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 چکیده

 

ها، جمعیت و نیرروی  اجتماعی، نهادها و   سازمانشناختی دارد، شامل عناصری چون قشربندی ساختار اجتماعی که مفهومی جامعه

کره بورواهیم سراختار    ترین عناصر ساختار اجتماعی است. بررای ایرن  انسانی، خانواده و ازدواج و ... است. قشربندی اجتماعی از مهم

یردانی و اباارهرای آن از   بایسرت برا تیقیر  م   می اجتماعی یا یکی از عناصر آن به عنوان مثال قشربندی را در جامعه مطالعه نماییم

ای که بوواهیم قشربندی را در جامعره آوری دادهای الزم پرداخت. اما برای اینجمله مصاحبه و مراجعه به نهادهای ذیربط، به جمع

، که از ما فاصله تاریوی یا جغرافیایی دارد، بررسی نماییم، یکی از بهترین اباارِ ممکرن، اشرعار شراعران همران زمران و مکران اسرت       

ای اسرت کره در آن   ترین فرزند زمانهثالث، اجتماعیی خویش است و البته مهدی اخواناند شاعر فرزند اجتماعی زمانهچنانکه گفته

ای تراریوی از  ای نداشته باشیم اما شعر او سندی است بر تیوالت برهره کرده. شاید از نظر تاریوی از دوران اخوان فاصلهزندگی می

ن مقاله به بررسی قشربندی اجتماعی در اشعار اخوان ثالث خواهیم پرداخت و ابیاتی که به قشربندی مرتبط است کشور ایران. در ای

 را ذکر خواهیم کرد.  

 

 ثالث، ساختار اجتماعی، شعر، قشربندی اجتماعیاخوان های کلیدی:واژه
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Abstract 

 

Social structure as a sociological concept, include elements such as social stratification, institutions and 

organizations, population and labor, the family and marriage and so on. Social stratification is the most 

important elements of the social structure. To study the social structure or one of its elements, for 

example, stratification in society, we must collect data by field research and its tools such as interview 

and referring to the relevant institutions. But for investigation the stratification in a society that we have 

historical or geographical distance, one of the best tools is poetry of poem of same time and place, as 

said that poet is the son of his times and certainly Mehdi Akhavan Sales is the most social child of his 

times. Maybe we do not have the historical period distance from his times but his poems is a document on 

development of a historical period of Iran. This article examine the social stratification in Akhavan sales 

poetry and mention to verses that linked to stratification.  

 

Keywords: Akhavan Sales, social structure, poem, social stratification  
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 مقدمه

-، به خصوص جامعره (Sociology) شناسیترین مباحث جامعه، از کلیدی(Social structure) مبیث ساختار اجتماعی -الف   

 همرواره مرورد توجره عالمران علروم اجتمراعی بروده اسرت         ،(social fact)شناسی کالن است که در قالب حوزه واقعیت اجتماعی

ای در این حوزه از مباحث علوم اجتمراعی وجرود   های موتلف و گاهاً پراکندهبه همین دلیل تعاریف و نظریه (.122: 1383)غفاری، 

هراى   کره میران افرراد یرا گرروه      دداننر رتبط مری به روابط و مناسبات نسبتاً ثابت و تقریباً پایدارى مرا  ساختار اجتماعىدارد. عموماً 

 .اند، برقرار باشد ها و هنجارهاى فرهنگى گرد آمده مشترکى از ارزش یاجتماعى یک جامعه که تیت مجموعه

 

های براال و یرا پرایین    در موقرعریت(Social Status)  را از نظر پایگراه اجرتماعی مردمدر مناسربات خود با دیگران،  جامعه -ب

هایی که توانا آن شود.می اگون نهای متفراوت و متشکل از قرشررهای گوکنند، به همین لیاظ جامعه دارای بورشبندی میطبقه

 Social)قررشربندی اجتمراعی    .گیرنرد مری  هرای پایین قررار باالی جرامعه و دیگرران در الیه یالیه و قردرتمرنرد هرسرتند در 

stratification زمانی که افرراد جرامعه طی مدتی طوالنی برا هررم    آیرد.می ن افراد جامعه به وجروداز کرنرش مرتقابل میا( نیا

بنردی  هایی که با هم تفراوت دارنرد را برا یکرردیگر مقایسره و رتبره     گروهو کرنرش متقابل داشرته باشرند، تمایرل دارند که افرراد 

 .آیدمی ه میاناز اینجراست که بیرث از قرشرربرندی اجرتماعی، در جروامع ب .کنند

 

ی ایرن سراختار کره یکری از عناصرر اصرلی آن       شاید بهترین میمل برای بررسی ساختار اجتماعی و عناصرر تشرکیل دهنرده    -ج

ای موارد ناآگاهانه، ایرن مباحرث را در   ی اشعار شاعرانی است که گاه آگاهانه و با زیرکی و در پارهقشربندی اجتماعی است، مطالعه

 اند.دادهاشعار خود جای 

 

تروان برا   ثالث از آن دست شعرهایی است که با خواندن آن عالوه بر شناخت جامعه پیرامون ایرن شراعر، مری   شعر مهدی اخوان -د

 دقت نظر، ساختار اجتماعی جامعه و عناصر این ساختار را در آن به بررسی نشست. 

 

 ثالثقشربندی اجتماعی در اشعار مهدی اخوان

شناختی است که اشاره به واقعیتی دارد که مطاب  آن، هرم افرراد و هرم    ترین برداشت، مفهومی جامعهرایج قشربندی اجتماعی در

شروند. فراینرد   ی باال یا پایین پنداشته مری ی قشرها یا طبقات تمایایافتههای متشکل از افراد به عنوان عوامل تشکیل دهندهگروه

اند ها عبارتگیرد. برخی از این ویژگیها صورت میای از ویژگیخاص و یا مجموعههای کلی یا تمایاگذاری بر اساس برخی ویژگی

از: قدرت، حیثیت شغلی، درآمد یا ثروت، تیصیل و دانش، موقعیت خانوادگی و گروه قومی و موقعیت در اجتماع میلری )مرارتین   

 (.  8: 1381لیپست، 
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ثالرث کره   شود، شواهدی از اشعار مهردی اخروان  تمایا بین اقشار جامعه میهایی که باعث در ادامه این بیث، با تعریف ویژگی     

 مرتبط با ویژگی مد نظر، جهت شناخت اقشار موتلف جامعه آن زمان ایران است را ذکر خواهیم کرد.

 

 (powerقدرت ) -1

از این جهت که از توان مطیع خود  توان گفت، قدرت عبارت است از هر نیرو یا اقتدار فردی یا جمعی،شناسانه میبا بیانی جامعه"

(. بنرابراین  286: 1375)بیررو،   "های آنان، برخوردار اسرت. ساختن دیگران، به اطاعت واداشتن آنان، و یا ایجاد آشتی بین خواسته

چررا کره    تواند با تکیه بر قدرت خود در سطح باالیی از قشربندی اجتماعی قرار بگیردیک اجتماع قدرتمند میتعریف، یک فرد یا 

، "خران "ثالث دقت نظر داشته باشیم به افراد مقتدری به نرام  قدرت اقناع کافی برای توده مردم را دارد. اگر در اشعار مهدی اخوان

 خوریم.بر می "سردار"یا  "ارباب"

 (.63: 1388)اخوان ثالث،  "عایا و مهربانی! اربابچه عمر راحتی دنیای خوبی / چه " -

 (.64: 1388آخر رحمش آید )اخوان ثالث،  اربابکه الی  دردناکست / ولی درست است این

 

 بجنورد سردارخدا، ، ایخان خاناناز "

 (.162: 1388)اخوان ثالث،  "خدا، دل زار و زارونمن شکوه دارم، ای

قشرربندی اجتمراعی، در براالترین    ها با توجه به قدرت انتسابی و بعضاً اکتسابی که در دسرت داشرتند در هررم    ها و خانارباب     

اند. اخوان ثالت در نیمه ابتدایی حیات خود از نادیک شراهد اعمرال و   ترین گروه اجتماعی زمان خود بودهسطح قرار گرفته و مهم

ر شرعر  طور که در اشعار باال آمده است، برآیند اعمال و رفتار قشرر مرذکور بره زیبرایی د    رفتار این قشر از جامعه بوده است. همان

 ثالث نمود پیدا کرده است.اخوان

 طراز با خان، سردار و ارباب، قدرت، ثروت و احترام دارند!شوند که همالبته گاهی در شعر اخوان دزدهایی نیا پیدا می       

 توانم گفتمی دزدِ آقا

 بود. حضرتش بسیار واال

 فرو برده شأن و شوکتخانپوشی پاپیون مشکی، عصای شیک

 (.210: 1388است خیلی دزدِ آقا بود )اخوان ثالث،  راستش این دزدِ آقا      

 اشراف مَنشانه؟ ودزدِ آقایانه 

 بعد هم پرسیدم؛ امّا همچنان در دل:

 (.214: 1388گویم بگو، یا نه؟ )اخوان ثالث، راست می ،دزدِ آقا
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 حیثیّت شغلی -2

-. در شعر مهردی اخروان  در جامعه دارنداز دیدگاه افراد که بعضی از مشاغل  است ، آبرو و احترامیپرستیژ همان "حیثیّت شغلی"

شود آنها را از لیاظ حیثیّت بره چهرار   ثالث از مشاغل زیادی نام برده شده است که با توجه به نوع برخورد شاعر با این مشاغل می

 ی باال، متوسط، پایین و پَست تقسیم کرد:رده

 ر شعر اخوان، مشاغل رده باال شامل کارهای هنری، تجارت، کارمند دولت بودن و ... است.از منظ مشاغل باال: -الف     

 مشاغلی که با هنر سر و کار دارند. -1

 (.8: 1388، ظلم بین که گردون کرد / اسیر پنجه یک مشت خار و خس ما را )اخوان ثالث، ی هنرمشکوفه

 (.10: 1388یکی نغمه سودند مرا )اخوان ثالث،  ی جادوی بهشت / دامن افشان چوطربوانه سازاننغمه

 تجارت -2

 ها خورده.اش را گرگگله شبانی

 (.137: 1388ی کاالش را دریا فرو برده )اخوان ثالث، تاجروگر نه 

 دور دریا بارهایو صیادان 

 هاها و بردنها و بردنو بردن

 (.142: 1388ها ... )اخوان ثالث، ها  و کشتیها و کشتیو کشتی

پرس از مشرروطیت معررن منالرت و مروقعیتی متمرایا از سرایر         "حقوق بگیر دولت"و  "کارمند دولت"عنوان مشاغل دولتی:  -3

های زندگی آنران مشرهود برود. کارمنردی دولرت نروعی       ی جنبهقشرهای اجتماعی گردید. این تمایا در لباس، رفتار، گفتار و همه

 (. 39: 1383االمینی، تر بود )روحها بیشتر و مطمئنکارمندان دولت نسبتاً از درآمد سایر حرفهشد و نیا حقوق افتوار شمرده می

 "آقای دفتردار"مثل من امروز زندانی، اما پیش از این 

 (.204: 1388مردِ شوخی تابِ خوشرفتار )اخوان ثالث، 

درودگری، صیادی و... بوده است که در جرای جرای   گری، کشاورزی، دامداری، این مشاغل شامل نظامی مشاغل متوسط: -ب    

 ثالث حضور دارند. به شواهد زیر نگاه کنیم:شعر مهدی اخوان

 گرینظامی -1

 (.8: 1388ما را  )اخوان ثالث، عسس  ست اینگر سیه مستند / ولی به طیره گرفتهدو ترک چشم تو آشوب       

 هاها و بردنها و بردن... و بردن

 هاها  و کشتیکشتی ها وو کشتی 

 (.143: 1388ها )اخوان ثالث، گَشتیها و گزمهو 
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 کشاورزی -2

 (.10: 1388مرا )اخوان ثالث،  درودندو  کِشتندوه که کُشتند مرا مستی و می، بسکه چو گل / به سرا پای تو 

 گفت:

 (.167: 1388ست )اخوان ثالث، ها و از پیوندها کافیآبیاریگپ زدن از  -

 اریدامد -3

 (.15: 1388)اخوان ثالث،  کند یله / در این دشت ازرق تا به هر سو چرا کند شبانیاش را بیسپی گلّه

 درودگری -4

 گفت با لبوندی افسرده: دروگرولی پیر 

 (.54: 1388)اخوان ثالث،  "بارددارد، ولی هرگا نمیفضا را تیره می"

 گفت با لبوند زهرآگین: دروگرو آن پیر 

 (.56: 1388)اخوان ثالث،  "بارددارد، ولی هرگا نمیتیره میفضا را "

 صیادی -5

 ناکامی که هر شب خسته و غمگین،صیاد  همچو آن

 (.100: 1388تورش اندر دست )اخوان ثالث، 

واالی هرا مقرام   ثالث گاهی بر باالی تمامی مشاغل نشسته و صراحب آن مشاغل رده پایین در شعر اخوان مشاغل پایین: -ج     

 انسانیّت دارد!

 صغیر دکّه به دستز آن 

 فقیر طالع بینو آن 

 (.58: 1388و آن سگ سیه که دود )اخوان ثالث، 

هرایی را  کنند که سیلیی است بر گونه انسرانیت! نمونره  گاهی برخی افراد برای خود مشاغلی را انتواب می مشاغل پست: -د     

 :خوانیمثالث با هم میدر شعر مهدی اخوان

 دزد و راهان  -1

 (.19: 1388)اخوان ثالث، هم بر پوچی کاالی من گرید  دزداجل خندان رسید و اشکریاان رفت و بوشودم / فغان کین 

 (.71: 1388تنها )اخوان ثالث،  رهزنینه صدای پای اسب 

 من به اشکش خیره از این سوی و باز
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 (.95: 1388مسکین برده سیگار مرا )اخوان ثالث،  دزد

 گدایی -2

 پیر گداآن شکسته 

 و آن دونده آب کدر

 (.58: 1388و آن کبوتری که پرد )اخوان ثالث، 

 یا نهان سیلی زنان، یا آشکار

 (.92: 1388ست )اخوان ثالث، ها شدهپست گداییی کاسه

 

 درآمد یا ثروت -3

ثروت از مفاهیم عرامی اسرت کره در    و  شودمی افاایش در سرمایه است که از فروش کاال یا خدمات به مشتریان حاصل ،درآمد    

شود. بطور خاص ثروت، از مفاهیم اقتصادی است که به فراخور نروع نگراه و جایگراه مرورد      های موضوعی موتلف استفاده می حوزه

ه کیفیت و توان شاخص تعیین جایگاه اقتصادی هر فرد دانست ک است. ثروت را می استفاده قرار گرفته، تعاریف متفاوتی از آن شده

ثروت در اکثر موارد نروعی از قردرت را برا خرود دارد. در       است.  کمیت آن در تقسیم بندی طبقات اجتماعی فرد نیا تعیین کننده

 بینیم:ثالث به وفور آن را میمقابلِ واژه ثروت، واژه تهیدستی و فقر قرار دارد که در اشعار مهدی اخوان

 (.29: 1388)اخوان ثالث، کشم من عذاب هر دو عالم میروی / درین، در آن سیه تهیدستم

 ز آن صغیر دکّه به دست

 طالع بینفقیر و آن 

 (.58: 1388و آن سگ سیه که دود )اخوان ثالث، 

 

 تجربه و دانش   -4

ءتجربه"مص. ]ع[ " تجربه: الف(     
  (.292: 1388)عمید،  "آزمایش، تجارب جمع ،)تَ. رِ. بَ( آزمئدی "

 (.459: 1388)عمید،  "اسم مصدر از دانستن، دانندگی،دانایی، علم و فضل "danisnپ "ا. مص. )ن( "ب( دانش:        

انرد کره آنهرا را بعضراً از لیراظ اقتصرادی و       ی دوران و جوامع دارای مقام و منالت ویژه بودهافراد با تجربه و دارای دانش در همه 

طرور کره از شرواهد    همران -ثالث نیا داده است. در اشعار مهدی   اخواندی اجتماعی قرار میبیشتر از نظر معنوی در باالی قشربن

 دهد:تجربه و دانش به فرد منالت اجتماعی باالتری نسبت به سایرین می -پیداست

 (.23: 1388دارم )اخوان ثالث،  دبستانپیش و پس ست / حال اطفال گریاان ز  جفای پدرمو  جور استاد
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 ی خویش بوشیدهمیوه حرمت پیرانچنان که هم

 (.111: 1388)اخوان ثالث،  داد استی انکار و وهن و غدر و بیعرصه

 عیّاری که خوی آدمیت  داشت آخوندِزنده دل 

 نه همین تنها برای دین،

 (.218: 1388که برای ملک و ملت نیا ... )اخوان ثالث، 

 ها؛جرم و جنایت ءیا بگوید قصّه

 ها تا کدامین مرز؛تا چه حدّ است و بدیکه خرابی 

 (.219: 1388)اخوان ثالث،  هاروایتو احادیث و بیارد از 

 

 موقعیت خانوادگی و گروه قومی -5

از  همرین مرورد فررد   بوشرد و تیرت تررثیر    موقعیتی ممتاز به فرد می، نسب و یا اصل نیاکانخانواده،  الف( موقعیت خانوادگی:   

 گردد.یم برخوردار در جامعهموقعیت خاص 

 (40: 1388)اخوان ثالث،  "عالم بسان خلد مولّد کند همی"گفت که: بایست فرودین /  جدّم بهار 

شود که به یک فرهنگ )دین، زبان، آداب و رسوم و...( تعل  داشرته باشرد و از ایرن طریر      ب(گروه قومی: به گروهی گفته می     

 .شناخته شود

 (.73: 1388)اخوان ثالث،  همان بیرنگِ بیرنگم، زنگم، نه از روممنه از 

 را  تازیو  ترکو  فرنگهای ستم

 (146: 1388کرد )اخوان ثالث، میترا می شکایت با شکسته بازوان

 کولیکاروان اگر چه حالیا دیریست کان بی

 از این دشت غبارآلود کوچیده است،

 (156: 1388 و طرن دامن از این خاک دامنگیر برچیده است )اخوان ثالث،

 درفش قهر،

 از نظام دهر، یهودی)نمای انتقام ذلت عرق -

 (157: 1388)اخوان ثالث،  -لجن در لج، لج اندر خون و خون در زهر(

 های قدیمی،در کوچه پسکوچه

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

 

 های شلوغ و پر انبوه غوغا،میوانه

 (.173: 1388)اخوان ثالث،  کلیمی، ترسا، ترکاز 

تواند برای فرد حایا اهمیت بسیار باشد، تا جایی که متشوص یا تعل  داشتن به یک گروه پر قدرت میی انتساب به یک خانواده  

کند و البته نداشتن پیوند، فرد را به طبقات پایین جامعره  گاهی تعل  به این خانواده یا گروه جایگاه فرد را در اجتماع مشوص می

 دهد.سوق می

 

 موقعیت در اجتماع محلی -6

 و منرافع  شناسرند، نیازهرا  مری  با مرزهای میدودی است که افراد در آن همدیگر را ،ع میلی، حوزه جغرافیایی مشوصک اجتمای

ه اهردان  بر انرد و بررای دسرتیابی    اند و برای رفع نیازهای مشترکشان اهدان مشترک طراحری کررده  مشترکشان را شناسایی کرده

بعضی از ایرن اجتماعرات    کننداند و در اجرا نیا با هم همکاری میبینی نمودههایی را پیشفعالیت ریای نموده ومشترکشان برنامه

گیری طبقره  باشند که این صفات در شکلتر یا در ناد جوامع همسایه، حایا صفات مثبت یا منفی میمیلی، در یک اجتماع بارگ

ای دیگرر را داری فرالن   راد یرک جامعره، مرردم جامعره    ایم که افکه بارها شاهد بودهکند. چنانها تاثیری بساا ایفا میاجتماعی آن

 خوانند.صفت خوب یا بد می

 برای روشن شدن مبیث به شاهد زیر توجه کنید:

 (82: 1388)اخوان ثالث،  کولی دست افشان و پاکوبان بسان دختر رقصیدو می

 ثالث نیا نمود پیدا کرده است.اخواندهند و این در شعر مهدی ها نسبت میرقاصی از صفاتی است که در ایران به کولی

 

 گیرینتیجه

و بره طرور   منش هر جامعه ر و فتاه رهندن دشارر نو د رتولیر و ارکه یورشدم، فرهنگی مرو جتماعی اندگی ب زتازباشعر شاعران،   

 به بیان دیگر شاعر، فرزند اجتماعی زمانه خویش است.  ست. ی انسانی اکلی شناسای ساختار اجتماعی یک توده

تروان از اشرعار   در این موتصر بر آن بودیم تا ضمن آشنایی کلی با قشربندی اجتماعی به این دغدغه ذهنی که تا چه حد مری      

نیرا دیردیم شرواهد بسریاری در اشرعار       گونه که پیداست و در متن این مقالهشاعران به قشربندی یک جامعه پی برد؟ برسیم. آن

ثالث است که به قشربندی و به طور کلی ساختار اجتماعی مرتبط است. با نگاهی کیفی و تیلیلری بره شرعر مهردی     مهدی اخوان

تروان بسریاری از خررده    اجتماعی جامعه خود اسرت مری  -گر در عرصه جامعه و جریانات سیاسیثالث که البته شاعری کنشاخوان

های شعر شاعران هرر  شناسی بتوانند با مراجعه به مجموعهای زمانه او را شناخت. امید است پژوهشگران ادبیات و جامعههفرهنگ

 هایی صییح و دست اول از آن جامعه برسند.   زمانه، به داده
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