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 چکيده
 در گاهشیجا و خود از شناخت به که است یمتفاوت عوامل محصول انسان تیهو
خلقت با انسان  یاست که از ابتدا یا، مقولهیستيگردد. کیمباز یاجتماع طيمح

عناصر در  نیگذارتراز اثر یکی گاهیجا در شعر، ژهیو هت، بايهمراه بوده است. ادب
 مقاله نیاست. اکرده فایا  یاساس ی، نقشسندگانیو نو شاعران تیعنصر هو ییشناسا

از محمود  «یسجل انا عرب» یدو سروده یسهیبه مقا ،یقيتطب اتيادب یحوزه در
به مفهوم  یابیپردازد و با هدف دستیم یاز سهراب سپهر «اهل کاشانم»و  شیدرو
 ریدو سروده، به رشته تحر نیا نيدر ب تیعنصر هو زیو نکات اشتراک و تما تیهو

 ،ییکایمکتب آمر یهیر پاب و یليتحل -یفي، با روش توصپژوهش نیاست.ادرآمده
 نيي، به تبشیو محمود درو یسهراب سپهر یبه زندگ یپس از نگاه تابر آن بوده 

 زیدو شاعر، سپس به نکات تشابه و تما نیدر دو سروده معروف از ا تیمفهوم هو
 یاجتماع یفضا ليضمن تحل نيهمچن .بپردازد تی، از منظر هوادشدهی یدو سروده

 نييدر تب یاسيو س ییايجغراف طيمح ري، به تاثنيو فلسط رانیدو کشور ا یاسيو س
دهد یپژوهش نشان م جیاست. نتااشعار پرداخته شده نیا تي، در کلتیهو کردیرو

، نقش شاعر دو نیا نيب در تیهو عنصر بروز در یاسيو س یاجتماع یفضاکه 
ر عرفان، اخالق و... د رينظ یمختلف ميمفاه با را یتیابعاد هو یدارد و سپهر یاساس
 است. داشته ديتاک یو زبان یتيبر عنصر قوم شیمحمود درو کنيل خته؛يهم آم
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 . مقدمه1
 هاملت ادبیات میان تعامل و ادبی روابط از که است ادبی نقد از ايشاخه تطبیقی ادبیات
 و بررسی به که است ادبیات از مهمی يهحوز و در حقیقت گوید؛می سخن یکدیگر با

. پردازدیم مختلف هايملیت و هازبان ادبیات، بین هايشباهت و هاارتباط تحلیل و تجزیه
هویت، که از مفاهیم مورد بحث در ادبیات  ي، کوششی است در زمینهحاضرپژوهش 
 است.مورد بحث قرار گرفته ،ادبیات قلمرو ایندر  هموارهو  استتطبیقی 
ین گیرد، ناظر بر اقرار می بررسیعاملی به نام هویت یا کیستی که در ادبیات مورد     

 یمفاهیم يبرگیرندهشود، درگذاري مینام ،چه امروزه به نام هویتواقعیت است که آن
 ها، تاکنون تعریف کامل و جامعی ازگانگیها و دوگسترده است و به دلیل این پیچیدگی

تلف هاي مخزمینه را براي بروز تناقضات در عرصه ،است. این ابهامدست نیامدهه هویت ب
هویت را محصول فرآیندي از چندرگه شدن، سیال شدن و بسیار »کند. موفی آن بازمی
یا سرزمین محل  شانکوچند و هویتگونه که قبایل و ایالت میهمان ؛داندگشتن می
ها نیز با گرفتن تاثیرات از فضاي مادي و شود، انسانها معین و تعریف نمیسکونت آن

 (24-23: 1383)قاسمی، « .سپارندمی هویتی به هویت دیگر ره معنوي اطرافشان، از
موجوداتی اجتماعی است و بر  در جایگاهها انسان يهویت، خصلت یا ویژگی همه     

بلکه محصول توافق و عدم توافق میان  ؛و ذاتی نیستاست استوار  ،درک افراد از خود
بخشد، شباهتی است که باعث تفاوت افراد است. آن چه یک گروه انسانی را هویت می

ها ها معناهایی هستند که افراد، آنها و تفاوتشباهت»شود. هاي دیگر میها از گروهآن
د. بدین بخشمی شباهت را عینیت سازند. فرهنگ جوامع بشري نیز، فرآیند تفاوت ورا می

 هايگیري مقولهخود، باعث شکل يساز هم به نوبهترتیب ابزارهاي فرهنگی هویت
شناختی، شوند. زبان، مذهب، پوشاک، عالیق زیباهویتی در بین جوامع بشري می

هستند که باعث شباهت  مواردي ،تفریحات و سرگرمی، ورزش، تغذیه و غیره
 (8-7: 1381)جنکینز،« .شوندمیگروهی گروهی و تفاوت بروندرون

اما شعر مقاومت عالوه بر  ؛شودادبیات فلسطین همواره با مفهوم مقاومت شناخته می
گیرد. مفهوم هویت و که سالحی برنده است، گاهی رنگ و بویی هویتی به خود میاین

 ،در نوع خود ،از محمود درویش «سجل انا عربی»ي ابراز عشق به ملیت در قصیده
اي فرید است. او با تکیه بر هویت، بر اشغالگري که قصد نابودي هویت او را دارد، هنمون

به مقابله با دشمن اشغالگر  ،برد و با افتخار کردن به هویت زبانی و نژاديیورش می
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هرچند از دردهاي اشغالگري  «اهل کاشانم» سهراب سپهري در شعر ،خیزد. در مقابلبرمی
 با مفهومی عرفانی در پی اثبات وجود خویش است. و پناهندگی به دور است،

بتدا مکتب آمریکایی، ا يدر این پژوهش، بر اساس شیوه ادبیات تطبیقی و بر پایه     
اهل »و شعر  «سجل انا عربی»ي ل در قصیدهأمّ، سپس با تشدهه ئتعریفی از هویت ارا

ظر در مورد ن يلهأراین مسبنابگردیده است؛ ابعاد هویتی این دو سروده تبیین  «کاشانم
گفته یش. بر اساس مطالب پاست له هویت از جنبه ادبیات تطبیقیأاین مقاله، نگاهی به مس

 يهاندازي تازه، به دنبال بررسی عنصر هویت در دو سرودشده، این پژوهش از چشم
 :هاي  زیر استبه پرسشدرویش و سپهري  و پاسخ 

 است؟سروده چگونه نمود یافتهبازخورد عنصر هویت در این دو  -
 له هویت در پی اثبات چه چیزي هستند؟أهر یک از شاعران در مس -
 وجه تمایز و شباهت عنصر هویت در این دو سروده بر چه عناصري مبتنی است؟ -
 

 تحقيق ینه. پيشي1. 1
هاي پژوهشگران و ناقدان شعر معاصر عربی و فارسی، تاکنون مقاالت و پژوهش

ختن الیکن قبل از پرد ؛اندشعر این دو شاعر، به رشته تحریر درآورده ياي دربارهگسترده
 يدو شاعر، چند پژوهش صورت گرفته در زمینه يبارههاي صورت گرفته دربه پژوهش
 يزمینهدر  «چنتال موفی»شود: محمدعلی قاسمی در خالل بررسی آراي می ئههویت ارا
رت و باید به کث ،تعریف مناسب و نسبتا صحیح از هویت معتقد است که براي ،هویت

ه توجّ ،ذاردگها عنایت داشت و همچنین به ساختار قدرتی که بر آن تاثیر میتنوع گفتمان
؛ هویت قومی یا جهانی شدن( احمدي در پژوهشی با عنوان 262: 1383)قاسمی،  کرد.

 یدهعقاست. او بر این پرداختهله قومیت أمیان جهانی شدن و مس يبه رابطه هویت ملی؟
ترین دلیل فروپاشی کشورهاي چندقومیتی تا عمده در جایگاهاست که ذکر جهانی شدن 

ی توان در رابطه با تبیین فروپاشانگارانه است و دالیل متعدد دیگري را میحد زیادي ساده
ژمان ( گودرزي عناصر هویت را در شعر پ25: 1381)احمدي،  این کشورها بیان کرد.
ر رویشگاه تعلقات هویتی و عنص در جایگاهاست و از نظر او میهن بختیاري بررسی کرده

آکنده از خاطرات تاریخی و تلخ و شیرین ایام، خاستگاه میل و کشش درونی  ،آن يبالنده
نوذري ( 10: 1383)گودرزي،  توان آن را همزاد هویت و ظرف آن شمرد.شود که میمی

معتقد است که مفهوم هویت در بستر  ،روند تحول مفهوم هویت در نگاهی تحلیلی به
 ،شداي شد. هویت سنتی که در قالب ثابت عرضه میخوش تحوالت عدیدهدست ،تاریخ
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 -هاي مشخصی براي خود بود. با گذشت ایام و در پی تحوالت سیاسیداراي کارویژه
 (143: 1385)نوذري،  هاي جدیدي نیز به خود گرفت.ها و نقشکارویژه ،اجتماعی
 در شعر محمود یشیژرف اند یقیتطب یبررس» يروشنفکر و ذوالفقاري در مقاله     
مرگ و زندگی در اشعار این دو شاعر  يبه بررسی پدیده «پورنیام صریو ق شیدرو

 یشناسسبک یبررس»راد و آباد در ( رحمانی99: 1390)روشنفکر و ذوالفقاري، .اندپرداخته
ه ب راهر در ثّؤگامی م ،شناسی یک اثربر این باورند که سبک «شیمحمود درو يهاسروده

د و راصاحب یک اثر است. )رحمانی يدرست درباره دست آوردن نظرات و عقاید نسبتاً
برخی  «شیدرو شعر در يداریپا اتیادب يهاهیمابن» ي( نجاریان در مقاله137: 1392آباد، 

طلبی، فقر، تبعید، زندان و... بررسی از جمله مبارزه ،مقاومت يبارهمضامین شعري او را در
شعر  در ینیطفلس آوارگان گاهیجا»( بالوي و صولتی 53: 2001)نجاریان،  است.کرده
اند و معتقدند هجرت اجباري از میان خویشان و دوستان در را بررسی کرده «شیدرو

ولی احساس شاعر فلسطین در این زمینه احساسی بسیار  ؛اي دیرین داردسابقه یشعر عرب
 (29: 1392)بالوي و صولتی،  جانبه است.صادقانه و چند

ز ا است؛هاي مختلفی صورت گرفتهشعر سهراب سپهري نیز پژوهش يدر زمینه     
و  پرداخته« آب يپا يصدا شعر در يریتصو يهاهیمابن یبررس»به  دانشورکیان :جمله

نمادهاي دیگر به آن  يتصویرها و همه يهایی که همهمایهمعتقد است که تنها بن
رنگی پی ،آثار سهرابي هاي عرفانی به معنی جدید است و همهمایهبن ،انجامندمی

 فلسفی به -نرماشیري نگاهی تحلیلی همچنین( 119: 1385)دانشورکیان،  عرفانی دارند.
جوهر  و بر این است که سپهري در این منظومه کوشیده دارد «صداي پاي آب»منظومه 

)نرماشیري،  د.متبلور ساز ،را در بیانی شاعرانه و در قالب زبانی توصیفی خود تفکر فلسفی
 و يسپهر شعر در عتیطب یقیتطب یبررس»در  ،( همچنین  عبدي و احمدي136: 1390
 اي از عناصر طبیعت در اشعار این دو شاعرتطبیقی پاره يبه مقایسه «ابیالس شاکر بدر

ی دار بررسجان و طبیعت جان. این موضوع در قالب دو موضوع طبیعت بیاندپرداخته
 (105: 1390)عبدي و احمدي،  شده است.
هاي صورت گرفته، تاکنون تحقیقی در زمینه هویت در اشعار این با توجه به پژوهش     

 پیش رو تالشی جدید در این زمینه است. يدو شاعر صورت نگرفته و مقاله
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 . محمود درویش و سهراب سپهری در گذرگاه زندگی و شعر1. 2
گردد ي که همواره نامش با مقاومت فلسطین در ذهن تداعی میمحمود درویش شاعر

( پدر 98: 1972النقاش، « ).در فلسطین به دنیا آمدم در روستاي البروه 1941در مارس »
هشت نفري، زندگی خود را از  ايفقیر بود و محمود درویش در خانواده ياو کشاورز

اشغال سرزمین عنفوان جوانی با صفت آوارگی آغاز کرد و بارها زندان را تجربه کرد. 
اي که اشعار وي چیزي فلسطین، از همان آغاز، ذهن او را به خود مشغول کرد؛ به گونه

ترین اشعارش نیز در نهایت جا که شخصیجز بازتاب رخدادهاي فلسطین نیست. تا آن
 دارد. هاي مختلفی در نثر و نظماو کتاب( 75: 1999گردد. )توفیق، به فلسطین ختم می

بات مقاومت براي اثدرویش، . در شعر استشدهبیش از سی دفتر شعر منتشر از درویش 
ت به هوی درویش ياست. عشق و عالقهنمود پیدا کرده ،هویت وجودي به بهترین شکل

زام سند الت ،"سجل أنا عربی" ياست. در واقع قصیدهبه شعر او جالیی خاص داده ،عربی
 رود.روح هویت او به شمار می يشاعر به وطن و زبان و در مجموع نشان دهنده

در کاشان متولد شد و دوران پرفراز و نشیبی را پشت  1307سهراب سپهري در مهرماه     
عر و ش يهامّا در عرص  ؛یلی که مشخ  نیست، ترک تحصیل کردسر گذاشت. او به دال

 به طوري که ؛و به یکی از مشاهیر شعر فارسی تبدیل شد رفتی فراوان داشتادبیات پیش
من سپهري را صد در صد از مقوله آن شاعر عصر » گوید:ي وي میشفیعی کدکنی درباره

بلکه او را یکی از شاعران بزرگ شعر مدرن فارسی  ؛دانمصفوي و هوشنگ ایرانی نمی
 (488: 1374)شفیعی کدکنی، « .در کنار فروغ و اخوان ؛شمارمیپس از نیما یوشیج م

لطیف  یبینی خردمندانه و احساستلفیق شعر و نقاشی، در کنار تمایل به عرفان، نازک      
 طیردازي و ایجاد روابپا خیالرا در وجود او برانگیخت. تخیل گسترده، مفاهیم آمیخته ب

سپهري به واسطه » است.هاي شعر سپهري از ویژگی ،در اشیا و شعر برانگیزتأمّل
هاي این مناطق هایی که به خاور دور از جمله هند و ژاپن و چین داشته، با آیینمسافرت

تی ه و حو به ویژه اعتقادات بودایی و دیگر ادیان این مناطق آشنا شده و از لحاظ اندیش
( این آشنایی به طور 62: 1389)خدیور و حدیدي، « .استر شدهأثّسخت از آن مت ،هنر

 نیکه اول یافتانتشار  يمجموعه شعر هشتاز او . استهگسترده در شعر او نمود یافت
 بود.  1332در سال  هاخواب یزندگها آن
 

 . نگرشی بر مفهوم هویت2
 ت؟ چه ماهیتی و چه شخصیتی دارد؟ چه افکار و ــت یا چیســاین مقوله که انسان کیس



 (35پياپی) 1397، بهار 1ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــــــ  74

 

هایی در سر دارد و چه رویاهایی در دل دارد؟ همه و همه در بحثی باورها و چه اندیشه
گرفته در انسان است که به ي شکلشود و این باورهاگنجانده می «هویت» به نام بحث

 دهد. هویت وي را تشکیل می ،او يهمراه احساس و روحیه
واژه هویت »گردد. هایی اشاره دارد که موجب تشخی  فرد میویت به ویژگیه    
مشابه "معنی ه ب idenاخذ شده که ریشه آن  (identitas)در زبان التین از  (identity)یا

اخذ شده و به معنی  "او"به معنی  ،"هو"باشد. این واژه در عربی از کلمه می "سانو یک
ت و ماهیت وجودي ذات آن ئاي، بیانگر هیبنابراین هویت هر پدیده ؛اتحاد بالذات است

در تعریف هویت، یکی از متغیرهایی که الزمه اساسی آن ( »34: 1378 )الطایی،« .است
مگر این که تعریف و  ؛توان تعریف کردباشد. هویت را نمیمی (other)" غیر"، است
یابد که انسان با غیر نی ظهور میمشخ  شود. به عبارت دیگر: هویت زما "غیر"حدود 

اي هاي دیگر، طرز تفکرهاي مختلف و نقشعبارت است از جامعه ،مواجه شود و این غیر
 (3: 1383)قربانی،« .ي هویت او هستندجدیدي که سازنده

ث حواد يشعر، با توجه به پیوند دو سویه يویژه در عرصهه در ادبیات معاصر و ب     
ا موضوع هویت، نگاه شاعران به موضوع هویت و بازتاب این اجتماعی و سیاسی ب
قابل تامل است. هویت در شعر شاعران معاصر، تنها به معناي  ،موضوع در شعر آنان

 ؛که مردمانش داراي مشترکات قومی، فرهنگی و زبانی و نژادي هستند نیست سرزمینی
 .بلکه آرمانی است که شاعران براي آن حد و مرزي قایل نیستند

 
 . هویت در شعر محمود درویش3

محرومیت ملت فلسطین از آزادي بیان و وادار کردن آن به آوارگی و تحمل زندان و دیگر 
ه جدید از شاعران شد ک یوجود آمدن نسله بسیار محکم بود که باعث ب یمصایب، دلیل

از بطن این مشکالت و مصایب بیرون آمدند. درویش از مشهورترین این شاعران بود که 
، هویت عربی و تمدن قدیم سرزمین خود را ارج نهاد. آن انگیزشگفتبه شکلی بسیار 
ایستادم، وقتی که در صف پناهندگان براي غذا می»گوید: خود می ،طور که درویش
شنیدم که مرا از طفولیتم محروم را می .قبیل وطن، جنگ و اخبار پناهندگان و..کلماتی از 
 (100: 1971)النقاش، « .کرد

محور .1 سه محور دارد: ،توان گفت که هویت در شعر محمود درویشبه طور کلی می
درویش سرزمین و وطن را به  ،محور انسانی. در محور اول .3 ؛محور قومی .2 ؛وطنی

 او عربی بودن خود ،کشد. در محور دوم یا همان محور قومیبه تصویر می ،بهترین شکل
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حور و در ما .بهترین گواه این مدعاست ،«سجل انا عربی»کشد و قصیده را به تصویر می
خود تحت تاثیر دو محور  ،کند که البته این محورهاي انسانی تکیه میبر ارزش ،سوم

ا تکیه کوشد بمی ،گیرد. درویش با توجه به فضاي سیاسی حاکم بر جامعهقبلی قرار می
امر، ین البته ا خود را به اشغالگر ثابت کند و يزبانی، هویت سلب شدهو  بر محور قومی

 مقامات اسراییل با اقدامات ،زیرا از همان آغاز ؛دالیلی تاریخی و سیاسی دارد
خواستند بلکه می ،سازي کشور فلسطین بودندخود نه تنها در صدد یهودي ينژادپرستانه

اعراب را از سرزمین  يهمهمعنوي نیز کشوري یهودي بسازند و چون نتوانستند  نظراز 
 هویتی اعراب را از وابستگی به يکوشیدند اندیشهتحت تصرف خود بیرون کنند، می

 شد. دنبال میشدت  است به و این سی کنندملیتشان تهی 
هاي مختلف اشغالگران با دور کردن اعراب از مناصب مهم اداري و سیاسی، رسانه 

و  گرفتندهاي فرهنگی را در قبضه آهنین خود زمینه يهمهرا نیز در اختیار گرفتند و 
 وهاي عمومی اتر عربی، نبود کتابخانهئدور کردند. منع ت ،اعراب را از هر عمل فرهنگی

 .گرفتحذف هویت عربی صورت می گی برايهاي میهنی عامیانه و... همحتی منع ترانه
محمود درویش از ابتدا در مقابل این ظلم سیاسی و فرهنگی قد علم کرد. او در  
 ،هویت سیاسی از بین رفته را در قالب شعر)کارت شناسایی(  «ههویقه بطا» يقصیده

 «سجل» صورت امري ،پرورش داد و آن را صداي رساي خود قرار داد. او در این قصیده
جواب این اقدام نادرست  ،کند و به زیبایی با ارقام( را به تناوب تکرار میثبت کن)

زمانی که دنیا هویت سیاسی اعراب فلسطین را تنها در چند رقم »دهد. اشغالگران را می
« .گناهی و بلندي مرتبه جمع نمودرا پرورش داد و میان بیدید، درویش آن خالصه می
 (206: 1388)نجاریان، 
وأطفالی ثمانیة/ وتاسعهم سیأتی بعد و رقم بطاقتی خمسون الف/ سجل أنا عربی/ »

من عربم/ شماره  ثبت کن) ؛(35: 2000)درویش، «صیف /فهل تغضب / سجل أنا عربی.
ارم/ و نهمی هم بعد از تابستان خواهد آمد/ است/ و هشت تا بچه د 5000ام شناسنامه

 خشمگین شدي/ ثبت کن من عربم(
با لحنی  ،( معروف استههوی ه)بطاق «شناسنامه» درویش در این شعر که به شعر     

اکی هرچه با خشمن کند وکید میأبر اصالت خود ت ،حاکی از عصبانیت، بسیار سرسختانه
 رايبدهد و هویت عربی شخ  فلسطینی را قرار می مخاطبتر، دشمن اشغالگر را تمام

. او با یادآوري دکشبه رخ اشغالگر می ،به اهتزاز در آوردن ارکان دروغین قدرت دشمن
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 ، ترس و واهمهبه نوعی در وجود لرزان اشغالگر ،تمدن دیرینه و کثرت فلسطینیان
 اندازد.می
آمریکایی  -آن با رویکرد غربیهویت عربی، در شعر درویش، همان چالش و نزاع      
یعنی اسراییل  ،که در پی تضعیف عروبیت انسان فلسطینی و ایجاد گفتمان متضاد با آناست 
به بیان شخصیت مقاوم فلسطینی پرداخته که این  «سجل أنا عربی» شاعر در شعر .است

 ،مومقاومت در همه اشکال آن است و از خالل این شخصیت مقا يمدافع اندیشه ،شخصیت
در پی اثبات این حقیقت است که اقدامات اشغالگر که در صدد از بین بردن هویت و 

 هاي هویتی شخ  عرب است، محکوم به شکست است.ها و ویژگیشاخ 
نمایان است و شاعر  او به وضوح در شعر ،سرزمین خود اارتباط محمود درویش ب     

 ،هاي معیشتی و عاطفی و محیطی را به دشمن اشغالگرویژگی ي، همهدر این قصیده
جایگاهی که در آن متولد شده و در آن رشد یافته، ارتباط محکمی  اانسان ب»شود. یادآورمی

ارتباط محکمی با زندگی و رشد فکري و عاطفی او دارد. انسان با  ،دارد و این محیط
 «.واضح و مبرهن است ،هر شخصی وطن خود ارتباطی محکم دارد و اثرگذاري وطن بر

 (6: 1986)ساري الدیک، 
/ أسل لهم رغیف همحجر/ وأطفالی ثمانی یوأعمل مع رفاق الکدح فسجّل انا عربی/ »     

الط وال أضغر/ أمام ب وال اتوسل الصدقات من بابک/ ...الخبز واألثواب والدفتر/ من الصخر
من عربم/ و در ثبت کن )؛ (36: 2000)درویش،  «أعتابک/ فهل تغضب/ سجّل أنا عربی.

آورم کنم/ و هشت تا بچه دارم/ قرص نانی برایشان درمیکش کار میتبعید با دوستان رنج
شوم/ جویم/ و بست نمیهاي درگاهت توسل نمیو لباس و دفتري/ از سنگ... و به صدقه

 من عربم( ثبت کندر برابر چهارچوب درگاهت/ آیا خشمگینی؟/ 
او  ياحساسات شاعرانه میانتوان هویت وطنی شاعر را می ،ه به این شعربا توج     

ن، خصوص شاعر مقاومت فلسطیه تجسم کرد. عشق به وطن در شعر شاعران فلسطینی، ب
همانند عشق به معشوقه و عشق به مادر است. درویش هنگامی که با موطن خود صحبت 

گوید و در نظر او زندگی در کنار این معشوقه خود سخن می يگویی با معشوقه ،کندمی
 بسی زیباتر است. ،آوردن به درگاه اشغالگرزیستی، از رويبا تمام ساده
 ،که به هر حال-گرایی و پرداختن به تعصب قومی قومدر شعر محمود درویش،      

 -مستثنی نیست قوم عرب نیز از این قاعده ،و بالطبع ستاقوام و نژادها يمخت  همه
خصوص همجواري با کشورهاي عربی و تالش ه ب ؛رسدنظر میه امري بسیار طبیعی ب
 است.محو هویت عربی نیز مزید بر علت شده اياشغالگران بر
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 . هویت در شعر سهراب سپهری4
توان دریافت که محتواي شعري سپهري، با تاملی موشکافانه، می «اهل کاشانم»در شعر  

 مناسب از روحیات و حاالت شاعر، يتصویر ،شرح حال است و از خالل این سروده
 اشاره به محل زندگی خود «اهل کاشانم» يدست آورد. سپهري در سرودهه ب توانمی
ود اي شخواهد وارد دنیاي ویژهمی او بلکه ؛لیکن نه از سر افتخار و بالندگی به آن ؛دارد

 ،ورزي به دوستان و در پایاناوضاع زندگی خود، عشق و عالقه به مادر و عشق ،که در آن
 ظهور برساند. يهرا به منصّ خود اعتقادات عرفانی

اهل کاشانم/ روزگارم بد نیست/ تکه نانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی/ »
دوستانی، بهتر از آب روان/ و خدایی که در این نزدیکی  مادري دارم، بهتر از برگ درخت/

 (268-267: 1389)سپهري،  «بوها، پاي آن کاج بلند.است/ الي این شب
آمیخته و در ،شاعر در این شعر، هویت وجودي خود را با مسایل عرفانی و اعتقادي     

ت. نظر به این اسآشکار ساخته ،هویت دینی خود را از منظري جدید و با نگاهی نوین
شوند اي از منابع مختلف تغذیه میهاي جمعی فرهنگی در هر جامعههویت»عبارت که 

بخش بنابر شرایط تاریخی، محیط جغرافیایی، ساز یا هویتو نوع این منابع هویت
، )حاجیانی« شودپذیري، سیاست فرهنگی و ... تعیین و مشخ  میفرآیندهاي جامعه

جو وهویت در شعر سپهري را در ماوراي مرزهاي جغرافیایی جستتوان می ،(151: 1387
کیستی را باید چیزي فراتر از وطن و  «اهل کاشانم»ي سروده کرد. به معناي دیگر، در

هویت سیاسی نیست و این یکی از اشکاالت  ،سرزمین دانست. هویت شعري سپهري
 سپهري»گوید: رابطه میشمیسا در این  سیروس رود.وارد شده بر شعر او به شمار می

تري یافت، در نزد برخی از شیفتگان بیش ،دوستانقدر که در میان مردم و ادبهمان
که شعرهاي او مردمی و سیاسی نیست یکی این ،طرد شد و آنان بنا بر دو محور ،شاعران

تی سها مبناي علمی دراو را رد کردند و به نظر من این رویه ،که ساختار نداردو دیگر این
: 1384)شمیسا،  .«عصر محسوب داشتهمندارند و باید آن را از باب منافسات شاعران 

 .هویت در شعر سپهري، تاریخ و فرهنگ و اعتقادات و مذهب و دین و..بنابراین  ( 608
هویت در شعر سپهري مفهومی گسترده دارد و عام  ،به عبارتی دیگر ؛گیردرا در برمی

ن است. تناقض در بیااي گوناگون در شعر او انعکاس یافتههبودن این مفهوم به صورت
گیري سیاسی و اجتماعی او به وضوح آشکار است. غم و اندوه، برخی از مفاهیم با موضع

ا هویت ب ،پذیر اجتماعچارگی گدا و به طور کلی مظلومیت قشر آسیبفقر و نداري، بی
 درد و ،ت و در عین حالاو درآمیخته است و احساس هویت ملی سرشار از احساسا
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توان گفت نگاه سپهري به وطن، تابع شرایط روزگار و محیط است. میاندوه را رقم زده
گذاري ایهپ ،احساسات يتر بر پایهاست. نگرش هویتی سپهري بیشاجتماعی و مردم بوده

جایی در اندیشه و بیان او ندارد و هویت محیطی  ،شده و مفهوم وطن در معناي کلی آن
 دهد.هویتی شاعر را تشکیل می يو جغرافیایی محدود و محیط زندگی او، اساس اندیشه

جغرافیایی را انکار  ي خاصدیگر، تعلق خاطر خود به محدوده جايسپهري در      
 :کندیش تشدید میپکند و تناقض در بیان هویت وجودي خود را بیش از می
من گم شده است/ من با تاب، من با تب/  اهل کاشانم، اما/ شهر من کاشان نیست/ شهر»
نامی نمناک علف نزدیکم/من من در این خانه به گمام/اي در طرف دیگر شب ساختهانهخ

 :1389 )سپهري،«ریزد.وقتی از برگی میشنوم/و صداي ظلمت را،صداي نفس باغچه را می
278) 
 کند و ازاما سپس آن را انکار می ؛داندخاص می یشاعر ابتدا خود را متعلق به مکان     
و خواننده تبیین کند که ا رايب ،گوید تا به واقعشدن شهر محل زندگی خود سخن میگم

اي در گوید: من با درد و رنج براي خود خانهو میا .متعلق به جا و مکان خاصی نیست
 ام تا صداي ظلمت را به وضوح بشنوم.آن سوي تاریکی ساخته

مندي شدید او به زادگاه و وطن هگفت که یکی از ابعاد هویتی سپهري، عالقتوان می     
ن شود. او به کاشاشهر به تصویر کشیده میزادگاهی که گاه به صورت یک آرمان ؛است

با این تفاوت که سهراب وقتی  ؛استدر شعرهایش از کاشان سخن گفته ورزد وعشق می
شده موطنی که گ ؛اندیشداره به وطنی دیگر میببه یک ،کندخود را به کاشان منسوب می

 یابد.خود را در دنیایی دیگر می روي از این ؛است
بیانگر این است که شاعر درد و رنج و مصیبت را  ،این تناقض هویتی در شعر شاعر     

داند و عنصر تعلق و وابستگی به وطن در مفهوم خاص نمی یمحدود به مکان و زمان
در هویت شاعر جایی ندارد؛ زیرا او در پی  ،محدوده جغرافیایی است خاص آن که همان
د ویزي قرار دهآخواهد هویت اقلیمی خود را دستپرستی نیست. او میبیان عنصر وطن

یش از پیش مطرح کند و خواننده ب، کردهتا مفاهیم مختلفی که روح و روان او را درگیر 
 ؛با یک تیر دو نشان بزند ،دارد و در اصطالحرا به تامل در شرایط نابسامان اجتماعی وا

هم هویت جغرافیایی خود را تبیین کند و هم مفاهیم اجتماعی، فرهنگی و عرفانی مد 
 توان گفت که نسبت تعلق هویت اجتماعی شاعربنابراین می نظرش را به خواننده برساند.
حکایت، نمادها و اعتقادات مذهبی و عقاید  بنابراین ؛کندبر هویت فردي او غلبه می
توان نوعی تعلق خاطر به گذشته قلمداد کرد که هویت در عرفانی در شعر سپهري را می
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در این سروده، ضمیر عارف . »است تقویت بنیادهاي هویتی او نقش اساسی ایفا کرده
فریادهایی  ؛کندسکوت می ؛زندفریاد می ؛خواندشعر می ؛مجسم است ،سهراب سپهري

 (120-119: 1385)دانشورکیان،  «ها.در خاموشی، سکوت آهنگین و سرشار از گفتنی
داند که وجود مکانی او به سپهري در این شعر احساس هویت خود را در این می     

ت اصال وجود غرب ،ها با او همدم باشندها ارتباط دارد. اگر زیباییها و زیباییوجود خوبی
 برایش معنایی نخواهد داشت.

 
 در دو سروده «هویت»عنصر تشابه  . وجوه 5

له هویت را أکه هر دو سروده مسرغم اینبا توجه به تفاوت ساختاري دو سروده، و علی
 ،عها و بالطبتر شدن تفاوتاند، نوع نگاه دو شاعر به این موضوع، پررنگمطرح ساخته

 است.ا را سبب شدههاندک بودن شباهت
در قالب اشعار تجلّی سپهري به وضوح دردمند ، روح و روان «اهل کاشانم»در شعر 

داند که از زبان ها میاي از زیباییروي زمین را جلوه يبدین معنی که او اشیا ؛یابدمی
ت. او اسشود. شاید این شیوه بیان، نوعی اعتراض به اوضاع جامعه بودهدردمندان بیان می

 يشانهبه ن ،سراید تا فریاد و سکوت را با هم تجربه کند. فریادهایی در خاموشیشعر می
که هویت و کیستی انسان، اگر بدون در نکته  بیان  اینبراي اعتراض به وضع جامعه یا 

 :مفهومی نخواهد داشت ،نظر گرفتن دردهاي همنوعان باشد
در دیدم که کرد/ قفسی بیبو می چیزها را دیدم در روي زمین/ کودکی دیدم ماه را»

کوبید/ ظهر در آستانه آنان زد/ من زنی را دیدم، نور در هاون میدر آن، روشنی پرپر می
 رفت آواز چکاوکدر مینان بود، سبزي بود، کاسه داغ محبت بود/ من گدایی دیدم، دربه

 (272: 1389)سپهري،  «خواست.می
هاي طبیعت، از آرزوهاي خود در رفع محرومیت ییاز زیبا یادشدهسپهري در اشعار      

ا هعناصر و زیبایی يگوید. او وجود همهاز کودک گرفته تا گدا و.. سخن می ،دردمندان
یک  يداند و هویت عنصري به نام عشق و زیبایی را الزمهرا الزم و ملزوم همدیگر می

در تشکیل هویت  ،رزشاداند و معتقد است که حتی چیزهاي در نظر ما بیزندگی می
تر هویت در دیدگاه سپهري، فرا بنابراینکنند. اساسی ایفا می یوجودي جهان هستی نقش

 تواند باشد.جغرافیایی، می ياز محدوده
درویش نیز به دلیل دردهاي آوارگی و دوري از وطن و سلب حقوق و  ،در مقابل     
هویت خود از منظر زبان و نژاد داشته اي به اثبات مجبور بود نگاه ویژه ،هاي خودآزادي
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 ،گیري آن سهیم بودند. درویشهویتی که عوامل اقتصادي و اجتماعی نیز در شکل ؛باشد
شود که بزرگان با و یادآور می دکشپدر و اجداد خود را به رخ اشغالگران می يحرفه

 :اندبه او اصول هویت را آموخته ،رنج و زحمت
وجدي کان فالحًا / / نجب هالمحراث/ ال من ساد هأبی... من أسر ل أنا عربی/ وسجّ»

 ؛(36: 2000)درویش،  «.الکتب هبال حسب وال نسب/ یعلمنی شموخ الشمس قبل قراء
گاوآهن است، نه از اربابان اشراف/ و پدربزرگم  يمن عربم/ پدرم... از خانواده ثبت کن)

ها را د قبل از مطالعه کتاببه من صالبت خورشیدهقانی بود بدون اصل و نسب/ 
 آموخت(می

دارد.  خاص يتاکید ،بر اثبات هویت زبانی «سجل انا عربی» درویش با تکرار عبارت
کند هویت جغرافیایی خود را بر هویت تالش می« اهل کاشانم» سپهري نیز با تکرار

 دوبنابراین نگرش هویتی، اساس و چارچوب این  ؛عرفانی و اخالقی خود مقدم بدارد
 دهد.سروده را تشکیل می

ها اند و این عنصر تکرار به شعر آنگرفتهدرویش و سپهري هر دو از عنصر تکرار بهره    
محمود درویش، شباهت تکرار  «سجل انا عربی»است. در قصیده جالي خاصی بخشیده

ه بیان سازد. بشود  و این تکرار، نیاز به تفسیر غیرضروري را برطرف میالفاظ دیده می
هویتی او  يتفسیر اعتقادات و بیان اندیشه يعنصر تکرار در شعر درویش،  بر پایه ،دیگر

 دي درگیرد و این تکرار از روي خشم و عصبانیت و براي ابراز هویت وجوصورت می
ار سپهري، تکر «اهل کاشانم» يدر سروده همچنینگیرد. مقابل دشمن اشغالگر صورت می
 ها در دو شعر تفاوت دارد.هرچند نوع نگرش ؛گیردبه قصد ابراز عقیده صورت می

 
 در محور هویت  . اختالف و تمایز دو سروده6
اساس دو عامل ذهنی و  توان دیدگاه دو شاعر را بر، میهاي یادشدهبا تامل در سروده

باورهاي درونی و عامل روحی و روانی تقسیم کرد و بر این اساس، نوع نگرش دو شاعر 
)ذهنی( و  هاي هویت از دو بخش شناختیمولفه»به عامل هویت را بررسی کرد. 

)باورها( شامل مجموعه  شود. بخش ذهنیشناختی)روحی و روانی( تشکیل میروان
مادها و... است و بخش روانی )احساسی( نیز مجموعه احساسات ها، اعتقادات، نارزش

ها ها و آگاهی نسبت به آنگیرد. وجود این مولفهرا در برمی ()محبت، نفرت، تعلق و...
: 1388)ابوالحسنی، « .گردددر یک فرد یا یک اجتماع می "خود"گیري نوعیموجب شکل

 يسهراب سپهري را در زمره «ل کاشانماه» يتوان سرودهمی ،( با توجه به این تعریف25
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 که استهاي شاعر زیرا این سروده در برگیرنده اعتقادات و ارزش ؛بخش ذهنی جاي داد
توان هویت و کیستی شاعر را از خالل این عقاید و انعکاس یافته و می ،در قالب نماد

 :اعتقادات تبیین کرد
زیر باران باید بازي کرد/ زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت/ زندگی »

: 1389)سپهري،  «است. "اکنون"ي تنی کردن در حوضچهدرپی،/ زندگی آبپیتر شدن 
283-284) 
سپهري در این شعر، هویت وجودي انسان را در غنیمت شمردن لحظات زیباي      

ان شود و هویت انساکنون را ماوراي گذشته و آینده متصور میداند و اعتقاد به زندگی می
تعالی  يرا عامل رسیدن هر شخصی به قله« اکنون» يبیند و واژهحال می يرا در لحظه
داند. سهراب در اشعارش، در پی رسیدن به آرامش درونی است. آرامشی رفت میو پیش

هاي دنیوي رهایی ببخشد. او گیکه هویت درونی او را تسکین دهد و او را از وابست
ها و زمان يپاگیر جدا شود و حضور خود را در همهوستدخواهد از هویت فردي می
 «شده است.شهر من کاشان نیست/ شهر من گم» :ها اعالم کندمکان
از محمود درویش را در قسمت دوم تعریف  «سجل أنا عربی» توان قصیدهمی همچنین     

بدین معنی که درویش، مجموعه احساسات قومی و نژادي و زبانی خود را با  ؛جاي داد
 :بیان کرده است ،رحمیاحساس وابستگی به سرزمین و در قالب نوعی نفرت و بی

طو وال أس سجل أنا عربی/ سلبت کروم أجدادي/ وارضاً کنت أفلحها/ أنا ال أکره الناس/»
 «غتصبی/ حذارٍ حذاٍر من جوعی/ ومن غضبی.على أحد/ ولکنی... إذا ما جعت/ أکل لحم م

هاي انگور اجدادم را چپاول کردي/ و زمینی من عربم/ باغ ثبت کن ) ؛(37: 2000 )درویش،
دزدم/ اما... اگر گرسنه شوم/ از کسی نمی کاشتم/ من از مردم نفرتی ندارم/ ورا که می

 گرسنگیم و از خشمم(.گوشت چپاولگرم را خواهم خورد/ حذر کن. حذر کن... از 
پر واضح است که درویش، احساسات قومی و هویت زبانی و نژادي را به قصد اثبات      
کند تا با زبان ارعاب نیز، هویت برد و در مواقعی زبان به تهدید بازمیبه کار می ،وجود

 یاثبات هویت و کیست برايخواهد خود را به رخ دشمن بکشد. به زبانی دیگر، شاعر می
 گیرد.هاي موجود بهرهظرفیت يهمهاز ، خود
توان گفت هویت عرفانی در شعر سهراب سپهري با می ،با توجه به این دو سروده    

ن بردشود و هویت شاعر در جهت پیشبه روشنی مالحظه می ،همه تصاویر و نمادهاي آن
ه ر صورتی کد ؛کندحرکت می ،شناسی و عواطف و احساساتمفاهیم عرفانی و زیبایی

 دهد ورا تشکیل می «سجل انا عربی»ي هویت در شعر محمود درویش، اساس قصیده
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این ابراز هویت، خارج از مفاهیم عرفانی و عواطف، فقط در جهت اثبات وجود خویش 
 ياصلی و هسته يجوهره»رود. و اعتراض به دشمن منکر هویت عربی شاعر، به پیش می

نه شباهت و  "؛کثرت"بلکه  "،وحدت"نه  "؛غیر"بلکه  ،"خود"محوري هویت را نه 
)نوذري، « .دهدتشکیل می ،هماهنگی و پراکندگیبلکه نا ،نه انسجام ؛بلکه تفاوت ،همسانی
1385 :129) 
رویش هاي دها و تمایزهاي بنیادین در عواطف و اندیشهبه دلیل وجود تفاوت بنابراین     

توان نی و نگرش این دو شاعر به دنیاي پیرامونی، میبیو سپهري و طرز تلقی و نوع جهان
گفت که هویت نیز به طور طبیعی از این نوع دیدگاه متاثر شده و این دو شاعر در حوزه 

هویت  ،اند. بر این اساسدیگر نپذیرفتهچندان تاثیري از یک ،و سطح فکري و محتوایی
گیرد و نگاه او ت میدر نگرش محمود درویش از چارچوب جغرافیایی خاص او نشا

 ؛است متکی ،بینی خاص باشد، بر اثبات وجودکه نگرشی بر اساس جهانتر از آنبیش
 واحدي از کل جهان ،شود که انسانلیکن هویت در شعر سپهري از این اعتقاد او ناشی می

گیرد و از بدي و ناراستی است. همه چیز در دیدگاه او شکل و شمایلی دیگر به خود می
توان گفت وجه تمایز هویت در این دو قصیده بر عدم بنابراین می ؛ماندباقی نمی چیزي

 انسجام و پراکندگی محتوایی مبتنی است. 
 

 گيری. نتيجه7
 «سجل انا عربی»ي اساس قصیده ،اثبات وجود و اعتراض به انکار هویت زبانی و نژادي

از  ،شودشاخته می« شناسنامه»دهد. او در این قصیده که به محمود درویش را تشکیل می
هاي مایهو افتخار به زبان و ملیت عربی، اساس بن گیرداثبات هویت بهره میبراي شعر، 

در مقابل، سپهري شاعري است که خط و مشی فکري  دهد.این قصیده را تشکیل می
. او با دیدي برخوردار است خاص یجایگاهاز عرفان  ،اوو در نظام فکري  خاصی دارد

که ز آنا نگرد. بنابراین هویت بخشی در شعر او بیشعارفانه به موضوعات مختلف می
 تکیم ملی،  قومیتی یا زبانی و نژادي داشته باشد، بر هویت عرفانی یا اخالقی و... أمنش
 تکیه دارد.« تصویر» و« موضوع»، بر هاي شعري شعر سپهريمایهبن .است

عوامل مختلفی نظیر دردهاي رانده شدن از وطن و مشکالت پناهندگی و نژادپرستی 
همگی در بروز اثبات عامل هویت از سوي  ،اشغالگران و سلب هویت زبانی و ملی

عوامل جغرافیایی نظیر سفر به کشورهاي  ،اند. در مقابلنقش ایفا کرده ،محمود درویش
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درد و  . بنابرایناستداشته ، تاثیري خاصسپهري در شعرنصر هویت مختلف، در بروز ع
 است.را منعکس کرده سرودهرنج در تقابل با سیاحت، به خوبی اختالف هویتی این دو 

است و بر این اساس نگرش هویتی در دو سروده نوعی اعتراض به اوضاع جامعه بوده
می دردهاي همنوعان باشد، مفهو مبتنی است که هویت و کیستی اگر بدون در نظر گرفتن

اند عامل هویت را در ذهن نخواهد داشت. نیز دو شاعر با استفاده از عنصر تکرار، کوشیده
 ي دو شاعر است.خواننده مجسم سازند. این عنصر تکرار براي ابراز عقیده

درویش، احساسات قومی، ملی و زبانی خود را با احساس وابستگی به سرزمین و 
است. در مقابل سپهري رحمی خاص بیان کردهو در قالب نوعی نفرت و بیملیت خود 

هویتی او  يگوید و نفرت و قساوت در اندیشههاي جهان سخن میاز عشق و زیبایی
ق بلکه عرفان و اخال ؛، نگاه قومیتی و تعصب ملی نیستسرودهجایی ندارد و هدف او در 
 رساند.ویت به منصه ظهور میهاي دردمند را از خالل هو همدردي با انسان

 
 نابعم

، 39دوره  ،سیاست«. ها در فرهنگ ایرانیسازگاري هویت(. »1388ابوالحسنی، رحیم. )
 .49-23، ص  2شماره 

، سال مطالعات ملی«. هویت قومی یا هویت ملی؟ ؛جهانی شدن(. »1381احمدي، حمید. )
 .36-13، ص  11، شماره 3

«. جایگاه آوارگان فلسطینی در شعر محمود درویش(. »1392. )همکارانبالوي، رسول و 
 .55 -25  (، ص6)پیاپی  4، شماره 3، دوره نقد ادب معاصر عربی

 . بیروت: دار العوده.محمود درویش شاعر االرض المحتله(. 1999توفیق، حیدر. )
 رازه.تورج یار احمدي، تهران: شی يترجمه هویت اجتماعی. .(1381جنگینز، ریچارد. )
«. نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی(. »1387حاجیانی، ابراهیم. )

 .164-143، ص  4و  3، شماره 9دوره  ،شناسی ایرانجامعه
مطالعات نقد ادبی «. عرفان سهراب سپهري(. »1389سمیرا. )  ،هادي و حدیدي ،خدیور

 .82-51، ص  19، شماره 5دوره  ،پژوهش ادبی
هاي تصویري در شعر مایهیادداشتی بر بن(. »1385سهیال. ) ،علی و امامی ،کیان دانشور

دانشگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی  يمجله«. صداي پاي آب سهراب سپهري
 .131-117، ص  177، شماره 57، دوره تهران
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. بغداد: (هالکامل هاألعمال الشعری) دیوان محمود درویش .(2000درویش، محمود. )
 . والنشر هللطباع هدارالحری
 ادب عربی، «. هاي محمود درویششناسی سرودهسبک. »همکارانراد، حسن و رحمانی
 .155-133، ص  2شماره  ،6سال 
اندیشی در شعر محمود بررسی تطبیقی ژرف(. »1390کبري. ) ،کبري و ذوالفقاري ،روشنفکر

 .130- 99، ص 2، شماره 1، سال نقد ادبیات تطبیقی «.پوردرویش و قیصر امین
 .هبیروت: دارالعود (.ه)الرسال محمود درویش .(1986ساري الدیک، نادي. )
 تهران: راستین. هشت کتاب. .(1389سپهري، سهراب. )

 .«شناسی نسل خردگریزآسیبشعر جدولی، (. »1374رضا. )شفیعی کدکنی، محمد
 .490-479 ص  ،39، شماره 10سال  شناسی،ایران

 .()شرح و تحلیل گزیده شعر نو فارسی راهنماي ادبیات معاصر .(1384) .شمیسا، سیروس
 تهران: میترا.
 . تهران: شادگان.بحران هویت قومی در ایران .(1382الطایی، علی. )
بررسی تطبیقی طبیعت در شعر سهراب سپهري و بدر (. »1391الدین. )عبدي، صالح
 .119-101، ص  8، شماره 2، دوره نامه ادبیات تطبیقیکاوش«. شاکر السیاب

)بررسی آراي چنتال موفی در  مدرنهویت در فضاي پست(. »1383قاسمی، محمدعلی. )
 .274-255، ص  2، شماره 7، سالمطالعات راهبردي«. باب هویت
، 5سال ، مطالعات ملی«. هویت ملی از دیدگاه استاد مطهري(. »1383اهلل. )قربانی، قدرت
 .86-63، ص  2شماره 

، 5سال ، مطالعات ملی«. هویت ملی در شعر پژمان بختیاري(. »1383گودرزي، حسین. )
 .134 -111، ص  4شماره 

«. هاي ادبیات پایداري در شعر محمود درویشمایهبن(. »1388نجاریان، محمدرضا. )
 .222-201، ص  1، شماره 1سال  ،ادبیات پایداري
«. صداي پاي آب منظومه به فلسفی -نگاهی تحلیلی(. »1391عیل. )نرماشیري، اسما

 .149-133، ص  2، شماره 1سال ، ادبیات پارسی معاصر
 . بیروت: دارالهالل.همحمود درویش شاعر األرض المحتل .(1971. )ءالنقاش، رجا

هاي نگاهی تحلیلی به روند تحول مفهوم هویت در قالب(. »1385نوذري، حسینعلی. )
، ص  2، شماره 7، سال مطالعات ملی«. مدرنگانه هویت سنتی، مدرن و پستسه
127-148. 


