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دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بوعلی سینای همدان
(از  77تا )29
تاريخ دريافت مقاله ،2324/8 /29 :تاريخ پذيرش مقاله2321/6/32 :

چکیده
عنوان اثر ،نامی است که از سوی پديدآورنده يا ناقد اثر بدان داده میشود .اهمیت عنوان ،تنها از آن
روی نیست که اثر را شناسنامهدار و از ساير عنوانها متمايز میکند ،بلکه میتواند دال بر کیفیّت و
اهمیت اثر از نظر بافت و ساخت نیز باشد .عنوان ،نخستین نشانهای است که خواننده با آن مواجه
میشود و از آنجا که بین عنوان و متن ،ارتباط معناداری (بین ساختار و مفهوم) وجود دارد ،خواننده از
آن میتواند به محتوا و ديگر امکانات رسانهای متن احاطه يابد .بررسی عنوان سرودههای اخوان ثالث،
خواه نام کلی اثر و خواه نامگذاری سرودهها ،يکی ديگر از ابزارهايی است که میتوان برای فهم و خوانش
سرودههای وی بهکاربرد .بدينروی ،باتوجهبه عنوان هم میتوان به محتوای سرودهها پیبرد و هم سیر
فکری و روحی شاعر را تا اندازهای بررسی کرد .برای اين کار از شیوة تحلیل محتوا استفاده شد که يکی
از روشتحقیقهای مطرح در حوزة علوم انسانی است .همچنین از آمارگیری بهمنظور تدارک سند برای
ايجاد طبقهبندیها بهره گرفته شده است.

واژههای کلیدی :مهدی اخوان ثالث ،شعر معاصر ،عنوان سرودهها ،بسامد ،تحلیل شعر.
 .2رايانامة نويسندة مسئول:

taherehghasemi87@yahoo.com
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 .1مقدمه
هر کتاب و مجموعة شعری از عنوان آغاز میشود .از نامی که شاعر و نويسنده برای
کتاب و دفتر شعر خود انتخاب میکند ،میتوان به ذهن شاعر و نويسنده پیبرد.
نويسندگان و شاعران آثارشان را نامگذاری میکنند تا به واسطة آن اثرشان در میان آثار
ديگر متمايز و مشخص شود و مخاطبان نیز آن اثر را به نام خالق آن بشناسند .میتوانیم
بگويیم که کتابها همیشه عنوان داشتهاند و اين دلیل اهمیت عنوان است .اهمیت
عنوان تنها از آن روی نیست که اثر را شناسنامهدار و از ساير عنوانها متمايز میکند،
بلکه میتواند دال بر کیفیّت و اهمیّت اثر از نظر بافت و ساخت نیز باشد .عنوان،
نخستین عالمتی است که خواننده با آن مواجه میشود و از آنجا که بین عنوان و متن،
ارتباط معناداری وجود دارد ،خواننده از آن میتواند به موضوع متن احاطه يابد .عنوان
بهمثابة مدخلی مهم است که نمیتوان آن را ناديده گرفت؛ چراکه بدون ترديد خواننده
می تواند از طريق آن به عالم متن وارد شود و از آن برای فهم متن کمک گیرد» (رحیم،

 .)393 :9222گاهی عنوان ،برجستهترين قسمت يک متن است و پیام و هدف و غايت
سخنِ گويندة متن است که با انتخابش به نام عنوان ،پیام و سخن اصلی نويسنده را
برجسته کرده است.
آثار مکتوبی که از سدة چهارم هجری برجایمانده است ،نشان میدهند که نخستین
کتابهای زبان فارسی نیز عنوان داشتهاند .باوجوداين ،از آنجا که اشعار شاعران در يک
مجموعه تحت عنوان «ديوان» تهیه میشدند ،شاعران شعرهای خود را نامگذاری
نمیکردند .اگر گاهی شعری نامگذاری میشد ،اين شاعر نبود که عنوان آن را تعیین
میکرد ،بلکه ناسخان به اين کار میپرداختند يا اينکه خوانندگان ،تذکرهنويسان ،ناقدان
و مؤلفان آن عنوان را به شعر او میدادند ،امّا توجه به عنوان بهطور گسترده ،تقريباً از
دوران بازگشت ادبی آغاز شد و از دورة مشروطه تا به امروز ،اين روند همچنان ادامه
دارد.
از دورة مشروطه که ارتباط ايرانیان با دنیای غرب آغاز شد ،شاعران ايران با آثار
شاعران اروپايی آشنا شدند و سرودههايشان ،تحتتأثیر آنان عنواندار شد و اين در شعر
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نو بیشتر مشهود است .نیما و بسیاری ديگر از شاعرانی که شعر نو میسرودند ،با
زبانهای اروپايی ،ازجمله فرانسوی ،آلمانی و انگلیسی آشنايی داشتند؛ برای نمونه ،نیما
زبان فرانسه میدانست يا شاملو تحتتأثیر پل الوار ( )Paul Éluardو لويی آراگون
) ،)Louis Aragonاز شاعران مقاومت فرانسه بوده است .برخی شاعران حتی نام
مجموعههايشان را از بیگانگان تقلید کردهاند؛ برای مثال ،عنوان «آيدا در آينه» يادآور
«الیزه در آينه» آراگون است (ر.ک :شفیعیکدکنی.)78 :2383 ،

اين پژوهش برای پاسخ به اين پرسشها انجام شده است؛ باتوجهبه فرآيند تحلیل
محتوا ،چه رابطهای بین عنوان يک اثر يا شعر و ساختار آن وجود دارد؟ و براساس اين
پرسش ،رابطة بین عنوان سرودههای اخوان ثالث و متن آنها چگونه و به چه کیفیتی
است؟ در ادامه بهمنظور تکمیل فرآيند پژوهش ،فرضیههايی نیز برای پاسخ به اين
پرسشها درنظرگرفته شد که از اين قرارند :تحلیل عنوانهای آثار و سرودههای اخوان
ثالث ،ضمن روشنکردن سويههايی از انديشهاش تا اندازهای ياريگر مخاطب برای فهم
بهتر آثار اوست .بهعالوه آثار میانی اخوان ثالث ،مانند زمستان

 ،در عنوانهای کلی و

جزئی ،بیشترين موضوعات سیاسی را به خود اختصاص داده است.
پژوهش دربارة ماهیت و کاربرد عنوان در اثر ادبی ،موردتوجه غربیها قرارگرفته است
و آنان نخستین کسانی هستند که به اين موضوع پرداختهاند؛ ژراژ ژنت )Gérard
 )Genetteدر کتاب زمینهها ( ،)2287پژوهش کاملی دربارة آستانهای متن يا درگاههای
ورود به متن انجام داده که جزء اصلیترين و کاملترين منابع ارجاعی پژوهشگران در
عنوانشناسی است .در جهان عرب نیز کتابها و مقالههای زيادی دربارة عنوان نوشته
شده است؛ ازجمله کتابی با نام العنوانُ فی الشِعرِ العَربیِ النَشأةُ و التَّطَوُر ( 2228م) ،نوشتة
محمد عويس که تاريخچة عنوان را از آغاز پیدايش تا عصر حاضر بررسی و سپس دربارة

عنوانِ چند قصیده بحث کرده است .کتاب ديگری با نام الشِعرُ العربیِ الحديثِ دراسةِ فی
المَنجزِ النَّصَی ( 2228م) ،تألیف رشید يحیاوی ،نقش عنوان در متن و نیز رابطة اين دو را
با هم بررسی کرده و سپس چند عنوان شعر از شاعران برجستة عرب را مثال آورده
است .کتاب لِسانیاتالنَّصِ نَحوَ مَنهَج لِتَحلیلِ الخَطابِ الشِعریِ ( 9222م) ،نوشتة احمد

 /78ادب فارسی ،سال  ،6شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1931شمارۀ پیاپی 11

مداس نیز ازجمله کتابهايی است که در قسمتی از آن ،عنوان بررسی شده است .در
حوزة زبان و ادب فارسی میتوان گفت پژوهش مستقلی در قالب کتاب و پاياننامه در
اين زمینه انجام نشده است؛ البته پاياننامهای با نام «بررسی داللت عنوان در شعر شش
شاعر فارسی و عربی معاصر؛ نیما ،شاملو ،شفیعی ،سیاب ،مقالح و درويش» (بخیت)2329 ،

در دانشگاه تربیت مدرس بهصورت تطبیقی نوشته شده است .مقالهای نیز با نام «بررسی
و تحلیل نامهای اشعار قیصر امینپور» (گرجی ،)2388 ،عنوانهای اشعار امینپور را

تحلیل کرده است .همچنین شفیعیکدکنی در کتاب زمینة اجتماعی شعر فارسی
( )2386مقالهای دارد که اشعار معاصر عرب را با اين رويکرد بررسی کرده است.
درهرحال ،دربارة عنوان کتابها و شعرهای مهدی اخوان ثالث مطلبی نوشته نشده و
تالش نويسندگان اين مقاله اين است که به اين موضوع بپردازند.
 .2عنوان در لغت و اصطالح
آغاز دفتر و کتاب؛ ديباچه؛ آغازنامه و سرنامه( ...معین :2377 ،ذيل عنوان)؛ آنچه موجب
شناسايی چیزی يا کسی شود؛ واژه يا واژگانی که بر روی جلد کتاب ،مقاله ،روزنامه يا در
آغاز هريک از فصلها و بخشهای آن معموالً با حروف بزرگ درج شود و نشانگر موضوع
و محتوای مطالب آنها باشد و نیز آن چه در آغاز نامه يا در پشت پاکت حاوی نامه نويسند
(انوری ،2382 ،ج  :7ذيل عنوان) ،از معانی لغوی عنوان است.
زبان ،جهان بیرونی را در قالب اسامی و واژگان شکل میدهد .هر زبانی ويژگی
خاصی در نامگذاری دارد .دراينبین ،عنوان نشانة زبانی است که در رأس متن
قرارمیگیرد و به آن چارچوب می دهد و خواننده را برای خواندن آن جذب میکند
(رحیم .)399 :9222،از ديدگاه چاک فونتانی ( ،)Chuck Fontaneعنوان در کنار ساير
نشانهها ،جزء بخشهای شاخص متن است که نه تنها بايد روی جلد ظاهر شود و با متن
همسان باشد ،بلکه يکی از شیوههای ارتقاء متن محسوب میشود (کامپروبی .)1 :9229 ،از
نظر فری ) (ferryعنوان ،واژگانی هستند که باالی متن شعر قراردارند و جزء نخستین
واژههای متن هستند که نوشته میشوند (.)2 :2222عنوان موردتوجه نشانهشناسان نیز
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قرارگرفته است؛ زيرا بزرگترين داللت زبانی را در خود دارد که مضمون متن را
دربرمیگیرد .از نظر لیوهوک ) (Leo H.Hockواضع علم عنوانشناسی ،عنوان
مجموعهای از نشانههای زبانی متشکل از واژهها و جملههاست که جهت متن را مشخص
و به محتوای کلی داستان و متن اشاره مینمايد و مردم و مخاطبان را جذب میکند
(.)1 :2282
 .9ارتباط عنوان و محتوای اشعار
شعر شاعران از زندگی و انديشههای آنها جدا نیست .درحقیقت ،نامگزينی شاعران برای
دفتر اشعار و سرودههايشان ،میتواند بیانگر گرايشها و خطوط فکری آنها باشد .میتوان
از عنوانهايی که شاعر برای شعرهايش انتخاب میکند ،به مضمون و محتوای آنها پی
برد .شفیعیکدکنی میگويد« :هیچ ضرورتی ندارد که برای تحلیل ساحتهای جمال
شناسی يک شاعر ،حتماً ديوانهای او خوانده شود .میتوان از روی نام کتابها ،ذهنیت
او را تحلیل کرد» ( .)449 :2386اين مطلب در ديوان شاعران سنتی نیز ذکر شده است؛
صائب میگويد:
مد احســان است بسماهلل ديوان صبــح را

ره به مضمون میتوان بردن ز عنـــوان صبح را
()291 :2336

عنوان در شعر برخی از شاعران که آن را ابزاری برای انتشار ايدههايشان قراردادهاند،
میتواند بسیار محسوس و آشکار اين مطلب را نشان دهد؛ مانند عنوانهای شعری
ابوالقاسم الهوتی که برخی از عنوانهای اشعار او بدين قرارند :ای میهن ،انقالب سرخ،
کارگر و کارفرما ،درس وفا ،عشق و آزادی ،آزادگی ،لبهای خاموش ،دستهای سازنده،
تکیهگاه ،جواب ظلم ،زنده باد وطن ما( ...،الهوتی،88 ،86 ،81 ،74 ،79 ،42 ،46 ،44 :2318 ،

 82و  ،)21در ديوان او عنوانهايی مانند نقد وفا ،بهار بیخزان ،همه میرقصند ،دل را
ببین و (...همان 226 ،221 ،224 :و  )222نیز وجود دارد ،ولی اين تعداد عنوان بسامد
بسیارکمی دارند.
نامگذاری های نیما يوشیج بیشتر از طبیعت گرفته شده است و اين به عالقة شديد
شاعر به زادگاهش ،يوش و طبیعت زيبای آنجا برمیگردد؛ برای نمونه ،در مجموعة شعر
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ماخ اوّال ،اين عنوانها وجود دارد :مهتاب ،اجاق سرد ،بر فراز دشت ،جاده خاموش است،
بر فراز دودهايی ،در شب سرد زمستانی ،مرغ شب آويز ،قايق ،داروگ ،برف ،و ( ...يوشیج،

 222 ،282 ،288 ،286 ،284 ،289 ،289 ،272 ،277 :2376و  ،)226که اغلب عینی و محسوس
و برگرفته از طبیعت هستند.
شعر نصرت رحمانی ،محصول ناامیدی و سرخوردگی بعد از کودتاست؛ شعر دهة
 2332که شاعران در ناامیدی بهسرمیبردند .لنگرودی دربارة شعر اين دوره میگويد:
«شعر مسلط نیمة اوّل دهة سی (پس از کودتا) ،شعری عصیانی ،خودشکنانه ،شهوتآلود،
رمانتیک و عموماً سیاه شد ...شعر ،پناه شکستخوردگان و نومیدان و از راهماندگان شده
بود» ( .)92 :2372نامگذاری کتابهای رحمانی هم متناسب با محتوای شعرهای اوست؛
مانند خدا غم را آفريد ،نصرت را آفريد ،میعاد در لجن  ،کوير و( ...مجموعه اشعار.)2382 :
نامگذاری سرودههايش در میعاد در لجن نیز چنین است :تبعید در چنبر زنجیر ،شب
درد ،عصر جمعة پايیز ،نفرينشده و  ...است 246 ،263 ،222 :2382( .و .)284

عنوان کتابهای فروغ فرخزاد نیز بازتابی از زندگی خود اوست .او در کتابهای
نخستین خود ،اسیر ( )2377و ديوار ( ،)2377در تنگناهای زيادی قراردارد؛ تنگنای

قاعدهها و سنتهايی که زندگی و شعر او را فراگرفته است .سپس فروغ با عصیان
( ،)2377بر شیوههای پیشین و سنتها میتازد .پس از آن ،تجربههای نو در شعر و
زندگی خود بهدستمیآورد؛ گويی متولد میشود و تولدی ديگر ( ،)2377را میآفريند.
تولد ديگر او ،هم بهخاطر رویآوردن به زندگی جديد و پشتپازدن به بسیاری از رسوم و
سنتهای جامعه است و هم بهخاطر سرودن شعر به روش نیمايی است.
سیر عنوانهای شعر معاصر نشاندهندة اين است که شاعران همواره نامهايی را برای
اشعارشان برگزيدهاند که بیشترين آشنايیزدايی يا برجستهنمايی را دارد .اغلب شاعران
درصددند که در نامگذاری آثار و اشعارشان تنوع ايجاد کنند؛ مثلِ عنوان شعری از رؤيا
تفتی با نام «سرگرمی مرطوب»  ،شعر «ت» از يداهلل رويايی (کريمیان،)981 ،223 :2381 ،

عنوان شعرهای سهراب مانند «نا» ،شعری با نام التین «« ،»bodhiلولوی
شیشهها» ،شعری که عنوانش «  »...است (سپهری 222 ،232 ،939 :2376 ،و .)226
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 .4نامگزینی در سرودههای اخوان
در نامگذاریها بايد گفت که هر عنوان ،يکی از جنبههای متن را نشان میدهد و از
موارد ديگر صرفنظر میکند ،درحالیکه يک متن میتواند بر موضوعها و جنبههای
گوناگون داللت کند .اگر عنوان بتواند پررنگترين و مهمترين موضوع و جنبه را نشان
دهد ،نامگذاری به شیوة صحیح انجام شده است .اخوان نام شعرهايش را از نظر
ساختاری به شیوههای مختلف انتخاب میکند:
 .2نام را از بند اوّل يا مصراع اوّل شعر میگیرد ،همانطورکه در گذشته در بیشتر
موارد مطلع قصیدهها جای عنوان را میگرفت .اين شیوه ،مرسومترين روش نامگذاری از
گذشته تا به امروز است و هنوز هم در شعر فارسی بیشترين کاربرد را دارد.
 .9عنوانی که آن را در متن چندين بار تکرار میکند؛ برای نمونه ،اخوان در يکی از
سرودههايش به نام «برف» ،سیزدهبار اين واژه و سیزدهبار هم ترکیب «برف میباريد» را
بهکاربرده است .اين شیوة نامگذاری ،از شیوههای بسیار رايج است که هم اخوان و هم
شاعران ديگر ،آن را بسیار بهکاربردهاند .اين تکرار نام شعر ،تأکید بر کلیدی بودن آن
است؛ البته اخوان هم گاهی از اين روش نامگزينی عدول میکند .در يکی از
سرودههايش سهبار ترکیب «باغ بیبرگی» را به کار برده است ،ولی نام شعرش را «باغ
من» نهاده است که هیچ تشخص و برجستگی ندارد .نصرت رحمانی نیز در شعری با نام
«جادة جهنم» ،نوزدهبار واژة «رفتم» را تکرار میکند ،بدون آنکه نام شعرش «رفتم»
باشد( .رحمانی.)274 :2382 ،

 .3عنوان شعر میتواند برجستهترين و اصلیترين پیام يک شعر باشد که شاعر بر آن
تأکید میکند؛ پیامی که از همه برجستهتر است و هدف و منظور نويسنده در آن نهفته
است؛ مانند شعر زير با نام «اال ،کی شود»:
اگر خیزد از شهر جانان نسیم /تنم را نويد روان آورد .دل بی نوا را نواها دهد /تن ناتوان را توان
آورد .به سهراب خسته و گالويز مرگ /همان نوشداروی جان آورد .به پیری حزين بوی
پیراهنی /چو افسانة باستان آورد .به گمگشتهای در بیابان هجر /ز کوی حبیبان نشان آورد ...مرا
سوخت تند آفتاب فراق /بگويید تا سايبان آورد .اال ،کی شود آن که روزی نسیم /غباری از آن
آستان آورد (اخوان ثالث.)249 :2383 ،
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 .4شاعر گاهی نام شعرش را انتخاب میکند ،بدون اينکه بهآسانی بتوان بین عنوان
(دال) و متن (مدلول) ارتباطی پیدا کرد؛ اينگونه نامگذاری در سرودههای اخوان و نیز
شاعران ديگر کمترين آمار را دارد .درعینحال ،میتوان گفت زيباترين شیوه نیز اين نوع
نامگذاری است؛ زيرا ذهن را برای يافتن ربط بین عنوان و متن به تالش وامیدارد .در
اين نوع نامگذاری در مجموعة زمستان اخوان بسامد فراوانی دارد؛ مانند «مشعل
خاموش»« ،اندوه»« ،داوری» و  83 ،72 :2317( ...و  .)222در اين نوع نامگذاری ،ربط
متن و عنوان آشکار نیست؛ مثلِ سرودهای که نامش «لحظه» است:
همه گويند که تو عاشق اويی /گرچه دانم همه کس عاشق اويند /لیک میترسم ،يارب!  /نکند
راست بگويند (اخوان ثالث.)226 :2317 ،

 .1شاعران برای نامگذاری کتابهای شعر خود ،اغلب نام يکی از شعرهای برجستة
همان دفتر را برمیگزينند .اخوان هم اغلبِ نام کتابهايش را از يکی از سرودههای
همان مجموعه انتخاب میکند؛ مانند «آخر شاهنامه» که نام يک قطعه از اين کتاب
است و خود اين کار نوعی گزينش است.
 .1بررسی دفترهای شعر اخوان
 .1-1بررسی ساختار عنوانها
 .1-1-1ترکیبی یا ساده بودن عنوانها

اغلب واژههای تشکیلدهندة عنوان کتابهای اخوان را واژهگان ترکیبی تشکیل
میدهند .شفیعیکدکنی در اين باره میگويد:
«در شعر معاصر فارسی ،نام تمام مجموعههای شعر فريدون توللی ،همه از يک کلمه
تشکیل شده است« :رها»« ،نافه»« ،پويه»« ،شگرف» و اين خود نشان می دهد که
بوطیقای او از آن بوطیقاهاست که کلمه را مجرد از بافت نحوی آن موردنظر دارد و به
تنهايی بدان می نگرد ....؛ برعکسِ شاملو و اخوان که کلمه را در ترکیب مینگرند و
«آخر شاهنامه» و «از اين اوستا» و «پايیز در زندان» يا «باغ آينه» و «هوای تازه» و «آيدا:
درخت و خنجر و خاطره» و  ...نام کتابهايشان است» (.)449 :2386
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اخوان در عنوانهای فرعی نیز واژههای ترکیبی را بیشتر بهکاربرده است ،جز در سه
مجموعة زمستان ( ،)2317آخر شاهنامه ( )2383و از اين اوستا ( )2362که کمترين
واژههای ترکیبی را دارند .نمودار آن به اين صورت است:
25
20
عنوانهای کوتاه(يک و دو
واژهای)

15

عنوانهای متوسط

10
5

عنوانهای بلند(بیش از پنج
واژهای)

0
ترا ای کهن زندگی
بوم و بر ...میگويد...:

از اين اوستا آخر شاه نامه زمستان

ارغنون

با دستهبندی عنوانهای شعری اخوان به عنوانهای بلند ،عنوانهای متوسط و
عنوانهای کوتاه ،به اين نتیجه میرسیم که عنوانهای سه دفتر شعر اخوان؛ يعنی
زمستان ،آخر شاهنامه و از اين اوستا شباهت بسیاری با هم دارند؛ نامهای اين سه دفتر،
بیشتر يک واژهای و کوتاهاند .اخوان در نامگذاری اين کتابها ،بیشترين دقت را دارد.
اغلب عنوانهای اين سه دفتر ،رمزی و نمادين ،قابلتأويل و هنریاند و ابهام دارند و
اغلب ،مدلولهای زيادی را میتوان برای آنها درنظرگرفت ،درصورتیکه عنوان

مجموعههای در حیاط کوچک پايیز در زندان ( ،)2362زندگی میگويد )2317( ....:و ترا
ای کهن بوم و بر دوست دارم ( ،)2376بلندند و حتی گاهی بهصورت جمله و گزارشی و
صريحاند ،هیچگونه ابهامی ندارند و اغلب در خود متن هم تکرار شدهاند .اين عنوانها را
نمیتوان تأويل و تفسیر کرد؛ برای نمونه ،دربارة زندگی میگويد :امّا ،...خود اخوان
چنین بیان کرده است« :میبینید که اسم آن منظومه هم مثل خودش بلند و با طول و
تفصیل است» (اخوان ثالث .)937 :2362 ،به همین دلیل ،برای اين مجموعه نامی متفاوتتر
از بقیة دفترها برگزيده است؛ چون محتوای کتابها هم به تبع عنوانها تغییر کرده
است .درحقیقت ،همانگونه که بسیاری از منتقدان گفتهاند ،اوج هنر شاعری اخوان در
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سه کتاب زمستان ،از اين اوستا و آخر شاهنامه است که با مروری بر عنوانهای شعری
او ،میتوان متوجه شد که در نامگذاری نیز در اوج است .افول شاعری اخوان را در
کتابهای آخر او ،چون ترا ای کهن بوم و بر دوست میدارم ،میتوان دريافت.
درحقیقت ،سیر فکری اين شاعر را میتوان با بلندی و کوتاهی عنوانهای شعريش نشان
داد .اخوان در کتابهايی که بیشترين عنوانهای بلند را دارد ،کمتر شعرهای زيبا و
شاعرانه دارد .شعرهای ناب اخوان ،تقريباً عنوانهای کوتاه دارند.
 .2-1-1ذهنی و عینی بودن عنوانها

زمانی که عنوانهای مجموعه شعری را بررسی و گرايش شاعر را در بهکاربردن نامهای
«عینی و محسوس» يا «ذهنی و انتزاعی» محاسبه میکنیم ،متوجه میشويم که
نام هايی که عینی و محسوس هستند ،گرايش شاعر و توجه او را به طبیعت و دنیای
بیرون نشان میدهند که از نظر مکتبهای هنری ،گويای گرايش وی به رئالیست

2

) (Realismeاست .هرچه اين عنوانها ذهنی باشند ،گرايش شاعر معطوف به درون و
دنیای درون است .در اين صورت ،از نظر مکتبهای هنری ،در زمرة سورئالیستها

9

) )Surrealismeو رمانتیستها ،(Romantisme)3قرارمیگیرد .دربارة عنوان اين دفترها
بايد گفت که اخوان عنوانهای ذهنی و اسم معنی را بیشتر بهکاربرده است و عنوانهای
عینی و اسم ذات در عنوانهای شعری او ،کمترين بسامد را دارند .بهطورکلی بايد گفت
که اخوان در سه مجموعة زمستان ،آخر شاهنامه و از اين اوستا ،از عنوانهای محسوس و
عینی بیشتر بهره برده است؛ چون اغلب برگرفته از طبیعت هستند ،امّا در ديگر آثارش
از عنوانهای انتزاعی بسیار استفاده کرده است.
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25
20
15
10
ذهنی
عینی

5
0

اگر کل عنوانهای شعری اخوان را بررسی کنیم ،درمیيابیم که عنوانهای شعری او
بیشتر انتزاعی هستند تا عینی .درحقیقت ،اخوان شاعری است درونگرا؛ اين درونگرايی
وی داليل زيادی به شرح ذيل دارد که برخی از آنها فردی و برخی اجتماعی هستند:
الف :داليل فردی مانند فقر که همیشه در حیات اخوان دامنگیر او بود؛ فقر و
نداری ،مهمترين خصلت زندگی اخوان است (محمدیآملی .)72 :2382 ،همچنین میتوان
شکست عشقی در جوانی ،اعتیاد و بیماری ،حبس ،مهاجرت ،بیکاری ،مرگ فرزند و ديگر
اعضای خانواده و دوستان را از عوامل درونگرا شدن او دانست.
ب :داليل اجتماعی :مهمترين دلیل درونگرا شدن اخوان و بسیاری از شاعران معاصر
او ،کودتای  98مرداد است که پیامدهايی چون تنگ و بسته و خاموش شدن محیط،
ازبینرفتن آزادی قلم و بیان ،نابودی آرمانها ،تجربههای تلخ و پراکندگی ياران و
همفکران ،بیوفايیهای بسیار و  ...را در پی داشت (يوسفی.)731 :2362 ،
 .2-1بررسی موضوعی عنوانها

عنوان کتابهای اخوان را میتوان به شش دسته تقسیم کرد .2 :عنوانهای فردی و
رمانتیک .9 ،عنوانهای سیاسی -اجتماعی .3 ،عنوانهای حماسی -اسطورهای.4 ،
عنوانهای برگرفته از طبیعت .1 ،عنوانهای مربوط به زمان و  .6عنوانهای برگرفته از
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مکان .ما در اين پژوهش همة کتابها را به همین شیوه دستهبندی کرديم که حاصل
آن به صورت نمودار ذيل درآمد:

سیاسی-اجتماعی
فردی -رمانتیک
حماسی -اسطوره ای
مربوط به مکان

14
12
10
8
6
4
2
0

مربوط به زمان

برگرفته از طبیعت

 .6تجزیه و تحلیل دادهها

همانطور که نمودار نشان میدهد ،بسامد عنوانهای فردی و رمانتیک در ارغنون
( ،)2383زندگی میگويد :امّا )2317( ...و ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم ( ،)2376بیشتر
است .دلیلی که میتوان برای اين درنظرگرفت ،اين است که اخوان در مجموعة ارغنون،
به دنیای سیاست وارد نشده است و در اين مجموعه بیشتر به خود و دنیای خود
میپردازد .درحقیقت بسامد عنوانهای فردی و رمانتیک با تمام موضوعهای فرعی آن؛
مثل عشق ،شادکامی ،سرور ،اندوه ،درد ،حسرت در ارغنون زياد است .شفیعیکدکنی
میگويد« :افکار شاعر در اين مجموعه بر محور «عشق فردی» و «دردهای اجتماعی»

میگردد» ( .)229 :2322در زندگی میگويد :امّا ...و در مجموعة ترا ای کهن بوم و بر
دوست دارم ،او باز به خود و دنیايش میپردازد؛ البته ديگر مانند ارغنون ،عنوانهای
شعريش ،عنوانهای شاد و مفرحی نیستند ،بلکه وصف پیری ،شکايت از روزگار ،حسرت،
اندوه و  ...عنوانهای شاعر را تشکیل میدهند .در اين دو مجموعه ،ديگر نه سخن از
عشق هست و نه شادکامی و نه سرمستی جوانی .بیگمان ،سن شاعر و روحیة او در اين
موارد بسیار تأثیرگذار بوده است؛ مانند شبم پر هول فردا ،لعنت پیری ،پیری ،قسم به
آب که آتش گرفتم ،من اين پايیز در زندان ،شکست جام جوانیم ،باز هم شبی سپری
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شد .)... ،228 ،89 ،12 ،42 ،42 ،37 :2376( ... ،در کتابهای بعدی ،يعنی در زمستان
( ،)2317آخر شاهنامه ( )2383و از اين اوستا ( ،)2362اين سیر برعکس میشود .شاعر
کمترين عنوانهای فردی را دارد؛ در اين مجموعهها ،اخوان کمترين عنوانهای شعريش
را به خود و احوال خود اختصاص داده است
در تمام آثار اخوان ،عنوانهای سیاسی و اجتماعی وجود دارد .درحقیقت اخوان را
میتوان شاعری اجتماعی دانست که به اوضاع اجتماع خود ،هیچگاه بیتوجه نبوده است.
اخوان پیش از آنکه در ماجراهای سوزناک عشقی و گرفتاریهای شخصی و خانوادگی
گم شود ،جريانهای سیاسی زمانه جذبش میکند و به زندگی و شعرش معنا میبخشد
(قرايی.)22 :2372 ،

عنوانهايی که از طبیعت گرفته شدهاند ،بهطور محسوسی در سه کتاب زمستان،
آخر شاهنامهو از اين اوستا بسامد فراوانی دارند و دلیل آن استفادة نمادين از عناصر
طبیعت است .به نظر بسیاری از بزرگان و صاحبنظران ،اخوان شاعری سیاسی است و
رويدادهای سیاسی که در زندگیاش رخ داده است ،بر شعر او تأثیر نهاده و باعث شده
است که زبان وی نمادين شود .او بعد از کودتای  98مرداد ،بیشتر درگیر مسايل سیاسی
شد و بهخاطر جو خفقان آن سالها و ممیزی شديدی که بهويژه بعد از اين کودتا انجام
گرفت ،انديشههای سیاسی اخوان در پوشش نماد و رمز پنهان شد؛ پس اين عنوانها نیز
درحقیقت برای بیان مطالب و انديشههای سیاسی و اجتماعی شاعر است که به علت
تنگنای فضای سیاسی و اجتماعی و اقتضای زمانه بهصورت مظاهر طبیعت جلوه
يافتهاند.
بسامد عنوانهای اسطورهای و تاريخی در همة کتابهای اخوان کم است؛ بااينحال،
اخوان در تمام آثارش ،به عنوانهای اسطورهای پرداخته است؛ چون او به ايران قديم و
به تبع اسطورهها و تاريخ بیتوجه نبوده است .در کتاب از اين اوستا ،اين بسامد بیشتر
است؛ اين کتاب ،همانگونه که از نام آن برمیآيد ،بیانگر انديشههای ملیگرايانة شديد و
عمیق اخوان است .دستغیب در اين باره میگويد« :در بین شاعران معاصر ،اين مهدی
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اخوان ثالث است که در کتاب از اين اوستا پرچم اين طرز فکر (گرايش به ايران قديم) را به
دوش میگیرد» (.)98 :2314
 .1نتیجه
شاعران نام شعرهايشان را با دقت و وسواس زياد انتخاب میکنند .از آنجا که شعر
شاعران انعکاس انديشهها و گرايشهای آنهاست ،با خواندن نام اشعارشان میتوان
خطوط فکريشان را بررسی کرد .عنوانهايی که شاعران کالسیک برای شعرهايشان
برگزيدهاند ،ساده و محسوساند و هر چه به زمان حال نزديک میشويم ،اين عنوانها
پیچیدهتر و انتزاعیتر میشوند .درحقیقت شاعران معاصر به عنوان بیشتر اهمیت
میدهند.
عنوانهای اخوان بیشتر انتزاعیاند تا عینی که داليل زيادی (شخصی و اجتماعی) را
میتوان برای آن برشمرد .عنوانهای سه دفتر زمستان ،آخر شاهنامهو از اين اوستا ،از
لحاظ ساختار عناوين و محتوا و مفهوم نامها بسیار به هم شبیهاند .نامهای اين سه دفتر،
بیشتر يکهجايی و کوتاهاند ،از طبیعت گرفته شدهاند ،ابهام دارند و رمزی و نماديناند و
اغلب ،مدلولهای زيادی را میتوان برای آنها درنظرگرفت .ضمناً با دقت و وسواس
بیشتری انتخاب شده و هنری و شاعرانهاند .درحقیقت ،همانگونه که همة صاحبنظران
اوج شاعری اخوان را در اين سه کتاب میدانند ،با بررسی عنوانهای سه کتاب مذکور و
مقايسة آنها با کتابهای ديگر اخوان به اين نتیجه میرسیم که وی در نامگذاری
سرودههايش هم در اين سه کتاب ،در اوج است.
پینوشت
 .2رئالیسم به معنی واقعنمايی است .رئالیسم ،مکتبی ادبی -هنری است که در اواسط قرن نوزدهم
میالدی در اروپا و امريکا رواج يافت .اين مکتب واکنشی در مقابل رمانتیسم بود که مکتبی درونگراست.
رئالیسم مکتبی عینی و بیرونی بود که بر بیان واقعیتهای جامعه تأکید داشت (سیدحسینی:2376 ،
.)423

بررسی و تحلیل «عنوان» کتابها و سرودههای مهدی اخوان ثالث 31/

.9سورئالیسم يا فراواقعگرايی ،يکی از جنبشهای معروف هنری در قرن بیستم است .سورئالیسم
محصول تغییرات بعد از جنگ جهانی اوّل و فراموشی دادائیسم بود که از سال  2292آغاز شد .ظهور
سورئالیسم زمانی بود که نظريههای فرويد ،روانشناس اتريشی ،دربارة ضمیر ناخودآگاه و رويا و سرکوب،
فرهیختگان اروپا را به خود مشغول کرده بود .آيین اصلی سوررئالیسم بر اين اصل استوار است که جهانی
واقعیتر از جهان عادی وجود دارد و آن جهان ناخودآگاه است (همان.)728 :
 .3رمانتیسم نهضتی در هنر و ادبیّات بود که در قرن هجده میالدی شکل گرفت .رمانتیسم ،مکتب بسیار
پیچیده و آشفته ای است .در واقع جمع اضداد و آمیزش انواع مختلف ادبی است .برنامة رمانتیکها،
برنامة مبارزه است که نوعی آزادیخواهی در هنر را میطلبد (همان.)278 :
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