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1،1389ةهم، شماردياز، سال41؛ مطالعات مليةفصلنام

ه و  ملي در انديشة مهدي اخوان ثالثويت ايران
* آباد يوسف عالي عباس

E-mail: yosef_aali@yahoo.com 
 

 29/9/1388: پذيرشتاريخ 9/7/1388: تاريخ دريافت

 چكيده
در ها هـستيم كـه هويـت ملـي اين پژوهش در پيِ جواب دادن به اين سؤال در

و شعر او اين مؤلفـه شعر اخوان ثالث، چه مؤلفه  هـا بـه هايي دارد؟ در انديشه
چه صورتي به كار رفته است؟ دامنة مفاهيم هويت ملي به كدام مباني محـدود 

و تبيين اصطالحات هويت ملي در شـعر وي چگونـه مي و هنگام بررسي شود
س مي و اختارشـان را تعيـين نمـود؟ نخـست اشـعار توان آنها را تعريف كـرد

و سپس با استفاده براساس شيوة تحليل محتوايي بررسي نموده را اخوان  ايم
و بررسي داده  هاي طـرح هاي متن، به ابعاد گوناگون سؤال از نتايج اين تحليل،

و تحليل داده. ايم شده پاسخ داده  ها، بيشتر آثار اخـوان ثالـث به منظور تجزيه
و دسـته را بررسي  بنـدي كـرديم؛و مباني هويت ملي را براساس آنهـا تحليـل

و مقاله همچنين تمام كتاب  و ها هايي را كه دربارة شـعر اخـوان نوشـته شـده،
.ايم امكان دسترسي به آنها وجود داشته، مطالعه نموده

.اخوان ثالث،مليقبيله، هويت:ها كليدواژه

و ادب،استاديار*  مركز سمناندانشگاه پيام نوريات فارسي، دانشكده علوم انساني گروه زبان
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 آمدرد
و ادبيات فارسي دوگون نو:ه شعر دارد زبان و شعر شعر كهن از زمان سرايش. شعر كهن

و تبديل  و به صورت فارسـي جديـد تغيير ) دري(هايي كه در زبان فارسي ميانه رخ داد
و شاعراني  اشعاري از خود به يادگار گذاشـتند، قمري قرن سوم هجري از حدود درآمد

و شروع مي در اين زمان، شعر داراي وزن. يابدميتا زمان انقالب مشروطه ادامه تقريباً شود
و اسلوب  و هاي خاص شاعرانه عروضي  هاي گوناگون قصيده، غزل، مثنـوي، در قالباست

و در هيچ واكنشيهسال تقريباً هزارةر اين دورد.دوش سروده مي ... قطعه، دوبيتي، رباعي
و اسلوبجهت ايجاد و تحول در اركان : قول آقاي آربريبه، ايجاد نشدههاي شاعران تغيير

و كوشش قابل هيچ توجهي براي شكستن مواضعات شعري قديم به عمل نيامد
و پابرجـاي بـوده  و قوانين عروضـي، همچنـان ثابـت سـلطة. اسـت كلية اصول

كالسيسيم بر ادبيات فرانسه، در مقابل حكمفرمايي اين قراردادها بر شعر فارسـي 
و اندك به نظر مي .)1334:27آربري،(رسد ناچيز

و پديـد آمـد هاي خاصـي در حـوزة تفكـر ايرانيـان پيش از انقالب مشروطه، زمينه
و ايـران سبب سلطة حاكمان جبار بر در كنار ساير نيروهاي اجتماعي روشنفكران ايراني

و ستم آنان بر ايرانيان تسويه خارج از كـشور آشـنايي بـا يا تحصيل در چنينو هم ظلم
و مليـت سـخن گفتنـد هـاينهاي ديگر سـرزم انديشه و اعتـراض.، از وطـن، آزادي هـا
و چهارچوب پردازي نظريه و تجددطلبان به دامنة شعر هاي سنتي آن نيز هاي روشنفكران
به شد كشيد دره دنبالو از رفتهآنان مردم آن روزگار ايجاد شد، انديشه انقالبي كه رفتـه

ن  و شعر و كهن ايراني فاصله گرفتند تـرين بـزرگ. نمودنـد گـذاريو را پايـه شعر سنتي
و غير واقع اين قسم اين بود كه سنتي،اعتراض بر شعر  و با اوضـاع شعر خيالي گراست

 بايـد شـاعران. داردزيـاد اي بسيار زدة ايران آن روزگار فاصله سياسي آشوبـياجتماع
و ها، مبارزه، خواسته بيانگر آرزوها به زباني شعر سرايند كه ،مليت واقعي آنـان ها، وطن

و مغازل،دباشو مشكالت روز . با معشوق خياليهنه توصيف
و علل  شاعران ايرانـي بـه شـعر نـو روي آوردنبا مطالعة بسيار گذراي شعر فارسي

و مشكالتي كه در آن روزگـار بـر كـشور هاي مقولهد كه گرد مالحظه مي و وطن آزادي
و مؤثرتر يكي از مهم،ايران حاكم بود   قلمـداد هـا بـراي ورود بـه شـعر نـو ين گام ترين

را روشنفكران، آزادي.شد مي و تجددطلبان ابعاد گوناگون هويـت ملـي خواهان، مبارزان
و تفكر خود درك مي  و در سخنراني براساس موقعيت هاي خود كه سـهم زيـادي كردند

ميانديشةدر بيداري  كه.دمودنن ايرانيان داشت، بيان را شـعر نـوجنيمـا يوشـي از زماني
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در ادب هـاي شـعري متعـدديد تا روزگار مـا جريـان نموگذاري صورت بنيادي پايه به
ايـن. يك سهمي در بيان ابعادي از هويت ملي ايراني داشتهركهبه وجود آمد پارسي 
از جريان شـهريار،: ماننـد در شعر شـاعراني(گراي معاصر جريان شعر سنت: ها عبارتند

در اشـعار(؛ جريان شعر رمانتيك عاشقانة فردگـرا)يدي شيرازي رهي معيري، مهدي حم 
و انقالبـي؛ جريان شعر رمانتيك جامعـه)توللي، نادرپور، مشيري: كساني چون  در(گـرا
در شـعر(؛ جريـان شعرسمبوليـسم اجتمـاعي) رحمـانيو ابتهـاج: ماننـد شعر شاعراني
؛ جريـان)كـدكني شـفيعيو اخوان ثالث، شاملو، سپهري، فرخزاد، آتشي: شاعراني چون 

و حجم ، جريـان شـعر) رؤيـاييواحمـدي: در شـعر كـساني چـون(گـرا شعر موج نو
). ميرزازادهوصفارزاده، موسوي گرمارودي: ماننددر شعر كساني(مقاومت

 سؤال تحقيق
شناسـي امـروزي بررسـي هاي خاصي است كه در دانش هويت هويت ملي داراي مؤلفه

ها در انديـشه مؤلفهاين هايي دارد؟ ان ثالث، هويت ملي چه مؤلفه در شعر اخو.دگرد مي
و شعر او به چه صورتي به كار رفته است؟ دامنة مفـاهيم هويـت ملـي بـه كـدام مبـاني 

چ محدود مي و تبيين اصطالحات هويت ملي در شعر اخوان، و هنگام بررسي ه گونشود
و ساختاررا تعريف آنها توان مي ننشاكرد  مود؟ را تعيين

 فرضية تحقيق
هاي هويـت فـردي در شعر اخوان ثالث، برداشت خاصي از هويت ملي، هم در موضوع

هم) اغلب در هويت ديني( او. هويت اجتماعي وجود دارد در مفاهيمو با مطالعة اشعار
از مي و طرز تلقي يكي از شاعران ايراني و ابعـادي زماني توان به برداشت هويـت ملـي

و احـوال اجتمـاعي خـاص. رچوب ترسيم كرده، پي برد كه در اين چها  به سبب اوضاع
و تأثيرهاي كه اخوان ثالث در آن زندگي مي  و شعر او، به نظر اين اوضاع كرد  بر انديشه

و بررسـي عرصة ورود به هاي راهترين يكي از مهم شعر اين شاعر معاصر رسد مي تبيين
.هويت ملي در شعر معاصر ايران باشد

ة تحقيقپيشين
هاي مختلف انجام شده است؛ اما موضوعباهاي فراواني دربارة شعر اخوان ثالث، تحقيق

مدهويت بارة تحقيقي در . بود، يافت نشدنگارنده نظر ملي در اشعار او، به صورتي كه
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 روش تحقيق
 علوم انـساني بـه كـار ويژهبههايي كه امروزه در تحقيقات علوم گوناگون، يكي از روش

و ابـزار نـسبتاً كارآمـدي در مطالعـات بـه شـمار مـي ته مي گرف رود، روش تحليـل شود
ش. است1محتوايي از، پژوهشگر با استفاده از مطالع يوهدر اين و استفاده  ابزارهـاية متن

هـايش فرضـيه با استفاده از آنها، به اثبات يـا ردويابد هايي دست مي كمكي آن، به داده
كـه بـه را هايي تمام مؤلفه نخستروش، همين له نيز با استفاده از در اين مقا. پردازد مي

و هاي متن گردآوري نوعي با مبحث مقاله ارتباط داشتند، به عنوان داده  سپس بـه نموده
و غيرمـستقيم بـه دوصـورت هاي به دسـت آمـده داده. ايم تحليل آنها پرداخته  مـستقيم

بـصبهها اول، داده در حالت: شده است استفاده  و مستقيم  موضـوع مقالـهاورت صريح
شدپس از ها،و يا در حالت دادهردارتباط دا و تأويل به كار گرفته .ه استتحليل
و به تـدريج بـه سـاير روانعلم از جمله مباحثي است كه ابتدا در2هويت  شناسي طرح

كي اين واژه.هاي علوم انساني وارد شد حوزه و و،ستياز لحاظ لغوي، به معناي چيستي
و كيستي شناسي به معني چيستي از نظر مفهوم و شناسي و ناظر است بـه حـاالت شناسي

و باورهاي اجتماعي اعمال شخصي كه ريشه در تربيت خانوادگي، آموخته  هاي فرهنگي
و فرديت يك و تشخّص يك دارد مي شخص يا .)1380:188حقدار،( دهد جامعه را تشكيل

فرد يا جامعه از تعلقـات خـود بـه اعم از كه واحدي هويت در اصل، شناختي است
و نقش آنهـا در فرد يا جامعه، اين ممكنات وقتي. آورددست مي  و به ارزش را شناخت

و اجتماعي زندگي  و مراتـب پي برد، مي فردي تـوان گفـت كـه بـه هويـت در سـطوح
و از آنجا كه مباحث شناخت. است گشته شناسا آن گوناگون سي انسان شنا هستيشناسي

و مباحث هويتي است، محـصول جامعـهو جهان كه مادرِ   تمـدن پيـشرفتة هـاي جديـد
عـصر جديـد پيشرفتة جامعة دستاوردآنهاست، مباحث هويتي نيز در سطوح گوناگون،

كه براساس مطالعه. است اصـطالح هويـت در علـوم مختلـف انجـام گرفتـه، دربارة اي
دو مشخص مي  و هويت اجتماعي؛: از هم دارد متمايز جنبة شود كه هويت هويت فردي

و متمايز دو البته بايد متذكر شد كه اين  نـد شكل هويت، فقط از نظر تحليلي از هم جدا
هـاي فـراوان خـود، در مطالعه3آنتوني گيدنز.درواقع پيوند تنگاتنگي با يكديگر دارندو 

و جمعـي دو دارايهويت را  در عـصر«:تمعتقـد اسـوي. اسـت ستهنـادمبناي فردي
 در برابـر اشـكال نـوين تجربـة،هاي سـنتي اسـت جديد، كه به واقع دوران پس از نظام 

مي باواسطه، هويت شخصي به صورت رفتارهايي جلوه شود كه به طـور بازتـابي بـه گر
 
1- Content Analysis    2- Identity     3- Anthony Giddens 
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آ  منـسجم وار نامـه هاي زندگي كه بر روايتاين تصوير بازتابي از خويشتن.ندا مدهوجود
ا و برآمـده از نظـام ستوار است در تاروپود انتخابو قابل تجديد نظر هـاي هـاي متعـدد

شيوة زندگي، معناي خاصي به خـود در زندگي اجتماعي امروزي. گيرد مجرد، جاي مي 
و كشش سنت كمتـر مـي. گيرد مي ه بيـشتر برحـسب شـود زنـدگي روزمـرّ هرچه نفوذ
ميياهتأثير و جهاني بازسازي  شـوند بيشتر ناچـار مـي د، افراد گرد متقابل عوامل محلي

عوامـل در اين ميـان، البته. هاي مختلف انتخاب كنند شيوة زندگي خود را از ميان گزينه
 اجتمـاعيياهكردن بيشتر توليـد از طريق كااليي ويژهبهياستانداردكننده هم نقش خاص 

و توزيع سرمايه دارند؛ زيرا ماعي را اي نهادهاي اجت هاي هسته داري، در واقع مؤلفه توليد
و همچنـين، با اين وصف،دهد تشكيل مي   به دليل بازبودن زنـدگي اجتمـاعي امـروزين

و تنوع مراجع، انتخاب شيوة زندگي بيش از پـيش در سـاخت تكثريابي زمينه هاي عمل
و فعاليت روزمرّه اهميت مي .)21و20: 1378گيدنز،(يابد هويت شخصي

و جـسمان هـاي شـناخت ويژگـي هويـت اسـت كـه از راه آن قسم هويت فردي، ي
و اخالقي فرد و حاصل مي خصوصيات روحي مياز باعث تمايز او گردد . شـود ديگران

و در نهايت احساس تعلق فـردسبكسب هويت در سطح عالي، ب ايجاد هويت جمعي
و به جمع مي  بـه وسـيلة نهادهـاي اجتمـاعي، پـذيري فـرد فرايند جامعهطي سپس شود
.)1379:49اوندي، شيخ(يابد تحقق مي

و داراي مؤلفه1هويت ملّي و ايدئولوژيكي هاي گونـاگون، در اصل، مفهومي سياسي
و وجدان مشترك تاريخي را مهـم. است ـ تـرين مؤلفـة بعضي وجود ذهنيت مفهـومن اي
هويت ملّي، فرآيند پاسخگويي آگاهانة«؛ بنا به تعريف ديگر)35: 1379تاجيك،(دانند مي

و؛ زمـان؛ كيفيت؛گذشته: هاي خود از قبيلشيك ملت به پرس   تعلـق خاسـتگاه اصـلي
و ارزش حوزه؛دايمي از هاي تمدني، جايگـاه سياسـي، اقتـصادي، فرهنگـي هـاي مهـم

.)42: 1384ذبيحي،(هويت تاريخي خود است 
و طرز فكر و براسـاس آرايو خاص خـود اخوان ثالث با توجه به زندگي اديبـان

و ادبيات فارسي، از چهره زباحوزه پژوهشگران  آثـاردر. هاي برتر شعر فارسي اسـتن
و ادبي، مخـصوص حـوادث او، شعرهايي يافت مي  شود كه در ضمن داشتن بعد ايهامي

و ويژه شاعر به روزگار  و ظلم  حـاكم بـر مـردم آن روزگـار نـاداني دورة استبداد پهلوي
 نتوانسته با چنان قدرت بياني بـه شاعر ديگري غير از اخوان اين نوع اشعار را هيچ. است

1- National Identity 
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و ماندگار سازد  كـه بـه شـدت بـه اسـت از شاعراني وي عالوه بر اينها،. تصوير بكشد
درهعالقه داشت زرتشتيويژه آيينم به هاي ايراني پيش از اسال دين و تفحـص او و غور

و ديگر از او در دورهه مزدكي، باعث شـد ازجملهن ايرانياديادين زرتشتي روزگـار اي
و به اين نام ماندگار  در هنگام طـرح آيـين.دگردخود آييني به نام مزدشتي را خلق كند

مخصوصاً شاعري ماننـد دكتـر شـفيعيد كه بسياري از پژوهشگرانديمزدشتي خواهيم 
و ناشي از شكست بر مردم ايران پس از كودتـاي كدكني اين نظر او را بسيار تندگرايانه

ترين شـاعران معاصـر اسـت كـه با اين اوصاف، اخوان از مهم. انندد مي 1332 مرداد 28
او. كرده استطرحدر اشعار خود را هويت ملي  دودربا دقت در اشعار بعـد يافتيم كـه
و هويـت فـردي او در اجتمـاع(هويت فردي يعني هويت ملي  و هويـت) طرح انـسان

دو به اين سبب در شعر؛اجتماعي حائز اهميت زيادي بوده است رابعـد هويـت او اين
ةدور كـه شـعر اخـوان سـه پيش از شروع بررسي بايـد بگـوييم. هيم نمودواخبررسي

از: مشخص دارد مياش سالگي بيست دورة اول و تـا سـال آغاز . ادامـه دارد 1332شود
و شـعر اخـوان مرحله ارغنون، محصول اينو شعرهاي اين دوره به سبك قدما  از فكـر

از دورة دوم؛است و تـا حـدود سـال آغاز مي 1332 مرداد28 بعد  تـا 1350هـاي شود
وها سالاين. يابدمي ادامه 1351 و شـكوفايي شـعرعص، دورة اصلي . وي اسـتر رشد

ميعراشدر اين دوره و با تسلطي كـه بـه زبـان به طور جدي به شعر نيمايي روي آورد
و مباني شعر نيماي  دا خراساني، اوزان شعر كهن فارسي و شيوة خاص خـودردي ، سبك

از» از ايـن اوسـتا«،»آخر شـاهنامه«،»زمستان«. مايدن را در ميان شاعران معاصر ابداع مي
 تـا زمـان 1351 دورة سوم از سال؛ است عصرشعرهاي اخوان در اين ترين مجموعه مهم

ميدرگذشت .گردد وي را شامل

شعر اخوان ثالث  مباني هويت ملي در
ي هويت فرد-1

قد، چهره، شـغل، جـنس،: فردي مانند هاي در عين حال كه شامل ويژگي هويت فردي،
و  خ ... نژاد هاي متمايز اي از خصيصه، نوع يا حتي مجموعه شودميتك افرادتكصاكه

هويـت فـردي، درحقيقـت همـان خـود. نيست كه در اختيار خود فرد قرار گرفته باشد 
مي نامه از زندگي بازتابي منزلةاست كه شخص آن را به  شـخص تعريف يـك. پذيرد اش

از. هاي فراواني دارد جمع، هويت شخصي است كه مؤلفه در يك  هويت فـردي يـا مراد
.ساخته شده جامعه به دست فرد است؛ بلكه نيستمحيط بر فرد شخصي، تأثير
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و 1332 مـرداد28پس از كودتاي. اخوان ثالث از هواداران حزب توده در ايران بود
و ملي شاعراينت جبهة ملّي، ضربة سنگيني بر روح شكس و بـا حساس گـرا وارد آمـد

و تاريكدر عمل، بود، براي خود برگزيدهآنكه تخلص اميد را  تـرين شـعرها نااميدترين
اند بـا تكيـه بسياري از ناقدان كوشيده. تا جايي كه او را شاعر شكست ناميدند؛را سرود 

به28بر كودتاي  العلل يا يگانه علّت، به طرح شكست در شعر اخـوان علتمنزلة مرداد،
يك بپردازند؛ حال آنكه در معرفت  هـاي مختلـف شـكل علّـت، از عّلـت شناسي، معلول

بي در همة دوره. گيرد مي و غـم هاي شعر اخوان نوعي نااميدي، باوري، تنهـايي، غربـت
 گاه اجتمـاعي، گـاه،فردي، در شعر او گاه انگيزة تجلي نمودهاي شكست. حضور دارد 

و گاه فلسفي  مشتركي كه در همة ادوار شعر اخـوان وجـود دارد، وجه اما است؛سياسي
هاي زودگذر بگذريم، شـايد بـشود گفـت كـه اگر از بعضي لحظه. طرح شكست است

توانـسته يعني در واقع نمـي. گاه در زندگي خويش فردي اميدوار نبوده است اخوان هيچ 
از زيرا از وقتي؛اميدوار باشد   چشم به جهان گشود، مصائب زندگي بر سرش فرود آمد،

و سپس مرگ دختر خردسـالش و تهيدستي خانوادگي گرفته تا مرگ پدر  تنـسگل، فقر
دو داغ از دست درو از دستشمرگ شوهرخواهر جوان دادن رفتن دختـر بـزرگش اللـه

و زنداني سياسي، عنفوان جواني  از،شدن تبعيد و بيكاري اخراج  نافرجامي در عشق،كار
و همه از علتو زنداني مي هاي دروني شدن به جرم مردبودن، همه آينـد كـه اي به شمار

مي در معرفت  تـوان از آنهـا سـخن بـه ميـان شناسي معلل طرح شكست در شعر اخوان
و دكتر مـصدق مـي. آورد  داننـد، طبعـاً برخي از ناقدان كه او را از هواداران نهضت ملّي

كننـد؛ ولـي گـروه ديگـر مـرداد را دورة شكـست او تلقـي مـي28شكست در كودتاي
از دلبستگي هيچ34و33هاي معتقدند كه اخوان تا سال  و اي بـه نهـضت مّلـي نداشـت

.بوداعضاي حزب توده 
شـاعر شكـست خوانـده شـده اخوان،هاي متعدد در زندگي شكستوقوع به سبب

ويا.است و جايگاه او در جهان به به انساز اين جهت، يكن  توجه بيشتري،فرد عنوان
و نوشته از گفته پوشي به يقين با چشم. دهدمينشان و صوفيان، ها تـوانميهاي عارفان

و موقعيـت او در جهـان توجـه گفت كه   هيچ شاعري به اندازة اخوان ثالـث بـه انـسان
 نااميـديو توصـيف تنهـايي به انـسان،عراشاين رويكرد عمدة خميرماية. است ننموده

ازو شكست انسان در جهان معاصر از.نيروهاي متعدد استاو  مـسائل مـذكور، بخشي
در ايـن. شـداب مـي مخصوص خود شاعر يعني طرح هويت فـردي او درجهـان معاصـر

.دربارة اين امور مالحظه خواهيم كردراش نظرويقسمت با تحليل شعر
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او-1-1 و هويت فردي  شاعر
اواي رهاي شعري تصوي و موقعيت و انسان  كه اخوان با استعانت از آنها دربارة خود

:، بدين شرح استفردي از جامعه سخن گفته منزلة به
و هويت فردي اين شاعر در بيشتر:تنهايي بزرگ  تنهايي، از نمادهاي بارز شخصيتي
و روشن صريحوي در جاهايي از اشعار؛ اما شعرهايش است ر اشـعار، بـر ديگـزاتـر تر

تفاوت اصلي اين نوع تنهايي با آنچـه اخـوان در جاهـاي. تأكيد شده است اين موضوع
اينجـا يعنـي در آن سـوي پايـان، در ديـار. تاريخيـت تنهـايي اسـت نبودديگر سروده، 

يكدرو،شدگان نيستو نابودگان كه: چيز حاكم است ديار مرگ نيز تنها تنهايي بزرگ
گونه انديشيدن دربارة تنهايي كه فاقـد چه اين؛شناسدو آنجا نمي اش اينجا گويي سيطره 

از اصـالت ذهنـي اخـوان برخاستهچهوهاي مدرن از فلسفههگرفت وام،تاريخيت است 
و آنجاي جهان، جز هيچ؛باشد جـا راه پيامي نيايد، همه، اين هم هست كه وقتي از اينجا

و هرگز هيچ  و پيامي به جاي بسته است هـاي بـزرگ سنگ رسد جز آوار تختهي نمي پيك
بي(تنهايي  :)485و484:تا مختاري،

و شيطان ايستاده بودند هر/ در آستانة گور خدا يـك هرآنچـه بـه مـا دادهو
كه نـه خـدا گرفـت آن را، نـه/ تنها، تنهايي بزرگ ما / .../ باز پس گرفتند/ بودند
ا/ با ما چون خشم ما به درون آمد/ شيطان با مـا/ـ اين تنهايي بزرگـ/واكنون

:1385اخوان،(ما نوباوگان اين عظمتيم/ اين است ماجرا/ شگفت گسترشي يافته 
.)91و90

 دشنام پست آفـرينش،:وش مغموم لوليو، سنگ تيپاخورده،دشنام پست آفرينش
و استعاره از خود شاعر است كه در دورة شكست ايران، خو ن در واقع مقام انسان جهاد

و توهينر معاص ي اسـتعاره از انـسان نيـز سنگ تيپاخورده،آميز يافته است را بسيار زشت
و تحقير شده است،هاي جهان است كه در گرفتاري از لوليو. آسيب ديده وشِ مغموم،

و شـنگوليو به معني تركيبات بديعي پارادوكسي در شعر اخوان،  كـه اسـت انسان شاد
و نااميد مانامروز :ده است افسرده

/ منم من، سنگِ تيپاخوردة رنجـور/ وش مغموم منم من، ميهمان هرشبت، لولي
.)1385:108اخوان،(منم دشنام پست آفرينش، نغمة ناجور

هـا شـاعر آزاده اسـت كـه تـن بـه پـستي استعاره از خود: گرگ هارو گرگ درنده
و تا جان دارد نمي مي از آرمان،دهد دن چنين صفتي به خوددا نسبت. كند هاي خود دفاع

: دروني شاعر بوده استهاي ناكاميو 1332هاي سياسي پس از سال در نتيجة شكست
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اي/ام سرم من، پرنده كولي شوريده/ من نتوانم چو شما عنكبوت شد زين گنه،
.)64:ب1385، اخوان(ام مرگ دهد توبه، كه گرگ درنده/ مرا!/ روبهكان دغل

و دله هرزه/ام گرگ هاري شده همـه زدة بـي شب درين دشت زمستان/دو پوي
زِ هر باد گرو چيز مي .)119:ب1385اخوان،(روم، برده

 هاي جامعه هويت فردي انسان-2-1
سـ در پاره و هويـت شخـصي او ، رودهاي ديگر از شعرهايي كه اخوان دربارة انـسان

و هـا، هويـت شخـ در اين تصويرسازي. انسان به طور كلي استشمقصود صي انـسان
ب كه در جهان مي هايي يبتمص و ميه وسيلة آنها كشد كند، به نوعي هويت خود را ثابت

سرنوشت مردم ايران در متوجه ها، عمدة نظر شاعر در اين تصويرسازي. بيان شده است 
هـاي تـاريخي بـه كـه بـه دليـل سـتم، مردمـي ويژه در دورة معاصر است به طول تاريخ 

و نا  اين رويكرد نيز در واقع، نمايي از اخوان نااميد. اند كامي مبتال شده نااميدي، شكست
و شخصي استة در دو بعد خوردو شكست  و نـوعي هجـوكهسياسي  هـيرا فنّ طنـز

: زير شاهدي بر اين مدعاستتصويرهاي شعري. براي بيان اين مفاهيم بوده است
ا:صرع دروغين خـوان اسـت كـه بـه مرد صرعي، نمادي از انسان در جهان معاصـر

و انساني دليل نبودن هيچ  او،يك از مباني شخصيتي شده، روا داشتهو ستمي كه در حق
و مقام انساني به ورطة  و سقوط از شخصيت مـرد صـرعي،. اسـت كـشيده شـده تباهي

و بـه دسـت  و حمايت ديگران لقمـه نـان، آوردن يـك مردي است كه براي جلب توجه
و خودش را به صـرع مي ميزند : اندازد در آب كثيف لجن
مي/ در چارچار زمستان صـرع/ پوشِ جوان را كه ناگـاه آن ژنده/ ديد من ديدم او نيز

در/ آنگاه/ چند نقشِ زمين بوديك/ دروغينش از پا درانداخت  غلـتِ دروغيـنش افكنـد
و لجن/ جوي و وحـشـيو آنگاه ديدي/ هاي آن راستين بود جويي كه الي تو با شرم

و لجن را بـه جـاي/ خوني كه از گوشة ابروي مرد/ خون، راستي خونِ گلگون/ـ الي
و خداوند مي/ خدا و شرم .)106و105:ب1386اخوان،(كرد آلودة وحشت
 ايـن اثـر، در قـالبي)11-15:ب 1386اخوان،(نام شعري از اخوان است ديگر:كتيبه
شـود كـه هـايي در بنـد، آغـاز مـي وار آدم اسـطورهيو بـا تـصوير سروده شده باستاني
و وحدتي با يكديگر ندارند، مگر در زنجيري كه پاهايشان هيچ گونه مشابهت، هماهنگي

و ابـدي زنـدگي معمـولي. اسـت وصل كرده هم را به  ايـن منظومـه، تـراژدي نافرجـام
 آنـان بيـشتر. انـد منتقدان زيادي دربارة اين شعر مهم اخوان اظهار نظر كـرده. هاست آدم
كه،عتقدند كه كتيبه، اسطورة نااميدي اخوان استم بيـانگر اين شـعر بعضي نيز معتقدند
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كتيبه، اسـطورة نااميـدي«: رضا براهني دربارة اين شعر نوشته است. پوچي فلسفي است
موقعيت شعر فقط روايت نيست؛ بلكه موقعيتي است دراماتيك كه شباهت كامـل. است

و حتي به يك  و آيين ابتدايي آن؛رسم كهن مذهبي دارد به يك رسم  بـه دليـل اينكـه در
مي كاراكترهايي وجود ندارد كه حرف مي و عمـل دسـت بـه زنند، عمل و با حرف كنند

و عالوه بر اين، دگرگـوني اينهـا بـا توصـيفات دراماتيـك نـشان داده دگرگوني مي  زنند
ه بـا موقعيـت تمثيلـي به دليل اينكه كتيبـ؛زبان كتيبه چندان زبان تصوير نيست. شود مي

و در خود غرق كرده است خود، همه اي كه شـعر كتيبه براي خواننده. چيز را در برگرفته
يك را با وقوف تمام مي  در. سمبل است خواند، و پيـري كـه و جـوان و مـرد بـراي زن

در؛داخل شعر هستند  و آرزوهـاي خـود را ناخودآگاهانـه  به دليل اينكه آنان تمام آمال
و تا حدي تبديل به تختهگ غرق كردهسن تخته كتيبه تجلي عينـي آمـال. اند سنگ شده اند

و اگر جنبيده در واقع اين خود آنان هستند كه نجنبيده.و آرزوهاي مردم است  اند، بـه اند
و آن رويـشان يكـي. اند كلي خود را دگرگون نكرده  اين خود آنان هستند كه ايـن روي

خو. است د را به كلي از قيود دروني آزاد كنند تـا بتواننـد دنيـا را آنان بايد نخست ذهن
.)271و1:270ج،1371براهني،(هم دگرگون شده ببينند

:منتقد ديگر نوشته است
و فلسفي است كه با طنـزي كتيبه زيباترين شعر اخوان در بيان يأس اجتماعي

تا. تلخ نيز آميخته است  و گيـرد، ريخ قرار مـي انساني كه در كتيبه در برابر طبيعت
و طبيعت غلبه يابد؛ اما گويا تمـام تـالش مي در كوشد تا بر تاريخ هـاي او غـرق

يأسي كه در اين شعر وجود دارد، فراتر از يك نوع يـأس فـردي يـا. تكرار است 
مي. حتي اجتماعي است  و اخوان خواهد بگويد كه انـسان در برابـر جبـر تـاريخ

و علــي كو طبيعــت قــرار دارد  هــاي بــسيار همــواره مغلــوب اســت شــشرغــم
.)147: 1385آملي، محمدي(

و پاي انسان و در اين شعر، زنجير نماد جبر تاريخي است كه به دست ها بسته شـده
ازآنان و اجتماعي را و هويت سياسي .شان محروم كرده است آزادي

.)70-77: الف1385اخوان،(از شعرهاي اخوان ثالث است ديگر نام يكي:آخر شاهنامه
و يأس مـردم ايـران در دهـة اين شعر، و شكست و درد حماسة قرن است در بيان رنج

و فرهنگـي در برابـر. 1330 اخوان در اين شعر ايران را با هزاران سـال پـشتوانة علمـي
تـرين احـساس خوارشـدگي ژرف از جهت عاطفي، تجلي آخر شاهنامه. نهد جهانيان مي 
مي در اين قطعهعراشمردم است،  اين خوارشـدگي، نـه. كند عليه حقارت ملتش عصيان
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اصـطالح پيـشرفتة امـروز در برابـر خوارشدگي انديشگي كه حالـت دانـستة انـسانِ بـه
 دگي عـاطفي كـه حالـت شـاعرانة انـسان سرنوشت جهاني خويش است؛ بلكه خوارشـ 

شدـهاصطالح واپس ماند به بـهيا واپس نگاه داشته ه اصـطالح امروزين در برابر انسان
پنـاه بـاز اخوان، در آخر شاهنامه، خود را در اكنوني بي باشد، مي پيشرفتة امروزين است

آني كه در ميدان گذشته اكنون،يابد مي و»ما«اي كه از  ديگـر نيـست، آويختـهلاحبوده
و نبودنييدر فضا آويخته اكنوني،است و. از بودن آخر شاهنامه شعري اسـت برزخـي

مي. شعر، شاعري است در ميان برزخ اخوان در اين  گويد كـه اين قطعه از دنيايي سخن
و خون  و فاسد شده لِه شـاعر،. ها تبخير گشته اسـت در آن روزها خفقان گرفته، زندگي

كه قصة تنهايي انسان را مي  در كننـدة فكـري هاي مبهـوت جهشةهمبا وجود گويد اش
سر زمينه و ذليل هايي كـه بـه فردايـشان انسان؛و كار دارد هاي مختلف با معنويتي حقير

و بي  و خطوط زندگي اميدي ندارند، تهديد شده شان گويي بر آب ترسيم شـده اعتمادند
از در سـرگرداني يكـديگر را مـي،هايي كه در قلب يكديگر غريبندن انسا،است و درنـد

مانندي كه چـونبدر فراموشي خوااينان،روند فرط بيماري به تماشاي اعدام محكومان مي 
مي سراسر انديشه،طغيان آب  و سحرشده در زيبايي،گيرد شان را فرا  هاي با نگاهي مجذوب

و لگدمال گذشته كه، اكنون بي ختشگحرمت و با غروري ساده يره مي ه، و انـد لوح شوند
و كه حاصل آن خيرگـي اسـت، فريـاد مـي اند بين خوش و سـرانجام در سـردي كـشند

مييتاريكي محيط  و زباله انباشته شده، چشم مي كه از الشه و بن بست را . بينند گشايند
 انسان چنگش را كه آواز فـتح. آن معني كهنة خود را از دست داده است» فتح«اكنون ديگر

ميدهد، سر مي مي سرزنش و خاموشي و به تسليم .)465: 1379مرادي كوچي،(گرايد كند
 هويت ديني-3-1

و نويسندگان ايراني است كه ضمن تصويرسازيلهجماخوان ثالث از هـايي شاعران
و اجزاي آن از قبيل آيات قرآني، احاديث، امامان معصوم   به امام ويژهبهكه با دين اسالم

هاي ايراني مخصوصاً دين، بيشتر به سمت دين نجام دادها)ع(و حضرت حجت)ع(رضا
و اح  و آيين خودساختة مزدشتي معطوف شده در. راز هويت ديني كـرده اسـت زرتشتي

.اين اديان خواهيم پرداختبه بررسي اين قسمت،
اخـوان،(هاي خـدا نام: از دين اسالم مانند عناصري مبحث اين در:دين اسالم) الف

و)296: 1371 دهي هويت دينـي مـسلمانان مـؤثر آنان كه در شكل سخنان؛ امامان شيعه
ــود  وو شخــصيت)81: 1386؛351و 114: 1371اخــوان،(ب ــريم ــرآن ك ــه در ق هــايي ك

و فرهنگ اسالمي، از آنها  و از مباني مهم هويت ديني بـه نام تفسيرهاي قرآني برده شده
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و: مانند. روند شمار مي و زليخـا؛ عـاد حضرت آدم؛ داوود نبي؛ اصحاب كهف؛ يوسـف
و  وثمود .مورد توجه فراوان شاعر است... مفاهيمي چون كوه طور
هاي ايراني پيش از اسالم كه مباني هويـت دينـي دين:اي پيش از اسالمه آيين)ب

:، عبارتندازدهند در شعر اخوان را تشكيل مي
و محـور از دين پرستي ميترائيسم يا آيين مهر:ميترائيسم هاي ايرانـي پـيش از اسـالم

)بمهرا(آيين، محراب اين عبادتگاه پيروان. است) خورشيد( بزرگداشت مهر،اصلي آن 
مي يا مهرابه .)158: 1376باقري،(شد هايي بود كه تصوير مهر بر آن نقش زده

و عظمت ايران قلمداد كرده است :اخوان، دوران ميترائيسم را دورة شكوه
بر جبين قدسـي/ـ هاي مرده در مرداب كاروان شعلهـ/هاي دروغين روشني
را/ بيند محراب مي  و عصمت و فخر قصة غمگـين/ سرايد شادمي/ ياد ايام شكوه
.)71: الف1385اخوان،(/ ...غربت را

ازدر احتماالً:زرتشتآئين اوايـل هـزارة اول قبـل از مـيالد يعنـي چنـدقرن پـيش
اي از مشرق ايران، پيغمبري به نام زردتشت ظهور در نقطه، تشكيل حكومت هخامنشيان 

و ايرانيان را به دين خود فراخواند  و اعتقادات توانست اساس جهان اين پيامبر. كرد بيني
و متفاوت  و.ديانما ديگر آرياييانبو عبادات ايرانيان را دگرگون علمـاي تـاريخ اديـان

انـد؛ زيـرا او در مـذهب مذاهب، زردشت را يكي از بزرگترين مصلحان بشريت نام داده 
و  . انـي دارد تا عصر حاضـر پيرو ظهور زمان از قديمي نياكان خود اصالحاتي پديد آورد

و از همان ناموي را بهتر بفهمند،ش تعاليم زرتشت براي اينكه مردم زمان هـاي مقـدس
.استفاده كرد...ومهر، سروش، واي، ارد: مانند) مِهر(نمادهاي مصطلح مذهب قديم ايرانيان 

و مقدسات آن اشـاره اخوان ثالث در هنگام تبيين دين زرتشتي به بسياري از معارف
تن جاويد ورجاونـد، دختـو، اوسـتا، گاثاهـا، اهورا، امشاسپندان، هفت: مانند. كرده است 

ايزدان، فرّ، آب، آذر، آتش، سرود آتش، سروش، سوشيانس، گفتـار نيـك، پنـدار نيـك، 
و مشيانه، جشن  فَرَوهر، مزديسنا، مشي و: هاي ايراني ماننـد كردار نيك، جـشن تيرگـان

و موارد ديگر .آبانگان
و غـم غربتـي بـه هنگام تصوي وي رپردازي با مباني آيين زرتشتي، نوعي نوسـتالژي

و عظمت ايران مي  و آن دوران را دورة شكوه در. دانـسته اسـت ايران آن روزگار داشته
و ايماژهـا نبـوده اسـت؛ انههاي شاعر محض تفنن،استفادة اخوان از اين عناصر مجموع
ايبيانگر معتقدات اين عناصر،بلكه .ران استآيين زرتشتي

و مذاهب مزديسنا:زروانآئين فِرَق ،در اين مذهب باسـتاني.تسا زروان، از جملة
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زمانـة« اغلـب بـا القـابودوشـ مـي عنوان خداي بـرين پرسـتش زروان خداي زمان به
مي» زمان درنگ خداي«و» بيكرانه بنـابر عقايـد ايـن فرقـة باسـتاني،. شود از او نام برده

و  و اين دو زروان پدر اهرمزد و شر كه بـه صـورت دوگـوهر اهريمن است مصدر خير
و مستقل عمل مي  و توأمـان،كنند متضاد نـد كـه از زروان زادها در اصل دوبرادر همـزاد

مي. اند شده و شايسته اسـت هرآنچه اهرمزد  اهرمـزدي، آفـرينش در برابـر،آفريند، نيك
و ناپسند مي تر؛زند اهريمن دست به خلقتي پليد و كائنـات براثـر نبـرد بدين تيب گيتي

و مخلوقات آنها  مياين دومصدر آفرينش ُنـه. گيرد شكل هزارسـال دوران در طول مدت
و شر در عالم هستي، اهريمن بر سراسر گيتي فرمان  و تمام تـالش راند مي اختالط خير

ُنـه خود را براي براندازي خلقت اهرمزد به كار مي ال، هزارسـ برد؛ ولي سرانجام پـس از
و يارانش چيـره  و نيروهايش به كمك مؤمنان بر اهريمن راگ مـي اهرمزد و او بـه ردنـد

و نابود مي  ؛شـود براي هميشه فرمانروايي از آنِ اهرمزد مـي بدين ترتيب؛كنند كلي محو
و مخلوقـاتش و اهـريمن و مخلوقات اهرمزدي تعلق دارد بنابراين جاودانگي به اهرمزد

و تب .)77-1376:94باقري،(اند اهيمحكوم به نابودي
و تسلط است، برخـي از فعـل استفاده از اخوان با و مباني اين دين كه مبتني بر جبر

و اغتشاش :، مانندهاي دورة زندگي خود را به تصوير كشيده است انفعاالت دروني
و مظلوم صـورت نگاه بـه. هاي جبري در آيين زرواني است از ديدگاه اين امر:ظالم

و تقديرگرايي زرواني در افكار اخوان خودنمايي مي بودن سانيك و گـاه حتـي جبر كنـد
و تاريكي نگاه باستان را  و سنگيني گويا دستي در كار است آورد؛ به ياد مي همان تلخي

و ستم كرده است  و عذاب وقتي رابطـة جهـان. كه زندگي بشر خاكي را دستخوش رنج
و سرنوشت شوم  گونه از پيش رقـم خـورد، خـواه آدمـي آدمي اينو انسان چنين است

و خواه  اي از اعتقـاد بـه تقـدير، يـا، وقتي به چنين مرحله»پرستي پير زروان«طفل باشد
:ماندتواند از سرايش چنين باوري باز برسد، نمي، آنچه از پيش تعيين شده
و مظلوم لــذت آغوش مـا، يـا/ فرق چنداني ندارد، هركه خواهي گير/ ظالم

و محكوم/ يگري، سهل است،د بي/ حاكم آنكه/ تقصير خواه با تقصير، يا گيرم كه
و اين بازنده زنداني لذت مي  و چون شاغالم پير/ برد آزاد باز هم فرقـي/ چون من
.)224: 1385اخوان،(حكم اصلي همچنان در اصل پابرجاست/ ندارد، هيچ

و مزدشتد، مانيمزدكهاي آئين-4-1 ا اينها:ي  مـورد توجـه اخـوان اديـانز نيز
. هاي اجتماعي پرداخته اسـت با استفاده از مباني آنها عمدتاً به تحليل شكستوي. است

وجودبهيو زرتشتياست كه از تركيب اديان مزدك شاعر ساختةبرهاي مزدشت، از آيين
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و كمـال، به ساختن چنين بدان سبباو. است مدهآ آييني دسـت زد كـه غـرب را تمـام
ر. آورد بدبختي مردم ايران به شمار مي باعث ياآرمــان ايران بزرگ است كـهؤمزدشت،

و كهن  و اخـوان افغانستان و قفقاز را نيـز دربـردارد و اران و عراق و خوارزم نـه«سغد
دا» غربي، نه شرقي، نه تازي  مزدشـت آخـرين.ردشدن را براي سـراپاي ايـران دوسـت

و عشق به وطن اسـت: نصرعپناهگاه او، تركيبي خوش از سه  دكتـر. معنويت، دادگري
:كدكني در اين خصوص معتقد است شفيعي

گيري اگر به عمق قضية مزدشت توجه كنيم، خواهيم دانست كه مزدشت شكل
 يعني او براي اينكه خودش را، بـه ظـاهر از ايـن؛هاي روحي اخوان است تناقض
و بغض توأمان به ايران معا(تناقض صر، تناقض در حوزة الهيات تناقض يا حب (

و بدين،نجات دهد و زرتشت را به عقيدة خودش آشتي داده گونه اجتمـاع مزدك
و غريبي را تصوير كرده است .)273: 1378كدكني، شفيعي(».نقيضين عجيب

و حتـي دادن دشنام،ها شكوه،ها ناله،ها كامي تلخ،ها اخوان پس از گذراندن نااميدي ها
و سلوك در درون، به سرمنزلي تازهي رفتن تا مرز خودكش  و ها ظاهراً پس از چندسالي سير

و دواي دردهاي او؛ بلكه پيامي است براي) باز ظاهراً( كه رسدميكشفي  نه تنها دستگير او
و اخوان، چاووشخوان مي اي است كاروان تازه اهل زمانه و رهاوردهاي تازه كه از راه اي رسد

ن و و پاكي و مدار زندگي آدمياند كه آورميجابت از نيكي مي.دگرد بايد اساس  رسد به نظر
حال، سـؤال ايـن اسـت كـه. كه اخوان جهان كامل اخالقي خود را از نو بنا كرده است

كه. اخوان اين رهاوردها را از كدام ديار آورده است؟ از همين نزديكي  اين گنجي است
يا او در ويرانه  رامي. فته استهاي تاريخ همين سرزمين گويد، كمي دورتر، غبـار تـاريخ

و مزدكـدبنشانيد تا اين خورشيد نمايان شو  بايد ديگربـار. تا بندگي تعليمات زرتشت
و پاكي دست يافت ايراني شد تا به سرچشمه   بايد اين تاريخ را از آلودگي سنگ. هاي نيكي

و و پيراسته كرد آن  چيز به سامان خواهد قت همهو خاكي كه عرب با آن آميخته است پاك
.)175-180: 1370آشوري،(اند برخي از منتقدان، مزدشت را نيهليست اخوان دانسته. آمد

:اشاره كرده استاشهاخوان در بسياري از شعرهاي خود به آيين خودساخت
به را مس را نه اين كه من با نقد مزدشتم، بهـاي/ بهايي نيست پيش من نه آن

// ديگري دارم  و زردشـت ... ز/ بهين آزادگر مزدشت، ميوة مزدك كـه عـالم را
.)21-23:ج 1385اخوان،(پيغامش رهاي ديگري دارم 

به»چرا«به گوشَت اين/ تر كن تا رساند هوا را صاف به مزدشـتان/ ها را صدا
به/ خود ياري رسان تا  كـه/ ببخشا گاهگه گر تند رانـدم/ كند اوضاعِ گيتي را بسا

.)1371:424، اخوان( اگر باشد بجا به تندي گاه
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 هويت اجتماعي-2
مياز هويت اجتماعي به آن بعد كننـدةو عوامـل تعيـين شود كه جامعه هويت ملي گفته
به ويژگي، يعني كند هويت آن را مشخص مي  ايـن. دهندميفرد نسبت هايي كه ديگران

مي ويژگي دهنـد هرشـخص معينـي اساسـاًمي كه نشان نمودهايي تلقي توان نشانه ها را
و كنـد كـه همـين را به افراد ديگري مربوط مي او در عين حالو؛ كيست خـصوصيات

.)46و45: 1386گيدنز،(كيفيات را دارند 
هر پديد آورندة عوامل و ماهيـت براساس كسي هويت اجتماعي، بسيار متنوع است

ب  و ديدگاهي كه و مي طرحاردارد، مسائلي دان خود در جامعه مبـاني بدين ترتيـب كند
.سازد هويت اجتماعي خود را آشكار مي

 تحوالت اجتماعي-1-2
و وحـشتناك در شعر اخـوان، يكـي از زشـت: 1332 مرداد28كودتاي تـرين تـرين

در نوع خـود، اولـين كودتـايي اين واقعه. حوادث اجتماعي ايران در دورة معاصر است 
و  يدولتـ سـرنگون كـردن به منظور دولت خارجيدوارآشكبود كه با مداخلة مستقيم

و به دست بي در واقـع ترين افراد ايرانـي كـه حميت ملي، با همكاري محمدرضا پهلوي
از. گرفتبودند، صورت مزدور بيگانگان  كـردن نهـضت، سـركوب ين كاراهدف اصلي

و جلـوگيري از ملـي  مكّـي،1365نجـاتي،(نفـت بـود صـنعت شـدن ملي ايران ؛ 1378؛
ا.)صفحات مختلف: 1384گازيورسكي،  شكست سنگيني بـه روح اخـوان ثالـث تفاقاين

و در شعر او، تصويرهاي شعري متعددي را به خود اختصاص داد . وارد كرد
و جوانان سياسي آن روزها، باوركردند كـه رسـيدن بـه پس از كودتا، اخوان

و آزادي به آساني ميسر نخواهد شد؛ از اين رو  و رهايي اخوان به عنوان سـخنگو
.)182: 1387آوديسيان،(جنبان شعر نيمايي، فريادي از نااميدي سر داد سرسلسله

:شود به چند نمونه از آنها اشاره مي
كـشور خـارجي استعاره از خود را تحـت حمايـت يـك اين تصوير،:چتر پوالدين

28نـي پـس از كودتـاي اي از روشـنفكران ايرا به فرار يا مهاجرت عدهو قراردادن است 
ميا1332مرداد : كند شاره

و شرف زد شانه/ آنكه در خونش طال بود و جام چتر پـوالدين/ اي باال تكاند
زد رو به ساحل/ ناپيدا به دست .)25: الف1385اخوان،(هاي ديگر گام
، و شرف«در شعر مذكور ، استعاره از گروهي از مبارزان اسـت»در خونش طال بود

و به شوروي پناهنده شدندكه از . كشور گريختند
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 شـطرنج ظر به آغاز بازيانهاي گسترش، حمله:هولي مجهول/ هاي گسترش حمله
و فرار شكست، مرداد25و استعاره است از كودتاي  هولي مجهـول. شاه از ايرانكودتاه

و پيروزي25كودتاي جرياندر جامعه استعاره از اوضاع مبهم نيز موقـتي مقطع مرداد
بر؛ البته مردم است  ـ در آيندة نزديك ضربة مهلكي ايـن هـول. گـردد فـتح وارد مـين اي

و بركناري مصدق است28مجهول، همان كودتاي  : مرداد
را/ زيرا/ انگار بخت آورده بودم من و تيزگـامش در/ چندين سـوار پرغـرور

پي حمله من هاي گسترش آب/ كرده بودم ازب/ هايش بود بازي به شيرين ا اين همه
مي/ هول مجهولي .)46:ب1386اخوان،(لرزيد دايم دلم برخويش

ا:ديدم كه شاهي در بساطش نيست  به مهـرة شـاهرهاش شاه در بساط نبودن، ضمن
و فرار شاه از ايران است25ر به كودتايظاندر شطرنج، از. مرداد شـاه ايـن واقعـه پس

مي25 پيروزي موقت مردم در كودتاي اخوان، دربارة. دوباره به ايران بازگشت :گويد مرداد
بي/ ناگه زنم، همبازي شطرنج وحشتناك/ هاي آخر بازي در لحظه پايان شطرنج

./ اي خنداند گويا مرا هم پاره ./ زد زير قهقاهي كه پشتم را به هم لرزاند/و پيروزي 
مي/ ديدم كه شاهي در بساطش نيست  را اين برج:/ او گفت/ ديدم گفتي خواب هـا

.)46:ب1386اخوان،(خنديد/ مات كن
اين شـعر) 107-109:ب1385اخوان،(است اين شاعر از ديگر نام شعري:انزمست
، درست زمـاني 1332 مرداد28 سروده شده، يعني دوسال پس از كودتاي 1334در سال 

و و سـركوب و چنان موجي از اعـدام كه آخرين بقاياي مقاومت مردمي درهم شكسته شد
خ  اي اين شعر تصوير فـشرده. ويش فرو بردند زندان به راه افتاد كه حتي مبارزان سردرالك

كـه بـه از اسـتي مرگبـار زمـستان اسـطورة يـأس. از آن جامعة سركوب شـده اسـت
و تن به ظلمت   اخوان،.گرددميدادن آن منجر خودبيگانگي افراد، از هم بيگانگي جامعه

 دروندر اين قطعة درخشان كه حيات اجتماعي ملّت را در چنددهه، خالصه كرده، سـردي
.)188: 1378پورنامداريان،(و سرماي جانسوز بيرون را به صورتي يگانه نمايش داده است

و اجتماعي كـشور، دومين بن ماية شعر اخوان ثالث در پرداختن او به مسائل سياسي
و كودتاي از نظر اخوان دكتر محمد مصدق است   كـه بـه 1332 مرداد28سقوط مصدق

هاي دردناكي به جا گذاشت كـه وجدان ايرانيان شكستگي كمك امريكا انجام گرفت در
ا  را. نيافتندلتيام بسياري از آنان هرگز و اختـصاص بـد اخوان تصويرهاي شعري فراواني

ب و از نمونه. آنها موقعيت او را در ايران به نمايش گذاشته استه وسيلة داده ايـن هـايي
ميتصويرهاي شعري  :آيد در زير
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 زنجير شير بسته به
و پيـك/ كز بندت ايچ عار نيامد/ اي شير پير بسته به زنجير سـودت حـصار

و آن حصار نيامد/ نجاتي .)102: الف1386اخوان،(سوي تو
استعاره از حكومت استبداد بر ايران پس از شكست اين تصوير:سيليِ سرد زمستان

: است1332 مرداد28دق در كودتاي نهضت ملّي به رهبري مص
گـوشِ! حريفـا ./ د، بر آسمان اين سرخيِ بعد از سحرگه نيستده فريبت مي

.)109:ب1385اخوان،(سرما برده است اين يادگار سيلي سرد زمستان است 
:ب1386اخـوان،(نـام شـعري از اخـوان اسـت ايـن عبـارت،:قصة شهر سنگستان

هـمدر متعلق بـه فرهنـگ عامـه، دوداستان با بازآفريني يكي شاعر در اين شعر.)27-16
و  هاي ايراني كهن، وضع ايران دوران شاهنـشاهي تعدادي از اسطوره احياي آميختن آنها

ترين تصويرهاي اجتماعي اسـت كـه ناك اين شعر روايي، يكي از اندوه. دهد را نشان مي 
و حس اجتماعي اخوان در برابـر مـا  ـ در ايـن. شـود نمـايش داده مـي از طريق شم ر، اث

ش قسمت و پهلـوان كه ساكنان آن سنگ شـده تصوير گشته هر ويراني هاي زيادي از انـد
و تعليـل،اساس اين شعر بر تنهايي اجتماعي. دادن آنان توفيق نيافته است به رهاييجاآن

گونه تنهايي، تعيين هرگونـه در اين. انديشه بر همين تنهايي اجتماعي استوار است عمدة
و هدف براي وجود بشر  من«: وان خود در اين خصوص گفتاخ. استغيرممكن اصل

مي قصة شهر سنگستان را براي خودم اين از دهم كه شاهزاده جور توضيح اي، آدمي آمده
بي سرزميني كه صاحب ثروت  و چنـان بـوده هاي و داراي سـوابق چنـين و شمار قياس

و نه تنها مي  و بـاطني است يابـد كـه ايـن اش درمـي بيند؛ بلكه با تمام حـواس ظـاهري
و غارت جهان سرز و مين مورد هجوم و قـضيه، قـضية خـوان يغمـا خوارگان واقع شده

و تاراج همه  و قـضيه يـك تاالن و جهاني اسـت و مظلوميـت جانبة عجيب سـتم عظـيم
و مثَـل ديگـر آدم  و آن شاهزاده، آن آدم را به عنوان نمودار هـاي آن سـرزمين بـه بزرگ

ب و پا و ناتواني دست :در واقع به قول سعدي. اند سته رها كردهشكلي در منتهاي عجز
سگ ها را بسته سنگ و يكيك. اند ها را گشوده اند اي چنين مسأله چنين معنايي،

مي. در كار است مي. كنند اينها در ذهن آن گوينده با هم برخورد پيدا از او خواهد
و سرزمينش رفته، از اميدهايي كه بر باد رفته  خواهد از اينهامي... ستمي كه بر او

و نفرين است او محفظه. حرف بزند  و خروش آيا اينها معاني شـعري. اي از خشم
و هست يا نيست؟ من مي  و فرياد و شكايت، اين خشم گويم اين معني، اين شكوه

.)1382:100اخوان،(ضبحه، معني شعري هست، بيان اين حالت، حالت شعري هست
. اسـت 1332پـس از هاي سالدرستعاره از ايرانااين تعبير:آباد ننگ آشياني نفرت
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و گذشـتة باشـكوه شاعر با مقايسه انجـام داده، ايـن سـرزمين اي كه ميـان حـال امـروز
ـتصويري از بدبختي سياس : اجتماعي آن را به نمايش گذاشته استي

 نيدنـش/ كه روزي روزگاري شبچراغ روزگاران بـود/و سنگستان گمنامش ...
راهمگنانش، آفري و نيايش و باران بود/ن را و خورشيد و اگر/ سرود آتش اگر تير

و كي  و آذين/ دي، هركدام آشـياني كنون ننگ/ ها بهاران در بهاران بود به فرّ سور
چون آبخوسـتي روسـپي، آغـوش زي آفـاق چنان/ آباد است، سوگش سور نفرت
گل/ بگشوده .)23:ب1386اخوان،(آلوده در او جاري هزاران جوي پر آب

ـ اجتماعي-2-2  هويت سياسي
هـاي بنـدي براسـاس تقـسيم، كه اخوان در شعر خود مطرح كرداي هويت اجتماعي

و يا بنيادين هويت ملي، به بعد سياسي آن مربوط مي  و يـا فرماليته شود نه بعد اجتماعي
و چندها اين مؤلفهاوهويت اجتماعي؛ ولي   سياسـتبهانو مباني را در اجتماع كاويده

اِعمـال؛و فرهنگ كارگزاران سياست مشغول نشده است  بـه عبـارت ديگـر او بازتـاب
و تأثيرهـاي ژرف آن را بـر اجتمـاع آن روزگـار فرهنگ سياسـي را در جامعـه كاويـده

و تحليل كرده است  دادن جايگاه ديـدگاه براي نشان در اين مقاله به همين سبب. بررسي
آ شاعر دربارة  در ايـن. ايم بندي كرده هويت اجتماعي جمع عنوان نها را ذيل هويت ملي،

از وضع جامعه تبيين اخوان به حوزه  و يا اعمال قدرت اي كه براثر تصميم سياستمداران
و شكست .هايي كه از اين راه نصيب آنان شده، پرداخته است جانب بيگانگان ويران گشته
واشخصي در زندگي با توجه به وقوع برخي حوادث چنـين برخـيهمخوان ثالث

و هم اتفاقات در تاريخ معاصر ايران  وي كه شاعر با آنها آشنا را شـاعر زمان بوده، برخي
 ايـن تعبيـر.)9-62: 1370كـدكني،؛ شفيعي 241-1378:250دريابندري،(اند شكست ناميده 

و دادن او بـراي نـشان. گرددمياي شامل بسياري از ابعاد زندگي اخوان گونه به  شكـست
و خط بطالن به نااميدي  واقعيت مطلـق بـه منزلةكشيدن بر بسياري از چيزهايي كه مردم

و تلخي آنها نگاه مي و شكست كردند، به اجتماع ؛هاي حاكم بر آن اشاره كـرده اسـت ها
با سياسـت حـاكم بـر جامعـه، بـا توصيف كرده، به اين سبب، اجتماعي كه اخوان ثالث

و  . از زندگي او، ارتباط مستقيمي پيدا كرده استشطرز تلقي خودو منش ايران باستان
:بندي كرد توان جمعميرا بدين صورت مباني هويت اجتماعي در شعر اخوان

و مداخلـة بـسياري از گـروهدر) الف هـاي جامعة استبدادزدة ايران با سلطنت شـاه
و مـي ميم دادهتعهاي سياسي، گاهي تباهي به همگان براثر شكست: تندروِ سياسي  شـود

و نابودي مي غرق كل جامعة ايراني را شاعر،   همـههبتعميم تباهي گونه اين. يابد سياهي
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و استثنا كس و من معدود، در تمام آثار بعدي كردنو همه چيز  نيز مـشهودوي يك ما
كم.است و دوران،خـورده بـه دوران شكـست مبـارزة شكـست تعمـيمكم از همين راه

و دوران زندگي شكست به كل جهان شكست آغـاز،ان زندگي شكست شكست به دور
زده، دهندة ايران اسـتبداد اخوان اين ديدگاه خود را با ارائة تصويرهايي كه نشان.دگردمي

و نفرت  در شعر او استبداد حـاكم بـر جامعـة ايرانـي. است بيان كرده بار است خاموش
: به اين تصويرهاي شعري دقت كنيد.رددا1332مرداد28پيوند تنگاتنگي با كودتاي 

و اجتـماعي اين تصوير،:جنگل هول و اوضاع سياسي حـاكم كنايه از جامعة ايراني
:آن استبر 

مي/و آن جنگل هول همچنان برجا/ پرسيم هنگام رسيده بود؟ مي و شب ترسيم
.)90:ب1385اخوان،(ترسيم روز مي

و مصيبتيچيزدهندة نشان خود، براساس مفهوم»هول« اين وژاه. بار است ترسناك
و وحـشت بـوده اسـت گونه در شعر برخي از شاعران پيشين فارسي به  . اي نماد مصيبت

هـاي شـعريو يكـي از موتيـفدريـگ مـي اين بارِ معنايي خـاص، اوج در شعر معاصر
و. گردد مي  آن را نيما يوشيج، اولين، شاعري بود كه اين مفهوم را در شعر خود پرورانـد

او. هاي شعري تبديل كرد مايه به يكي از بن را اخوان پس از در همان معني به كـار هول
هاي متفاوت خود در شكلوهول، وحشت برآمده از اوضاع اجتماعي است. برده است 
مفهومي كه نيمـا در شـعر خـود بـه ايـن واژه داد، پـس از او در شـعر.ددهميرا نشان 
شدو يداهللا رؤيايي اخوان ثالث چونشاعراني  دره واژاين رؤيايي، دربارة.به كار گرفته

و شعر نيما، نوشته است :انديشه
و جامعة نيما گردابي است كه در آن هيچ ... كس در ترس خودش تنها نيست

يعني ترس ندارد؛ بلكـه. تازه ترس نيما، مال خوش نيست متعلق به خودش نيست 
و تـرس ... دهـد عصر خودش شهادت مـي شايد به ترس. ترس مخصوصي دارد 
مي»من«مرگ، كه در تصرف: برادر مشهوري دارد و از ظرفيـت با من » مـن«ماند

.رود سر مي
و بـه بيـشتر هاي اول هول، كه دوچشم دارد انديشه كرده»هـ«من گاهي به ام

و همه دوچشم دارنـد، مثـل چيزهايي كه با هول مي  پـيش» هزيمـت هـول«آيند
و نيز پيش نيما يوشيج كه هول هيكل اسـت، هيوالسـت، هـراس ابوالفضل  بيهقي
مي واژة هول به زبان نيماكه مي ... است  انگار اعتراف به ترس،. كند آيد از هول او كم

و به زبان نمي تسكين ترس است در حيات روزمره هم، آنكه مي آورد، ترس ترسد
ن. كند خود را در خود انبار مي  ميمينيما ترسش را انبار مي كند، ريـزد، ريزد، در زبان
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و يا مستقيماً با رؤيت هول در سراسر شعرش كه. با ايما، با استعاره زبان او، تا جايي
مي زبان هول مي و هول متعلق به زبان .)22-1386:24رؤيايي،(شود شود

اخـوان،(از اخـوان اسـت ديگـر نام شعري اين عبارت،:ناگه غروب كدامين ستاره
در.)103-111:ب1386 خود را به تـصوير اين شعر اوضاع نابسامان اجتماعي عصر وي
يك. كشد مي و عـدالتي هـا، بـي عكاس، چندعكس از نـابرابري مانند هـا، فقـر اجتمـاعي

مي اقتصادي مي  و در معرض قضاوت مردم قرار دكتر پورنامداريان دربارة اين. دهد گيرد
:نويسد شعر اخوان مي

و اوج كمال دسـتن ستاره، يك ناگه غروب كدامي نيـافتني در شـعر معاصـر
و حال. كمال در شعر اخوان است  و سالمت، سخت پرشور زبان در عين استواري

و بيـان چـشم.و صميمانه است  و توانايي اخوان در تصوير انـدازهايي وقتي نظر
و ناخوش  و نقد سياسـ آيند از واقعيت غمبار و هاي تلخ اجتماعي، همراه با نيش ي

و در كالم معمول نگنجيـدني احساس و به صراحت درنيافتني ... كردني، اما ناپيدا
.)199: 1378پورنامداريان،(در اين شعر در اوج كمال متجلي است 

و سياه  اسـت بـه ثـروت ملـي ايـران كـه بـه سـبباي اشـاره اين تعبير:نفت غليظ
بي بي و كـ هـا كـشتي سياستي شاه، انگليسي خردي كردنـد؛ مـيششور خـارج كـشتي از

و بدبختي به جان هم مي مردم ايران درحالي كه  در اين شعر، اخوان، نفت. افتادند از فقر
دل تكه«و» هاي جگر پاره«،» مار مهيبةكفچ«عباراترا با  : كرده استوصف» هاي

و سياهي روان بود/ ها مهيبي در جوي چون كفچه ميمي/ نفت غليظ و برد برد
را هاي جگر، تكه پارهآن/ بردو مي مي/ هاي دلم مي وز چشم من دور و / خورد كرد

آب/ها ها، فلق كاندر شفق/ هاي كشتي مانند زنجيرة كاروان ــ در از/ هاي جنوبي
و از ديدگه دور گردنـد و مـستور گردنـد ./ شط به دريا خرامند دريـا خوردشـان

.)106:ب1386اخوان،(
ا)ج و جتمـاعي در شـعر اخـوان، وصـف از ديگر مبـاني هويـت اوضـاع نابـسامان
و گذشـتة درهم ريختة جامعة ايراني با عطف نظر به سياست غلـط سياسـتمداران حـال

و سياسي ايران   هويـت اجتمـاعي كـه اخـوان بـه آن پرداختـه،. استتاريخي، اجتماعي
و ستم مرتبط با بيشتر د كردنـد، ها بر مردم وار كه در طول اين دههييها حكومت پهلوي

و ادوار ايران به ديگر شاعر دربارة بوده است؛ اما و ظلم و دورة معاصر نيز نظري داشته
 كـه كنـيم مـي يادآوري. نيز به نمايش گذاشته استراها ستم بر مردم ايران در اين دوره

و احوال آن، مربوط بخش و بررسي اوضاع به هايي از اشارات اخوان ثالث به اجتماع ايران
ج انس و هويت فردي او در  ايـن حـوزه هـاي بعـدي بـه كـه در بخـش.شودميهمعاان

ن ديلتصويرهاي شعري. خواهيم پرداخت ميش، رويكرد اخوان را در اين زمينه :دهد ان

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

و هويت ملي در انديشة مهدي اخوان ثالثاي ران  

77

روايتـي كـه بـه.)56-60:ب1386اخـوان،( نام شعري از اخوان اسـت:آواز چگـور
و با نغمه  و ستم اي ديگر ديگر ا كه در طـولرديدة ملت مظلوم ايران گونه، حال رنجور
و تيمور بر آن حمله آورده تاريخ به بهانه روح اين قوم. اندهاي مختلف، اسكندر، چنگيز

و فرهنگ خويش سيه در غم از دست  ازو نغمه،پوشدادن هويت هاي چگوري، روايتي
: نوشته استاين شعرمحمد مختاري دربارة. اين درد جانسوز است
و احـساس گرية سياس ـ اجتماعي اخوان در سـاز چگـوري، همـان حـس ي

گويي طرح شكست همين مردم كه از پيش. تابددردمند از زندگي مردم را باز مي
و همين  و خود جزئي از هستي آنان است بر عهدة شعر اوست آنان برگزيده است

و آواز نفـري. سرايد را نيز مي  و دردمنـد و در آواز چگور، نوحة روح شوربخت ن
مي... آورد اش را برمينفرت قبيله بي(گريد او به جاي همه .)444:تا مختاري،

 هويت فرهنگي-3-2
از. اسـت هويـت فرهنگـي ديگر مبناي هويـت اجتمـاعي در شـعر اخـوان  فرهنـگ

كه مؤلفه وي بيشتر نگران فرهنگ. اخوان را به خود مشغول كرده بود انديشةهايي است
به جامعه و در معرض لياقتي پادشاهان آن، هرلحظه ممكن بود علت بي اي بود كه خطـر

و،داده قـرار را موضـوع در بسياري از اشـعارش، فرهنـگ اين شاعر. قرار گيرد آشوب 
و نگراني در مشكالت موجود به عنـوان مثـال،. ده است نمو آن ابراز بارةهاي خودش را

از مي و آدمك«توان  در ايـنعراشـ.)88-92:ج1385، اخـوان( او نام بـرد»2خوان هشتم
در ايـن دوره. خواهد بگويد كه دورة جديدي در تاريخ ايران آغاز شـده اسـت شعر مي

خواهـد عليـه شاه مـي يعنينشاندگان خود در داخل كشور استعمار غرب به ياري دست 
و نظام تمام ارزش  و ها و تـاريخ ايـران دارد، برخيـزد هاي ارزشي كه ريـشه در فرهنـگ

ضـد(بـه جـاي فرهنـگ خـودي، فرهنـگ بيگانـه؛ ولـي ارزش قلمداد كند ني را بي ايرا
كـه) خـوان شـاهنامه( از اين رو كساني ماننـد نقـال پارينـه؛كندميرا تحميل)ها ارزش

و هنرشان ريشه در فرهنگ ملّّي دارد،  و تغييـر در نظـام به سببزندگي هـاي اين تحول
و غمگينند در. ارزشي نگران مياخوان خود :گويد اين خصوص

و آدمك، در جايي مي و در شعر خوان هشتم خواهم به بعضي از روشـنفكران
مي. هايي بزنم هنرمندان حرف  كننـد؛ ولـي نزديـك اينها كساني هستند كه زندگي

و خيلي خيـاليك. بينند خودشان را نمي  و افـسانه حالت رمانتيكي اي بـراي آميـز
خو خودشان درست كرده  و اند، نزديك و حقيقي هـست دشان را كه زندگي اصيل

و نامردمي هست، اينها را نمي  و مشقت است پر از فساد بينند، چشمشان پر از رنج
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و براي گل دوردستي كه در سياره را بسته و مثالً پرپر شـده يـا اند اي دور شكفته
مي آب به آن نرسيده، يا نور به آن نرسيده، براي آن دلسوزي مي  و اشك ارندب كنند
ها را داغ بيني كه آدمو من فريادم اين بود كه چطور تو اين نزديك خودت را نمي 

و فريادهاي آدم مي مي ها را، ولي براي دوردست كنند يك ها فرياد كشي؟ پس اين
.)213: 1382اخوان،(دادن است نوع فريب 

ازههويت فرهنگي در شعر اخوان مؤلف :هايي دارد كه عبارتند
و گـردد ناپذير فرهنگ ملي محسوب مـي هاي جدايي از بخش اين عنصر:ها اسطوره

در شعر اخوان، يكي. پناه برد طبيعتاً هركسي براي احراز هويت فرهنگي خود بايد به آن
و ايراني ـ هـاي ملـ بودن شاعر، اسـتناد بـه اسـطوره از مباني هويت فرهنگي وي  ايرانـي

و مـصيبت.ستابو سيلة آنها هاي شاعرانه تصويرسازي را شاعر بسياري از دردها هـايي
و از بازي  بـازگويي كـرده با استفاده از اسـاطير، هاي سياسي كشيده، كه در طول زندگي

از«: نويـسد اسطوره در شعر اخوان مي دربارة استفاده از كدكني دكتر شفيعي. است يكـي
و ويژأترين خصوصيات شعر اخوان، مس برجسته هـاي زنـدگي گـي له گرايش به اساطير

و در يك  و اين خصوصيت از دوسـوي: كلمه خالصه كنم ايراني است رنگ ايراني شعر
از: قابل بررسي است  و تـأثر و سرشـار ايرانـي نخست، اصل اطّالع از ميتولـوژي غنـي

و آن همـه سـتايشئو ديگر برداشت اين مسا،گذشتة ديرسال  و نوعي تلقّي آنهاسـت ل
و زرتشت مي كند، نتيجة همين پيوند روحي با آن جهـان از دسـت رفتـه كه نثار مزدك

بي(» است .)58:تاشفيعي كدكني،
و هنرمندان موسيقي و هنرمندان ايرانـي، نقـش وااليـي در:موسيقي ايراني موسيقي

هـا نيـز در واقـع از غـم ايـن تـصويرسازي.ه است هاي شعري اخوان داشت تصويرسازي
اي  و احساس دلتنگي شاعر در . هاي متعدد بوده اسـتن جهان به مناسبت شكست غربت

ب با اين شيوه اخوان را ايرانيههاي بياني، هم و هم مـردم و افتخار كرده بودن خود اشاره
و غيرايرانـي برحـذر داشـته اسـت از گرايش به سوي ابزار گمراه  از طريـق. كنندة غرب

ي ردن آنها هويت فرهنگـب اين مؤلفة هويت فرهنگي است كه اخوان ضمن نام استفاده از 
: عبارتنـد از در شعر اخـوان كاربرد گونه شواهد اين. كرده است را ابراز اجتماعي خودـ

اميـري، برگـشت، فـرود، تحريـر، باربد، رامتين، حسين سمرقندي خوافي، ايرج خواجـه
و ....حجاز، درآمد، شور، عشاق، شترخُجو، قولي در ابوعطا، گبري، مويه، مضراب

و مقدار زيادي از باورها، سنت) المثل ضرب( مثل:ها مثل كشورهراصول خالقي ها
 سازي ميان دوامر اسـت، زدن كه نوعي مشابهت در واقع، مثل.و مردم آن كشور را در بردارد 
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و عادت الزم  تـرين هـا از مهـم هاي هر قومي نيز هست؛ بنابراين مثل شمردن فرهنگ، اخالق
و فرهنگي ديگر، به مثـلهم. شوندميابزارهاي هويتي مردم شمرده  هـا چون امور اجتماعي

اسـتناد هـاي فارسـي او به بـسياري از مثـل. است شدهنيز در شعر اخوان عنايت زيادي
و برخي از شعرهاي او به سبب مفهوم  و اشـاره بـه حادثـه كرده يهـا هاي بلنـد انـساني

و مرد و فرهنگي ايران، در بين خوانندگان شعر او م عادي نيز به عنوان مثـل بـه تاريخي
هـاي برخي از آنها مثـل: ها دوحالت دارند بنابراين در شعر اخوان، مثل؛ شود كار برده مي

آنها تصويرهاي شعري خـود را سـاخته استفاده از رايج زبان فارسي هستند كه اخوان با 
:مانند.تاست؛ برخي ديگر از اشعار او نيز مواردي هستند كه حالت مثل به خودگرفته اس

بدرستي آنچه مـن در ايـن شكـسته آينـة ايـامست حقيقت، الغرك ميشي كه قرباني
و غرقـاب حيرانـي اسـت/ بينم مي و طلـسم وحـشت و/ خواب خرگـوش مـا غالمـان

و دروغان را خريداران/ معبد افسون كنيزانيم، در ايمن  ما بـت افـسانه را، بـا/و دروغين
.)168:ج1385اخوان،(ست الغرك ميشي كه قربانيو حقيقت/ مان پرستاران گوش فربه

و فرهنگ عاميانة ايراني و زيبـايي:هنر هـاي آن كـه اخوان در شعرهاي خود به هنر
در فرهنـگ. شود، اشاره كرده است در ميان مردم، جزء ثابت فرهنگ ايراني محسوب مي 

در به فرهنگ عاميانهاين شاعر ايراني، توجهةعاميان و يـا اي است كه يا ميان عوام مـردم
و نويسندگان به .صورت ثابت پذيرفته شده است در ميان اديبان
و دانشمندان ايراني و حافظ:شاعران  از شاعران مورد توجه اخوان، فردوسي، خيام

و پـس از مـرگ. توان نام برد را مي از خـود هريـك از ايـن شـاعران در دورة زنـدگي ،
و اديبان هويت و تمدن شاعران تقليد از گذشـتگاننه كارشانوآفرين ايران بودند بخش

و ايراني بود، بلكه خود .آفرينش هنر جديد
نگـويم كـه: در شعر اخوان، فردوسي با صفت شعوبي توصيف شـده اسـت

ـ شعوبي نگفـت سخن/ جفت فردوسي پاك آن ولـي بـي/ هاي شيعي گمـانم كـه
يك/ نظير بي .)1371:135اخوان،(آدمي جامه، صد بيشه شير به
به گونهدواخوان:وطن : داشته استوطنرويكرد
شاهاني اسـت كـه بـر به در اين بخش، عمده نظر اخوان: ايران در طول تاريخ) الف

و در حق آن نيكي يا ظلم ايران حكومت   كـه مانند خـشايارشاه اند، حاكماني نمودهكرده
و مـردة  زنـد ايرانيـان تازيانـه مـي استعاره از محمدرضا پهلوي است كه بر گُـردة زنـده

و ناصرالدين)159:ب1385اخوان،( .شاه؛ خسروپرويز، هالكو
و بناهاي تاريخي ايراني)ب تخت جمشيد، شوش، تماشاگه پل، دربند،: آثار باستاني
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ت  اخوان است كـه نقـش مهمـي در تبيـين هويـت وجهمدرسة سپهساالر از بناهاي مورد
.اند فرهنگي ايراني داشته

و جهان ايراني در انديشة اخوان ثالثا-4-2  يران فرهنگي
و احوال دوره و پژوهش در شعر اخوان ثالث كه محصول اوضاع هاي خـاص با سير

ـ سياس ميي و فرهنگي بوده است، مشخص و گرد اجتماعي د كه انديشه به جهان ايراني
ا ايران بزرگ كه در روزگاران پيش، محدودة گسترده ز اشـعار او تري داشـته، در بعـضي

.ها را از جمله اين مـوارد برشـمرد توان با اندكي تسامح، اسطورهمي. خودنمايي كرده است
و كساني كه اين پهلوانان با شكست و ديگـر مبـاني پهلوانان ايراني  دادن آنان، مليت، كـشور

و يا از چنگ دشمنان رهانيده و اعتالء بخشيده نـد؛ا ملي ايران بزرگ آن دوره را حفظ كرده
و در دامنة وسيع، به جهان ايراني مربوط است به گونه .اي به جغرافياي فرهنگي ايران

ـ اجتماعدليل اوضاع در شعر اخوان، به وه كه شاعر در آن زيـست، عصريسياسيي
، اين مباني در تبـين جغرافيـاي جهـان ايرانـي نقـشه است طعم تلخ شكست را چشيد

شـود، اين اوستا كه مانيفست شاعري او محـسوب مـي چنداني ندارند؛ اما در مؤخرة از
درعهسيري در شعر فارسي، از دوران كهن فارسي دري تا  و د نيما يوشـيج انجـام داده

و بررسي شعر فارسي اقدام كرده است برخي قسمت شـعر او عالوه بـر ايـن،. ها به نقد
و در كشورهاي فارسي  و تحليـل زبان همسا فارسي را در خارج از مرزهاي ايران يه نقـد

و نويسنگان فارسي و از شاعران :زبان خارج از ايران يادكرده است كرده
ام كه اصوالً مردم خارج از ايران امروز يـا همـساية مـا گاهي چنان انديشيده

و احياناً  و متكلم به زبان فارسي مثل افغانستان هستند و آشنا و حريم ما  اهل اقليم
و خالصه آن قـسمت از خراسـانو نيز نواحي تاجيكستان، تر كستان، ماوراءالنهر

ـ من با شوروي قديم كه اكنون چندي است روس جماعت كاري ندارم هاي تزاري
و تصرف كرده  بيـ عدواناً غصب و بي اند با استفاده از غفلت و غمي سلسلة رمقي

.)166:ب1386اخوان،(قجر 
و خراس و سرزمين اخوان بحثي دربارة جغرافياي ايران قديم مي ان شد هايي كه شامل آن

و بـا اعتـراض و قديم ايران بودند، كـرده و شاعران فراواني كه متعلق به خراسان بزرگ
و در خراسان قديم انجام گرفته، گفته است بندي به تقسيم :هايي كه در جغرافياي ايران

و ماوراي نهر ندارد، خراسـان خراسـان اسـت اخـوان،(خراسان ديگر مادون
.)168:ب1386

و ادبيـات ايـران در مرزهـاي وسـيع نظر اخوان در اين زمينه، عمدتاً مربوط به زبان
و ديگر جاهايي است كـه در  ماوراءالنهر، سغد، خوارزم، افغانستان، تاجيكستان، خراسان
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ـ در اين ديدگاه نيز اخوان ثالـث بـه ابعـاد سياسـ. شود آنجا به زبان فارسي گفتگو مي ي
خأاجتماعي مس و سياست نموصياله، توجه و مداخله ده هـاي تجاوزكارانـة هاي داخلي

ازو غارت ثروت خارجي و از زبـان از يكـديگر جدايي مردمان فارسـي علل ايرانيان را
و آزادي آنان ميان بردن و اتحاد و نيشابور اگر بخواهنـد«: دانسته استمليت اهل طوس

و  و همچنـين و بخارا برونـد و آسـودگي را ندارنـد كـه به سمرقند  چنـين، ايـن آزادي
و. بگويند، بشنوند، شعر بخوانند، بسرايند. توانند گرد هم آيند نمي. ندارند دردهاي حال

و خيـام نمي. نقالي كنند. آينده را درمان كنند  و بزم آرايند، شعر موالنا توانند محفل كنند
و بشنوند  و واق نمي. روايت كنند عـاً از آن موهبـت عـالي يگـانگي توانند انجمـن كننـد

و اسـاليب سياسـت، تنهـا همـين  و برسانند؛ البته براي حفـظ آداب فرهنگي بهره ببرند
و باسـتاني باز ظاهرآرايي بينند كه چند تن سياست مي و كهـن ها كرده، از روابـط عميـق

و سياسي سخن  ميمي فرهنگي و بدل و خوشامد رد و تعارف ي الحق كه بـرا. كنند رانند
.)175و 174:ب1386: اخوان(» اهالي ايرانيت، اين سخت دردناك است

و زبان  هويت
 زبان، ركن اساسي هـر. فارسي است زباني ديگر هويت اجتماعي در اشعار اخوان،امبن

و تجربهمي فرهنگي را تشكيل و دستاوردها و در واقع، فرهنگ بر زبان استوار است ها دهد
هرو آفرينش ر هاي تمام اجزاي فرهنگ، از دين. دهد مي انتقالهاي بعديا به نسل نسل

و علوم  و امور مربـوط بـه آنهـا،،گرفته تا معماري و نظام سياسي تا ارتش و از خانواده
آن. متكي به زبان است و قرارداد است كه براساس اصوالً زبان گفتاري نوعي نمادسازي

و تركيبات آنها معني مي  و1شناساني مانند جان الكانعهجام. دهد به اصوات  دربارة زبـان
و نظريه،نقش آن در هويت ملي .)86و1384:85تاجيك،(اند پردازي كرده مطالعه

و نقش آن به عنوان يكي از مبـاني هويـت داريوش آشوري دربارة زبان، هويت ملي
:ملي معتقد است

و دستاوردهاي عظيم آن، بدون يك و توسعهبستر زباني كارآم مدرنيت پـذير،د
و. يابـد اسـت، دسـت توانست به آنچه رسيده زبان باز، هرگز نمي بدون يك  علـم

و شتابي كه بـراي  و انديشة مدرن با شور و دركل، تمامي شيوة زيست تكنولوژي
آموز با سرماية زباني فزاينده كه بستر روان پيشرفت دارد نيازمند زباني است دست 

و چيزي كه پيوسته مي اين حركت پرشتاب باشد نه  و درگيـر آن بـود بايد گرفتار

 
1- John lacan 
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و نبايست يكسره اسير خودسرانگي و ساختگي ها يا بايست بدون.اش هاي دستوري
دستكاري زبان طبيعي يا گشودن افق آن به روي امكانـات زبـاني ديگـر در ايـن 

در جهت، هرگز چنين امكاني فراهم نمي  و انديـشه و تكنولوژي  شد در نتيجه علم
و امكانـات آنهـا اجـازه مـي و ادبـي مايـه دهـد، همان حدودي كه زبان طبيعي

.)28و1387:20آشوري،(ماند بازمي
ديـن همـراه بـا زبـان، ايـن. زبان فارسي نيز از مباني مهم هويت ملي در ايران است

و تداوم سنت  و فرهنگ ايراني، عوامل مؤثر در حفظ در اسالم، مذهب شيعه هاي ايراني
و هويت ملي«شاهرخ مسكوب در كتاب.ستاه تاريخ بود طول كوشـيده» زبان فارسي

و اتفاق  به است با استناد به تاريخ نماد هويت ملـي مثابة هاي آن، جايگاه زبان فارسي را
او در اين سير تاريخي به اين نكتة مهم توجه. هاي مختلف تاريخي بررسي كند در دوره 

سي مي و و محتواي هويت ملي را به شدت كند كه فضاي اجتماعي اسي هرعصر، ماهيت
.)44و1373:43مسكوب،(دهد تحت تأثير قرار مي

و كـاركرد آن شـد عامل عمده دو و،اي كه باعث دوام زبان فارسـي  تعـصب مليـت
و و عـشق بـه آن زبـان از طـرف تمـام نويـسندگان قوميت ايراني دربرابر زبـان عربـي

تا سخن از طليعـة مـشروطيت بـا فارسـي زبان. گرددآن زبان احيايت، در نهاگويان بود
و زبان ايراني، در زمينه  و جـز اينهـا ابعـاد توجه به مليت هاي تاريخ، سياست، فنّ، شعر

.)211و1373:132،133،210مسكوب،(اي را به خود اختصاص داد گسترده
دو. دارد منـد نظامياخوان ثالث زبان دروياصـلي شـعر ويژگـي اگـر بخـواهيم  را

و) گرايـي كهـن(استفاده از زبان كهن خراسـانيها آن ويژگي ياد كنيم،ش دفترهاي مهم
و گذشتة باستاني ايران است رويكرد جدي به اسطوره در كهن.ها سـطح گرايي اخـوان هـم

و هم در  و نحو جمله سطح واژگان ميها ساختار  وي عالوه بر زبان كهن خـود،. شود ديده
ز و كوچهبا :دربارة زبان شعر خود گفته استو بازاري نيز شعرهايي سروده بان عاميانه

و ريشه من مي و رگ و كوشم كه اعصاب و درست زبـاني پـاكيزه هاي سالم
و چه  و چه و دقت در كلمات ها، آنچه مربوط بـه مجهز به تمام امكانات قديم را

بـ امر زباني، يعني هنر كالمي مي  و دريافـت شود پيوند بـدهم وه احـساسات هـا
و افكار امروز، يا به قولي شايد مي  كوشم از خراسان ديروز كه برخوردار عواطف

.)1382:495، واناخ(از همة امكانات ديروزينش هست به مازندران امروز بروم 
در مبحث زبان بايد اشاره كنيم كه اخوان به مراقبت زبان فارسي نيز تأكيـد فراوانـي

و پاس نمو و نويسندگان دانـسته ويژهبهزبان را وظيفة تمام ايرانيان، اين داشت ده  شاعران
دريوي مخالف شعرها. است و سـرايندگان ارزشيبيي بود كه جامعـه جريـان داشـت
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:دانند نيز معني آنها را نميخود حتي آنها،
و عالي را بايـد امـروز از نوآيينـان/ راسـت گـويم، راسـت/ شعرهاي خوب

آوايان خونـسردان آن طاليي مخمل/ وز فالنك يا فالن مردان/ خواست/ دردان بي
.)79:ج1385اخوان،(

او توانـسته بـه بدان دليل كه اند برخي از منتقدان، زبان شعري اخوان را ستايش كرده
و متعـالي،«. برداري كند هاي زباني بهره بهترين روش از ظرفيت  او به عنوان سـبكي واال

ر  اي در شـعرش كلمـه آورد به نحـوي كـه هـيچا در خدمت محتوا درمي استفاده از كالم
هـاي ترين كالم گذشـته ترين حرف عاميانة روزمرّه را با عالي عادي. نمايد تفاوت نمي بي

و تـاريخ را حـامي باشـد خواند تا زمينه دور مي  كريمـي(» هاي جاري تحليل غم غربـت
.)1370:269حكاك، 
و تحليلبسياري از نويسندبل، مقادر گـران نيز گرايش او را به زبان كهن ايرانـي گان

ج1371براهني،( اند كردهشعر او حملهبهو هاي او دانسته از ضعف ،2:1714-1679(.
و) گرايي كهن(ايران كهن، چه در طرز به كارگيري زبان گرايش اخوان به بايد گفت

و آيين  آن، برخاسته از نوسـتالژي او بـه هاي مربوط به چه در نحوة به كارگيري اساطير
و گذشتة باشكوه سرزمين خويش است -شگرد اخوان، تأسيس مدينة فاضـله. آن دوران

و زمان نامعلوم و زمان،اي نه در مكان اي است كه ماهيت آنها هاي اسطوره بلكه با افراد
و انديشة اخوان ثالث، دست به يك در حقيقت. به نحوي معلوم همگان است  نوع روان

و پهلـواني گذشـته زده جابه و گذشتة فردي شاعر با جهان آرماني جايي ميان زمان حال
كهمي. است و توان گفت و غيرسياسي از او گرفته نبود چيزهايي را كه شكست سياسي

و رفيع او را تحقيـر كـرده، جبـران نمـوده اسـت  بـا شـاعر. بدين تريتب روح سركشي
ا پناه و ترسيم و به وسيلة ابزارهاي آن جهـانِ بردن به گذشته يران باستان در انديشة خود

 به اديان پيش از اسالم گرايش بسيارويدر بخش هويت ديني ديديم كه از دست رفته، 
و مبـانيدازي و حتي آيين نوبنيادي نيـز سـاخته اسـت، بنـابراين در تمـام اجـزاء داشته

و گريز از حال،هستي ا، به گذشته :ست گرايش قلبي داشته
يادگار/ما/ شاهدان شهرهاي شوكت هرقرن/ هاي فخر تاريخيم ما فاتحان قلعه

.)74: الف1385اخوان،( عصمت غمگين اعصاريم
و مليـت ايرانـي با بررسي اين دوره از شعر اخوان، معلوم مي شود كـه هويـت ملـي

و او با اين فن اين شاعر معاصر براي  و بالغـي، همچنـا بسيار مهم بوده ن درپـي بيـاني
مي. هويت ملي ايران بوده است  از نظـروكنـد وي شعر خود را با زبان فخيم دري آغاز
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و اسلوب د زبان ، در پايـان دوران شـاعري اردهاي شاعرانه به زبان ايران گذشته گرايش
و ذهنش اتفاق مي و نيز اين چرخش در روح و او بـراي بازيـابي گذشـتة باشـكوه افتد

و شكوهمند  هـاي هويـت ملـي بـه شـمار تـرين پايـه ايراني، كه يكي از مهم زبان فخيم
.)155-180: 1387آباد، عالي عباس(دكوشميرود، مي

 گيري نتيجه
اگرچه از شاگردان نيمـاوي. استترين شاعران معاصر دست اخوان ثالث، يكي از چيره

و سرايند  فن شعر نو به شمار مي گانهيوشيج و در رود؛ با فوت شـعر معاصـر هايي كـه
شد انجام داد، از مكتب  از. سازترين شاعران  تفحصي كه در شعر او انجام داديم، بـا پس

مييبند جمع و انديشة او در موارد ذيل بيابيم هاي موجود :توانيم مباني هويت را در شعر
و مهم كه اولين و بيشترين نيروي اخوان ترين مبنايي براي هويت ملي ايران قائل شد

خ  و نتايج شكست شاعري  هـايي اسـت ود را صرف آن كرد، بررسي اوضاع اجتماعي ايران
و تمام جنبه. پديد آورد كه حكومت پهلوي، براي مردم  هاي زندگي او به تمام اجتماع ايران

و عواملي .متذكرشدانداخت،ميكه هويت اجتماعي مردم ايران را به مخاطره رسيدگي كرد
هـاي ايرانـي او به آيينن، پرداخت اين شاعر معاصرر دومين مبناي هويت ملي در شع

و راه  و اخـوان براثـر شكـست. اندازي آيينـي بـه نـام مزدشـتي اسـت پيش از اسالم هـا
و بيـشتر،مشكالت موجود  و بربادرفتن هويت ملي ايران در نقطة تاريخي خاص، بيشتر

و شكوه ايران را در آن و فرّ .دنمـو ها بررسي دوره به اديان پيش از اسالم گرايش يافت
و سياسي در شخص شاعر به قـدري فـراوان بـوده كـه او را بـه شكست هاي اجتماعي

وجيرا اديانپيروي از  با عنايت به اينكـه.دنمودين جديدي وارد به وضع راضي نكرد
و شاعران چيره بدين سبب، اخوان  ،دست ايراني شـد مورد انتقاد بسياري از پژوهشگران

بـ ضوع را مد نظر داشت كه گرايش به چنين ديني ناشي از هويـت بايد اين مو و ه طلبـي
.اي از تاريخ معاصر بوده است افتادن هويت ملي ايران در دوره خطر

و توجه عميق اخوان به آنها از مباني ديگـر هويـت ملـي و زبان و فرهنگ در شـعر
و  او گرايش به زبان كهن فارسي ناشي از روي انديشة او هاي موجـود از جريانگرداندن

.اجتماع در تمام شئون آن است
و بررسي اخوان ثالث از شاعران معاصري است كه هويت ملي را در آثار خود تبيين

و ابراز نظرهاي وليكرده است؛  ، اظهارنظرهـا برخـي از ايـن. خـود خـاص با شيوة كار
و هيچ وهكسي نتوانست ابداع خود او بوده تقليـد از او مهـارت پس از او به همان قدرت
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و فـرّ شاعر قسمت اعظم هويت ملي ايران را در دوره. كند و شـكوه هاي كهن تـاريخي
و در بيشتر مقاله ايران جستجو مي  و سخنراني كرده و تحليـل آنهـا ها هاي خود به تجزيه

بهاي مباني. استنمودهاشاره  بـه خـود هاي هويت ملـي در شـعر مؤلفهمنزلة كه اخوان
و به ابعاد كلّي آن توجـه كـرده، كار گرف  و در حد توان شاعري خود، آنها را پرورانده ته

از وي در دوره. اي از زمان خاص بوده اسـت معطوف به تاريخ زندگي شاعر در برهه  اي
و دردناك تاريخ معاصر زندگي مي   بـر 1332 مـرداد28كودتاي كرد كه شكست سنگين

انساني وسيعي را به همراهـيسي، تبعات اجتماع اين شكست سيا.مردم ايران وارد آمد
 به اين سبب اخوان، كه به صورت بسيار عميق از اين حادثه متأثر شده بود، به ابعـاد؛داشت

ابعاد ديگري از هويت مانند هويت فرهنگي كه در شـعر. خاصي از هويت ملي پرداخت
و ديني، در درج او يافت مي .ة دوم اهميت قرار داردشود در مقايسه با هويت اجتماعي
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