
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

  

  مق-1393، پاييز همايش ملي بينامتنيت (التناص)، 5براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  507 

                                                        
 

  انديشه جهان وطني در شعر محمدرضا شفيعي كدكني
  رضا گيلكي
  دانشجوي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه خوارزمي تهران

  چكيده
ي هـا  جهان وطني از اصطالحات رايج در قرون اخير است كه با شيوع مدرنيتـه و نظـام  

ين انديشه كه نوعي آزاد انديشي اسـت بـه   سياسي به معناي غربي اش شكل گرفته است . ا
را كنار بزند و انسان را به اعتبـار انسـان    ها و مليت ها دهد تا قوميت مي شاعر اين اجازه را

بودنش ببيند . اين پديده در كشور به شكل امروزي اش ابتدا به شكل پلوراليسم ديني رواج 
ي كشـورهاي اسـالمي در برابـر    هـا  پيدا كرد. بدين معني كه در قرون اخير كه عقب ماندگي

غرب آشكار شد انديشمنداني چون سيدجمال الدين اسدآبادي و اقبال الهوري و در دوران 
ما دكتر شريعتي مسأله بازگشـت بـه اسـالم واقعـي را مطـرح كردنـد. در ادامـه و در دوره        

ر مشروطه افرادي همچون ميرزا فتحعلي آخوندزاده و ساير روشـنفكران آن عصـر خواسـتا   
شكل گيري جنبش ناسيوناليسم شد و در ادوار بعد با اوج گيري مفهوم اومانيسـم در غـرب   
انسان محوري به جاي مكتب محوري جاي خود را باز كرد . در اين مقاله ابتـدا مقدمـه اي   

كنـيم سـپس وارد    مـي  ي اقبال الهوري و سيد جمال الدين اسـدآبادي را بيـان  ها از انديشه
  شويم .  مي ر محمدرضا شفيعي كدكني از اين زاويهمبحث اصلي يعني اشعا

  واژگان كليدي: جهان وطني، شفيعي كدكني، شعر.
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  *تذبذب

اشخاص مذبذب كساني هستند كه تا حدي از دنياي سنتي خود بيرون انداخته شده انـد  
كننـد . آنـان بـه     نمـي  ي قـديمي ديگـر كـار   ها بينند كه پاسخ مي و خود را در حالتي جديد

  يشي تمايل دارند ، زيرا به نقطه انسان شناسي هرمنوتيكبازاند
  رسيده اند .

  ي فضيلت جهان وطني :ها مؤلفه
تذبذب به عنوان يك روش فرهنگي و نيز به عنوان نوعي ذهنيت امروزين تـا بتـوان از   

  فرهنگ محلي فاصله احساسي گرفت.
  ي فرهنگيها بازانديشي در مورد ديگر ارزش

  ي مدرنها ي كالن ايدئولوژيها ترديد نسبت به روايت
ي بومي كه اين مسـأله برآمـده از نـوعي    ها ي ديگر ، به ويژه فرهنگها توجه به فرهنگ

  و در نتيجه پذيرش التقاط فرهنگي است . ها آگاهي در مورد وضعيت ناپايدار اين فرهنگ
  ي ديني.ها خصوصا فرهنگ ها و نوعي تعهد جهاني نسبت به گفتگو با ديگر فرهنگ

كل تذبذب جهان وطن گرايي با نوستالوژي در تضاد است ، زيرا جهان وطن گرايـي   در
 دهد كه وضعيت دشوار مدرنيت ، صرفا بـا بازگشـت سـاده بـه خاسـتگاهها حـل       مي نشان
  شود. جهان وطن گرايي محصول جهاني شدن و مدرنيت است. نمي

  )235: ص  1385(برايان ترنر،
  

زبان و ترك زبان و اردو زبـان ، در ايـن دو قـرن    در اغلب كشورهاي اسالمي از عرب 
توان يافت كه مدافع انديشه وحدت اسالمي يا انترناسيوناليسـم اسـالمي    مي اخير ، شاعراني

اند و ما در زبان فارسي در اين حال و هوا فقط يك شاعر داريم و آن اقبال الهوري اسـت  
همه شاعر خرد و كالني كـه داشـته    كه از خاك هندوستان برخاسته است . در ايران ، با اين

ايم ، هيچ شاعر درجه يك و حتي درجه دويي هم نـداريم كـه از انترناسيوناليسـم اسـالمي     
  )75: ص  1390سخن گفته باشد. (شفيعي كدكني ، 
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  نويسد : مي شفيعي كدكني در مقاله تلقي قدما از وطن
بـزرگ شـبه قـاره هنـد      بهترين مفسر وطن اسالمي يا اسالمستان ، در قرن اخير، شاعر

) است . او معتقد است مسلمانان بايد ترك نسب كننـد و  1938-1873محمداقبال الهوري(
  از رنگ و پوست و خون و نژاد چشم بپوشند.

پيش از او سيد جمال الدين اسدآبادي اصل اين انديشه را به عنوان يك متفكر و مصلح 
اوست كه محمد اقبال و ديگران را بـه   اجتماعي مطرح كرده بود و موجي از تأثيرات عقايد

  )648: ص  1390اين وادي كشانيده است . (شفيعي كدكني ،
شـود   مي موجب ها اقبال معنقد بود كه اختالف بنيادين ميان مسلمانان و هندوها و سيك

و پيروان مذاهب مختلـف كشـور را بـه نـابودي      ها كه پس از استقالل هند تشنج ميان فرقه
تر است كه مسلمانان از هنـدوها جـدا شـوند و كشـوري مسـتقل بـه نـام        بكشاند . پس به

  پاكستان تشكيل دهند.
يي كـه بـه مسـلمانان    ها در انتخابات مجلس موسسان هند ، تمام كرسي 1946در سال 

تخصيص داده شده بود نصيب مسلم ليگ ( حزب طرفدار استقالل ) گرديـد و كنگـره ملـي    
يرفت . اقبال تا زماني كه زنده بود به آرزوي خـود كـه   هند سرانجام تاسيس پاكستان را پذ

فوت ) 1938همان كشوري مستقل براي مسلمانان بود نرسيد ، اما ده سال پس از مرگ او (
  كشور پاكستان تاسيس شد.
  :1915اسرار خودي در سال 

  گويد: مي استاد ابراهيم پوروالي درباره اين اثر مشهور
ي هـا  باشـد . بـر طبـق گفتـه     مـي  و غـرب بـي نظيـر    اين مثنوي كامال در ادبيات شرق

بـه   1920آر.آ.نيكلسون استاد دانشگاه كمبريج كه ترجمه انگليسي اين اشـعار را در سـال   
چاپ رساند نسل جوان مسلمان هندوستان با اولين ظهور اسرار خودي با هيجـان و شـوق   

 قـاره هنـد اردو   زايدالوصفي آن را پذيرفت . اگر چه زبـان ادبـي عمـومي مسـلمانان شـبه     
باشد ، اما اقبال زبان فارسي را كه به طور وسيع جهت بيان اين مطلـب مناسـب بـوده و     مي

شد انتخاب كرد. او همچنين آن را به صورت ادبيات قافيه دار كه فـرم كالسـيكي    مي فهميده
باشد بيان كرده است و شايد انتخاب ايـن سـبك همـان طـور كـه در اشـعارش        مي مثنوي
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دهد به خاطر خوابي بود كه در آن ، عارف قرن هفتم جالل الـدين رومـي بـر او     مي توضيح
ي خوابيده بشريت را آگه و بيـدار  ها رخ نمود و او را ترغيب كرد تا اشعاري بگويد كه روح

كند. فكر و الهام مولوي در طول زندگي اقبال اثر عميق بر او گذاشت و پيوسـته بـه عنـوان    
او بود . كتاب اسرار خودي اقبال بر اهميت نفس و اثبات خـود   مربي روحاني مورد احترام

جـوهر   "تاكيد دارد. او معتقد است كه رفتار فرد و هر ملتي از روي جوابي كه به اين سؤال 
شود . اين تاكيد بدين منظور است كه تمايـل مسـلمي    مي دهد ، مشخص مي "نفس چيست 

شود ، ( چون كه نفس هر  مي جود ) دادهكه در تفكر و معنويت شرق به يگانگي ( وحدت و
  ي موهوم و فريبنده اي استوار است. )ها فرد فقط بر روي زمينه

اقبال متوجه شد كه علت اصلي بي ارادگي حاصـل از جبرگرايـي اسـت كـه شخصـيت      
ي هـا  كند ، كه نتيجه اش انحطاط در ارزش مي مسلمانان و ساير مردمان شرق زمين را معين

ي اخير در مقابل غـرب شـده   ها ي سياسي در طول قرنها و عدم موفقيتفرهنگي ، مذهبي 
  است .

محـور فعـال    "خـودي "را بدين منظور به كـار بـرد كـه بفهمانـد      "خودي"اقبال كلمه 
دهـد و كمـال    مـي  باشد كه به نظر او وجود اصلي هر فرد را تشـكيل  مي زندگاني و آگاهي

ل اجتماع وابسته به كمال خودي افـراد  در حقيقت كمال وجود هر فرد است . كما "خودي"
است و فرديت هر فرد انسان جلوه اي از وحـدانيت ذات الهـي اسـت و هـر چـه انسـان ،       

يعني هويت فردي خود را بيشتر اثبـات و تقويـت كنـد بـه وحـدانيت ذات حـق        "خودي"
ـ   "خودي"نزديكتر خواهد شد ، بنابراين هرچه  ك انسان پرورتر و كاملتر شود به خـدا نزدي

او ضعيف تر و ناقص تر باشد ، از خدا دورتر است . حيات جلوه گاه  "خودي"تر و هرچه 
پـذيرد   مي تحقق "خودي"و ميدان رشد خودي است و عالي ترين صورت حيات در كمال 

و بدين سان كاملترين انسان ، نزديك ترين انسان بـه خداسـت و كامـل تـرين حيـات در      
  ت حق باشد.حقيقت حياتي است كه مظهر وحداني

 "خـودي "عشق است و فقط به وسيله عشق است كه  "خودي"هستي مركزي و اصلي 
رسـاند . عشـق و محبـت     مي دهد و خود را به حد كمال مي يش را جلوهها تمام موجوديت

 عنصري است كه انسان را تا تجربـه وجـودي و خودآگـاهي و خوديـابي و خـودي پـيش      
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  سازد. مي دروني انسان را شعله وربرد. عشق جرعه آتشي است كه انبار  مي
  نقطه نوري كه نام او خودي است              زير خاك ما شرار زندگي است

  شود پاينده تر                  زنده تر ، سوزنده تر ، پاينده تر مي از محبت
  از محبت اشتعال جوهرش                   ارتقاي ممكنات مضمرش

  ق                 عالم افروزي بياموزد ز عشقفطرت او آتش اندوزد ز عش
عشق را از تيغ و خنجر باك نيست           اصل عشـق از آب و بـاد و خـاك نيسـت     

  )81: ص  1385(الهوري، 
دومين منظومه فلسفي اقبال به زبان فارسي رموز بي خودي نام دارد كـه اول بـار سـال    

اجتماع و نوع بشـر و ماهيـت جامعـه     به چاپ رسيد . موضوع اصلي رابطه بين فرد 1918
باشـد ، بـا ايـن حـال ،      مي ايده آل و قوانين اخالقي و اجتماعي آن بر مبناي تعاليم اسالمي

اقبال به عنوان يك مسلمان متقي ، خواستار بازگشت به اسالم اوليه ، هميشه با فكر بـاز از  
مسـلم متممـي اسـت بـر     كرد . كتاب رموز به طور  مي ي ساير مذاهب الهي تمجيدها ارزش

  )74: ص  1385. (حكيمي ، "هستي مستقل  "دكترين 
ي درك و هـا  از ديدگاه اقبال اصل جهان آفرينش وجود بسيطي است كـه در آن قـدرت  

آن وجـود خـود را در خـود و     هـا  اراده مضمر است . براي تحقق بخشيدن به ايـن قـدرت  
قسـيم نمـود. علـت غـايي     ت "معـروض "و  "موضـوع "غيرخود و يا به تعبيـر فلسـفه بـه    

اين است كه او براي مشاهده خودي به منزله آئينه و براي ارتقاي آن به به منزله  "غيرخود"
كند و در اثر ايـن   مي باشد . خودي براي تكميل و تحكيمش با غير خود برخورد مي معمول

 ا را طـي كند و او به تدريج مراحل ارتق مي تصادم و برخورد قواي درونيش رشد و نمو پيدا
  نمايد . هستي و وجود او عبارتست از حركت پي هم و عمل مداوم و كشمكش كارزار . مي

كنـد   مي از آنجا كه خودي در ذات انسان به وجود خود و غايت وجود خود آگاهي پيدا
، انسان در بين مخلوقات به اعتبار مدارج از همه بـاالتر قـرار دارد . همـين شـعور او را از     

سازد . اگرچه او هم مانند ساير مخلوقات يك مخلوق بيش نيسـت   مي برتر ساير موجودات
اما هستي او نه فقط اعتباري بلكه حقيقي اسـت . در مقابـل آن جهـان آفـرينش اضـافي و      

  كامال متكي به ادراك و مشاهده انساني است.
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به قول دكارت خودي يا انانيت يك هستي بديهي است زيرا كه بـدون هـيچ واسـطه اي    
يعني وجود هستي و كائنات نيازمند دليل  "غيرخود"ك وجود خود ميكند . در حالي كه در

و برهان است اگر انسان در وجود خود احساس شك و ترديد داشته باشد اين خود گواه بر 
  اين است كه شكاك يا شك كننده اي وجود دارد.

هدفش اين  همان طوري كه نقطه آغاز زندگي بشر درك خودي خود است ، همان طور
است كه خودي خود را روز به روز مستحكم تر و مضبوط تر نمايد . اسـتحكام خـودي در   

يعني با محيط طبيعي خود پيوسـته در حـال    "غيرخود"پنهانست كه انسان با  ها همين نكته
ستيز باشد و راهش هم اينست كه او پيوسته اهداف جديدي را تعيين كند و براي رسيدن بـه  

قاصد سعي و كوشش نمايد. در اين جد و جهد او مجبور است كـه در محـيط   آن اهداف و م
پيروز شود  ها خود تصرف نمايد ، موانع را از سر راه بردارد و با مشكالت مقابله كرده بر آن

. اينگونه قواي فكري و عملي او مرتب قوي تر ، و در سينه اش آتش خـودي روز بـه روز   
  شعله ورتر گردد ...

گذارد و او به محض رسـيدن   نمي داز آرزو طالب خودي را يك لحظه آراماين سوز و گ
كنـد و همـين    مـي  به يك هدف تالش خود را براي دستيابي به هدفي واالتر و برتر شـروع 

  دهد . مي طور تا آخر طلبش را ادامه
اين بي قراري و نا آرامي و اين تالش و كوشش پي گير و خستگي ناپذير زنـدگي نـام   

  ام و سكون اگر در بهشت هم باشد براي روح انسان پيام مرگ است .دارد . آر
يكي از شرايط مهم تكميل خودي آن است كه نفس از قيد زمتن و مكـان آزاد گـردد و   

تواند تحقق پيدا كند كه از يك سـوي خـودش از حـدود     نمي اين جز در بطن ملت اسالمي
ر تفكر مـادي نـژاد و وطـن اسـتوار     زمان و مكان باالتر است ، و از سوي ديگر پايه اش ب
تواند نابود شـود ،   مي شود .  نژاد مي نيست بلكه از عقيده روحاني توحيد و رسالت سيراب

تواند پاره گردد ، اما پيوند كلمه توحيد ال فـاني و جاويـدان اسـت . (سـليم      مي رشته وطن
  )113: ص 1377اختر،

  عشق بياموزد ، آيين جهان تابي عقلي كه جهان سوزد ، يك جلوه بي باكش        از
  عشق است كه در جانت هر كيفيت انگيزد          از تب و تاب رومي تا حيرت فارابي
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  رقصم     از عشق دل آسايد ، با اين همه بيتابي مي اين حرف نشاط آور،مي گويم و
  بيگنجد        يك لحظه به دل در شو ، شايد كه تو دريا نمي هر معني پيچيده در حرف

  )245: ص   1385(الهوري، دفتر افكار، 
زنـد ، آن عشـق و محبتـي كـه بـدون       مي انديشه انسان دوستانه اقبال در اشعارش موج

گويـد كـه    مـي  زند و مي توجه به رنگ و پوست و نژاد در اشعار اقبال هست به آدمي نهيب
بـراي او انجـام   آيـد   مي انسان بايد همنوع خود را دوست بدارد و هر كاري كه از دستش بر

دهد ، آدمي وقتي توانايي دارد بايد از كمك كـردن بـه ديگـران كوتـاهي نكننـد . اقبـال از       
نيروي عشق و محبت نا آگاه نيست و از خالل اشعارش ارزش واالي محبت هويداست ، او 

رويـم،   مـي  كند . (مي نگـريم و  مي آب حيوان را از ظلمات دل كه جايگاه عشق است طلب
  )236يم انساني در شعر اقبال ،علوي مقدم، ص مقاله مفاه

اقبال معتقد است كه آسيا و مشرق زمين مركز عشق است . مـا شـرقيان مفهـوم عشـق     
ورزي و هنر عاشقي و راه آدميت را به ديگران آموخته ايم ، پس هر جـا عشـق و سـوز و    

  درد و داغي هست از ماست :
  راب و هم اياغ از آسياست سوز و ساز و درد و داغ از آسياست       هم ش

  عشق را ما دلبري آموختيم                   شيوه آدمگري آموختيم
  هم هنر ، هم دين ز خاك خاور است      رشك گردون خاك پاك خاور است

  وانموديم آنچه بود از آفتاب                 آفتاب از ما و ما از آفتاب
: 1390ز نظرگاه اقبال ، محمـد مهـدي ناصـح ،    ي انساني اها (ياحقي، مقاله معيار ارزش

  )310ص 
ظاهرا نداي اتحاد اسالم را در برابر غرب ، اولين بار سيدجمال بلند كرده است و منظور 
از اتحاد اسالم ، اتحاد مذهبي كه امري غيرعلمي بـود ، نبـود . منظـور اتحـاد جبهـه اي و      

  تگر.سياسي بود . يعني تشكيل صف واحد در مقابل دشمن غار
سيد معتقد است كه عظمت و پيشرفت پيشين مسلمانان در اثر وحدت و اتحـاد بـوده و   

 ي آنـان اسـت . از ايـن رو   هـا  شكست و عقب ماندگي كنوني آنان نتيجه تفرقه و تشتت دل
  نوشت : مي
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اتحاد و همبستگي جهت تقويت واليت اسالمي ، از قوي ترين اركان ديانت محمـدي و  
ايي ترين عقايد در نزد مسلمانان است كه در آن احتياج به اسـتادي كـه   عقيده به آن از ابتد

آن را تعليم بدهد و يا كتابي كه آن را ثابت بسازد و يا رساله اي كه آن را نشر كند ، ندارد . 
ي هـا  و رعاياي مسلمان گذشته از افراد مستكبر آن ، از اين كه ملت را تشتت آرا و خواسته

يشان اشك جاري اسـت.  ها دهند و از چشم مي اندوه ، آه و ناله سر متفاوتي است ، به غم و
اگر وجود امراي گمراه كه اهل طمع در سلطه اند ، در ميـان نبـود ، شـرقي آن بـا غربـي و      

گفتنـد .   مـي  شد و همـه يكسـر ، نـداي واحـدي را لببيـك      مي شمالي آن با جنوبي ، جمع
نكه افكار آنان متوجه شناخت وسيله دفـاع  مسلمانان در اتحاد محتاج چيزي نيستند ، جز اي

گردد و در وقت اقدام به آن ، آراء متفق بماند و احساس مشتركي نسبت به خطرهـايي كـه   
  )144: ص 1376را به هم پيوند بدهد. (صاحبي ، ها ملت را عايد گرديده ، دل

فتـار  ر "سيد جمال الدين در يكي از مقاالت عروه الوثقي به درستي معتقد اسـت كـه :   
درست در برابر معارف غربي بايد همانند رفتار مسلمانان صدر اسالم در برابر فلسفه يونـان  
باشد . مسلمانان صدر اسالم تنها هنگامي به فرا گرفتن طب بقـراط و جـالينوس و هندسـه    

ي ايمـان  هـا  اقليدوس و نجوم بطلميوس و فلسفه افالطون و ارسطو همت گماشتند كه پايـه 
كردند . مسلمانان امروزي نيز تنها زماني بايد به فرهنـگ و تمـدن اروپـايي     خود را استوار

  )22: ص 1376روي آورند كه دين خويش را به وجه درست بشناسند.(يوسفي اشكوري ،
كنـد ،   مـي  شعر مشروطيت با اينكه بر روي هم در جهت سكوالر كردن جامعـه حركـت  

در اين لحظـه چشـم پوشـيد . رعايـت      شعري ضد ديني نيست . از موارد استثنايي آن بايد
اخالق ديني و حتي تقيد به امور شرعي در زندگي جمع كثيري از اين شاعران قابل مشاهده 
است ؛ اما البته شعري است كه در آن تعصبات ديني جاي چنداني ندارد. اگر فـن غالـب در   

شـعر   ي اصـلي هـا  شعر مشروطيت فن طنز نباشد ، بايـد پـذيرفت كـه طنـز يكـي از پايـه      
ي شناخته ها مشروطيت است و آنجا كه طنز پاي خود را به ميان نهاد ، جايي براي قاطعيت

ماند ؛ به همين دليل در شعر بسياري از شاعران عصـر مشـروطيت ، انديشـه     نمي شده باقي
  گويد: مي يي دارد ، گاه به جد و گاه به شوخي و طنز. وقتي ايرجها پلوراليسم جلوه

  ين و وطن است          اين دو لفظ است كه اصل فتن استدر سر د ها فتنه
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  صحبت دين و وطن يعني چه ؟           دين تو موطن من يعني چه ؟
  همه عالم همه كس را وطن است          همه جا موطن هر مرد و زن است

و وقتي شاعر معتقد و پاك نهادي از  ها دعوتي است به شكستن انحصارها و تنگ نظري
  گويد : مي يداشرف الدين گيالنيجنس س

  اي فرنگي ! ما مسلمانيم جنت مال ماست       در قيامت حور و غلمان ناز و نعمت مال ماست
  اي فرنگي ! اتفاق و علم و صنعت مال تو !          عدل و قانون و مساوات و عدالت مال تو !  

  بغض و عداوت مال ماستنقل عالمگيري و جنگ و جالدت مال تو !  بخل و حرص و كينه و 
                                                         ***  

  گر زني بي سيم از ساحل به دريا تلگراف               گر كني خلق غرامافون و سيماتوگراف
  ور نمايي بهر خود از اطلس و مخمل لحاف        سندس و استبرق اندر باغ جنت مال ماست

  خواب راحت عيش و عشرت ناز و نعمت مال ماست                                         
  

  مكتب و قانون ز تو –دهري از ما ، صوفي از ما   پطر و ناپليون ز تو !  –شيخي از ما ، بابي از ما 
  گم شو اي احمق ! مجاز از تو حقيقت مال ماستكشتي و بالون ز تو     0ه از ما خرقه و عمام

  ان ، عيش و عشرت مال ماستحور و غلمان ، باغ رضو
خواهـد خواننـده را از    مي بي گمان در اين طنز گزنده او هم همين حقيقت نهفته است و

جز شيعه هر كه هست به عالم خداپرست / در دوزخ اسـت   "آن تعصبات انحصارطلبانه كه 
  به در آورد. "روز قيامت مكان او 

ترديـد قصدشـان تبليـغ بـراي نـوعي       در امثال اين اشعار ، نسيم شمال و اقران او ، بي
 در انحصـار گـروه خـاص و مـذهب معينـي      "تمام حقيقت "پلوراليسم ديني است و اينكه 

تواند مشاهده كند. در شناخت آن  نمي راا در تاريكي "پيل"تواند باشد . هيچ كس تمام  نمي
  "هر كسي بر حسب وهم ، گماني دارد. "حقيقت 

ي هـا  رنگ اجتماعي دارد و اوضاع جامعه ايران در دهه اغلب اشعار دكتر شفيعي كدكني
و ايماهـا مـنعكس اسـت .     ها چهل و پنجاه در شعر او به صورت تصويرها و رمزها و كنايه

رويكرد به طبيعت و انسان گرايي دو موضوع اصلي و دو دغدغه اصلي شاعر است. انسـان  
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ي انسـان  هـا  رد. يعني انديشـه گرايي شفيعي كدكني به هيچ وجه نحله سياسي باز بستگي ندا
و  هـا  گرايانه او در خدمت هيچ حزب يـا گـروه سياسـي خـاص و يـا منشـعب از آرمـان       

  )270: ص 1391شعارهاي آن نيست. (عالي عباس آباد ، 
و اما اين طبيعت با همه تلون و تنوع و تكثر و جلوه و جمال هوش ربا ، در اقليم سـبز  

شـكند ، و بـه    مـي  دكني ، سكوت هميشه گويا را نيـز و با شكوه وتأمل انگيز شعر شفيعي ك
گشـايد و راز پيونـد    مـي  ياري واژگان سرشار آهنگ و رنگ و پويه و پرواز لب به سـخن 

جاودانه اش را از صبح تولد انسان ، با انسـان و زايـايي و زنـدگي ، انسـان و طومـاري از      
ي هـا  عشق و آرزو و آرمـان دگرگوني و تالش و تعالي ، انسان و سر پرشور و دل لبريز از 

  گذارد.   مي نجيب در ميان
انديشه و خياالت نشأت گرفته از ذهنيت پويا و جوياي تـازگي و تنـوع و تعـالي ، بـه     

دهـد ؛ حـركتش    نمـي  انگيزه ذات بي قرار خويش ، ايستايي و ركـود و رخـوت را تـن در   
  حركتي است رو به آينده ، با كمترين گرايش به گذشته.

منظور دفتر (شبخواني) يعني نخستين تجربـه نيمـايي شـفيعي را بـار ديگـر      من با همين 
مرور كردم و ديدم از ميان بيست و سه عنوان شعر ، هفده قطعه : پيغام ، زادگاه من ، كاروان 

ي مهتاب گون اقـاقي ،  ها ، سيمرغ ، هفتخواني ديگر ، كدامين انتظار ، آيينه جم ، در نور گل
، پل ، شبخواني ، خوابگزاري ، بـاغ برهنـه ، شـايد ، و زنهـار ،     كوهبيد سفر ، خشك سال 

  محمل و مركب و معراجي ندارند ، مگر افعال مضارع ، امر و مستقبل .
شـود و بـا (پشـت ايـن      مي كه با (شعر عبور) آغاز -از زبان برگ–به دومين تجربه او 

شـده در ايـن دفتـر ،     پذيرد مراجعه كردم ، ديدم همه سي و سه شـعر ثبـت   مي ديوار) پايان
  رقصان و ترزبان در بستري پوشيده از افعال مضارع ، آهنگ مستقبل دارند.

  )103: ص 1388(فوالدوند ،
ي شـعر  هـا  شـود . در ميـان قالـب    مـي  ي عاشقانه آغازها ي م سرشك با غزلها سروده

پـس  ي ديگر ، ميدان و مجالي براي (من) دروني شاعر است . ها فارسي ، غزل بيش از نوع
) نمودي يافته است . اما سابقه و سنت غـزل گـويي ،   ها ي (زمزمهها اين من دروني در غزل

ي عاشـقانه شـاعر   هـا  نوعي (من) ادبي را نيز به وجود آورده. ايـن موضـوع نيـز در غـزل    
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يي دارد و با توجه به تعلق خاطر او به شيوه وقوع و سبك هندي ، حد و مرز اين ها بازتاب
  ناسايي است :(من) ادبي قابل ش

  دارم سخني با تو و گفتن نتوانم  
  )26وين درد نهان سوز نهفتن نتوانم (آيينه ،

.......  
  از جنون بايدم امروز گشايش طلبيد 

  )30كه تو اي عقل ، به جز مشكل كارم نشدي (آيينه ، 
آشكار است كه در بيت نخست ، چيرگي با (مـن) درونـي و در بيـت دوم بـا نگـاه بـه       

عقل ) چيرگي  <--  -->  عر و فكر كالسيك                               ( جنونالگوهاي ش
نهـيم ،   مي با (من) ادبي است . اين (من) ادبي ، هنگامي كه با گوينده به قلمروي شعر نو گام

  كند : مي حضور خود را در نگاه به شعر نيمايي م اميد همچنان حفظ
  باد اين چاووش راه كاروان گرد

  پرداز شكست خيل مغرور سپاه مننغمه 
  ي برگها مي سرايد در نهفت پرده

  ي مرگها قصه
اما شاعر با يافتن سبك شعري خود ، به (من) دروني اش مجال بـروز و ظهـور وسـيع    

دهد . (شعر بلند و روشن بيداري ، تضميني از ترانه شيرين جويبـار ، تـرجيح يـك     مي تري
  ك و (من).درخت صنوبر) نمونه يي است از اين سب

دهـد ، و بـه (مـن)     مـي  من دروني شاعر عشق و طبيعت و هستي را مورد توجـه قـرار  
آينـد . طبيعـت و    نمي رسد. اما پس از دفتر(از زبان برگ) اين سه به توازي پيش مي انساني

  يابد. مي اندكي بعد ، هستي حضور وسيع تري
  كشد : مي يشابور) سر بري نها ي ( در كوچه باغها تا آن كه (من) اجتماعي از كناره

بينيد/عبور وحشت و شرم است در عروق  نمي كدام روح بهاران؟/كدام ابر و نسيم؟ مگر
  درخت/هجوم نفرت و خشم است/در نگاه كوير

كند. اين (مـن)   مي و به شكلي گسترده ، ذهن و زبان شعر و شاعر را به خود مخصوص
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كه با ( دو سه شب نامه و سرود به  سياسي نسلي آشكار شد_از درون تكاپوهاي اجتماعي 
  رفتند . مي )109-108) (هزاره  ها جنگ صاعقه

ي اجتماعي ديري نپاييد و جاي خود را به جست و جو و دقت در هويـت  ها اما تجربه  
ي شعري م سرشـك  ها تاريخي و فرهنگي داد . از اين رو (من) تاريخي و فرهنگي به لحظه

  گرفت : مي به جاي خود ، از ضرورتي اجتماعي پايه ره يافت . پيدا شدن اين (من) ،
  شاخ نيلوفر مرو است گه زادن مهر

 ها كز دل شط روان شن

 مي كند جلوه از اين گونه به ديدار مرا

  )110: ص 1381(عابدي، 
  

فضاي حاكم شعر محمدرضا شفيعي كدكني در واقع صورت امـروزين سـبك خراسـاني    
عت كه البته در مجموعه آيينه اي براي صداها نمود است از لحاظ شور و وجد و حضور طبي

 بيشتري يافته است.

شفيعي كدكني مثل همه شاعران جريان ساز با فرم كالسيك شروع كـرده اسـت . دفتـر    
زند و جريان  مي حول فراق و جدايي از معشوق است و حزني فزاينده در آن موج ها زمزمه

  غالب آن رمانتيك فردگرا است.
انتيك همين است كه مخاطب آن انسان است و جايگـاه مفـاهيم عميـق    ويژگي شعر رم

شود اصـوال   مي انساني است . بنابراين در شعرهاي پخته تر كه انسان به معناي عام مخاطب
تواند در ايـن شـعرها جايگـاهي     نمي شود و ديگر مسأله مرزها مي حواشي انسان از او دور

  داشته باشد.
 سوزان دارم/چه گـل از گلشـن عشـق تـو بـه دامـان دارم      غير از اين داغ كه در سينه 

ــه   ــفته و مجموع ــاطر آش ــه خ ــن هم ــان دارم  ي  اي ــف پريش ــزان زل ــت ك  رنج/يادگاريس

ــان دارم     ــرد بيابـ ــفتگي گـ ــور و آشـ ــيم سحري/شـ ــاك نسـ ــت اي پـ ــه هواداريـ  بـ

ــذر اي ــاطره مگ ــان دارم    اوي  خ ــر طوف ــكم. س ــاحل اش ــي س ــذر/موج ب ــارم مگ  ز كن

ــه    ــرق ب ــزن اي ب ــكم م ــار خش ــوز آرزوي خ ــه هن ــانم آتش/ك ــه ج ــاران دارمي  بوس  ب
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    شمع سوزانم و روشن بود از آوازم/كه من سوخته ساقم چه به پايان دارم
  )68: ، صفحه 1390(شفيعي كدكني

در انديشه جهان وطني دوگانگي جايي ندارد و اتحاد است كه به عواطف آدمـي قـدرت   
  :دهد كه در شعر دو خط تجلي يافته است  مي درك حيات
  ديروز، 

 - چون دو واژه به يك معني -      

 از ما دوگانه ،

 هريك سرشار ديگري      

 . اوجِ يگانگي

 و امروز

 چون دو خط موازي       

 در امتداد يك راه

 يك شهر        

 يك افق        

 تالقي و ديداري  بي نقطه

 حتّي ،

  در جاودانگي.

 )209: ص 1390(شفيعي كدكني،

اني شاهد حضور چيره طبيعت هستيم و تلفيق آن بـا محتـواي رمانتيـك    در دفتر شبخو
دهد چـرا كـه طبيعـت عنصـر      مي امكان نوعي آزاد زيستن و حضور در همه جا را به شاعر

 مشترك است.

پيش رويم ، گرد راه كارواني رفته تا بس دور/سوي آفاقي دگر ، سرشـار از شـادابي و   
ـ      اران ِ تهـي ؛/سرشـارِ خاموشي/دشـت انبـوه     شادي ./پشـت سـر ، گسـترده دشـت روزگ

  )109فراموشي. (آيينه اي براي صداها ، ص 
مرزها و حصارها وجود خارجي ندارند بلكه مرزهاي آن معنوي است و انتزاعي بـودن  
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  دهد كه انسان را نيز از بعد جسماني آن دور كند . مي آن به شاعر اين فرصت را
وان ركن اساسي انسان مطمح نظر است و حـب آن  در شعر زادگاه من نوستالوژي به عن

غرايز انساني است كه اتفاقا نقطه اوج انديشه جهـان وطنـي همـين نوسـتالوژي و حسـرت      
چه در بعد فـردي چـه در بعـد     ها گذشته است چرا كه گذشته پرافتخار در روان همه انسان

  اجتماعي در نهادينه شده است .
در / –درود !  هـا  كه بـر آن لحظـه   –ان كودكي آن روزهاي روشن و رويانِ زندگي/دور

گذشت/خاطر ، اسـيرِ خـاطره اي كودكانـه بود.(شـفيعي كـدكني ،       مي دامنِ سكوت تو آرام
  )98: ص 1390

  مرزهاي شفيعي كدكني انساني است با هر آنچه غير اوست . 
سـت  ها شعر كاروان : آن سوي چون گام نهي / دشتي همه خوار و خاشاك و افسردگي

: ص 1390ست.( شـفيعي كـدكني ،   ها بي روشنا خون خورشيد / پوشيده از ميغ دلمردگي/ 
103(  

نگرش اساطيري در شعرهاي سيمرغ ، هفتخواني و آيينه جم كامال مشهود است . جايي 
  .ها كه صحبت از جهان ديگري است . جهاني آرماني به دور از ناپاكي

شعر اعتراض هستيم و به نوعي سـعي در  ي نيشابور به نوعي شاهد ها در دفتر كوچه باغ
برانگيختن عواطف انساني و تحريك مردم و دعوت به فرياد ولي همچون پاسخ فريادهـاي  

  شهريار شهر سنگستان آنان نيز سكوت پيشه كرده اند.
وقتي گل سرخ پرپر شد از باد ، /ديدي و خامش نشستي ./وقتـي كـه صـد كوكـب از     

ان ريخـت ، تـو روزن خانـه را بـر تماشـايِ آن لحظـه       دوردستانِ اين شب/در خيمه آسـم 
/شسـتند  ها و/شـك  ها /ديدارهاي تو را از غبارانِ شبها بستي./آن مايه باران و آن مايه گل

  )258: ص 1390؛/با اين همه ، هيچ هرگز نگفتي.( شفيعي كدكني ، 
  يا اين شعر :

بر گـرد آن شـهر    يك بال فرياد و يك بال آتش/مرغي از اين گونه/سر تا سر شب/  
گفتنـد و   گفتند/اين مرغ جادوست/ابليس اين مرغ را بال و پرواز داده ست/ كرد/ مي پرواز

يك بال فريـاد و يـك بـال آتـش/از غـارت خيـل        / آنگاه خفتند/وان مرغ سرتاسر شب
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از خـواب   شهر بندان دشمن/ي  فردا كه آن شهر خاموش/در حلقه تاتارشان برحذر داشت/
(شفيعي كدكني ،  زان مرغ فرياد و آتش/خاكستري سرد برجاست ديدند/دوشينه برخاست/

  )269:ص 1390
  يا اين شعر :

دارت / خموش و مات / بودي / ما / انبوه كركسان تماشا / ي  وقتي تو / روي چوبه
شفيعي كدكني ، ي مامور / مامورهاي معذور / همسان و همسكوت مانديم (ها با شحنه
  )276ص :1390

ي شـعر  ها و يادآوري ادوار تاريخ اجتماعي ايرانبه زبان شعر يكي از ويژگي نوستالوژي 
شفيعي كدكني است و به عبارتي شعر او تاريخ مخيل و شعرگونه ايران است ولي هرگز شعر 
او قالب سياسي به خود نگرفته است و فقط گاهي كنايات رمزگونه به وقايع سياسـي دارد و  

خردگرا كه منجي بشريت هستند كه بـا اسـامي گونـاگون در    قهرمانان آن قهرماناني هستند 
 كند . مي شعر او نمود پيدا

در شـعر   "مـن "نشابور عنصر ثابت بيشتر شعرهاي شفيعي كدكني است ولـي همچـون   
فردي نيست ، نشابور نيز وطني است به وسـعت كـل جهـان و هـر جـا       "من"اجتماعي كه 

كه جزء مشترك جهان است . با توجـه   سخن از نشابور است صحبت طبيعت و انسان است
توان گفت وطن در شعر شفيعي كدكني بيشتر به معني زادگـاه   مي به مقاله تلقي قدما از وطن

  است تا يك مرز و محدوده سياسي .
اساطير به كار گرفته شده در شعر شفيعي كدكني جنبـه رمـز دارد و همـين ابهـام را كـه      

كند. در واقـع ايـن    مي اني و جهاني نشابور جستجونماينده نسل بشري است را در شهر آرم
  اساطير درد مشترك بشريت هستند.

ي نشابور/مستان نيم شب ، به ترنم،/آوازهاي سـرخ تـو را/بـاز/ترجيع    ها در كوچه باغ
  )277:ص 1390ست.( شفيعي كدكني ، ها وار زمزمه كردند/نامت هنوز ورد زبان

آمد دوران معاصر اسـت ، حملـه مغـول    در تصاوير شعري كه به حق شفيعي كدكني سر
دسـتمايه   هـا  يكي از وقايع تاريخي است كه بارها به آن اشاره شده است كه گاه چشمان آن

يك فتنه عاشقانه است و گاه يادآور بالي خانمان سوز ويراني نشابور و داغي كه شـاعر از  
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د كه محدود به زمـان  پرداز مي برد كه به عنصري ثابت يعني نزاع ميان خير و شر مي آن رنج
  و مكان نيست.

ي بلند است!/در هر كرانه ها نيشابور/تسليم نيزه دربامداد رجعت تاتار/ديوارهاي پست
ي خون/ديگر در اين ديار،گويا/خيل قلندران جوان را/غير از شرابخانه پناهي ها اي،فواره
م/من با زبان پاييز/پاييز جاوداني اياي  برداربست كهنهي مستي خيام/ها اي تاكنيست/

نسلي/كه هر كتيبه اش/زير هزار خروار خاكستر دروغ/مدفون شده است/با كه ي  مرده
مياموزند؟/اهل كدام ساحل  تاتاري/تاريخ پرشكوه نياكان را/ي  بگويم:/طفالن ما به لهجه

  )278ص :1390شفيعي كدكني ، خشكي/اي قاصد محبت باران (
  

  شعر با مرزهاي جاري مشاهده كرد : توان در مي تبلور انديشه جهان وطني را
ي ها بر نقشه/هر شب هجوم برق/هر شب هجوم پويش و رويش/هر شب هجوم صاعقه

ي ماندن و رانـدن/هر  ها ي كوچك ديوار خانه ام/در لحظهها ساكن جغرافياي شرق/بر نقشه
نزديكم و چـه   برد/ مي سرايد و در خويش مي ي مرز را/با خويشها شب هزار سيالب خط

ــك دور ــه نزدي ــي چ ــه//دورم ول ــا در آن چكام ــهه ــنم آن حماس ــاري راي  /مي بي در  ج
هر شب هجوم صاعقه هر شب هجوم برق/هر شب هجوم پـويش و رويش/بـر    /ها روزنامه

آن رودهـاي پويان/جغرافيـاي   /سازندگان اطلس تـاريخ  ساكن جغرافياي شرق/ يها نقشه
عاشقان/اي مرزها كه فردا/هـر   جا پاي/مرزهاي جاري /ماندن را/در آبرفت راندن شويان

ــوي      ــدام س ــت/خون در ك ــما/خواهد رس ــاردار ش ــيمهاي خ ــاي س ــقايقان/بر ج سو/ش
(شـفيعي كـدكني ،    با هم/خواهد دوبـاره شسـت ؟   /شمايان/امشب نوار/عرف و طبيعت را

  )391:ص 1390
درخت در بينش اساطيري شفيعي كدكني مقدس است و به نوعي انسان را به اساطير 

كشاند .  مي درخت ممنوعه و سرو كاشمر و ... كه او را به دوره آغازين و يگانگياالولين و 
  براي نمونه شعر دو درخت :
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پيمبري كه ي  درخت پر شكوفه/با دو چهره/در برابر نسيم/ايستاده است/ نخست: چهره
 دگر/حضور كودكي ست/كه شيري  برد/و چهره مي باغ را/به رستگاري ستاره

  )359:ص 1390ني ، خورد(شفيعي كدك مي
توان ديد . اصوال در جاي جاي  مي دلبستگي شاعر به وطن در شعر قصه الغربه الغربيه

اشعار شفيعي كدكني ردپاي اين دلبستگي به وطن علي الخصوص نيشابور قابل مالحظه 
ست و چهره محافظه كارش به وضوح در البالي ها اشت. شفيعي عميقا پايبند به سنت

استفاده  ها نيست بلكه از آن ها لي نكته مهم آنجاست كه او برده سنتاشعارش پيداست و
دهد و همين استفاده از موسيقي قوي در  مي كند و به شعرش رنگ و بوي سنت مي امروزي

 توان خود گواه اين مسأله دانست . مي شعر نمايي را

/اين باغ سرماي  نيلوفري شدم/بر آبهاي غربت باليدم/ناليدم/گفتم/با انقراض سلسله
را/در چشمه سار سحر  ها شود/وانگاه آن چكاوك آواره/حزن درخت مي موميايي بيدار

نعش سرودش/خواهد شست/وينك/درمانده ام كه امشب/در زير برف پر حرف/
  )457ص :1390شفيعي كدكني ، ي شبانگاهي اش را/آيا كجا به خاك سپردند؟ (ها سروده

اوت نسبت به مجموعه شعر آيينه اي براي مجموعه هزاره دوم آهوي كوهي فضايي متف
شود و طبيعت در خدمت  مي صداها دارد . انسان و طبيعت در اين مجموعه كمي تعديل

شود كه به همراه زبان فاخر دامنه اثرگذاري آن را تا حد  مي انسان دستمايه تمثيل شعرها
انتزاعي است . در  برد. در واقع انسان در اين مجموعه بيشتر داراي قدرت مي اعجاز باال

اين مجموعه شعر ديگر از آن شور و كنايات تند اجتماعي و انساني اثري نيست و تعديل 
 شده است.

 زمان و مكان دو عامل بازدارنده آزاد شدن مرغ خيال هستند كه دست و پاي انسان را
  بندد : مي

گويي از در فضايي كه مكان گم شده است /مي روم سوي قروني كه زمان برده ز ياد/
: ص 1388شهپر جبريل درآويخته ام/يا كه سيمرغ گرفته است به منقار مرا (شفيعي كدكني،

21 (  
در اينجا باز دلبستگي شفيعي كدكني به وطن را ميبينيم كه سـاختن آن و دفـاع از كيـان    
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  كند پس جهان وطني به مفهوم بي وطني نيست. مي آن را بر دوش خود حس
ي من باش/زنـان اينجـا چـو    ها ن باش/شريك رنج و شاديبيا اي دوست اينجا در وط

  )142: ص 1388باش ! (شفيعي كدكني، شير شرزه كوشند/اگر مردي ، در اينجا باش و زن
كشـند و كبـوتر كـه نمـاد      مي ي پيشرفته هم راها با سالح ها كه انسان ها در عصر جنگ

دهـد كـه اگـر     مي دارصلح است در حال انقراض است اين شاعر است كه به نوع انسان هش
سرود مهر و محبت و عشق كه در جان كالم شاعران است از ميـان بـرود زوال انسـان نيـز     

  آغاز شده است چرا كه انسان زنده به عشق است.
اين اعتراف از سر تقصير/كاين عصر ، عصـر همهمـه آهن،/عصـر زوال زمـره زيبـايي      

هـا./جز قدرناشناسـي از   ي ديگـر و/ديگر هـا  ست/و اعالمِ ختمِ عصـرِ سـرايش/و حـرف   
تواند باشد/اين سان نظاره گـر شـدن از دور/در انقـراض نسـل      مي انسان/جز َغدر/آيا چه

  )217: ص1388كبوترها ؟ (شفيعي كدكني،
اين شعر كه يك تعريض اجتماعي و سياسي است باز دلبستگي شاعر به وطـن اسـت و   

 و شاعر به نابودي جماعت فتوا كند مي شكوه از مردمي كه قهرمانشان را خود به زمين زدند
  دهد چرا كه گفتند حق را و دانستند ولي عمل نكردند. مي

 هـا  آن قامت رويان و روان ازلي را/آن آرزوي زنده سقراط و علي را/با آن همـه خـون  
/در گوري از انديشه خود ، تنگ ، فشرديد/با ايـن همـه آن شـعله     –كه فشاندند به راهش 

بوي بهاران ، بـه همـه دهـر ، و زندسـت/در جملـه شـماييد و/       فزاينده و زنده ست/چون 
  )305: ص1388شماييد/كه مرديد/زيرا/كرديد و نكرديد/كرديد و نكرديد.( شفيعي كدكني،

و باز همان شكوه و قهرمان حماسه شفيعي كدكني كه همانند شهريار شهر سنگستان تنها 
ز مسير راهـش او تنهاسـت چـرا كـه از     انديشد نه ا مي و تنها اين شاعر است كه به آواز او

  عصرش فراتر رفته است.
ــه راه خــويش   هــا آه اي تنهــاترين تــن ــدرود كردنــد و/ب ! /كــه همــه يــاران تــو را ب

 رفتنـد ./مـن بـه آواز تـو     "مـن "سـوي   ها "ما"شان را عقيده نام دادند و/ز ها رفتند/عقده
 يا جاي دگر ، اي مرد !/و سالمتپرسم/كه به تركستان رود يا كعبه  نمي انديشم از راهت مي
كنم همراه ميثاق كبوترها/از ميان حلقه اين چاه ويل و درد./اي دلِ قـرن ، اي دليـر ، اي    مي
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گُرد !/آخرين قديس جا مانده زان آيين ،/كه همـه پيغمبـرانش ، توبـه كردنـد و/خـدايش      
آسـمان ، آيـا چـه     مرد !/روزگاري بود و ميگفتم/كاين زمان ، بي ها روزگاري پيش از اين

خواهد بود ؟/وين زمان ، در زير اين هفت آسمان ، پرسم/كه زمين و آسـمان ، بـي آرمـان    
  )328: ص1388آيا چه خواهد بود ؟ (شفيعي كدكني،

كنـد كـه    مـي  اين شعر اوج انديشه انسان دوستانه شفيعي كدكني است كه از خدا شـكوه 
 ها يش است . زميني كه انسانها رش آسمانيش را فراموش كرده و تنها به فكر گستها انسان

وارثان آنند . اينجا ديگر صحبتي از وطن و حتي نشابور كه شاعر عميقا به آن وابسته اسـت  
  ، نيست .

زاري و زاريانه انسان به عرش رفت/در آرزوي ديدن ايام فرّهي/گويي خداي مـا ، كـه   
چندان به كار گسترش آسـمان  محيط است بر جهان ،/و او راستبر سراسر هستي شهنشهي ؛/

  )343:  ص1388بود/كز زاريِ زمين دگرش نيست آگهي ! (شفيعي كدكني،
  : ها و باز نااميدي شاعر از هبوط و زوال انسان

ما شاهد سقوط حقيقت /ما شاهد تالشي انسـان/ما صـاحبان واقعـه بوديم/چنـدي بـه      
ه اوج روانـيم )/ديـديم سـير    ضجر شعله كشيديم/وينك درونِ خاطره دوديم./گفتند : ( روب

سوي هبوط است /شعر سپيد نيست ، كه خوانيش ،/اين جعبه سياه سقوط اسـت .( شـفيعي   
  )344: ص1388كدكني،

يكي از مفاهيم مدرنيته بحث آزادي ست كه پيش از اين در فرهنگ ما سابقه نداشـته و  
د جهان وطنـي خـاص   يك مفهوم كامال غربي ست . همان گونه كه در ابتداي مقاله اشاره ش

  باشد. ها ادبيات مدرن است و اين تعهد جهاني بايد همرا با گفتگو با ساير تمدن
چنان كه ابر ، گره خورده با گريستنش ،/چنان كه گل همه عمرش مسخر شـادي سـت   
،/چنان كه هستيِ آتش اسير سوختن است ،/تمام پويه انسان به سوي آزادي ست . (شفيعي 

  )423: ص1388كدكني،
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  پانوشت :
Irony

؛ اصطالح از رورتي است و به معناي چندرگه بودن و همواره در معرض تغيير  *
معادل تذبذب (در حالت مصـدري)   ها و تحول بودن است . پس از تتبع فراوان در لغت نامه

و مذبذب (در حالت فاعلي) را بهتر يافتم . مرحوم دهخدا در معناي آن تردد بـين امـرين ،   
رسد كه ايـن واژه معـادل نزديكتـري     مي ل را آورده است . به هر تقدير به نظرمتحير و دود

  است. Ironyبراي 
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  منابع
  ، تهران : انتشارات قلم ، چاپ سوم.» در مدرسه اقبال الهوري«) ، 1385حكيمي ، محمود (

  ، تهران : انتشارات زوار ، چاپ دوم.  » كليات اشعار«) ، 1385الهوري ، اقبال (
، تهران : انجمن آثار و مفـاخر فرهنگـي ، چـاپ    » اقبال شناسي«) ، 1377تر ، محمد (سليم اخ

  اول.
  ، تهران : انتشارات سخن ، چاپ اول.» رويم مي مي نگريم و«) ، 1390ياحقي ، محمدجعفر (

  ، تهران : نشر چاپخش ، چاپ اول.» دراي قافله«) ، 1376يوسفي اشكوري ، حسن (
  ، تهران : نشر سوره ، چاپ دوم.» سيد جمال الدين اسدآبادي«،  )1376صاحبي ، محمدجواد (

  ، تهران : انتشارات سخن ، چاپ سوم.» با چراغ و آينه«) ، 1390شفيعي كدكني ، محمد رضا (
، تهـران : انتشـارات مرواريـد ، چـاپ     » سرايد مي مردي ست«) ، 1388فوالدوند ، عزت اهللا (

  اول.
  ، تهران : نشر كتاب نادر ، چاپ اول.» ها روشني باراندر «) ، 1381عابدي ، كاميار (

، ترجمـه  » فضيلت جهان وطني ؛ دين در عصر جهـاني شـدن  «) ، 1385ترنر ، برايان (زمستان 
تـا   205مجتبي كرباسچي حميد پورنگ حامد حاجي حيدري ، راهبرد توسعه ، شماره هشـت ، از  

240 .  
، تهران : انتشـارات سـخن ،   » اسي شعر معاصرجريان شن«) ، 1391عالي عباس آباد ، يوسف (

  چاپ اول.
، تهـران :  »  "هفت دفتـر شـعر  "آيينه اي براي صداها «) ، 1390شفيعي كدكني ، محمدرضا (

  انتشارات سخن ، چاپ هفتم.
، تهـران :  »  "پـنج دفتـر شـعر   "هزاره دوم آهوي كوهي«) ، 1388شفيعي كدكني ، محمدرضا(
  انتشارات سخن ، چاپ پنجم.
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