
 

 

 

 

 مهدی اخوان ثالث های سرودهو  ها  و تحلیل عنوان کتاببررسی 
 محمدی علی

 دانشگاه بوعلی سینای همدان ات فارسیاستاد گروه زبان و ادبیّ

 1دورآبادیقاسمی طاهره

 فارسی دانشگاه بوعلی سینای همدانات ی زبان و ادبیّدانشجوی دکتر

(29تا  77)از   

32/6/2321، تاريخ پذيرش مقاله: 8/2324 /29تاريخ دريافت مقاله:   

 

 چکیده

تنها از آن  ،شود. اهمیت عنوان آورنده يا ناقد اثر بدان داده می عنوان اثر، نامی است که از سوی پديد

ت و تواند دال بر کیفیّ بلکه می ،ندک میمتمايز  ها  و از ساير عنوان دار شناسنامهروی نیست که اثر را 

است که خواننده با آن مواجه  ای نخستین نشانه ،اهمیت اثر از نظر بافت و ساخت نیز باشد. عنوان

وجود دارد، خواننده از  )بین ساختار و مفهوم( جا که بین عنوان و متن، ارتباط معناداریشود و از آن می

ثالث، های اخوان  بررسی عنوان سرودهمتن احاطه يابد.  ای و ديگر امکانات رسانه محتواتواند به  آن می

برای فهم و خوانش توان که میيکی ديگر از ابزارهايی است  ،ها گذاری سروده خواه نام کلی اثر و خواه نام

سیر برد و هم  ها پی به محتوای سروده توان میعنوان هم  بههتوجبا ،رویکاربرد. بدينوی به های سروده

شد که يکی  استفادهة تحلیل محتوا شیو برای اين کار از .بررسی کردای  تا اندازهفکری و روحی شاعر را 

منظور تدارک سند برای آمارگیری بههمچنین از  .علوم انسانی است ةهای مطرح در حوز تحقیقاز روش

 شده است. بهره گرفتهها  بندی ايجاد طبقه

 

  .تحلیل شعربسامد، ، ها سرودهمهدی اخوان ثالث، شعر معاصر، عنوان  :های کلیدی واژه
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  مقدمه .1

شود. از نامی که شاعر و نويسنده برای  می آغازشعری از عنوان  ةهر کتاب و مجموع

 برد. توان به ذهن شاعر و نويسنده پی کند، می کتاب و دفتر شعر خود انتخاب می

آن اثرشان در میان آثار  ةتا به واسطکنند می گذارینام را آثارشان و شاعران نويسندگان

توانیم  می. بشناسندآن خالق  را به نام اثرديگر متمايز و مشخص شود و مخاطبان نیز آن 

اهمیت . و اين دلیل اهمیت عنوان است اند عنوان داشته ها همیشه بگويیم که کتاب

 ،ندک میمتمايز ها  دار و از ساير عنوان عنوان تنها از آن روی نیست که اثر را شناسنامه

 ،عنوان. ت اثر از نظر بافت و ساخت نیز باشدت و اهمیّتواند دال بر کیفیّ بلکه می

جا که بین عنوان و متن، شود و از آن ننده با آن مواجه میین عالمتی است که خوانخست

عنوان . تواند به موضوع متن احاطه يابد اری وجود دارد، خواننده از آن میارتباط معناد

که بدون ترديد خواننده چرا ؛توان آن را ناديده گرفت مدخلی مهم است که نمی ةمثاببه

رحیم، )« تواند از طريق آن به عالم متن وارد شود و از آن برای فهم متن کمک گیرد می

ترين قسمت يک متن است و پیام و هدف و غايت  برجستهگاهی عنوان،  (.393: 9222

متن است که با انتخابش به نام عنوان، پیام و سخن اصلی نويسنده را  ةگويند سخنِ

 . برجسته کرده است

ین دهند که نخستنشان میمانده است، یچهارم هجری برجاة آثار مکتوبی که از سد

جا که اشعار شاعران در يک باوجوداين، از آن .اند عنوان داشته نیز ی زبان فارسیها کتاب

گذاری  شدند، شاعران شعرهای خود را نام تهیه می« ديوان»مجموعه تحت عنوان 

شد، اين شاعر نبود که عنوان آن را تعیین  گذاری می اگر گاهی شعری نام. کردند نمی

 نويسان، ناقدانگان، تذکرهکه خوانندپرداختند يا اين به اين کار می کرد، بلکه ناسخان می

طور گسترده، تقريباً از ا توجه به عنوان بهامّ ،دادند می او و مؤلفان آن عنوان را به شعر

نان ادامه ة مشروطه تا به امروز، اين روند همچدوران بازگشت ادبی آغاز شد و از دور

 .دارد

آثار  باغرب آغاز شد، شاعران ايران با دنیای ايرانیان مشروطه که ارتباط  ةدور از

 شعردار شد و اين در  تأثیر آنان عنوانهايشان، تحت ی آشنا شدند و سرودهشاعران اروپاي
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با  ،سرودند از شاعرانی که شعر نو میديگر بسیاری و  تر مشهود است. نیمابیشنو 

نیما  ،برای نمونه ؛آشنايی داشتند انگلیسیو  جمله فرانسوی، آلمانی، ازهای اروپايی زبان

  آراگونلويی و  (Paul Éluard)لوار ا پل ثیرأتتحتيا شاملو  دانست زبان فرانسه می

Louis Aragon))نام  یبرخی شاعران حت است. ، از شاعران مقاومت فرانسه بوده

يادآور « آيدا در آينه»عنوان  مثال،برای  ؛اند هايشان را از بیگانگان تقلید کرده مجموعه

 (. 78 :2383کدکنی، شفیعیر.ک: ) آراگون است« الیزه در آينه»

يند تحلیل آبه فرهتوجبا؛ ه استانجام شد ها پرسشاين برای پاسخ به  پژوهشاين 

اين براساس و  عنوان يک اثر يا شعر و ساختار آن وجود دارد؟ بینی  ا محتوا، چه رابطه

چگونه و به چه کیفیتی  آنهاهای اخوان ثالث و متن  عنوان سروده بین بطةپرسش، را

 ی نیز برای پاسخ به اينهاي فرضیهمنظور تکمیل فرآيند پژوهش، در ادامه به ؟است

های اخوان  های آثار و سروده تحلیل عنوان :گرفته شد که از اين قرارندها درنظرپرسش

گر مخاطب برای فهم ای ياري تا اندازه اشانديشههايی از  کردن سويه ثالث، ضمن روشن

های کلی و  ، در عنوانثار میانی اخوان ثالث، مانند زمستان آ عالوهبه  .بهتر آثار اوست

 .سیاسی را به خود اختصاص داده است موضوعاتترين جزئی، بیش

 ه استگرفتها قرارتوجه غربیاثر ادبی، مورددر  ماهیت و کاربرد عنوان ةدربار پژوهش

  (Gérard ژراژ ژنت؛ اندهند که به اين موضوع پرداختهستین کسانی نخست نانو آ

Genette)  های  يا درگاه های متن آستان ةپژوهش کاملی دربار، (2287) اه زمینهدر کتاب

ترين منابع ارجاعی پژوهشگران در  و کامل ترين که جزء اصلیانجام داده ورود به متن 

عنوان نوشته  ةهای زيادی دربار ها و مقاله کتابنیز  در جهان عرب. استشناسی عنوان

 ة، نوشت(م 2228) و التَّطَوُر ةُالنَشأ العنوانُ فی الشِعرِ العَربیِ نام کتابی با جملهاز ؛شده است

دربارة و سپس بررسی از آغاز پیدايش تا عصر حاضر  را عنوان ةتاريخچکه  محمد عويس

ِ فی ةدراسالشِعرُ العربیِ الحديثِ  کتاب ديگری با نام .کرده است حثچند قصیده ب عنوانِ

اين دو را  ة، تألیف رشید يحیاوی، نقش عنوان در متن و نیز رابط(م 2228) المَنجزِ النَّصَی

 را مثال آوردهعرب  ةو سپس چند عنوان شعر از شاعران برجست با هم بررسی کرده

احمد  ة، نوشت(م 9222) عریِالشِ طابِالخَ حلیلِتَج لِنهَمَ حوَنَ صِالنَّسانیاتلِکتاب  .است

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7uaLaj-_PAhUJShQKHcBLAwUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lib.ir%2Fbook%2F57471922%2F%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B5-%25D9%2586%25D8%25AD%25D9%2588-%25D9%2585%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25AC-%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B9%25D8%25B1%25DB%258C%2F&usg=AFQjCNF_uKjuUxvgDliXQujHYB1RTKMg_Q&sig2=9qqnXDUM5XGSNbnsDtPlJA&bvm=bv.136593572,d.bGg
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در  .است شدههايی است که در قسمتی از آن، عنوان بررسی  جمله کتابنیز از مداس

در   نامه کتاب و پاياندر قالب  توان گفت پژوهش مستقلی زبان و ادب فارسی می ةحوز

شش شعر بررسی داللت عنوان در »ای با نام  نامه پايان؛ البته نشده است انجاماين زمینه 

 (2329بخیت، ) «شاملو، شفیعی، سیاب، مقالح و درويشنیما، ؛ شاعر فارسی و عربی معاصر

بررسی »نام با  نیز ای مقاله .صورت تطبیقی نوشته شده استبه در دانشگاه تربیت مدرس

را پور های اشعار امین عنوان، (2388گرجی، )« پورهای اشعار قیصر امین و تحلیل نام

 اجتماعی شعر فارسی ةزمیندر کتاب  کدکنیشفیعیهمچنین  .استتحلیل کرده 

 .بررسی کرده است که اشعار معاصر عرب را با اين رويکردای دارد  مقاله (2386)

مطلبی نوشته نشده و  ها و شعرهای مهدی اخوان ثالث عنوان کتابة حال، دربارهردر

 ند.بپرداز ضوعاين مقاله اين است که به اين مونويسندگان تالش 

 

 عنوان در لغت و اصطالح .2

چه موجب آن ؛(ذيل عنوان :2377معین، )... نامه و سرنامهدفتر و کتاب؛ ديباچه؛ آغازآغاز 

ب، مقاله، روزنامه يا در که بر روی جلد کتا واژگانیيا  واژه ؛شناسايی چیزی يا کسی شود

با حروف بزرگ درج شود و نشانگر موضوع های آن معموالً  ها و بخش يک از فصلآغاز هر

 چه در آغاز نامه يا در پشت پاکت حاوی نامه نويسندآننیز  و باشدها و محتوای مطالب آن

 لغوی عنوان است. از معانی ،(ذيل عنوان :7، ج 2382، )انوری

هر زبانی ويژگی  .دهد شکل می واژگانرا در قالب اسامی و  بیرونیجهان  ،زبان

متن ة زبانی است که در رأس عنوان نشان ،بیندراين. گذاری دارد خاصی در نام

 کند دهد و خواننده را برای خواندن آن جذب می ارچوب میگیرد و به آن چ قرارمی

عنوان در کنار ساير  ،(Chuck Fontane)  چاک فونتانیاز ديدگاه  .(399: 9222رحیم،)

شاخص متن است که نه تنها بايد روی جلد ظاهر شود و با متن های  ها، جزء بخش نشانه

از  .(1: 9229پروبی،  )کام شود های ارتقاء متن محسوب میشیوهاز همسان باشد، بلکه يکی 

دارند و جزء نخستین واژگانی هستند که باالی متن شعر قرارعنوان،  (ferry)نظر فری 

(2: 2222)شوند های متن هستند که نوشته می واژه شناسان نیز  توجه نشانهموردعنوان .
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در خود دارد که مضمون متن را  راترين داللت زبانی  زيرا بزرگ ؛گرفته استقرار

 عنوان ،شناسیواضع علم عنوان (Leo H.Hock) هوک از نظر لیو. گیرد میدربر

جهت متن را مشخص که  ستها جملهو  ها واژههای زبانی متشکل از  ای از نشانه مجموعه

 کند و مردم و مخاطبان را جذب می نمايداشاره میو متن و به محتوای کلی داستان 

(2282 :1.) 

 

 ارتباط عنوان و محتوای اشعار .9

برای  انگزينی شاعر نام ،آنها جدا نیست. درحقیقت هایانديشهشاعران از زندگی و شعر 

توان  میباشد.  آنها ها و خطوط فکری تواند بیانگر گرايش می هايشان، دفتر اشعار و سروده

به مضمون و محتوای آنها پی کند،  هايی که شاعر برای شعرهايش انتخاب می از عنوان

های جمال  هیچ ضرورتی ندارد که برای تحلیل ساحت» گويد:کدکنی میشفیعی برد.

ها، ذهنیت  توان از روی نام کتاب می .های او خوانده شود شناسی يک شاعر، حتماً ديوان

 ؛اين مطلب در ديوان شاعران سنتی نیز ذکر شده است (.449: 2386) «او را تحلیل کرد

 گويد: می صائب

 توان بردن ز عنـــوان صبح را ره به مضمون می  اهلل ديوان صبــح رامد احســان است بسم

              (2336 :291) 

 اند،  دادههايشان قرار ری برای انتشار ايدهرا ابزا آنبرخی از شاعران که  در شعر  عنوان

های شعری  مانند عنوان ؛دهداين مطلب را نشان ار محسوس و آشکار یتواند بس می

: ای میهن، انقالب سرخ، ی اشعار او بدين قرارندها برخی از عنوان که ابوالقاسم الهوتی

 های سازنده،  دستهای خاموش،  آزادگی، لب عشق و آزادی،درس وفا،  کارگر و کارفرما،

، 88، 86، 81، 74، 79، 42، 46، 44: 2318)الهوتی،  ...زنده باد وطن ما، جواب ظلم، گاه، تکیه

رقصند، دل را  خزان، همه می هايی مانند نقد وفا، بهار بی در ديوان او عنوان (،21 و 82

تعداد عنوان بسامد  اين ولی ،نیز وجود دارد (222و   226، 221، 224 :)همانو ...ببین 

 بسیارکمی دارند. 

شديد  ةه عالقو اين ب های نیما يوشیج بیشتر از طبیعت گرفته شده است گذاری نام

شعر  ةدر مجموع ،برای نمونه ؛گردد برمی يوش و طبیعت زيبای آنجا ،شاعر به زادگاهش
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جاده خاموش است،  بر فراز دشت، مهتاب، اجاق سرد، :ها وجود دارد عنواناين ، الماخ اوّ

)يوشیج،  ، داروگ، برف، و ...، قايقبر فراز دودهايی، در شب سرد زمستانی، مرغ شب آويز

اغلب عینی و محسوس  که، (226 و 222، 282، 288، 286، 284، 289، 289، 272، 277: 2376

  طبیعت هستند. و برگرفته از

 ةشعر ده ؛شعر نصرت رحمانی، محصول ناامیدی و سرخوردگی بعد از کودتاست

گويد: دربارة شعر اين دوره می لنگرودی بردند. میسرناامیدی بهکه شاعران در  2332

آلود،  خودشکنانه، شهوت ،، شعری عصیانی)پس از کودتا(سی  ةل دهاوّ ةمسلط نیمشعر »

گان شده ماندخوردگان و نومیدان و از راه، پناه شکستسیاه شد... شعر رمانتیک و عموماً

 ؛محتوای شعرهای اوستبا هم متناسب رحمانی  های گذاری کتاب نام .(92: 2372) «بود

 .(2382ار: اشع)مجموعه  ...و کوير،  لجن میعاد در ،نصرت را آفريدخدا غم را آفريد،  مانند

شب  تبعید در چنبر زنجیر،  :نیز چنین است میعاد در لجنهايش در  گذاری سروده نام

 .(284 و 246، 263، 222: 2382)شده و ... است. نفرينپايیز،  ةعصر جمع درد،

های  در کتاباو بازتابی از زندگی خود اوست.  نیز زاد های فروغ فرخ عنوان کتاب

تنگنای  قراردارد؛، در تنگناهای زيادی (2377) ديوارو  (2377) اسیر، نخستین خود

 عصیانسپس فروغ با  است. که زندگی و شعر او را فراگرفتهيی ها سنتو ها  قاعده

در شعر و  وهای ن تجربه ،پس از آن .تازد ها می های پیشین و سنت بر شیوه، (2377)

آفريند.  را می، (2377) تولدی ديگرشود و  آورد؛ گويی متولد می میدستخود به زندگی

زدن به بسیاری از رسوم و پاآوردن به زندگی جديد و پشتروی خاطربه تولد ديگر او، هم

 سرودن شعر به روش نیمايی است.  خاطرهای جامعه است و هم به سنت

هايی را برای  اين است که شاعران همواره نام ةدهند معاصر نشان شعر های عنوانسیر 

نمايی را دارد.  اغلب شاعران  زدايی يا برجسته ترين آشنايی اند که بیش اشعارشان برگزيده

عنوان شعری از رؤيا  ؛ مثلِگذاری آثار و اشعارشان تنوع ايجاد کنند درصددند که در نام

  ،(981 ،223: 2381کريمیان، )يداهلل رويايی  از «ت» شعر،  «سرگرمی مرطوب» با نام تفتی

لولوی »، «bodhi» شعری با نام التین ،«نا»سهراب مانند های شعر  عنوان

 .(226 و 222، 232، 939: 2376سپهری، ) است » ...«عنوانش شعری که  ،«ها شیشه
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 های اخوان سرودهدر گزینی  نام .4

دهد و از را نشان می های متن عنوان، يکی از جنبههر  ها بايد گفت که گذاری در نام

های  ها و جنبه تواند بر موضوع که يک متن می، درحالیکند نظر میموارد ديگر صرف

ترين موضوع و جنبه را نشان  ترين و مهم گوناگون داللت کند. اگر عنوان بتواند پررنگ

عرهايش را از نظر اخوان نام شه است. شدصحیح انجام  ةگذاری به شیو دهد، نام

 کند: های مختلف انتخاب می ساختاری به شیوه

 بیشتردر که در گذشته طور، همانگیرد ل شعر میل يا مصراع اوّنام را از بند اوّ .2

گذاری از  ترين روش نام مرسوم ،گرفت. اين شیوه ها جای عنوان را می موارد مطلع قصیده

 ين کاربرد را دارد. بیشترگذشته تا به امروز است و هنوز هم در شعر فارسی 

برای نمونه، اخوان در يکی از  کند؛میتکرار  ين بارچند که آن را در متن عنوانی .9

را  «باريد برف می»هم ترکیب  ر باسیزدهو   واژهاين بار سیزده، «برف»هايش به نام  سروده

های بسیار رايج است که هم اخوان و هم  گذاری، از شیوه نام ةبرده است. اين شیوکاربه

کید بر کلیدی بودن آن أاند. اين تکرار نام شعر، ت بردهکار شاعران ديگر، آن را بسیار به

کند. در يکی از  میگزينی عدول  البته اخوان هم گاهی از اين روش ناماست؛ 

باغ »ولی نام شعرش را  ،را به کار برده است« برگی باغ بی»ترکیب بار هايش سه سروده

در شعری با نام  نیز نصرت رحمانی .که هیچ تشخص و برجستگی ندارداست  نهاده «من

« رفتم»که نام شعرش کند، بدون آن را تکرار می« رفتم» ةبار واژ، نوزده«ة جهنمجاد»

 (.274 :2382)رحمانی، باشد. 

که شاعر بر آن  ترين پیام يک شعر باشد ترين و اصلی ند برجستهتوا عنوان شعر می .3

تر است و هدف و منظور نويسنده در آن نهفته  پیامی که از همه برجسته ؛کند تأکید می

  «:اال، کی شود» شعر زير با نام مانند ؛است

ناتوان را توان اگر خیزد از شهر جانان نسیم/ تنم را نويد روان آورد. دل بی نوا را نواها دهد/ تن 

داروی جان آورد. به پیری حزين بوی راب خسته و گالويز مرگ/ همان نوشآورد. به سه

بیبان نشان آورد... مرا حبیابان هجر/ ز کوی ای در  گشته مباستان آورد. به گ ةپیراهنی/ چو افسان

اری از آن سوخت تند آفتاب فراق/ بگويید تا سايبان آورد. اال، کی شود آن که روزی نسیم/ غب

 (.249 :2383، اخوان ثالث)آستان آورد 
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آسانی بتوان بین عنوان کند، بدون اينکه به شعرش را انتخاب مینام  شاعر گاهی .4

 نیزهای اخوان و  در سروده گذاری گونه نامارتباطی پیدا کرد؛ اين مدلول( )و متن دال(  )

نیز اين نوع توان گفت زيباترين شیوه  ، میحالدرعیندارد. ترين آمار را کمشاعران ديگر 

در دارد.  میزيرا ذهن را برای يافتن ربط بین عنوان و متن به تالش وا؛ است گذارینام

مشعل » مانند ؛دارد فراوانیبسامد  اخوان زمستان ةمجموعدر گذاری  اين نوع نام

گذاری، ربط  نام در اين نوع(. 222و  83، 72: 2317)و ... « داوری»، «اندوه»، «خاموش

  :است« لحظه»ای که نامش  سروده؛ مثلِ متن و عنوان آشکار نیست

ترسم، يارب! / نکند  / لیک میهمه کس عاشق اويندهمه گويند که تو عاشق اويی/ گرچه دانم 

 (.226 :2317اخوان ثالث، راست بگويند )

 ةاغلب نام يکی از شعرهای برجست ی شعر خود،ها گذاری کتاب نام برایشاعران  .1

های  هايش را از يکی از سروده نام کتاب اغلبِ هم اخوان .دنگزين همان دفتر را برمی

قطعه از اين کتاب  که نام يک «نامه آخر شاه»کند؛ مانند همان مجموعه انتخاب می

  است و خود اين کار نوعی گزينش است.

 

 اخوان بررسی دفترهای شعر .1

 ها بررسی ساختار عنوان. 1-1

 ها ترکیبی یا ساده بودن عنوان. 1-1-1

گان ترکیبی تشکیل  های اخوان را واژه عنوان کتاب ةدهندهای تشکیل اغلب واژه 

 گويد:  باره می  در اين کدکنیدهند. شفیعی می

لی، همه از يک کلمه های شعر فريدون تول مجموعهتمام فارسی، نام معاصر در شعر »

و اين خود نشان می دهد که  «شگرف»، «پويه»، «نافه»، «رها» :شده استتشکیل 

نظر دارد و به مه را مجرد از بافت نحوی آن موردبوطیقای او از آن بوطیقاهاست که کل

نگرند و  شاملو و اخوان که کلمه را در ترکیب می عکسِرب ؛تنهايی بدان می نگرد ....

آيدا: » و «هوای تازه»و  «باغ آينه»يا  «پايیز در زندان»و  «از اين اوستا»و  «نامه آخر شاه»

 (. 449 :2386)  «هايشان است ... نام کتابو  «درخت و خنجر و خاطره
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سه  جز در ،برده استکارهای ترکیبی را بیشتر به واژه های فرعی نیز در عنوان اخوان

ترين که کم (2362) از اين اوستاو  (2383) نامهآخر شاه، (2317) زمستان ةمجموع

 نمودار آن به اين صورت است:. دارندهای ترکیبی را  واژه

 
 و های متوسط های بلند، عنوان به عنوان اخوان شعری های بندی عنوانبا دسته

سه دفتر شعر اخوان؛ يعنی  های عنوان که رسیم کوتاه، به اين نتیجه میهای  عنوان

های اين سه دفتر،  نام؛ دارندبا هم  بسیاریاهت شب از اين اوستا و نامه آخر شاه، زمستان

ترين دقت را دارد. ها، بیشگذاری اين کتاب اخوان در نام .اندو کوتاه ای واژهتر يک  بیش

ابهام دارند و  اند وتأويل و هنری، قابلنمادين رمزی و های اين سه دفتر، عنواناغلب 

    عنوان کهدرصورتی ،گرفتدرنظرتوان برای آنها  ی زيادی را میها مدلول ،اغلب

ترا  و( 2317 ) ....:گويد زندگی می، (2362) در حیاط کوچک پايیز در زندان هایهمجموع

و گزارشی و   جملهصورت بهی گاه یحت و بلندند ،(2376) ای کهن بوم و بر دوست دارم

ها را  اين عنوان اند. و اغلب در خود متن هم تکرار شده ندارند ابهامی گونههیچ، اندصريح

خود اخوان  ،...ا: امّگويد زندگی می دربارة ،برای نمونه ؛ويل و تفسیر کردأتوان ت نمی

بینید که اسم آن منظومه هم مثل خودش بلند و با طول و  می: »بیان کرده استچنین 

تر  متفاوت ینام اين مجموعه برای  دلیل،به همین  .(937 : 2362، ثالث اخوان) «تفصیل است

تغییر کرده  ها تبع عنوان ها هم به چون محتوای کتاب؛ است برگزيدهدفترها  ةاز بقی

اخوان در  شاعری اوج هنراند،  ه که بسیاری از منتقدان گفتهگون همان ،حقیقتاست. در
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های شعری  با مروری بر عنوان که است نامه آخر شاهو  از اين اوستا، زمستانسه کتاب 

را در  افول شاعری اخواندر اوج است.  نیزگذاری  که در نام توان متوجه شد او، می

 .توان دريافتمی ،رمدا ترا ای کهن بوم و بر دوست میهای آخر او، چون کتاب

ن های شعريش نشا توان با بلندی و کوتاهی عنوان سیر فکری اين شاعر را می ،حقیقتدر

تر شعرهای زيبا و دارد، کم های بلند را ين عنوانهايی که بیشتر اخوان در کتاب داد.

 .های کوتاه دارند شاعرانه دارد. شعرهای ناب اخوان، تقريباً عنوان

 

 ها ذهنی و عینی بودن عنوان .1-1-2

های  کاربردن نامو گرايش شاعر را در بهبررسی  ی راوعه شعرمهای مج زمانی که عنوان

شويم که  متوجه می ،کنیم محاسبه می« ذهنی و انتزاعی»يا « محسوس عینی و»

هايی که عینی و محسوس هستند، گرايش شاعر و توجه او را به طبیعت و دنیای  نام

 2رئالیستبه  ویگرايش گويای های هنری،  از نظر مکتب که دنده بیرون نشان می

(Realisme) شاعر معطوف به درون و  ها ذهنی باشند، گرايش . هرچه اين عنواناست

 9ها سورئالیستة های هنری، در زمر از نظر مکتب ،در اين صورت .دنیای درون است

Surrealisme)) 3ها و رمانتیست
(Romantisme) ، اين دفترها   عنوان ة. دربارگیردقرارمی

های  وانعنکاربرده است و  بیشتر بهرا و اسم معنی  های ذهنی اخوان عنوان بايد گفت که

کلی بايد گفت طور. بهبسامد را دارندترين کم، های شعری او در عنوان و اسم ذات عینی

های محسوس و  عنواناز ، از اين اوستاو  نامه آخر شاه، زمستان ةکه اخوان در سه مجموع

 در ديگر آثارش اچون اغلب برگرفته از طبیعت هستند، امّ ؛برده استبهره  بیشترعینی 

 استفاده کرده است. بسیار های انتزاعی از عنوان
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های شعری او  يابیم که عنوان درمی، های شعری اخوان را بررسی کنیم اگر کل عنوان

گرايی  اين درون ؛گراتا عینی. درحقیقت، اخوان شاعری است درون انتزاعی هستند بیشتر

 :برخی اجتماعی هستندها فردی و که برخی از آن داردبه شرح ذيل داليل زيادی  وی

؛ فقر و گیر او بوددامن حیات اخوان درکه همیشه  مانند فقر فردیالف: داليل 

توان همچنین می  (.72 :2382آملی، محمدی ) ترين خصلت زندگی اخوان است مهم ،نداری

شکست عشقی در جوانی، اعتیاد و بیماری، حبس، مهاجرت، بیکاری، مرگ فرزند و ديگر 

 گرا شدن او دانست.نواده و دوستان را از عوامل دروناعضای خا

شدن اخوان و بسیاری از شاعران معاصر گرا  درون ترين دلیل يل اجتماعی: مهمب: دال

، شدن محیط تنگ و بسته و خاموشپیامدهايی چون مرداد است که  98کودتای  ،او

های تلخ و پراکندگی ياران و  ها، تجربه آزادی قلم و بیان، نابودی آرمان رفتنازبین

 .(731 :2362)يوسفی،  را در پی داشت  و ... ی بسیارها وفايی فکران، بی هم

 

 ها بررسی موضوعی عنوان .1-2

فردی و های  عنوان. 2: توان به شش دسته تقسیم کرد را می های اخوانکتاب  عنوان

. 4، ای ورهطاس -های حماسی . عنوان3، اجتماعی -های سیاسی عنوان .9، رمانتیک

های برگرفته از . عنوان6و  های مربوط به زمانعنوان. 1های برگرفته از طبیعت، عنوان
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حاصل  کهبندی کرديم دسته ها را به همین شیوه کتاب ةهمما در اين پژوهش  .مکان

 :نمودار ذيل درآمدآن به صورت 

 
 ها تحلیل دادهتجزیه و  .6

 ارغنوندر های فردی و رمانتیک عنوان بسامد، دهدنشان میطور که نمودار همان

، بیشتر (2376) ترا ای کهن بوم و بر دوست دارمو  (2317) ا...امّ :گويد زندگی می، (2383)

ارغنون،  ةاخوان در مجموع اين است که ،گرفتتوان برای اين درنظر است. دلیلی که می

بیشتر به خود و دنیای خود  در اين مجموعه نشده است ووارد  تسیاس دنیایبه 

 ؛های فرعی آن های فردی و رمانتیک با تمام موضوع حقیقت بسامد عنواندرپردازد.  می

 کدکنیشفیعی. زياد است مثل عشق، شادکامی، سرور، اندوه، درد، حسرت در ارغنون

 «دردهای اجتماعی»و  «عشق فردی»افکار شاعر در اين مجموعه بر محور »گويد:  می

ترا ای کهن بوم و بر  ةو در مجموع ...اگويد: امّ در زندگی می .(229: 2322) «گردد می

های  عنوان ،البته ديگر مانند ارغنون پردازد؛  ، او  باز به خود و دنیايش میدوست دارم

ی، شکايت از روزگار، حسرت، وصف پیر ، بلکههای شاد و مفرحی نیستند عنوان ،شعريش

ديگر نه سخن از  ،در اين دو مجموعه دهند. های شاعر را تشکیل می و ... عنواناندوه 

او در اين  ةگمان، سن شاعر و روحی بیعشق هست و نه شادکامی و نه سرمستی جوانی. 

، لعنت پیری، پیری، قسم به اشبم پر هول فرد مانند ؛موارد بسیار تأثیرگذار بوده است

آب که آتش گرفتم، من اين پايیز در زندان، شکست جام جوانیم، باز هم شبی سپری 
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 زمستاندر  يعنی ،های بعدی در کتاب. ، ...(228، 89، 12، 42، 42، 37: 2376)... شد، 

 شاعر. شود عکس میراين سیر ب(، 2362) از اين اوستا( و 2383 ) نامه آخر شاه(، 2317)

های شعريش  ترين عنواناخوان کمها،   در اين مجموعههای فردی را دارد؛  ترين عنوانکم

 را به خود و احوال خود اختصاص داده است

حقیقت اخوان را ی سیاسی و اجتماعی وجود دارد. درها در تمام آثار اخوان، عنوان

نبوده است. توجه بی گاه هیچ ،که به اوضاع اجتماع خود توان شاعری اجتماعی دانست می

های شخصی و خانوادگی  که در ماجراهای سوزناک عشقی و گرفتاریپیش از آناخوان 

 بخشد کند و به زندگی و شعرش معنا می های سیاسی زمانه جذبش می گم شود، جريان

  (.22: 2372)قرايی، 

، زمستانطور محسوسی در سه کتاب بهاند،  هايی که از طبیعت گرفته شده عنوان

عناصر از  دارند و دلیل آن استفادة نمادين فراوانیبسامد  از اين اوستا ونامه شاهآخر 

نظران، اخوان شاعری سیاسی است و  به نظر بسیاری از بزرگان و صاحب .استطبیعت 

 باعث شدهو نهاده  ، بر شعر او تأثیراست اش رخ داده سیاسی که در زندگی رويدادهای

بیشتر درگیر مسايل سیاسی مرداد،  98او بعد از کودتای  .شود وی نمادينزبان  است که

ويژه بعد از اين کودتا انجام شديدی که به ممیزیو  ها جو خفقان آن سالخاطر شد و به

نیز ها  پس اين عنوان؛ و رمز پنهان شد نماداخوان در پوشش های سیاسی انديشهگرفت، 

به علت است که شاعر سیاسی و اجتماعی  هایو انديشه بیان مطالبحقیقت برای در

   مظاهر طبیعت جلوه  صورتبه و اقتضای زمانه تنگنای فضای سیاسی و اجتماعی

  .انديافته

حال، بااين ؛کم استهای اخوان  کتاب ةدر هم ای و تاريخی های اسطوره عنوانبسامد 

چون او به ايران قديم و  است؛ اختهردای پ های اسطوره اخوان در تمام آثارش، به عنوان

 ، اين بسامد بیشتراز اين اوستاکتاب نبوده است. در  وجهت ها و تاريخ بی به تبع اسطوره

شديد و  گرايانةملیهای  گر انديشه، بیانآيد گونه که از نام آن برمی اين کتاب، همان ؛است

در بین شاعران معاصر، اين مهدی »گويد: در اين باره می غیبدستعمیق اخوان است. 
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را به  (ه ايران قديمبگرايش ) پرچم اين طرز فکر از اين اوستااخوان ثالث است که در کتاب 

 (. 98 :2314 ) «گیرد دوش می

 

 نتیجه. 1

جا که شعر کنند. از آنمینام شعرهايشان را با دقت و وسواس زياد انتخاب  شاعران

توان  میشان با خواندن نام اشعار ،هاستهای آن و گرايش ها شاعران انعکاس انديشه

هايی که شاعران کالسیک برای شعرهايشان  عنوان را بررسی کرد. شانخطوط فکري

ها  شويم، اين عنوان و هر چه به زمان حال نزديک میاند اند، ساده و محسوس برگزيده

  بیشتر اهمیت عنوان به  حقیقت شاعران معاصردر .شوند تر می تر و انتزاعی پیچیده

 دهند. می

را  (اجتماعی و شخصی)زيادی  يلدالکه  تا عینیاند انتزاعی بیشتراخوان  یها عنوان

از ، از اين اوستا ونامه آخر شاه، زمستانسه دفتر  های عنوان برشمرد. آنبرای توان  می

های اين سه دفتر،  نام. اندبسیار به هم شبیهها  لحاظ ساختار عناوين و محتوا و مفهوم نام

و  اندنمادينابهام دارند و رمزی و  ،اند از طبیعت گرفته شده اند،هجايی و کوتاهبیشتر يک

با دقت و وسواس ضمناً گرفت. توان برای آنها درنظر ی زيادی را میها مدلول ،اغلب

نظران  صاحب ةکه هم گونه همان ،حقیقتاند. درهنری و شاعرانهو   انتخاب شده بیشتری

و  مذکور های سه کتاب دانند، با بررسی عنوان اوج شاعری اخوان را در اين سه کتاب می

گذاری  در ناموی رسیم که  های ديگر اخوان به اين نتیجه می با کتاب هاآن ةمقايس

 هايش هم در اين سه کتاب، در اوج است. سروده

 

  نوشتپی

هنری است که در اواسط قرن نوزدهم  -ادبی. رئالیسم، مکتبی است نمايیواقع به معنی. رئالیسم 2

. ستگراسم بود که مکتبی دروندر مقابل رمانتیواکنشی میالدی در اروپا و امريکا رواج يافت. اين مکتب 

: 2376حسینی، سیدهای جامعه تأکید داشت ) رئالیسم مکتبی عینی و بیرونی بود که بر بیان واقعیت

423.) 



 31/ های مهدی اخوان ثالث ها و سروده  کتاب« عنوان»بررسی و تحلیل  

سورئالیسم های معروف هنری در قرن بیستم است.  يکی از جنبش گرايی، عسورئالیسم يا فراواق.9

آغاز شد. ظهور  2292ل و فراموشی دادائیسم بود که از سال محصول تغییرات بعد از جنگ جهانی اوّ

ضمیر ناخودآگاه و رويا و سرکوب،  ةدربار ،شناس اتريشی روان ،های فرويد   سورئالیسم زمانی بود که نظريه

اصل استوار است که جهانی آيین اصلی سوررئالیسم بر اين فرهیختگان اروپا را به خود مشغول کرده بود. 

 (.728: همان)تر از جهان عادی وجود دارد و آن جهان ناخودآگاه است واقعی

مکتب بسیار ، که در قرن هجده میالدی شکل گرفت. رمانتیسم بود اترمانتیسم نهضتی در هنر و ادبیّ. 3

 ،ها رمانتیک ةای است. در واقع جمع اضداد و آمیزش انواع مختلف ادبی است. برنام پیچیده و آشفته

 (. 278: همانطلبد ) خواهی در هنر را می که نوعی آزادی مبارزه است ةبرنام
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