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ز درخشان ترين  چهره های شعر معاصر ايران است. وی در يكي ا م. امید(مهدی اخوان ثالث )

درتهران درگذشت و در محوطۀ بیروني آرامگاه  ۱۳۶۹در مشهد متولد شد و در سال  ۱۳۰۷سال 

 فردوسي در توس به خاک سپرده شد.

لّي و اخوان در هنرستان فني تحصیل کرد و چندی معّلم بود و مدّتي نیز در راديو تلويزيون م

همچنین در سازمان فیلم ابراهیم گلستان مشغول کار بود، ولي تنها کار دل او سرودن شعر بود. 

وارد نبردهای اجتماعي شد و به زندان افتاد. اشعار او در اين دوره بیشتر جنبۀ  ۱۳۲۸در سال 

زبي ححزبي و سیاسي داشت. او و شاملو، ابتهاج، کسرائي، شاهرودی، و نیما در جبهه های 

 دوباره به مدت يک سال زنداني شد. ۱۳۳۲مرداد  ۲۸فعالیت داشتند. بعد از 

دفتر شعر، سه دفتر گزينۀ اشعار و چند اثر منثور منتشر ساخته است. اخوان ابتدا  ۱۱وی مجموعاً 

 ايش پیدا کرد.ربه سبک خراساني شعر مي سرود، ولي سپس به سبک نیمائي گ

نام دارد که برگرفته از شعری با همین عنوان است. اين « تانزمس»مشهورترين دفتر شعر اخوان 

 .دفتر نخستین مجموعۀ شعر اخوان ثالث در سبک نو است

تحلیل شعر زمستان 

 ثالثاخوان 

از سه دیدگاه ادبی، 

 سیاسی و اجتماعی

 

 دکتر هادی بهار
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 مهدی اخوان ثالث در پوست گردو

 ۱۳۰۷اسفند  ۱۰زادروز: 

 ۱۳۶۹شهريور  ۴درگذشت: 

 تخلص: م. امید

ا اخوان ثالث به معني برادران پدر و مادر: علي و مريم. علي و دو برادرش نام خانوادگي خود ر

 سه گانه گذاشتند.

 فرزندان: الله، لولي، تنسگل، توس، زردشت، مزدک علي

 حكومت در دوران زندگي: پهلوی، جمهوری اسالمي

رويدادهای مهم در دوران زندگي: جنگ جهاني دوم، اشغال نظامي ايران، ملي شدن صنعت 

ای با او تماس  از انقالب اسالمي سید علي خامنهمرداد، انقالب اسالمي. پس  ۲۸نفت، کودتای 

بنای »گرفت و تالش کرد او را به همكاری با جمهور ياسالمي ترغیب کند، اما اخوان پاسخ داد: 

خامنه ای گفته: گوشي را گذاشتم و تا آخر « ما در اين است که همیشه بر سلطه باشیم نه با سلطه

 سراغ او نرفتیم.

 نیمايوشیجمتأثر از: فردوسي، 

 سبک شعر: آمیزش شعر کهن و سبک نیمايي

کتابها: ارغنون، زمستان، آخر شاهنامه، از اين اوستا، منظومۀ شكار، پائیز در زندان، عاشقانه و 

دوزخ اما سرد، ترا ای کهن بوم و بر کبود، بهترين امید، در حیاط کوچک پائیز در زندان، 
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 دوست دارم.

 رگي، زمستان، کهن بوم و بر، قاصدک، چاووشيشعر معروف او: باغ بي ب پنج

 

 متن شعر زمستان

 سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت

 سرها در گريبان است

 .کسي سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را

 ،نگه جز پیش پا را ديد، نتواند

 .که ره تاريک و لغزان است

 ،ت سوی کس يازیوگر دست محبّ

 بغل بیرونبه اکراه آورد دست از 

 .که سرما سخت سوزان است

 

 .نفس، کز گرمگاه سینه مي آيد برون، ابری شود تاريک

 چو ديوار ايستد در پیش چشمانت

 نفس کاين است، پس ديگر چه داری چشم

 ؟ز چشم دوستان دور يا نزديک

 

 مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین

 ... هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آی

 !دمت گرم و سرت خوش باد
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 !سالمم را تو پاسخ گوی، در بگشای

 

 منم من، میهمان هر شبت، لولي وش مغموم

 منم من، سنگ تیپا خورده ی رنجور

 منم، دشنام پست آفرينش، نغمه ی ناجور

 

 نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم

 .بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم

 سال و ماهت پشت در چون موج مي لرزدحريفا! میزبانا! میهمان 

 .تگرگي نیست، مرگي نیست

 .صدايي گر شنیدی، صحبت سرما و دندان است

 

 .من امشب آمدستم وام بگزارم

 .حسابت را کنار جام بگذارم

 ؟چه مي گويي که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد

 .فريبت مي دهد، بر آسمان اين سرخي بعد از سحرگه نیست

 .زمستان است سردِ رما برده است اين، يادگار سیليِحريفا! گوش س

 ،و قنديل سپهر تنگ میدان، مرده يا زنده

 ، پنهان استده توی مرگ اندوبه تابوت ستبر ظلمت نُ

 حريفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز يكسان است
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 .سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت

 ،دستها پنهانهوا دلگیر، درها بسته، سرها در گريبان، 

 ،نفسها ابر، دلها خسته و غمگین

 ،درختان اسكلتهای بلور آجین

 ،زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه

 ،غبار آلوده مهر و ماه

 .زمستان است

 ۱۳۳۴دی ماه  –تهران 

 

 واژگان و ترکیبات:

 -گريبان: يخه، يقه؛ سربرکردن: سر بلند کردن؛ ديد نتواند: نمي تواند ببیند؛ سربرنیارد کرد: نمي

يعني توانستن توأم با « يارستن»از مصدر « نیارد»تواند سرش را باال بیاورد )از خجالت يا ترس(. 

. امروزه جرأت؛ يازی: دراز کني. از مصدر يازيدن؛ سخت: در اين جا قید است و به معني بسیار

سخت بیشتر به صورت صفت به کار مي رود؛ ترسا: مسیحي. ترسا از واژه های باقي مانده از 

نیز همین « راهب»فارسي میانه )به صورت ترساگ( به معني  بسیار ترسنده است. معادل عربي آن 

؛ تیپا: معني ترسنده )از خدا( را دارد که به مسیحیان اطالق مي شده است.؛ لولي وش: مانند کولي

کلمۀ عامیانه معادل اُردنگي؛ روم: کنايه از سفیدپوست. مردم امپراطوری روم که سفید پوست 

بودند؛ زنگي: کنايه از سیاه پوست، مردم زنگبار که از سیاهي پوست مشهور بودند؛ حريف: 

ز واژۀ همدم، هم پیاله؛ وام گزار: پرداخت بدهي، بیگه: بیگاه، دير، غروب هنگام؛ قنديل: چراغ )ا

ظلمت سپهر: آسمان؛ مرده: در اين جا يعني خاموش؛ ستبر: ضخیم، کلفت، ( Candellaالتیني 

نُه تو: تاريكي تو در تو و متراکم؛ مرگ اندود: که مرگ آن را پوشانده؛ بلورآجین: يخ زده شبیه 

 بلور، بفروز: روشن کن.

هورترين اشعار معاصر ايران زمستان معروفترين شعر مهدی اخوان ثالث و يكي از مش توضیح:

سالگي سروده  ۲۸و در سن  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸دو سال بعد از  ۱۳۳۴است. او اين شعر را در سال 
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 است.

 اين شعر را مي توان در سه اليۀ معنائي مختلف مورد بررسي قرار داد:

 سیاسي –اليۀ اول: اجتماعي  -

 هنری –اليۀ دوم: ادبي  -

 انسانگرايانه ولي غیر سیاسي –اليۀ سوم: اجتماعي  -

آنچه اين شعر را در ابتدا به خصوص نزد روشنفگران چپگرا بسیار مشهور کرد، اين بود که آنان 

اين شعر را بازتاب فضای سیاسي آن روز مي دانستند و دست به دست گرداندند و زيبائي شعر را 

ش، با زباني نمادين و سمبولیک فقط در آن مي دانستند که شاعر برای گذر از سد سانسور و تفتی

مرداد را  ۲۸و به نحوی بسیار جالب، يخبندان حاکم بر جامعه و فضای سیاسي پر اختناق پس از 

اخوان، شاعران نوپرداز ديگر نیز احساسات دروني خود را با توصیف کرده است. البته عالوه بر 

در اين دوره واژه هايي مانند شب، کردند.  زبان تمثیل و سمبولیک در اشعارشان بیان و منتشر مي

 سرما، شقايق، الله و غیره بسیار زياد در اشعار آنان به صورت سمبولیک بكار برده مي شد.

با تغییر رژيم در ايران  ۱۳۵۷گرچه تأثیر و کارکرد بّعد سیاسي اين شعر تاريخ مصرفش در سال 

ان و قلم دوباره پديدار شد و به مدت کوتاهي به سر آمد، ولي چندی نگذشت که عدم آزادی بی

« قوز باال قوز»اين بار همراه با واپسگرايي، خرافه پراکني و شستشوی مغزی بود و به قول مشهور 

شد و روشنفگران و نويسندگاني که اهل بازی با سیاست بودند، سیاست آنها را به بازی گرفت و 

رد. به عبارت ديگر تا موقعي که در نتیجه تاريخ مصرف بُعد سیاسي اين شعر را درازمدت تر ک

استبداد، خفقان و عدم آزادی بیان و قلم در جامعه وجود داشته باشد، اليۀ سیاسي اين شعر هنوز 

 مطرح خواهد بود.

عز و دلكش است دربارۀ فصل زمستان و جلوه های يک شعر توصیفي ن به راستي« زمستان»

همراه با نكات بالغي جالب سروده شده  گوناگون آن که با زباني هنرمندانه و موسیقي خاص،

است و شاعر هر آنچه در سرمای سوزان زمستان مشاهده کرده است، به نحو بسیار گیرا و 

دلكشي در اين شعر گردآورده است و تصويرهايي تازه ای ابداع کرده است: تاريک و غبار 

ندانها، بلورهای يخ آلود بودن راه، نفسي که ابر مي شود، سرخ شدن گوشها، به هم خوردن د

 آويزان از درختها و...
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اين شعر در قالب آزاد نیمائي سروده شده است و دارای وزن و قافیه است ولي يكي از 

ويژگیهای اين نوع شعر آن است که بر عكس اشعار سنتي، مصراع ها کوتاه و بلند هستند و  

 تعداد سیالب ها )هجاها( در تمام مصراع ها يكسان نیست. 

 د قافیه های بیروني هشت واژه استتعدا

که بعد از کلمات « است»گريبان است/ سوزان/ دندان/ زمستان/ پنهان/ يكسان/ زمستان/ لغزان. 

 نامیده مي شود.« رديف»قافیه آورده شده 

 مي باشد: ۱۰و تعداد قافیه های دروني 

نیست/ مرگي آی/ بگشای؛ تاريک/ نزديک؛ رنجور/ ناجور، زنگم/ رنگم/ دلتنگم؛ تگرگي 

 بگزارم/ جام بگذارم؛ سرها/ دست ها؛ بسته/ خسته؛ غمگین/ آجین؛ کوتاه/ ماه نیست؛ وام

 -سیالب )هجا( مي ۴بنا شده است که شامل « مفاعیلن»از نظر وزن بر زنجیرۀ هجائي « زمستان»

 باشد و يكي از وزن های دلخواه و مطلوب اخوان است.

ن شعر آمده است نیز بر روی همین وزن انتخاب شده: مَ که در پايا« زمستان است»موضوع شعر 

  –لَن  -عي   -فا         –

 ن َس -تا       -مِس     -ز              

 مفاعیلن تشكیل شده اند: ۶تا  ۵طوالني ترين مصراع های شعر نیز از 

 مفاعیلن ۵ -« کسي سر بر نیارد پاسخ گفتن و ديدار ياران را»

 مفاعیلن ۶ -« یهمان سال و ماهت، پشت در چون موج مي لرزدحريفا! میزبانا! م»

کنايه  ۶نماد )سمبول( و  ۵استعاره،  ۶تشبیه،  ۱۲مصراع دارد و در آن  ۳۹اين شعر دلكش و گیرا 

 ديده مي شود که از هر کدام سه نمونه ذکر مي کنیم:

 : منم... سنگ تیپا خورده، چراغ باده )اضافه تشبیهي(تشبیه -

 لت های بلورآجیندرختان، اسك

 : مسیحا: استعاره از مي فروش ارمنياستعاره -
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زمین دلمرده )شاعر دلمردگي را که صفت انسان است به زمین اطالق کرده است؛ آرايۀ 

 نیز هست( تشخیص

 از خورشید استعارهقنديل سپهر: 

 : سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت: کنايه از بي مهری و بي توجهيکنايه -

گريبان است: کنايه از افسردگي، نگراني و در فكر بودن و يا از ترس شناسايي سرها در 

 شدن سر در گريبان داشتن.

 پیرهن چرکین: کنايه از فقیر

 زمستان: دوران خفقان، اختناق، انجماد سیاسي، استبداد نماد )سَمبُل(: -

 تاريكي: سیاهي و مبهم بودن آينده

 گرفته کشور. شايد زندانهای مرگ آور.ظلمت نه توی مرگ اندود: فضای تاريک و 

اليۀ سوم، اليۀ اجتماعي و انساني است که در مورد وضعیت و شرايط زندگي انسان مدرن است 

و چون ما اولین بار اين برداشت از شعر را از زبان شادروان دکتر رضا قنادان شنیديم و سپس در 

نديم الزم مي دانیم فقط چند مقالۀ مفصلي )که از راه اينترنت قابل دسترسي است( خوا

 پاراگراف از مقاله را در اينجا بیاوريم و خوانندگان را به اصل مقاله رجوع دهیم:

برای ما خوانندگان امروز اين شعر که خود با اخوان همدوره بوده ايم و يا از آگاهي »

 الزم دربارۀ پیشینه سیاسي او در نظام گذشته برخوردار هستیم موضوع سیاسي بودن

چنان روشن است که خواننده را از فكر کند و کاو در قلمرويي از نوع « زمستان»شعر 

آنچه با اين پرسش مطرح شد، باز مي دارد. اما خواننده ای را در نظر بگیريد که صديا 

دويست سال ديگر با اين شعر روبرو شده و به داليلي ذهن او از هر دانش الزم درباره 

آيا در شعر   را برای من و شما آسان مي سازد خالي است. آنچه امروز درک اين شعر

وجود دارد که خوانندۀ آن روز را به سوی  فضای سیاسي اين شعر « سرنخي« »زمستان»

هدايت کند و چشم انداز معنايي آن را بر او آشكار سازد؟ به ديدۀ نويسندۀ اين سطور 

 جای نگذاشته است! بر« زمستان»را در شعر « سرنخي»مهدی اخوان ثالث چنین 

را مي توان نمايشگر شرايطي از رندگي انسان تلقي کرد که در آن نوع « زمستان»شعر 
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دوستي به عنوان يگانه انگیزۀ طبیعي پیوندهای انساني از هستي اجتماعي رخت بر بسته 

است. نوع دوستي خود موضوعي است که برای خوانندۀ فارسي زبان و آشنا با ادبیات 

 رنگ اين شعر سعدی را در ذهن فرا مي خواند:فارسي بي د

 بني آدم اعضای يكديگرند

 که در آفرينش ز يک گوهرند

 چو عضوی به درد آورد روزگار

 دگر عضوها را نماند قرار

 تو کز محنت ديگران بي غمي

 نشايد که نامت نهند آدمي

ی يكديگر اعضا»را دريافت مي کنیم، به جای « زمستان»با اين سابقۀ ذهني وقتي شعر 

تكه های جسدِ از هم گسسته را مي بینیم که از صورت واحد و طبیعي خود « بني آدم

، «گريبان»، «سر»جدا شده و هر يک وجود مستقلي پیدا کرده است. واژه هايي مانندِ 

که « دل»، و «گوش»، «دندان»، «چشم»، «سینه»، «نفس»، «بغل»، «دست»، «ديد»، «پا»

)سرِ من، « متمم»روزمرۀ ساختار دستوری زبان تنها و بدون برخالف کاربرد طبیعي و 

پای تو، دستِ او( بكار رفته اند، اين فكر را پیش مي آورند که انگار در بطن شعر 

« زمستان»انسانگرايانۀ سعدی انفجاری رخ داده و اجزای پیكر بني آدم را در پهنۀ شعر 

ذات خود موجودی  پخش کرده است. اگر اين نكته درست است که انسان در

اجتماعي است، حاصل اين گسست را بايد شرايط غیر طبیعي ای تلقي کنیم که با 

را « سالمت»موقعیت وجودی آدمي از ريشه در  تخاصم است. در آغاز شعر مي شنويم 

سپس «. نگه جز پیش پا را ديد نتواند»خوانیم  ، و آنگاه مي«نمي خواهند پاسخ گفت

« بت سوی کس يازی/ به اکراه آورد دست از بغل بیرون.وگر دستِ مح»مي بینیم: 

که سه شاهرگ ارتباطي آدمي  –چنین پیداست سالم گفتن، نگاه کردن، و دست دادن 

در اينجا انگیزۀ خود را از دست داده و در غیاب اين انگیزۀ  –را به وجود مي آورند 

« دلتنگ»اخته، تنها، و طبیعي، و شرايط غیر طبیعي ناشي از آن، انسان به موجودِ تک ي

مبدل شده است. دور از اين عنصر حیاتبخش است که شناخت او از خود و از هستي 
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و « دشنام پست آفرينش»، «سنگِ تیپا خوردۀ رنجور»تنها در قالب مفاهیمي چونان 

 )دکتر رضا قنادان(« قابل درک و بیان مي گردد.« نغمۀ ناجور»

 چند نكتۀ ديگر دربارۀ اين شعر:

مصراع دوم شعر زمستان را در وسط سطر نوشته است زيرا از نظر « دفتر زمستان»اخوان در 

زنجیرۀ وزني ادامۀ مصراع اول است و اگر اين دو مصراع بدنبال هم نوشته شوند، از نظر وزن 

کسي سر بر نیارد کرد »يک مصراع کامل خواهد بود که تعداد هجاهای آن مساوی مصراع سوم 

 خواهد بود.« ديدار ياران راپاسخ گفتن و 

 در شعر ديده مي شود: (alliteration)« واج آرائي»چند نمونه از 

 «س»سرما سخت سوزان است: تكرار حرف 

 «پیر»و « پ»ترسای پیر پیرهن چرکین: تكرار حرف 

 «س»سیلي سرد زمستان: تكرار حرف 

 «گ»تگرگي نیست، مرگي نیست: تكرار حرف 

 ««خرق عادت»يا « آشنايي زدائي»يا « زدايي عادت»دو نمونۀ جالب از 

 چون موج مي لرزد بجای مثل بید مي لرزد

 نعمۀ ناجور به جای وصله ناجور

يكي ديگر از برجستگي های شعر زمستان اين است که اخوان ثالث در آن تلفیقي بسیار زيبا و 

است. از سويي عبارتهای ماهرانه از زبان کهن نظم و نثر فارسي و زبان محاورۀ امروز بكار برده 

من »و « دست محبت سوی کس يازی»و « سر بر نیارد کرد»بسیار قديمي و آرکائیک مانند 

در شعر ديده مي شود و از سوی ديگر عبارتهای بسیار محاوره ای و عامیانه مانند « امشب آمدستم

 و نغمۀ ناجور.« میهمان سال و ماه»، «دمت گرم»، «تیپا خورده»

ر ترکیبات تازه ای نیز آفريده که لطف مخصوصي به اين اثر مي دهد مانند به عالوه شاع

در ضمن واژۀ فرانسوی «. اسكلتهای بلورآجین»، «لولي وش»، «مرگ اندود»، «گرمگاه سینه»

اسكلت که در زبان فارسي بیشتر در مورد بدن انسان بكار برده مي شود در اينجا به درخت نسبت 
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ين است که در چنین اوضاع و شرايطي، آدم ها هیچ فرقي با درختان داده شده است و يادآور ا

« انسان وارگي»و يا « تشخیص»يخ زده ندارند. نسبت دادن صفات انسان به اشیاء بي جان را 

(personification)  زمین دلمرده»مي نامند که نمونۀ ديگری از آن در شعر زمستان ترکیب »

ندارد ولي اخوان دلمردگي انسان را به همه « دل»زمین  مي باشد. دلمردگي صفت انسان است و

 کس و همه چیز دور و بر خود نسبت داده است.

 

 نکتۀ آخر:

در باالی « زمستان»برای کساني که اين شعر را برای اولین بار مي خوانند، بهتر است که عنوان 

به فكر مي افتد و تأمل شعر نوشته نشده باشد چون وقتي خواننده مصراع اوّل شعر را مي خواند، 

 -مي کند و از خود مي  پرسد که چرا سالم را پاسخ نمي دهند و دوباره وقتي به مصراع دوّم مي

و اين چراها تا سطر هشتم ادامه پیدا « سرها در گريبان است»رسد از خود سؤال مي کند که چرا 

نده به آخر بند اوّل مي رسد مي کند و کنجكاوی خواننده را بر مي انگیزد تا اين که باالخره خوان

و فقط در اين هنگام است که متوجه مي شود که « سرما سخت سوزان است»و مي خواند که 

فصل زمستان است و جواب پرسشهای او داده مي شود. به عبارت ديگر بدون ديدن عنوان 

ار به تأمل و کند و او را کنجكاو و واد ، بند اوّل شعر جلب توجه خواننده را بیشتر مي«زمستان»

فكر کردن مي نمايد. خواننده ای که مي خواهد بداند چه اتفاقي افتاده است که شاعر چنین 

 توصیفي را مي کند.

 

 اجرای موسیقايي:

 (۱۳۴۰و  ۱۳۳۰شعر زمستان ابتدا توسط خانم پروين خوانده شد )دهۀ  -

 (۱۳۷۰شهرام ناظری و موسیقي محمد رضا درويشي )دهۀ  -

. اين اثر ضبط زندۀ کنسرت ۱۳۸۰موسیقي علیزاده در سال  محمد رضا شجريان و -

اجرا شده که از طرحها و « داد و بیداد»در کالیفرنیاست. اين ترانه در آواز  ۱۳۷۹

 ابداعات جسین علیزاده است.
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 گروه کامكار نیز اين شعر را همراه موسیقي اجرا کرده است. -
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 غالمحسین ويسفي چشمه روشن، ديداری با شاعران نوشتۀ دکتر -

 باران: وبالگ دکتر حسین خسروی: نقد فرمالیسي شعر زمستان -

 «زمستان»انجمن هنری نقد و بررسي شاندن: نقد و بررسي شعر  -

 تبیان، سايت اسنترنتي - -

 (porsa books)نوشته دکتر رضا قنادان « زمستان است» -

 .۱۳۹۴ اسفند ۳سكانس های زمستان: دکتر امید طبیب زاده، روزنامهّ شرق  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


