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 و شبيبی محمدرضا اشعار در قومی ملّی و هويت های مؤلفه تطبيقی بررسی
 بهار تقیمحمد

 ريد زعيميانتغ . ،6مقدسی امين . ابوالحسن1

 ، ايرانتهران، تهران دانشگاه عربی، ادبيات زبان و استاد .1
 ، ايرانرديس البرزپ، انشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی، دانشگاه تهراند .6

 (61/91/1931تاري  پذيرش: ؛ 64/19/1934)تاري  دريافت: 

 چکيده
 کـه باعـث   اسـت  هـايی  ويژگـی  مجموعـۀ  شامل و وجود است و وجود هستی معنای به هويت 

 پـی  در که وصفی اعتبار به هويت. شود می موجودات ساير به نسبت موجود يک تمايزات و تشابهات
 قـومی،  ملّـی،  فرهنگی، سياسی، مختلف  اقسام به جمعی هويت. جمعی يا است فردی يا آيد، می آن

 احسـاس  معنـای  و بـه  اسـت  جمعـی  انـواع هويـت   از و قومی ملّی هويت. شود می تقسيم... و دينی
 آن راه در و فداکاری آن به وفاداری آن، احساس و قومی، آگاهی از ملّی بزرگ اجتماع با همبستگی

 حفـظ  اهميـت . هسـتند  قـومی  ـ  ملّـی  هويت های مؤلفه از... و ميراث   تاري  دين، زبان، وطن،. است
 از يکـی  ادبيـات . باشـد  و تهديـد  خطـر  معـرض  در شود کـه  می دوچندان زمانی    قومی، ـ ملّی هويت

 بسـياری  ادبـی  هـای  تـالش  همـواره  اديبان بستر، اين در رود که می شمار به هويت حفظ    بسترهای
 هـای   ويژگـی  با گرا و ملّی مسلمان شاعر دو از ساز هويت عوامل تطبيقی بررسی در اند. داشته   مبذول

 بازتـاب  کـه  جسـتيم     بهـره  همسان و دينی اجتماعی سياسی، وشرايط مشابه خانوادگی و شخصيتی
اهـل   يکـی  نـامبرده،  شـاعر  دو. شود ديده می وضوح به اشعار آنان در و قومی ملّی هويت های مؤلفه

   ادبيـات  روش به پژوهش اين. است بهار( )محمدتقی اهل ايران شبيبی( و ديگری، عراق )محمدرضا
 صـورت     آمريکـايی  مکتـب  اصـول  اساس و بر تحليلی، ـ و توصيفی( تکاملی) تاريخی نوع از تطبيقی
و  فکری لحاظ و به   ها آن روزگار حوادث به توجه با را شاعر دو اين ميان تشابه وجوه تا است پذيرفته

                                                                                          .بگذارد چالش به شخصيتی
                  .بهـار  محمـدتقی    شبيبی، محمدرضا بخش، هويت عوامل و قومی، ملّی هويت هويت، :ها واژهکليد
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