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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

مقاله پژوهشی

دریافت: 1399/1/24  پذیرش: 1399/4/21
رسول حیدری1  

چکیده 

مهــدی اخــوان ثالــث، شــاعر توانــای معاصــر، از معــدود شــاعرانی اســت که بــا دو رویکــرد متفــاوت درباره 
امــام رضــاg ســخن گفتــه  اســت. مطالعــۀ دفترهای شــعری اخوان نشــان مــی  دهــد کــه وی در دهه های 
نخســتین شــاعری خــود نــگاه خوش بینانــه  ای بــه ملزومــات بیرونــی و نمودهــای اجتماعی مکتــب رضوی 
نــدارد؛ امــا در اواخــر دورۀ شــاعری، ایــن تلقــی جــای خــود را بــه بــاور و فراتــر از آن عشــق و ارادت قلبــی 
بــه مقــام امــام رضــا g مــی  دهــد. ایــن دگردیســی در نظــام فکــری اخــوان ثالــث بــه عنــوان یــک شــاعر 
برجســته و دگراندیــش معاصــر بســیار حائــز اهمیــت اســت و نشــان می دهــد کــه شــعر دگراندیــش معاصــر 
نیــز از تأثیــرات اندیشــۀ رضــوی برکنــار نمانــده اســت. نظــر بــه اهمیت ایــن موضــوع، تحقیق حاضــر در پی 
تبییــن چگونگــی و چرایــی ایــن دگردیســی اعتقــادی اســت؛ بــه عبارتــی در ایــن پژوهــش در پــی پاســخ به 
ایــن ســؤالیم کــه تغییــر دیــدگاه اعتقــادی اخــوان بــه جایــگاه امــام رضــا g چگونــه و بــه چــه دالیلــی رخ 
داده اســت. روش تحقیــق بــه صــورت توصیفــی تحلیلــی اســت. بــا مــد نظــر قــرار   دادن آرا برخــی صاحــب 
نظــران و بــا تحلیــل اشــعار شــاعر، نتیجــه پژوهــش نشــان می دهــد کــه دگردیســی معرفتــی اخــوان بــر 
ــا  ــر اســاس فرضیــۀ »تکامــل«، شــاعر ب اســاس دو فرضیــۀ »تکامــل« و »تناقــض« قابــل تبییــن اســت؛ ب
تجدیــد نظــر در مواضــع پیشــین خــود، ســیری تکاملــی را تجربــه کــرده و بــا ارادت به ســاحت رضــوی، ُبعد 
دینــی اعتقــادی اندیشــه اش را بــه کمــال رســانده و بــر اســاس فرضیــۀ »تناقــض«،  شــاعر تــا پایــان عمــر در 

حیــرت و تناقــض معرفتــی بــه ســر بــرده اســت.

کلیدواژه ها: امام رضا g، ادبیات معاصر، شعر رضوی، دگردیسی معرفتی، مهدی اخوان ثالث.
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1. مقدمه

ادبیــات معاصــر ایــران با تمــام ویژگی های فکــری و ســاختاری آن، برایندی از جــدال تجّددطلبان 
دورۀ مشــروطه بــا نمودهــای ســّنت ایــران کهن اســت؛ این ادبیــات با رویکــردی نوگرایانــه، انتقادی 
و تکثرخــواه تــا بــه امــروز فــراز و نشــیب هایی را بــرای جســتن از بســیاری از قیــود ســّنتی پشــت 
ســر گذاشــته  اســت. در دورۀ مشــروطه، نویســندگان و شــاعران بســیاری به پیروی از روشــنفکران و 
دگراندیشــان، بــا پیــش کشــیدن موضوعــات اعتقادی، بســیاری از باورهــای عرف دینــی و مذهبی 
را بــه چالــش کشــیدند؛ »آنــان از یــک ســو اندیشــه های ناسیونالیســم ایرانــی را تدویــن کردنــد و از 
ســویی تاریــخ را بــه روایــت تازه تــری نوشــتند و تــا توانســتند اغــراق کردنــد و افتخــارات گذشــته را 
بــزرگ و بزرگ تــر جلــوه دادنــد. آنــان در ایــن راســتا و بــرای بــر انگیختــن  عواطــف ضــد اســتعماری 
بــه تحریــک عواطــف ملــی و مذهبــی پنــاه بردنــد تا بــه ملت بگوینــد مــا  روزگاری ملتــی بــوده ایم با 
اقتدار«)آجودانــی، 1393: 117(. نتیجــۀ ایــن امــر ظهــور شــاعران و نویســندگانی چــون »میرزاده 
عشــقی« در آن دوران و » اخــوان ثالــث « در دورۀ معاصــر بــود کــه  بــا تاکیــد بر ناسیونالیســم ایرانی، 
منتقــد ســّنت دینــی و مذهبــی حاکــم بــر جامعــه ایرانــی بودنــد. اگــر شــاخصه های فکــری اخوان 
را در چنــد مــورد انگشت شــمار خالصــه کنیــم، بــی گمــان دل مشــغولی هــای دینــی و اعتقــادی از 

مهم تریــن آن هاســت. 

 یکــی از مفاهیــم اساســی در حــوزۀ تشــیع و از آن میــان تشــّیع ایرانی، »ســیره رضــوی« و جایگاه 
امــام رضــا g  اســت کــه تاثیرانکارناپذیــری در فرهنــگ ایرانــی و بــه ویــژه در متــون نظم و نثــر ادب 
فارســی داشــته اســت. در ادبیــات معاصــر نــه تنهــا از ایــن تأثیر کاســته نشــده بلکــه با نگــرش های 
مختلــف و شــیوه های متنوع تــری نمایــان شــده  اســت. بــا وقــوع انقــالب اســالمی و پر رنگ شــدن 
موضوعــات فرهنگــی اعتقــادی، گــروه قابــل توجهــی از شــاعران در حــوزۀ شــعر آیینــی و والیــی و 
ادبیــات پایــداری، بــا تمرکــز بــر شــخصیت اثرگــذار امــام رضــا g و پیونــد آن بــا مبحــث والیــت، 
اخــالق و ســبک زندگــی اســالمی، بیــش از پیــش بــر اهمیــت جایگاه ســیره رضــوی تاکیــد کردند. 
بــا توجــه بــه اهمیــت مقــام شــعری اخــوان ثالــث در ادبیــات معاصــر، آگاهــی از جهت گیری هــای 

اعتقــادی و بــه خصــوص نگــرش او بــه مکتــب و فرهنــگ رضــوی  اهمیــت ویــژه ای دارد.
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1-2. بیان مسئلۀ پژوهش

شــعر اخــوان عــالوه بــر توجــه بــه موضوعــات مرتبــط بــا ایــران باســتان و موضوعــات اجتماعــی 
و موضع گیری هــای سیاســی، منعکس کننــده برخــی اظهــارات دینــی و اعتقــادی اوســت. 
مطالعــه آثــار او بــه خصــوص مقایســه بیــن دفترهــای اولیــه و دفترهــای  اخیــر او نشــان می دهــد 
کــه نوعــی ناهماهنگــی در متــن ســروده های او در نــگاه بــه مقــام امــام رضــا g و توســل بــه او و 
آداب و مناســک مرتبــط بــا ایــن عقیــده وجــود دارد. وجــود ایــن تنــوع و تفــاوت و عالقــه بــه واکاوی 
جنبه هــای ایــن تضــاد، انگیــزۀ اصلــی بــرای انجــام ایــن پژوهــش بــوده اســت. از آنجــا کــه بــرای 
پــی بــردن بــه مشــخصه های اعتقــادی یــک شــاعر، الزم اســت منظومــۀ فکــری و نظــام معرفتــی او 
را بــه عنــوان یــک کل در نظــر گرفــت تــا از ایــن طریــق بــه نتیجــۀ مشــخص و شــفاف تری دســت 
یافــت،  بــر ایــن اســاس داوری دربــارۀ اخــوان و اظهــارات او راجــع بــه امــام رضــا g و مالزمــات 
ایــن عقیــده، نیــاز بــه شــناخت جهان بینــی او دارد؛ بــر خــالف نــگاه معمــول که اخــوان را شــاعری 
بــی اعتنــا بــه اعتقــادات دینــی معرفــی می کنــد، وی از جملــه شــاعرانی اســت کــه مقولــۀ دیــن و 
مذهــب را ســخت جــّدی گرفتــه اســت؛ دل مشــغولی او بــا دیــن، حّتــی در انتخــاب نــام فرزنــدان 
ــًا  ــه اساس ــاملو ک ــون ش ــاعری چ ــالف  ش ــر خ ــت. او ب ــوده اس ــر نب ــی تأثی ــز ب ــش نی و کتاب های
منطــق دینــی را بــر نمی تابــد، بــه آموزه هــای دینــی عالقه منــد اســت؛ امــا بــه نظــر می رســد در 
گزینش هــای اعتقــادی خــود دچــار نوســان و تشــکیک اســت و در برهه هــای مختلــف بــه آیین هــا 
ــتانی از  ــی و باس ــر ایران ــت پیامب ــه زردش ــه او ب ــت؛ توج ــده اس ــد ش ــی عالقه من ــان مختلف و ادی
شــناخته ترین جنبه هــای تفکــر اوســت. ایــن دلبســتگی، حاصــل انــس و الفــت دیریــن و عمیــق 
او بــا آموزه هــای زردشــتی اســت. از طرفــی مــزدک نیــز مــورد ســتایش اوســت؛ از ایــن جهــت کــه 
معتقــد اســت کــه مــزدک  بــر خــالف زردشــت کــه تعالیــم اش بیشــتر اعتقــادی و آیینــی اســت، 
دربــارۀ مســائل اجتماعــی و تربیتــی بیشــتر و ملموس تــر ســخن گفتــه اســت. وی مــزدک را تالــی 
د« تعالیــم زردشــت می دانــد. اندیشــه های اشــتراکی و بــه  یــا بــه تعبیــر خــودش »مکمــل و مجــدِّ
تعبیــری کمونیســتی مــزدک مهم تریــن عامــل عالقه منــدی اخــوان بــه اوســت)اخوان،1390ت: 
156(. مانــی، ســومین پیامبــری ســت کــه اخــوان بالفاصلــه پــس از زردشــت و مــزدك بــه عنــوان 
پیامبــری ایرانــی ســتوده اســت؛ بــودا، پیامبــر هنــدوان نیــز بــه دلیــل ویژگی هــای خــاّص 
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شــخصیتی، بــه خصــوص روح صوفــی منشــی و دنیاگریزانه اش، ســخت مقبــول طبع اخــوان واقع 
شــده اســت؛ اّمــا »مزدشــت« راهــکار نهایــی او بــرای تحّقــق آمــال شــاعرانۀ اوســت؛ ترکیبــی از نــام 
مــزدك و زردشــت: »مزدشــت، نامــی پیونــدی اســت کــه مــن از »مــزدك و زردشــت« آن دو دریــا، دو 
خورشــید جاودانــه ســاخته ام، نــام شــخص خاّصــی نیســت. مــن چنیــن اندیشــیده ام که مزدشــت 
پیونــدی و ترکیبــی از میوه هــا و نتایــج زیبــا، خردمندانــه و امروزیــن اندیشــه های آســمانی و زمینــی 
زردشــت و مــزدك توانــد بود«)اخــوان، 1389ب : 311( آیینــی کــه بــه گفتــه خــودش یــک نفــر 
پیــرو دارد و آن خــود اوســت و در آن دورۀ اســباب طعنــه و ســرزنش بســیاری از شــاعران و منتقــدان 

را فراهــم کــرده بود)عظیمــی و طّیــه، 1393: 935(.

یکی آزاده مردم، ساده اندیش                            ندانم چند و چون مکر و فن ها 

نه شرقی و نه غربی و نه تازی                        همی گویم نه پرچون پر سخن ها 

راه آزادگر »مزدشت« پویم                                     نه راه غرب و شرق و راهزن ها 

                                                                                                         )اخوان،1389ب : 134(

ــا مجموعــه ای از دیدگاه هــای نســبتًا  ــان پیــش از اســالم، ب ــه ادی ــار عالقه منــدی شــاعر ب درکن
متضــاد دربــارۀ دیــن اســالم مواجه ایــم. تردیــدی نیســت کــه اخــوان در ســال های آغازین شــاعری 
خــود، اغلــب بــه هــر آنچــه »میــراث تازیــان« اســت مــی تــازد و حتــی در مــواردی برخــی اعتقــادات 
اســالمی یــا دســت کــم شــیعی را بــه چالــش می کشــد؛ بــا ایــن حــال شــاعر خــود را از هــر گونــه 
اّتهامــی مبــّرا می دانــد و معتقــد اســت کــه اظهاراتــش از ســنخ ســتیزۀ دینــی نیســت و روی ســخن 
او بــا اعــراب اســت؛ »اشــتباه نکنیــد آنچــه مــن در ایــن زمینــه می گویــم ربطــی بــه دیــن اســالم 
نــدارد. هوچــی هــا و مغرضــان داد و قــال نکننــد... مشــتی غارتگــر و مهاجــم عــرب از بنــی امّیــه 
و بنــی عبــاس بودنــد کــه بــه بهانــۀ رواج اســالم، مرتکــب چــه بســیار جنایت هــا شــدند کــه روح 
اســالم از آن بســا کــه بیــزار هــم باشــد«)همان، ب: 64(. برخــی از ســروده هــای وی نیــز بــه طــور 
کلــی انــکار ادیــان و پیــام آورانــش اســت و بــا عصیان همراه اســت؛ اشــعاری چــون خفتــگان، از آن 
ســوی پایــان و مــرداب از ایــن ســنخ هســتند)همان، 1389 الــف: 41، 89 و 134(. او در نــگاه بــه 



67
بررسی دگردیسی معرفتی مهدی اخوان ثالث در نگاه به مکتب رضوی     )حیدری(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

ادیــان، جنبه هایــی را تأییــد می کنــد کــه همســو بــا اخــالق و فضیلــت انســانی اســت؛ بــه عبــارت 
دیگــر، مــالك و معیــار او در برتــری یــک عقیــده، میــزان توجــه بــه معیارهــای انســانی در گفتــار 
ــک  ــی و ایدئولوژی ــازی مذهب ــدی و فرقه س ــوع جناح بن ــر ن ــبب، ه ــن س ــه همی ــت و ب ــل اس و عم
را تقبیــح می کنــد: »امــروز مذهــب، خاّصــه بــرای کســانی کــه یــك ســر و گــردن از محیــط خــود 
باالترنــد و مواریــث گذشــته را ســبك ســنگین میکننــد، مســئله مهمــی نیســت، آنچــه مهــم اســت 
شــیوه تفّکــر و بینــش آدمیــان روشــن اندیش اســت... آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه انســان 
امــروز بــا شــّم و بینــش بشــری و اجتماعــی، بــه حقایــق زندگــی آزاد و شــرافتمند امروز آشــنا باشــد. 

این هاســت آنچــه مقــّدس و شــریف اســت«)همان، 1348: 102-101(.  

موضــوع حائــز اهمیــت دیگــری کــه توجه بــه آن ضــرورت دارد، جایــگاه اخــوان در »شــعر آیینی« 
اســت؛ عمدتــًا در پژوهش هایــی کــه دربــارۀ شــعر اخــوان انجــام می شــود ســبک و زبــان شــعری 
ــت  ــارۀ سیاس ــای او درب ــتان گرایی و دیدگاه ه ــز باس ــری  نی ــوزۀ فک ــت و در ح ــه اس ــورد توج او م
ــی«  ــعر آیین ــر »ش ــا از منظ ــد ام ــکیل می ده ــر را تش ــات اخی ــگ تحقیق ــش پررن ــه، بخ و جامع
ــارۀ  ــگاه درخــور توجهــی دارد. از ایــن میــان، ســروده های آیینــی او درب ســروده های اخــوان جای
مقــام و منزلــت امــام رضــا g  هــم از نظــر کّمــی، هــم از نظــر کیفی و اســتواری ســخن، در ســطح 
باالتــری از بســیاری از شــاعرانی اســت کــه در حــوزۀ شــعر والیــی و آیینــی مطــرح هســتند و ایــن 

مســئله ای اســت کــه در پژوهــش مرتبــط بــا اخــوان از آن غفلــت شــده اســت.

1-3. پرسش های پژوهش

1. سیر تطور فکری و اعتقادی اخوان دربارۀ جایگاه و منزلت امام رضا g چگونه است؟

2. دگردیســی معرفتــی اخــوان را در نــگاه بــه مکتــب و فرهنــگ رضــوی، بــر چــه اساســی و بنــا به 
چــه دالیلــی می تــوان تبییــن و توجیــه کــرد؟
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1-4. اهداف و اهمیت پژوهش

بنــا بــر مقّدمــات یــاد شــده، هــدف ایــن پژوهش، بررســی ســیر تطــّور معرفتــی اخــوان در نــگاه به 
مکتــب رضــوی و نهایتــا تحلیــل علــل و ریشــه های دگردیســی و چرخــش اعتقــادی او دربــارۀ امــام 
رضــا g اســت.  بــه ایــن منظــور ســعی بــر آن اســت بــا مقایســۀ محتــوای اشــعار و داللت هــای 
معنایــی آن، همچنیــن مــد نظــر قــرار دادن تاریــخ ایــن اشــعار )بــر اســاس ترتیــب چــاپ( چگونگی 
و چرایــی ایــن تغییــر دیــدگاه را دریابیــم. ایــن دگردیســی و تغییــر از آن جــا کــه متعّلــق بــه یکــی از 
شــاعران برجســته معاصــر اســت، اهمیــت بســزایی دارد و نشــان می دهــد کــه شــعر دگراندیــش 

معاصــر نیــز از تأثیــرات اندیشــه رضــوی برکنــار نمانــده اســت.

1-5. روش تحقیق

روش تحقیــق  بــه صــورت توصیفــی تحلیلــی اســت؛ در ابتــدا شــواهد شــعری مرتبــط بــا موضوع 
تحقیــق از میــان اشــعار شــاعر، انتخــاب شــده و در مرحلــه بعــد بــا اســتناد بــه کتاب هــای جنبــی 

دیگــری کــه در تقویــت بحــث موثــر بــوده،  نقــد و بررســی شــده اســت. 

1-6. پیشینه تحقیق   

 از پژوهش هایــی کــه دربــارۀ موضــوع ایــن پژوهــش صــورت گرفتــه اســت، می تــوان بــه ایــن موارد 
اشــاره کــرد: توفیقــی )1398( در مقالــه ای بــا عنــوان »مشــهد و عناصــر هویتی آن در شــعر مهدی 
اخــوان ثالــث« بــه موضوعاتــی کــه در ارتبــاط بــا خراســان اســت و در شــعر اخــوان بازتــاب یافتــه، 
پرداختــه اســت؛ موضوعاتــی چــون روابــط شــخصی اخــوان بــا مــردم خراســان، لهجۀ مشــهدی در 
شــعر اخــوان، تاثیرپذیــری او از ســبک خراســانی و مــواردی از ایــن دســت. در ایــن میــان، حضــور 
ــاه بررســی شــده اســت.  ــه صــورت توصیفــی و کوت ــام رضــا و حــرم رضــوی در شــعر اخــوان ب ام
بادلــو، امیراحمــدی و عشــقی ســردهی )1397( نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان »بررســی مولفه هــای 
اعتقــادی در اشــعار اخــوان ثالــث و احمــد شــاملو از دریچــۀ نظریــۀ بینامتنیــت«، تاثیر کالم قــرآن و 
احادیــث و روایــات را در شــعر ایــن دو شــاعر بررســی کرده انــد. بیــگ زاده و شــاهرخی )1397( در 
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پژوهــش خــود بــا عنــوان »تحلیــل تقابــل واژگانــی شــعر رضــوی دفــاع مقــدس« بــا بررســی اشــعار 
ــر تقابــل  ــا تاکیــد ب ــه تحلیــل زبانــی و ســاختاری ایــن اشــعار ب رضــوی شــاعران دفــاع مقــدس ب
ــادآور شــده اند.  زوج هــای واژگانــی و معنایــی پرداختــه و تاثیــر آن را در شــناخت ســاختار متــن ی
ــوان  ــا عن ــر ب ــعر معاص ــوزه ش ــری در ح ــش دیگ ــگ زاده )1397( در پژوه ــه و بی ــی زنگن رحیم
»جلوه هــای پایــداری در مناظره هــای امــام رضــا g و ســروده های صفــارزاده و گرمــارودی« بــه 
ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ایــن دو شــاعر، در ســروده های خــود بــه مفاهیمــی چــون شــجاعت در 
رویارویــی بــا منکــران، آزاد اندیشــی، شــکیبایی، آگاهــی بخشــی و مــواردی از ایــن دســت کــه در 
مناظــرات امــام رضــا g نمــود دارد، توجــه ویــژه ای داشــته اند. بیــگ زاده و الماســی )1395( در 
مقالــه ای بــا عنــوان »جلوه هــای اوصــاف رضــوی در خراســانی های یداللــه بهــزاد کرمانشــاهی« 
بــه تحلیــل محتــوای شــعر شــاعر پرداختــه و بــا اشــاره بــه فضیلت هــای امــام رضــا ع از زبان شــاعر، 
آن هــا را دســته بندی و بررســی کرده انــد. بیــگ زاده و کیانــی )1394( در مقالــۀ »شعشــۀ خورشــید 
خراســان در مثنــوی مــادر آهــوان احمــد عزیــزی« پیــام ایــن مثنــوی آیینــی را غریب نــوازی امــام 
ــه طورکلــی اغلــب  رضــا  g عنــوان کــرده و آن را نجــوای انســان غریــب امروزیــن دانســته اند. ب
پژوهشــگران، هــر یــک از زاویــه ای بــه ایــن تاثیــرات توجــه کرده انــد و پژوهــش مســتقلی کــه  بــه 
طــور خــاص بــه دگردیســی فکــری اخــوان در نگــرش بــه جایــگاه امــام رضــا g پرداختــه باشــد، 

یافــت نشــد.

2. بحث

2-1. سیر دگردیسی معرفتی اخوان در نگاه به مکتب رضوی

ــا دفتــر »ســال دیگــر ای دوســت ای   جســت وجو در دفترهــای شــعری اخــوان، از »ارغنــون« ت
همســایه« کــه جدیدتریــن اشــعار منتشــر شــده اوســت، نشــان می دهــد کــه عــالوه بــر تشــّتتی که 
عمومــًا در الهّیــات  او وجــود دارد بــه طــوری کــه هــم از دیــن زردشــتی و مزدکــی ســخن می گویــد، 
هــم از آییــن بودایــی، هــم از اســالم، مواضــع او بــه طــور خــاص در نــگاه بــه اســالم نیــز یک دســت 
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ــرد  ــا دو رویک ــالمی ب ــث اس ــیاری از مباح ــاره بس ــع او درب ــن رو در مواض ــت. از ای ــو نیس و همس
مواجه ایــم: گرایش هــای غیــر همســو کــه اغلــب  مربــوط بــه دوره جوانــی اوســت و گرایش هــای 

همســو کــه بیشــتر مربــوط بــه اواخــر دورۀ شــاعری اوســت.

ــای  ــه آیین ه ــش ب ــی، گرای ــنن دین ــی س ــد برخ ــد، نق ــر خداون ــان در براب ــون عصی ــواردی چ م
زرتشــتی و مزدکــی و مانــوی، نقــد متولیــان دینــی، می و مســتی، تغّزل هــای جســمانی و فرودین و 
موضوعاتــی از ایــن دســت می توانــد بــه عنــوان برخــی مســائل غیــر همســو بــا معتقدات اســالمی 
ــات و  ــاب آی ــد، بازت ــتایش خداون ــون س ــی چ ــی موضوعات ــود. از طرف ــی ش ــوان بررس ــعر اخ در ش
ــه عرفــان  مفاهیــم قرآنــی، تکریــم پیامبــر n و ائمــه b بــه خصــوص امــام رضــا g، توجــه ب
اســالمی و... مــواردی اســت کــه همســو بــا معتقــدات اســالمی اســت.  بســامد بــاالی موضوعــات 
 ،gاخیــر در دو دفتــر پایانــی او، ایــن دگردیســی را تاییــد می کنــد. از ایــن میــان  امامت امــام رضا
عظمــت و شــأن او و بالطبــع تقــّدس حــرم و ثــواب زیــارت مرقــد مطهرشــان، آداب و ادعیــه ای کــه 
زائــران در زیــارت مرقــد بــه جــا می آورنــد و حّتــی حرمــت زائــران امــام رضــا موضوعاتــی اســت کــه 
در دیــن اســالم و بــه طــور خــاص در مذهــب تشــّیع بدان هــا تأکیــد شــده اســت. رویکــرد اخــوان 
در حیــات شــعری خــود بــه ایــن مســائل، یک دســت نیســت و نشــان از تکامــل معرفتــی یــا تغییــر 
ــن  ــه ســاحت رضــوی  دارد. ای ــگاه ب ــه و دگردیســی در جهــان بینــی دینــی او بخصــوص در ن روی
دگردیســی و فــراز و نشــیب خــاص دیــدگاه مذهبــی و اعتقــادی او نیســت و حّتــی شــیوه شــعری او 
را نیــز بــه چنــد دوره تقســیم کرده اند)زرقانــی، 1383: 426(.  در یــک نــگاه کلــی، اخــوان در دو 

دورۀ متفــاوت، دو نــگاه متفــاوت بــه مکتــب  رضــوی دارد:

2-1-1. دورۀ نخست؛ نقد و اعتراض

  همــان طــور کــه پیــش تــر گفتــه شــد، اخــوان در اوایــل حیــات شــعری خــود دلبســتگی فراوانــی 
بــه میــراث ایــران باســتان دارد. ایــن دلبســتگی گاه در کســوت توجــه بــه اســطوره ها و پهلوانــان 
ــان  ــای ادی ــه آموزه ه ــتگی ب ــن و گاه در دلبس ــان که ــه زب ــدی ب ــت، گاه در عالقه من ــی اس ایران
ایــران باســتان و پیامبران شــان اســت. تلقــی و برداشــت اخــوان در ایــن دوران، هماننــد شــاعران 
آرکائیســت مشــروطه نظیــر عــارف قزوینــی و میــرزاده عشــقی ایــن اســت کــه وفــاداری بــه ایــران 
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باســتان در مخالفــت و تقابــل بــا باورهــای مذهبــی رایــج روزگارشــان نمــود و مصداق پیــدا می کند. 
ــا فردوســی و پهلوانــان شــاهنامه  از ایــن نظــرگاه اســت کــه اخــوان در ایــن ســال ها خراســان را ب
ــهد دارد؛ از  ــوی در مش ــگ رض ــگاه فرهن ــوی و جای ــوذ معن ــه نف ــری ب ــه کمت ــد و توج می شناس
طرفــی بــه نظــر می رســد اخــوان هماننــد بســیاری از شــاعران کــه معمــوال در آثــار اولیــۀ خــود خــط 
مشــی مشــخصی در جهت گیــری هــای فکــری و اعتقــادی خــود ندارنــد، تحــت تاثیــر هیجانــات 

ــی قــرار گرفتــه اســت. ــه دورۀ جوان آرمان خواهان

اشــعار ایــن دوره اغلــب از دفتــر »زمســتان« اســت؛ یعنــی دومیــن دفتــر شــعری اخــوان بعــد 
ــه  ــال 1335 ب ــه س ــی ک ــور جوان ــال های پرش ــف او در س ــالت و عواط ــل تأم ــون و حاص از ارغن
چــاپ رســید. نقدهــای دینــی او در ایــن ســال ها بــی پرواتــر و تنــد و تیزتــر اســت و بــه خصــوص 
ــر »ارغنــون« نشــان می دهــد کــه دیدگاه هــای دینــی و نظــام فکــری اش،  ســروده های او در دفت
خالــی از  مواضــع هیجانــی و عاطفــی نیســت. مهم تریــن و آشــکارترین رویکــرد انتقــادی او، نــگاه 
منفــی شــاعر بــه تاثیــر بــارگاه رضــوی بــر خراســان آن روزهاســت کــه در دو بیــت در دفتــر ارغنــون 
آمــده اســت؛ شــعری کــه ســال 1326 یعنــی در 19 ســالگی در مشــهد ســروده اســت. اخــوان 
در توضیحــات ایــن دو بیــت نوشــته کــه خواننــده مختــار اســت بــه جــای »عزیــزی«، »امامــی« بــه 
کار بــرد. مصرع نخســتین چنیــن اســت:  ری دماونــدی دارد، همــدان الوندی...)اخــوان، 1388، 

.)147 ج1: 

بنــا بــه مســتندات تاریخــی، مــراودات فرهنگــی امــام رضــا g در مــرو و تــوس و منــش و رفتــار 
ایشــان در ســال های ورود، مــردم آن دیــار را مشــتاق خــود کــرد و چهــرۀ فرهنگــی خراســان را هــم 
در زمــان حیــات او و هــم بعــد از شــهادت ایشــان تغییــر داد. خراســان امــروز نیــز تحــت تاثیــر وجهۀ 
علمــی، سیاســی و قدســی اوســت تــا جایــی کــه ســبک زندگــی اســالمی در خراســان امــروز متاّثــر 
ــِر آن  ــواِن عصیانگ ــال اخ ــن ح ــا ای ــور، 1396: 21( ب ــین پ ــان است)حس ــوی ایش ــور معن از حض
روزهــا چهــرۀ فرهنگــی شــهر را نمی پســندد. در دو ســروده از دفتــر »زمســتان«، نگــرش اخــوان 
بــه اقامــه نمــاز و زیــارت حــرم مطهــر و التــزام مــردم مشــهد بــه ایــن مقّدســات بــا انتقــاد و ســرزنش 

همــراه اســت:
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ششــصد هــزار انســان کــه برخیزنــد و خســبند/ بــا بانــگ محــزون و کهنســال نقــاره/ دایــم وضــو 
را نــو کننــد و جامــه کهنــه / از ابــروی خورشــید تــا چشــم ســتاره / وز حاصــل رنــج و تــالش خویــش 
محروم)اخــوان، 1390الــف: 68( اخــوان ایــن شــعر را در شــهریور ســال 1331، در 25 ســالگی 
در مشــهد ســروده و ناگفتــه پیداســت کــه ســخن از صــدای نقــارۀ حــرم و بــه تبــع آن وضــو گرفتــن 
مــردم بــرای اقامــۀ نمــاز اســت. بــه نظــر می رســد تأســف وی از چنیــن مشــاهداتی بیشــتر از آنکــه 
بــه معنــی مخالفــت بــا اعتقــادات مــردم باشــد، متوّجه این مســئله اســت کــه مردمی چنین کوشــا 
در امــر دیــن، در رســیدن بــه حقــوق انســانی و رفــع نیازهــای مــاّدی خــود کاهــل و بــی نصیب انــد. 
در شــعری دیگــر بــه نــام »خفتــه« دقیقــًا بــا مضمونــی مشــابه شــعر قبلــی مواجه ایــم: توصیفــی 
تیــره از صــدای نقــاره و اذان و ســخن از غفلــت و انفعــال مــردم: آمــد مــرا بــه گــوش غریــوی کــه 
می کشــید/ نّقــاره بــا تغّنــی منحــوس و دلخــراش/ ناقــوس شــوم مــرده دالن اســت کــز لحــد/ ســر 
بــر کشــیده اند بــه انگیــزه معــاش/ .../ تــوأم بــه ایــن ســرود پــر ابهــام مذهبــی/ در آســمان تیــره 
ــرز  ــر الب ــدند از ب ــان ش ــوش/ »غلت ــه گ ــدم ب ــه می آم ــروش ک ــس خ ــی ز ب ــا/ گفت ــب غراب ه نعی

آب هــا« ...)همــان: 33-6(

بــا اینکــه اخــوان اهــل مشــهد اســت و بارهــا از تعّلــق خاطــر خــود بــه خراســان ســخن گفتــه و از 
بــزرگان آن دیــار، از مــرادش فردوســی گرفتــه تــا ادبایــی چــون محمــود فــّرخ، گلشــن آزادی، عمــاد 
خراســانی و دیگــران بــه نیکــی یــاد کــرده، اّمــا در مقالــه ای بــا عنــوان »تــوس دیــروز، مشــهد امروز« 
از تعّصــب و جهــل عــده ای انتقــاد کــرده اســت)اخوان، 1384: 215( در شــعر »نظــاره« از دفتــر 
»زمســتان« هــم کــه در همــان شــهریور 1331 در مشــهد ســروده،  بــا نگاهــی تیــره و منفــی، تلقی 
مذهبــی و ســنتی مــردم خراســان را نقــد کــرده اســت: بــاز فتــادم بــه خراســان مرگبــار/ غمــزده، 
خامــوش، فروخفتــه، خصــم کام/ دزدی و بیــداد و ریــا انــدر آن حــالل/ حّریــت و موســقی و مــی در 

آن حرام)همــان: 65(.

نــگاه اخــوان در ایــن ســال ها اومانیســتی اســت و  اساســًا  اعتقــادی  بــه قدســّیت نقــاره و زیــارت 
و نظایــرش  نــدارد.  حتــی بــه ادیــان نیــز بــا نگــه انســانی مــی نگــرد؛ زردشــت را مــی پســندد چــون 
گمــان او ایــن اســت کــه بــه آزادی انســان ارج نهاده)همــان، 1389ب: 134 و 157( و مــزدک را 
می ســتاید چــون بــه زعــم او به  برابــری و اشــتراک منافــع انســان ها رای داده اســت)همان، 1393، 
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ج3: 163و 238( و مانــی و بــودا را بــه دلیــل ترویــج اخــالق انســانی شایســته درود می داند)همان، 
1384: 101و  166(. ایــن نــوع اعتراضــات روحیــه غالــب اخــوان در طرح اینگونه مســائل اســت. 
اخــوان اعتقــاد دارد کــه »ارج از ســودمندی خیــزد و زیبایــِی هــر کار انســانی« )همــان،1390ب: 
61-60( و ایــن شــعار همیشــگی او در برخــورد بــا ایــن مســائل اســت. در مؤخــره »از ایــن اوســتا« 
نیــز همیــن عقیــده را می بینیــم: »بــه نظــر مــن هیــچ امــری »ثابــت و مقــّدس« نیســت مگــر آنکــه 
بــرای زندگــِی عالــِی روحــی، ســودمند و الزم باشــد. برای یک »شــرف طبیعی« الزم باشــد، مســلمًا 
ــر جامعــه مــا جــاری و  ــه تحمیــل ب ــم و ب بســیاری و شــاید تمــام قیــود و ســّنت هایی کــه مــا داری
حاکــم اســت، غیــر الزم و عبــث و نابهنجــار اســت«)همان، 1390ت: 160( بــا ایــن نــگاه و طــرز 
تلقــی اســت کــه بســیاری از مقّدســات بــرای او رنــگ مــی بــازد و آن هــا را از مقولــه امــور »غیــرالزم و 

نابهنجــار« می دانــد.

2-1-2. دورۀ پسین؛ ستایش و ارادت

ــم  ــی مه ــوان اصل ــه عن ــوی را ب ــب رض ــاعر، مکت ــودکه ش ــامل می ش ــال هایی را ش ــن دوره، س ای
ــه دفــاع از مقــام امــام رضــا g می پــردازد. اخــوان  ــر نهــاده، ب و تاثیرگــذار می پذیــرد و پــای فرات
تعریــف خــاص و متفاوتــی از »شــعر« دارد کــه می تــوان ایــن تحــّول فکــری را بــر اســاس ایــن تعریف 
تبییــن کــرد؛  او معتقــد اســت کــه »شــعر محصــول بــی تابــی هــای آدمــی اســت در لحظاتــی کــه 
ــد  ــه پیون ــان، 1382: 394(. آنچ ــرار می گیرد«)هم ــوت ق ــعور نب ــر و ش ــعر برت ــو ش ــی در پرت آدم
دهنــده ســتایش های اخــوان از امــام رضــا g  بــا ایــن تعریــف اســت، تأکیــد او بــر »آفرینش شــعر 
ــه شــعور و دریافتــی می رســد کــه او  ــه شــاعر ب ــی ک ــی« اســت؛ لحظه های ــی تاب در لحظه هــای ب
 ،g را وادار بــه آفرینــش شــعر می کنــد؛ از بیــن چهــار ســروده اصلــی او در ســتایش امــام رضــا
دســت کــم دو شــعر )یــا علــی بــن موســی الرضــا g و علی بــن موســی الرضــا ای شــهی... ( که از 
نظــر کّمــی هــم غالــب اشــعار او را در ســتایش امــام رضــا g تشــکیل می دهــد، بــه نحــو روشــنی 
حاکــی از نوعــی بــی تابــی و درماندگــی اســت؛ لحظه هایــی کــه شــاعر در معــرض همــان یافــت و 
شــعور متعالــی قــرار گرفتــه و نتیجــه آن آفرینــش ایــن اشــعار شــده اســت. اخــوان در مقدمــۀ یکــی 
از ایــن اشــعار، ســروده خــود را »شــکوا و توّســل« دانســته نــه »لقلقــه لســان« کــه در واقــع تأییــدی 
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اســت  بــر اینکــه ایــن ســروده ها در »لحظــات  بــی تابــی« رخ داده اســت. بــر ایــن اســاس شــاعر در 
ایــن دوره بــا »شــعور« و یافتــی متعالــی و متفــاوت از دورۀ اول بــه منزلــت و مقــام رضــوی نگریســته 

اســت.

ــر اســاس ترتیــب انتشــار دفترهــای شــعری اخــوان اســتدالل کنیــم، یافته هــا  اگــر بخواهیــم ب
نشــان می دهــد تقریبــا همــۀ ســروده هایی کــه شــاعر بــه تأییــد و تمجیــد اســالم و تشــّیع و بــزرگان 
دیــن پرداختــه دو دفتــر اخیــر اوســت؛ بــه عــالوه مقالــه ای بــا عنــوان »آیــات مــوزون افتــاده قــرآن 
کریــم«. در تاریــخ ادبیــات مــا بســیاری از شــعرا و عرفــا نظیــر ناصرخســرو، ســنایی، عّطــار و حّتی در 
دورۀ معاصــر شــاعری چــون شــهریار، در نیمــه راه زندگــی و تجدیــد نظــر در برخی باورها، به مســائل 
اعتقــادی رغبــت بیشــتری نشــان داده انــد. بــه نظــر می رســد اخــوان نیــز از ایــن حکــم مســتثنی 
نیســت. تأمــل در آثــار اخیــر او )بــه خصــوص در دفترهــای دوزخ امــا ســرد، در حیــاط کوچــک پاییــز 
در زنــدان و زندگــی می گویــد اّمــا بایــد زیســت( از نوعــی تغییــر در جنبه هــای فکــری و معرفتــی او 
پــرده بــر مــی دارد. ایــن تغییــر بیشــتر از آنکه در ســاحت زبان باشــد، به چگونگــی درک او از هســتی 
ــه شــاعری آرام و اندیشــمند  ــر می گــردد؛ اخــواِن آتشــین دِم پرجــوش و خــروش، در ایــن دوره ب ب
بــدل می شــود. شــعله های ســرکش شــعرش فــرو می نشــیند امــا شــعور هســتی شناســانه اش رنــگ 
پختگــی می گیــرد. »موضوعاتــی چــون رابطــۀ انســان و خــدا، زروانیســم، اســالم و تشــّیع، مــرگ 
اندیشــی و مــواردی از ایــن دســت موضوعــات برجســته و وجــه غالــب اندیشــگی ســروده های اخیــر 
اوســت«)حیدری، 1393: 29( توجــه بــه امــام رضــا g و ارادت بــه ســاحت او نیــز محصــول تحول 
فکــری او در ایــن دوران اســت. اخــوان در ایــن ســال ها شــاعری اســت آرام و معتقــد کــه در کســوت 
شــاعری مســلمان و حّتــی شــاعری ســخت دلبســته بــه تشــّیع ســال های پایانــی شــاعری اش را 
ســپری مــی کنــد؛ بــرای مثــال در مقالــه »آیــات مــوزون افتــاده قــرآن کریــم« از اینکــه کّفار پیامبــر را 
»شــاعر« مــی نامنــد اظهــار ناخرســندی می کنــد و از مقام نبــّوت دفــاع مــی نماید)اخــوان، 1373: 
194(. در دفتــر »تــو را ای کهــن بــوم و بــر...« نیــز برخــی از اشــعار او،  ترجمه های منظــوم او از کالم 
حضــرت علــی g اســت.  ماجــرای اندوهبــار کربــال و شــهادت امــام حســینg نیــز کــه بازتــاب 
گســترده ای در شــعر فارســی داشــته، در دل مهــدی اخــوان ثالــث هــم راه گشــوده و او را بــه دفــاع از 

حقانیــت حســین بــن علــیg و همــدردی بــا او واداشــته اســت. )همــان،1384: 292(.
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اّمــا از بیــن ائمــه، حضــرت رضــاg از آن جهــت کــه در مشــهد مدفــون هســتند و اخــوان بیــش 
از دیگــر بــزرگان دیــن بــه ایشــان پرداختــه، حائــز اهمّیــت اســت. اخــوان در ایــن ســال ها، از شــّدت 
و حــّدت اعتراضــات و جبهــه گیــری هــای اعتقــادی خــود کاســته و هــم گام بــا معتقــدات مذهبــی 
مــردم خــود، بیــش از پیــش ارادت خــود را بــه ائمــه دیــن بــه خصــوص امــام رضــاg نشــان داده 

اســت. در تــك بیتــی کــه در راه مشــهد ســروده اســت، ارادت او آشــکار اســت:

در ره توسم چه باک ار برف و سیل و آتش آید               سالک راه رضا را هر چه پیش آید خوش آید!

                                                                                                                               )همان، 1389ب: 354(        

ــروده ای  ــاg س ــام رض ــرت ام ــت حض ــدح و منقب ــوان در م ــروده های اخ ــن س از مهم تری
ــروده ها در  ــن س ــی از ای ــود. یک ــده ب ــاپ نش ــای او چ ــر در دفتره ــالهای اخی ــا س ــه ت ــت ک اس
کتــاب »نامــی و نامــه ای از مهــدی اخــوان ثالــث« بــه وســیله جعفــر پــژوم منتشــر شــده کــه بــه 
گفتــه مولــِف کتــاب، شــعر را مــزدك علــی، پســر اخــوان، در اختیــار او قــرار داده اســت)پژوم، 
1381: 10(. ایــن ســروده کــه در مهــر ســال 61  ســروده شــده بــود، بــرای اولیــن بــار ســال 
93 در دفتــر »ســال دیگــر ای دوســت ای همســایه« منتشــر شــد. عّلــت تأخیــر در انتشــار ایــن 
شــعر هــم خــود موضوعــی قابــل بررســی اســت. محتــوای شــعر از اعتقــادی راســتین و درونــی 
اندوهنــاك حکایــت می کنــد و بــا روحیــه و فضــای شــعری دفترهــای قبــل شــاعر تفــاوت دارد. 
ــوس  ــی! در ت ــن موســی الّرضــا! ای پاکمــرد یثرب ــی ب ــن ســروده: ای عل برخــی ســطرهای ای
ــروغ  ــاب/ از ف ــید عالمت ــن تر از خورش ــر، روش ــم/ زنده ت ــدار می دان ــو را بی ــن ت ــده/ م خوابی
ــم  ــای زادگاه ــه در آن تنگن ــم( خفت ــو بخت ــم/.../ ای )چ ــار می دان ــی سرش ــور و زندگ ــّر ش و ف
تــوس/  - درکنــار دون تبهــکاری کــه شــیِر پیــِر پــاك آییــن، پــدرت/ آن روح رحمــان را بــه زنــدان 
ــان  ــم/ .../ مهرب ــار می دان ــّره زرت ــا آن ط ــح، ب ــر از روح و راه صب ــو را بیدارت ــن ت ــت-/ م ُکش
خورشــید تابنــده!/ ایــن غمیــن همشــهرِی پیــرت/ ایــن غریــِب ملــك ری، دور از تــو دلگیــرت/ 
بــا تــو دارد حاجتــی، دردی کــه بــی شــّك از تــو پنهــان نیســت/ وز تــو جویــد )در نمانــی( راه 
و درمانــی/ جــاودان جــاِن جهــان! خورشــید عالمتــاب!/ ایــن غمیــن همشــهری پیــر غریبــت 
را، دلــش تاریــك تــر از خاك/یــا علــی موســی الّرضــا! دریــاب!/ چــون پــدرت ایــن خســته دل 
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زندانــِی َدردی روان ُکــش را/ یــا علــی موســی الّرضــا دریــاب! درمــان بخــش!/ یــا علــی موســی 
الّرضــا دریاب!)اخــوان، 1393: 28(.

ــه  ــد ک ــاعر آم ــتین ش ــش دورۀ نخس ــه در بخ ــت ک ــعاری اس ــا اش ــاّم ب ــارض ت ــاال در تع ــرودۀ ب س
چرخــش فکــری را آشــکار می کنــد. عــالوه بــر ایــن ســروده، قطعــه ای بلنــد نیــز در ابتــدای کتــاِب 
»دفترهــای زمانه«)بــدرودی بــا مهــدی اخوان ثالــث و دیــدار و شــناخت م.امید()طاهبــاز، 1370: 
11-13(  و بــا دســتخط خــود اخــوان آمــده کــه ســال 93 در آخریــن دفتــر شــاعر )ســال دیگــر ...( 
منتشــر شــده اســت.  طاهبــاز در چنــد و چــون ایــن قطعــه توضیحــی نــداده؛ امــا پــس از چــاپ در 
دفتــر اخیــر، اخــوان دو صفحــه  توضیــح بــر آن افــزوده اســت. در ابتــدای ایــن مقّدمــه،  دلبســتگی 
و ارادت خالــص شــاعر بــه ســاحت حضــرت رضــا g  و تغییــر بنیادیــن در نظــام معرفتی او آشــکار 
ــر او، درود  ــا، درود ب ــی الرض ــن موس ــّی ب ــام عل ــرت ام ــه حض ــت ب ــلی اس ــکوا و توّس ــت: »ش اس
پــاکان و نیــکان، نــه لقلقــه لســاِن هــر ریــش مصلحتــِی ناپــاک درون کــه دور بــاد از امــام شــهر مــا 

خراســانیان«)اخوان، 1393: 145( برخــی از ابیــات ایــن قطعــه:

که بر درگهت کوِس دولت زنند  علی بن موسی الّرضا ای شهی    

شهی کو جبین بر زمینت نسود           بر او ز آسمان داِغ نکبت زنند 

حسودانم از مکمن حقد و خبث                  سنان جفا، تیر طعنت زنند 

به نام تو آراستم این سرود                               کز آن سّکه سّر صفوت زنند 

مهل یا علی بن موسی الّرضا                   که بر کشت من سّم و آفت زنند 

تو از آن مایی و ما زآن تو                           گواهان بر این، ُمهِر صّحت زنند 

اال یا علی بن موسی الّرضا              که صبح و شبت کوس حشمت زنند 

بسا پنج نوبت زنان بر درت                         پشیمان، سر ترک و نوبت زنند 

تو هشتم امامی، دو نوبت کم است         بگو دست کم هفت نوبت زنند 

                                                                                                                               )همان: 147(                                                                                                   
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در فروردیــن 67  اخــوان »بیمــار گونــه و گریــزان از بمــب و موشــِک جنــگ تحمیلــی« بــه تــوس 
مــی رود و بــه محــض ورود قصیــده ای می ســراید. ایــن قصیــده بــا همان ســبک و ســیاق خراســانی 
اســت و پــس از بهاریــه بــا مــدح امــام رضــا g و نهایتــا هجــو صــدام پایــان می یابــد. برخــی ابیات: 

 از ری ز مهلِک جنگ، جستم به مأمن توس                      در زادبوِم خودم،  بهتر امان و ضمان

 در ظلِّ  بوالحسنم،    هشتم اماِم همام                          حبل المتین درش، ملجای معتصمان 

همنام و نسل علی، آن برتِر ازلی                                                    ساالر لم یزلی، زو محرم حرمان 

                                                                                                                                                  )همان: 129(   

از نظــر زمانــی، آخریــن شــعری کــه از اخــوان دربــاره امــام رضــا g منتشــر شــده ، ســه بیــت 
اســت از قصیــده ای ناتمــام کــه تاریــخ ســرایش آن اردیبهشــت 67 اســت. مانند ابیات فوق، ســخن 

:gاز بازگشــت بــه تــوس )مشــهد( اســت و اظهــار ارادت بــه امــام رضــا

بعِد چل سال که ری  داشت چو محبوس مرا               می کشد خاک، دگرباره سوی توس مرا

کاش زآغاز نمی آمدم از توس به ری                                   که به انجام نبود این همه افسوس مرا 

من که دست پدر خویش نمی بوسیدم                                   مشهد توس فراخواند به پابوس مرا 

                                                                                                                                                  )همان:113(

 2-2. واکاوی زمینه ها و علل دگردیسی معرفتی در اندیشۀ رضوی اخوان 

در بررســی زمینه هــا و علــل ایــن دگردیســی می تــوان قائــل بــه دو دیــدگاه شــد؛ »تکامــل« یــا 
»تناقــض«. بــر اســاس فرضیــه تکامــل بایــد گفــت کــه بــر اســاس ترتیــب تاریخــی ســروده هایی 
کــه در آن بــاور بــه مکتــب رضــوی کــه البتــه بیشــتر نمــود بیرونــی و برخــی آداب و مناســک را 
شــامل می شــود، کمرنــگ اســت مربــوط بــه دورۀ جوانی شــاعر اســت و ســتایش ها و ارادت های 
ــر ایــن اســاس می تــوان گفــت  ــه امــام رضــا g در آخریــن دفترهــای او نمــود می یابــد. ب او ب
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کــه شــاعر پــس از اندیشــیدن و چنــد و چــون کــردن دربــارۀ برخــی اعتقــادات دینــی و مذهبــی 
ــوع و  ــه خش ــتیزه هایش ب ــری و س ــه داده و منفی نگ ــر روی ــوی، تغیی ــم رض ــوص تعالی ــه خص ب
تســلیم و اظهــار ارادت بــدل شــده و بــه نوعــی اندیشــۀ دینــی او بــه »تکامــل« رســیده اســت. 
ــزرگان در برهــه ای از عمــر، در  ایــن احتمــال، امــر بعیــد و دور از ذهنــی نیســت. بســیاری از ب
باورهــای خــود تجدیــد نظــر کــرده و رفتــاری متفــاوت پیــش گرفته انــد. شکســت های اخــوان 
ــا امیــدی او از تغییــرات مثبــت اجتماعــی کــه دفتــر »آخــر شــاهنامه«  در زندگــی شــخصی، ن
ــن  ــی در ای ــل اصل ــی از عوام ــفی و معرفت ــأس فلس ــه ی ــر از هم ــت و مهم ت ــکار آن اس ــود آش نم
چرخــش فکــری اســت.  مــورد اخیــر یعنــی یــاس فلســفی و مشــغولیت ذهنــی او بــه ماهّیــت 
ــای  ــاوی دغدغه ه ــعار او ح ــیاری از اش ــکاری دارد. بس ــود آش ــار او نم ــی در آث ــام زندگ و فرج
فکــری و هســتی شناســانه ای اســت کــه اگــر چــه نــگاه عمیــق فلســفی در آن نیســت و نحــوۀ 
ورود و خــروج او بــه مباحــث فیلســوفانه نیســت؛ امــا حکایــت از روح جســت وجوگری دارد کــه 
بــه دنبــال یافتــن راه حّلــی بــرای معّمــای هســتی اســت. در اشــعاری ماننــد نمــاز، ســبز، ماجــرا 
ــا خــدا،  ــاه، و ندانســتن، درخــت معرفــت، روی جــاده نمنــاک، او هســت هســت، صــدا ی کوت
ای خــدا خوانــده خــود آ، بــا نوعــی تأمــالت فیلســوفانه یــا بــه تعبیــری »نیــم فیلســوفانه ای کــه 
ــه هــر روی  ــم.  ب ــه جانــب شــعر ندارد«)شــفیعی کدکنــی، 1391: 152( مواجه ای صدمــه ای ب
ایــن عوامــل شــاعر دل شکســته را بــه نیــروی ماورایــی نیازمنــد کــرده و  مایــه آفرینــش اشــعاری 
شــده اســت کــه تســلیم و نیــاز و دردمنــدی رنــگ اصلــی آن اســت و از آن جملــه دو شــعری  کــه 
در بخــش »دوره پســین « آمــده و شــاعر بــه ســاحت رضــوی متوّســل شــده اســت. بنــا بــر ایــن 

فرضیــه شــاعر ســیر تکاملــی داشــته اســت.

فرضیــۀ دیگــر در ایــن زمینــه »تناقــض« اســت؛ بــا در نظــر گرفتــن جهت گیــری هــای 
ــزدک،  ــت و م ــه زرتش ــتگی ب ــر دلبس ــته، نظی ــی داش ــوان در زندگ ــه اخ ــی ک ــی مختلف معرفت
ابــداع مفهومــی بــه نــام »مزدشــت«، عالقــه بــه بــودا، نقــد برخــی باورهــا اســالمی و از آن میــان 
منفی نگــری  هــای او در نــگاه بــه مکتــب و اندیشــه رضــوی و نهایتــا بازگشــت دوبــاره و تکریــم 
ــی  ــری و پراکندگ ــّتت فک ــن تش ــوان ای ــی ت ــا g م ــام رض ــّص ام ــه باالخ ــالم و ائم ــر اس پیامب
ــد  ــات م.امی ــاالت و مقام ــاب ح ــی در کت ــفیعی کدکن ــرد. ش ــاهده ک ــوح مش ــه وض ــر را ب خاط
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ــون  ــاالت گوناگ ــات ح ــوزه الهّی ــوان در ح ــاد دارد؛  »اخ ــوان اعتق ــگی اخ ــض اندیش ــه تناق ب
ــش، از  ــمار رنگ های ــی ش ــای ب ــا طیف ه ــی ب ــی و آفتاب ــارِی باران ــک روز به ــل ی ــت؛ مث داش
دشــمنی بــی امــان بــا هــر چــه میــراث تازیــان اســت تــا عشــق بــه حضــرت رضــا g و دفــاع از 
تشــّیع بــه عنــوان یــک آرمــان ایرانــی درخشــان«)همان: 95(. در جــای دیگــری ارزش هنــری 
ــه  ــد: »ب ــی می دان ــات دین ــی و تناقض ــای الهیات ــزاگ ه ــن زیگ ــرو همی ــروده های او را در گ س
زبــان ســاده می توانــم  بگویــم کــه هیــچ شــعر حزبــی یــا مذهبــی خالــص تاکنــون ندیــده ام کــه 
ارزش هنــری هــم داشــته باشــد. بــی گمــان اگــر شــعر مذهبــی ای کــه ارزش هنــری داشــته 
باشــد، یافــت شــود، بــه ناگزیــر صبغــه ای از عرفــان و گاه زندقــه در آن وجــود دارد و ایــن الزمــۀ 
خالقیــت هنــری اســت. مــن ایــن نکتــه را از زندگــی بــا اخــوان آموختم«)همــان، 1390: 553 
ــض  ــته از تناق ــه برخاس ــم و چ ــی بدانی ــیری تکامل ــی را س ــن دگردیس ــه ای ــر روی چ ــه ه (. ب
در مواضــع شــاعر، بایــد اذعــان کــرد کــه شــاعر در همــه عمــر گرفتــار حیرتــی مبــارک بــوده؛ 
نوعــی سرگشــتگی و شــیدایی کــه در طلــب حقیقــت ماورایــی ایــن جهــان، او را در هــر برهــه 

ــد دینــی و مســلکی می کــرده اســت: ــای بن ای از عمــر پ

ای درخت معرفت جز شک و حیرت چیست بارت

یا که من باری ندیدم غیر از این بر شاخسارت

حاصلی جز حیرت و شک میوه ای جز شک و حیرت

چیست جز این؟ نیست جز این؛ ای درخت پیر بارت

                                                                                                                                 )اخوان،1389ب: 136-7(

ــه القیــدی تعبیــر کــرد. دلبســتگی  ــوان تناقــض فکــری اخــوان را ب ــه همیــن دلیــل نمــی ت ب
ــد  ــا بتوان ــران باســتان دارد ت ــر ای ــه پیامب ــی اســت کــه ب ــه زردشــت برخاســته از حســن ظّن او ب
از ایــن رهگــذر پاســخی بــرای پرســش هــای الهیاتــی خــود بیابــد. مــزدک را بــه دلیــل عدالــت 
طلبــی و مانــی و بــودا را از آن جهــت کــه پیامبرانــی اخــالق گــرا می دانــد، می ســتاید و در همــه 
ــم آزاد  ــی اســت؛ »مــن از آن کســانم کــه نمی توان ــی متعال حــال فطــرت او جســت وجوگر نیروی
ویلــه و بــی ایمــان و آمــاج باشــم. سرشــت مــن چنیــن اســت کــه نمی توانــم هردمبیــل و ولنــگار 
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و بیــراه باشــم. بایــد بــه امــری مقــّدس و بــزرگ و خیــال می کنــم شــاید عالــی و بشــری ایمــان 
داشــته باشــم. ایــن ایمــان بــه منزلــه جــان مــن اســت«)همان، 1390ت: 161(. همــان طــور 
ــّول  ــر متح ــه ای از عم ــزرگان در  بره ــیاری از ب ــد بس ــوان  همانن ــد، اخ ــه ش ــر گفت ــه پیش ت ک
می شــود؛ امــا ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه در ایــن ســیر تکاملــی از الحــاد بــه ایمــان می رســد،  
بلکــه از ایمــان بــه ادیــان باســتان بــه باورهــای اســالمی میــل می کنــد؛ بهاءالدیــن خرمشــاهی  
بــه عنــوان یــک قــرآن پــژوه »درد دیــن« را صفــت همیشــگی او تــا لحظــه مــرگ دانســته اســت: 
»اخــوان هرگــز داعیــه شــریعتمداری و شــریعت پناهــی نداشــته اســت امــا درد دیــن و دغدغــه 

ــاهی، 1376: 221(. ــته است«)خرمش ــی داش دین

3. نتیجه گیری

ــع  ــود مواض ــعری خ ــات ش ــه وی در حی ــد ک ــان می ده ــوان نش ــعری اخ ــۀ ش ــی کارنام بررس
متنــوع و متفاوتــی در مواجهــه بــا عقایــد اســالمی و شــیعی دارد؛ از ایــن میــان، بررســی ســیر 
ســروده های شــاعر،  از ســوگیری های متفــاوت و متضــاد او در قبــال مکتــب رضــوی و بــه 
خصــوص نمــود بیرونــی و آداب و مناســک مرتبــط بــا ایــن اعتقــاد پــرده بــر مــی دارد. کشــمکش 
فکــری اخــوان، نهایتــا بــه نوعــی دگردیســی معرفتــی منجــر شــده اســت؛ بــه طــوری کــه دو دورۀ 
متفــاوت در جهت گیری هــای دینــی او می بینیــم؛ دورۀ نخســتین بــا رویکــردی منتقدانــه و دورۀ 
پســین بــا رویکــردی ستایشــگرانه. ایــن تغییــر در مواضــع را می تــوان بــر دو اســاس تبییــن کــرد: 
ــد نظــر در مواضــع  ــا تجدی ــه ایــن معنــی کــه شــاعر ب ــر اســاس فرضیــۀ »تکامــل«؛ ب نخســت ب
پیشــین خــود، ســیری تکاملــی را تجربــه کــرده و بــا اظهــار ارادت بــه ســاحت رضــوی، ُبعــد دینی 
اعتقــادی اندیشــه اش را بــه کمــال رســانده اســت؛ ایــن فرضیــه در صورتــی باورپذیــر اســت کــه 
زندگــی شــاعر و ســیر شــاعرانه او را بــا تجاربــی از نوعــی ندامــت یــا طــرد منفــی نگــری یــا بلــوغ 
معرفتــی مــالزم بدانیــم.  بــا ایــن حــال اگــر زندگــی شــاعر را بــه شــکل خّطــی نبینیــم  و قــوس 
صعــود و نــزول و آغــاز و پایانــی بــرای آن متصــّور نباشــیم بلکــه دایــره ای ببینیــم کــه همــۀ نقــاط 
تیــره و روشــن را در خــود جمــع کــرده، الزم اســت کــه نظــام فکــری شــاعر را بــر اســاس فرضیــه 
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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

»تناقــض« تبییــن کنیــم؛  بــر ایــن اســاس، شــاعر تــا پایــان عمــر نتوانســته دیدگاهــی یک ســویه 
و یک دســت دربــاره مکتــب رضــوی و لــزوم و ضــرورت آن داشــته باشــد و در حیــرت و تناقضــی 

معرفتــی بــه ســر بــرده اســت.
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