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 ای در شعرِ مهدی اَخَوانِ ثالثنقدِ نگاهِ اسطوره

 

 اسد آبشيرینی

 

 چکيده 
کند، اي براي او ترسیم میطورهاي که جهان استوان بیرون از هندسهاخوان ثالث را نمی

رم را در شعر ها و فزداییاي اسباب آشناییي اسطورهاي که اندیشهتصوّر کرد. آن اندازه

ز آن دریچه ازایی شده که ریز آن نقاط آسیباو بنیاد نهاده است، به همان میزان نیز پی

سوي امتناع تعقّل مدرن هاي ایرانی، نقبی بهفکرروشنـ توان با ذهنیّت و زبان شاعرمی

اي از قه، به منطاوستا نیا از و شاهنامه آخر زمستان،هاي خود، وان در شاهکارزد. اخ

ي و پندارگرایی و موسیقی، قدّیساي پاي نهاده که باستاني اسطورهساحت اندیشه

هن و آهم در عصر آه و سازي، غم گذشته و گریه بر ربع و اطالل و دمن، آن اهریمن

ده در این اي مسدود کرده است. نگارنزمانیتاریخ همي آهک زنده، راه را بر هر تجربه

 جستار، با عطف نظر به اندیشمندان عصر روشنگري، سعیش بر آن بوده که با پیش

پرتو  شناسانه درهایی عینی، میراث هنري اخوان ثالث را ازمنظري آسیبکشیدن نمونه

 اي، با مخاطب خویش به بحث و تحلیل بگذارد.تفکّر اسطوره

 ري.   اخوان ثالث، ادبیّات معاصر، اسطوره، تاریخ، روشنگ شناسی،: آسیبهای کليدیواژه
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 . مقدّمه1

ما اخوان را با زبان آرکائیک و مطنطن او و التزامش به رعایت وزن و قافیه و آنچه از 

دانیم که آوریم و بیشتر میجاي میاش است، بهخور حسّ و عاطفهمالیمات سّنت، در

ست که هنر او را اي«الوثقی عروه»، در ساختار و صورت شعرش، «اسطوره»ي سازههنر

( نیماي یوش، پیوندي استوار بسته 13:13۸5ثالث، )رک. اخوان « از خراسان به مازندران»

« سازگیهنر»شاعري، از حدّوحدود « کار»گاه که در آن« اسطوره»است. نکته آنکه این 

ي غالب، ذهنیّت هنرمندي را تحت سیطره« بینش»و در قالب یک خویش پاي را فراتر نهاد 

هاي هنري «انگیزش»او را از « اثر»رفته خویش درآورد، درست همان زمانی است که رفته

وقت که در میدان کرد. ما تا آنتر خواهد نزدیک« ایدئولوژیکی»هاي دور و به آسیب به

و  را نخواهیم داشت که در چه توان آن زبان اخوان هستیم،و مغناطیس افسون ذهن 

توان است که می« گیريفاصله»چرا کنیم. تنها با یک وهاي شعر او چونگفتن چگونه

ي شعرش، باب مناقشه «عطا و لقا»ي ي هنري او ایستاد و دربارهي منظومهبیرون از جاذبه

ت که به مخاطب خود این جوییم، خاستگاهی اسرا باز کرد. آنچه که ما در این جستار می

ي هخاّصگی، بلکه دربار فقط در باب میراث اخوان ثالث بهاجازه را خواهد داد که نه

 بیفکند.« شناسانههستی»هاي معاصر هم نگاهی فکرروشن ـعموم شاعر

 

 ایی اسطوره. اندیشه1 .1

« برخورد»با جهان مدرن  فکر ایرانی و مقوالتی که به استمداد آنذهنیّت شاعرـ روشن

و رهایی ( cant) یکانتجنمی باشد که از بطن تفکّر وداشت، نه آن چیزي بود که از جنس

آنچه سخت و استوار است، »ي از صغارت عقل قرون وسطایی بارور شده بود. در دوگانه

« بازگشت به خویشتنِ»و آن توهّمی که بر  (marx) مارکس« رودشود و به هوا میدود می

سوي دوّمی را برگزید که قلمرویی بود که در وعلی شریعتی نقاب افکنده بود، او سمت

سوز از حصول شود. هراس اندیشهنگریسته می« منظر اسطوره، به هستی و انسان از»آن 

هنگی ایرانی جز این پیش پاي کوشندگان فرفردیّت و استقالل اندیشه نیز راهی به



 3 ـــــــــــــــــــــــــــ ای در شعرِ مهدی اخوان ثالث/ اسد آبشیرینینقدِ نگاهِ اسطوره

 

بار بخزند و بدین نمط، از فروپاشی خشونت« اسطوره»دامان امن درنگ به نگذاشت تا بی

اسطوره بیان عاطفه »امان خود را خالصی ببخشند؛ چون بی« گراییتجدّد»ي عاطفهو بی

 (.144 الف:1399 رر،یکاس)« اي که به تصویر مبدّل شده استاست؛ عاطفه

ایرانی پیش از آنکه به فلسفه و منطق ریاضیّات اقبالی نشان داده  ياینکه تاریخ اندیشه

جهان اساطیري شباهت عجیبی با »روست که برد، هم ازآنباشد، بیشتر نسب به شعر می

(. در شعر و اصواًل 90:1393)شایگان، « ي خلّاق شاعران و هنرمندان داردنیروي متخیّله

اي غیرانتزاعی و اندیشه»نیست و آنچه هست، اي، جایی براي انتزاع تفکّر اسطوره

شوند، خصلتی مادّي و ملموس غیراستداللی است و آن چیزهایی که در دسترس واقع می

ترین و دست( و ازآنجاکه به125 :ب1399)کاسیرر، « کنندیابند و با هم رشد میمی

ي عی، آرایهاي و غیرانتزاي اسطورهکارآمدترین هنرسازه نیز درجهت القاي اندیشه

زمینی در بیانات استعاري خویش در پاسخ فکرهاي مشرقاست، شاعرـ روشن« استعاره»

سخن به « خدایان و قهرمانان اساطیري»ورزند و از به تأمّالت انتزاعی شما تخیّل ناب می

(. 131:139۶)هارلند، « داننداي استعاري از تفکّر میاسطوره را، شیوه»آورند و میان می

صراحت اعالم داشت ، بهشمس اتیّغزلي دو جلدي کدکنی در مقدّمهکه شفیعیقتیآن و

ها و شعرهایی اي ندارند، استعارههاست که مسلمانان اندیشهانداز قرناز این چشم»که 

اندیشیم اند که ما میهاي تجریدي، خودشان را فریب دادهاند و در هجوم استعارهآفریده

اي به نگاه اسطوره»اش به همین (، اشاره۷0:13۸۷کدکنی، )شفیعی« داریمي تازه و اندیشه

 یابد.عینه، تجلّی هنري خویش را میبود که در شعر اخوان هم به« هستی و انسان

 

 تاریخ. 2. 1

 (Saussure)سوسور دو« زمانیدرزمانی و هم»ي افتادهاگر بخواهیم با مصطلحات جا

دست دهیم، و تاریخ به اتّکا از مفاهیم اسطورهتبیینی قابل ،(203:1395 ساک،یبو. رک)

اي شکل گرفته، درطول ها و تفّکر اسطورهباید گفت فرهنگی که مبتنی بر نظام استعاره

سوي، جهان بعد از روشنگري غرب داشته و ازآن« زمانیدر»تاریخ خویش خطّ سیري 
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دیگر اسطوره، تاریخ را عبارتیواند. بهخ« زمانیهم»را واجد آن تاریخی است که باید آن 

اي در یک نظام بسته جاي اسطوره ایستاست و عناصر اسطوره»تجربه نخواهد کرد؛ زیرا 

)لوي استروس، « آید، قرار دارددارند و این نظام در تضادّ با تاریخ که نظامی باز به شمار می

کشیدن دوشآغاز، او را از بهی(. طبیعی است که پناه گرفتن یک تاریخ در زمانی ب53:13۷۶

چنین فرهنگی است که اکنونی مصون خواهد داشت. در « تغییر و تحوّلی»ثقل سنگین 

شان مانع از آن شود که ايهاي اسطورهباور»فکرهایش باید انتظار داشت، شاعرـ روشن

ر و ادوار به تاریخ از دیدگاه اسطوره ننگرند و تاریخ را به اسطوره بدل نکنند و تا اعصا

 (. ۸:13۸۸)ستاري، « پس نراننداي، بازعتیق اسطوره

 

 تناقض. 3. 1

انجامد و تناقض ها به تناقض میگوییم. اتحادّ متضادّما در جهان عقالنی، شب را روز نمی

اي است که است. برعکس، این تفّکر اسطوره کرانه بري انتزاعی خود از ساحت اندیشه

گراي اسطوره کند و این خود ذات منفیتر میبیشتر نقیضین، هموارراه را بر اجتماع هرچه 

اش با قطب مخالف رجوع کند براي آنکه هر قطب خودش باشد، باید به رابطه»است که 

. با (395:1399 ،یکولت)« و فقط در قالب همین وحدْت، هر قطب نفی دیگري است

ر تناقض در ضمیر آگاه انسان چنان اندیشید که امتوان آنمی (freud)نگاهی فرویدي 

مند ناخودآگاه، از امتیاز مصون بودن از تضاد و تعارض بهره»امري ممتنع است، حال آنکه 

(. معنی چنین سخنی آن است که اسطوره از فضاي روشن و ۶0:139۷)کوهن، « است

، «شب جهان»انگیز و مبهم ي روان خردگراي انسان گریخته، به عوالم خیالتمییزدهنده

کدکنی، یکی از دوستان نزدیک اخوان، او یکی از گیرد. به شهادت شفیعیپناه می

آید. اخوان چه در فکرهاي ادبیّات معاصر ایران به شمار مینماترین شاعرـ روشنتناقض

آورد. نمود تنها با تناقض زیست؛ بلکه آن را به شعر نیز دروادي نظر چه در اقلیم هنر، نه

ستایشی که از زندیق و مزدشت »او است. « ي مزدشتقضیه»همین  اعالي وجه نظري آن،

کرد، نمودار دیگري بود از ظهورات این تناقض در اعماق هستی او. مزدشت شکل می
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قول ویتگنشتاین (. این درحالی است که به2۷3:13۷9)کاخی، « اساطیري این تناقض بود

(Wittgenstein) «ها، هیچ چیزي را گوییسان همانتناقضات همیشه کاذبند و بنابراین ب

 (.۶2:139۷)مانک، « هاي واقعی نیستندها، گزارهکشند. آندر جهان به تصویر نمی

 

 نماد. 4. 1

اي که در هاي معنويي ابژهاي است که براي همهي اسطورهگریز اندیشهخصلت انتزاع

یعنی فرم محتویات اسطوره، زیرا منطق آن، »پردازد، جسم قائل شود؛ ها به تفکّر میباب آن

یکی از کارکردهاي « اندیشیجسمیّت»( و این 120 :ب1399 رر،یکاس)« کندچنین حکم می

 ي چیزي مرئی نشانوسیلهیعنی قدرت فوق طبیعی نامرئی را، به»پردازي است؛ اصلی نماد

ي نرسازهفکر ایرانی، نماد هروشنخوي شاعرـ در نگاه اسطوره (.54:1399 موقن،)« دادن

به اعتقاد یونگ، »کاري است در اتّصال عالم ناخودآگاهی، با جهان ملموس خودآگاه. به

(. اصواًل 45۸:13۶۶)ستاري، « هاي مخالف و جامع اضداد استي قطبدهندهنمادْ پیوند

هاي مجرّد واقعی شوند، از آنکه افتد که مفهومروي اتّفاق میدر شعر اخوان، روایت ازآن

خود توسّعی است در محور همنشینی کلمات و این ویژگی است که پاي روایت 

پنداري، زمان و مرگ که کشاند. در جانداررا به بوطیقاي هنرش بیشتر می« تشخیص»

توان یک کنشگرْ مانند دزد، دهند را میرویدادي است بیرونی و مستقلّ از بشر رخ می»

جا مناسب (. همین۸۸:1393)کوچش، « کننده و امثال آن در نظر گرفتدروگر و تعقیب

ي ي فراگیرست که منظومه«نماد»در شعر اخوان، خود « زبان»ي است که بگوییم پدیده

ي اش را با امر اسطوره، پیوندي وثیق زده. از منظري که ما در این جستار به مسئلههنري

طورمتقابل، همدیگر را ناپذیرند و بهاسطوره و زبان، از یکدیگر جدایی»اندیشیم، زبان می

اي که اخوان با زبان فارسی گرایانهرفتار باستان (.94ب: 1399)کاسیرر، « کنندمشروط می

اي باورانه نیست. در نگاه او واژه، بدان پایهگذارد، چیزي کم از تقدیس اسطورهبه نمود می

ان، بلکه همچون ي انسعنوان آفریدهخدا، نه بهچون یک خدا یا دیوْ»یابد که ارتقا می
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ي یک واقعیّت عینی در برابر انسان گونهچیزي که براي خویش موجود و معتبر است و به

 (.۷۶:1394)همان، « گیردقرار می

 

 ی تحقيقپيشينه .5. 1

ترین تحقیقاتی که به بررسی اسطوره در شعر معاصر فارسی پرداخته، یکی از نخست

(. 13۶9از بهزاد رشیدیان ) یفارس معاصر شعر در يریاساط نشیبکتابی است باعنوان 

و « معنی شعر»ي نقش اسطوره در شعر اخوان بیان کرده، بیشتر آنچه که رشیدیان درباره

به اسطوره در شعر شاعر. از مقاالت « بینشی»تأثرات شخصی نویسنده است تا نگاه 

ریه اشاره کرد توان به کار اسماعیل حاکمی واال و حسین منصوریان سرخگدانشگاهی می

هاي سنّتی و پردازش ، به بررسی و انعکاس اسطوره«اسطوره در شعر نوگرایان»که در 

ي طوراختصاصی دربارهاند. فاطمه دلیري و همکاران بهاساطیر جدید در شعر نو پرداخته

ي پذیري مهدي اخوان ثالث و عبدالوهّاب بیاتی از اسطورهتطبیق الهام»شعر اخوان، 

اند که موضوع مقاله بیانگر محتواي آن نیز است. علیرضا شهرستانی و نوشته را« فیزیس

را بررسی و تحلیل « مفهوم زمان اساطیري در شعر شاملو و اخوان ثالث»همکاران، 

ي جایگاه اسطوره در شعر نو اند. فارغ از اشاراتی که هر تحقیقی که بخواهد دربارهکرده

ی دارند و از نگاه استحسانها وجهی الب این کوششبهره نیست، غانجام شود از آن بی

ایم و در تحلیل بحث مفصّل اي که ما در این جستار اختیار کردهشناسانه و با فاصلهآسیب

 اند.   دور ماندهخواهد آمد، به

   

 . تحليل بحث2

کوتاه اي را در مداخلی کار بر آن بود که چارچوب تفکّر اسطورهي این سعی ما در مقدّمه

ي شاعرـ شناسانهي نگاه هستیبه مخاطب خویش معرّفی کنیم و نیز بگوییم که هسته

اند. اکنون در این بخش با طرح اي بیشتر آسیب دیدههاي ایرانی، از چه منطقهفکرروشن

 آخر(، 1335) زمستانخصوص او، هاي اخوان، آن نیز از سه دفتر بهمباحثی در قالب شعر
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اش را به دید ما بنیاد (، که شاهرگ حیات هنري1344) اوستا نیا ازو ( 133۸) شاهنامه

 گفته را بیشتر بکاویم. تر، کلّیات رئوس نظري پیشکوشیم که با فرمی عینیاند، مینهاده

 

 موسيقی شعر اخوان .1. 2

ي موسیقی است. سازد، هنرسازهاي شعر اخوان را برمیي اسطورهي اندیشهآنچه شاکله

سوي خدا و آن»دهد که ذهن و زبانش را تا است که به او این امکان را می موسیقی

تواند منجر به زایش موسیقی می»( پرواز دهد. ۷۶: ب13۸4 اخوان،)« صحراي خدا

اي که در قالب نمادها، از ي تراژیک شود؛ اسطورهطوراخصّ، اسطورهاسطوره و به

 (. 135:139۶)نیچه، « گویدشناخت دیونوسوسی سخن می

هاي بیرونی و اخوان، خود را در موسیقی (Dionysus) یونوسوسیداوج حاالت 

دهد. آن میزان تعهّدي که او به اوزان و قافیه از خویش به نمایش کناري شعرش بروز می

ها و هیجاناِت مند اوست که هنرش را لبریز از شورگذارد، حاکی از همان نگاه اسطورهمی

نیازي نیست که مخاطب در شعر اخوان خویشتن را بجوید، آنچه جستنی کند. باستانی می

 :(Dubu) دوبوي گفتهمنظر است که بهو یافتنی است، اتفاقاً شخص شاعر است. ازاین

هاي خود حضور داشته باشد و بتواند هیجانات ي آفرینشهنرمند باید همیشه در همه»

 (. 4۸3:1395)کاسیرر، « میل کندعمیق خود را منتقل سازد و آن را بر مخاطب تح

طبع مخاطب او سْحر موسیقی شعر اخوان، نخست نردبانی است که شاعرش را و به

کند. این خود از هاي آغازین رهنمون میتهی و به جهان وحدانی اسطوره« فردیّت»را از 

احساس خوشی مفرطی را به وجود »اي است که هاي دیونوسوسیهاي نشئهنشانه

روا آلود، شخص حسّ هارمونی جهانزیرا با آشکار شدن وحدت نخستین راز آورد؛می

 (. 2۸5:1395)یانگ، « کندرا تجربه می

مند جز تسلیم و رضا، ي جادوراستی مخاطب شعر اخوان ثالث، دربرابر این قطعهبه

 خواهد داشت: چه چاره
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بیند./ گویی خواب می رنگ پیر/ گاهْقانون/ رام چنگ چنگی شوریدهاین شکسته چنگ بی»

زادي انداز شاد و شاهد زرتشت/ با پريفروغ مهر/ طرفه چشمخویش را در بارگاه پر

 (. ۷0ج: 13۸4)اخوان ثالث، « بیندزاران پاک و روشن مهتاب میسرمست/ در چمنچمانْ

 هاي شعري او کم نیستند.مبنا، در مجموعههاي موسیقیو از این نمونه

 ایطورهزبان اس. 1. 1. 2

شکلی اي شعر اخوان، پس از موسیقی آنچه که بهي اسطورهي اندیشهدر پی سیطره

گراي شاعر است. خواند، زبان گذشتهملموس مخاطب را از امروز او به دیروز فرامی

ي جز از گذشتهاي کند، پارولی است که آیندهجنس کلمات و نحوي که اخوان انتخاب می

کلمات هرگز »( Harland) هارلند چاردیري گفتهداشت. به اي زبان نخواهداسطوره

هایی را دارند که پیش از این براي اثبات این کلمات بینیگناه نیستند؛ زیرا مهر جهانبی

 (.33۶:139۶)هارلند، « شدکار گرفته می به

 گرایی. گذشته2. 1. 2

یابد که در شعر امکان را میاین  ،(archaism)اخوان ثالث با اتّکا به زبان آرکائیسم 

گونه تقدیس است، این« میراث گذشته»خو هر آنچه را از نفسی اسطوره، با اعتمادبه«پیغام»

ابر زمستانی/ هر چه برگم بود و بارم بود/ چون درختی در صمیم سرد و بی» بدارد:و پاک 

« ستدگارم بود/ ریختههر چه از فرّ بلوغ گرم تابستان و میراث بهارم بود/ هر چه یاد و یا

 (.9۷ج: 13۸4)اخوان ثالث، 

این زبان، زبانی است متکّی بر گذشته، »توان مدرن بود. راستی که نمیبا چنین زبانی به

« به همین دلیل محدود، چراکه هر زبانی از گذشته، براي شرایط حاضر ما محدود است

، یادآور «پوستینی کهنه»بر « میراث»تأکید اخوان در شعر  (.1041: 2ج ،13۸0 ،یبراهن)

ها به گذشته دوخته ي نگاهمانده، همهدر جوامع عقب»ي یداهلل موقن است که این گزاره

 ـ )لوي« اي وجود نداردشده و گویی زمان در گذشته متوقّف و محبوس شده است و آینده

 (.20:1400برول، 
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-آلود/ سالخوردي جاودانْپیر از روزگارانی غبارگاري ژندهپوستینی کهنه دارم من/ یاد»

 (.32ج: 13۸4)اخوان ثالث، « آلودمانند/ مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگار

امري « سنّت»اندیشد که درست می« هاي فروغوصف»ي کدکنی در مقالهشفیعی

: الف1390 ،یکدکنیعیشف. رک)« ثبات»همه تغییر است و عدم « تجدّد»و در تقابل، « ایستا»

هاي تاریخی، محملی است که اش به گذشتهگیريگریز اخوان از زمان حال و پناه (5۶۷

دارد. اسطوره آن دژ استواري زمانی زیستن و اکنونی اندیشیدن بازمیهمواره او را از هم

 کوبشبنیادهاي فکرهاي ایرانی را از سرماي تاریخ و بادروشنـ است که همیشه شاعر

جاي ، راوي به«زمستان»ساز برحذر داشته است. خالف انتظار نیست که در شعر دوران

 اشالتماس برده تا در میخانه« چرکینپیر پیرهن»چنین عاجزانه به « سرما»ي حقیقی تجربه

 را برایش دوباره برافروزاند:« چراغ باده»را به روي او بگشاید و 

چرکین!/ هوا بس ناجوانمردانه سرد اي ترساي پیر پیرهنمسیحاي جوانمرد من! »

است... آي.../ دمت گرم و سرت خوش باد!/ سالمم را تو پاسخ گوي، در بگشاي!/ منم 

ي رنجور/ منم، دشنام خوردهوش مغموم/ منم من، سنگ تیپامن، میهمان هر شبت، لولی

 (.10۸: 13۸5)اخوان ثالث، « ي ناجورپست آفرینش، نغمه

شونده در شعر اخوان ثالث است که خود از امتناع موتیفی تکرار« بازگشت»ي دهای

در نزد انسان ابتدایی، تاریخ »ي حال نشئت گرفته. این همان نسبتی است که پذیرش لحظه

ربطی به زمان حال مرموز و گریزانی که درحال گذر است ندارد؛ بلکه به زمان آغازینی 

 (.204:13۷۶)مورنو، « پیوست، مربوط استکه در ابتداي زمان به وقوع 

قائل  شاهنامههاي ایران پیش از اسالم و ها و آییناحترامی که اخوان براي اسطوره

پرستی او داشته باشد، ابزاري براي گرایی و ایراناست، بیشتر از آنکه نشان از عرْق ملّی

تاریخی و یا تعطیل موقّت  پیشینیان براي تعلیق زمان»سان که است، به همان« تعلیق زمان»

کردند تا خویشتن را از چنبر چرخ گردان برهانند و دوباره به گاه آغازین گري میآن چاره

وگوي (. در گفت۷2:1393)سرکاراتی، « بندهشنی و عصر زرّین اساطیري بازگردند

 خوانیم که:می« ي شهر سنگستانقصّه»کفترهاي 
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را ماند/ همان بهرام ورجاوند/ که پیش از روز رستاخیز بینم در او بهرام ها که مینشانی»

آور/ هزاران طرفه خواهد زاد ازو بشکوه/ پس خواهد خاست/ هزاران کار خواهد کرد نام

آور/ و آن از او گیو بنْ گودرز/ و با وي توس بنْ نوذر/ و گرشاسپ دلیر، آن شیر گند

رایات را بر خاک اندازند/ بسوزند دیگر/ و آن دیگر/ انیران را فروکوبند وین اهریمنی 

شهر ویران را دگر سازند/ درفش کاویان را فرّه در ست/ پریشانْخوبیست، ناآنچه ناپاکی

 (.20ب: 13۸4)اخوان ثالث، « ش/ غبار سالیان از چهره بزدایند/ برافرازندسایه

در ي باال، هرچه هست آن چیزي است که نیست و اخوان هم بینیم که در فقرهمی

 دارد:، چه این پارادوکس را دوست می«نماز»شعر 

ي مستی/ ـ مستم و دانم که هستم من ـ/ اي همه هستی گو شوریدهوبا تو دارد گفت»

 (.۸4)همان: « ز تو، آیا تو هم هستی؟

کند، که به ایران نگاه میفکر وقتیروشن ـاي است که شاعربا این مقوالت اسطوره

به یک ایران پاک اولیّه که »کند! او می« تخیّل»، اخوان ایران را «اندیشدنمی»اش درباره

نخورده باقی مانده بود، حتمًا سراپایش خوب بود، اعتقاد داشت که اگر این ایران دست

      (.1۶9۶: 3ج، 13۸0 ،یبراهن)« ما همه رستگار بودیم

 آزادی. 3. 1. 2

گیرد، اي که از ذهن و زبان شاعر میقربانیاي، نخستْ ي اسطورهوزن سنگین گذشته

است که در این نگاه « فردیّت سوژه»اي، ي اسطورهنهاد اندیشهاست. برابر « آزادي»مفهوم 

ي خویش ندارد، وجود او مستحیل در قوم او ذهنیّتی از آن خود و مستقل از قوم و قبیله»

ي زمینی، اندیشهي مشرقن نگرهاي دورتر از ای( در فاصله39: الف1399 رر،یکاس) «است

اش، باید معنا و به شخصیّت در هر فرد، در طول زندگی»اروپاي غربی است که آنجا 

 (.۸1:1395)کمبل، « عینیّت بخشیده شود

 بيگانگیاز خود .1. 3. 1. 2

بیگانگی مبنا در شعر اخوان، چیزي جز غم غربت و ازخودي نبودن آزادي فردیّتنتیجه

فکرهاي ایرانی را به حساب اندوهی روشن نباید آه و افسوس بسیاري از شاعرـنیست. 
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شده از سنّت نهفته است. برعکس در ي مستقلّ و رها«اندیشه»گذاشت که در ذات 

بودن باز بیند که از خودانسان تنها هنگامی خود را واقعی می»اي ي اسطورهاندیشه

ي (. نمونه49:13۸4)الیاده، « دهدمیس دیگري تن درایستد و به تقلید و تکرار اعمال کمی

 اخوان است:« قاصدک»، شعر «بیگانگیازخود»گویاي این نوع از 

ـ باري/ برو آنجا که بود چشمی » انتظار خبري نیست مرا/ نه ز یاري نه ز دّیار و دیاري 

کرند/  و گوشی با کس/ برو آنجا که تو را منتظرند/ قاصدک! در دل من، همه کورند و

 (.13۷ج: 13۸4)اخوان ثالث، « دست بردار ازین در وطن خویش غریب

است. باوجوداین،  3۸، شهریور «قاصدک» باید توجّه داشته باشیم که تاریخ سرایش

شده « کورها و کرها»بیند. دلش مجمع می« یار و دیار و دیّاربی»شاعر ایران عصر خود را 

اش تمام هستی« غم غربت»دورافتاده، اي خود بهاسطورهي مشعشع و از اینکه از گذشته

او « در دل»شود، آن پیدا نمی« زمین»دنبالش است، روي را فراگرفته. وطنی که اخوان به

ورزیم که نباید تصوّر کنیم در شعر نو، عرفان و تصوف جاي دارد. همچنان تأکید می

گر همان نگاه کند، تداعیزیست میزدگی شاعر از ایرانی که در آن حضور ندارد. این دل

در ادبیّات عرفانی مفهوم »پردازي شده. سنّتی عرفانی است که نسبت به مفهوم وطن، نظریه

وطنی که ازمنظر المکانی و خوارداشت زمین سرچشمه وطن، نه با رویکردي جهان

 ، اخوان این مانیفست«چاووشی»نماي در شعر خصلت (.30:1394 جورکش،)« گیردمی

(manifest )کند:را با زبانی روشن براي مخاطب خود تشریح می 

توشه بینم بد آهنگ است/ بیا رهمن اینجا بس دلم تنگ است/ و هر سازي که می»

« برگشت بگذاریم/ ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ استبرداریم/ قدم در راه بی

 (.155: 13۸5)اخوان ثالث، 

عرفان و « ناکجاآباد»اي است از مفهوم ت همان استعارهحقیقشاعر به« هر کجاي»این 

 گیرد:روز به خود میتصوف که در ظاهر، ادعایی مدرن و به

آشام/ ها نیست/ سوي بهرام، این جاوید خونسوي آسمانتو دانی کاین سفر هرگز به»

زد جام شومش را به جام حافظ و غم/ که میي بیبیوه گرگ قحبهسوي ناهید، این بد
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زند با ساغر کوبان بسان دختر کولی/ و اکنون میافشان و پارقصید دستخیّام/ و می

ها نیست/ ها و آننیس یا نیما/ و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما/ سوي اینمک

ژمرده و پرپر ست/ که با هر جنبش نبضم/ هزاران اخترش پخداونديدشت بیسوي پهنبه

 (.155)همان: « به خاک افتند

نیما و »اند و اي و باستانی وجه غالب مفردات شعر را اشغال کردهاسامی اسطوره

اند. انصاف را باید از اخوان بپرسیم هم در این میان، گم افتاده( MacNeice)« سینمک

ي خاکی این کرهراستی کجاي فرمایی، بهرا که تو می« خداونديدشت بیپهن»که این 

 نشانی از او هست؟

زن ز کجا؟ هرجا که اینجا نیست/ من اینجا از نوازش نیز چون آزار ترسانم/ ز سیلی»

 (. 159)همان: « خور/ وزین تصویر بر دیوار ترسانمسیلی

نوع تصّوف ماّدي. جوید مانند تصوّف، یکاخوان گریزگاهی می»کدکنی: قول شفیعیبه

یعیشف)« هاامیديها و امیدها و ناها و جنبشي تالشمسخره گرفتن، همهچیز را به همه

 و اینک آن سرزمین موعود: (143: ب1390 ،یکدکن

هایی سوي سرزمینزارانی که نه کس کشته، ندْروده/ بهسوي سبزهبیا تا راه بسپاریم/ به»

سان از ازل ست/ و نقش رنگ و رویش هم بدینکه در آن هر چه بینی بکر و دوشیزه

ست/ به سوي آفتاب شاد صحرایی/ که نگذارد تهی از خون بوده/ که چونین پاک و پاکیزه

 (.1۶0)همان: « گرم خویشتن جایی

« استحاله»، این پدیده را باعنوان مفهوم دیجد یزدگافسونداریوش شایگان در کتاب 

شکلی دارند، مفاهیم همي متافیزیکی اي که تجربههاي معنويدر سنّت»دهد که توضیح می

آسانی به فرهنگی دیگر سفر ي تمثیلی، از یک فرهنگ بهي استحالهاي به برکت عرصهپایه

 (.1۶۶:13۸1)شایگان، « کنندمی

 باوریروح. 2. 3. 1. 2

جز روح خداوندي نیست. او در پس اي، معناي هستی چیزي بهدر نگاه انسان اسطوره

کنند، نوعی عرفان وحدانی اي که متأثّرش میهاي طبیعیي اتّفاقات و پدیدهپشت همه



 13 ـــــــــــــــــــــــــــ شیرینیای در شعرِ مهدی اخوان ثالث/ اسد آبنقدِ نگاهِ اسطوره

 

فقط همین عنصر عرفانی »نشیند و می« تعقّل»است که جاي « تأثّر»بیند. در اسطوره این می

ـ برول، )لوي« بخشداست که به اسطوره و داستان، ارزش و اهمیّت اجتماعی و قدرت می

و این خود « متأّمل»بینیم تا می« حساساتیا»فکري روشنـ (. ما اخوان را شاعر495:1400

ندارد که از اصول بنیادي هر هنر نابی « احساس و عاطفه»هیچ نسبتی با امر مستحسن 

چنان اش، گاه آنجهان پیرامونیاست. او در برابر سوانح اّیام خودش و زیستْ

هایی پاره گذارد. دردهد که جانب حرمت را نیز فرومیاي از خود نشان میبرافروختگی

 خوانیم که:می« کاوه یا اسکندر؟»از شعر 

سوزي نبود/ این شب آنچه بود، آش دهنآب و نان/ وخانه خالی بود و خوان بی»

است، آري، شبی بس هولناک/ لیک پشت تّپه هم روزي نبود/ باز ما ماندیم و شهر 

بینم برکشم/ باز میگویم فغانی ست/ گاه میتپش/ وآنچه کفتار است و گرگ و روبهبی

ها ایم/ آبسوار/ خشمگین ما ناشریفان ماندهست/ در شگفت از این غبار بیصدایم کوته

ایم/ هر که آمد بار خود را بست و رفت/ از آسیاب افتاده لیک/ باز ما با موج و توفان مانده

نصیب/ زان چه حاصل، جز دروغ و جز دروغ/ زین چه ما همان بدبخت و خوار و بی

 (.2۶ج: 13۸4)اخوان ثالث، « حاصل، جز فریب و جز فریب

 کند:می« نجابتباغ بی»، نثار «ها و باغپیوند»یا آن نفرین تلخ و جاودانی که در شعر 

نجابت باغ/ بعد از آنکه رفته باشی جاودان بر باد/ هر چه هر به عزاي عاجلت اي بی»

بار من/ اي درختان حسرت خاموشجا ابر خشم از اشک نفرت باد آبستن/ همچو ابر 

ي ارجمند از هیچ جاتان رْست هاي هرزگی مستور/ یک جوانهتان در خاکعقیم ریشه

آلود/ هیچ هاي گردسالینتواند/ اي گروهی برگ چرکین تار چرکین پود/ یادگار خشک

 (.100ب: 13۸4اخوان ثالث، )« بارانی شما را شسْت نتواند

اش در چیست؟ ما این آید؟ ریشهبانی از کجا میهمه خشم و خروش و بدزاین

وار تهی دانیم که از قداست اسطورهدلیل فهمی از حیات میرا به« احساسی»برخوردهاي 

دارد که زبان به نفرین هر آن نمادي بگشاید که او فکر را بر آن میروشنـ شده و شاعر

آید. ثالث از اینجاست که میها جدا کرده است. غربت اخوان را از مأمن قدس اسطوره
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خواند، چه اینجا که خویش را می« ي رنجورخوردهسنگ تیپا»چه آن زمان که او خود را 

ي دغدغهبیند، دردش از دورافتادگی از رحم گرم و بیمی« نصیببدبخت و خوار و بی»

ي ههایی که در دورنیافته است. انسانهاي رشدمادر اسطوره است. این اخالق فرهنگ

انسان ابتدایی بر اساس توجیهی (: »Tylor)قول تایلور اند. بهکودکی تاریخ خود پیر گشته

ها به اصالت روح مؤمن ها و جز آنشدنخودخطا، از رؤیا، خواب، وهم و از خودبی

 (34۷: الف 13۸۷ بهار،)« گشته است

 یحماس قهرمان -

است که ژانر حماسه در شعر اخوان اي باوري انسان اسطورهدر امتداد همین ادراک روح

قهرمانی است که خود، جامعه و ـ وجوي خدابندد. او همیشه در تکاپوي جستنطفه می

باور شّدت خدامنظر، اخوان شاعري بهتاریخش را از تباهی و دروغ رهایی بخشد. ازاین

کنند که گون رنگ عوض میخدامندي در شعرهایش گونه هاياست. گو اینکه استعاره

خدا، یا انسانی برخوردار از نیروي خدایی یا فوق  ـتصوّر انسان»طورکلّی آوریم. بهمی

ي تاریخ دین تعلّق دارد که خدا و انسان هنوز موجوداتی از یک هاي اولیّهطبیعی، به دوره

 (. 132:1394)فریزر، « شوندسنخ پنداشته می

او نقش اساسی را برعهده دارند،  باوري اخوان که در شاهکارهاياصوالً منجی

 لنزیهي مزدیسنایی اوست که در تفصیل این تفکّر از گرفته از همین اندیشهتأنش

(Hinnells) آورد که آنان را زرتشت، از منجیانی سخن به میان می»خوانیم که می

کرده؛ بلکه کسانی هستند که از راه عدالت و چندان اساطیري تصوّر میموجوداتی نه

دهند و از این راه شهریاري شوند و دین بهی را گسترش میراستی، بر هواي نفْس چیره می

کاوه یا »(. در بند پایانی 1۶:13۸۸)هینلز، « بخشندخدا را بر این زمین استقرار می

 «:اسکندر؟

اي پیدا نخواهد شد، گویند: فرداي دگر/ صبر کن تا دیگري پیدا شود/ کاوهباز می»

 (. 2۶ج: 13۸4)اخوان ثالث، « ی اسکندري پیدا شودامید!/ کاشک
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اي هستند که شاعر در انتظار ي اسطورهکاوه یا اسکندر همان منجیان خداپرورده

کنیم تا بگوییم که نام شاعري کند. ما از همین مدخل استفاده میظهورشان، عمر کرانه می

وتوان اي دارد! او با تمام توشبرگزیده شده، خاستگاهی کامالً اسطوره« امید»اخوان هم که 

بیند گاه که میپیروزي در جهان فرودین دارد و آن« امید»خدایانش،  ـخویش از قهرمان

 شود:می« امیدنا»خورند، همه شکست می

ي خویشم/ ي بیگانه هم آزردهي خویشم/ هم خستهاز بس که ملول از دل دلمرده»

اخوان ثالث، )« ي خویشمگوي وطن مردهن مرثیهگویند که امّید و چه نومید ندانند/ م

 (.۷ب: 13۸4

امیدي گیریم، ناچاریم که این حجم اندوه و ناطبق برنهادي که ما در این جستار پی می

ي حقیقی شعر ي هنري او را نیز سرشار کرده، نه عاطفهشاعر را که وجْه غالب منظومه

و هستی است، به شمار آوریم؛ بلکه  مدرن که خود برخاسته از نگاهی نوپدید به انسان

، همواره از نداشتن استقالل و «گریندمی»اخوان « ابرهایی که شب و روز در دل»این 

در »گوید که درست می (Marshall Berman)آید. مارشال برمن فردیّت نگاه او می

هایی تواند باشد. از دید آن رادیکالکس بیرون از جهان نیست و نمیجهان معاصر، هیچ

اند، ظاهراً چیزي جز یأس و ساحتی دل سپردهرغم فهم این نکته، به سرمشق تککه به

 (.32: 13۸۶ )برمن،« مانددرماندگی باقی نمی

فکرهاي ایران که مرغ بوتیمار تاریخ عصر اخوان، شاملو و بسیاري از شاعرـ روشن

 ي شاملو:گفتهاند، همه بهخویش بوده

 (.۷11: 13۸0)شاملو، « مانهايي تلخی/ در گردهایم/ با دشنهایستادهما/ بیرون زمان/ »

اي هاي اسطورهدارد، از شکست« غار»با « شهریار شهر سنگستان»وگویی که در گفت

 کند:گونه با اندوه یاد میخود این

گفت با تاریکی گفت، سر در غار کرده، شهریار شهر سنگستان/ سخن میسخن می»

کرد/ ها میمرده در آتشگهی خاموش/ ز بیداد انیران شْکوهپنداري مغی دلخلوت/ تو 
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ها را کرد/ غمان قرنهاي فرنگ و ترک و تازي را/ شکایت با شکسته بازوان میترا میستم

 (.2۷ب: 13۸4)اخوان ثالث، « کردگشت و صدا مینالید/ حزین آواي او در غار میزار می

 خویشتن است:« شکست»شنود، انعکاس می« ارغ»و درنهایت پاسخی هم که از 

غم دل با تو گویم، غار!/ بگو آیا مرا دیگر امید رستگاري نیست؟/ صدا نالنده »... 

 (. 2۷)همان: « پاسخ داد:/ ... آري نیست؟

زند، حاصل نپذیرفتن ناامیدي کنیم ناامیدي که در شعر اخوان موج میتصریح می

ي پور دربارهگونه که فرهادستش شاکی است. هماناست و از همین روي، همیشه از د

، همین نظر را در باب «شهامت مأیوس شدن را ندارد»گوید که او: می (Heller)هلر 

پریدن یا سقوط به درون مغاک و تن سپردن به »توان درست دانست؛ چون اخوان نیز می

پور، )فرهاد« ستي ما بوده اي مدرنیسم، سرنوشت گریزناپذیر همهزندگی در ورطه

هنر فرار و گریز است و سعیش در جذب »اش (. هنر مدرن از نوع جهان سّومی۸0:139۷

 (.92:13۸۷ ،يستار)« هنرهاي بدوي و انکار واقعیت زمان

 یتراژد -

گوید: ي اخوان پرداخته است، پس از اینکه میربارهاي که دکدکنی در کتاب اخوانیهشفیعی

در »رسد که گیري قاطع می، به این نتیجه«خوردگی داردتراژیک گرهشکوهْ، با نگاه »

-یعیشف)« شاهکارهاي اخوان، همیشه آن نگاه تراژیک عنصر چشمگیر و وجه غالب است

کدکنی دوست گرمابه و گلستان اخوان بود و این ( البته شفیعی212: ب1390 ،یکدکن

ي باال بیفزاییم آنکه اصوالً نوع بر گزارهتوانیم ها دوستان را پیش آید. آنچه که ما میحال

اکنون با سقوط »هاي کهن ایزدي شکل گرفته است و ي اسطورهي ایرانی در ادامهحماسه

آور روایی و داستانی هاي شگفتي ایزدي به حماسه، از دین به حماسه، زیباییاز جنبه

چیزي جز »ان حماسی در تراژدي، نام و ننگ قهرم (.5۶3: ب13۸۷ بهار،)« خود را دارد

وقوع او هر لحظه، شاهد عدم»جهت و ازاین (13۶:13۸۶ فرهادپور،) «مقابله با مرگ نیست

روي، قهرمان تراژدي دربرابر گریزناپذیري مرگ، آرمان جاودانگی این رویداد است. ازاین

 ايهاي حماسی(. با اندکی درنگ در سرنوشت قهرمان۷۶:13۸9)ضیمران، « زندرا رقم می
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توان دریافت سادگی میگذارد، بهکه اخوان ثالث در شعرهاي مشهور خود به نمایش می

دار نوعی ووپنجه نرم کنند، در گیردست« مرگ تراژیک»که آنان بیشتر از آنکه با 

دور، براي نمونه به شعر هاي قهرمان تراژیک بهخویشکاري آیینی هستند و از ویژگی

که از اسم شعر نیز پیداست، معلوم چناندهیم که ارجاع می اوستا نیا ازاز دفتر « نوحه»

 کار خواهد داشت:واي سردارد که مخاطب با چه سوژهمی

ست/ روي دست ما، دل ما/ چون نگاه نعش این شهید عزیز/ روي دست ما مانده»

ایش پاک/ با هست/ این پیمبر، این ساالر/ این سپاه را سردار/ با پیامجا ماندهناباوري به

ست/ ما به این جهاد جاودان مقدّس آمدیم/ او ها براي ما خواندهنجابتش قدسی سرود

)اخوان ثالث، « تر فرداست/ و/ با ماستزد:/ هیچ شک نباید داشت/ روز خوبفریاد/ می

 (.92ب: 13۸4

تنها در گرفت، نهکدکنی در شعرهاي اخوان سراغ میي که شفیعی«شکوه تراژیک»آن 

هاي شعرهاي روایی دیگرش هم خود را با فرم« وجوه غالب»ي باال که اتّفاقاً در ن فقرهای

قول روزنتسوایگ دارد. نکته آنجاست که بهگوناگون به مخاطب عرضه می

(Rosenzweig) عوض قهرمان تراژیک، در بهترین حالت صرفًا به»زمین در خاک مشرق

همین تأسّف و رقّت است که نْفس در بدبختی و  آید. در متنبار به بار میوضعیّتی رقت

  (.2۷2:13۷۷ )روزنتسوایگ،« شودمصیبت خویش خفه می

اند که آن را با چه بسیار کوشیدههم وضع به همین منوال است. اگر« کتیبه»در شعر 

، مقایسه کنند؛ اّما از یادداشتی که فیزیس ،(Camu) آلبرکامو یستیالیستانسیاگزداستان 

توان فهمید که داستان از بر پیشانی آن آورده است، اطْمع من قالب الصخره، می اخوان

هجویري  المحجوبکشف، رّد آن را در مسش در طاللونی دیگر است و براهنی در 

اي آنچه غایب است، ي اسطورهتر آوردیم که در اندیشهگرفته است. پیشخوبی پی به

که منشأ آن است از جایی« ندایی»همیشه منتظر اي است. انسان اسطوره« حضور فردیّت»

 نیز هرگز بر او معلوم نیست:
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هامان/ و یا آوایی از جایی، کجا؟ ندانستیم/ ندایی بود در رؤیاي خوف و خستگی»

سوي، وز پیشینیان پیري/ بر او رازي سنگ آنگفت:/ فتاده تختههرگز نپرسیدیم/ چنین می

گاه چون گفت/ چندین بار/ صدا وآنچنین می نوشته است، هر کس طاق هر کس جفت/

 (. 12ب: 13۸4)اخوان ثالث، « خفتموجی که بگریزد ز خود در خامشی/ می

یی که بیشتر شباهت با «صدا»خواهند بر هواي چنین و طرفه آنکه زنجیریان می

جو کنند و باز لعن و نفرین است که را جست« آزادي»برد، راه می« سروش عالم غیب»

 شود:می شروع

خارید/ یکی از ما که کرد و میبارید/ و پاهامان ورم میشبی که لعنت از مهتاب می»

تر از ما بود، لعنت کرد/ گوشش را و ناالن گفت: باید رفت/ و ما زنجیرش کمی سنگین

 (.13)همان: « با خستگی گفتیم: لعنت بیش بادا گوشمان را/ چشممان را نیز باید رفت

نیست که آن هم پشت قالب سنگی حکّ شده باشد، در « راز»ک ی« آزادي»مفهوم 

 «!:قالب صخره»انتظار قهرمان 

یکی از ما که زنجیرش رهاتر بود، باال رفت، آنگه خواند:/ کسی راز مرا داند/ که از »

آلود را مثل دعایی زیر لب/ رویم بگرداند/ و ما با لذّتی بیگانه این راز غباررو به آناین

 (.13)همان: « کردیم/ و شب شطّ جلیلی بود پر مهتابتکرار می

دهد، خلوصی به دست می« آزادي»جویندگان « رازدانی»حتّی توصیفی که شاعر از 

کردند و عاقبت می« آلود را مثل دعایی زیر لب تکراراین راز غبار»مؤمنانه دارد، از آنکه 

ها به برگرداندن گفتن« دیگربار»ها و گفتن «هال، یک... دو... سه»که پس از  زمان آن

 شود:ي تراژیک که شوربختی دوباره آغاز مییابند، نه یک لحظهسنگ توفیق میتخته

افتاد/ کرد/ فرود آمد. گرفتیمش که پنداري که میدر اثنایی که زنجیرش صدا می»

سی نشاندیمش/ چه خواندي هان!/ مکید آب دهانش را و گفت آرام/ نوشته بود همان/ ک

 (. 15)همان: « رویم بگرداند/... و شب شطّ علیلی بودرو به آنراز مرا داند/ که از این

کارگیري آن در جهان امروزي اي است و بهي اسطورهدر ذات اندیشه« تکرار»و این 

بار نخواهد اي بهنتیجه« شطّ علیل»و « شب»جز ، به«آزادي»براي رسیدن به رهایی و مآل 
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ر تعریف تراژدي، تعامل دو احساس با همدیگر را شرط دانسته است: آورد. ارسطو د

)هارلند، « آور! نه شفقت محض که یک حالت عاطفی صرف استشفقت هراس»

هاي حماسی اخوان ثالث، احساس دلسوزي و شفقت (. آیا ما در برابر قهرمان4۷:139۶

می از این هر دو احساس واقع ادغاشویم؟ آیا بهداریم یا اینکه دچار ترس و دلهره می

 دهد؟ بگذریم... است که به ما دست می

 

 . ایدئولوژی اسطوره2 .2

باوري وضع موجود و آرزوي بینی تاریخی که در شعر اخوان به نوعی دشمننداشتن واقع

 اي«ایدئولوژي»اي اوست که همواره همچون شده، پیامد تفّکر اسطوره تغییر آن منجر

فکرانش بسته است. باید گفت که این خود ذات ي آزاد او و هماندیشه گرا، راه را برمطلق

ها، تصاویر و مفاهیمی است که اي از گفتماني مجموعهسازنده»ایدئولوژي است که 

(؛ براي 110:1392)فرتر، « کنیممان را با واقعیّت تاریخی زندگی میها رابطهازطریق آن

ي دین زرتشتی است و جهان روشن اهورامزدا صّهرکن و مشخ»ي دو بنی که نمونه اندیشه

چنان جایگاهی (، آن211:13۸۶)آموزگار، « دهدرا در برابر جهان تاریک اهریمن قرار می

یابد که همه را با چوب سیاه دیوان یا سفید مند اخوان ثالث میدر ذهنیّت اسطوره

« تناقضی»شاهد عنصر  ، عالوه بر اینکه«آب و آتش»راند. در شعر امشاسبندان خواهد 

و « دارددوست می»بینیم که شاعر چگونه آتش را ي بحث آمد، میهستیم که در مقدّمه

 «:دشمن»آب را 

کند فریاد/ ما مقّدس پاشند بر آن، میآب و آتش نسبتی دارند دیرینه/ آتشی که آب می»

فریادي و هاي شومی و تاریکی و بیداد/ خاست آتشی بودیم، بر ما آب پاشیدند/ آب

 (.132: 13۸5)اخوان ثالث، « آلودْ فریادي/ من همان فریادم، آن فریاد غم بنیاددرد

فکر ایرانی محملی ندارد. ازآنجاکه روشن ـي شاعردر اندیشه« خاکستري»بینی جهان

هایی در عالم واقع بنديچنین دستهاین«! آتش»باشد یا « آب»تواند یا انسان زمینی نمی

آورد که نسبی نیست و مطلق است. از و اخوان از واقعیّتی صحبت به میان میگنجد نمی
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دامن واقعّیت محض و گستردهمطلق، چیزي جز یک فرا تیّواقع (Bretonتون )بر نگاه

هاي فکرروشنـ (. در چنین وضعیّتی است که شاعر19۸:1393کاشانی، )شریعت« نیست

کنند و در تدارک انقالب و تغییر نظم ژي استفاده میي ایدئولومثابهایرانی، از اسطوره به

یک »اسطوره، ایدئولوژي راهبري است که  (Sorel) سورلي گفتهآیند. بهمیموجود بر

ي حاکم کند، از مبارزه با طبقهالوقوع را براي نظم پایدار جامعه ترویج میپایان قریب

سگال، )آلن «سازدقهرمان میکند و از شورشیان داري میحتّی تا پاي مرگ جانب

 که:این دلیل  ، شاعر به«گزارش»هایی از شعر (. در بند21۶:1394

سر، هاست دامان وي/ که خاکش بهزمین دیگر آن کودک پاک نیست/ پر آلودگی»

 (.111: 13۸5)اخوان ثالث، « گرچه جز خاک نیست

 گشاید:زبان به گالیه از خداوند می

خفت/ شبان تو گم گشت و بوداي پاک/ رخ اندر شب  علی رفت، زرتشت فرمند»

روانان نهفت/ نماندست جز من کسی بر زمین/ دگر ناکسانند و نامردمان/ بلند آستان نی

ها رهگذر/ همه شمع و قندیلها مانده بیاند/ همه راهها پیر و پژمردهو پلید آستین/ همه باغ

 (. 112)همان: « اندمرده

که « ي از عدالتنماد»ي باال، اخوان چگونه دست به دامان هر هبینیم که در نمونمی

چیز را در هم شود، تا چه کند؟ تا اینکه از اساس همهدر ادیان گوناگون سراغ دارد می

 بریزد:

ي پیر تو؟/ که گویی: بسوز مگر مهر و توفان و آب، اي خداي!/ دگر نیست در پنجه»

 (.113)همان: « و بروب و برآي!

در شعر اخوان، خود برآیند استیصال او در « نمادهاي قهرمانی»ي ابزاري از استفاده

کند که از گنج درون هزینه آگاهی است که ناگزیر او را مجبور میبنیاد خودجهان خرد

من خویشتن، »یابند که زمانی مجال بروز میاین نمادها آن  (Jung) ونگکند. طبق نظر ی

« تواند کاري انجام دهدآگاه نمیخودآگاه است، در خودیی که در نابدون یاري منابع نیرو

 (. 1۸1:1392)یونگ، 
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دست و چه و ازاین شاهنامهاخوان چه از نمادهاي سنتی و اساطیري همانند پهلوانان 

« باغ من»، «پوستین کهنه»، «قاصدک»هم از نمادهاي مدرنی که خود ساخته است؛ مانند 

در راستاي ایدئولوژي انقالبی خود پرداخته و این خود وجهی از « تبهمرمعنایی دوّم»و...، 

نامد، بدل دهی میمعنا را ربوده، آن را به آنچه بارت، داللت یا معنا»اسطوره است که 

-، راوي که خود گندآوري است، جدا«آخر شاهنامه»(. در شعر ۷۷:1394)آلن، « کندمی

« چهر شکلکْ»بیند که ي می«قرن»خویشتن را در هاي باستانی ایران، مانده از اسطوره

 است و:

تر آشام/ قرن وحشتناکبرگذشته از مدار ماه/ لیک بس دور از قرار مهر/ قرن خون»

 (.۷2ج: 13۸4)اخوان ثالث، « پیغام

 رسد که:با این وصف است که او به این تصمیم انقالبی می

آییم/ تا که فتح سوي پایتخت قرن میهاي خشم بادبان از خون/ ما براي به کشتی بر»

هامان، تیز/ غرّش غم را/ با چکاچاک مهیب تیغآلود بیتوي فراخ این غبارهیچستان نه

هاي شکاف تیرهامان، تند/ نیک بگشاییم/ شیشهدران کوسهامان، سهم/ پّرش خارازهره

د برباییم/ بر ي پنهانْ، ز چنگ پاسداران فسونگرشان/ جلعمر دیوان را/ از طلسم قلعه

 (.۷3)همان: « زمین کوبیم

جاي آنکه اسطوره را به چشم انسان بعد از مشروطّیت نگاه کند، تاریخ و اخوان به

روست که دو راه بیشتر بیند و ازایني چشم پهلوانان حماسی میانسان امروز را از دریچه

بیندازد و شکست  ماند، یا اینکه با نظام مستقرّ بجنگد، یا آنکه سپرپیش پایش نمی

 ناک را بپذیرد:رقّت

هاي موج بادبان از کف/ آه، دیگر ما/ فاتحان گوژپشت و پیر را مانیم/ بر به کشتی»

خورد و کهنه و خسته/ هامان زنگهاي فرّهی در دشت ایّام تهی بسته/ تیغدل به یاد برّه

 (.۷۶)همان: « بشکستههامانْ، بالکوسهامان جاودانْ خاموش/ تیر

 توّهم توطئه .1. 2. 2

 کنند:فکر او زیست میدر جهان ذهنی سیاه و سفیدي که اخوان و اقمار روشن
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پروازي/ چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی ي موهوم مرغ دورکاندران با فضله»

« روبندکوبند/ پاک میچه باالیی/ سخت میچه پستی، هرآشوبند/ هرچه هستی، هرمیبر

 (. ۷2ج: 13۸4)اخوان ثالث، 

 زمانه« رستم»ند و این تنها اوست و حزب چپش که بر جاي «شغاد»همه همدست 

 اند: نشسته

برادر در نخواهد گوي مسکین! پرده دیگر کن/ پور دستان جان ز چاه نااي پریشان»

 (.۷5)همان: « برد/ مرد، مرد، او مرد/ داستان پور فرّخزاد را سر کن

 بود که برایش سرود:« آباديمحمد احمدپیر»ش هم، «پور فرّخزاد»البدّ و 

اي نادر نوادر ایّام/ کت فرّ و بخت یار نیامد/ دیري گذشت و چون تو دلیري/ در »

 (.102الف: 13۸4اخوان ثالث، )« صفّ کارزار نیامد

امر »ي یک درباره« احساسی»ي سی، با چه فکرهاي دههبینیم که شاعرـ روشنمی

کنند و نسبت به محمّد مصدّق چه است، قضاوت می« عقالنی»که به غایت هم « سیاسی

مهمّ است و « تأثیر»تر هم آوردیم که در اسطوره، واري دارند. پیش«اسطوره»سمپاتی 

به همین اندازه که  (90 :ب1399 رر،یکاس)« بودن به معنی داشتن وجود واقعی استمؤثّر»

سیاست »تأثیر قرار دهد، کافی است و جنبش ملّی نفت بتواند اخوان و دوستانش را تحت

تدبیر »هایی که کتابچرا و حسابوچونبه موقع اجرا درآمده است، درگذشته از « واقعی

ا ي آریایی خویش داشتند و آن رها نسبت به اسطورهآن نگاهی که ژرمن«! و تأمّل بایدش

خواستند که با دانستند و بدین محمل نمیمی« الگوي پاکی و نابی و خلوص نژاد»

(، شاعرـ 1۸۶:13۸۶، یکی شوند )الیاده، 1۸4۸و  1۷۸9هاي مدرن بعد انقالبات ملّت

سیاسی خود داشتند، اگر از این مسائل بگذریم،  فکرهاي ما نسبت به قهرمانروشن

ي بسیاري مایهخود موتیفی است گسترده که دست باوريمحور و دشمني توطئهاندیشه

 شده است:« سترون»هاي مشهور اخوان ازجمله شعر از شعر
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گر، با اشکی آویزان/ به سیاهی از درون کاهدود پشت دریاها/ برآمد با نگاهی حیله»

« گون دامنهاي دیگر آمدند از راه/ بگستردند بر صحراي عطشانْ، قیردنبالش سیاهی

 (.54: 13۸5الث، )اخوان ث

آن « تاریک»هاي روشنو سایه« شب»گوییم که نماد تا در این بحث قرار داریم، می

ي ادبّیات معاصر فارسی، خود «ستیزانهشب»هاي در اینجا و بسیاري از شعر« ابر»مانند 

 اي است که آباي احساساتی شعر نو ایرانی، متأثّر از همان نگاه«توهّم توطئه»گرفته از بر

ي دمیدند. این گزارهي آتشین آن با قدرت تمام میاي، بدتر از همه در کورهاسطوره

 مریهورکها و (Adorno) آدورنو ،(Heidegger) دگریها بابسیاوش جمادي هرچند در 

(Horkheimer) کند فکرهاي ایرانی نیز صدق میروشن –ي شاعر شک دربارهاست، بی

ي مشترکی صادر کرد: نیکی و حّق نه، شاید بتوان بیانیهبینان این زمااز قول فاجعه»که 

مطلق، هیچ مصداقی در این جهان ندارد. هر کنش و منشی براي تثبیت و نگهداشت وضع 

ها و در یک کالم در گردانی انسانموجود، در خدمت سلطه، در خدمت فراموشی و چیز

شعر، در پشت هر « بینفاجعه»( از چشم راوي 1۷4:1394)آدورنو، « خدمت شرّ است

 ، شیطانی بدطینت نهفته است:«گروه تشنگان را سیراب کند»که قرار است « ابري»

مکد خون و طراوت را/ نهان در پشت این ابر دروغین بود و زبردستی که دایم می»

ي کرد غار تیره با خمیازهخندید/ مه از قعر محاقش پوزخندي زد بر این تزویر/ نگه میمی

 (.54: 13۸5اخوان ثالث، )« جاوید

« پیر فرزانه»همیشه در چنین فضاي مسمومی از شعرهاي اخوان، یکی هست که نقش 

اگر خدایان الهام نبخشند، »شود؛ چون « الهام»کند و از عالم غیب، اسرار به او را بازي 

 (.1۷9:139۶)مخبر، « هنري در کار نخواهد بود

این/ همان ابر است کاندر پی، هزاران روشنی  پچ افتادند:/ دیگرگروه تشنگان در پچ»

« بارددارد، ولی هرگز نمیدارد/ ولی پیر دروگر گفت با لبخندي افسرده:/ فضا را تیره می

 (.55: 13۸5)اخوان ثالث، 
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است. این فصل شوم زمستان است که در شعر « زمستان»ضدّقهرمان شعر اخوان، نماد 

 راوي تدارک دیده:« درختتک»براي  اي را، چنین سرنوشت ظالمانه«پیغام»

ابر زمستانی/ هرچه برگم بود و بارم بود/ هرچه از چون درختی در صمیم سرد و بی»

)اخوان « فرّ بلوغ گرم تابستان و میراث بهارم بود/ هرچه یاد و یادگارم بود/ ریخته است

 (.9۷ج: 13۸4ثالث، 

گراي او د، نوستالوژي گذشتهنویسها بر شعر اخوان میفروغ در نقدي که همان سال

هاي گذشته شده، در زیباییبا نگاهی مجذوب و سحر»را خوب فهمیده است که شاعر 

 (.519: 2، ج13۷۸)لنگرودي، « شوداند خیره میحرکت و لگدمال شدهکه اکنون بی

چون درختی اندر اقصاي زمستانم/ ریخته دیري است/ هرچه بودم باد و بودم برگ/ »

ي کّري، نلرزیدن/ ي بیمار لرزیدن/ برگ چونان صخرهک نسیمی چون نماز شعلهیاد با نرم

)اخوان ثالث، « هاي منتظر بردن/ برگ از اشک و نگاه و ناله آزردنیاد رنج از دست

 (.  9۸ج: 13۸4

دارد، عوض آنکه از هر « بهار»وگویی که با در گفت« درخت»در دو بند پایانی شعرْ، 

اي که بویی از تغییر عکس از هر آن پدیدهاي استقبال کند، بهيرویش و بازگشت سرسبز

فکران و واهمه دارد. این خود اخالق روشن و پیشرفت رو به جلو داشته باشد، هراس

هاي معنوي سابق ها و آفریدهداري جدید، هماره به ارزشسنتی است که در جهان سرمایه

 (.1۶۶:13۸3 ،يلوو و ریسه)مانند خویش پایبند می

اي بهار همچنان تا جاودان در راه!/ همچنان تا جاودان بر شهرها و روستاهاي دگر »

ي نمناک و سبزت هر چه بگذر/ هرگز و هرگز/ بر بیابان غریب من/ منگر و منگر/ سایه

ي سبزي بروید باز، بر از من دورتر، خوشتر/ بیم دارم کز نسیم ساحر ابریشمین تو/ تکمه

)اخوان « و کبود من/ همچنان بگذار/ تا درود دردناک اندهان ماند سرود من پیراهن خشک

 (.99ج: 13۸4ثالث، 

کند که اگر کرده است، پیش خودش فکر می اي که پیشهاخوان در بینش استعاري

 چهیندست یافته. چنین نیست! « حقیقت ناب»اسطوره را بر جاي تاریخ بنشاند، به 
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(Nietzsche) نامیم، با تعویض و تبادل آنچه حقیقت ناب می»ّیت فهماند بود که به بشر

شان به فراموشی سپرده شده آید که خاستگاه استعاريایماژهاي شاعرانه به وجود می

ها گریبانش ي که شب«هاي اهلی وحشتخواب»(. شاعر در ۶۶:13۸۸)اسپینکز، « است

 «:هول و هذیان است»بیند که کند، تصاویر متناقض و سوررئالی میرا رها نمی

آید و رگباري از سیلی/ من رو میبهکرده از آرنج/ از روي پیگه دو دست مردهآن»

اي خونین که پیدا نیست/ از کیست/ بینم/ باز است، امّا پنجهگریزم سوي درهایی که میمی

 (.43ب:  13۸4)اخوان ثالث، « بنددرویم کیپ میرسم در را به تا می

دهد، ي خویش به دست میتعبیري که اخوان از این خواب آشفته در پایان شعر،

هاي او را بنا نهاده بر همان حقیقت معتادي است که ساختار غالب شاهکار« افسوس»

 است:

ریخت/ افسوس آن هایی که فرومیها بود/ و سقفي ناودانجر بود و ضجّهباران جر»

برومندي که اشجارش/ در هر کناري  آن باغ بیدار وهاي نجیب ما/ وسقف بلند آرزو

 (.50)همان: « شد صلیب ما/ افسوسناگهان می

آلودي است که ي منطقی همین ایمان غمهم، درست نتیجه« نظام سلطه»ضدیّت او با 

ي «سایه»، با «ناگه غروب کدامین ستاره»اسطوره دارد. در شعر « حقیقت استعاري»به 

  کند:شکایت می« نظام»خویش از این 

پرسم آخر بگو تا بدانم/ نفرین و خشم ترسم اي دوست/ میترسم اي سایه، میمی»

کدامین سگ صرعی مست/ این ظلمت غرق خون و لجن را/ چونین پر از هول و تشویش 

شد بدانم/ ناگه غروب کدامین ستاره/ ژرفاي شب را چنین بیش ست/ اي کاش میکرده

 (.111)همان: « ستکرده

ها دفاع کرده و ستیزي، از این نوع سلطهيروشنگر کیالکتیددر ( Adorno)آدورنو 

کند )رک. آدورنو و هورکهایمر، قلمداد می« ي بورژوازياسطوره»آن را در تخالف با 

قول شاملو، خود چیزي ها به«بازيستاره»(. او این نکته را فراموش کرده که این 5۸:139۶

هاي باغ را به «برگیبی»ي ، اخوان همه«باغ من»ندارد. در شاهکار « نظام سلطه»کم از 
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در قداست « باغ»کند تا اندازد و از او، سلب مسئولّیت تام میمی« هاپاشاه فصل»گردن 

 بماند و براي: « روز و شب، با سکوت پاک غمناکش، تنها»خود، 

: 13۸5)اخوان ثالث، « ساي اینک خفته در تابوت پست خاکهاي سر به گردونمیوه»

 ( اشک خونین بریزد.1۶۶

 

 گيری. نتيجه3

ي در نگاهی که اخوان ثالث به هستی و انسان بعد از جنبش مشروطیّت ایرانی دارد، اندیشه

عنوان نهد. او بههاي شعري او را بنیاد میاي، وجْه غالب چه و چگونه گفتناسطوره

فکرهاي شاخص ایرانی، در محوري جانشینی، اسطوره را بر روشن اي از شاعرـنمونه

هایش، مبناي ایران را با تمام نیکی و بديگیرد و امروز واقعیّتجاي تاریخ به استعاره می

کند. در این رهگذر آنچه که از کار ي درزمانی مثالی و قدّیس آن معاوضه میبا گذشته

و  (Kant)اي است که میراث کانت درآمده ي مستقلّ و از صغارتافتد، اندیشهمی

گراي عصر روشنگري است. مخاطب با شعر اخوان، سنّت را با نگاهی مدرن متفکّران خرد

مبناي شاعر است که جایی کند؛ بلکه این سنّت و در رأس آن نگاه اسطوره تجربه نمی

جستار، با برشماري مناطق گذارد. نگارنده در این ي ایرانی باقی نمیي مدرنیتهبراي تجربه

پذیر ذهنیّت و زبان اخوان، بر آن بوده است که شعر او را گواهی بگیرد گویا بر آسیب

ي ي گذشتهي درگاه مدرنیسمْ بر پاشنهستیزي که در آستانهشکست آن خرد اسطوره

 باستانی خویش چرخیده است. 

 

 منابع

 اوش جمادي، تهران: ققنوس.ي سی. ترجمهزبان اصالت(. 1394آدورنو، تئودور. )

ي مراد . ترجمهدیالکتیک روشنگري(. 139۶آدورنو، تئودور؛ هورکهایمر، ماکس. )

 فرهادپور، امید مهرگان، تهران: هرمس.

 ي پیام یزدانجو، تهران: مرکز.ترجمه. بارت روالن(. 1394. )آلن، گراهام
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 فر، تهران: بصیرت.ي فریده فرنود. ترجمهاسطوره(. 1394سگال، رابرت. )آلن

 . تهران: معین.زبان، فرهنگ و اسطوره(. 13۸۶آموزگار، ژاله. )

 تهران: زمستان.ارغنون. الف(. 13۸4اخوان ثالث، مهدي. )

 .زمستان: تهران. اوستا نیا از(. ب13۸4) ــــــــــــــــــ.

 تهران: زمستان.شاهنامه.  آخر(. ج13۸4)ــــــــــــــــــ. 

 زمستان: تهران. زمستان(. 13۸5)ــــــــــــــــــ. 

 یاري، تهران: مرکز.ي رضا ولی. ترجمهفردریش نیچه(. 13۸۸اسپینکز، لی. )

ي بهمن سرکاراتی، تهران: . ترجمهي بازگشت جاودانهاسطوره (.13۸4. )الیاده، میرچا

 طهوري.

 جالل ستاري، تهران: توس.ي ه. ترجمهاسطور اندازهايچشم(. 13۸۶) ـــــــــــ. 

 ، تهران: زریاب.2. ج طال در مس(. 13۸0براهنی، رضا. )

 ، تهران: زریاب.3. ج طال در مس(. 13۸0)ــــــــــــ. 

 پور، تهران: طرح نو.ي مراد فرهادترجمه. مدرنیته تجربه(. 13۸۶. )برمن، مارشال

 .آگه: تهران. ایران اساطیر در پژوهش(. الف13۷۸. )مهرداد بهار، 

 .چشمه: تهران. تاریخ تا اسطوره از(. ب13۷۸)ــــــــــــ. 

 .فکر یک: تهران .سرگشتگان يبرا ییراهنما: سوسور(. 1395) پل. بویساک،

 .نگاه: تهران .زبردست رجیا از دوست ارمغان کتاب بر مقدمه(. 1394) .شاپور جورکش،

. «انینوگرا شعر در اسطوره»(. 13۸5) .حسین، سرخگریه منصوریان ؛اسماعیل واال،حاکمی

 .12۶-109صص ،2يشماره ،۷ سال ،یمل مطالعات

 ه.. تهران: گستربینش اساطیري در شعر معاصر فارسی (.13۶9) .بهزاد ان،یدیرش

 پور، تهران: سروشي مراد فرهاد. ترجمهتراژدي (.13۷۷روزنتسوایگ، فرانتز. )

 عبدالوهاب و ثالث اخوان مهدي پذیري الهام تطبیق»(. 139۷) همکاران. و فاطمه دلیري،

 .251-235صص ،4۶يشماره ،یقیتطب اتیادب مطالعات. ««سیزیف» اسطوره از بیاتی

 تهران: توس. .روانکاوي در مثل و رمز(. 13۶۶. )جالل ستاري،
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 .مرکز: تهران. قدسی هنر و اندیشیرمز(. 13۸۷)ـــــــــــــ. 

 . تهران: ثالث.اسطورگی و فرهیختگی(. 13۸۸) ـــــــــــــ

 . تهران: طهوري.شدهشکار هايسایه(. 1393سرکاراتی، بهمن. )

، ي یوسف اباذري، رمانتیسم. ترجمه2(. ارغنون، 13۸3یر، رابرت؛ لووي، میشل. )سه

 تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی. 

 ن: نگاه.. تهرامجموعه آثار، دفتر یکم: شعرها(. 13۸0شاملو، احمد. )

 ي فاطمه ولیانی، تهران: فرزان.. ترجمهزدگی جدیدافسون (.13۸1. )داریوش شایگان،

 تهران: فرزان.خاطره ازلی.  و ذهنی هايبت(. 1393)ــــــــــــــــ. 

ي چاپ و نشر . تهران: مؤسسهکاوي و ادبیات معاصرروان(. 1393. )علی کاشانی،شریعت

 نظر.

 سخن.: تهران ،1 ج. تبریز شمس غزلیات(. 13۸۷. )رضامحمد کدکنی،شفیعی

 . تهران: سخن.چراغ و آینه با(. الف1390)ــــــــــــــــــــــــ. 

 .سخن: تهران. امید. م مقامات و حاالت(. ب1390)ــــــــــــــــــــــــ. 

  «.اخوان و شاملو شعر در اساطیري زمان مفهوم»(. 139۸) همکاران. و علیرضا شهرستانی،
 .234–20۷ صص ،2 يشماره ،9سال .معاصر یپارس اتیادب

 . تهران: هرمس.گذار از جهان اسطوره به فلسفه(. 13۸9ضیمران، محمد. )

 آریان، تهران: مرکز.ي امیر احمديترجمه .آلتوسر لویی(. 1392) لوک. فرتر،

با مراد فرهادپور(، )گفتگوي محمدرضا ارشاد  .اسطوره يگستره(. 13۸۶. )مراد فرهادپور،

  هرمس.: تهران

  بیدگل. :تهران. مدرن شعر(. 139۷) ــــــــــــــ. 

 ي کاظم فیروزمند، تهران: آگاه.. ترجمهشاخه زرین(. 1394. )فریزر، رابرت

 . تهران: زمستان.برگیباغ بی(. 13۷9) .مرتضی کاخی،

 ثالثی، تهران: نیلوفر.ي محسن . ترجمهزبان و اسطوره(. 1394. )کاسیرر، ارنست

 ي یداهلل موقن، تهران: نیلوفر.. ترجمهروشنگري يفلسفه(. 1395)ــــــــــــــ. 
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 .هرمس: تهران موقن، یداهلل يترجمه .دولت ياسطوره(. الف1399) ــــــــــــــ.

: تهران موقن، یداهلل يترجمه .سمبلیک هايصورت يفلسفه(. ب1399)ــــــــــــــ. 

  .هرمس

 ي هادي شاهی، تهران: دوستان.. ترجمهي اساطیرزندگی در سایه(. 1395کمبل، جوزف. )

ابراهیم، تهران: ي شیرین پور. ترجمهاي کاربردي بر استعارهمقدمه(. 1393کوچش، زلتن. )

 سمت.

 در شده چاپ. موقن یداهلل يترجمه. «کیالکتید و سمیمارکس(. »1399) لوچو. کولتی،

 نیلوفر.: تهران. سمیمدرن پست تا سمیمدرن شیپ از کتاب

  .نی: تهران نجفی، صالح يترجمه. بخوانیم فروید چگونه(. 139۷کوهن، جاش. )

 ، تهران: مرکز2. ج تاریخ تحلیلی شعر نو(. 13۷۸لنگرودي، شمس. )

 ي شهرام خسروي، تهران: مرکز.. ترجمهاسطوره و معنا(. 13۷۶. )کلود لوي استروس،

 یداهلل يترجمه. ماندهعقب جوامع در ذهنی کارکردهاي(. 1400. )لوسین برول،ـ لوي

 هرمس. : تهران موقن،

سلطانی، تهران: ي همایون کاکا. ترجمهچگونه ویتگنشتاین بخوانیم(. 139۷مانک، ري. )

 نی.

 . تهران: مرکز.شناسیاسطوره مبانی(. 139۶. )مخبر، عباس

ي داریوش مهرجویی، . ترجمهخدایان و انسان مدرن یونگ،(. 13۷۶مورنو، آنتونیو. )

 تهران: مرکز.

 . تهران: نیلوفر.ـ مدرنیسممدرنیسم تا پست ـاز پیش(. 1399موقن، یداهلل. )

 ي رضا ولی یاري، تهران: مرکز.. ترجمهزایش تراژدي(. 139۶نیچه، فردریش. )

 يترجمه. بارت تا افالطون از ادبی ينظریه بر تاریخی ايدیباچه(. 139۶. )هارلند، ریچارد

 ماه و خورشید. :تهران برکت، بهزاد

ي ژاله آموزگار ـ احمد تفضلی، تهران: . ترجمهشناخت اساطیر ایران(. 13۸۸هیلنز، جان. )

  چشمه.
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 ققنوس.آریا، تهران: ي حسن امیري. ترجمهتراژدي يفلسفه(. 1395یانگ، جولیان. )

ي محمود سلطانیه، تهران: . ترجمههایشانسان و سمبول(. 1392گوستاو. )یونگ، کارل

 جام.

 


