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1- مقدمه
انسان اجـتماعی بـرای رسیدن به اهداف زندگی جمعی، باید پایه ها و ارکان جامعه 
را تثبیت و تقویت کند، تا جامعه ای متحد شـکل بـگیرد.نگاهی گذرا به تاریخ نشان می 
دهد که زندگی بشر در جوامع مختلف، همیشه بـر اسـاس مجموعه ای از قواعد اخالقی 
و مناسبات معین، نظم و نسق یافته و می توان همواره آن را واجد سبک دانست. »سـبک 
اینکه داللت بر مـاهیت و مـحتوای خـاص تـعامالت و  زندگی اخالق مدارانه، عالوه بر 
کـنش های اشخاص در هر جـامعه دارد و مـبین اغراض، نیات، معانی و تفاسیر فرد در 
جریان عمل روزمره است، نشان دهنده ی کم و کیف نظام باورها و ارزش های افراد نیز 
خـواهد بود« )فاضل قانع، 1392: 9(. با چنین زمینه ای، تحوالت ادبی در زمینهی شعر 
و نثر فارسی رخ داد. در نتیجه، با کوشش عده ای که آنان را نوگرا یا نوپرداز می خواندند، 

میان شعر امروز و شعر دیروز تمایزهایی پدید آمد. 
زمانی که هر کشوری با استعمار و استبداد و حفقان روبه رو می شود، هر کدام از اقشار 
ملت، به نوعی در مقاومت علیه این اوضاع شرکت می کنند؛ برخی با سالح، برخی با فکر 
و زبان و برخی با زبان شعر. شعر معاصر به خاطر ظرفیت ها و شرایط موجود، آینه ی 
تمام نمای دغدغه ها و دردهای اجتماعی است. عالوه براین، »ادبیات تعلیمی نیز پهنه ی 
وسیعی از ادبیات را در برمی گیرد. ادبیات تعلیمی و ارشادی مجموعه ای از اندیشه های 
دینی، اخالقی، انتقادی، اجتماعی و ... است که هدف آن، نمایاندن راه درست و تحذیر از 
راه خطاست و »نیکبختی انسان را در بهبود منش اخالقی او می داند و هم خود را متوجه 

پرورش قوای روحانی و تعلیم اخالق انسانی می داند« )مشرف، 1389: 9(. 
مهدی اخوان ثالث، یکی از شاعران متعهد و صاحب سبک در شعر معاصر است که 
نقش خود را با مطرح کردن موضوعاتی پر بسامد در آثار خویش، از جمله »سختی ها و 
مصائب روزگار، آزادگی و اسارت، حق خواهی و ظلم ستیزی و سایر ارزش های اخالقی 
و اجتماعی پررنگ تر نموده است. او به دلیل تالش های فراوان در مقام تقریر حقیقت و 
تقلیل مرارت های انسان ها و در عین حال، حفظ ارزش های انسانی، اخالقی و اجتماعی؛ 
شایسته ی این توجه می باشد. به همین علت، واکاوی اندیشه ها و سبک و سیاق مضامین 
شاعرانه ی وی، با رویکردی به نظریه ی »رفتار اجتماعی« )تبادلی(  پیتر بالو، می تواند 
گام موثری در شناخت مضامین سروده های این شاعر دردآشنا وکیفیت توجه او به رفتار 

اجتماعی مردم دربرابر ارزش های اخالقی، دینی و اجتماعی باشد.
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1-1- روش تحقیق
طی دهه های اخیر، بررسی منتقدانه ی آثار ادبی، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران 
قرار گرفته و آثار پراکنده ای در این زمینه ها نوشته شده است.  با وجود این، بررسی های 
موجود، پاسخ گوی حجم عظیم متون ادبی معاصر نیست و بسیاری از آثار ادبی منظوم، 
هنوز جای کارهای منتقدانه برایشان خالی است. از آنجا که اشعار مربوط به اخوان ثالث، 
تاثیر تنش ها و  جزء پیکره ی تنومند اشعار معاصر محسوب می شود و به شدت تحت 
رویدادهای سیاسی و تاریخی و دینی و عواطف اجتماعی قرار دارد، بنابراین محتوای اشعار 

وی می تواند دستخوش تحوالت بزرگی شده باشد که جای تأمل و بررسی دارد.
در پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است، ابتدا  به کمک 
ایم و سپس  پرداخته  از منابع توصیفی  برداری  به فیش  اینترنتی،  و  ای  منابع کتابخانه 
در مرحله ی بعدی، با واکاوی و جداسازی سروده هایی  با محورهای اخالقی، تعلیمی و 
اجتماعی در دفاتر شعری اخوان، به تحلیل محتوای داده ها و بازتاب نظریه ی پیتر بالو  

در این سروده های جمع آوری شده پرداخته ایم.

1-2- پیشینه تحقیق
در باب بازتاب نظریه ی پیتر بالو می توان به آثار زیر اشاره کرد:

بازخوانی جامعه شناختی نظریة بالو در شعر سیداشرف گیالنی )نسیم شمال(:   •
نوشته ی رنجبر و صفایی. در نشریه ی جامعه شناسی تاریخی سال ششم. پاییز و زمستان 

.1393
جایگاه مفهوم ارزش در نظریه ی مبادله ی اجتماعی: آرای هومنز و بالو: نوشته   •
ی حبیب احمدلو. در چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی . 1394

نوشته  سازمانها:  در  اجتماعی  مبادله  شناختی  جامعه  نظریه  بررسینقش   •
یمحمدعلی زکی . چهارمین کنفرانس بین المللي مدیریت.1385.

محمود  نوشته ی  مطالعه:  فرهنگ  توسعه  در  اجتماعي  مبادله  نظریه  کاربست   •
ساالری. نشریه ی  تحقیقات اطالع رسانی  و کتابخانههای عمومی)پیام کتابخانه سابق( « 

تابستان 1395 .
اما تاکنون پژوهشی در زمینه ی بازتاب این نظریه در سروده های اخوان ثالث صورت 

نگرفته است.
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2- بحث و بررسی
2-1- خوانش رفتار اجتماعی از نظر پیتر بالو،  بر پایه ی نظریه ی تبادلی:

پیتر بالو در سال 1964 میالدی با انتشار کتاب »مبادله و قدرت در زندگی اجتماعی« 
معتقد بود سطح ارتباط افراد یکسان نیست، بلکه در ارتباط دو سویه، برخی در مقام پایین 
و برخی دیگر در مقام باال قرار می گیرند. »او ساختارهای اجتماعی را بر اساس تحلیل 
فرایند اجتماعی تبیین می کند« )ریترز، 1386: 445- 435(. او همه ی رفتارهای افراد 
را از دریچه ی یک مبادله می نگرد. طبق نظر وی،» بر اساس این مبادله است که بیشتر 
رفتارهای افراد شکل می گیرد« )آزادی ارمکی، 1381: 258(. بر اساس این نظریه، هر 
فرد، طی تعامل با افراد دیگر، چهار گام را پشت سر می گذارد. این چهار گام، از تبادل 

شخصی آغاز و به ساختار اجتماعی ختم می شود، که عبارتند از:
1( تبادالت شخصی میان مردم که نتایجی را به دنبال دارد.
2( تمایز در مقام و منزلت که نتایجی را به دنبال خود دارد.

3( سازمان یافتگی و مشروعیت که منجر به عوامل دیگری می شود.
4( بروز تحوالت و دگرگونی در نتیجه ی مخالفت )ریترز، 1386: 456- 455(.

»بر اساس این نظریه، هر یک از افراد جامعه، در جریان تبادالت و پیوندهای اجتماعی، 
در گروه هایی قرار می گیرند که پاداش نصیب آن ها شود. به واسطه ی این پاداش، پیوند 
اجتماعی آن ها محکم می شود. اما اگر این افراد به عنوان اعضای جامعه، در فرایند همین 
معامالت تبادلی، هیچ گونه پاداشی در مقابل کنش خود مشاهده نکنند، رشته ی پیوند و 

تعامالت آن ها سست و از هم گسیخته خواهد شد« )همان: 456(.
بالو، بیشتر توجه خود را معطوف به بررسی رفتارها و تعامالت افراد در گروه های بزرگ 
اجتماعی و تاثیر این رفتارها در شکل گیری تمایز و گروه بندی اجتماعی قرار داده است. 
او معتقد است »برای فهم فرهنگ، نیازی به مفاهیمی چون افکار و ارزش ها نداریم، بلکه 
به درک پدیده هایی چون پاداش ها و خسارات نیازمندیم« )همان: 405(. بر این اساس، 
برابر هر کنشی،  از همان آغاز می آموزد که در  فرد بر حسب آموزه های پیشین خود، 
واکنش خاصی نشان دهد؛ مثال اگر در مقابل کنش خود، پاداشی کسب کند، احتمال تکرار 
آن عمل از سوی فرد زیاد است، اما بر عکس، اگر مجازاتی در پی کنش خود کسب کند، 
احتمال تکرار آن کنش بسیار کم است. در واقع، هر فرد به عنوان یک کنشگر، تابع رفتار 
و عکس العمل هایی است که محیط برای او رقم می زند. این محیط می تواند به شیوه 

های گوناگون بر رفتار شخص تاثیر گذار باشد.
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اخوان  اجتماعی  و  اخالقی  های  بر سروده  بالو  پیتر  ی  نظریه  بازتاب   -2-2
ثالث:

چهارگامی که طبق نظریه ی بالو، هر فرد در تعامل با دیگری پشت سر می گذارد و 
باید اشعار اخوان را طبق خوانش بالوی، در این طبقه بندی جای دهیم، به شرح زیر می 

باشد:
2-2-1- گام نخست: تبادل بین فردی:

نخستین مرحله در نظریه ی تبادلی بالو، تبادالت شخصی میان مردم است. در این 
مرحله، باید آگاهی بخشی اجتماعی صورت بگیرد که این عمل، تنها از طریق تبادالت بین 

فردی است. این تبادل آغازین باید منجر به دگرگونی و تحول اجتماعی شود. 
کارکرد  باید  بلکه  انگارد،  از جامعه جدا  را  نباید خود  است که شاعر  معتقد  »اخوان 
او  )کاخی، 1371: 252(.  قرار دهد«  را سرلوحه ی وظایف خویش  اخالقی  و  اجتماعی 
هرگز خود را جدا از تعهد به مردم جامعه احساس نمی کند. او خود را مانند رهبری آگاه، 

موظف به هدایت و آگاهی بخشی هم نسالنش می داند. 
الف.تبادل بین فردی در سروده های تعلیمی و اخالقی اخوان ثالث :

شعرهای اخوان را می توان در رده ی اشعار تعلیمی نیز جای داد، زیرا شعر او مخاطب 
محور است . اخوان در بخشی از سروده های خود، احساسات و عواطف را در خدمت تعلیم 
اخالق قرار می دهد. هدف اصلی وی در این بخش از سروده ها، بازنمود فرهنگ ، اخالق 
، دین و درون مایه های جامعه ی خویش به زبان ادبی است و رسالت یک شاعر هم نشان 

دادن مسائلی است که ضرورت دارد. 
همان گونه که بالو در مرحله ی اول، از معامالت تبادلی شخصی میان مردم نام می 
نمایندگی  به  را  ، خود  افتخار  با  با مخاطبانش،  اخوان  طی مبادالت شخصی خود  برد، 
از مردم، معتقد به اراده ی حق تعالی می داند و با اشاره به آیه ی 82 سوره ی یاسین، 
مخاطبان را به قدرت و اراده ی بی چون پروردگارش آگاه می سازد، تا از طریق تبادالت 
بین فردی، مولفه های دینی و اعتقادی را به عنوان سبک زندگی، با هدف ایجاد دگرگونی 

در آن ها، پیش روی مخاطبانش قرار دهد:
آنکه در روز ازل گفت جهان را شو و شد       وانکه زینگونه بفرماید و فرمود تویی
آمر کن فیـکون هستی و خـواهی بـودن       آفریننده ی هر باشد و هر بود تویی

                          )اخوان، 1389: 173(
شاعر در بیت زیر نیز با یادکردی از رسول خدا )ص(، سعی کرده مخاطبان را به لزوم 

تالش و کوشش جهت رسیدن به اهداف مطلع و آگاه سازد:
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بیخود کسی محمد مرسل نمی شود باور مکن بدون چهل سال ارتیاض        
                          )اخوان، 1388: 41(

شعر وی، نه تنها منعکس کننده ی شرایط اجتماعی دورانش هست، بلکه بازنمودی از 
فرهنگ و ارزش های اخالقی به عنوان بخشی از سبک زندگی  نیز هست:

»صلحیم، صلح کل، من و دل عمری ست        خلق جهان چه پیر، چه برنا را«
                 )اخوان، 1389: 121(

شاعر با استناد به آیات الهی، گام بزرگی جهت بیداری مردمان برمی دارد تا آنها را به 
ارزش های اخالقی همچون پایبندی به نیکی و دوری از گناه دعوت کند:

ز بدی به نیکی گرای ز چه گناهان برآی        بشنو که گوید خدای و هو الرحیم الغفور
                                                                                                  )همان:110(

شاعر از تمهیدات گوناگونی برای ارائه ی پیام های تعلیمی گوناگون در آثارش بهره 
برده است . او اغلب با بیانی سرراست و مستقیم به بیان آموزه های تعلیمی پرداخته است. 

مثال پیرامون مباحث فلسفی و زندگی می گوید:
است« قدیم  که  مکرری  حدیث  وینت  است         مرگ  حقیقت  ی  افسانه  »زندگی 
                 )اخوان، 1389: 45(

شاعر به بی اعتباری جهان)همان: 44و27(، اغتنام فرصت )همان: 44و45( و توجه 
به گذر عمر )همان: 193( نیز در قالب اشعار تعلیمی توجه داشته است و در آنها سبک 
زندگی را با نگاهی تعلیمی به مخاطبانش نشان می دهد تا به کمک این آموزه ها، آگاه و 

بیدار شوند.
ب. تبادل بین فردی در سروده های اجتماعی اخوان ثالث:

 اخوان در نگاهی دیگر، با برانگیختن احساسات ملی و  وصف تمدن گذشته ی ایران، 
ملت خود را بیدار و آگاه می سازد و وطنش را در قرن معاصر،  پیش روی مخاطبانش ، با 

حسرت و در عین حال، تفاخر، این گونه معرفی می کند:
یادگار  ما  قرن/  هر  شوکت  شهرهای  شاهدان  تاریخیم/  فخر  های  قلعه  فاتحان  »ما 
عصمت غمگین اعصاریم/ ما راویان قصه های شاد و شیرینیم/ قصه های آسمان پاک« 

)اخوان ثالث، 1376: 34(.
او با به کارگیری قهرمانان فناناپذیر اسطوره های گذشته، به آگاه کردن و بیداری مردم 
می پردازد و نوعی حرکت برای تغییر وضع کنونی را در مردم ایجاد می کند، که شما هم از 
جنس و هویت همان قهرمانان و قیام کنندگان اسطوره ای هستید و با این تبادل آغازین ، 
منجر به دگرگونی و تحول اجتماعی شود تا قیام علیه باطل را به عنوان یک اصول و سبک 
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زندگی در سروده هایش به جریان بیندازد :
چون  نامش  که  آن  مانند/  بی  رخش  سوار  و  خداوند  آن  پهلو/  جهان  زر،  زال  »پور 
بر  که  آن  افکند/  لرزه می  عالم  میدان های  ارکان  به چار  در  کرد/  هماوردی طلب می 

رخشش تو گفتی کوه بر کوه است در میدان ...« )اخوان ثالث، 1376: 313(.
در هر دوران، شاعر با مخاطبان خاّصی ارتباط پیدا می کند که خوانندگان، متاع قریحه 
ذوق او محسوب می شوند. شعر اخوان سرشار از این گونه احساسات صلح طلبانه و اخالق 
مدارانه است و هدفش در نهایت، بیداری و آگاهی مردم برای اندکی تحول و دگرگونی 
درونی است. اخوان در شعر زیر، ملت را »آزاد« می خواند تا بار سنگین اسارت در زنجیر 
استبداد و خفقان وطن را به مردم یادآوری کند و همگان را دعوت می کند که بیدار باشند 

و نگهبان:
 » از زبان گرگ/ بنوش ای برف، گلگون شو بر افروز/ که این خون، خون ما بی خانمان 
هاست/ که این خون، خون ما گرگان گرسنه است/ که این خون، خون فرزندان صحراست/ 
درین سرما گرسنه، زخم خورده/ دویم آسوده سر بر برف چون باد/ ولیکن عزت آزادگی را/ 

نگهبانیم و آزادیم، آزاد!« )اخوان ثالث، 1376: 69(.
غالب اشعار اخوان- چه اشعار تعلیمی و چه اشعار اجتماعی - تمثیلی و نمادین است. 
» در آن دوره که یکی از تاریک ترین دوران تاریخ معاصر ایران به شمار می رود، شاعران 
متعهد و درد آشنا مجبور بودند زبانی نمادین برای بیان مسائل اجتماعی و انعکاس آن ها 
برگزینند که یکی از آن ها مهدی اخوان ثالث بود« )پارسا، 1388: 37(. اخوان در سروده 

های تعلیمی خود نیز از زبان رمزی و نمادین بهره برده است.
بنابراین،اخوان، برای ایجاد تبادل فرد با فرد، تصاویری از اوضاع نامساعد و یاس آلود 
جامعه را ترسیم می کند و یا با بیان ارزش های اخالقی و تعلیمی، همچون خداباوری ، 
صلح، اغتنام فرصت و .... وهمچنین نشان دادن مولفه های سبک زندگی اجتماعی مانند 
افتخار به هویت ایرانی و ارزش دفاع از میهن و ...،  سعی می کند تا طی مبادالت اطالعاتش 

با مخاطبان، اطالع رسانی کند تا ذهن ها باز شوند و در تاریکی محیط کور نمانند.
2-2-2- گام دوم: تمایز در مقام و منزلت:

جامعه ی امروز از معضلی به نام فاصله ی طبقاتی رنج می برد که آن ناشی از بی عدالتی 
در برخی سطوح جامعه ی اجتماعی و فردی است. توزیع نابرابر ثروت و امکانات در بین 
مردم و عدم رعایت قوانین عادالنه در این زمینه، سوء استفاده از اموال عمومی و بیت المال، 
قیامت،  و  مرگ  فراموشی  مردم،  از  مسؤولین  گرفتن  فاصله  حقوق،  غیرعادالنه ی  نظام 
خودنمایی، تقلید کورکورانه و چشم و هم چشمی، بروز تشریفات و ترویج فرهنگ بیگانه 

بازتاب نظریه ی رفتار اجتماعی»پیتر بالو« در سروده های مهدی اخوان ثالث
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را از مهم ترین عوامل بروز تفاوت طبقاتی می توان اشاره نمود. شاعر، نقد خود را نسبت به 
این موضوع، با ابزار های مختلف شعری بیان می کند.

الف.نشان دادنتمایز در مقام و منزلت در سروده های اجتماعی اخوان ثالث:
بر اساس نظریه ی بالو، ارتباط افراد جامعه با یکدیگر متفاوت است. در واقع، همیشه 
گروهی در مقام فرادست و گروهی در مقام فرودست قرار می گیرند، یعنی در این مبادله، 
»بعضی بیشتر منتفع می شوند و در مقابل، برخی کمتر بهره و سود می برند و مجبورند 
هزینه های بیشتری را متقبل شوند« )ریترز، 1386: 435( اخوان ثالث نیز در مقام شاعری 
خود، با نشان دادن پیوندها و تعامالت گروه های مختلف، تعارضات تمایز در منزلت و مقام 

را آشکارتر می کند.
اخوان افرادی که در جبهه ی مقابلش قرار دارند را در مقام عنکبوتی زورگو می خواند 
که اگرچه دیگران را در تار خود گرفتار می کند، اما خود نیز محبوس زندان خویش می 
شود و خودش را در مقام پرنده ای آزاد، در مقابل این عنکبوت می بیند و این گونه تمایز 

در مقام و مرتبه را نشان می دهد:
»من نتوانم چون شما عنکبوت شد/ کولی شوریده سرم من، پرنده ام« )اخوان، 1379: 

)56
جناح، »مجموع گروه یا گروه هایي است که با اهداف و دیدگاه هاي مشترک در کوتاه 
مدت و یا بلند مدت به منظور رقابت و کسب قدرت سیاسي، در داخل یک حکومت یا 
حزب گرد هم مي آیند« )جمال زاده،38:1382(. اخوان، این جناح ها را عاملی برای آسیب 
دیدن می داند و از اعمال قدرت آنها انتقاد می کند. در شعر زیر که شاعر، ضمن آگاهی 

بخشی از اوضاع سرد و بی روح جامعه، از روزگار دو گروه سخن می گوید: 
1( گروه اول: گروه خود شاعر:

»زمین سرد است و برف آلوده و تر/ هوا تاریک و طوفان خشمناک است/ کشد مانند 
گرگان باد، زوزه/ ولی ما نیک بختان را چه باک است؟/ .../ بالی نیستی، سرمای پرسوز/ 
کوهساری  شکاف  کنامی/  گرم  ی  گوشه  را  ما  نه  ما/  بر  و  دشت  بر  کند  می  حکومت 
سرپناهی/ نه حتی جنگلی کوچک که بتوان/ در آن آسوده بی تشویش گاهی/ دو دشمن 
در کمین ماست دائم/ دو دشمن می دهد ما را شکنجه/ بروم سرما درون این آتش جوع/ 

که بر ارکان ما افکنده پنجه« )اخوان، 1379: 68 و 69(.
2(گروه دوم: مخالفان و مقابالن شاعر )مرفهان بی درد(:

کنار مطبخ ارباب آن جا/ بر آن خاک اره های نرم خفتن/ چه لذت بخش و مطبوع 
است و آن گاه/ عزیزم گفتن و جانم شنفتن. /..../ چه عمر راحتی دنیای خوبی/ چه ارباب 
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عزیز و مهربانی ... « )همان(.
شاعر در این شعر، طبق اندیشه ی بالوی، مخالفان خود را در گروهی نشان می دهد 
که متاسفانه علیرغم زور و جوری که دارند، بیشتر منتفع می شوند و گروه خودشان که 
محروم واقع شده اند،  مجبورند هزینه های بیشتری را متقبل شوند و این یعنی همان 

استبداد.
در بیت زیر نیز شاعر با قرار دادن دو گروه رزمندگان و صدام، سعی کرده تقابل را در 

تصویرسازی نشان دهد:
»کنون بنگر به خوزستان چونش و چندش         به خون آلوده کارونش به بهمن شیر و اروندش«
                                                                                      )اخوان، 1389: 61(

ب.نشان دادنتمایز در مقام و منزلتدر سروده های اخالقی و تعلیمی اخوان ثالث:
شاعر در شعر »فریاد« نیز با ترسیم دو گروه در دو مقام و منزلت متمایز، قصد نشان 
دادن ارزش های اخالقی همچون توجه به احوال مردم و عدم غفلت در برابر آنها را دارد. 
در این شعر نیز مانند شعر فوق، شاعر گروه مرفهین بی درد و بی دغدغه ی اجتماع را در 
مقابل گروه خودش که درد اجتماع را به جان می خرند و به دنبال آزادی ملت هستند 
قرار می دهد و از این تمایز و فاصله  طبقاتی که بینشان قرار گرفته و کامال بی رحمانه 

است، فریاد سر می دهد: 
»خانه ام آتش گرفته ست، آتشی جانسوز/ ... / خفته اند این مهربان همسایگانم شاد 
در بستر / صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر/ وای آیا هیچ سر بر می کنند از خواب« 

)اخوان، 1379: 78( 
»هنرمند کسی است که می تواند جهان خود را در اثری که متعلّق به زمانی خاص  و با 
این همه جاودانی باشد، بیان کند؛ اثری که به نوبه ی خود طنین هایی را برانگیخته سازد و 
به خصوص هیجانات و عقاید و رفتارهای تازه را موجب شود« )وفایی،403:1387(. اخوان 
مردمان گروه مقابلش را در قالب همان همسایگانی به تصویر می کشد که برای نجات 
ملت، هیچ اراده و حرکتی ندارند و از دور، شاهد اسارت و بدبختی مردم هستند و هیچ 

واکنشی از خود نشان نمی دهند.
از دریچه ی ارزش های اخالقی ، او از چپاوالت، بی رحمی ها، بی تفاوتی ها و بی 
مسئولیت های انسان های اطراف خود به عنوان گروه مقابل سخن می گوید و افرادی که 

از این پلیدی ها به دور هستند را در گروه خود معرفی می کند.
2-2-3- گام سوم: سازمان یافتگی و مشروعیت:

بالو معتقد است هر چه هنجارهای مشروع در یک مبادله، کمتر تحقق یافته باشد، 

بازتاب نظریه ی رفتار اجتماعی»پیتر بالو« در سروده های مهدی اخوان ثالث
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گروهی که در طرف محروم قرار دارند، آمادگی بیشتری جهت محکوم کردن آن هایی که 
نقض هنجار می کنند، دارند )ریترز، 1386: 454 و 455(.

الف. بازتاب سازمان یافتگی و مشروعیت در سروده هایاخالقی و تعلیمی اخوان ثالث:
اخوان بهترین روشی که برای بیان دغدغه های خود چه دغدغه های ارزشی و اخالقی 
و چه دغدغه های اجتماعی - انتخاب کرد، روی آوردن به سمبولیسم ) یا نمادگرایی( و 
تمثیل پردازی بود. او بارها از انسان های معاصر گالیه دارد که چرا ارزش های اخالقی و 
انسانی را زیر پا لگدمال می کنند و به راحتی از آن می گذرند. او با افسوس، از کینه توزی 
ها و ارزش های اخالقی ازدست رفته که دنیا )دریا در معنای نمادین دنیای کنونی( را تیره 

و تار کرده شکوه می کند و آنان را بازخواست می کند:
خشـکید و کویـر لوت شـد دریامان              امروز بـد و از آن بََتر فردامان
زین تیره دل دیو صفت مشتی ِشمر              چون آخرت یزید شد دنیامان

                                )اخوان، 1390: 96(
ب. بازتابسازمان یافتگی و مشروعیت در سروده هایاجتماعی اخوان ثالث:

زبان تمثیلی و بیان سمبولیک که بعدها یکی از ویژگی های شعر نیما شد وسیله ی 
است  بوده  اختناق  دوران  در  انقالبی  و  انتقادی  اندیشه های  ابراز  برای  مناسبی  بسیار 
)آژند،1383: 52-145(. جریان شعر سمبولیسم اجتماعی فارسی در ایران این گونه بوده 
است که خود را در برابر مسائل و مفاهیم سیاسی و اجتماعی و آرمان ها و آرزوها و درد 
و دریغ های انسانی متعّهد می دانسته و جامعه گرایی از ویژگی های محوری و بنیادین این 
شعر بوده و هدف آن باال بردن ادراک و بینش اجتماعی است و غالباً پیامی اجتماعی و 

انسانی در آن بازگو می شود )شمیسا،2:1380(.
نوع گرایش  این  برای ظهور  را  از کودتای سال 32، شرایط  آلود پس  فضای خفقان 
فراهم کرد. »دوره ی اوج این گرایش، دهه ی سی و چهل است« )زرقانی، 1383: 533(. 
به  وابسته  دوم  پهلوی  دوره ی  استبدادی  چهره ی حکومت  خود،  تمثیلی  اشعار  در  او 
استعمار انگلیس و آمریکا را به کمک تمثیل و نماد ترسیم کرد و آن ها را طبق نظریه ی 
بالو، محکوم به نقض هنجارهای انسانی می کند. او در قالب نماد و تمثیل، استعمارگران 
را »دزدان دریایی« می نامد که به شهر شاهزاده حمله کرده اند و این حادثه تمثیل همان 
حادثه ی کودتای 28 مرداد است که اخوان چهره ی منفور دشمنان را این گونه به تصویر 

می کشد:
»بلی به جای آورم او را، هان/ همان شهزاده بیچاره است او که شبی دزدان دریایی/ به 
شهرش حمله آوردند .../ بلی دزدان تر دریایی و قوم جاودان و خیل غوغایی/ به شهرش 
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حمله آوردند« )اخوان، 1385: 21(.
شعر فوق، شعر »قصه ی شهر سنگستان« از دفتر »از این اوستا« است که شاعر به 
اعمال و کردار زشت استعمارگران در جامعه ی ایران اشاره می کند. طبق خوانش بالوی، 
از آن جا که در عصر اخوان، هنجارهای مشروع و سازمان یافته بین ایران و کشورهای 
استعمارگر از جمله آمریکا و انگلیس، تحقق پیدا نکرده بود، یکی از طرفین )ایران( که 
محروم و مظلوم )مورد ستم( قرار گرفته بود، شروع به محکوم کردن اعمال زشت طرف 

دیگر )آمریکا( که ظلم از جانب آن هاست.
»قصه ی شهر سنگستان«، در فضایی حماسی و تمثیلی بیان می شود و »از بهترین 
اشعار موفق شعر فارسی است« )دستغیب، 1373: 228( که اخوان در آن، اعمال زورگویانه 

و مستبدانه ی استعمارگران را روایت 
می کند، تا بتواند با به تصویر کشیدن ناهنجارهای طرف مقابل، علل محرومیت خود 

را در این مبادله جلوه گر کند. 
است  »زمستان«  شعر  سروده،  هوا  و  حال  این  در  اخوان  که  اشعاری  از  دیگر  یکی 
که همه ی تصاویر شعر، نشان دهنده ی نگرش اعتراضی شاعر نسبت به حال و هوای 
حاکمیت استبدادی بعد از کودتاست. عالوه بر این، شاعر در این شعر، از کسانی که در این 
سرما )خفقان( سرشان در الک خود است و جز پیش پای خودشان را نمی توانند ببینند، 

با قاطعیت انتقاد می کند:
»سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت/ سرها در گریبان است/ کسی سر بر نیارد کرد 
پاسخ گفتن و دیدار یاران کرد/ نگر جز پیش پا را دید نتواند / که ره تاریک و لغزان است/ 
و گر دست محبت سوی کس یازی/ به اکراه آورد دست از بغل بیرون/ که سرما سخت 

سوزان است ...« )اخوان، 1386: 109(.
درحقیقت، شاعر، انسان های معاصر را که به ازدست رفتن ارزش های اخالقی در دنیا 

کمک می کنند، محکوم می کند.
2-2-4- گام چهارم: دگرگونی در نتیجه ی مخالفت:

طبق نظریه ی بالو، مردم برای برقراری پیوند اجتماعی و مبادله، نیازمند به تشویق، 
پاداش و کسب منفعت هستند. بنابراین، اگر در کنش متقابل طرفین، هیچ گونه پاداش 
یا منافع متقابلی رد و بدل نشود، رشته ی پیوند میان آن ها سست و منجر به دگرگونی 
می شود و سرانجام، عامل برتر، از طریق انحراف پاداش یا منافع، مشروعیت خویش را به 

دست می آورد« )ریترز، 1386: 455- 456(.
الف. بازتابدگرگونی در نتیجه ی مخالفت در سروده های اخالقی و تعلیمی اخوان ثالث:
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شاعر در شعر زیر، با نشان دادن حتمی بودن روز قیامت و ذکر کالم الهی، به همگان 
هشدار میدهد که عاقبت هرکس به نتیجه ی اعمالش خواهد رسید:

هــمـانـا در رسـد روز قـــیـامـت                که ممدود است و اوصافش قـرونا
چــوبازار مکافــات است هر مــرغ                به پـای خویـش گردد سـرنگـونـا
رسد ساعه به وقت و ساعتی نیست                درآن یسـتقدمـون یسـتاخـــرونا
نه کـس از جـرم ما پـرسـد شما را                و ال نســـــئل عمـا نعــملـــونا

                       )همان: 167(
ب. دگرگونی در نتیجه ی مخالفت در سروده هایاجتماعی اخوان ثالث:

در سروده های اخوان ثالث، با شعرهایی رو به رو خواهیم شد که آینه ی تمام نمای 
اوضاع اجتماعی دهه ی سی و چهل هستند. شعرهایی که مبنای سرودن آن ها » محیط 
تنگ و بسته خاموش است« )شاهین دژی، 1387: 130(. اخوان خود را موظف به هدایت 
هم نسالنش می داند. او در شعر »چاوشی«، سه راه را پیش روی مخاطبان قرار می دهد 

و سپس، آن ها را با نشان دادن پاداش، تشویق به انتخاب راه سوم می کند:
»نخستین: راه نوش و راحت و شادی/ به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی/ دو 
دیگر: راه نیمش ننگ و نیمش نام/ اگر سر برکنی غوغا و گر دم درکشی آرام/ سه دیگر: راه 
بی برگشت، بی فرجام/ .../ بیاره توشه برداریم / قدم در راه بی برگشت بگذاریم« )اخوان، 

 )144 :1379
طبق رویکرد بالو، اخوان طی مبادالت خود با مخاطبان، سه راه را به آن ها نشان می 
دهد که آمیخته با تحذیر و ترغیب است. او از طرفی، مخاطبان و هم نسالن خود را از قرار 
گرفتن در رده ی کسانی که جان خود را به شادی و آسایش معامله می کنند، همچنین 
کسانی که با محافظه کاری، آسایش جهان را در هماهنگ شدن با اوضاع غالب می بینند و 
سکوت می کنند، بر حذر می دارد و در عوض، آن ها را به بهترین راه )راه آزادگی( تشویق 
می کند.  شاعر با نشان دادن پاداش و منفعت در راه سوم، مخاطبان خود را تشویق به 
پیوند اجتماعی از طریق گام نهادن در راه آزادگی و از خود گذشتگی می کند. او در راه 
دوم و سوم، تردید می گذارد و مخاطبان را از طریق نشان دادن بی منفعتی و عدم پاداش 
از آن دو راه دور می کند تا به مخالفت و تحول و دگرگونی بینجامد. و پیوندشان با آن 

دو راه سست شود.
اخوان معتقد است که شهر خفقان زده و بی تحرک او چیزی جز تنهایی برای او و هم 
نسالنش ندارد، بنابراین جهان مطلوب انسان ها را در سایه ی روابط متعالی می بیند. طی 
نظریه ی بالو، او مخاطبان خود را با نشان دادن روابط متعالی به عنوان پاداش و منفعت، 
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به این راه تشویق می کند، اما وقتی به خودش بر می گردد، متوجه می شود که تنها و بی 
یار و یاور است، لذا هم وطنان خود را از این اوضاع یاس آلود با خبر می سازد، تا با نشان 
دادن کیفر و بی منفعتی این راه، همگان هوشیار باشند و منتظر خبر خوشی نباشند، چون 

خبر خوشی به عنوان سود و منفعت وجود ندارد: 
»قاصدک! هان چه خبر آوردنی/ از کجا وز که خبر آوردی؟/ خوش خبر باشی، اما، 
اما/ گرد بام و در من/ بی ثمر می گردی/ انتظار خبری نیست مرا/ .../ دست بردار از این 
در وطن خویش غریب/ قاصد تجربه های همه تلخ/ با دلم می گوید/ که دروغی تو دروغ« 

)اخوان، 1385: 137(
شعر »کاوه یا اسکندر« نیز نمونه ی خوبی بر این حال و هوا و اندیشه ی اخوان است 
که شاعر بذر امید و مقاومت را در دل خوانندگان خویش می کارد. او ضمن نشان دادن 
اوضاع زمانه، با گفتن جمله ی »اما جوانان مانده اند« مقاومت و پایداری در مقابل روبهان 
و کفتاران را توصیه می کند و با نشان دادن راه درست، آن ها را تشویق کرده و به پیوند 

اجتماعی می کشاند:
»مشت های آسمان کوب قوی/ واشدست و گونه گون رسوا شده ست/ یا نهان سیلی 
زنان یا آشکار/ کاسه ی پست گدایی ها شده ست/ .../ مادرم جنباند از افسوس، سر/ هر 
چه از آن گوید، این بیند جواب/ گوید آخر پیرهاتان نیز هم/ گویدش اما جوانان مانده اند 

... « )اخوان، 1385: 135(.
اخوان در شعر »زمستان« محیط تنگ و بسته، تجربه های تلخ، بی وفایی ها، پیمان 
شکنی ها و نابودی آرمان ها را با زبانی رمزی و تمثیلی بیان می کند. این شعر نمایانگر 
فضای سیاسی و اجتماعی ایران پس از شکست کودتای 28 مرداد 1332 است و شاعر با 
نشان دادن مجازات ها و عذاب هایی که در این راه است، مخاطبان را از گام نهادن در این 

راه منع و تحذیر می کند:
» پس این دره ی ژرف/ جای خمیازه ی جادو شده ی غار سیاه/ پشت آن / قله ی 

پوشیده ز برف/ نیست چیزی، خبری/ ... « )همان: 121(
یا در سروده ی معروف » باغ من« نیز احساس ناامیدی و بی اعتمادی مشابه با شعر 
زمستان را می بینیم که شاعر می گوید، اینجا از هیچ پاداش و منفعتی خبری نیست، پس 
اگر از این را بروید و دور شوید بهتر است، البته شاعر راه را نشان می دهد و مخاطبان را 
در مقام تخییر و تسویه نگه می دارد که اگر می خواهند بروند و اگر می خواهند بمانند، 

ولی چیزی عایذشان نمی شود:
»گو بروید یا نروید هر چه درهر جا که خواهد یا نمی خواهد/ باغبان و رهگذری نیست/ 
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باغ نومیدان/ چشم در راه بهاری نیست« )همان: 167(
»بده ... بد بد راه هر پیک و پیغام و خبر بسته ست« )همان: 152( .

شاعر در بیت زیر نیز با پاداش »پس گرفتن خاک ایران« همه را عازم جبهه های نبرد 
علیه باطل می کند:

»ای دلیران وطن، با زنده باد ایران به پیش / شور ایمانتان فزون تر باد و زور از شیر 
/ عنترک صدام را با دارو دسته ی بز دلش / بر فراز دار رقصانیم با زنجیرها / خاک خود 
را پس بگیرید ای دلیران وطن / از جهان خواران غرب و شرق و این اکبیرها / این دغل 
دوزان دشمن را برانید از وطن / با قوی تر رزم ها و برترین تدبیرها« ) اخوان ثالث ، 1385 

.) 350 :
در واقع، شاعر با پیش رو قرار دادن دو مولفه ی سبک زندگی دینی و اجتماعی، سعی 
کرده مخاطبان را به کمک ترغیب و تحذیر از راه هایی که پیش رویشان در آینده قرار می 

گیرد، گام های موثری جهت امر به معروف و نهی از منکر بردارد.

3- نتیجه گیری
اخوان به عنوان شاعری متعهد، با تعهد، پایداری و شایستگی، هرگز در برابر مسائل 
روزگارش بی تفاوت نبود؛ لذا هر چهار گام در نظریه ی تبادلی پیتر بالو، در اشعار وی، 
قابل تطبیق است. او مضامین اغلب اشعارش را به موضوعات اجتماعی اختصاص داده است. 
عالوه براین، او شاعری آرمان گرا بوده که به تدریج سروده هایش را به سوی واقع گرایی، 
با مشاهده ی   . است  دینی معطوف کرده  و  اخالقی  اصول  گرایی  تعلیم  و  مداری  انسان 
ناهنجاری ها، کج روی ها، و تضاد در ارزش های اجتماعی و انسانی به انتقاد بر می خیزد و 
درون مایه ی انتقادات او را می توان در موضوعات اجتماعی، اخالقی، فرهنگی، دینی و ... 
مورد برسی قرار داد. او به انتقاد از آسیب های اجتماعی، ظلم و بی عدالتی، نبود ارزش های 
فردی و اجتماعی می پردازد تا سبک زندگی اجتماعی، دینی و اخالق مدارانه را در سروده 

های خود به مخاطبان نشان دهد.
طبق خوانش نظریه ی تبادلی پیتربالو، اخوان ثالث در سروده های خود، از تبادل بین 
فردی، آگاهی بخشی خود را نسبت به افکار هم وطنانش آغاز کرده و با این کار، احساسات 
ملی، دینی و ارزش های انسانی افراد را برای مقاومت در برابر استعمارگران و مبارزه علیه 
آن ها بیدار می کند . بعد از بیدارسازی افراد در گام نخست نظریه ی بالو، درصدد نشان 
دادن وجوه تمایز در مقامات طرفین موجود در دو جبهه ی مخالف است. نشان دادن این 
گونه تمایزات نیز کوششی دیگر در جهت بیداری مردم است او در این گام، خودش و هم 
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فکرانش را در یک جبهه، و مخالفان و را در جهت دیگر، با وجوه متفاوت و متنوع به نمایش 
می گذارد. در گام بعدی، پس از نشان دادن دو طبقه ی مظلوم )محروم( و ظالم )مستبد(، 
حال، قضاوت می کند و حتی این قضاوت را به عهده ی مخاطبان نیز می گذارد تا بگویند 
این گروه حق محکومیت  بنابراین،  اند،  با طبقه ای است که ضرر کرده  حق مشروعیت 
گروه مقابل خود را دارند، تا اعمال زشت آن ها را به تصویر بکشند. در این مرحله از افراد 
غافلی که ارزش های انسانی را زیر پا می گذارند نیز به تندی انتقاد می کند. سرانجام، 
در گام پایانی، سود و ضرر را در مبادالت، به رخ افراد می کشد تا بتوانند راه درست و پر 
منفعت را از راه زیانبار تشخیص دهند و به نوعی راهبر آن ها در تشخیص سبک درست 
زندگی است تا صالح را از غیر صالح تشخیص، و امر به معروف و نهی از منکر کرده باشد.
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