
 

 خوان در شعر ا هویّتاز  سیسمگیری مبتنی برکلاسیتحلیل جهت

 6ینجمه درّ

 دهیچک
شوود ر و خواننوده اطلواق میدار و هدفمند از سوی مفسّبازخوانی به خوانشی جهت

خواص موورد تحلیول و بازکواوی  ییام را بر اساس یک مفهوم یا نظریهکه متن یا پ

ثالو   و زبوان شوعر اخووان کوه ذهوندهد. در این جستار با توجوه بوه اینهرار می

فرازهوا و فرودهوای تواریخی،  یهایوران بوا همو یگذشته ای روشن به سویدریچه

های گورایش بوه ملی به عنوان یکی از مؤلفه هویّتسیاسی و فرهنگی است، مفهوم 

 تعریوف ،هویّتو بازنمود آن در شعر وی مورد بح  هرار گرفته است.  سیسمکلاسی

 بوه اتعلّو احسواس اسوت و "دیگری" مقابل در خود کیستی و خود از گروه یا فرد

 را ملی هویّت .اندگرفتهشکل هبل از آن عناصر که است معنوی و مادی ایمجموعه

 و تعهد است، احساس اجتماعی نظام در هویّت سطا ترینمشروع و فراگیرترین که

 نهادهوای و هوا، هنجارهواباورهوا، ارزش .انودکرده تعریف جامعه به نسبت وابستگی

. دارنود در این تعریف جایگاه ویوژه ادبیّات و رسوم و زبان، دین، آدات مثل فرهنگی

 بخشوی هووام در اخووان بدیلبی جایگاه بررسی موضوع این طرح از نویسنده هدف

 در اخوان شعر گیریشکل از آنجا که .است معاصر ایران شعر در ملی هویّت مفهوم

 یههاطبوو و حکومووت رایوو  هایسیاسووت بووا هماهنووگ اول و دوم پهلوووی عصوور

ایرانوی و یوا لااهول  و ملوی هویّوت به س ردگیدل یدر عرصه عصر، آن روشنفکران

چوون  مفواهیمی بور هاسوال آن هایآرمان با لذا هماهنگ استم بوده تظاهر به آن

 از نوسوتالژی، صویانت ،(یسمیآرکا) گراییناسیونالیسم( باستان) گراییملی اسطوره،

 ویرانگور دشومنان با هجووم ایرانی و ستیز هومیت به فرهنگی، توجه و ملی مرزهای

 .کندمی تأکید

گرایوی، ملوی، باسوتان هویّوتثالو ، بوازخوانی شوعر،  اخووان :یدیککل یاههواژ

 سیسمکلاسی

 

                                                 
 ی مسؤول( )نویسنده دانشگاه تربیت مدرس فارسی ادبیّاتدانشیار گروه زبان و  -1

drdorri_3415@yahoo.com 

mailto:drdorri_3415@yahoo.com
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 مقدّمه -3

ها چوه در شوکل امری متداول میان انسوان هویّت یهلاز دیرباز پرداختن به مسأ

محسووت زنودگی انسوانی هوای اصولی هفردی، چه جمعی بوده و یکوی از دغدغو

 هویّتآشکار کردن  یهشده است. بسیاری از منازعات در تاریو مربوط به نحومی

 .(75:6954رجوایی، ) شوودمربووط می« ابوراز وجوود » نوعی بوده است کوه بوه

بوه  مآدمی را به خوود مشوغول داشوته ذهن، تمدّناز آغاز  هویّتهرچند موضوع 

ر اجتماعی فرهنگی جامعوه معنای امروزی حاصل دیالکتیک نظام ذهنی و ساختا

 آید.حسات میهای انسان معاصر بهترین چالشاست و از جمله مهم

 6معروف برسردرِّ معبد دلفوی یهرا از آن زمان که این آموز هویّتردپای موضوع 

 یهتوان به عنوان هستاست تاکنون می شدهحک« 8بشناسخودت را »به صورت 

رهبوری، ) علووم انسوانی در نظور گرفوت یهبنیادی بسیاری از مطالعات در حووز

67:6955.) 

، 9مانند من فواعلی هویّتد برای متعدّ مرتب و یا نزدیک و  مترادفوجود مفاهیم 

، آگواهی از 3، بازنمایی خود5از خود تصوّر، 5، درک از خود1، خود7، ما4من مفعولی

 ز، نیوز شواید ا67، شخصیت64، سوپر اگو69، اگو68خود هویّت، 66، خودانگاره60خود

                                                 
1 Delphi temple 
2 Know yourself 
3 I 
4 Me 
5 we 
6 self 
7 Self-perception 
8 Self-image 
9 Self-representation 
10 Self-awareness 
11 Self concept 
12 Self identity 
13 Ego 
14 Super ego 
15 Personality 
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در اکثر علوم زیستی و انسانی موردتوجوه  هویّتاینجا سرچشمه گیرد که مفهوم 

 هویّوتبندی کلی به را در یک تقسیم 6هویّت(. 58،6959دوران، محسنی:) است

فراینودی  هویّوتاز نظور جنکینوز  امّوا مکننودجمعوی بخوش می هویّوتفردی و 

ملوی،  هویّوت جمعوی انوواعی چوون هویّت(. برای 8001هاینس،) اجتماعی است

 گیرند.دینی در نظر می هویّتفرهنگی و  هویّتایرانی،  هویّت

های گوناگونی چون رفتارهای فوردی و ملی، در بسترها و زمینه هویّتهای مؤلفه

رسد. بدیهی است با ظهور می یههنر و میرا  فرهنگی به منصّ ادبیّاتاجتماعی، 

 ادبیّواته و عامّو ادبیّواتعاصور، م ادبیّواتکلاسیک،  ادبیّاتجستجو و کنکاش در 

« شایسوت و نشایسوت»، « بایدها و نبایدها»، «آرمان و آرزو»داستانی و نمایشی، 

شوود و از ایون میوان بوه یقوین می هویوداایرانیوان « ها و تردیودهایپرسش» و 

های این اصول و عناصر در شاعران و نویسندگانی که از دنیای غیر واهعوی و جلوه

کا دارند، بهتور گرایانه اتّهای واه گیرند و بر بنیانیویته فاصله میذهنی و سوبژکت

 تحلیل و بررسی است.تر هابلو روشن

یکوی از  ملوی را در هویّوتها و ابعواد نگارنده در این جستار در نظور دارد مؤلفوه

از  دور ترین شاعران معاصر ایرانی یعنی مهدی اخوان ثال  بوهترین و ملیمیهنی

هوای دارانوه و صورفاً مبتنوی بور واهعیتو جانب گرایانهو نقدهای مطلا هاداوری

بررسی و کاوش هرار دهد. مفوروض  مورد گذارتأثیربازتات یافته در آثار این شاعر 

ثال  بر  اخوانملی در شعر  هویّتپیش رو آن است که مفهوم  یهاساسی در مقال

اخووان،  یهدر شوعر و اندیشو سیسمالتزام به کلاسی اساس تمایل به آرکاییسم و

  شکل و هوام گرفته است.

 

 

 پژوهش هایپرسش-3-3

                                                 
1 Identity 
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 ند؟اامملی در آثار منظوم اخوان ثال  کد هویّتها و عناصر فهمؤلّ ترینمهمالف(. 

ملی در شوعر اخووان را بوا توجوه بوه عناصور  هویّتتوجه به  توانت(. چگونه می

 کلاسیک موجود در شعر او تحلیل کرد؟

 پژوهش یهشینپی-3-0

اخوان پژوهی در هالب مقاله و کتوات تحریور شوده  یهاگرچه آثار فراوانی در حوز

ملی در آثار وی تاکنون در پژوهشوی مسوتقل ارائوه  هویّت مبانیبازخوانی  ماست

 نشده است.

ای با عنووان های مشابه وجود دارد عبارتند از مقالهبرخی از مقالاتی که در زمینه

( در 6953) اخوان از یوسوف عوالی عبواس آبواد یملی در اندیشه هویّتایران و 

در شوعر  هویّوتمطالعات ملی که این مقاله برخی اصطلاحات مربوط بوه  یمجله

سیسم و آرکاییسوم های مربوط به مکتب کلاسیفهاخوان را بررسی کرده و به مؤلّ

نیوز در حاضور ن رداختوه اسوت. مقالوات دیگوری  یدر شعر اخوان از منظر مقاله

شناسی برخی از اشعار مشهور اخوان و یوا بررسوی شناسی یا نشانهروایت یزمینه

متعهد در آثار اخوان در دسترس است که برای انجام پوژوهش حاضور بوه  ادبیّات

 ها مراجعه شده است.آن

 چارچوب مفهومی پژوهش-0

نوای در زبوان انگلیسوی بوه مع idemی از ریشه identityی معادل واژه هویّت

، عربی است. معنای اصطلاحی این کلمه هویّت یهمشابه و یکسان است، اصل واژ

هوایی هوم کوه معادل .(99:6958الطوایی، ) با ذات اسوت انطباقحاد به ذات یا اتّ

هموانی، هماننودی، انطبواق،  ایون :شووند عبارتنود ازاسوتفاده می برای ایون واژه

 .(19:6954لک، ) ماهیت، شخصیت، گوهر و ذات

تواریو بوه  یهبخش اعظم فکر و ذهن بشور را در گسوتر، هویّتموضوع و مفهوم 

ترین علامت پرسش در ساختار اندیشوه و احسواس خود معطوف داشته و اساسی
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کوه « مون یوا خوود »مهم کوه  یهشود. یعنی توجه به این نکتبشر محسوت می

فوردی،  کیسوت و وجووه و ابعواد« مون»در تقابول بوا « غیر یوا دیگور» هستم و 

بر ایون نکتوه تمرکوز  هویّتدیگر بیانچیست؟ به« من»اجتماعی و فرهنگیِّ این 

 «نگرنود؟بینم و دیگران چگونه بوه مون میمن چگونه خودم را می»  کند کهمی

 .(5:8004وارد، )

پیوند ژرفوی دارد. هنوری تاجفول در تعریوف « غیریت» یهبا پدید هویّتمفهوم 

 تعلّوارا کوه بوه آن  هواییآنکند یعنی فرد می یدتأک« تعلّااحساس »بر  هویّت

ندارد غیر و برون گوروه در  تعلّاهایی را که به آن دارد به عنوان درون گروه و آن

در دیدگاه جنکینز مفهوم تشابه و تموایز مطلوا در  .(8001اوآتی، ) گیردنظر می

ها و تموایز ا خودیآید تشابه بحسات میاز مفاهیم مهم و کلیدی به هویّتمفهوم 

  .(7:6956جنکینز، ) هابا غیرخودی

ها و لوذا مقولوه مرنودملی عناصر پیدا و پنهان بسویاری مؤثّ هویّتگیری در شکل

ها، توواریو، زبووان، دیوون، سوورزمین، اهوووام و طوایووف، هایی چووون اسووطورهمؤلفووه

فکوری و فرهنگوی،  هوایمیرا هوا، ها، آیینتهای هوومی مشوترک، سونّخاطره

ها عامول دیگور را بایود در نظور گرفوت کوه هریوک ها و دهن و شخصیتههرمانا

 توأثیرگوذار باشود. ایون تأثیرملی  هویّتنوعی و تا حدودی، در تکوین تواند بهمی

سورزمین چنوان  مثولهمواره یکسان و به یک اندازه نیست. گواهی یوک مؤلفوه 

هود بوه هموین دالشوعاع خوود هورار میها را تحتفهیابد که دیگر مؤلّاهمیت می

-تواند در موهعیت زمانی یا مکانی خاصی اهمیت درجوهترتیب هر عامل دیگر می

 چندم پیدا کند. یاول یا درجه ی

جمعوی بایود  هویّوتملی را به عنوان یکوی از انوواع  هویّتفر معتقد است رزازی

هووا، اعتقووادات، هنجارهووا، نهادهووا، ارزش) تفکوور یهمشووترک در نحووو یهشوویو

د و تکلیف نسبت احساسات و تمایلات یک گروه که نوعی احساس تعهّرویکردها( 

 .(604:6953رزازی فر، ) انگیزد، تعریف کردگروه را برمی به آن
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ای و هاجتماعی بر اساس مراتب همبستگی اجتماعی بوه خوانوادگی، محلّو هویّت

از شود که در این میان بسویاری تی و جهانی تقسیم میای، هومی، ملی، امّمنطقه

حووال ملووی در جهووان امووروز فراگیرتوورین و درعین هویّووت معتقدنوودمتفکووران 

 اجتماعی است. هویّتترین سطا مشروع

برخی از پژوهشگران پیوندهای خاکی، پیوندهای خوونی و پیونودهای فرهنگوی را 

 ( و برخووی بووا رد446:6959ّنووادرپور، ) داننوودملووی می هویّووتاصوولی  رکوونسووه 

 هویّوتاند کوه و عدم پذیرش بعد فرهنگی، مدعی شودههای نژادی و خونی بنیان

ملی ترکیبی از عناصور  هویّترو معتقدند ملی دارای بعد اهتصادی نیز هست ازاین

 (.5:6950رواسانی، ) دینی، طبقاتی و تاریخی است

، موردم و در یوک ادبیّواتسرزمین، دین و آیین، آدات و مناسک، تاریو و زبان و 

هوا را ملوی آن هویّتت احساس و شدّو پایبندی اعضا به اتعلّ میزاناجتماع ملی 

 .(65:6950یوسفی،) سازدمشخص می

دیودگاه -8دیودگاه جووهرگرایی -6سه دیدگاه عمده وجود دارد:  هویّت یهدربار

هوا هویّتگورا، . در دیدگاه جوهرگرا یوا ماهیوتگفتمانینظریات -9ساختارگرایی 

ای اجتمواعی را برسواخته هویّوترگرایان رنود. سواختامثل جوهرها ثابوت ولایتغیّ

شورای  اجتمواعی  یهساخته و پرداختو هویّتدانند که از جایی نیامده است. می

 حتّیها هستند. ها، دستاورد گفتمانهویّتدر نظریات گفتمانی،  امّاهاست. انسان

: 6953 تاجیوک،) هوا هسوتندگفتمان یهمقولات اجتماعی هم ساخته و پرداختو

65-65). 

های چنوود سووویه ملووی فرآینوودی ترکیبووی اسووت کووه از ابعوواد و مؤلفووه هویّووت

های مختلف، عناصر زبان، نژاد، دیون و فرهنوگ، شده است. از میان سویهتشکیل

د در گویکنند تا جایی که رواسانی میایفا می ایویژهملی نقش  هویّتدر تحلیل 

ایود در نخسوتین گوام ملی از سه عنصر زبان، تاریو و دین مشوترک ب هویّتبات 

 (.88:6950رواسانی، ) سخن گفت
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 هویّتاگرچه رواسانی از سه عنصر زبان، تاریو و دین مشترک در تحلیل گفتمان 

های دیگر گسوترش داد. به شاخص توانمیملی سخن گفت این ارکان اساسی را 

ه تووان مشواهدزیور می یگانوههفوت الگویساع یافته را به اجمال در این ابعاد اتّ

 د:کر

یوابی شخصویت افوراد یوک ناامسوگیری و که عامل اصلی شکل بعد اجتماعی:

علیخوانی، ) جامعه و انسجام شخصیت اجتماعی شهروندان و درنهایت ملت اسوت

941:6959). 

تواریخی خوویش  یهآگاهی مشترک افراد یوک اجتمواع از گذشوت بعد تاریخی:

 آوردد موویملووت را پدیوو یووکاسووت. ایوون بعوود، ذهنیووت مشووترک توواریخی 

 .(8005م آلوت، 99:6954م زهیری، 45:6959اسمیت،)

محی  جغرافیایی و اهلیمی شاخص عینوی مهموی در شوناخت  بعد جغرافیایی:

 خواطرتعلّابسوتگی و و بقای هر ملتی را دل هویّتملی است. عامل اصلی  هویّت

 .(451:6950کاستلز، ) دهدبه سرزمین تشکیل می

یوک واحود سیاسوی کوه  عنوانخاطر به دولت به اتعلّوابستگی و  بعد سیاسی:

 .(67:6955ابوالحسنی، ) یک کشور است اهوام یمنتخب همه

بخشوی بوه انسوان از هویّتمنب  لایزال معنادهی و  یدین به منزله وجه دینی: 

صونی  ) شوودمحسووت می جمعیلحاظ کارکرد اجتماعی، عامل مهمی در اتفاق 

 .(666:6954اجلال، 

های شهروندی هور فرهنگی مشترک در بین اهوام و گروه میرا  گی:وجه فرهن 

های تورین شواخصملی است. برخوی از مهم هویّتی در تقویت کشور عامل مهمّ

ها، فولکلوور، ها، اسوطورهها، اعیواد، رسووم و مناسوبتاند از سنتفرهنگی عبارت

 .(943:6959حیدری، ) سنتی، طرز پوشش، هنرهای ملی و بومی و ... هایارزش

، سوازمان شناسویهویّتو  هویّوتزبان یک ملت در دنیای  :ادبیّاتوجه زبان و 

دهد و ابزار مهم بورای حفوظ و معنایی و ساختار چیستی یک ملت را تشکیل می
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بینی و کونش اجتمواعی بوه شومار اندیشویدن، جهوان یهانتقال فرهنگ، وسویل

هوای هویّت یهها عامول سوازندپردازان زبان مشترک را تنرود. برخی از نظریهمی

 .(69:6333م پول، 95:6959مروار، ) کنندملی معرفی می

های داستانی، دیووان اشوعار، آثوار منثوور ادبوی مجموعه شاملآثار ادبی مکتوت 

ملوی در  هویّوتحکم و... موجب غنای احساس و  و ، امثالتصانیفها، کهن، ترانه

 گردد.یک جامعه می

تووان از ملوی در آثوار شواعران نمی هویّوت هایمؤلفهاصر و یقین در تحلیل عنبه

یسووم و ناسیونالیسووم کووه گوواه نمکووی از آرکایگرایووی و اثرگووذاری عناصوور ملی

گرایانه و نوستالژی عظموت گذشوته و اسوطوره وطن سیسمرمانتیگرایی، باستان

ولی آنچه بیشوتر در  مگذشت یحتشان پاشیده شده است به راگرایی بر شعرهای

های بوده است دیدگاه کلاسیک اخوان در برخورد با مؤلفه توجهین نوشتار مورد ا

بوده است. با این رویکرد مجموعه اشعار اخوان با استفاده از روش تحلیول  هویّت

توصیفی تحلیلوی بوازخوانی شوده اسوت و سو س مهمتورین  یمحتوا و به شیوه

 اند.بندی و ارائه شدهبقههای بازتابانده از این منظر در شعر اخوان طاندیشه

 پژوهش الگوی -3-0
اسولامی و  هویّوتایرانوی،  هویّوتی وجود دارد: هویّتدر کشور ایران سه آبشخور 

 .(57:6950آزادارمکی، ) مدرن و غربی هویّت

 نظور در تووانمی را الاضولاعمتساوی ثیمثلّ الگوی ملی، هویّت بدین ترتیب برای

 را مثلو  یهاعوده کوه ضولعی. کننودینی مویآفرنقش اضلاع از هریک که گرفت

 «ایرانیوت» عنصور اهمیوت، و اولویوت نوه و متقدّ و اوّلیت بر بنا دهدمی تشکیل

 فورود ایرانیوت عنصور بور و پیوندندمی هم به رأس در که را دیگر ضل  دو. است

 و دهنودمی تشوکیل «غرت عنصر و بودن مدرن» و(  تشیّ) «اسلامیت» آیند،می

  :است احیطرّ هابل شکل بدین ملی هویّت مثل  لگویا روازاین
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معاصور موجوب  یدر دوره آزاد ارمکی بر این باور است چنوین الگوویی خصوصواً

به نظر نگارنوده اضولاع  (.54همان:) هنگی و اجتماعی در ایران شده استتضاد فر

شود تا  های متفاوت باید ترسیمها و زاویههای مختلف با اندازهاین مثل  در دوره

 معاصور تواریو گویای واهعی اهمیت و میزان حضور تاب  خوود باشود. چنانکوه در

 تمرکوز باسوتانی ایوران خصوصواً ایوران عنصور بر صرفاً متفکران از گروهی ایران

 بوه منفورداً دیگور انود.گروهانکار کرده را( غرت) دتجدّ و اسلام وجه دو و اندکرده

 انترناسیولیسوم بوه صورفاً ترتیوب بدین و ندانموده توجه  تشیّ و اسلامیت عنصر

 یودیتا مهور دتجودّ و محووری اروپوا و غورت بور سوم گروه. دارند گرایش اسلامی

 نهادند.

+  ایرانیوت: نمودنود تمرکز ضل  دو بر هاگروه از برخی فوق مدل موزاییکی بنا بر

 غرت. و دتجدّ+اسلامیت غرتم و دتجدّ+  ایرانیت و اسلامیتم

امری منسوجم  هویّتفوق وارد است از جمله اینکه  یی نیز بر نظریهالبته نقدهای

توانود باشود و جهوت نمویهوم حتّویل از اموور متخوالف و و یگانه است و متشکّ

اگر بنا بر نظر فووق بوود  ،ایرانی هویّتهای موجود در معتقدند با توجه به تعارض

ید بر اساس عناصور را با هویّتبر اساس این نقد  ها پیش مضمحل شده بودمسال

 آن تعریف کرد و نه بر مبنای دیگری. یتشکیل دهنده
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 مؤثر شاعران از یکی به عنوان ثال  اخوان گردد روشن است نظر در مقاله این در

 یهووویّتاضوولاع الگوووی  یووا ضوول  کوودام بوور دوم در آثووار خووود پهلوووی یهدور

 است؟کردهتمرکز

 هاتجزیه و تحلیل یافته-6

 اخوان  شعر زبان -6-3

 هویّوت آن پی در و ملی هویّت توانمی آن با که است مهمی عامل ادبیّات و زبان

. است ملت یک افراد ارتباط عامل زبان، .(69:6333پول، ) کرد محقا را فرهنگی

بدیلی در استقرار عنصر نقش بی ادبیّات یهبالند یهدر حوز فارسی کاربست زبان

 و معمواری در کوه باشود شواعرانی معودود از ثال  اخوان شاید. دارد ملی هویّت

های سنتی زبان فارسی ها را از ظرفیتترین بهرهبیش خود شعری زبان مهندسی

 ثال  اخوان یستیآرکای زبان یهبرجست نقش بر توانمی که اینجاست برده است.

 .کرد تأکید فارسی معاصر شعر در ایرانی –ملی هویّت تبلور راستای در

 غلیظ و البتوه سیسمرمانتی و خراسانی مکتب سیاق و سبک به ونارغن در اخوان

 کوابا اتّ از این اَوستا و شاهنامه آخر زمستان، در .آزمایی کرده استطب  کلاسیک

 در موؤثرترین آثوار خوود را آفریود و انتقوادی رئالیسوم و اجتماعی سمبولیسم بر

 منسوجم، زبوان ربو« دارم دوسوت بور و بووم کهن ای ترا» عنوان با اثرش آخرین

کووه شووعرهای نیمووایی و غیوور چنان ورزیوودم تأکیوود هوودمایی دار وریشووه سوونتی،

بلواغی  عناصور و گزینویواژه زبوان، نحوو و کارگیری صرفبه لحاظ به اشنیمایی

 برجستگی خاصی یافته است. برای نمونه: سنتی

 

 یشپو در ایسوتد دیووار چو/تاریک شود ابری برون آیدمی سینه گرمگاه کز نفس

 نزدیوک؟ یوا دور چشوم ز/ چشم داری چه دیگر پس است کاین نفس/ چشمانت

   (35زمستان،)
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 چوون روشونش شوبان بوا/دیوانوه؟ هورن آیوین کو  ایون پایتخت/ کجاست هان

 (50:6950شاهنامه، آخر) افسانه هعر اندر شب چون تارش، و تنگ روزهای/روز

/ نشتر و شعله از ایهجرع سوزان شیشه، خمیر چون/ خوردفرومی را خود یهعقد

 حیواط در) ...بوود آن غوالبش هووت که بغضی یلقمه/ بردفرومی دشخواری به و

 (644زندان، در پاییز کوچک

ر اسوتفاده از زبوان فارسوی بوه عنووان عامول مهموی در با عنایت بوه نقوش موؤثّ

 هویّتهمبستگی ملی، تمرکز مثال زدنی اخوان بر زبان پارسی، وی را از نظر بُعد 

 دهد.او  هرار می یهانی در میان شاعران ایرانی در نقطزب

 کلاسی سیسم() گراییگذشته -6-0

بور یک وارچگی،  تأکیودملوی  هویّتمبانی  یهترین کارکردها در حوزیکی از مهم

یوان، کچوی) حاد و انسجام اجتماعی و تقویت روح ملوی اسوتهمبستگی، حفظ اتّ

 را ایورانی گذشوته به عامدانه ازگشتب سودای خود اشعار در اخوان .(63:6954

 ملوی هویّوت مفاهیم و وحدت مبانی تحکیم عامل را گذشته او. پرورانَدمی سر در

 .شودمی محسوت ایرانی –ملی یهشناسنام یبه مثابه که ایگذشته مداندمی

 ایوران سرزمین فرهنگ باارزش مظاهر به پایبندی را اخوان افتخار فسایی رستگار

 کوه اسوت بواور این بر و خواندمی فردوسی با اندیشههم و رأیهم را او و داندمی

 هنوری و ذهنوی تکامول یعرصوه در افتخوارآفرین و گسوترده خدمات منشأ وی

 را ثالو  اخووان گراییگذشته براهنی. (818: 6953 رستگار،) است بوده انسانیت

 کویمتّ اخوان عریشا هدرت از عظیمی بخش: »داندمی نظیربی معاصر یدوره در

 شواعران جمو  در اخوان ...خواند کلاسیک یهروحی باید را آن که است چیزی بر

 «اسووت مانووده رهیووببووی ادبووی یهکلاسوویت نوووعی داشووتن اعتبووار بووه نوووپرداز

 .(58-59: 6913براهنی،)

 یحووزه در هم و دارد برجستگی شکل و فرم یحوزه در هماخوان  کلاسیسیسم

 نظور بیشوتر کوه اخووان گرایویگذشوته از وجوه آن کهم چنانمایهدرون و محتوا
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. است زبان و فرم و شکل یحوزه در کندمی جلب خود به را مخاطبان و منتقدان

و  وی شوعر دفتور آخورین در حتّوی سونتی شعری هایهالب از ظغلی گیریبهره

 شوعر در سونتی بلواغی و بدیعی هایتکنیک و هاوزن و هاهافیه و هاردیف کاربرد

 دارد. گذشته فرهنگی هایمیرا  به اخوان س ردگیدل از نشان

 شوعر در اخووان مقوام و موه »که  است باور این بر پورنامداریان فرم، یهدرزمین

 توا او. است نو شعر و کهن شعر خاک و آت برز  در وی ایستادن ینتیجه معاصر

 ذهنیوت سواختار از ناشی که برز  این گِّل از را خود نشد راضی دلش عمر پایان

 سوبب به دهیقاً برز ، این در اسارت از رهایی از او ناتوانی. سازد رها بود او خاص

 «گرفووتمی مایووه خوواک در هووم و آت در هووم زدن دم در او ناامووتو توانووایی

 .(653: 6953پورنامداریان، )

 رشوع یگرایانهملی مندیهویّت در مهم عناصر از یکی اخوان فُرمال گراییگذشته

 روایوت و زبان چه و موسیقی چه هالب، منظر از چه اخوان. شودمی محسوت وی

 .است خراسانی شعر هدمای تسنّ تأثیر تحت

 حتّی اخوان که است باور این بر پورنامداریان دیدگاه نقد در مقاله این ینویسنده

ا برز  در اینجو ینظرم واژهه و ب است کلاسیک تشدّبه اشنوگرایانه شعرهای در

آنگواه بوه  بودانیم، فوردوس و دوز  فاصلحدّ را برز  اگر محمل مناسبی نیست؟

را فوردوس.  معاصر یهدور و داندمی دوز  را گذشته رسد محقا ارجمند،نظر می

ایشوان، آن باشود کوه  یهاگور نگور حتّوی گرایی آشکار اخوان،با توجه به گذشته

تووان بور کرده است باز نموید توهف فاصل میان سنت و تجدّ اخوان ثال  در حدّ

 آن کونم تأکید آن خواهم برمی که اینکته امّا ه گذاشت.کاربرد تعبیر دوز  صحّ

 نیمایی آثار در بلکه مگراستگذشته ،کلاسیک شعرهای در اخوان نه تنها که است

 است: کرده تأکید گراییگذشته وجه نیز بر نو هدمایی و

 هیهات حیف، هوم، آینده؟

 ته،گذش امّا و
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 (11 اَوستا، از این) افسوس

 اسطوره گرایی -6-6

سرگذشتی هدسی و مینووی اسوت کوه در زموان اولوین،  یهکننداسطوره، نقل "

 یهواویژگوی .(67 :6918الیواده، ) زمان شگرف بدایت همه چیوز ر  داده اسوت

طبیعوی،  ییتوان دیرینگی و پیشینگی هداسوت مواوراها را میای اسطورههشالود)

هوای دینوی، ملوی، ها و شالودهها ریشهآوری برشمرد. اسطورهارگی و حیرترمزو

 ی دارند.هویّتشناختی و 

توان در انواعی چون اساطیر رستاخیزی، نجات بخشوی، ایوزدان، ها را میاسطوره

پیامبران و روحانیون، کاهنان وشهریاران، پهلوانان، بواززایی و نوشودگی، مورل و 

-56: 6918الیاده، ) انوران و گیاهان بخش بندی کردپس از مرل، جاودانگی، ج

 (.54-59: 6955پور، م اسماعیل96

ی ایرانیان، اهوورامزدا و ایوزدان از زموین محافظوت هویّت یهدر نگرش آرمانگرایان

کردند، اهریمن و کارگزارانش توان مقابلوه بوا نیروهوای اهوورایی را نداشوتند، می

و مینووی بوود، زموین، پواک و مقودس بوود. در ریا، خالصوانه ها بیاعمال انسان

ای فنا ناپذیری، خود انگیختگی، آزادی و دوستی های عصر اسطورهسرشت انسان

(. در شعر معاصر ایوران، اخووان 73: 6958الیاده،) د بودها و جانوران مؤکّبا انسان

 رو بواجویی از آبشخور انواع اساطیر کهون ایرانوی اسوتم ازایونثال  سرآمد بهره

اساطیری ایفوا  –ایرانی هویّتکاربست این اساطیر نقش مهمی در انعکاس عناصر 

هوای کرده است. اخوان ثالو  بوه نحوو بوارزی بور عناصور، مفواهیم و شخصویت

تووان هوای زیور مویبرای نمونه به واژه ه کرده است.تأکیداساطیری در اشعارش 

 اشاره کرد:

ارغنوون، ) (، سوروش85 ،ز ایون اوسوتاا) (، میتورا56،50از این اوستا،) اهورا مزدا

 ،ترا ای کهون بووم و بور دوسوت دارم) و فروهر فرّ (،677زمستان، ) (، ناهید610

 (م877
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ترا ای کهون و ) آرمین، کی پشینا، کیقباد، کاووسای: کیقباد، کیشاهان اسطوره

 (.88از این اوستا، ) ( و زال603بوم و بر دوست دارم 

ای را بوه ها و عناصر اسطورهار منظوم اخوان ثال ، واژهبا یک نگاه پیمایشی در آث

رد: شعر نیموایی: صود و چهوار بوار، هطعوه: برشمتوان این ترتیب در آثار وی می

پنجاه و هفت بار، هصیده: چهل و نه بار، غزل، بیست و یک بار، و مثنووی، شوش 

 (.655: 6951باهری هادیکلایی، ) بار

ای که اخووان در اشوعارش بوه های اسطورهتترین عناصر و شخصیبرخی از مهم

 کار گرفته است عبارتند از:

آذر(، ) ایووزدی، آتووش یهاهووورامزدا، اهووریمن، امشاسوو ندان، دوز ، بهشووت، فوورّ

مووان، سووروش، دیووو، مشووی و مشوویانه، زردشووت، مووزدک و بسوویاری از آخرالزّ

ری، های پهلوانی و پادشاهی دوران پیشواتاریخی. چنوین کواربرد فراگیوشخصیت

ملوی  هویّتگاه عناصر اساطیری یک سوم آثار منظومش را به نمایه و جلوه تقریباً

و ایرانی بدل کرده است. خصوصیتی که پس از فردوسی در هیچ یک از شواعران 

 شود.ایرانی مشاهده نمی

 «ایخبر/جشن زمینی را دگر/پیدا شود آنجا مگر/بهتر مشی مشیانهباید امیدا بی»

بیونم در او بهورام را مانَود/همان بهورام ها که مینشانی»( و 965، ترا ای کهن...)

 (.63از این اوستا، ) «ورجاوند/ که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست

 خودی، غیرخودی، ضدخودی -9-4

، «خوودی ییگانوه» یابد:ن میاامفه سبنیان سه مؤلّ ، برهویّتمحور حیاتی بح  

: 6954تاجیوک، ) یا دشمن و نافی خودی() یخود و ضدّ« بیگانه»غیر خودی یا 

88-86). 

اَوستا آشکارا خطوط مرزی  از این و شاهنامه آخر خصوصاً شعرش دفاتر در اخوان

 نسبت دیرینه که ستیزیکما این مکندرا میان خودی، بیگانه و دشمن ترسیم می

 .(56: 6953 ابراهیمی،) گذاردمی نمایش به عرت را آیین و فرهنگ به
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 دوسوتیوطن در ریشوه اخووان جانوب از رفتاری ه براهنی معتقد است چنینالبت

 آن از. اسوت وطون ایحرفوه عاشوقان آن از اخووان گفوت بایود که جایی تا دارد

 بعود کنندمی تبدیلش وطن به ابتدا شوند عاشا بخواهند را هر چیز که عاشقانی

 بوا صودای و زنودیم زار کند،می مویه وطن برای ثال  اخوان ...شوندمی عاشقش

 وطون بوا او یرابطوه بوودن احساسی و عاطفی نمایانگر همین. کندمی گریه بلند

 گوام آشوکاری گرایویملی سوویبه اخووان شعر سنگستان شهر یهصه در. است

 و خواهانوهآرمان رویکوردی وی شعر که جایی تا ،(54: 6953 براهنی،) داردبرمی

 کند.می القا مخاطب به را غربی ضد و عربی ضد

 رویکورد در بایود سوتیزی عورت بور علاوه را اخوان یگرایانهملی هویّت بارز وجه

 کوه را زدهغورت روشنفکران از دسته آن اخوان. کرد جستجو وی یهگریزان غرت

 غورت تمودّن کلوی تعبیور بوه و مصونوعات و تکنیوک یهفریبند دنیای مجذوت

 .(971: 6950حجازی،) زندمی تسخر باشندمی

 از یکوی غربوی هوایگفتمان و مکاتوب و هانظریه ها،تئوری به اخوان کایاتّ عدم

 ماسوت بووده میهنی و ملی هویّتبه  باورمندی در وی ذهنی و فکری هایشالوده

 خوانلری و هودایت صوادق برخلواف اخووان است معتقد خویی زریات کهاین کما

 بوود برخاسته زمینسر این مردم عما از و نبوده غربی فرهنگ به وابسته چندان

 .(811: 6953، خویی زریات)

خوانود و آشوکارا خودی می عرت و غرت را بیگانه و ضدّ «از این اَوستا» در اخوان

 :دارد تکیه ملی هویّت ضل  از اضلاع کدام بر که کندمشخص می

 سوتا دلیخسوته حودی  اوسوتا این

 سنگسوووتان شووووم شوووهر یههصووو

 آهنووگ خشووم سوواز بووه اوسووتا ایوون

 غووم هوافوول ایوون وانخوو چاوشووی

 حووزین هووایپرده بووه اوسووتا ایوون

 سووووتا دلیشکسووووته یههصوووو راوی 

 ننگسوووووتان بووووووم آبووووواد نفووووورت

 فرنوگ و اسوت توازی و تورک از شکوه

 عوووووالم یناانووووودر اموووووروز مووووونم

 ایوووون از و آن از کنوووودمی هاشووووکوه
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 توسا دریووووپ یانهووخ به تیوبازگش تووسا دریدربه اروانووووک سرَووجَ

(885-883تا، )از این اوس  

 بازگشوت موضووع بور و خواندمی عالم خوانچاوشی را خود اخوان مثنوی این در

 بورای دلوش و دارد بوودن ایرانوی درد اخووان. کندمی پافشاری پدری یهخان به

 حتّوی ایوران ایون یقینبوه .(640: 6957 آملوی، محمدی) ت دمی ایرانی و ایران

 هخامنشوی و اشوکانی ساسوانی، ایوران ن،ایورا این. شودنمی همنیان اامس شامل

 .است

 دوران بوه ایجانبدارانوه هایبستگیدل و علایا اخوان سنگستان شهر یهصه در

 فرهمنودی و شورف و تعوزّ از سرشوار و زلوال پواک، دارد و آن را اسولام از هبل

 مسولمان اعرات و ترکان یغماگریی در نظر او عرصه اسلام از پس دوران داند.می

تورین سووال و مهوم ایودئولوژیک اخووان، یهنگر این استثمارگر است. نگیانفر و

-حسات مویبه شعری وی و هنری اجتماعی، سیاسی، مانیفست در ابهام یهنقط

 .آید

 اسولام از پیش گذشته به او شرط و هیدبی رجوع و اخوان یستیزانه غرت سلوک

 از خواهودموی کوه اواین. ستنی دفاع یشایسته و کااتّهابل نظر برخی محققان، از

 "پدری خانه" پناه در و است بیزار است ساخته غرت که جهانی از و بگریزد غرت

 تأمّول اموروز جهوان معنوای در و شناسودنمی را غورت ازآنجاکه امّا گیردمی آرام

 نامودمی معنوی سلوک او آنچه و رودمی فرو زدگیغرت گمراهی در است، نکرده

 .(4: 6970آشوری،) نیست بیش افتادنی چاه به چاله از درواه 
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 بوه کوه زموانی توا یافوت گرایش حزت توده چپ تشکیلات به اخوان که روزی از

 از .(41: 6957 م آملووی محموودی) منوود شوودعلاهووه کسووروی احموود هووایکتات

داشته اسوت. در بواور وی  گریز و پرهیز محوری، اروپا و کاپیتالیسم و گراییغرت

-به شمار موی« خودی» رهنگ و تفکر پیش از اسلام ایمان دارندایرانیانی که به ف

 شوند.محسوت می« غیر»هایی که نگاه به غرت و عرت دارندآیند و آن

 کلاسی  گرایینخبه -6-0

 و اجتمواعی هواییتفعّال یحووزه در ثالو  اخووان کلاسیسیسوم و گراییگذشته

 آنجا. شودمی منتهی انیباست و سنتی گرایی رمانتیسیستی،نخبه یک به فرهنگی

 پویش ایوران تاریخی هایشخصتی به اَوستا از این شعر دفتر یرهمؤخّ در وی که

 کلاسویک فکوری دسوتگاه تبیوین در گلشویری هوشنگ. است برده پناه اسلام از

 از اجتماعیات شاعر، خود به هول فکری دستگاه این در» است معتقد ثال  اخوان

 .(95: 6913گلشیری،) «است. شدهگرفته وام هب زرتشت از اساطیر و مزدک،

 موزدک نام دو اختصار از که "مزدشتی" کیش به اخوان مفرط خاطرتعلّا در وی

 بوه هایشیادداشت اغلب پایان در اخوان است معتقد است آمده حاصل زرتشت و

 ابتودا کوه هووم چوپانان رسم به و است فرسوده هلم امشاس ندان و اورمزد نیایش

 خوود فرزندان بر را کیش این پیامبران نام حداهل خواندندمی آیین به را هخانواد

 .(همان) است نهاده

 شکل به اخروی امور و الهیات یحوزه در خیام و حافظ همچون بزرل هنرمندان

 مانودگاری شناسویک،ییزیبا هایتناه  این با و آورندمی روی تناه  به زیبایی

 مشورت آفورینش اسوت معتقود یعی کودکنیشوف. کننودمی بیشوتر را خود شعر

 بورای اخووان» :اسوت داشوته تناهضوات همین در ریشه اخوان جانب از مزدشتی

-هعقیود به را زرتشت و مزدک دهد نجات تناه  این از ظاهربه را خودش کهاین

 تصوویر را غریبوی و عجیوب نقیضوین اجتمواع گونوه بدین و داده آشتی خود ی

 حتّوی و تواریخی شوکل زندیا. بود تناه  این یاساطیر شکل مزدشت. کندمی
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هوای بعودی . البته ایشان در ارزیوابی(88: 6913، کدکنی شفیعی) تناه  فردی

خود هرگز به این نکته ن رداخته است که اخوان در جغرافیای سیاسی و فرهنگی 

 ایران از آفرینش متناه  مشرت مزدشتی چه طرفی بسته است.

 نمواد زرتشوت و «برابوری» نمواد اخوان برای مزدک» گوید:می بهبهانی سیمین

 .(73: 6913بهبهانی،) اصل دو این اختصاری علامت مزدشتی و است «نیکی»

 آشوتی را مزدک و زرتشت من: »گویدمی مزدشتی الگوی احیطرّ در خود اخوان

 اعتقادات و یاتخلّاها مزدکی، اجتماع زیرین بنیاد و شناسیجامعه و اهتصاد. دادم

 دادار اورموزد و) بورین اسواطیری و افسوانگی زیبوای بنیادهای و زبرین یایدن به

 زهوودیات، زردشووتیم هووم هوواایوون( غیووره و امشاسوو ندان و ایووزدان آفریوودگار،

 چنوین تموام. نامه و والسلام بودایی و مانوی هم یاتخلّاها ایها و پارهپرهیزگاری

 موا حووالی و حدود این در شناسممی من که هوشیاری و بزرگوار و شریف زندیا

( 677 اَوستا، از این) «ندارد اوستا یحوزه و ایران حریم از بیرون به حاجت دیگر

 بوودا، موزدک، زرتشوت،: بادنود زنده پس: »گویدمی تمام خرسندی با ادامه در و

 .  (همان) «مانی

 (897ترا ای کهن ...، ) بر دَک و پوزِّ بَدان مُشتم من/ پیرو حضرت مزدشتم من

ای کوتواه، همگرایانوه و مکالموه« وندانسوتن» دفتر شعر از این اوستا در شعر  در

تواریخی یعنوی موزدک، بوودا و زرتشوت در -همدلانه بین سوه شخصویت دینوی

کند کوه هور سوه رو میگیرد اخوان این سه تن را با یک پرسش معرفتی روبهمی

( و بودین ترتیوب 56از این اوسوتا، ) دهندپاسخی تقریباً مشابه به آن پرسش می

 دهد.اش را به این نخبگان نشان میس ردگیشاعر دل

اخوان در شعرش از دین کهن و موذهب سواختگی و خودایی کوه از نمواز و روزه 

 کند:کند و بر مزدک و زردشت تکیه میشود اعراض میفریفته می

 را « بَه»را نه این « مُس» بهایی نیست پیش من نه آن 

 بهای دیگری دارم... که من با نقد مزدشتم
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 خدای ساده لوحان را نماز و روزه بفریبد

 ولیکن من برای خود، خدای دیگری دارم...

 ی مزدک و زردشتبهین آزادگر مزدشت، میوه

در حیواط کوچوک پواییز، در زنودان، ) پیغامش رهای دیگری دارم... که عالم را ز

86-88  ) 

 ایرانیوان ملی هویّت یسازنده اننخبگ از توانندمی بزرگان دیگر و زرتشت اگرچه

گرایوی رمانتیسیسوتی غلیظوی آلیسوم و نخبوهاین رویکرد اخوان، به ایوده مباشند

 ابراهیموی نوادر گیورد کوهشود و از واهو  گرایوی آن چنوان فاصوله میمبدل می

کند اگر چه اخووان می روهروب یجدّ پرسش یک با را اخوان معاصر، نویسداستان

 و یا آشکار به این پرسش، پاسو نگفت: گاه تقدیراًهیچ

 نورانی و زیبا است عکسی است، یادگار است، بزرل است، خوت پیامبر، زرتشت»

 او از اخووان کوه نبووده زرتشوتی آن هرگوز امّا بزرل، ملت یک خاطرات دفتر در

 انودهی و نیاورد فرود زمینایران یهپهن بر را اهورامزدا پردیس هم هرگز ساخته،

 موردم این زمان چه در بدانم که آرزومندم بسیار... و نکاست ملت این اناندوه از

 ؟(... و گوری زرتشوتی عصور آن در ساسوانیان: اندبوده او  در عذات... در همیشه

 .(53-50:  6953 ابراهیمی،)

 آرمانشهر باستانی -6-3

 و غورت گریوزی غلیظوی سوتیزی عورت به ایران تاریو از ایبرهه در ثال  اخوان

 آلیستی نشواناحی ایدهبا طرّ را خود یهروشنگران پلاتفرم و مرامنامه و آورد ویر

 از نوشویدن و پیشااسولامی ایران به هیدوشرطبی رجعتی اخوان، ازنظر. داده است

 جامعوه بالندگی موجبات زرتشتی، و هخامنشی و اشکانی و ساسانی زلال فرهنگ

 و اصوالت نووعی پیشااسولامی، یورانا بورای وی. کنودمی فراهم را ایرانی انسان و

 از هبل در ایرانیان ملی هویّت کهاین از غافل استم هائل نات و خالص نخستینگی

دیکتواتوری  تحوت لووای جمشوید، تخوت شودن کشویده آتش به از پس اسلام،
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فوگول، ) بوه توارا  رفتوه اسوت اسوکندرانی یونانیوت هژمونی و حکومت سلوکی

جوا کوه بقایوای فرهنوگ یونوانی و هلنوی کوه بوا تا آن مبه بعد( 647، 6:  6955

 یهچکاچاک س اهیان اسکندر مقدونی در ایران حاکم شد، پس از اسولام توا دور

برانگیز آن است که در تئووری تأمّل یهمعاصر به حیات خود ادامه داده است. نکت

ایرانوی  هویّوتیونانی بوا  –باستانی اخوان ثال ، التقاط جبری عنصر غربی هویّت

 فول مانده است.مغ

سویه و جانبدارانوه ملی نگرش یک هویّتاخوان ثال  نسبت به حقیقت و ماهیت 

 هویّتبعضی از آثارش  یهرو مؤخّ مقدّمههای خود در دارد. وی در نظریه پردازی

از ماهیوت پویوا  هویّتکه درحالی مبیندرا دارای ساختاری ثابت، بسته و ایستا می

د و مهوم سیاسوی، نظوامی، دینوی و های متعدّه حرکتبرخوردار است. با توجه ب

دائماً در حال تکمیل، تصحیا و ترمیم بوده  هویّتاعتقادی در تاریو ایران، عنصر 

های اسلام در هزار و سیصد ملی و ایرانی در مواجهه با آموزه هویّتچنانکه  ماست

اثباتی -یغرت در صد و پنجاه سال هبل کاملاً رویکرد تصحیح تمدّنسال پیش و 

مغوول،  یههای غالب و چیورگاه نسبت به تهاجمات فرهنگهیچ امّاداشته است. 

های حکوموت درازیدسوت حتّویهای تزاری روسویه و ترکان عثمانی، و حکومت

نگورش  63و65و65شوروی سوسیالیستی و ام ریالیسم امریکوا و اروپوای هورون 

مصلا است که رویکرد سلبی  اخوان از آن گروه شاعران امّای نداشته است. تأیید

غربوی هموراه -و انکاری در او با نوعی بدبینی نسبت به جریانات گفتمانی اسلامی

و اسوتثمارگر و « دگورِّ تمامیوت خوواه»  یاست. رویکرد اخوان با غرت به مثابوه

کننده از غورت ای استثماری و تارا غارت کننده استم لذا او در اشعار خود چهره

 گوید:رد آنجا که میگذابه نمایش می

هوا ها وکشتیها / و کشتیها و بردنها و بردنو صیادان دریابارهای دور، و بردن»

 (.86از این اوستا، ) «هاها و گشتیها/ و گزمهوکشتی
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 اروپووووا خوکوووودانی و خرسووووتان

 یویایوووت آسوووه پیغمبرانوووهم

 ایووش از آسوویا بووهتووو اکنووون کوورده 

 را بهووووکا چریوووا که آموا یووواروپ

 (480)ترا ای کهن ...،               

از این اَوستا طورح و  یرهخود را نخست در مؤخّ یهگرایانایدئولوژی آرمان اخوان

ارائه نموده است. الگووی « ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم»س س در شعر بلند 

تووان جوا کوه مویتا آن مگرا استی اخوان، تکامل نایافته و کاستهویّتآرمانشهر 

از پووچ » نوباوگی خود مانده است. نوامبرده  یی در مرحلههویّتگفت این الگوی 

 گوید: و می« داردجهان، ایران کهن را دوست می

 ت دارمور دوسوروَهَوه و فَرّوان فوهم  تمووت پرسوزد و هم ایزدانوهم اُرم

 گوید:در ادامه از پیامبر مطلوت خود سخن می

 ت دارموبر دوسوور و پیغامووز هر پی  رووتت را من فزونووتشگرانمایه زر

 و از منش زرتشت:
 ت دارمور دوسوروش هم معتب این از  دادکسدستورکُشتن به کُشت و نهنه

 و از مزدک:
 ت دارمور نگاه و نظر دوسوش از هکِّ  ارووفری مزدک، آن هوش جاوید اعص

 و هم مانی:

 ت دارموور دوسووامواش و پیغچو نقّ  دتوومنی ارجووان مانوکنتایشووس

 (675، .... را ای کهن)ت        

و در ادامه از شهیدان ایرانوی و فردوسوی و خیوام و عطوار و مولووی و سوعدی و 

کوه در انتهوای گوید توا ایننام ایران سخن میهای بهحافظ و نظامی و شهرستان

 گوید: رسد و میشعر به منتهای الگو و مانیفست خود می
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 کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

 ت دارموووم و بر دوسوو ای بوبرای ت  رهی، نه غربی، نه تازی شدن راونه ش

بوار بوه گردد شرق در نگاه اخوان دو مفهوم دارد یک تأکیدلازم است بر این نکته 

حاد جمواهیر ماتریالیستی است که نماد آن کشور اتّ-معنای اردوگاه سوسیالیستی

ه از منظر فرهنگی و جغرافیوایی آسویا را دیگر آن شرق ک شوروی سابا بود و بار

 کرد.غرت صف آرایی می یگرفت و در برابر فرهنگ معناباختهدربرمی

 شورهید یگهووارهیهپروردهوم کهای

 پودری راه رهوایی اسوت یهبرگشت به خان

 

 ر از گور چرایید؟تَغرت، این بَ یهدلداد 

 رایید؟ووور چووگانه گم و گودر وادی بی

 (657-651)ترا ای کهن ...،            

 شاعر نوآور غیر مدرن  -6-1

کنود. نخسوتین شمس لنگرودی برای شعر اخووان ثالو  سوه دوره مشوخص می

گیرد که برای وی در برمیرا  6996تا سال  آثار شعری او شعرهای آغازاز مرحله 

ش هیچ افتخاری نیافرید. مرده ریگ این دوره، تعدادی غزل و هصیده بود کوه ارز

شوود شوروع می 6998شاعری اخوان از سال  یادبی چندانی ندارد. دومین دوره

نفس و اطمینان کامل، به هول خوود راهوی از خراسوان بوه  به که شاعر با اعتماد

شود. بهتورین آثوار ایون دوران، زند و به نیمای مازندرانی نزدیک میمازندران می

سوووم او  شووگفت و  یهدر دوراَوسووتا اسووت.  زمسووتان، آخوور شوواهنامه و از ایوون

ماند. اوجی مرگزای بیرون از ظرفیت این دوره کوه از باورنکردنی اخوان عقیم می

دوسوت  بار ترا ای کهون بووم و بورتأسف یهبه بعد است در مجموع 6997سال 

 (.36:6913لنگرودی،) دارم

کوه  ت و نوآوری در شعر اخوان بیان این نکته ضرورت دارددر بررسی جایگاه سنّ

بوه  سنّتبر ترین شاعری است که توانسته است با تکیهخود بزرل یوی در زمانه

های ادبی و شوعر مودرن سنّتبین  نوآوری روی آورد و پیوندی هر چند نا استوار
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-ی شعر فارسی با بیوانسنّتگاه پیوند مبانی یبرهرار کند. شعر اخوان بهترین تجلّ

 (.855محمدی آملی همان:) های شعر نو است

توان اخووان گرایی اخوان بدین معنی است که نمیسنّتیسم و بدین ترتیب آرکای

را شاعر مدرن هلمداد کرد و درحقیقت وی فق  پایبنود نووعی مدرنیسوم هنوری 

گیرد. مدرنیسم هنوری هور دو است. و همچون نیما در گفتمان مدرنیته هرار نمی

-هی اخوان ثال  چه در حوزغربی است. وانگه یهمدرنیت یهخار  از حیط ،شاعر

زنوودگی  یپردازی و چووه در عرصووهی نظریووهی آفوورینش ادبووی و چووه در حوووزه

الفبای مدرنیته آن اسوت کوه حقیقوت » شخصی هرگز انسان مدرنی نبوده است.

نگرد، آیین گرایانه میاخوان در تمام زندگی خود مطلا امّاامور نسبی است.  ءجز

هم ای دهد که اخواندک فراهم آمده نشان میمزدشت که از پیوند زرتشت با مز

 «کنوداو علیوه مدرنیتوه عصویان می حتّوی ،ات دنیوای مودرن نبووده اسوتتحوّل

ی متمایل به مدرن دانست نه شاعر مودرن سنّتاخوان را باید شاعر  .(819همان:)

گیری اخوان نسوبت بوه توان با توجه به موض . بدین ترتیب میسنّتگراینده به 

ملوی بوه خووبی  هویّوتستیزی وی را در الگووی مثلثوی خاستگاه غرتمدرنیته 

 تحلیل و تفسیر کرد.

 گیرینتیجه-4

برجسوته  یهایرانوی سوه سووی تمدّندر چارچوت مفهومی پژوهش مشخص شد 

د و موودرن. برخووی از تجوودّ یاسوولامی و سووویه یی ایرانووی، سووویههدارد. سوووی

 یهران ضمن هرار گرفتن در محاصورنویسندگان و شاعران و روشنفکران و روشنگ

گانوه روشون کننود. های سوهاند تکلیف خود را با این سوویهاوضاع زمانه نتوانسته

نگری عریوان و  جانبهملی در آثارش یک هویّتهای اخوان ثال  در طراحی سویه

-کرده است تا جایی که نتوانست آمیختگی و ترکیب و امتزا  بوه زلالی را ترسیم

-اسولامی-ی ایرانویهویّت یگانهگونه و سههای سهمایهاهعی میان دروننگام و وه

کورده  تأکیودلذا فق  بر عصر ایرانیت منهوای اسولام و مودرنیت  ممدرن بیافریند
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 یگانههای هفتهای پژوهش و با تکیه بر شاخصها و یافتهاست. با توجه به داده

 ن برشمرد:تواترین نتای  این پژوهش را چنین میی مهمهویّت

بور تواریو ایوران پویش  تأکیوددر بعد تاریخی باید گفت در شعر اخوان تکیوه و -

ای دارد که نهایتواً اسلام و نادیده گرفتن تاریو پس از اسلام نمود و ظهور برجسته

شوود. بوا ی و فرهنگی در میان خوانشگران شوعر وی میهویّتموجب بروز شکاف 

 مورزیده است تأکیدنی و عقلانی عنصر ایرانیت   به گوهر انساکه تشیّتوجه به این

ی هوویّتحاد و همبسوتگی ی با اتّ  ایرانی در تعارض جدّعبور اخوان از تاریو تشیّ

 ایرانی است.

بستگی و عشا بوه زاد بووم و وجووه فیزیکوی و اهلیموی در بعد جغرافیایی، دل -

اخوان ثالو  رو شعر شود. ازاینملی می هویّتملی موجب تقویت احساس  هویّت

 ملی دانست. هویّترا باید جلوگاه رفی  این بعد از 

در بعد سیاسی اخوان نگرش مطلوت و مثبتی به نظام سیاسوی حواکم از خوود  -

دهد و با طرح مفاسد حاکموان و سیاسوتمداران، مخالفوان خوود را بوه نشان نمی

 کند.همبستگی سیاسی دعوت می

  بوه عنووان عنصور موؤثر هب تشویّدر بعد دینی، دیون اسولام و خصوصواً موذ -

دهی اجتماعی در شوعر اخووان موورد تشوکیک ناامساز در ایران و عامل سهویّت

اخووان بور عنصور دینوی و موذهبی  یهفراتور از انوداز تأکیدگیرد. ی هرار میجدّ

مزدکی عامل اختلال در همبسوتگی ایرانیوان عصور پهلووی بوه شومار  -زردشتی

 رود.می

 هویّوتل س ردگی به میرا  هدیم فرهنگی در هوام و تقویت در بعد فرهنگی، د -

ملی اثرات مثبت فراوانی دارد. گرایش به فرهنگ دیرین، پیوند میان انسان امروز 

کند. خوانش شعر اخوان ثال  بر موا روشون های دیروزی را مستحکم میسنّتو 

منودی هوهن بوومی و ملوی پایبنودی و علاها و سونَبر آیین تأکیدسازد وی در می

 نشان داده است. بسیاری از خود
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بودیل اسوتفاده از زبوان فارسوی در در بعد زبانی باید گفت با توجه به نقش بی -

همبستگی ملی، تمرکز مثال زدنی اخوان بر زبان فارسوی خصوصواً زبوان شوعری 

 دهد.او  هرار می یطهنظر در میان شاعران ایرانی در نقخراسانی، وی را از این 

 یحوووزه در ثالوو  اخوووان سیسوومکلاسووی و گراییکووه گذشووتههایووت ایووندر ن -

 و یسونّت رمانتیسیسوتی، گرایینخبوه یوک بوه فرهنگوی و اجتماعی هاییتفعّال

های کوم زبانی، تلاش وی در استفاده از واژه یشود و در حوزهمی منتهی باستانی

کنود. از سووی ی نمادین ایجواد مویتحوّل کاربرد آرکاییک، در فضای شعر معاصر

اش، وطون دیگر گرایش سیاسی و عقیدتی اخووان بور اسواس مانیفسوت شوعری

فرهنگ ایرانی هبول از  هویّت اعلای نه شرهی، نه غربی و فق  نشر پرستی در حدّ

هوای عجولانوه و گیوریبوا موضو  ها عمومواًاسلام استم هرچند بیان این اندیشه

شاعر دهت لازم  داًاست و گویی تعمّمبتنی بر احساس مطلا همراه بوده  استدلال

طلبانوه شواعران آن پوشانه و همراه با ملاحظات معمول و منفعوترا در بیان پرده

   .زمان به کار نبرده است
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 .تهران ،ایران

 ،کویر :تهران ،هویّت معمای هدرت، و معرفت (6955) مهدی رهبری. 

 سوال هشوتم، ی علووم سیاسویفصلنامه، «ملی هویّتچیستی » (6954) زهیری، علیرضا ،

 .6954، بهار 6 یشماره
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 شوماره ،آدینوه ،«آزادی بوه معطووف یاراده اخوان» (6913) محمدرضا کدکنی، شفیعی-

 .70/76ی

 ایرانی. تمدّنتهران:  ایرانی، هویّتدرآمدی بر فرهنگ و ( 6954) صنی  اجلال، مریم 

 تهران: شادگانهومی در ایران هویّتبحران ( 6958) الطایی، علی ،. 

 ملوی در اندیشوه مهودی اخووان ثالو  هویّوت ایوران و»( 6953) آباد،یوسفعالی عباس»، 

 75-55، ص6ی،سال یازدهم شمارهمطالعات ملی یفصلنامه

 بوه  ،هویّوتو بحوران  هویّوتمجموعه مقالوات مبوانی نظوری ( 6959) علیخانی، علی اکبر

 .ی علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهیکوشش علی اکبر علیخانی، تهران، پژوهشکده

 امیرکبیر ، ترجمه محمد حسین آریا، تهران:مغرت زمین تمدّن( 6955) فوگل، اش یل. 

  ،حسوون  ی، ترجمووهعصوور اطلاعووات: اهتصواد، جامعووه و فرهنووگ( 6950) نوئوولامّاکاسوتلز

 .چاوشیان، تهران: طرح نو

 نی. :، تهرانی در ایرانهویّتهای رات گفتمانتطوّ( 6954) کچوییان، حسین 

 ،7 یمارهش جدید، یدوره ،مفید ،«خیام ارتب از رندی» (6913) هوشنگ گلشیری. 

 سوال مطالعات ملی یفصلنامه، «ملی در شعر معاصر ایران هویّت»( 6954) لک، منوچهر ،

 .54-16ص  64 یششم، شماره

 ،70/76یمارهش ،آدینه ،«ملت الشعرایملک ثال  اخوان» (6913) شمس لنگرودی. 

 ،مرکز نشر :تهران جلد،4 ،سیفار نو شعر تحلیلی تاریو (6956) شمس لنگرودی. 

 نشر ثال  :تهران ،چگور آواز (6957) محمدرضا آملی، محمدی. 

 ی مطالعوات فصلنامه، «ایرانی در اندیشه رضا داوری اردکانی هویّت»( 6959) مروار، محمد
 .96-74، 4 ی، سال پنجم، شمارهملی

 ،9 یشماره ،68 سال ،نامه ایران ،«دوگانگی سوار یک ایرانیان» (6959) نادر نادر پور. 

 انتشوارات  :جلال سوتادی، تهوران ی، ترجمهچشم اندازهای اسطوره (6918) الیاده، میرچا

 طوس.

 نشر علم. :تهران، منجم رؤیا یترجمه ،، رازرؤیااسطوره،  (6958) الیاده، میرچا 

 ،ایوران در اهووام ملوی هویّوت بور آن توأثیر و هوومی بوین روابو » (6950) علی یوسفی»، 

 .5 یشماره ،8 سال ،ملی مطالعات یلنامهفص
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