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 مقدمه

انسان اجتماعی از آغاز پیدایش بر روي کره ي خاکی براي تامین زندگی ناچار با محیط در تماس بوده 

ه ي تدالل فرهنگ فرایندي ویژبا این اس است محصول این تالشها به صورت فرهنگ شناخته می شود

است که برحسب محیط و موقعیت جغرافیایی و اقلیمی هر جامعه اي متفاوت است فرهنگ نه فقط آدمی 

ن جامعه نمایانگر ویژه ي هر جامعه اي است بلکه تا حدود زیادي تعیین کننده ي راه و روش آینده ي آ

  )48ص : 1379میرزایی ؛( هست.نیز 

ه اي طوالنی دارد بنابراین ابتدا باید با هویت آشنا بحث از مفاهیم فرهنگی ملی یا همان هویت گستر

 شویم سپس بحث را در هویت ملی ادامه دهیم

اي به نام میهن یا وطن با هایی است که در محدودههویت هر شخصی بخشی از هویت مجموعۀ انسان

مشترك  هايتوجه به اعتقادات مشترك و فرهنگ مشترك و تاریخ مشترك و باالخره در راه و خواسته

 باشد.شکل گرفته

هویت در معناي لغوي؛ یعنی، حقیقت و ماهیت چیزي؛ یا هویت پاسخ به سؤال چه کسی بودن و 

الحقیقه تسمی هویه، یعنی «گونه بودن است. در تعریف فلسفی: هویت همان حقیقت جزئیه است چه

یت تشخص ماهیت فت هو، و لذا، می توان گ»هرگاه ماهیت با تشخص لحاظ و اعتبار شود هویت گویند

  ).266و  265: 1375 در خارج است (کرجی؛

بنابراین می توان چنین گفت که هویت یعنی تعلق داشتن به منطقه اي خاص یا شخصی خاص و یا 

آب و خاکی و در نهایت به کشوري که انسان زنده است تا آن را به دیگران نشان دهد و خود بودنش را با 

   بگذارد.این هویت به معرض نمایش 

در تعریف دیگر: هویت عبارت است از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی، فرهنگی،  

روانی، زیستی و تاریخی همسان، که به رسایی و روایی، بر ماهیت یا ذات گروه به معناي یگانگی یا 

، به طور مشخص و همانندي اعضاي آن با یکدیگر داللت کند، و آنان را در یک ظرف زمانی و مکانی معین

  ).139: 1378ها متمایز سازد (الطایی؛لق به آنها و افراد متعقابل قبول و آگاهانه از سایر گروه
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 احساس از است عبارت هویتدر واقع  . است »کیستی« پرسش به پاسخ همان واقع در هویت موضوع

 او هاي تفاوت جمله از خود هاي ویژگی و  شخصیت و وجود از انسان آگاهی. خود از شناخت و آگاهی و

  .است کرده عطا انسان به را امتیاز این خداوند و است زنده موجودات سایر با

المللی قالب گیري سیاسی نظام بینهویت ملی از مقوالتی است که در قرن بیستم و بعد از شکل

ان ایرانی بوده هاي ذهنی اندیشمندمفهومی خاص خود را پیدا کرد؛ هر چند که همواره یکی از مشغله

است. هویت ملی نیز، مانند هویت، تعاریف مختلفی دارد. در یک تعریف: هویت ملی، همان احساس تعلق 

توان گفت هویت ملی و تعهد نسبت به اجتماع ملی و نسبت به کل جامعه در نظر گرفته شده است، و می

 .ساس می کنندرا در خود اح به این معناست که افراد یک جامعه، نوعی منشأ مشترك

  ).27و  26:  1379 (یوسفی؛        

ها و آثار مادي، زیستی، فرهنگی و روانی، است که اي از نشانههویت ملی، مجموعه«در تعریفی دیگر:  

ي ارتباطی بین ترین سنتز و حلقهشود؛ و لذا، هویت ملی، اصلیسبب تفاوت جوامع از یکدیگر می

 ).197:  1379 (حاجیانی؛» ام فراملی استهاي عیتهاي خاص محلی و هوهویت

هاي مثبت نسبت به عوامل، عناصر و ها و نگرشاي از گرایشتر هویت ملی، مجموعهدر تعبیري کامل 

  ).197 همان؛(کشور به عنوان یک واحد سیاسی استکننده در سطح یک بخش و یکپارچهالگوهاي هویت

 هنجارها، ها، نماد از اي مجموعه به ملت یک لقتع احساس ملی هویتپس می توان چنین گفت که  

 بنابراین. اند آمده پدید متوالی هاي نسل طی و مشخص سرزمینی در که است … و عقاید و ها ارزش

  .دارد ملت یک تاریخ و فرهنگ در ریشه ملی، هویت

 ملت کی هویت عناصر ترین عمده) مکان( سرزمین و) زمان( تاریخ فرهنگ، که گرفت نتیجه توان می

  .شود می متمایز دیگر جوامع از خود خاص هاي ویژگی داشتن با اي جامعه هر. هستند

باشد. از جمله اي میآید، این مفهوم داراي عناصر سازندهگونه که از تعریف هویت ملی بر میهمان

ملی، تمامی  هاياي و انسانی اشاره کرد. ارزشهاي ملی، دینی، جامعهتوان به ارزشها، میترین آنمهم

هاي شود؛ ارزشها و ادبیات را شامل میمشترکات فرهنگی اعم از: سرزمین، زبان، نمادهاي ملی، سنت

اي به اصول، قواعد و هاي جامعهشود؛ ارزشدینی، تمام مشترکات دینی و فرهنگ دینی را شامل می

اعد انسانی، فارغ از هر گونه ي اصول و قوهاي انسانی، به کلیههنجارهاي اجتماعی نظر دارد، و ارزش

  ).201:  1381 یی براي نوع بشر نظر دارد (زهیري؛محدودیت اجتماعی و جغرافیا

 یک حیات ادامه  باعث سرزمین وجود. است ملی دهنده هویت شکل عناصر ترین مهم از سرزمین

 ارزشی وطن یا سرزمین کنند می زندگی سرزمین یک در که مردمی دلیل، براي همین به. شود می ملت
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 وجود می آورد به گونه اي که وظیفه ي خود به آنها در خاصی احساس و دارد ها مکان سایر با متفاوت

  .کنند دفاع جان پاي تا آن از دانند می

ترین اجزاي هویت ملی یک جامعه است که سبب توافق فرهنگی بعد فرهنگی هویت ملی نیز از مهم

یک ملت، کلیت زنده و پویاي خالقیت انسانی آن ملت است، که  شود؛ زیرا فرهنگ و میراث فرهنگیمی

هاي مهم این بعد شامل: دهد. شاخصبه نحوي خودآگاه یا ناخودآگاه، آن ملت را تحت تأثیر قرار می

ها؛ هاي سنتی؛ لباس و طرز پوشش؛ معماري بناها و مکانها و اعیاد؛ ارزشهاي عام؛ جشنها و سنتآیین

  ).67و 66: 1378 هاي ملی و بومی هستند (ورجاوند؛نررسوم؛ عرف و ه

توان از هویت ملی یک جمع سخن به میان هویت ملی با مفاهیم دیگري نیز مرتبط است. زمانی می

هاي عینی و مشترك یک جامعه و آورد که قبال به ملت تبدیل شده باشند. مفهوم ملت با توجه به ویژگی

دي دارد. این واژه گاهی به گروهی از مردم اطالق شده است، که تصورات ذهنی اعضاي آن، تعاریف متعد

ها باشند، در نظر گروهی دیگر اعتقادات، منافع داراي وحدت زبان یا نژاد یا مذهب یا ترکیبی از آن

توان گفت ناسیونالیسم یا مشترك و رخدادهاي تاریخی، عوامل مؤثر در ایجاد ملت هستند؛ و لذا، می

اي قایل بوده، در حساس وفاداري و تعلق به ملتی خاص است که براي خود صفات ویژهگرایی نوعی املت

ورزند. در این دیدگاه، ملت به تالش براي حفظ منافع ملی و فرهنگ ملی خود از هیچ کوششی دریغ نمی

ط الزم ها شربیند که این پیوندها و علقههایی میشود که خود را داراي پیوندها و علقهگروهی اطالق می

  ).33:  1381 به آن پیوند، شرط کافی است(زهیري؛آن است، اما آگاهی و اذعان 

 آن با فرهنگی میراث که است مشترك زبان دارد، نقش ملی هویت تکوین در که دیگري مهم عنصر

 از پس دوران در اما دارد باستان ایران تمدن در ریشه فارسی زبان. یابد می انتقال و شود می آموخته

 صد اسالمی دوره بزرگان و دانشمندان. رفت کار به اداري و آموزشی زبان عنوان به و یافت تداوم نیز الماس

 دوم زبان را فارسی زبان توان می که جایی تا اند؛ آورده پدید زبان این به هنري و ادبی و علمی اثر ها

 ضمن آنها و است بوده یایران اقوام وحدت عامل همواره همچنین فارسی زبان. دانست اسالم جهان

  .اند آورده پدید فارسی زبان به فرهنگی و علمی و ادبی اثر ها ده خود، محلی زبان از استفاده

هم چنین زبان عربی نیز به عنوان زبان قران و زبان کامل اسالمی در اجتماع مسلمانان جهان نقش 

می دانند اگرچه در دهه هاي اخیر با  بسزایی دارد چرا که متکلمان این زبان همدیگر را از هم و با هم

توطئه ي استعمار و استکبار جهانی کمی این اجتماعات به کینه بر خاسته اند ولی آن نیز به امید خدا 

  حل شدنی است.
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بعد مهمی از میراث مکتوب هر ملتی است. زبان نه تنها به عنوان یک محصول اجتماعی،  بنابراین زبان

رود، بلکه خود به عنوان بخشی از متن روابط اجتماعی که در تولید ات به شمار میي ارتباطو وسیله 		ابزار

ت، نظام توان گفت زبان یک ملي هر جامعه نقش مهمی دارد؛ و لذا، میو باز تولید فرهنگ و هویت ویژه

  ).109ـ  123:  1378 معنایی آن ملت است (همتی؛

  :بیان مسأله -1-1

بلکه مسئله اي ، ز تازه اي نیست که ما بخواهیم آن را مطرح کنیم بحث در مورد هویت و کشور چی 

است که از روزگاران قدیم و شاید از خلقت انسان وجود داشته چرا که انسان ها با هویت خود شناخته می 

  شوند و زندگی می کنند.

حب نظران هاى فکرى بشر در طول تاریخ است. صاها، از دغدغهپرسش از کیستى و هویت افراد و ملت

اند. هاى متفاوتى نیز به آن دادههاى گوناگون و از زوایاى متفاوت با این پرسش مواجه بوده و پاسخدر قالب

ها، به ایجاد پیوستگى و همانندى در هویت ملى از مفاهیم بنیادین علوم اجتماعى و فراتر از سایر هویت

  .ورزدسطح اجتماعى سیاسى مبادرت مى

ورهاي ملتی را از آنها بگیریم در حقیقت آنها را از زندگی کردن و به کالم ساده تر از اگر اعتقادات و با

آزاد زیستن محروم کرده ایم و آنان چون پیکر هاي بی روحی هستند که فقط حرکت دارند چون برگ 

خشکیده ي درخت که توسط باد به حرکت در می آید و در نهایت از شاخه جدا شده و پایانی نه چندان 

   مفید خواهد داشت.

هویت عبارتست از مجموعه خصایصی که شخص یا احساس درونی را تعیین می کند. احساس هویت 

ت ، احساس هم سازي ، احساس تعلق ها ترکیب می شود مانند احساس وحد از مجموعه متفاوت احساس

  )1380(شیخاوندي ؛ احساس استقالل و احساس اعتماد سازمان یافته بر محور اراده موجود

یکی م و مشترك را به روشنی مالحظه کرد در بین تمامی تعاریفی که بیان شد می توان دوعنصر مه

مسئله همانندي افراد بدین معنا که هویت باعث می شود که افراد براساس یک سري ویژگیها و شرایط 

د. دوم واژه تمایز خاص، خود را نزدیک به هم بیابند و درواقع نوعی احساس هم دلی و وحدت داشته باشن

به این معنا که هر هویتی با تمایز از سایر هویتهاست که شناخته می شود و تنها به افراد خاصی که در 

 .درون حوزه آن قرار دارند اطالق می شود و به عبارتی مانع ورود اغیار می شود

ه هر قومی و ملتی اگر به تاریخ و پیشینه ي ملت ها مراجعه کنیم با این مسائل روبرو می شویم ک

براي خود افتخاراتی دارد که به آنها می نازد، خود را با آنها به دیگران معرفی میکند، در برابر ملت هاي 

دیگر شمردن این افتخارات را توام با غرور می بیند؛ هر کشوري کم یا زیاد، ضعیف یا قوي براي خود 
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رت ذهنی ایجاد می کند تا باعت عرق ملی در چنین اسطوره هایی دارد یا در صورت نداشتن نیز به صو

  بین افراد جامعه گردد.

 ، تمایالت، هانیازمندى سازد بر قادر مى  نقشى دارد، خود را  چه  بداند که کیست و  هر فرد  این که 

هاى ها و رنجها، آشفتگىهایش معرفت یابد. این معرفت او را از سردرگمىها، استعدادها و مسؤولیتضعف

  سازد. رها مى وانىر

خواهم چه مى و  هایى چون چیستم پرسش  کند و بههویت تعریفى است که فرد از خود و وجود خود مى

از نظر   بخشد و دهد. از طریق هویت به ابعاد شخصیت خود، نوعى هماهنگى و انسجام نسبى مىپاسخ مى

  کند.یابى مىروانى و رفتارى در زمان و مکان، موضع

سان دچار بی هویتی و ضعف فرهنگی شود ابواب بال بر آن ملت باز خواهد شد و چه زیباست ك اگر ان

  جمله اي در این مورد از تاریخ جهان گشاي جوینی نقل کنیم که شرح آن احوال را می کند 

فتوت باشد و روز بازار ضاللت و جهالت اختیار ممتحن و  در چنین زمانی که قحط سال مروت و "

ي کام نعمت، هر آزادي دام محنت و ائیم جاهل یافته يافتهبشرار ممکن و در کار، کریم فاضل اخوار و 

یی قرین نصیبی و هر حسیبی نه در حسابی و هر داهی بی زادي و هر رادي مردودي و هر نسیبی بی

اي و هر عزیزي نازلهاي و هر کاملی مبتلی به عاقله اي و هر عاقلی اسیراي و هر محدثی رهین حادثهداهیه

  )5: 1388( جوینی ؛ "...اي گرفتارفرومایه تابع هر ذلیلی به اضرار و هر با تمییزي در دست هر

زمانی که ایرانیان سلطه ي بی چون و چراي اعراب را پذیرفته اند اشعار فردوسی به آنها روحیه می 

سند چرا که ایرانیان مردمی متمدن هستند و دهد و آنها را متقاعد می سازد که خود را بهتر و بیشتر بشنا

  این متمدن بودن خود را از یاد برده اند یا به آن بی اعتنا شده اند.درجایی که می گوید:

  زشیر شتر خوردن و سوسمار                                  عرب را به جایی رسیده است کار 

  تفو بر تو اي چرخ گردون تفو          که تخت کیانی کند آرزو                         

  هر ایرانی با شنیدن این مطالب روحیه اي براي مبارزه با دشمن غاصب پیدا می کند.

  یا در جایی دیگر از همان شاعر می خوانیم:

  چو ایران نباشد تن من مباد                         بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

  شود                   کنام پلنگان و شیران شود دریغ است ایران که ویران

هنگامی که عمر بن خطاب دومین خلیفه به ایران حمله می کند و حکومت ساسانی را در زمان 

یزدگرد سوم بر می اندازد سربازان خود را با این جمالت روحیه داده بود که اي سربازان خدا و اسالم اگر 

در بهشت ایران سکنی می کنید و اگر از دشمن ضربه خورده و از ، در این جنگ بر حریف غالب شوید 

  دنیا بروید در بهشت خدا جاویدان هستید پس در هر صورت پیروزي از آن شما و بهشت جایگاه شماست.
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  این بود که اعراب در جنگ قادسیه بر ساسانیان غلبه کردند چون روحیه ي این کار را داشتند.

ران چون ایرانیان آن را عذاب الهی می دانستند بی چون و چرا تسلیم زمان حمله ي مغول ها به ای

شده بودند و هیچ روحیه اي براي دفاع نداشتند چو باور و عقیده اي که در آنها ایجاد شده بود مانع از آن 

  می شد که عکس العملی در برابر متجاوزان انجام دهند.

روانی به کار گرفته می شود بسیار کارایی دارد  مسئله اي که امروز با عناوین مختلف از جمله جنگ

اي بسا با استفاده از این حربه بتوان ملتی را از خود و از هویت و فرهنگ خود دور کرد و چون لوحی 

  سفید آن چه که مورد نظر است بر آنها تحمیل کرد.

حوزه هاي علوم هویت از جمله مباحثی است که ابتدا در علم روانشناسی طرح و به تدریج به سایر 

انسانی وارد شد این واژه از لحاظ لغوي به معناي چیستی و کیستی و از نظر مفهوم شناسی به معنی 

چیستی شناسی و کیستی شناسی و ناظر است به حاالت و اعمال شخصی که ریشه در تربیت خانوادگی 

یک جامعه را تشکیل  ،آموخته هاي فرهنگی و باور هاي اجتماعی دارد و تشخّص و فردیت یک شخص یا

  )188:1380 می دهد(حقدار؛

جامعه زیر بناي آن است که اگر سست گردد تزلزل در آن ایجاد شده و در نهایت منجر به اعتقادهاي 

  نابودي جامعه می شود.

به همین دلیل بود که فرهنگ و هویت از روزگاران قدیمی مورد توجه همه ي اقوام و پادشاهان بوده 

  که فیلیپ پدر اسکندر در آرزوي به دست آوردن فرهنگ یونانی بود. آن جاییاست تا 

متحد ساختن مقدونیه با نگاهی حسادت آمیز به آتن و دیگر مراکز با شکوه فرهنگی فیلیپ پس از "

جنوب یونان چشم دوخت و به این فکر افتاد که از ضعف و پراکندگی پولیس هاي یونانی بهره برداري 

واي تمام یونان سازد همچنین می خواست فرهیختگی فرهنگ یونانی را براي خود و کند و خود را فرمانر

مردمش کسب کند و خیال داشت پال، پایتخت خود در جنوب مقدونیه را مرکز تازه ي فرهنگ و معرفت 

  )105:  1383؛ ناردو دان( "یونانی سازد.

بعدي باید از دل خود این مردم و از و استحکام آن و انتقال به نسل هاي  حال براي حفظ این اعتقادها

بین آثار و نوشته هاي جدید و قدیم این فرهنگ و ملت منابعی را که در ارتباط با این موضوع است 

  استخراج کرده و به نسل هاي دیگر رساند و هویت و فرهنگ را سالم نگه داشت.

می کنیم چرا که ایشان مردم مقام معظم رهبري بیشتر نیاز پیدا  هاي  در این جا به اهمیت فرمایش

ایران را آگاه ساخته و با عنوان جنگ نرم این مسئله را مطرح نموده اند و بصیرت و آگاهی را به عنوان 

  اساس فکر مردم ایران براي بقا نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران ضروري دانسته اند.



8 
 

"	دهد یقرار م ریدت تحت تاثرا به ش یمل تیهو يو محتوا تیهر عصر ماه یاسیس یاجتماع يفضا"

  ).44و 43: 1373؛(مسکوب

در این مبحث می خواهیم این مسائل را از دیدگاه دو شخص برجسته ي زمان خود که البته هردو از 

این موارد رنج می برده اند و در سراسر عمر خود با قلم و زبان به مبارزه با آن پرداخته اند بررسی کنیم 

رنج دیده ي فلسطین است که در برابر تجاوز رژیم بعثی سر تسلیم خم نکرده  اینها یکی نماینده ي ملت

  و نمی کنند و دیگري نماینده ي ملتی بود که از ظلم شاهنشاهی پهلوي به ستوه آمده بودند.

شک اولی حکیم فردوسی ترین عنصر هویتی انتخاب کنیم بیاگر از بین شعرا دو نفر را به عنوان ایرانی

امی گنجوي، شاعر پرآوازة آذربایجان خواهد بود. فردوسی با خلق اثـر سترگ خود شـاهنامه، و دومی نظ

دهندة سخنگوي داناي حقّ فردوسی ادامهسند هویت ایرانی را به نام خود ثبت کرد. نظامی، سلف بر

مۀ شعري از کند و سه منظوهاي تاریخ را که حکیم فردوسی به آنها نپرداخته بود بازگو میطوس، ناگفته

- دهد. او در اسکندرنامههاي ایرانی اختصاص میاش (خمسه) را به فرهنگ و تاریخ و اسطورهپنج منظومه

 :کند اش با چه دریغ و افسوسی از گذشتۀ ایران یاد می

 زخمنـاك تـن خون، در بغلتید 																																									درخت کیـانی درآمـد بـه خـاك

 نگـونسـر شـده کیـانی کـاله 																																	] تن مرزبان دید در خاك و خون[سکندر

 

 زور پیل، بر کرده ايپشّه همان 																																									سـلیمـانـی افتـاده در پـاي مـور

 غـم تـاراج گشته خزان بـاد به 																																																															بـهـار فـریـدون و گلـزار جـم

 )59:  1386؛  (نظامی                   

-می» دل عالم«و حکیم نظامی همان شاعري است که به خاطر عرق ملّی و اداي حقّ وطنی، ایران را 

 ، در کتاب هفت پیکر می گوید:کندوجه احساس شرمندگی نمینامد و از این قیاس هم به هیچ

  

 خجل قیاس زین گوینده نیست 																																													مه عالم تن است، ایران دله

 باشـد یقیـن بود، بـِه تن ز دل 																																															چونکه ایـران دل زمین باشد

 )76: 1386؛ همان(                   

ه.ق با چه سوز دلی شرح  550 – 570هاي انۀ روس را در سالو آن نظامی که شرح حمالت ناجوانمرد

 :دهدمی

 آبخاز بستد عروس مهد از که 																																														که فریـاد شاها ز بیـداد روس

 را شوم پیِ آن بـاد بسته ره که 																																														بـه تـاراج برد آن بر و بوم را

 آدمی ز نیستش گوهري جز که 																																																															ز روسی نجوید کسی مردمی
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  )37:  1386(همان ؛ 

از مردمی می گوید که خانه براي زندگی ندارند ، کوچک ترین امکانات رفاهی را نیز محمود درویش 

امکانات آموزشی بی نصیب شده اند، گردش و تفریح آنها بازي با دشمن محروم هستند، از ابتدایی ترین 

شده است، آنها همه ي داستانها را به عین می بینند نه بلکه خود داستان می آفرینند شاید هم حماسه 

آفرین هستند؛ روحیه ي مبارزه با دشمن از کودکی نه بلکه از شکم مادر با آنها است این رفتار جزئی از 

ان شده است و این است که می ماند و جاویدان است براي یک ملت نه تسلیم شدن و تن دادن وجود ش

  به ذلت.

 دادم دست از را زیبایی رویاي 	لماً جمیالً،ح سرتخَ

  را زنبقها گزش 			لسع الزنابق، سرتخَ

  کشید درازا به 			وشبم 			وکان لیلی طویالً،

  باغها پرچین روي 	على سیاج الحدائق،

  ......... ندادم دست از را راه و 		السبیال. سرتخَوما 

یکی از مهم ترین ویژگی هاي شعر درویش مساله تحدي (=به مبارزه طلبیدن) است که در بیشتر 

کارهاي او دیده می شود و این تحدي در سه بعد اصلی قابل مشاهده است : بعد فردي و قهرمانی، بعد 

  )254: 1380 دکنی؛انسانی.(شفیعی ک -بعد تاریخیقومی و 

به نظر می رسد در زمینه هاي مختلفی با ملت ایران هم عقیده هستند شاید این درس ها را از نهضت 

عاشورا گرفته اند شاخه هایی هستند از درخت عاشورا که امام حسین (ع) این درخت را آبیاري کرده 

  است .

رشار از روح مقاومت و بیداري است در طرف دیگر شاعري قرار گرفته که سروده ها و نوشته هایش س

اخوان ثالث کسی است که وطن را مقدس می داند آن را ناموس معرفی می کند و حفظ آن را به همگان 

توصیه می کند. اگر هم مفاهیم فرهنگی ملی در یکی از اینها پررنگ تر باشد و لی می توان به ایستگاه 

  ی تواند دو ملت را با هم هم عقیده کند.مشترکی رسید از این دو شخص که در این زمینه م

در این پژوهش بازتاب مفاهیم فرهنگی در سروده هاي این دو شاعر به صورت تطبیقی مورد بررسی 

  قرار می گیرد.

  

  

   هاي) پژوهش:سؤال (سؤال -1-2
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مفاهیم فرهنگی ملی داراي مولفه هاي خاصی است که تبیین آن می تواند جامعه ي ما را از گرداب 

  جوم فرهنگ هاي بیگانه نجات دهد. ه

 در شعر اخوان مفاهیم فرهنگی ملی چه مولفه هایی دارد؟  .1

 در شعر محمود درویش مفاهیم فرهنگی ملی چه مولفه هایی دارد؟  .2

 تاثیر این سروده ها در جامعه تا چه اندازه بوده است؟  .3

  ؟با چه راههایی می توانیم این اندیشه ها را در جامعه عملی کنیم .4

  

  :هاي) پژوهشفرضیه(فرضیه-  1-3

در شعر اخوان ثالث دامنه ي اطالعات فرهنگی ملی وسیع است و می توان از جنبه هاي مختلفی به 

آن پرداخت به نظر می رسد برداشت هاي مختلفی از مفهوم فرهنگی ملی از سروده هاي این شاعر می 

مهم ترین راههاي ورود به عرصه ي  می توان گفت که شعر محمود درویش نیز یکی از بنابراینشود 

  بررسی مفاهیم فرهنگی ملی است.

پس با تطبیق این دو شاعر در این زمینه می توان به وجوه اشتراك آنها پی برد و این مورد را در 

  جامعه نشر و ترویج داد.

 تاثیرات این دو شاعر از هم در این زمینه ها تصادفی نبوده. .1

 یت در هر دو شاعر بسیار موثر بوده است.فرهنگ کشور در تاثیر این ذهن .2

 هر دو شاعر با هدف اصالح جامعه دست به این سروده ها زده اند. .3

  مبارزه اخوان در این زمینه کمی بیشتر از محمود درویش بوده است. .4

   :هدف (اهداف) پژوهش-1-4

لی و تاثیر هیم فرهنگی مهدف از پژوهش حاضر رسیدن به دیدگاه مشترك دو شاعر در زمینه ي مفا

است تا به یاري این مهم بتوان در بازسازي فرهنگ  ملی و تقویت آن از فرهنگ و عرق ملی آنها  متقابل 

  جامعه را در مسیر درست خود پایدارتر کرد. 

  : ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-5

وي جامعه ي امروز ما دچار نوعی فرهنگ باختگی و از خود بیگانگی شده است که هنوز می توان جل

آن را گرفت و این دسیسه ي شوم دشمنان را نابود کرد همان طور که هر ملتی را ادبیات آن بیدار می 

بر عهده ي جامعه ي ادبیات قرار می گیرد  مخصوصا کند و نگه می دارد این وظیفه بر عهده ي همه  و

ه ي مبارزه را بار دیگر در ادبیات مقاومت در این بین سهم بسزایی دارد تا با استخراج مفاهیم مرتبط روحی

  و مردم را به خودشان بشناساند. مردم ایران زنده کند
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  ي پژوهش:پیشینه -1-6

به دلیل این که شعر محمود درویش و اخوان ثالث سرشار از مفاهیم فرهنگی ملی است در این زمینه 

روده هاي این دو شاعر تحقیقات و مطالعاتی صورت گرفته حتی وطن و جلوه هاي بازتاب آن در اشعار و س

عنوان براي نمونه می توان به تحقیقی از خانم فاطمه بختیاري با به صورت جدا بررسی شده است 

که در آن  اشاره کرد "پور امین قیصر و درویش محمود شعر در فلسطین و ایران مقاومت ادبیات"

  شده اند.متمرکز بیشتر به مقاومت و شهادت و جنبه هاي مختلف آن و ارزش شهادت 

هم چنین در مورد اخوان و محمد فیتوري نیز در مورد مشابه مقاالتی نوشته شده اند که از جمله ي 

 پایداري ادبیات بنمایه هاي بر کاوشی"نزدیکترین موضوع به تحقیق مورد نظر از مقاله اي با عنوان 

م برد که توسط می توان نا "ثالث اخوان مهدي و فیتوري محمد شعر سالفی در مکتب اساس بر

  .اهواز انجام شده است چمران شهید دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه نعیم عموري استادیار

 شعر در پایداري ادبیات مضامین برخی تطبیقی واکاوي"باز از این استاد تحقیقی دیگر با عنوان 

است که در دو محبوبه عقیقی تهیه و تنظیم شده  که با همیاري " دنقل وامل ثالث اخوان مهدي

  به چاپ رسیده است.1393 زمستان و پاییز اول، شماره اول، سالفصلنامه ادب نامه ي تطبیقی 

در این زمینه که مفاهیم در مورد اخوان ثالث و محمود درویش ولی تحقیقی تطبیقی به صورت مدون  

  فرهنگی ملی را تبیین و بررسی کرده باشد یافت نشد.

  

  وش پژوهش:ها) و رمواد (داده -1-7

مواد یا داده ها در تحقیق مورد نظر کتب مربوطه در زمینه هاي فرهنگی و سروده هاي دو شاعر و 

  فرهنگ و تاریخ دو کشور است.

  نوع آن کتابخانه اي است. ، تطبیقی وروش انجام پژوهش نیز بنا به ضرورت تحقیق 
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  ادبیات تطبیقی 2-1

  تعریف و موضوع ادبیات تطبیقی 1- 1- 2

ادیبان و صاحب نظران در تعریف ادبیات و ادب، که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اختالف نظر 

دارند وگفته هاي ایشان در این باره به درازا کشیده است. اما آن چه که در دل همه تعریف ها و نظریات نهفته 

تاثیر گذاري است و هر گونه تاثیري که از طریق زبان نهاده شود ادبیات است این است که ادبیات همان 

اختالف نظر  خوانده می شود. این تاثیر گذاري غالبا از دو طریق اندیشه (محتوا) و قالب صورت می گیرد و

  رند.محقّقان، منتقدان و ادیبان هر چه باشد دست کم در این دو طریق یا دو عنصر تاثیر گذار اتفاق نظر دا

بنابر این دو عنصر محتوا و قالب از عناصر اساسی ادبیات براي ادب و ادبیات بسان روح وکالبد  براي انسان 

ها هستند. بعضی از صاحب نظران عالوه بر این دو عنصر اصلی، به عناصر دیگري چون پیام و تعبیر نیز اشاره 

  ی یک اثر ادبی می گوید:کرده اند. از جمله دکتر فرزاد در تقسیم بندي عناصر اصل

پیام یا  - 1اصوال هر اثر ادبی و هر اثر هنري به طور اعم بر چهار اصل بنیادي استوار است که عبارتند از:« 

  )25:1379(فرزاد ؛ » تعبیر -4ب و فرم قال -3محتوا  -2تم یا درون مایه 

اژه منظور است نه معناي لغوي و باید توجه داشت که مفهوم تاریخی این و» تطبیقی«اما در مورد واژه ي 

» برابر کردن دو چیز با هم«در می یابیم، »تطبیقی«قاموسی آن، چرا که آن چه ما در زبان فارسی از واژه ي 

است، لیکن در مقامی که ما » مبتنی بر سنجش و مقایسه دو یا چند چیز بودن«و » با هم مطابق ساختن«

) Comparativ  literatureنیست هر چند اصطالح انگلیسی(هستیم  چنین معانی و مفاهیمی مورد نظر 

) و عربی (االدب المقارن) به معناي مقایسه کردن و سنجیدن La  literature comparereو فرانسوي (

اآلدب المقارن در عربی از آن جهت  دو چیز با هم بوده است. کاربرد اصطالح ادبیات تطبیقی در زبان فارسی و

  ح نزد اهل ادب و صاحب نظران جا افتاده و متداول شده است.است که این اصطال
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گاهی در زمینه ي مقایسه و تطبیق بین آثار ادبی ملل مختلف با قیاس هایی مواجه می شویم که در  

حوزه ي ادبیات تطبیقی قرار ندارد،  بنابر این براي روشن شدن حدود ادبیات تطبیقی به عنوان یک علم 

بیات، در آغاز به تعریف آن پردا خته و سپس موضوعاتی از قبیل خاستگاه و تاریخ جدید در حوزه ي اد

پیدایش آن به عنوان یک علم رسمی، عوامل پیدایش و در نهایت بیان اهمیت این علم در جهان امروز را به 

  ).32:1376؛صورت اجمالی مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. (غنیمی هالل

که ما در این پژوهش تنها به ذکر نکته هاي کلی و مهم در زمینه ي آثار فراوان و  البتّه شایان ذکر است 

گران باري که در این زمینه نگاشته شده است و هم اکنون ادبیات تطبیقی را در شمار علوم ادبی معاصر قرار 

  می پردازیم. داده، و به عنوان یک علم مستقل از ارزش و مقام واالیی در سطح جهان برخوردار کرده است

موضوع تحقیق در این علم عبارت است «مرحوم دکتر غنیمی هالل در تعریف این علم این گونه می گوید: 

از پژوهش در موارد تالقی ادبیات در زبان هاي مختلف و یافتن پیوند هاي پیچیده و متعدد ادب در گذشته 

تاریخی تاثیر و تأثّر داشته است، چه از جنبه  وحال، وبه طور کلّی  ارائه ي نقشی که در پیوندهاي پیچیده و

 کفافی). 32:1373(غنیمی هالل،» هاي اصول فنّی در انواع مکاتب ادبی و چه از دیدگاه جریان هاي فکري

ادبیات تطبیقی به بررسی تالقی ادبیات در زبان هاي مختلف و « نیز در تعریفی مشابه این چنین می گوید: 

ذشته و حال و روابط تاریخی آن از حیث تاثیر و تأثّر در حوزه هاي هنري، مکاتب روابط پیچیده ي آن در گ

  ).7:1382 ؛(کفافی» ادبی، جریان هاي فکري، موضوع ها و افراد و.......می پردازد.

با نگاهی به تعاریف ارائه شده می توان گفت که ادبیات تطبیقی عبارت است از بررسی ادبیات ملّی یا قومی 

با توجه به روابط تاریخی آن با ادبیات ملت هاي دیگر و اثر گذاري آن ها بر یکدیگر، هم چنین بررسی و زبانی 

این که ادبیات ملّتی چه چیز هایی را از ادبیات ملّت هاي دیگر به وام گرفته و چه چیزهایی را به آن ها 

ادبیات و دیگر مظاهر معرفت انسانی بین بخشیده است. و به طور کلّی ادبیات تطبیقی پژوهش در موارد تالقی 

  ملّت هاي گوناگون است. 

بنابر این هدف اساسی ادبیات تطبیقی بررسی تاثیر گذاري و تاثیرپذیري ادبی میان ملّت هاست. نگارنده  

به هنگام مقایسه ي آثار ادبی ملل مختلف، داد و ستدهاي فرهنگی و معنوي میان آن ها را مورد کاوش قرار 

  و تالش می کند تا به افکار و اندیشه هاي جزیی که در پدید آوردن اثر ادبی تاثیر می گذارند، دست یابد. داده

مرز میان ادبیات ملّت هاي مختلف در پژوهش هاي تطبیقی، زبان است و شرط انجام پژوهش هاي 

ثار ادبی که به یک زبان نوشته تطبیقی در آثار ادبی ملّت ها تفاوت زبان میان آن هاست. بنابراین آن دسته از آ

شده باشند، هر چند یکی متاثّر از دیگري باشد، از دایره پژوهش هاي تطبیقی بیرون است. براي مثال مقایسه 
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و یا مقایسه ي آثار نظامی و آثار امیر خسرو دهلوي » شاهنامه فردوسی«و » اسکندرنامه ي نظامی«بین 

، که داستان اسطوره هاي »شاهنامه ي فردوسی«اما مقایسه ي  درحوزه ي ادبیات تطبیقی قرار نمی گیرد.

اثر » انه اید«، حماسه ي یونانیان و یا »ایلیاد و اودیسه ي هومر«ایرانی و قهرمانان افسانه اي ایران است، با 

  ).35: 1381؛که حماسه ي رومیان است، می تواند مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد. (اسکندري»ویرژیل«

ات تطبیقی براي انجام مقایسه و تطبیق بین دو اثرادبی از ملل مختلف، وجود عالیق و پیوندهاي در ادبی

تاریخی میان آن ها الزم و ضروري است و در غیر این صورت نمی توان آن مقایسه را در حوزه ي ادبیات 

مینه ي اثر گذاري و تطبیقی قرار داد چرا که مقایسه تطبیقی آثار ادبی در شرایطی امکان پذیر است که ز

از مقایسه هایی که خارج ازمقوله ادبیات تطبیقی «دراین مورد می گوید :  غنیمیاثرپذیري فراهم باشد. دکتر 

) است، به 449 -363(ابوالعالئ معري م.) و 1606 -1674(میلتون است، مقایسه ي میان شاعر انگلیسی 

ري که متأثّر از نابینایی آن ها بوده به وجود آورده اند به ویژه اعتبار این که هردو، نابینا بوده اند و هر دو آثا

آن که هر دو شاعر در مسائل عقیدتی نظریات افراطی داشته اند. علّت خروج موضوعی این گونه مقایسه ها از 

حیطه ي ادبیات تطبیقی، این است که میان این دو شاعر هیچ گونه آشنایی و ارتباطی وجود نداشته است و 

ه هیچ وجه تحت تاثیر یکدیگر نبوده اند. بنابر این هر گونه تشابه مسلکی و عقیدتی، و یا همسانی موقعیت ب

  اجتماعی میان آن دو فاقد ارزش تاریخی است.

لذا صرف تشابه و یا تقارب میان متون ادبی و یا هر موضوعی که در ارتباط با ادبیات و نقد ادبی باشد، 

ي اثرگذاري و اثرپذیري، نباید باعث شود که اثري را در موضوع ادبیات تطبیقی  بدون توجه به پیوندها

بگنجانیم. چه بسا این گونه مقایسه ها به منظورکسب معلومات و یا تائید یک مساله ادبی بسیار سودمند 

(غنیمی » باشد، اما چون فاقد هر گونه ارزش تاریخی است، نباید آن را در باب ادبیات تطبیقی قرار داد.

  ).36:1373؛هالل

بنابراین می توان نتیجه گرفت که درکل هدف ادبیات تطبیقی تجزیه و تحلیل حقایق از  مجراي تاریخی و 

چگونگی انتقال این حقایق از زبانی به زبان دیگر و از ادبیاتی به ادبیات دیگر است. بر همین اساس می توان 

ار چوب ادبیات بومی و میان ادیبان بومی  و هم نژاد و هم زبان گفت که هر گونه مقایسه ي ادبی که در چ

صورت گیرد، خارج از دایره ي مباحث ادبیات تطبیقی است. با وجود آن که این گونه مقایسه ها داراي ارزش 

تاریخی هستند، از چار چوب ادبیات ملّی فراتر نمی روند و دامنه اي بسیار محدود و تنگ تر از حوزه ي 

ات ملّی انجام می شود، رشد و شکوفایی ادبیات تطبیقی دارند چرا که مقایسه هایی که در محدوده ي ادبی

استعداد نویسندگان هم نژاد و هم زبان را نسبت به یکدیگر نشان داده، به بیان چگونگی ارتباط آن ها با 
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واخت دارند، درحالی که پیشینیان می پردازد. و اغلب این گونه مقایسه ها نیز حالتی یک دست و یکن

درادبیات تطبیقی این مقایسه ها در مقیاسی جهانی و در رابطه با دو یا چند ادب مختلف انجام می شود. به 

در زبان و ادبیات عرب وکیفیت تغییر و تحول آن پس از » لیلی ومجنون«عنوان نمونه می توان به داستان 

دقت در این سیر تحول خواهیم دید که چگونه این داستان ورود به زبان و ادبیات فارسی اشاره کرد، با 

عاشقانه و پاك بعد از انتقال به زبان و ادبیات فارسی از مضمون اصلی خود دور شده و با مضمونی سمبولیک و 

صوفیانه در ادب فارسی اعتالء یافته است. با توجه به این مثال می توان برتري پژوهش هاي ادبیات تطبیقی را 

  ).15: 1371؛ازنه هایی که در سطـح مـلّی انجام می گیرد، نشان داد. (داماديبر مو

اساس تعریفی که از ادبیات تطبیقی ارائه داده است، طی یک دسته بندي، حوزه هاي  برکفافی دکتر 

  پژوهش در ادبیات تطبیقی را این گونه معین می کند:

  ملت دیگر. عوامل انتقال تاثیرات  مختلف از ادبیات ملتی به*«

  *بررسی گونه هاي ادبی، مثل حماسه، نمایشنامه، قصه به زبان حیوانات، تاریخ.

  *بررسی موضوع هاي ادبی.

  *بررسی جریان هاي فکري.

  *برسی منابع نویسنده.

  ).8:1382؛(کفافی» *تاثیر و تأثّر

ها را پرورش داده،  پس می توان از آثار ملل دیگر الهام گرفت و در قالب بیان و فکر و هنر خویش آن

لیلی «شاعر نامدار ایرانی در سرودن » نظامی گنجوي«عظمت و تعالی بخشید، یعنی همان کاري که 

  به آن دست یازیده است.» ومجنون

  خاستگاه وتاریخ پیدایش ادبیات تطبیقی-2- 1- 2

این مبحث عنوان  پیش از پیدایش ادبیات تطبیقی به صورت علمی جداگانه نمی توان تاریخ دقیقی را براي

کرد چرا که پیش از آن نیز بین آثار ادبی جهان رابطه ي تاثیر و تأثّر وجود داشته است  و جوامع بشري با هم 

پیوسته در تبادل فرهنگی بوده اند. مثال قبل از این که علمی به نام روان شناسی به وجود آید آثار و ظواهر 

م چنین مسائل نحوي و بالغی پیش از آن که به صورت علمی آن در میان جوامع بشري وجود داشته است، ه

جداگانه باشند در زبان هر ملتی وجود داشته اند. اما در مورد پیدایش ادبیات تطبیقی به عنوان یک علم مجزا 

زادگاه ادبیات تطبیقی فرانسه است و پژوهشگران فرانسوي نخستین کسانی «در علوم ادبی باید بگوییم که 

)، یکی از Villemain، ویلمان(1828ه این شیوه ي جدید را در تحقیقات ادبی رواج دادند، در سال هستند ک
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استادان سربن، در درس تاریخ ادبیات فرانسه گاه از تاثیر ادبیات انگلیسی و ایتالیایی بر ادبیات فرانسه نیز 

ت. جلد چهارم مجموعه ي سخن می گفت و دانشجویان را به سنجش ادبیات این ملت ها بر می انگیخ

 Laاصطالح  ویلمان آبل فرانسواانتشار یافت و در این مجلد بود که  1838سخنرانی هاي او در سال 

literature compare ات تطبیقی، را براي نخستین بار به کار برد173:1353؛(حدیدي» ، ادبی.( 

ر فرانسه پدید آمد، ولی عواملی که در هر حال این مبحث جدید در نیمه اول سده ي نوردهم میالدي د 

موجب پیدایش وگسترش آن شد از دیر باز در ادبیات فرانسه راه یافته بود، نویسندگان فرانسوي تا سده ي 

شانزدهم میالدي به نوشته ها ي خود همواره رنگ بومی  و ملّی می دادند و اگر چه گاهی تحت تاثیر ملّت 

حفظ می کردند. این اوضاع تا اواخر قرن پانزدهم ادامه داشت تا این که در  هاي دیگر بودند، باز اصالت خود را

این دوران شرایط کامال تحول پیدا کرد، راه هایی دریایی بسیاري کشف گردید و جهان گردان و ماجرا جویان 

ستاخیز هر یک به سویی روانه شدند و با مردم این سرزمین ها و آداب و رسوم و آیین شان آشنا گردیدند. ر

بعضی از این جهان گردان « ). 35: 1986؛نتیجه ي همین رفت و آمدها و آشنایی بود.(الفاخوري» رنسانس«

مردمی کنجکاو و هوشیار بودند که به سوي سودا گري آثار ادبی و فرهنگی نیز می پرداختند. نسخه هاي 

روختند و هم از راه نوشتن خطی و نفیس را گرد می آوردند و در دیار خود به قیمت هاي سنگین می ف

خاطرات و انتشار آن ها به صورتی زیبا و مردم پسند، همراه نقش ها و نگار ها پول می اندوختند. گزارش هاي 

 1379؛(حدیدي» این گروه در شناساندن فرهنگ و تمدن  سرزمین هاي دور دست بسیار تاثیر گذار بود. 

:177.(  

داگران و جهان گردان به ترجمه ي آثار مذهبی و ادبی ملّت هاي دیگر عالوه بر موارد باال بعضی از این سو

پرداخته و با انتقال آن به حوزه ي ادبیات خویش باعث غنی شدن ادبیات خود شدند. پیشرفت و رونق صنعت 

چاپ نیز به این امر سـرعت بخشیده بود و مـوجب انتـشار سریع این ترجـمه ها در سرزمین هاي مخـتلف 

  .می شد

نویسندگان و ادیبان فرانسوي از مرز هاي محدود فکري خود در گذرند و «همه عوامل فوق باعث شد که  

بر جهان و جهانیان از دیدگاه دیگري بنگرند، وتمدن و فرهنگ همه ي ملّت ها را ارج نهند و بدانند که چه 

وده اند، واین همان روحیه اي است بسیار اقوامی که پیش از ایشان داراي تمد نی درخشان و فرهنگی وسیع ب

تعبیر کرده  –بی مرزي در ادبیات  - ، یا جهان وطنی  ادبی Cosmopolitisme  Litteraireکه آن را به 

اند. و براساس این تعبیر می توان گفت که بزرگانی چون : فردوسی، گوته، شکسپیر و دانته فقط متعلّق  به 

  ).178و177:  1353؛حدیدي»(همه ي بشریتند مردم سرزمین خویش نیستند بلکه ازآنِ
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در میان مردم فرانسه هنوز بودند افرادي که در برابر جهان وطنی ادبی موضع می گرفتند و ادبیات فرانسه 

را، که متأثّر از ادبیات کشورهاي مشرق زمین، از یک سو، و کشور هاي همسایه، از سوي دیگر، قرار گرفته 

می دانستند. در چنین شرایطی براي در پیش گرفتن راهی نوین در زمینه » ی و صادراتیواردات«بود، ادبیاتی 

ي ادبیات، فرانسه نیازمند یک تحول اساسی بود، که این تحول در اواخر سده ي هجدهم رخ داد وهمه چیز را 

ی به رهبري فرانسویان براي مدت«دگرگون ساخت. دکتر حدیدي در مورد این تحول این چنین می نویسد: 

ناپلئون، در جنگ و صلح و حمله و گریز، به کشورهاي مختلف اروپا راه یافتند و با مردم این کشورها در 

آمیختند و بیش از پیش با ادبیات  و فرهنگ ایشان آشنا شدند و از آن بهره گرفتند. ادبیات رمانتیک، که 

دوستدار جهان وطنی ادبی که خود نیز  وارث ادبیات مختلف شرق و غرب، شکننده ي سنت هاي کهن و

  ).178(همان:» چهره اي از آن بود، در همین دوره ریشه گرفت

  

  عوامل جهانی شدن و گسترش ادبیات تطبیقی 3- 1- 2

اگر مراد از جهانی شدن ادبیات و ادبیات  تطبیقی این باشد که شاعران و نویسندگان دو زبان و دو فرهنگ 

ند، باید این اشتراکات را در ژرفاي افکار و آثار این شعرا و نویسندگان یافته و علل داراي مشترکات فکري هست

. عوامل تاثیرگذار در این کردبه وجود آورنده ي این تاثیر و تاثّرها  بین آن ها را جست و جو و بررسی 

بررسی  خاص و کلّیاشتراکات فکري بین نویسندگان و شعراي ملل مختلف را می توان در دو دسته عوامل 

     ).37: 1386؛(یوست                                                                            کرد.

  عوامل کلّی3-1- 1- 2

عوامل کلّی آن عواملی هستند که سبب جهان گیر شدن ادبیات می گردد و پژوهنده ي ادبیات تطبیـقی   

ر روابط ادبیات ملل مخـتلف مد نظـر قرار دهد. این عـوامل را در چـهار باید آن ها را به عنوان عوامل موثّر د

  دسته می توان گنجاند که هر یک از آن ها را در زیر به اجمال بررسی می کنیم.

احساس شخصیت هاي ادبی صاحب قریحه و چیره دست به نقص و عدم کفایت و خود جوشی ادبیات  

ین عامل جهانی شدن ادبیات به شمار می آید، بعضی از نویسندگان و قومی در برابر نیازهاي زمان، نخست

شاعران به دلیل مالل از سبک هاي سنتّی و صور فنّی ادبیات قومی، براي یافتن  موضوعات تازه از درون 

 ادبیات خود بیرون آمده، به انواع ادب در میان ملل دیگر توجه کردند و از آثار آن ها براي ایجاد تحول در

ادبیات خود تاثیر گرفته اند. البتّه همه ي شاعران و نویسندگان با این گونه تاثیر پذیري ها موافق نبودند این 

گروه معتقد بودند که تاثیر پذیري از آثار و افکار مـلل دیگر موجب فناي سنّت ها شده، میراث هاي ادبی را 



19 
 

ادبیات جهان نشانگر این واقعیت است که همیشه باید دانست که تاریخ  مـورد تهـدید قرار می دهد. اما

شکوفایی ادبیات در دورانی بوده است که ادبیات آن ملّت به دنبال فزونی و غناي خود از آثار دیگر ملّت ها  

  )38:تأثیر گرفته است. (همان

از  اثر دگرگونی هاي طبیعی و یا سیاسی  گروهی بردومین عامل جهانی شدن ادبیات هجرت است.  

کشوري به کشور دیگر هجرت می کرده اند. این مهاجرت ها باعث تأثیر گذاري اندیشه هاي مهاجران بر 

  تفکّرات و فرهنگ مردم کشور میزبان می شد.

سومین عامل کلّی وجود این اشتراکات فکري و جهانی شدن ادبیات جنگ میان ملّت ها و حکومت ها  

به جنگ هاي صلیبی اشاره کردکه با وجود ویرانگر بودن، موجب اثر ست. به عنوان نمونه ي بارز می توان 

گذاري و اثر پذیري گسترده ي ادبیات ملل مختلف از یکدیگر، و به وجود آمدن اندیشه هاي مشترك در میان 

  ملّت ها شده است.

ست به یکی دیگر از عواملی که موجب این اشتراکات شده وجود دین مشترك در میان بعضی از ملّت ها 

عنوان یک نمونه ي بارز می توان به فرهنگ اسالمی اشاره کرد که بر دو ادب ایرانی و عربی سایه افکنده است 

و از این رو ما مبانی مشترکی را میان این دو ادب می یابیم. بنابر این بررسی تطبیقی بین ادب فارسی و عربی 

  أثّر در میان این دو ادب خواهد رساند.ما را به نتایج پر باري از میزان و چگونگی تاثیر و ت

2 -1 -3-2عوامل خاص  

پیوند این عوامل نسبت به عوامل کلّی با ادبیات تطبیقی نزدیک تر است، عوامل خاص را می توانیم در 

  موارد زیر خالصه کنیم:

  کتاب: 3-2-1- 1- 2

ن اهمیت با ذکر موارد زیر کتاب براي یافتن چگونگی اثرپذیري و اثر گذاري بسیار با اهمیت است که ای

  مشخّص می شود:

  *آشنایی و تسلط بر معارف لغت و زبان

  *پژوهش در زمینه ي ترجمه ها

  *کتاب هاي نقد ادبی، روز نامه ها و مجلّه ها

*ادبیات جهان گردي: سیاحت نامه ها و سفر نامه ها از جمله عواملی هستند که اطّالعات ارزنده اي راجع 

  ختیار پژوهنده قرار می دهند.به ملّت ها در ا
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  بزرگان ادب: مترجمان و رابطه ها 3-2-2- 1- 2

بدیهی است که تر جمه ي یک اثر اندیشه هاي نویسنده ي آن اثر را به زبانی دیگر انتقال می دهد و این 

گ در انتقال در تحول اندیشه ها و فرهنگ آن جامعه موثّر خواهد بود. و چه بسا که یکی از نویسندگان بزر

نقش رابط، ادبیات مملکت دیگري را در میان مردم کشور خود رواج بدهد و ایشان را با ادبیات دیگر ملل  

  آشنا سازد.

  

  جمعیت ها و انجمن هاي ادبی  3-2-3- 1- 2

انجمن هاي ادبی مناسب ترین راه براي تأثیر جریان هاي ادبی و نیز بهترین وسیله براي تشویق بر اثر 

در بعضی از این انجمن ها مسائل ادبی دو زبان مطرح می شد و این امر خود باعث تأثیر  پذیري هستند.

  ).39:پذیرفتن از ادبیات سایر ملل می شود.(همان

  

  اهمیت ادبیات تطبیقی 4- 1- 2

اگر ادبیات تطبیقی را بیرون آمدن از مرز زبان هاي خودي و پیوستن به جرگه ي ادبیات جهانی بدانیم می 

  نیم امتیازاتی را براي این حرکت بر شماریم که بعضی از آنها عبارتند از:توا

داشتن تعامل با ادبیات سایر ملل و برقراري رابطه ي تأثیر و تأثّر با آن ها ، در وهله ي اول موجب رهایی 

ي آن ها را وارد ادبیات از سستی، رکود و انحطاط شده، با تعامل خود با ادبیات ملل دیگر می توان دستاورد ها

زبان و ادبیات خود کرده، وپس از پرورش آن در زبا ن خود و تعالی بخشیدن به آن ها موجب تکامل، پویایی، 

  بالندگی، تعالی و غناي ادبیات خود و ادبیات جهان شد.

ان جزئی از *از طریق ادبیات تطبیقی می توان ادبیات بومی را از انزوا و عزلت بیرون آورد، وآن را به عنو

  کلّ بناي میراث ادبی جهان در معرض افکار و اندیشه ها قرار داد.

*ادبیات تطبیقی نه تنها مکمل تاریخ ادبیات و اساسی نوین و استوار در نقد ادبی است، بلکه عامل بزرگی 

تفاهم در تحقیقات جامعه شناسی و درك صحیح آن هاست که می تواند جوامع بشري را به سوي ایجاد روح 

  و تعاون میان انسان ها سوق بدهد.

*از طریق مطالعات تطبیقی، هر ملّتی می تواند جایگاه خود را از دیدگاه دیگران مشاهده کند و بداند که 

ملل دیگر درباره ي او چگونه داوري می کنند. بر این اساس ملّت ها می توانند خود را بهتر بشناسند و اساس 

 ).19: 1388؛با دیگر ملّت ها ارزیابی کنند.(نجفیو چگونگی ارتباط خود را 
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  بررسی اجمالی تاثیر پذیري آثار شاعران فارسی زبان از ادب عربی -5- 1- 2

با وجود رونق و رشد فزاینده اي که ادبیات تطبیقی در یک و نیم قرن اخیر، به صورت یک علم جداگانه در 

با هم  انه در حوزه ي ادبیات فارسی و عربی، که شدیداًحوزه ي ادبیات معاصر و نقد نو داشته است، متأسف

آمیخته و ممزوج شده اند، به انجام مطالعات و پژوهش هاي تطبیقی در این زمینه در زبان فارسی توجه 

منابع در این زمینه بسیار کم و به «می گوید: به نقل از دود پوتا در این زمینه شمیسا ه است. چندانی نشد

است مثالً فصلی از کتاب ارزشمند صور خیال شفیعی کدکنی، کتاب مضامین مشترك در ادب صورت پراکنده 

محقّق  اشعار ناصر خسرو تالیف  ایران و عرب از دکتر دامادي، مقایسه هاي پراکنده اي که در کتاب تحلیل

ح حلبی بر آمده است یا حواشی مرحوم خزائلی بر بوستان، وشروح دیگر چون شرح یوسفی بر بوستان یا شر

سی قصیده ي ناصر خسرو و برخی از مقاالت مهدي مهدوي دامغانی و برخی از یادداشت هاي کزیمیرسکی بر 

  )14:1382 ؛(دود پوتا» دیوان منوچهري واز این قبیل

این عدم توجه در شرایطی است که استادان قدیم و جدید ایرانی با وجود داشتن تبحر کافی در این زمینه، 

پژوهش هاي تطبیقی میان این دو ادب نپرداخته اند و گویا تمایل چندانی به تألیف در این زمینه  چندان به 

  نداشته اند.

بررسی میزان و کیفیت تأثیر ادبیات عرب بر ادبیات فارسی، مبحث گسترده اي است که هنوز هم جاي آن 

اما جهت آشنایی کلّی با این مقوله، در  را دارد که از سوي محقّقان مورد پژوهش گسترده و عمیق قرار گیرد،

این فصل مباحثی را در این زمینه مطرح نموده و آن ها  را در حوزه ي ادبیات فارسی و عربی به اختصار مورد 

  برسی قرار داده ایم.

در این که شعر آغازین فارسی تحت تاثیر شعر عربی بوده است شکّی نیست، گر چه ممکن است عده اي 

که نه عرب است و نه عجم در طی پژوهش  دود پوتاآن را در باب شعر فارسی بپذیرند اما دکتر به سختی 

هاي خود، که آن ها را با تکیه بر اقوال فضال و شواهد متعدد از هر دو زبان انجام داده است، این امر را اثبات 

در » دود پوتا«اسالم اثبات نمود. دکتر  می کند. البتّه این مدعا به این معنی نیست که در زبان فارسی پیش از

در وجود شعر در ایران قبل از اسالم شکّی نیست. اسامی برخی از خنیا گران ایام «این زمینه می نویسد: 

باستان از قبیل بار بد، بامشاد وغیره که به ما رسیده  حاکی از این امر است که موسیقی و شعر در آن ایام 

  )28(همان:» رواج داشته است

در مورد کیفیت و ماهیت این اشعار گفته شده که این ها بیشتر اشعار کوتاه و ملحونی بوده اند که به رجز 

عربی شباهت بیشتر ي داشته اند. دود پوتا، با استناد به شواهدي ازقبیل شعر زیر که بنا به روایت، مردم بلخ 
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ق. سروده اند، این گونه می 119اقان در سال آن را در هجو اسد بن عبداللّه به سبب شکست موقّتش از خ

این نمونه ها ماهیت رجزي دارند و آدمی را متقاعد می کنند که شعر نخستینه ي فارسی وزن و «گوید: 

آهنگ و قافیه که سه عنصر اصلی شعر هستند، داشته است. به تدریج که شاعران ایرانی با نظام عروضی عرب 

  انواع پیشرفته و پیچیده ي بحور عروضی را شروع کردند. آشنا شدند سرودن شعر در همه ي

  از ختّالن آمدیه                               برو تباه آمدیه                        

  »آواره باز آمدیه                                 خشک ونزار آمدیه                       

  )30(همان:                                                                                             

که در این دوران سلطه با زبان زیرا چیزي نمی دانیم  تا دو قرن بعد از اسالم، از تاریخ ادبیات فارسی تقریباً

نویسی هم در این  عربی بود و شاعران و ادیبان ایرانی عربی را به زبان بومی خود ترجیح می دادند و عربی

دوره رسم زمانه بوده است. البتّه عوامل متعددي باعث از میان رفتن آثار فارسی، تا دو قرن نخست هجري، 

  شده اند که از آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

یان ـ فقدان عوامل انتقال چون راویان ـ چنانچه شعر عرب را حفظ کردندـ می تواند یکی از عوامل از م1

  رفتن اشعار فارسی این دوران باشد.

  ـ حمله هاي اعراب هم می تواند در نابودي اشعار فارسی موثّر باشد.2

ـ نویسندگان ایرانی عربی زبان دوره عباسیان که به زمینه هاي تاریخی و فلسفی عالقه داشتند، توجه 3

این عدم توجه و بی اعتنایی محقّقان  چندانی به گرد آوري آثار باقی مانده ي ادبی کشور خود نداشتند و

  ایرانی موجب شده که بسیاري از دیوان هاي کهن در محاق فراموشی قرار گیرند.

صرف نظر از این بخش از ادب فارسی که چیزي از آن به دست ما نرسیده، بررسی تأثیر ادب عربی بر دیگر 

نظر قوالب شعري و چه از نظر مضامین به  اشعار فارسی نشانگر این امر است که شاعران این اشعار چه از

 شدت از ادب عربی متأثّرند.     

 هویت ملی-2- 2

هاي جهان، هویت ملی از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع، هویت ملی براي یک براي تمام ملت

مل ي مرگ خواهد بود. هویت ملی، هم عاي روح براي بدن است که فقدان آن به منزلهملت، به منزله

گیري روح جمعی در یک ملت و هم وجه مشخصه و معرفه آن در میدان ملل دیگر است. همبستگی و شکل

در واقع، قوام و دوام زندگی توأم با عزت و آزادي یک ملت، به هویت ملی آن در معناي عام و گسترده بستگی 

 .دارد
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قومی، زبانی، اعتقادي، معیشتی،  تکوین هویت ملی، فرایندي طوالنی و پیچیده دارد. عوامل جغرافیایی،

دهند و هویت یک سرگذشت تاریخی، اعیاد و رسوم ... همه و همه طی اعصار و قرون دست به دست هم می

ي آن، از سازند. سپس در قالب تعلیم و تربیت و به طور کلی فرهنگ در معناي عام و گستردهملت را می

شود. از این رو است که کسانی از مادر به فرزند داده می شوند، مثل شیر کهنسلی به نسل دیگر منتقل می

ي شوند. هر چند که همهایرانی، کسانی آلمانی، کسانی فرانسوي، چینی، هندي، انگلیسی، عرب .... دانسته می

شوند. این عامل آنها در مفهوم انسانیت یکسان هستند. اما به اتکاي هویت خویش از دیگران بازشناخته می

 ها است که همان هویت ملی استو تشخیص معطوف به سجایاي ملی آن شناسایی

شیخاوندي هویت را مجموعه اي از عالئم ، آثار مادي ، زیستی ، فرهنگی و روانی می داند که موجب 

 ؛(میرزایی "شناسایی فرد از فرد ، گروه از گروه یا اهلیتی از اهلیت دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر می شود

1388  :140(. 

معنا شده است و تشخص به مفهوم برخورداري از مجموعه ویژگیها و » تشخص«هویت در لغتنامه دهخدا "

خصوصیات متمایز از دیگران است که موجب شناسایی و تمایز فرد از فرد ، گروه از گروه و یا اهلیتی از اهلیت 

 .)24: 1388 ؛(ابوالحسنی "ند نماید دیگري می شود در صورتی که کلیه اعضاء یک گروه و یا اهلیت را همان

وقتی که از هویت واقعی پدیده اي سخن به میان می آید ، باید آن سخن طوري باشد که نشان دهد  ..."

مشک آن است که خود «پدیده مزبور به راستی گویاي هیئت و ماهیت وجودي خویش است یعنی اگر بگوییم

، گفته هاي ما باید به ترتیب بر » تو اگر راست بودي،کج بودي ابروي«و » آفتاب آمد دلیل آفتاب«، و » ببوید

ماهیت و طبیعت هر یک از مشک یعنی عطرآگینی و آفتاب یعنی تابندگی و ابرو یعنی کمانی بودن داللت 

 .) 33:1378؛(الطائی "کند. در غیر اینصورت هر یک از آنها فاقد معنی ماهوي خود خواهد بود

صوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی و فرهنگی و روانی و فلسفی و زیستی هویت عبارت از مجموعه خ"

و تاریخی همسان است که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه به معنی یگانگی یا همانندي اعضاي آن با 

نه یکدیگر داللت کند و آن را و آنها را در یک ظرف زمانی و مکانی معین به طور مشخص و قابل قبول و آگاها

  .)139(همان :"ها و افراد متعلق به آنها متمایز سازد از سایر گروه
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can be valuable in other words, to value human life and gives identity. 

In this regard, great efforts have been made between all human beings  More responsibility and role in this context that 

the intellectuals of those communities  Poets and writers are also at the forefront of this battle. 

As a result of these thinkers, Mehdi Akhavan Sales in this field, including leading with his poetry has made great 

efforts  To his compatriots and eventually to the whole world realize their true selves and identity they consider 

essential and great show. 

Akhavan  poet who originally fought against oppression  And to people who are likeminded in this regard, he gives 

double value   And to those in their own camp to sleep or wake gone to give warning  And trying different ways to 

make people more aware. 

Arab poet Mahmoud Darwish in the social community and of the people   Why is that out of these difficulties and in 

early childhood all the hardships of a long-suffering people tasted  and grown with this  hardships. 

Although his poetry Darwish as a Akhavan in waking people up and down to tyranny and ultimately not elaborate 

identity  But in scenes of defending the territory against enemies is stylized in poetry  And by these weapons, such as 

video scenes to be painted. 

He speaks of the people  He wants to understand the world and the world  And the people who have to sleep against 

Zionist oppression silent  And knowin and seeing her have  Believe that there is a country called Palestine from time 

round and will be  So if they do not act his compatriots will stand to the last man and the last trachea  And in the field 

with his poetry, Arab and Arabic identity to the Zionists takes place and is proud of it. 
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