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 چكیده
است.    گرایتی گذشتته تر تعبیر روشنه گذشته یا بهبهمدالنه های اصلی رمانتیسم در ادبیات، بویژه شعر، رویکرد یکی از مؤلفه

فرهنت،، زبتان و    دارمیترا   ،گاه پرشتکوه ستن.  شود  شعر او  تجلیثالث دیده میاخوانمهدی این مؤلفه به آشکاری در شعر 
یکترد  های آشکار و پنهان به اسطوره، حماسه و تاریخ اس.  حال پرستش ایتن است.ی آیتا رو    ادبیات گذشته و سرشار از اشاره

اجتمتا  و   عرصته در  ویبتویژه روحیته انبیبتی    و  در ستط  شتعر و اندیشته    شهمدالنه اخوان به گذشته، با نوگرایی آشکار
؟ این پژوهش بتا تبیتین زمینته    ردتوجیه و تحلیل کآن را توان چگونه می ی هس.،تناقض اگر چنینسیاس.، در تناقض نیس.؟ 

کند و خاستگاه و مبنای آن را گرایش رمانتیک اختوان بته تتاریخ و    می تبیینه را رمانتیک شعر و اندیشه اخوان، تناقض یاد شد
کننده رویکترد جتدی   اخوان، خود توجیه« گرایی رمانتیک گذشته»دهد که تر، این مباله نشان میداند؛ به تعبیر روشنگذشته می

 اجتما  و سیاس. اس.  ،و نوگرایی در ادبیات طلبیاو به سن.، در عین تجدد
 

 ، اسطوره، حماسه، تاریخ گرایی رمانتیک، شعر معاصر فارسی، شعر نو اخوانگذشتههای کلیدی: واژه
 

 مقدمه   
شتعر   ؛ای برخوردار اس.در ساخ. و معنا، فرم و اندیشه و اساساً در هنر شاعری از تشخص ویژه ،ثالثاخوان مهدی
گتاه پرشتکوه رویکترد    تجلیدیگر اندیشه اس. و از سوی سو نمودار راستین نوگرایی در زبان و سبک بیان یکاو از 

  در دیدگاه او که به پیوستگی شعر امروز بتا  نیاکانهمدالنه و از سر اعتباد به میرا  ارزشمند فرهن،، زبان و ادبیات 
توانتد بته   وقتتی کته شتعر ریشته در اعمتات داشتته باشتد متی        »داش.،  باورهای فرهنگی، زبانی و ادبی گذشته سن.
داشتن در شعر کهن از منابع تغذیه یک درخت. است. و درخت. تتا منبتع      اش نیز با اطمینان بنگرد    ریشهدانگیجاو

این باور اخوان، خود بر این اصل مهم در نبد ادبتی  (  439ی 1371،کاخی«)تواند بر سر پا بماندتغذیه نداشته باشد نمی
کنتد بلکته او همنتون    یب ناگهانی و به خودی خود ظهور نمیاصی ادی »که اس.( استوار 1)نبد نفوذ / اضطراب تأثیر

هایش را به اعمات زمینی پاک فرو برده اس. و شرو  به بالیدن کرده اس.  این خاک اس. که ریشه "ایشجره طیبه"
هتای  "الگتو "و اصتول و قواعتد     -الگوها -های ادیب در آن فرو رفته اس.، همان آثار ناب ادبی پیشینپاک که ریشه

ای مبابتل دیتدگانش گشتوده    های گستترده عاریه بگیرد بلکه تا افقدبی اس. البته نه برای اینکه آنها را در اثر خود بها
کته اللتب تتار و     -های سالم و درس.  زبانی پاکیزه را کوشد اعصاب و رگاخوان که می(  176ی 1962ضیف،«)شود

، به خون و احساس و تپش امروز پیونتد بزنتد)اخوان   -اس.بندی استوارش از روزگاران گذشته پود زنده و استخوان
دانتم   من فرهن، را یک چیتز گسستته نمتی   »گویدی پیوند ناگسستنی شعر امروز با گذشته می با تأکید بر(، 13ی 1386

از تتر  امروز ما با گذشته ما ارتباط دارد  مثل آب که برود زیر زمین و یک جایی پنهان شود و باز چند فرسخ آن طرف
را در ختود   اخوانهایی که گذشته بویژهشیفتگی به گذشته، این  ( 335 ی1371کاخی،«)ای بیاید باالیک روزنی، چشمه
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و  هتا ناامیتدی  (، از ستویی محصتول  78ی 1379، )ابراهیمتی  اند تا در سرمای زمستتان بتزرگ، از پتا در نیایتد    پناه داده
 یدارداش هنری -مشخصه ذاتی و فردی دوریشه در  دیگر سو،های سیاسی، اجتماعی اوس. و از سرخوردگی

 ؛(58ی ب 1390 ،کدکنی)شفیعیچیزنسب. به همهاخوان  یذات شک و بدبینی  1
ای در مرکز وجودی خود تناقضی ناگزیر دارد و اخوان که نمودار تامی اس. درونی او؛ هر هنرمند برجسته   تناقض2

ناپذیر بودند، همواره گرفتار نوعی تناقض و گذشته ایران، که برای او تجزیهدر ارتباط با اکنون »از یک هنرمند بزرگ، 
، کته رمتزی است. از ایتران معاصتر، انگیتزه       "برگتی باغ بی"بود  عشق و نفرت، یا حب و بغض توأمان او نسب. به 

کته  ان را (، این جدال درونی جان متناقض اختو 551الفی  1390کدکنی،شفیعی«)های شعری اوس.زیباترین خیقی.
معلتق  »توان اینگونته توصتیف و تبیتین کتردی     آن، میهم در حکم مسأله خویش دچار تناقض اس. و هم در راه حل 

را از  هتا آنای عمیتق  که ورطته  یخوردن میان گذشته و اکنونزمان و نامنطبق، گیجبودن میان دو ذهنی. تاریخی ناهم
 (   436ی 1378مختاری، «)هم جدا کرده اس.

بازگشت به گذشته همراه بتا  این خصل. شعر و اندیشه اخوان یعنی ، معتبدند دالیل یاد شده ضمن تأییدن نگارندگا
رمانتیستمی  های رگه از اوس. هایبرخی سروده برخوردار بودندارد و آن  توجیه دیگری نیز آینده داشتن، سویرو 

کته دوره قهرمانتان    دانتد متی  ایرفتته ز دست. عصر طییی ا را گذشته که اگرچه (438ی 1378انبیبی)مختاری، کامی 
در عتین   ، امتا شایسته یادکرد همراه با لم و اندوه و افسوسو اکنون ای و ملی بوده اس. ای، افسانهحماسی، اسطوره

یتر و  )سته  «عبارت اس. از واکنشی فعال و کوششی برای کشف یا خلتق فتردوس گمشتده   »در بعد دومش که  حال،
تأکیتد  دانتد  لوکتاب بته   می را به ایجاد عصر طییی و تیش برای کشف و خلق آن، متعهد می، آد(132ی 1386لووی، 

هدف نیز هس. و وظیفه هر فرد رسیدن به "س. بلکه افبط به گذشته متعلق نه ها رمانتیک "عصر طییی"» گویدیمی
د کته بستازدش تتا بتودن     ؛ عصر طییی گذشته اس. امتا انستان بایتد بکوشت    (133ی 1386یر و لووی، سه«)"آن اس.
اش، از نو بنیاد شود و آنگاه، همانند اخوان از آیندگان نیز بخواهد که همننانش پاک و دور از رقعته آلودگتان   آرمانی
 ختواه  در دل رمانتیستم انبیبتی و تحتول   نهفتته  تعارض و تناقض ذاتتی   یعنی ،این؛ و (37 الفی 1375اخوان، )دارند
هایی که باید در حرکت به سوی آرماندر عین ، ه به فرهنگ و بازگشت به گذشتهگرایی، بیان روایی و توجسنت

توجه ختود  »که بویژه جریانی موسوم به گروه اسکات -های انگلیسیرمانتیکگرایی گذشته ، هم بهآینده محقق شوند
اتلند معطتوف  تر کشتور و خصوصتاً استک   را به فرهن، و ادب قرون وسطی و فرهن، عامه نواحی مرزی و دورافتاده

-تتترین شتتیوه بیتتانی ختتود را در شتتعر روایتتی جستتتجو متتیکتترده بودنتتد، بستتیار پایبنتتد بتته ستتن. بودنتتد و عمتتده

با سرش. سرشار از تناقض ختود رمانتیستم ستازگاری دارد؛     و هم اس. ، بسیار نزدیک-(72ی 1380فورس.،«)کردند
ط در نوسان هستند و این خود سبب نتوعی کیفیت.   ها اللب میان خوش بینی عرفانی افراطی و بدبینی مفررومانتیک»

    ( 178ی 1385برلین،«)ناموزون در آثار ایشان شده اس.
 

   تحقیق یپیشینه
 آن شتتعوبی»و نتتادر ابراهیمتتی در  (1390)چتتراغ و آینتته بتتاو  (1390)حتتاالت و مبامتتات م امیتتدکتتدکنی در شتتفیعی
بررستی فراینتد نوستتالژی در    »در  شریفیانمهدی  و اندکردهگرایی اخوان اشاره (، به برخی دالیل گذشته1379«)دیگر

« هتای ایتران  دلتنگتی شتاعران بترای استطوره     به»(، پس از تبیین ارتباط نوستالژی و خاطره، 1387«)ثالثاشعار اخوان
هتای  اخصهآید، به تبیین ش(، چنانکه از عنوان اثر نیز بر می1391)رمانتیسیسم ایرانیبهزاد خواجات در پرداخته اس.  

، بخشتی از شتعر   «توصتیه بته گریتز از همته چیتز و همته کتس       »اصلی رمانتیسیسم ایرانی پرداخته و در تبیین مؤلفه 
-(، به برخی از ویژگتی 1387)چشم انداز شعر معاصر ایران(  زرقانی در 119چاووشی اخوان ثالث را نبل کرده اس.)

ی و مشخصتا تنتاقض محتوری شتعر اختوان اشتاره کترده        های آن در شعر معاصر فارست های رمانتیسم ایرانی، جلوه
سبک  ،ای و حماسی و نیز سرشاری زبانهای اسطورهمایههمواره توجه اخوان به بن ،و اگرچه حالبا این(  426اس.)



 3/         ثالثاخواندر شعر مهدی گرایی رمانتیک گذشته 

های ادبی و زبانی فارسی، مورد تأیید همه بوده اس.، تاکنون در پژوهش مستبلی به تبیتین  و ساخ. شعرش از سن.
گرایی اخوان، در عینِ رو به فتردا داشتتن، پرداختته نشتده است.  در ایتن       وشمند چیستی و چرایی گذشتهو تحلیل ر

گرایتی  گذشته، با تمرکز بر مؤلفه مورد نظر یعنی اخوانچند شعر نیمایی ، گرایینوشتار، پس از تبیین چیستی گذشته
 گیرد تحلیل قرار می ، موردرمانتیک

 
 گرایی. رمانتیسم و گذشته1
اطتیت   یانگیز و عجیبهای بسیار خیالداستانای که ابتدا به ند، واژها«رمانس» واژهبرگرفته از « رمانتیک»و « رمانتیسم»

معنتای ظریتف، رایتایی و احساستاتی     ، رمانتیتک واژه تتدریج  بته   شتدند هتای محلتی نوشتته متی    به زبان شد کهمی
هتای  شتود کته کیفیت.   هایی اطیت میبه آن دوره ،معنای عامدر اما (  رمانتیسم 135 و134ی 1385پیداکرد)میرصادقی،

متضتاد بتا    ،نتون یتک روش هنتری   همگیرند  در همتین معنتا   عاطفی و تخیلی در هنر و زندگی مورد تأکید قرار می
هتای اجتمتاعی و   شود  در معنای محدودتر، جنبشی اس. همزمان با نخستین انبتیب کیسیسم و رئالیسم دانسته می

های شاخص هنتر رمانتیتک ایتن    ر جدید، که دگرگونی ژرفی در ذهن انسان اروپایی پدید آورد  مضمونسیاسی عص
های قاهر طبیع. و امور رمزآمیز و لریب در هر هیئت.  های بکر طبیعی و جلوهدوره عبارت بودند ازی عشق به منظره

)پاکبتاز،   گسیخته؛ تمایل شتدید بته آزادی  و ظاهری؛ لم لرب. درباره دوران گذشته؛ اشتیات پرشور به نیروهای لگام 
هتای ادبتی؛   ها و قالبطغیان در برابر همه سن.»های رمانتیسم عبارتند ازی ترین ویژگیمجمو ، مهم در ( 257ی 1389

العتاده و  های دور و آننه ختارت ایمان به انسانی.، اصال. انسان، و آزادی شخصی؛ عشق به طبیع.؛ عیقه به گذشته
اس.؛ آزادی مطلق احساسات و تخیل؛ افسردگی؛ اعتباد به جهان وطنی؛ خودستایی، نو  دوستی؛ و فترار  فوت طبیعی 
(  البته در رویکرد برخی از پیشگامان این جنبش که ختود تنهتا محتدود بته ادبیتات      454ی 1383تراویک،«)از واقعیات

برجستگی بیشتتری  های دور توجه به گذشتهگیرد، شود و سیاس.، هنر، علوم اجتماعی و فلسفه را نیز در بر مینمی
 (   78-66ی 1380دارد)فورس.،

در معترض تهدیتد   را شان کنند و حیات مادی و معنویبا عصر خود تعارض پیدا می کهآناندر رمانتیسم، تاریخ برای 
 بتوقش محتروم  کند امیدهایش سرابی بیش نبوده و با نیرنت، از ح د، بویژه برای طببه روشنفکر که احساس میبیننمی

، متأمن  ش(  گذشته و سرگذش. وطن، بتویژه ایتام باشتکوه   823ی 1377شود)هاوزر،به پناهگاهی بدل می شده اس.،
اندیشتد و انتدوه دوری از آن را همیشته بتا ختود دارد؛ شتیلر       رمانتیک مدام بدان متی  هنرمندبخشی اس. که آرامش
-اسطوره ،آنبرای بازگش. به  و (825ی 1377سوزند)هاوزر،خواند که در آرزوی وطن میها را تبعیدیانی میرمانتیک

 ،هتا شود که رمانتیکین باعث میهم(  185و 179ی 1389ند)سیدحسینی،هدهای ملی را اساس کار قرار میها و افسانه
شتته،  مدام در آثارشتان، بته گذ   ،(29ی 1387باشند)کاپلستون،  و نمودهای این روح، مانند زبان« روح ملی»دلبسته ایده 

بته ختاطر    «چیزی چتون زنتدگی ستابق   »گذشته را به صورت ملی خود، بازگش. کنند و اصی  -بویژه گذشته قومی
    (816ی 1377)هاوزر،بدانند« همیشه زنده»آورند و 

ها و اصول بخشیده است.  احستان   خواه در همه زمینهاین ویژگی ذاتی رمانتیسم، بدان سرشتی اساسا انبیبی و تحول
ای که کشفیات علمی زمانه به همتراه  انبیبی علیه افکار علمی و مکانیکی»(، رمانتیسم را 1388)شعر و آینهعباس در 

منظور بتاالبردن  انبیب دل علیه عبل به»، «انبیبی بر ضد انبیاد شعر در برابر روح یکنواخ. منطبی»داند؛ می« داش.
 ( 43«)کتته خیتتال او برتتتر از دنیتتای ماشتتینی استت. اثبتتات ایتتن نکتتته »و « شتتأن احستتاس و عاطفتته و اراده شتتاعر

-های شتعر، طغیتان  تمامی الرات»نویسدی خواهی او می(، درباره خاستگاه روحیه انبیبی نیما و تحول1381حمیدیان)

تنه جهان و محیط، گریزهای پیوسته از محیط اینجا و اکنون و از های شاعر،    تمایل همیشگی شاعر به تغییردادن یک
زدن از های پندارین و خودساخته     و تتن های واقعیات موجود به زیر سایبانی از هستیگریها یا موذیپلشتی تمامی
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هتایی رمانتیتک   هایی از زبان هنجارین عصتر    اگتر نگتوییم تمامتا، دست. کتم لالبتا خاستتگاه        کم جنبهکل یا دس.
 رسد نیز پذیرفتنی به نظر می(  به باور نگارندگان، این اصل، درباره شعر اخوان 22«)دارد

هتم بته امیتد    آن چیتز، در همته   دگرگتونی خواه و تغییرگرایی که جز پرسش مهم این اس. که رمانتیسمِ اساسا تحول
دوگانگی و تضاد در رفتتار و   اینشود؟ ای آرمانی نیس.، چرا چنین شیفته گذشته و تاریخ میساختن جهان و جامعه

رمانتیستم  دوره توجه کنیم کته در   نکتهین دوگانگی و تنش درونی بهتر اس. به این برای درک ا زاده چیس.؟ ،آرزو
در حالیکته از ستویی بیتزار از     ؛شتود با نوعی دوگانگی و کشمکش که ماهی. بحران رمانتیک اس. مواجه می ،انسان

طییتی  هتای  گذشته ،آن ای بهتر اس. تا درامیدوار آینده وسدیگر افتد، از های خوش میوضع موجود، به یاد گذشته
گونه اس. که رمانتیسم، برای اصتیح امتور حتال و ستاختن آینتده،      (  این2ی 1378 از دس. رفته را بازیابد)جعفری،

پیش از رمانتیسم، هیچ مکتبی و انسان هیچ   بازگردد کوشد که بدانشود و  مدام میهای بسیار دور میدلباخته گذشته
ی 1377هتاوزر، «)کرده بود که عصری گذشته و فرهنگی محو شده را تکرار و تجدید کندبا این قاطعی. آرزو ن»نسلی، 
و بزرگترین الهامتات ختویش    کاویدند هاها و قرینهمدام تاریخ را در جستجوی نشانهبودند که ها رمانتیکاین  ،(816

جنتبش  مشخصته   ، دیگتر است.  در عتین حتال    در گذشتته واقعیت. داشتته   به باورشان، که  جستندهایی را از آرمان
هتا بتا آن   ها با گذشته هماننتد رابطته کیستیک   رابطه رمانتیکی به آینده داشتن اس. خواه بودن و رورمانتیسم، تحول
-هتا الگوهتای ستنتی را بته دور متی     نتد در حالیکته رمانتیتک   اددهتا گذشتته را سرمشتق قترار متی     نیس.؛ کیسیک

های اساسی، اکنون و فتردا را بهتتر بستازند     کردند تا با ایجاد دگرگونیو از آن عبور می (815ی 1377ند)هاوزر،دافکن
 "میترا  " بتویژه هایش )ترین شالوده فکری اخوان در بسیاری از سرودهاصلی توانگونه نگریستن به گذشته را میاین
 (، دانس. "برف"و 
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عصتر   -ب  ،(1300عصتر مشتروطه)از آلتاز تتا      -ی التف ه اس.سر گذراند ، سه دوره تحول را از2نرمانتیسم در ایرا
دوره اول چتون نتیجته   ، (  در ایتن میتان  25ی 1386های  بیس. و سی)جعفری،دهه -ج ،(1320تا  1300)از  رضاشاه

تتر  تحوالت فکری)روشنفکری و گریز از سن.( و اجتماعی)انبیب مشروطه( عصر اس.، به این مکتب ادبی نزدیک
اصتوالً هتر انبیبتی از نتوعی     »تر از تحوالت فکری، خود انبیب مشروطه سرشتی رمانتیتک دارد چراکته   مهم اس. 

ترین نمودهای رمانتیستم ایتن دوره، یعنتی رویکترد بته      (  اصلی34ی 1386جعفری،«)ویژگی رمانتیک برخوردار اس.
-شتفیعی «)شتاعر رمانتیتک عصتر ختود     تترین موفتق »-گرایی، در شعر عشبی )توجه به ایران باستان( و وطن گذشته

تتر و  های بیس. و سی، رمانتیسم عصر رضاشتاهی رقیتق  اس.  در دوره سوم یعنی دهه نمایان -(110ی 1383کدکنی،
( و در دوره بعد کته البتته دوره تکامتل رمانتیستم است.، اختوان،       55ی 1383کدکنی،یابد)شفیعیخالص شده ادامه می

   ( 59ی 1383کدکنی، های مطرح هستند)شفیعیهرهشاملو، فروغ و البته نیما از چ
روشتنفکران   تابید،انتبادی را برنمی گونهکه هیچ ایمطلبه تسلط استبداد ،آن در پیپس از شکس. انبیب مشروطه و 

و  97ی 1383)میرعابتدینی،  پناه بردنتد  دنیای گذشتهیا خودکشی کردند و یا به  ،بستی بیدادگرانهدر گریز از بن ایرانی،
تتدریج حرکت.   بته »، شعر فارستی،  32مرداد  28های بعد هرگز متوقف نشد و پس از کودتای   این روند در سال(98

گرایید و یتا بته    رمانتیسم فردی و خصوصیحبیبی و دینامیسم اجتماعی و مردمی خود را از دس. داد؛ یا به نوعی 
(  180ی 1378)حیجیتان،  « سفیدان قوم بودریشهای هایی پرداخ. که نتیجه مستبیم ضعفسوگواری و بیان شکس.

آنگاه کته در تنگنتای   (، از این قاعده بیرون نماند؛ او 146ی 1389موحد، «)مرداد اس. 28در واقع شاعر »اخوان نیز که 
نیتز  و نبتش بتر آب شتدن تمتامی امیتدها و      پس از کودتا  سیاهی و تباهی از  بعد ، بویژهشدمیزمانه و یأس گرفتار 

بترای گریتز از    و زدمیها چن، به گذشته ،برای رهایی مردم و وطنش ،ی احساس شکس. در میان روشنفکرانافزون
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-و به آن روزها و آیتین  دیدمی، ایام بشکوه باستان و آیین زردش. و مانی و مزدک را «گراییپوب»ورطه  درافتادن به

  ( 59ی 1373)دستغیب،بس.میهای پاک دل 
 ان بدان گرایش داردای که اخوالف( گذشته
تتاریخی و   ،هایش و نیز شتناختی کته از گذشتته سیاستی    ها و دلدلهبا توجه به عیقه ،هنرمندی هر ورز وهر اندیشه

های خاصی از میرا  گذشتگانش گرایش دارد و هر از گتاهی  فرهنگی ادبی خود و مردمانش دارد، به بخش یا بخش
ببرد اگر نیک اس. و یا رها شود اگر نابسامان اس. و دردناک  اختوان نیتز    گردد تا از لحظه اکنونی لذتبدان باز می

ای از گذشته، به گذشتته بتا   های ویژهها و بخشاش نسب. به جنبهو نیز شناخ. و عیقه اشزمانهبا توجه به شرایط 
دیشه اخوان و میتزان  در ان تهرو  بایسته اس. ابتدا مراد از گذشتعریف ویژه و مخصوص خودش گرایش دارد  از این

 در شعرش تبیین شود؛ آناشاره به 
 
 . اسطوره )و آیین(1

کته در  باورهای مبدس انسان در مرحله خاصی از تطورات اجتمتاعی   یاسطوره اصطیحی اس. کلی و در برگیرنده
ایی است. کته   هت (  اسطوره با این تعریف، یکی از پل371ی 1389)بهار،  گیرداصطیح ابتدائی شکل میعصر جوامع به

روزگتاران  یتاد  کته  شتود  اش در شتعر وی ستبب متی   و بازروایی و بازسازی دوباره زندپیوند میگذشته  هاخوان را ب
بترد   ببدان پناه  هاگاهانسان اکنونی بتواند، در گرههمننان زنده بماند و چندان با شکوه جلوه کند که لبارآلود گذشته، 

 ی توان برشمردگونه میاینان را ای پربسامد شعر اخواسطوره اشارات
ی آیتین بهتی   ( 106 ؛ ستواحلیی  55؛ در حیاط کوچک   ی  24 ؛ از این اوستای 132و 131 زمستانی)ی مبدس آب و آتش
؛  81و 75، 74، 60ی )از ایتن اوستتای  اهورا و اهتریمن (  97 ؛ سواحلیی 22ی )از این اوستای امشاسپندان(، 107 )سواحلیی

(  155 ی )زمستتانی بهترام (  32 ستواحلیی ؛  54 دوزخ اما ستردی ؛  30گویدی اما   ی زندگی می؛  76 ی    در حیاط کوچک
وزخ امتا  ؛ د 49و  36 گویتد   ی زندگی متی ؛  122و  119، 82ی )آخر شاهنامهی دیو(  17 ی )از این اوستایبهرام ورجاوند

؛  26 گویتد   ی ی )زندگی متی زروان ( 107ی    کدر حیاط کوچ؛  81از این اوستای )ی زرتش.(  121سواحلیی؛  30 سردی
؛  20 ی )از ایتن اوستتای  ستیمرغ (  83از ایتن اوستتای   ؛  144 )زمستانی زهره )ناهید(ی  ( 58 و 47، 46، 24، 18 سواحلیی

 ( 107ستتواحلیی ؛  48 ی  در حیتاط کوچتک   ؛  64از ایتن اوستتای   ؛  135و  107ی )آختر شتاهنامهی   فتر   ( 23ستواحلیی  
ی مشتی و مشتیانه  (  106 ی )ستواحلیی مزدیستنا (   81و 80 اوستتای  ی )از ایتن متزدک  ( 31گوید   ی زندگی میی )مزدش.

(  24و  20 ی )از ایتن اوستتای  هف. تن جاویتد ورجاونتد  ، هف. انوشه(  25 ی )از این اوستایمیترا(  95 )دوزخ اما سردی
 هبلو  الت(  117 ی )زمستانییعبوب ( 86 شاهنامهیی )آخر همگنان لار ( 44ی )در حیاط کوچک پاییز    یمریم و مسی 

 ( 15 گوید   یی )زندگی میعزیو 
پتاییز   حیاط کوچتک و در  از این اوستادهد که بیشترین شمار این اشارات در مطالعه آماری دقیق نگارندگان نشان می

هتای ایرانتی و   اسا بته استطوره  آمده اس.  نکته مهم این اس. که اخوان اس دوزخ اما سردو کمترین آن در  در زندان
از در متوخره   های ایرانی است.،   او که دلباخته اسطورههای مربوط به اساطیر زردشتی توجه داشته اس.بویژه روای.
 و نیز در تبیین ضترورت  3های لیر ایرانیها و اسطورهارجا  فراوان شعر کهن فارسی به قصه و در انتباد ازاین اوستا 

گویدی آثار شعری این هزار ساله ایران و زبان ملی متا از لحتا    می ایرانیری اساطیر فراموش شده زنده کردن و یادآو
و بایستته   4(212ی ب1375، )اختوان  اس.بوده زیر تسلط قصص سامی و عربی  ،های پس پش. شعراساطیر و افسانه

ی، به فریاد یک مظلومیت.  یلطف و زیبا خبری گذشته ما به فریاد آن دنیای عظیم پر ازامروز به جبران بیآن اس. که 
ایتن تعصتب نیست.،      یک دنیای فراموش شده بزرگ و عجیب و زیبا از میرا  افستانگی نیاکتان متا    ،تاریخی برسیم

   ( 221،222ی ب1375، نخواهیم احیا و رستاخیزی درین خصوص صورت گیرد)اخوافریادرسی اس.    ما می
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های کهن، ختود نیتز   عیوه بر استفاده از اسطوره»ها که اخوان مانند همه رمانتیک یادکرد این نکته نیز بایسته اس. که
ی 1387جعفتری،  «)برنتد ای خیقانه و فردی به کار میگونههای کهن را نیز بهزنند و اسطورهدس. به خلق اسطوره می

باید در مجتال دیگتری تبیتین     دس. زده اس. که البته 4شکنی رمانتیکسازی و اسطورهاسطوره(، در مواردی، به 294
 شود 

 
 . حماسه  2

Eposمعنای در حماسه عمیً ، فارسیزبان در 
ای که با چند شاخه« قهرمانی»داستان  بیشتر بر و رودکار میبه لربی  5

 تتاریخ و آرزوهتای   وهتای ملتی دارد   لالباً دالل. و نیز اثری که سر و کار دارد های قومیقصه و هاها، افسانهاسطوره
، مشتهورترین  ادبیتات ایتران    در 6(138ی 1380)کتادن، کند ، دالل. میبخشدشکوهمند تجسم میبیانی  ایک مل. را ب

در موارد متعددی بازگشت.   شاهنامهفردوسی اس.  اخوان به  شاهنامهشود، متنی که با این تعریف، حماسه دانسته می
 های متعددی داردی ها و جلوههو شعر اخوان، جنب شاهنامه؛ بینامتنی. و اشاره کرده اس.

ی کیانی(  60   ی گویدی )زندگی میکاوه(  77 ی )در حیاط کوچک   یفرامرز(  80و  66 ی )در حیاط کوچک   یخوانهف.
(  17 ی )از ایتن اوستتای  گودرز ،گیو(  17 ی )از این اوستایگرشاسب(  92گوید   ی ی )زندگی میگردآفرید(  97)سواحلیی 

ی )از ایتن  دماونتد  ( 18 ی )از ایتن اوستتای  درفش کاویتان (  17ی )از این اوستای نوذر، توس(  250 ین اوستایی )از اپشوتن
(  73 و 71، 69 در حیتاط کوچتک   ی   ؛ 28ی )از ایتن اوستتای   رختش (  71 ی )در حیاط کوچک   یدیو سپید(  44 اوستای
ی )در حیاط رودابه(  96    یگویدمی زندگی ؛  78 و 69،70، 66در حیاط کوچک   ی ؛  139و  84ی )آخر شاهنامهی رستم

ی )در حیتاط  ستام (  96 ی    گویتد زنتدگی متی  ؛  72و  45 دوزخ امتا ستردی  ؛  20 ی )از ایتن اوستتای  زال(  72 کوچک   ی
ی )در سیاوش(  77و  67در حیاط کوچک   ی ؛  94اما   ی  گویدیی )زندگی میسهراب(  25از این اوستای ؛  77کوچک   ی 

 (   24ی )از این اوستای ضحاک(  73 و 72ی )در حیاط کوچک   ی شغاد(  67 یاط کوچک   یح
 ( و گتاه  کمند شص. خم، خداوند رختش و    ) مورد استفاده قرار دادهعینا واژگان و ترکیبات فردوسی را  گاهاخوان 

از  یبتا استتفاده از طیتف وستیع    او  ؛است.  بردهبه کار ، دارند تریکلماتی که رن، حماسی همراه باحماسی را  یوزن
  (263ی 1379ایی، فست رستگاربارهتا عینیت. بخشتیده اس.)   نفوذ شاهنامه را در دنیای ذهنی خویش  ،واژگان حماسی

   اس.  چشمگیر از این اوستا در شاهنامه گفتگوی شعر اخوان باکه دهد انجام شده نشان میبررسی 
های حماسی های اخوان به نشانهای و نیز اشارهرسد که اشارات اسطورهیادکرد این نکته مهم بسیار بایسته به نظر  می

ای و حماسی اخوان و توجه کامل او به همه جوانب نمادهتا  شاهنامه، لزوما در همه موارد، بیانگر بینش عمیق اسطوره
فظتی کمرنگتی هستتند    های واژگانی و لها، تنها نشانای و حماسی نیستند، بلکه در بسیار جایهای اسطورهو داستان

یادگار مانده از روزگاران کهن اسطوره و حماسه که البته درمجمو  نشانگر رویکرد اخوان بدان روزگاراننتد و ایتن   به
 گرایی اخوان اس.    خود مؤید ادعای نگارندگان مبنی بر گذشته

 
 کهن های تاریخی و ادبیشخصیتتاریخ و   3

هتای تئوریتک رمانتیستم را    بسیار پر ثمری اس. کته دیگتر جنبته    ویژگیینکه ها در عین اگرایی مفرط رمانتیکتاریخ
ترسی که صاحبش، برای گریتز از آن، متدام   س.، نیز هاز زمان حال  ترس روانینشان نوعی ، خود سامان داده اس.
 متدیون  )ترس روانتی( بته ایتن بیمتاری    بستیار  ،نستب. بته تتاریخ    جتدی رمانتیستم   حساسی.برد  به گذشته پناه می

بته ستراغ قترون پتر از     »، "اکنتون "هتای اروپتا، در گریتز از    گونه که رمانتیکهمان ( 417- 416ی 1377اس.)هاوزر،
بردنتد،  های گذشتته پنتاه متی   رفتند و بدان بهش.( می1389ی181سیدحسینی ،«)احساس و جیل و جبروت رنسانس

 ی  پردازدتاریخی و ادبی کهن میهای اخوان نیز گاه، به یادآوری تاریخ و نیز ذکر نام برخی شخصی.
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ی خیتام ، حتاف  ، نیما، مسی ، خشایارشا، عمر، بودا، زردش.، علی) (  (85و  84ی )آخر شاهنامهی پور فرخزاد، اسکندر
، قصتر شتیرین  (  80ی )در حیتاط کوچتک   ی  ناصرخسترو ، سنایی، زرتش.، مریم، عیسی، فرهاد  (159-155)زمستانی 

، متانی ، زردشت. ، مریم، عیسی، موسی، افیطون  (117 ی )زمستانیلیلی و مجنون(  96 یگویدی اما  ی )زندگی میسعدی
، شتداد ، نمترود ، الفتونتن ، معاویته ، علی) (، عمروعاص، مزدک، یزرگمهر، کسرا، نرون، شهریار، نیما، فرخی، منصور
، عنصتری ، انتوری ، آنیقا، معزی، نینه، عباس، ابوسفیان، مسعود سعد، نظامی، شمس، خیام، فردوسی، سعدی، حاف 

   ی )تو را ای کهن بوم   (محمود، سنجر، موالنا، فردوسی
دهد که او به دورترین بخش گذشته )روزگاران لبارآلود اسطوره درن، در نمودهای گذشته در شعر اخوان، نشان می

کهتن، کمتتر؛   ی ادبت های تاریخی، نیز شخصی.های شخصی.رویدادها و به و حماسه(، بیشتر بازگش. کرده اس. و 
 ای که اخوان بدان گرایش دارد، همانا گذشته اساطیری و حماسی اوس.   گذشته
 تبیین رویكرد اخوان با مرور چند سروده نیمایی اوب( 
 
 دعوت به رفتن و دورشدن از اینجا و اکنون؛ تیش برای دگرگونی؛ چاووشی  1
ی که از لحظه اکنون و از اینجتا گریتزان است.، آلتاز     «نم»با توصیف راه و تبیین ناگزیری رفتن، از زبان « چاووشی»

بته  « تو»( و با دعوت 155ی 1386)اخوان،س.بینم بد آهن،و هر سازی که می / من اینجا بس دلم تن، اس.شودی می
کند؛ این دعوت، با کوشش برای انتخاب راه، رن، و بوی خواهی را آشکار میطلبی و تحولرفتن، گریزناپذیری تغییر

-(؛ اکنون از آسان155ی 1386)اخوان، برگش. بگذاریمقدم در راه بی/ توشه برداریم،بیا ره گیردیتری به خود مییجد

کنتد؛  گزینیم؛ این انسان اس. که انتخاب میگشوده اس. و این ماییم که برمی« ما»ترین تا دشوارترین راه پیش روی 
دیگر را برگزیند، جایز نیس. او از همان راهی برود که دیگتران یتا    هم راهی تازه، راهیاصی آدمی باید خود، راه، آن

-انتد و نمتی  طلب نرفتهرود که ببیه بویژه اکثری. عافی.روند، او با همه فرت دارد و از راهی میاند و میهمگان رفته

یتک و بتاور او بته    روند  این انتخاب آگاهانه چیزی جز تجلی تعهد اجتماعی، در عین فردی. خودآگاه هنرمنتد رمانت 
سخ. باور دارد و باور به اصال. اراده آزاد یعنتی  « ارده معطوف به آزادی»مرجعی. اراده، نیس.  هنرمند رمانتیک به 

ی 1385بترلین، «)خواهد شتکل بخشتد  تواند چیزها را بدانگونه که میاینکه چیزها ساختاری ندارند و انسان می»باور به 
برگش.، میل راوی رمانتیک به کنتدن از گذشتته و اکنتون و رفتتن بته فضتاهای       ه بی(  گذشته از این، انتخاب را204

و آویختتن بته    است. نوستالوژی » رمانتیسمچرا که کند، دوردس. ناگشوده و نیامده را بسیار آشکار و البته توجیه می
-هنرمند رمانتیتک عافیت.    (43 ی1385افتاده، خاصه در اعصاری دور)برلین، زدن در جاهایی پرتدامان خیال و پرسه

هتای آن را  خواهد فضاهای تازه را کشف کند و البته حاضر اس. هزینهطلب و در پی گوشه امن و راح. نیس.، می
همراه اس. با بسیار بیم  شدعوترو داند، از همیننیز بپردازد  او دشواری راه و دور و دیریاب بودن مبصد را نیک می

تو دانتی کتاین    بدان بسیار گرایش داردی خودای که همان اسطوره و حماسه و گذشته و امید و یأس و بدبینی حتی به
-ی بتی سفر هرگز به سوی آسمانها نیس. / سوی بهرام، این جاوید خون آشام،/ سوی ناهید، این بدبیوه گرگ قحبته 

حتتی از  یابتد کته راوی   یاین یأس و بدبینی تتا آنجتا ادامته مت     ( 155 ی1386اخوان،لم،/    / سوی اینها و آنها نیس.)
 یگرداند و آن را از آن کسانآسمان و آن بخش از گذشته و اسطوره و تاریخی که با آسمان پیوند دارد نیز روی بر می

داند؛ بهل کاین آسمان پاک،/ چراگاه کسانی چون مسی  و دیگران باشدی / کته زشتتانی چتو متن هرگتز      جز خود می
ختواه  راوی دگرگتون  (156 ی1386اخوان،رشان کیس.؟/ یا سود و ثمرشان چیس.؟)ندانند و ندانستند کآن خوبان/ پد

هتایی کته   به سوی سرزمینخواندی که سرزنده و هوشیار و بیدار در پی فضاهای تازه اس.، ما را به راهی دیگر فرا می
این سفر که به ستم.   ( 156ی 1386)اخوان، ی بیداردواند در رگم خون نشیط زنده/  ی آتش،سان شعلههب/ دیدارش،

نته ایتن    را دگرگون خواهد کرد و در رگهای من خونی دیگر خواهد دوانتد؛ « من»آگاهی، بیداری و البته تغییر اس.، 
(، بلکه خونی زنده و تازه  گترایش و رویکترد رمانتیتک    156ی 1386)اخوان،خونی که دارم؛ پیر و سرد و مرده و بیمار
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-د بدبینی شدید و مفرط، از آینده مطلبا ناامید نباشد و حتی درمواردی به آینتده شود که با وجوشاعر/ راوی باعث می

(، البته مشروط به پای در راه داشتن و اهل رفتن و رفتن و رفتن بتودن؛ در  221ی 1391ای روشن نوید دهد)خواجات،
 سفر بودن 

کجتا؟ هتر   (، 158ی 1386)اخوان،ش آیدکجا؟ هر جا که پی تر اس. و تنها باید رف.؛در این سفر، رفتن از رسیدن مهم
(  در این مسیر، ایستادن یعنی گندیدگی، پوسیدگی و رخوت، پس بایتد همتاره   159ی 1386)اخوان،جا که اینجا نیس.

و  / چو گل روییده شهری روشن از دریای تر دامتان / به آنجایی که می گویندجستجوی آب و نور و روشنی؛ رف. به
(؛ جستجوی آب و چشمه یعنی تیش برای دوبتاره زاده شتدن، دوبتاره    158ی 1386ان،)اخوهایی هس.،در آن چشمه

رستاندی  باور مدرنیس. را به کشفی شگف. متی زادن و حیات دوباره بخشیدن، جستجویی که سرانجام اخوان اسطوره
نته چتون   /  بولباچون مرگ  تاراس )که مرگش نیز/ س.گویند روزی دختری بودهبه آنجایی که میبرد، سفر ما را می
(؛ کشفی که بسیار معنادار خواهد بتود اگتر بتدانیم کته     159ی 1386)اخوان،س.مرگ پاک دیگری بوده( مرگ من و تو
بسیاری از منتبدان جدید، به ویتژه ناقتدان   »ها عنصر زنانه شخصی. انسان دارای اهمی. فراوان اس. و برای رمانتیک

در گترایش  »( و اصتی  208ی 1387جعفتری، «)انتد ماهیت. مؤنتث شتمرده    فمینیس.، اصوالً رمانتیسم را دارای نتوعی 
(  اهمیت. عنصتر   208ی 1387جعفتری، «)ی نوعی کمال و مطلبی. اس.ها، دو جنسی بودن نشانهنوافیطونی رمانتیک

 در پی آنند تا با در هم آمیختن خرد متذکر و شتهود مؤنتث،   »ها که تأنیث و پدیده دوجنسی بودن در دیدگاه رمانتیک
(، ختود نشتانه دیگتری از    209ی 1387جعفتری، «)اسطوره دوبعدی بودن و آرمان اتوپیایی کلی. و انسجام را بیافرینند

تتر ختواهیم دیتد کته در پایتان      (  انتدکی ستپس  208ی 1387اشتیات پرشور آنان به کلی. و ارگانیستم است.)جعفری،  
   او نگهداردش   سپارد تا نیز راوی پوستینش را نهایتا به دخترجانش می "میرا "

گتردد؛ زشت. و   باشتکوهش گریتزان متی    چیز حتی گذشتهشود که راوی از همهآلود میچنان ترس« اکنون»سرانجام، 
 نی نیست. و از هتم بازشتناخت   شکه نیک و بتد شود می چنان به هم آمیختهاین روح سرگردان درمانده زیبای گذشته 

ایرشا ستمگری من اینجا از نوازش نیتز چتون آزار ترستانم / ز    نوازش همنون آزار ترسناک اس. و عمر همنون خش
-رحم خشایرشا،/ زند دیوانهدرین تصویر،/ عمر با سوط بی/ زین تصویر بر دیوار ترسانم  سیلی زن، ز سیلی خور/ و

  اکنتون  (159 ی1386اختوان، ی من)ی تو، بته مترده  ی من،/ به زندهی من؛ به رگهای فسردهوار اما نه بر دریا؛/ به گرده
-ای دیگر، بسازیم آننه را کته تنهتا متا متی    ایم که تنها باید برویم و در لحظهبا درک ضرورت دگرگونی، دریافته« ما»

های تتازه و نیتازموده   گذاشتن و رفتن به سم. فضاها و سرزمین« فرجامقدم در راه بی»توانیم بسازیم  حال ناگزیریِ 
اندازیم زورت هتای ختود   می/ ی دریا،و ما بر بیکران سبز و مخمل گونهاس.ی  و تجربه نکرده، بیش از همیشه آشکار

رانیم گاهی تنتد، گتاه   و می/ که باد شرطه را آلوش بگشایند،/ آموزیم،و مرلان سپید بادبانها را می / را چون کل بادام
  (160ی 1386اخوان،آرام)

 
و دور ش بتدویت از و هتر آننته انستان را     ن جدیتد هتا از تمتد  دلنرکینی مفرط رمانتیتک  ؛2خوان هشتم و آدمک  2

 سازد ارزش میها و قهرمانان کهنش را بیها و قصهاسطوره
در زندگی اجتماعی دوستدار زندگی روستایی و طبیع. وحشی بودند    به یادگارهتا و ستننی کته جنبته     »ها رمانتیک

هتای  تمتدن نتوینی کته داشتته     گریزان بودند از ( و همواره171ی 1389سیدحسینی، «)دادندملی داش. عیقه نشان می
ختوان هشتتم و   »و « آختر شتاهنامه  »هتای اختوان، ازجملته    اعتبار کرده اس.  برخی از سرودهروزگارانی انسان را بی

چهر برگذشته از مدار ماه، قرن طعتن و  آشام، قرن بمب اتم، قرن شکلکسرشارند از تاختن به این قرن خون« 2آدمک
اس.)اخوان، هایی که آدمی با لرور از گذشته با خود آورده رانبهای گذشته و قرن ناروایی همه سکهتمسخر میرا  گ

، بستیار آشتکار   «2ختوان هشتتم و آدمتک   »(  این ستیز با مظاهر سرشار از ناراستی تمدن نتو، در  77 -71الفی 1375
 بازتاب یافته اس.   
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دانم کدامین سال/ از کدامین قرن، باز یک شتب یتک شتب    ا نمی؛ سال دیگر، یشودآلاز میزمانی بی ایشعر در گونه
خانته هتم بتدان ستان     ست. / یتک شتب کتوالک،/ بتادبرف و ستوز وحشتتناک/ لیتک/ سترپناه قهتوه          سرد زمستانی

-بتی  ای کته در آن بته فضتای روایت. استطوره     شدن شعر، خود به نزدیکتعینی زمانبیاین   (88 ی1372اخوان،گرم)

  7، انجامیده اس. ویژگی محوری اس. زمانیزمانی و البته از جهتی نیز همهن، بیاعتباری قیدهای زما
کآنکه اکنون نبل دانند درستی میراوی با مردمانی روبروس. که لرت در تماشای نمایشی لریبند، درحالی که خود به

/ که قرابت. بتا دوستو دارد،   / کارس. افسونطراری روبه طرفه-گرگ/ آورد،ی جادوی فرن،از درون جعبه/ گویدمی
(، باز چنتان شتیفته روایت.    89 ی1372)اخوان،فرنگی ماماز ینگی از فرنگی نطفه،/ گرگ، خوکفتار،مثل استر، مثل روبه

(  حبیبت. امتا چیتز    89 ی1372)اخوان،نبتال است.  نازنین، پارینته آن گرامیپندارند او فریبنده آن راوی محتالند که می
در ستکنجی، در کنتار   راوی بیگانه، همه تماشاییان را لرت در شتعبده ختود کترده است.،     که دیگری اس.؛ در حالی

/ منتشایش چتون ستتونی متکتای دست.، دستتش زیتر پیشتانی،       / سوت و کور و سرد و افسرده،/ پنجره، نبال پارینه،
/ د فترو بترده،  قوز کرده سر به جیب پوستین خو/ خانه دور از آن جنجال،روی تخ. قهوه/ خشمگین و خاطر آزرده،

(  90 ی1372)اخوان،هتا در دلش طوفتانی از نفترین و نفترت   / خاطرش لمگین؛/ هاها و آن وقاح.زآن درولین جلوه
نبتال  ، این زاده تمدن نو، به جنت، بتا کتدام بختش از میترا  گرانبهتای پارینته       «جعبه جادوی طرار فرنگان»راستی، 

شگف. اما راس. این اس. که این تتازه از گترد راه رستیده، بته     گونه به خشمش آورده اس.؟ بسیار برخاسته که این
او برخاسته اس. و گستتاخانه  گذشته  ها، قهرمانان و در یک سخنها، اسطورههای راوی یعنی قصهنبرد با تمام داشته

-فسترده کتآتش افستانه ا  / دیگر اکنون دوری و دیریس. / س.ها مردهها با قصهقصه را بگذار، قهرمان قصهگویدی می

(؛ او 90 ی1372)اختوان،  بشنوید از متا، گذشتته مترد    / پهلوان زنده را عشق اس.!/ های خوبای بنه! جانبنه/ س.
متا،  / دیگر اکنون زندگی ما، زنده مایتانیم داند و خود و قهرمانان برساخته خود را زنده؛ می« هامردگانی»ها را همه این
/ ستام نیترم، زال زر متاییم،   / هتا، و ای شمایان دوستدار پهلتوانی / خوانیدو می گویندما که می/ دانیدبینید و میکه می

(  در پایان، چته نیکتو   91 ی1372اخوان،«)شهریار نام گستر نیز/ ما فرامرزیم ما برزو/ رستم دستان و سهراب دالور نیز،
خانه، هوی. و هستتی ناپایتدار   زدن آدمکی لغزان و لرزان بر شیشه عرت کرده در قهوههای کهن، با نبشآن نبال قصه

گیرد و راوی، سرمس. از این پیتروزی، طنازانته   ها و قهرمانان نوین را به سخره میاین حراف طرار مدعی ارائه قصه
  (92 ی1372)اخوان،س.آدمک کلی عرت کرده/ هوله حاضر کن نناید، هایگویدی می
 
 خودکامگان   / فرهن، کهن، بر کامهمیرا پایایی تبابل پارادوکسیکال گذشته و آینده و ؛ . میراث3

های نجیتب،  از یکسو وحشی»برلین به این اعتراض و انتباد الوجوی که رمانتیسم در آن واحد نماینده دو چیز اس.؛ 
گتیس آبتی، متوی ستبز،     هتا؛ و از ستوی دیگتر، کتیه    های هولناک شتهر گرایش به زندگی بدوی،    فرار از پینیدگی

کوشند ماهی. مشخص چیزها را در هتم بشتکنند      این هر دو می»دهد که (، اینگونه پاسخ می215ی 1385برلین،«)و   
هر یک از این دو که برگزینید، روشی برای درهم شکستتن و خترد کتردن آن چیتزی است. کته مشتخص و معتین         

عتین، ستخ.   شکستن هر آننه مشخص است. و م ( و این یعنی کنش ذاتی رمانتیک؛ در هم216ی 1385برلین، «)اس.
اس. و استوار، البته در عبور از جدالی دشوار، جدالی برآمده از تردید و دودلی میان دلبستگی به گذشتته و رفتتن بته    

 دهنده این تبابل پارادوکسیکال اس.     درستی بازتاببه« میرا »سوی آینده؛ شعر 
رویتم، از  آینتده متی   ستوی آیتیم و  می اکنونهمانطور که از گذشته به سفر با زمان، هم ،ی اس. که در آنتمیرا  روای

از روزگتاران لبتارآلود،    ؛«تتو »رسیم و با عبور از این مرحله به می «من»و سپس  «ما»های کهن به های دور قصه«آن»
بر سر چند چیتز دودل  ، ذاتی رمانتیسمنازد، اما بنابر همان تناقض راوی از نیاکانش میراثی به یادگار دارد که به آن می

-چه متی نیاکانش از او که چنین شیفته گذشته گرانبهایش اس.، خود براستی  ؛ نخس. اینکهبا خود در جدالو  س.ا

(  چرا؟ به چند دلیل عمدهی نخست.  33 الفی1375اخوان، جز پدرم آری/ من نیای دیگری نشناختم هرگز) هیچ؛داند؟ 
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 گذشتهنیاکان،  ،شرف، آدمی.ها ویران شده اس.؛ زشاینک بسیاری از معیارها و ار ،اینکه در گفتمان حاکم بر جامعه
هتر   ی خونشان/ کرده جا را بهرنزد آن قومی که ذرات شرف در خانه گفتن از گذشته و نیاکان،رو  سخناز این و    و

دلیتل دوم، ختود دومتین تعتارض      دار است.  ، بستیار خنتده  (33 الفی1375اخوان، چیز دگر حتی برای آدمی. تن،)
براستتی آیتا    ؟غودرراس. اس. یتا  به ما رسیده اس.،  عنوان تاریخآننه به گیردیاس. که در شعر شکل میمعناداری 

-حاکمی. همیشه کوشیده اس. تاریخ چنتان در اورات رقتم بختورد کته او متی     ای که فرهنگی-در ساختار اجتماعی

و وارونه ثبت.  گردد نمی ودکامگانخحبیب. قربانی خودکامگی  ،دداروقایع چنان ثب. شوند که او خوش می ،خواهد
سرگذشتی از خواس. با پریشاندفترش را گاهگه میتا مذهب تاریخ،/ ،گول و کوردل این دبیر گیج وچرا،  شود؟نمی

لرزید،/ حبرش انتدر محبتر پتر    سلک میشانش کلک شیرینفافتادش اندر دس. / در بنان درمی رعشه نیاکانم بیاالید،/
هان کجتایی ای عمتوی مهربتان!    » -خاس.ی/ بس. / زانکه فریاد امیر عادلی چون رعد بر میچون سن، سیه می لیبه

یال ما سه کرت تتا ستحر زاییتد / در کتدامین     مادیان سرخ/ شب دیدیم بنویس / ماه نو را دوش ما، با چاکران در نیمه
، همیشته  اجتمتاعی  -رایط سیاستی در ایتن شت   ؛(34و  33 الفی1375اخوان، س. اینننین یا آنننان، بنویس)عهد بوده
شود از ترهتات  د و اورات کتاب تاریخ پرمینگیرهای اللب دردناک را میجای واقعی.ی، نادرس. تاریخهای روای.

متذه   »  درنت، در تعبیتر   شتود  ثبت. دارد توهمات و خیاالت پوب و عبث او میای که بیشتر خوشحاکم خودکامه
کند و ، که یکی، ماهی. اشرافی و درباری تاریخ را برمی می«بیاالید از نیاکانم با پریشان سرگذشتی»و گزاره « دفترش

داند، طنتز تلتخ اختوان را در نبتد     دیگری نخوت معنادارش را که نوشتن از دردهای توده مردم را دون شأن خود می
تردیتد  و این گذشته بی کند  نیک روشن اس. که دلباختگی بدین تاریخ، هرگز پسندیده نیس.تاریخ بیشتر آشکار می

 شایسته از یاد بردن اس.   
نماید که پوستین در ستیر  آنگاه به تمامی رخ می و نیز تبابل پارادوکسیکال سن. و تجدد اکنون و آینده ،گذشته جدال

رها شده از سیطره (، مایی 35 الفی1375اخوان، رسد؛ روز رحل. پوستینش را به ما بخشید)می "ما"تاریخی خود به 
تجربه کردن، لمتس کتردن،    میل بهبا گذشتگانش در این اس. که  "ما"این  یمدرنیته  تفاوت اساسمتمایل به ن. و س

فیلستوفان خردگترا    ظهتور مایی که تحتول اساستی در شتناخ. را بته برکت.       دارد؛ برگزیدنمشاهده کردن و سپس 
 هیتوم  بتارکلی،  ،الکگترا ) فیسفه تجربته    ( ونیتس و دانند، اسپینوزا، الیبکه او را مؤسس فلسفه جدید می دکارت)

و اساستا پرسشتگر، جستتجوگر،     با تمام وجود لمس و درک کرده اس. ی همنون بیکن و هابز،ناباورعلمنیز و  و   (
بریده  پس 8 گرا و اهل آزمون و خطا، تجربه، مشاهده و باورمند به خیقی. و دانش و معرف. فردی شده اس.تجربه

متا پتس از او    ؛به شناخ. دست. یابتد  خود کوشد د و میزنافتد و دس. به تجربه میراه میبهپیشینی  هایاز معرف.
/ اوفتان خیزان،/ تا بدین لای. که بینی راه -نشناسکاروانساالر ره- /پنج تن بودیم / من بسان کاروانساالرشان بودم 

ور بتاور دارد  صال. دانش و تجربه فردی انسانِ اندیشهدرستی به ا، به"ما"(  این 36و  35 الفی1375اخوان، پیمودیم)
رو ناز ایت  اس.،، بهتر از ماندن در پیچ و خم شناختهای پیشینی نشناس بودنرهو نیز باور دارد که در پیمودن این راه 

ز و فترود  گام به گام فرا -که تناقضی ژرف در دل دارد -"نشناسکاروانساالر ره"همراه با کند و در همه آنها شک می
 رسد   بشناخ.  کوشد که خود بهمیکند و راه را تجربه می
ستالها   شتودی انبیبی همتراه متی   یطلبی آشکارتر و البته با خشم و خروشرسد، این تحولمی "من" آنگاه که نوب. به

 -جگتر فریتادی/    زین پیشتر من نیز/ خواستم کین پوستین را نو کنم بنیاد / با هزاران آستین چرکین دیگر برکشتیدم از 
  چیز اجتماعش را دگرگون ستازد کوشد همهکه می انسانی (، خشم و خروش36 الفی1375اخوان، «)این مباد آن باد!»

اندیشد و بدان نمی "من" (؛ اصی این36 الفی1375اخوان، رحم و سیاه)بیاید بی یطوفانناگاه  اگراکنون دگر چه باک 
گتذرد،  متی  و درگتذارد  ، یتک جهتان معنتا را ناگفتته متی     9«(   )»شی تعلیق هنری کارگیری نشانه نگاربا بهراوی نیز 

دوبتاره   گونته اینو  ؛(36 التفی 1375اخوان، دلخوش و امیدوار به پوستین روزگارآلود یادگار از روزگارانی لبتارآلود) 



 11/         ثالثاخواندر شعر مهدی گرایی رمانتیک گذشته 

-که در رمانتیسم اتفتات متی  نهما ،نمایدعینه رخ میسپردن به گذشته و رو به آینده داشتن بهدودلیهای راوی میانه دل

  ؛ تبابل پارادوکسیکال گذشته و آینده افتدی بازگش. به شکوه گذشته برای گریز از لحظه اکنون و البته ساختن فردا
ی هتای، فرزنتدم! / بشتنو و هشتدار/ بعتد متن ایتن        رستد متی  "تو"باید فردا را و آینده را ساخ.، نوب. به که اکنون 

بخشی بته  چه نیکو اخوان در تعیین و تعین ( 36 الفی1375اخوان، بر و دوش تو دارد کار) سالخورد جاودان مانند/ با
بتدان  متا  انتخابی معنادار؛ میراثی که دوام و ببای حیات فرهنگی  ،زندمیانتخاب دس. به آنگاه کند و درن، می "تو"

در پیوند بتوده  همواره ای ایرانی سطورهروایتهای ااسطوره، بویژه بازبسته اس.، بهتر اس. به کسی سپرده شود که در 
، همتراه بتا   هتای ایرانتی  اسطورهاسطوره، بویژه زن در  ی زن دیرمرگیبخشی و اس. با حیات و زندگی و البته زندگی

در  10دانسته شتده است.   پاسبان حیات بخش و همواره زندگی زمین )مادر هستی( و آناهیتا )الهه باروری و زایندگی(،
 پاستبانی زن از هستتی و جتوهر حیتات،     ای قوم، بسیار بته نیز بر اساس همین ناخودآگاهی اسطورهن سن. ادبی ایرا

دار ( خلق شده اس.  بر اساس همین پیشینه ریشته هزار و یک شباشاره شده که نامدارترین روایتش در هزارافسان )
ستپاردی آی  بتدو متی   ،اشتندگی پتاکیزه  را بته امیتد پاینتدگی و ب    میترا   یراوی این روای. نیز در نهای. پاسبانملی، 

  (37 الفی1375اخوان، دار)ی آلودگان میدخترجان! / همننانش پاک و دور از رقعه
 باید رف.، مجال برگشتن نیس. تنهای راه فبط رو به آینده دارد؛ . برف4

تبیتین تمتایز ختود بتا     ، با برگزیدن راهی نو و رفتن در مسیری دیگرگون، در پی اثبات خویشتن و البته «برف»راوی 
( 203ی 1378جعفتری،  «)کندهنرمند رمانتیک خود را متفاوت با دیگران احساس می»دیگران اس.؛ او که همنون هر 

-کوشتد تمتام راه  ، نه بر بودن خویش، میداند که اگر از راه دیگران برود، بر بودن آنان صحه گذاشته اس.و نیک می

کنتد   ( پیشتر رفته اس.، از یاد ببرد و نشانش را در برف گمدیگریمنون یک های آزموده، حتی راهی را که خود )ه
-راه متی هراسد و در کنار دیگران )اما نه عین آنها(، بته کردن راه نمیاندیشد، از گماو که تنها به پیمودن مسیر تازه می

رفتتیم امتا، بستان    راه افتتادیم  متی  بته  « ما»(، که 100الفی 1375اخوان، بارید)پاسی از شب رفته بود و برف میافتد؛ 
اخوان، کشتاند بتاز)  به کجامتان متی  / اندرخمدانس. کاین راه خمنمی    کس از ماهیچ، «میرا »نشناس کاروانساالر ره

/آیین کته در طتول حیتات بشتر،     داند، این همه راهکس نمی(؛ پایان بر همه ناپیدا بود  براستی نیز هیچ101 الفی1375
انجامتد؟ نکتته   ها به کجا میاند و نهایتا پیمودن آناند، کی و کجا آلاز شدهاند و جای به دیگری سپردهرفتهاند و آمده

، بتدین  (101التفی  1375اخوان، دیگرانی همنو ما خوشنود و ناخشتنود) شمار شگف. اما این اس. که پیشتر نیز، بی
 اند دیشیدهکردن راه خود نیانهم به جدا/تازه اند و هیچها رفتهراه

زیتر ایتن   / جتای پتا جویتان،   ، «دیگری»خویشتن و خوگیری به پیروی از اعتمادی به در راه، دیگر روندگان، بنابر بی
اند که راه را آشکار و رفتتن  هاییدر پی نشان (102الفی1375اخوان، )،سر به زیر افکنده و خاموش/ لمبار، در همبار،

توانتد  اما راوی رمانتیک، شادمان از بارش این نثار شاهوار آسمانی)برف( که می گرایی کیسیک(،کند )گذشتهرا آسان
لک  گوییِ درونیِ لکرود و از رهگذر این تکنشناس و چشم و دل بیدار، به راه خود میکند، خستگیها را نهاننشان

رد پتای  / ست. هتم بترف پوشتانده   بر زمین / روزن،اس. و بیآسمان تن،»کهی « مانده دور از کاروان کوب»اندوهگینِ 
و با  (105 الفی1375اخوان، )«ها راها فرو برده نشاننشانیبی    هادرکجاییها مانده و بیسردرگمی عرصه/ ها کاروان

یتاد بتاد ایتام    » گویتدی لک با یادکرد گذشته، پیروزمندانه از تازگی و یگانگی راه خود سخن میتأکید بر بخشی که لک
متن نته   / کس نه جایی جسته پیش از متن؛ / که چه بشکوه و چه شیرین بود / پروازی،و نشاط یکه/ ،سرشار برومندی

، (105 التفی 1375اختوان،  )«کردم، آیین بتود آن که من می/ جستن،نیاز از خف. آیین و رهبی/ راهی رفته بعد از کس،
کند؛ او از پتی دیگتران رفتتن را    م میحال و اندیشه رمانتیک خود را پیش چشم مخاطب مجسوبسیار هنرمندانه حس
شود که در نظر او تنها شمارد که خود پی نهاده باشد  اینگونه نیک آشکار میداند و راه را آن مینشانه دربند بودن می

ی دیگتران و در جتدال بتا    از رد پتا رو گریزان انجامد  از اینگریز از تبلید و جاپای دیگران، به فردی. )و آزادی( می
آستا  کتی دلیترت را درفتش    /های پیشواشتان بتز؟  کی جدا خواهی شد از این گله»زند کهی تن، برخود نهیب میخویش
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/ دیگر اینک از بزان و گوسپندان پرت،  او که (106 الفی1375اخوان، «)تا گذارد جای پای از خویش؟/ فرستی پیش؟
آزمتوده،  های از پیشهای دیگران و از نشاناهاس. و هم شبان، جدا از ر (106 الفی1375اخوان، )   خویشتن هم گله

رود میپیش (106 الفی1375اخوان، خوش)تنها با درفش خویش، خوش تک و/ پوش خلوت و هموار،بر بسیط برف
او باور دارد که رهاشدن و رستیدن بته آزادی اساستا بازبستته      تا فردای خود را با سرانگش. اراده خویشتن بیافریند 

که باشتد، بایتد پیوستته در    هایش برسد و اصی برای آنکه به آرمانه مبام آفرینندگی، انسان برای آناس. به رسیدن ب
کند خرسند است.،  آفریند، انسانی که به آننه زندگی یا طبیع. به او عرضه میزایش و آفرینش باشد، انسانی که نمی

-زند و آنگاه، شادمان از هشتن نبتش آفرینش می رو دس. به گزینش آگاهانه و(  از این152ی 1385مرده اس.)برلین،

و اینگونه در قام. هنرمندی تماما  (107 الفی1375اخوان، )شود از لروری خدایانههای تازه در برف، دلش لبریز می
( 129ی 1385بترلین، «)دگرستاالر »کوشد تح. تأثیر نیروهای ای کامی آزاد، میرمانتیک، خودساالر و برخوردار از اراده

انسانی که وجودش قایم به دیگری است.، دیگتر بته هتیچ     »داند کوشد که قایم به دیگران نباشد، چراکه میاشد  مینب
 (       123ی 1385)برلین،« روی انسان نیس.، اعتبار خود را از دس. داده و چیزی نیس. مگر مایملک آن دیگری

-شود در شور رفتن، او تنها به رفتتن متی  رت میآفریند، لراوی سرخوش از این احساس که اکنون این اوس. که می

بر آن اس. که اصل خود  فراینتد حرکت. است. نته نتیجته و      »اندیشد چراکه همانند هر هنرمند رمانتیک و مدرنیستی 
کنتد؛ راوی لترت   ترین تصویر شعر را خلق میترین و البته رمانتیک(  آنگاه، اخوان شگف.61ی 1384برمن،«)انجام آن

 یابد؛ای شگف. دس. میکند و به مکاشفهناخودآگاه، شاید در پرتو الهامی، رو بازپس میلحظه، بهیک در حس رفتن،
پیش رویم خفتته  / باز پس کردم  پس، رو باز که کنم رو/ این، که فریادی شنیدم، یا هوس کردم،/ خوب یادم نیس.   

چند گامی بازگشتتم؛ بترف   / بران نبش من افزوده  های منگام/ پوشی راه من بوده دش. برفپهن/ اینک راه پیموده 
جتای  / باریتد  بترف متی  / گشتم،بازمی/ بارید برف می/ جای پاها تازه بود اما، / باریدبرف می/ گشتم بازمی/ بارید می

بترف  / شد، لیتک دیده می/هم گویی جای پاها باز/ بارید برف می/ گشتم،بارید  بازمیبرف می/ شد، لیکپاها دیده می
-جای پاهتای مترا هتم بترف پوشتانده         /  باریدبارید  میبارید  میبرف می/ بارید برف می/ گشتم،بازمی/ بارید می

است.،   های پیشین، از میان رفتهها و روش؛ راه نوآیین راوی نیز همنون همه راه(108 -107 الفی1375اخوان، س.)
بیند راه نو او هتم از میتان رفتته و    پیموده نشده اس.  آنگاه راوی که می گاهچنانکه انگار اصی نبوده اس.، انگار هیچ

-سرشتار متی   ای وصف ناشتدنی اس.، بنابر سرش. کامی رمانتیکش، از شادمانی گم شدهها نشانیبی یش درهانشان

م و رمانتیست  شود  این شادمانی لریب، محصول دو خصل. ویژه رمانتیسم اس.ی نخست.، تعتارض و تنتاقض ذاتتی    
بینتی و شتور و حترارت اجتمتاعی و آرمتانی      اوج ختوش »دوم، خصل. اوتوپیایی آن، خصلتی که خود، باعث شده 

شتود و هنگتامی کته    گر وجود آمدن یک ایده نو و کاربس. عملی آن، جلوهها عمدتا در فاصله کوتاه میان بهرمانتیک
کنند، زیترا دیگتر عطتش    تدریج شرو  به طرد آن میک بهشود، هنرمندان رمانتیای عملی تبدیل میاین بینش به برنامه

   ( 179ی 1378جعفری، «)کندها به امر مطلق را ارضا نمیآن
 گیرینتیجه

دی کنت آشتکار متی  را های محتوری فکتر و اندیشته او    روشنی یکی از تناقضهای اخوان، بهسرودهبرخی مطالعه دقیق 
و اصیح ستاختارهای مختلتف فرهنت، و     دگرگونینگرانه در پی تغییر، خواهانه و آیندهاخوان از سویی بسیار آرمان

-ستن.  ش اس. و از دیگر سو بسیار شیفته و دلباخته گذشته ادبی، فرهنگی و اجتماعی ایرانی خوی تناجتما  خویش

وعی کته  هتا و مضتامین متعتدد و متنت    اسطوره و حماسه ایرانی در میان بنمایهنیز فرهنگی ایران و زبانی، ادبی و های 
ای کته  گونهای برخوردار اس.، بهگرفته اس.، از جایگاه برجستهها در آفرینش فرم و معنای شعرش بهرهاخوان از آن
 "گرایتی گذشتته "تر تر و دقیقو به تعبیر روشن "گذشته"های آشکار توان نام برد که نشانهای از او را میکمتر سروده

را و بازگشت.  بیشترین تمایل  و حماسه به دورترین بخش گذشته، یعنی اسطوره اینکه اخوان، مهمدر آن نباشد  نکته 
تناقض اساسی یادشتده،   که به قصد تبیین  این پژوهش اندنسب. به تاریخ در شعرش بیشتر بازتاب یافته دوآندارد و 
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که این تنتاقض،  دهد شان مین، اس. سامان یافتههنر شاعری اخوان را واال و ماندگار ساخته،  ی کهآفرینزیبایی تناقض
ریشته در رمانتیسم نهفته در منظومه فکری اختوان   آن،هر دو سوی ی اس.مشخصی ادبی -برآمده از آبشخور فرهنگی

ایجتاد بنتای نتوین     رمانتیسم از سویی یعنی انبیب در همه آننه به سن. و کیسیسیسم مربوط است. و نهایتتاً    دارد
صورت طبیعی هنرمند رمانتیک به ه ایی و رویکرد همدالنه و نوستالوژیک به گذشتتاریخگریعنی جامعه و از دیگرسو 

اخوان نیز چنین تردیتد و دودلتی     "گرایی رمانتیکگذشته"دو گرفتار و دچار گرفتار این دو قطب اس. و در میانه آن
تتوان  متی  رو،از ایتن  . را به نمتایش گذاشتته است    درستی این تجربه رمانتیکی را تجربه کرده اس. و در شعرش، به

با شعر اخوان، اس.،  فارسیرمان تاریخی  ،گرایی رمانتیک در ادبیات معاصر فارسیگذشته ارنمود نخستین گف.، اگر
گرایتی رمانتیتک   گذشتته  دارترین نموبرجستهتوجه به آنکه از سویی سنتگراس. و از دیگرسو اساسا روایی اس.، 

 س. ا ایرانی
 ها:نوشتپی

1- Anxiety of influence  
( و 607و 606ی 1380دهبتانی،  «)همان مصداقی که در اروپا داشته، دیده نشتده در ادبیات ایران، مطلباً سبک رمانتیک به »باور برخی به -2

ی 1387رقانی،انتد)ز قایل« رمانتیسم ایرانی»برخی نیز به وجود   ( 50ی 1383کدکنی،شفیعی«)کار بردن این کلمه از سر ناچاری اس.به»اینجا 
215 ) 
اعتنتایی شتاعران پتس از دوره آلتازین شتعر فارستی بته        اصلی بی را دو عامل« یافتن دینگسترش» و «نفوذ سیاسی نژاد ترک» برخی، -3

 ( 243-244،  1372کدکنی،)شفیعیدانندهای ایرانی میاسطوره
 ( 1392برای کسب آگاهی بیشتر ر کی محمدی، ابراهیم و دیگران، ) -4
5- Epos  انوا  اصلیاز « داستان و منظومه رزمی»به معنی (ادبیات رواییEpik )( 1ی 1386 مطلق،اس.)خالبی  
چیزهتا و   ،نشتیند و جهتان عینتی اشتخاص    کنتاری متی  راوی در آن بهدانند که میعینیات خارج از ذهن  برخی نیز حماسه را روایتگر -6

 ( 667ی 1387کند)ستیس، رویدادها را توصیف می
  1390؛ محمدی و دیگران،  1387؛ کاسیرر،  1380، شایگانبرای کسب آگاهی بیشتر ر کی  -7
 ی فصل دهم  1385دیل،؛ هالین، 873 -694ی 1390برای درک بهتر این سخن، ر کی راسل، -7
نده شعر، خیقانه در رونتد آفترینش   اندازه پدیدآوربرد و خواننده را بهنبطه یا نشانه نگارشی تعلیق هنری، قطعی. معنا را ازمیان میسه -9

 ( 1387، نسبایرانزاده و شریفکند)شعری دخیل می
ای ایرانی را نیتک تبیتین کترده    مایه اسطوره(، این بن1391) هزارافسان کجاس.؟( و 1389) یابی درخ. کهنریشهبهرام بیضایی در  -10

  259-237ی 1389؛ الیاده،  483-437ی 1384یزر، های جهانی و لیر ایرانی آن نیز ر کی فراس.  برای شناخ. گونه
 


