعرهای او مانند  است و ماندگارترین

اند. اخوان در و... در آن جمع آمده« ناگه غروب کدامین ستاره»، «پیوندها و باغ»، «نماز»، «از تندر
، برای بار دوم راهی زندان شد. این بار اتهام او از مقولة سیاسی نبود. مردی از دست او 1344سال 

کشیدن اصول اعتقادی مزدشتی و پیشبه دادگستری شکایت کرده بود. اخوان نیز در دادگاه، ضمن 

ها حمله برد و قاضی نیز او را به زندان محکوم کرد. بعد از صدور اهورایی خود، به انواع مالکیت
توانست در رادیو بماند. چون این امر با کار دولتی مغایرت داشت. تا حکم دادگاه، اخوان دیگر نمی

کدکنی کرد و خود در منزل محمدرضا شفیعیها به اسم همسرش برای رادیو نویسندگی میمدت

که در این زمان دانشجوی دکتری بود و منزلی در خیابان شیخ هادی تهران داشت، مخفی بود؛ ولی 
خود را به دفتر زندان معرفی کرد. زندانی شد و خانوادة او در  1344پس از مدتی در تابستان 

در حیاط »از زندان آزاد شد. مجموعه شعر ماه،  بحران اقتصادی شدیدی قرار گرفتند. پس از شش

عنوان مقدمه در ابتدای کتاب آمده که ای بهمحصول آن زمان است. قصیده« کوچک پاییز، در زندان
، از اخوان دعوت شد تا در تلویزیون آبادان مشغول به 1342در زندان قصر سروده است. در سال 

در  1353تا  1342کلی نابسامان بود. او از سال کار شود. در این دوره، وضعیت اقتصادی اخوان به 

های خوب او یاد تلویزیون آبادان فعالیت کرد. شاید این دوره از زندگی اخوان را بتوان از دوره
علی پسر سوم ، مزدک1351را منتشر کرد. سال « ها و کبودعاشقانه»ها، کتاب کرد. در بین این سال

تن شناسنامه به ثبت احوال مراجعه کرد؛ اما آنان از پذیرفتن نام اخوان به دنیا آمد. اخوان برای گرف

علی باشد قبول خواهم نام فرزندم مزدکعلی امتناع کردند و هرقدر اخوان اصرار کرد من میمزدک
دانستند که مزدک با علی ترکیب شود. ناگاه اخوان در همان اداره عصبانی نکردند و شایسته نمی

علی شناسنامه صادر دک از گرگ هم کمتر است. آخر شما برای گرگشد و گفت: آقا مگر مز
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شهریور، به  24، الله، دختر اول اخوان در 1353کنید. در سال کنید اما برای مزدک چنین نمیمی
اش در رودخانة کرج غرق شد. پس از این حادثة دلخراش اخوان همراه ناصر، نامزد و پسرعمه

دد، از این رو تلویزیونِ آبادان را رها کرد و به تهران بازگشت. پس دیگر حاضر نشد به آبادان برگر

 1353از بازگشت به تهران در تلویزیون ملّی مشغول به کار شد. تا قبل از انقالب اسالمی سال 
برای تدریس در  1354شد در سال های ادبی در تلویزیون ظاهر میاخوان ثالث کمابیش با برنامه

کرد. پس از دانشگاه شعر سامانیان و مشروطیت به بعد را تدریس میدانشگاه دعوت شد. در 

برای  1352انقالب نیز به مدت خیلی کم به تدریس در دانشگاه مشغول بود؛ اما پس از سال 
گیری کرد. پس از انقالب، برای مدتی در سازمان انتشارات و آموزش همیشه از کارِ تدریس کناره

ق( مشغول به کار شد؛ امّا این فعالیت نیز دیری نپایید. پس از انقالب اسالمی )فرانکلین ساب

نشین شد و در این مدت روزگار را به سختی گیری از انتشارات انقالب اسالمی، تقریباً خانهکناره
گذشت. گذراند. و به قول خودش، زندگی او از رهگذر محبت دوستان و قناعت خود میمی

و انزوا بود. نه حادثة مهمی در زندگی او افتاد و نه شعر زندگانی وی در این مدت در خلوت 

ترین رویداد فرهنگی، سفر او به خارج از ایران بود. اخوان که در تمام ای سرود. مهمالعادهخارق
طول زندگیش حتی برای یک بار نیز به خارج سفر نکرده بود در سال پایانی عمر خود از طرف 

کدکنی و د. در این سفر، همسرش، ایران خانم و شفیعیخانة فرهنگ معاصر آسمان دعوت ش

به اروپا، زمینه را برای تجدید  1341جمعی از دوستانش، همراه او بودند. سفر اخوان، در سال 
، اسماعیل خویی اش فراهم کرد. در این دیدار، ابراهیم گلستان، رضا مرزباندیدار با دوستان قدیمی

های خوشی را اش را دید و روزها و ساعتگر از دوستان صمیمی دوران جوانیو چند تن دی

ای از اخوان استقبال کردند که خودش نیز باور نداشت در بین اهل ادب گونهگذراند. در خارج، به
این همه ارج و قرب داشته باشد. اولین و آخرین سفر اخوان که چند ماه به طول کشید در تیرماه 

به ایران بازگشت. امّا هنوز طعم خوشِ سفر با او بود که  1341تیر  21د و در تاریخ به پایان رسی

خانلری، روانة بیمارستان مهر در بستر بیماری افتاد. چند روز پس از درگذشت استاد پرویز ناتل
در بیمارستان مهر، دار فانی را وداع  1341شهریور  4شب یکشنبه  31/11 تهران شد و در ساعت

زهرا برای شستشو انتقال داده شد. در صبح روز  شهریور جنازة او به بهشت 4شنبه هگفت. س

های سی، در برنامة صبحگاهی خود خبر مرگ اخوان را پخش کرد. روزنامهبیدوشنبه، رادیو بی
وگویی با کدکنی در گفتداخل کشور نیز به تفصیل و اجمال آن را به اطالع مردم رساندند. شفیعی

سی بالفاصله پس از مرگ اخوان ثالث گفت: آقای اخوان به نظر من یکی از آن نوادری بییرادیو ب
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شود که مظهر تجدد دو تا پیدا میندرت در هر قرنی یکیاست که در تاریخ فرهنگ هر ملتی به
ترین کیمیاگر زبان فارسی واقعی و حفظ سنّت و جوانب درخشان سنّت آن ملت هستند. او بزرگ

هایی که بدون تردید تا زبان زد. سکهکرد. سکه میکه با کلمات فارسی طال درست میبود کسی 

گاه از یاد و حافظة دوستداران شعر فارسی غالب این ها رواج دارند. هیچفارسی هست این سکه
زهرا، ناگاه تصمیم گرفته شد که شاهکارها نخواهد رفت. پس از شستشوی جنازة اخوان در بهشت 

روز از درگذشت کنار آرامگاه فردوسی در توس به خاک بسپارند. بنابراین پس از هشتاو را در 

اخوان ثالث او را در دوازدهم شهریور در باغ شهر توس در کنار آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی 
 به خاک سپردند.
بدایع  ها وبدعت»، «اند که فردوسیآورده»، «درخت پیر و جنگل»های ، کتاب1353پس از سال 

گوید؛ اما باز باید زندگی می»، «درحیاط کوچک پاییز در زندان»، «دوزخ اما سرد»، «نیمایوشیج
چاپ و منتشر شد. به درخواست خودِ اخوان، « تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم»و « …زیست

تو را ای کهن بوم و بر »، در مجموعة های کهن شعری او، پس از ارغنونتمامِ اشعار سنتی و قالب

؛ عطا و 1351توان به مقاالت )جلد اول(، چاپ به چاپ رسید. از دیگر آثار او می« دوست دارم
سازان، ؛ نقیضه و نقیضه1333های سبز )جلد دوم مقاالت(، ؛ حریم سایه1341لقای نیما یوشیج، 

و مردجن زده )مجموعه  1331ن ثالث(، وگوهای مهدی اخوا؛ صدای حیرت بیدار )گفت1334

 اشاره کرد. 1354چهارداستان(، 
اخوان ثالث با توجه به زندگی و طرز فکری که داشته است و با توجه به اظهارنظرهای ادیبان 

های برتر شعر فارسی است. در دفترهای او، و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی، از چهره

داشتن بُعد ایهامی و ادبی، مخصوص حوادث آن روزگار  شود که در ضمنشعرهایی یافت می
و ظلم و جهالت حاکم بر مردم آن روزگار است و این نوع اشعار را هیچ  مخصوصاً دورة پهلوی

شاعر دیگری غیر از اخوان نتوانسته است با چنان قدرت بیانی به تصویر بکشد و ماندگار سازد. 

ـ زرتشتی  های ایرانی پیش از اسالملث از شاعرانی بود که به شدت به دینعالوه بر اینها، اخوان ثا
های ایرانی مانند مزدکی، باعث و دیگر دین ـ عالقه داشت و غور و تفحّص او در دین زرتشتی

را خلق کند و به این نام نیز ماندگار « زدشتیم»ای از روزگار خود آیینی به نام شد که او در دوره

متوجه خواهیم شد که بسیاری از پژوهشگران، مخصوصاً  باشد. در هنگام طرح آیین مزدشتی
مردم  ـ این نظر او را بسیار تندگرایانه و ناشی از شکست حاکم بر شاعری مانند شفیعی کدکنی
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ترین شاعران معاصری دانند. با این اوصاف، اخوان از مهممی 1332 مرداد 22ایران پس از کودتای 
 ملی در اشعار خود اقدام کرده است. است که به طرح هویت

ربارة او، )رک، پورنامداریان، برای اطالع بیشتر دربارة زندگی و شعر اخوان و نظر منتقدان د

هایی از کتاب؛ الهی، ، بخش1325آملی، ؛ محمدی1314 -1431: 1331؛ براهنی، 131-212: 1331
 (43 -42: 1331کدکنی، ؛ شفیعی 12 -13: 1331

 چــــرا از این نباشد اقتضا بِه؟   ستمرگی بسی بد اقتضاییجوان

 ها بِهتری از اللــهکه بودش دخ   مرگان شناسدکسی درد جـــوان
 خـوی از اتقیاء بِهجوانمردی به  پسر مانند ناصرکه بــودش یک 

 دوا بِهداغ و درد بیچو من زین   ِِ جـــــوانش رفته گوید پیر بلی

 (422 -421: 1331)اخوان ثالث،                     


