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 شد مشخص و گرفت قرار بررسیمورد نیشابور هايباغ کوچه در و برگ زبان از ،آفتابگردان

 آمیخته درهم اشگرایانهطبیعت و عاشقانه و اجتماعی دید با که است دید نوعی او عرفان که

 نیز و استبداد و زورگویی برابر در تمرد و شورش از نمادي دو هر شعر در حالج. است

 خویش کشور بر حاکم ستم و ظلم برابر در شاعر هردو. است آزاداندیشی و شهادت از نمادي

 کدکنی و پروابی و صریح البیاتی اما اند؛کرده محکوم را زمانه ظالم حاکمان و برآورده فریاد

 البیاتی اما اند؛گرفته بهره عرفانی اصطالحات از وفوربه شاعر دو. نماد از استفاده قالب در

 و عارفانه مقاصد تبیین براي کدکنی و خویش يجامعه بر حاکم ظلم با مبارزه درجهت

 و سیاسی اوضاع تبیین براي شاعر هردو اگرچه که گفت توانمی درمجموع. خود يعاشقانه

 بیشتر البیاتی شعر در امر این اما اند؛جسته بهره عرفانی مضامین از خویش يزمانه اجتماعی

 .است نمایانده رخ

 .اجتماعی مضامین کدکنی،شفیعی محمدرضا عرفان، البیاتی، عبدالوهاب: کليدی هایواژه

 

 مقدمه. 1

 ظاهري اختالفات وجود با را هاملّت تمام ادبیّات که کارآمدي و نوین هايدانش از یکی

 ضمن که است تطبیقی ادبیات کند،می بررسی پیوستههمبه ايمجموعه عنوانبه زبانی، و

. پردازدیم جهانی ادبیّات با آن مناسبات و روابط یبررس به ملّی، و بومی ادبیّات معرفی

 تطبیقی ادبیّات از تعریفی در و کرده تأکید ویژگی این بر نیز( Yves Chevrel) شورل ویا

 از برخاسته که آثاري ايمقایسه بررسی و مطالعه یعنی تطبیقی، ادبیّات»: است نوشته

 (. 25: 1386)شورل،  «اندمتفاوت فرهنگی هايزمینه

 کشور این در. شودمی شناخته آن علمی معناي در تطبیقی ادبیّات مهد عنوانبه فرانسه

 خود هايسخنرانی خالل در (ois VillemainçFran-Abel) لمنیو بار نخستین براي که بود

 تطبیقی ادبیات پژوهشگران البته ؛کرد استفاده تطبیقی ادبیّات اصطالح از. م 1828 سال در

 و شیوه» گفتند،می سخن آن از معاصرانش و ویلمن که تطبیقی ادبیّات آن که معتقدند

 ممالک شاعران بین مقایسه نوعی فقط درواقع، و نداشت معینی و مشخص علمی روش

 يوظیفه تطبیقی، ادبیات فرانسوي مکتب مطابق(. 181: 1374 کوب،زرّین) «بود مختلف

 مقدم،شرکت. رک) است هاملّت بین ادبی تبادالت و روابط بررسی تطبیقی، ادبیات پژوهشگر
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 بررسی ها،آن ترینمهم از یکی که دارد اصول و مفاهیم برخی تطبیقی پژوهش(. 57: 1388

 وارن، و ولک. رک) است مختلف هايملّت از ادبیات چند یا دو میان موجود ادبیِ روابط

 است تطبیقی پژوهشی انجام اصلی شرط ادبی، آثار بین در زبان اختالف همچنین(. 42: 1373

 پردازاننظریه از یکی ،(Marius-François Guyard) اریگ(. 224: 1388 منظم،نظري. رک)

 پژوهش یک شرط ترینمهم را تأثر و تأثیر اصل به پایبندي تطبیقی، ادبیات فرانسوي مکتب

 (.98: 1374 گویارد،. رک) است دانسته تطبیقی

 معاصر و کالسیک ادبیات در که هستند هاییموضوع از صوفیه و عرفانی مضامین

 توجه امر این به خویش اشعار در بسیاري شاعران و است داشته وجود فارسی و عربی

 زیادي بخش عربیابن و مولوي سنایی، مانند هاآن از برخی حتی و کرده معطوف خاصی

 تغییر باوجود مضامین گونهاین. اندداده اختصاص تصوف و عرفان به را خویش شعر از

 امروزین شاعران توجهیبی نیز و پیشین شاعران به نسبت معاصر شاعران هايدغدغه

 جایگاه معاصر شاعران آثار در همچنان گذشته، شاعران موردنظر موضوعاتِ  به نسبت

 (.84: 1397 حسینی،. رک) دارد خاصی

 بسیاري شاعران اما شود؛می توجه کمتر عرفان سنتی مضامین به دیگر امروزه اگرچه

 یا هااسطوره نمادها، مضامین، از دارند سعی و اندآمیخته خویش شعر با را مضامین این

 میراث از بسیار معاصر شاعران» که ايگونهبه بگیرند، بهره صوفی و عرفانی هايشخصیت

. دهند انتقال مخاطب گوش به را خود سخن و صدا آن يوسیلهبه تا جستند بهره صوفیه

 بیان صوفیان اصوات بین از را شانتجربه ابعاد از برخی معاصر، شاعران که ندارد تعجبی

 آن بر سوررئالیسم عنصر که آن نوین شکل در ویژهبه شعري يتجربه بین چراکه کنند؛

 شکلبه رابطه این. دارد وجود مستحکم بسیار ايرابطه صوفی، يتجربه و است غالب

 ظاهر وجود وحدت و شدن یکی به صوفی نیز و معاصر شاعر گرایش در روشنی، بسیار

 (.3: 1395 پورحسن، و ابویسانی) «شودمی

 اشعار در که هستند شاعرانی ازجمله کدکنیشفیعی محمدرضا و البیاتی عبدالوهاب 

 و عرفانی مضامین از خویش، يزمانه اجتماعی و سیاسی اوضاع تبیین هدف با خود

 و اجتماعی محیط با تعامل که دهدمی نشان هاآن شعر بررسی. اندکرده استفاده صوفیانه
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 زمانه مشکالت از که کرده ملتزم شاعرانی را شاعر هردو ستمدیدگان، رنج با شدن آشنا

 مراحل شاعر دو این(. 96: 1387 عباسی، ؛35: 1993 البیاتی،. رک) اندپذیرفته تأثیر

 و کدکنی که داده نشان پژوهشگران بررسی و اندکرده سپري شعر سرودن در را مختلفی

 – اجتماعی مضامین قالب در شعر سرودنِ به شروع رمانتیسم، يمرحله از گذار با البیاتی

 خاصی توجه اشعارش در البیاتی(. 85: 1393 همکاران، و فوزي. رک) اندکرده سیاسی

 را انسانی میراث با او قوي ارتباط البیاتی، شعريِ نوین يتجربه». است داشته میراث به

 اغلب در عربی معاصر واقعیت از تعبیر در را ارتباط این وي که جایی کند،می منعکس

 اشعار در نیز شفیعی(. 143: 2019 شریف،) «است گرفته کاربه خویش شعريِ  هايدیوان

 کرده تصویر رمزآلود صورتیبه پنجاه و چهل هايدهه در را ایران يجامعه اوضاع خود

 در و( 46: 1387 عباسی،. رک) است نمادین حالت آن یادآور حلّاج، و نیشابور ذکر که
 يمجموعه بارزترین و جنگل شعر وتمامتامّ نمایندگان از یکی شابور،ین يهاباغ کوچه

 (.186 -185: 4ج ،1377 رک. لنگرودي،) بود 57 تا 50 هايسال شعر

 و اسالمی عرفان با کودکی از هاآن که دهدمی نشان شاعر دو این زندگی بررسی 

 کدکنی عمیق آشنایی و الفت. اندداشته آشنایی عرصه این بزرگ شاعران اشعار و تصوف

 به نسبت خود اشعار در هاآن که شده سبب پیشین عارفان اقوال و اشعار با البیاتی و

. دهند انعکاس را آزاداندیش عرفانی و باشند داشته گرایش آن ناب هاياندیشه و عرفان

 بر تکیه با و تحلیلی – توصیفی روش از گیريبهره با که شده تالش حاضر پژوهش در

 عرفانی، مضامین میان پیوند است، استوار تأثر و تأثیر بر که تطبیقی ادبیات فرانسوي مکتب

 اشعار در عراق و ایران يجامعه اوضاع با صوفی و عارف هايشخصیت نیز و نمادها

 .شود بررسی کدکنی و البیاتی

 

 شاعر دو انتخاب دليل. 1 .1

: 1380 کدکنی،شفیعی. رک) اندداشته هم با که دیدارهایی و شاعر دو آشنایی به توجه با

 1348 سال در شفیعی) پارسی زبان به کدکنی يوسیلهبه البیاتی اشعار يترجمه و( 184

 دو این است طبیعی ،(کرده ترجمه سندباد آوازهاي باعنوان را البیاتی اشعار از بخشی. ش
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 نگارش اصلی ضرورت آن، جوانب از یکی بررسی که باشند داشته اشتراکی نقاط شاعر

 از دوري مانندِ  یکسان شرایطی در البیاتی و شفیعی همچنین. است بوده حاضر جستار

... و رهایی براي تالش و امپریالیسم با مخالفت یکسان، سیاسی -اجتماعی دیدگاه وطن،

 ادبی و فرهنگی يپشتوانه همچنین و اشعار شدن سروده زمانِ و مکان از اثرپذیري نیز و

(. 235: 1394 رنجبران، و صباغی. رک) دارند اشتراک شعرهایشان بعضی در یکسان،

 عمیق يدهندهنشان البیاتی، و کدکنی شعر در دینی و عرفانی نمادهاي وجود همچنین

 محیط و شرایط و کودکی دوران در ریشه که هاستآن وجود در دینی فرهنگ بودنِ

 به یکسانی عرفانی دیدگاه شاعر، دو هر که است دلیل همین به و دارد شانخانوادگی

 و عرفانی فلسفی، تعابیر از سرشار را خود شعر دیدگاهی، چنین با و دارند هستی جهان

 طبیعت حکمبه شفیعی(. 30: 1379 بشردوست، ؛140: 1991 جاسم،. رک) اندکرده دینی

 شفیعی. رک) داندمی عرب شاعران دیگر از ترنزدیک البیاتی شعر به را خویشتن روزگار،

 بیانگر وضوحبه نامور، ادیب دو این قصاید انتشار تاریخ به توجه(. 12: 1359 کدکنی،

شفیعی اشعار و سروده ایرانی شاعر بر مقدم را خود اشعار عراقی، شاعر که است این

 (. 85: 1393 همکاران، و فوزي. رک) است یافته انتشار البیاتی از پس هاسال کدکنی

 

 بحث یپيشينه .2 .1

 و عرب نویسندگان موردتوجه همواره عراق شاعران بارزترین از یکی عنوانبه البیاتی

 ،است درآمده تحریر يرشته به فراوانی آثار او اشعار يدرباره رو همین از بوده؛ غیرعرب

 کتاب عباس، احسان ينوشته ثیالحد یوالشعر العراق اتییعبدالوهاب الب کتاب ازجمله

 از الشرق ةمرآ یف اتییعبدالوهاب الب کتاب ،یصبح نیالدییمح از اتییشعر الب یف ایالرؤ

 اثر« یاتیالب عبدالوهاب شعر در برجسته هاياسطوره» باعنوان ايمقاله ای تیزایالج زاهر

 از است شده منتشر فراوانی هايتألیف نیز کدکنیشفیعی آثار يدرباره. یوکیا ینجف یعل

 ،یکدکنیعیشف اشعار دهیگز و لیتحل و نقد: باران يسفرنامه در عباسی اهللحبیب: جمله آن
 یکدکن یعیشف محمدرضا يشعرها یبررس و لیتحل: هاباران یروشن در کتاب در يعابد
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 یعیشف محمدرضا شعر و یزندگ: شابورین يجستجو در در بشردوست و (سرشک. م)
 . اندپرداخته يو اشعار یبررس و نقد به یکدکن

 و يفوز مانندِ است؛ شده انجام ياارزنده يکارها زین شاعر دو یقیتطب یبررس يدرباره

 در موجود شواهد بررسی با و بینامتنیت ينظریه بر هیتک با اندکرده تالش( 1393) همکاران

 نبوده اتفاقی شاعر، دو این شعر در اشتراک وجوه که کنند اثبات را فرضیه این شاعر، دو دیوان

 نمادها یکسانیِ  چون مباحثی به بیشتر مقاله این در. است البیاتی از شفیعی پذیريِ اثر نشانگرِ  و

( صفحه یک) گذرا اياشاره و کلّی بخشی در تنها و شده توجه شعري هايعنوان شباهت و

 بررسی به( 1393) اسماعیلی و روشنفکر. است شده اشاره شاعر دو عرفانی مشترک مبانی به

 نشان پژوهشگران هايیافته. اندپرداخته کدکنی و البیاتی شعر در نوستالژي مبحث تطبیق و

 دوري مانند نوستالژیکی مضامین برخی در رمانتیسم، مکتب به توجه با شاعر دو که دهدمی

 و هاارزش رفتنازدست همچنین کودکی، دوران یاد معشوق، از دوري خویش، سرزمین از

 هیچ اند،کرده تفحص و تحقیق بارهدراین نگارندگان که آنجایی تا اما ؛دارند اشتراک هااسطوره

 و البیاتی عبدالوهاب عرفانی هايدیدگاه تطبیقی بررسی يدرباره تحقیقی و کتاب یا مقاله

 . است نیامده در تحریر يرشته به کدکنیشفیعی

 

 البياتی زندگی به کوتاه نگاهی .۳. 1

 سال در او. آمد دنیا به بغداد اطراف روستایی در. م1926 سال در البیاتی عبدالوهاب

 دلیلبه مدتی از بعد اما آورد؛ روي معلمی شغل به و شد التحصیلفارغ. م1950

 انقالب از پس. کرد سفر دیگر کشور به کشوري از و شد اخراج سیاسی تند هايگرایش

 وزارت در ترجمه و نشر تألیف، مسئول عنوانبه و برگشت خود کشور به1958

 عملکرد به اعتراض و عراق دولت با مخالفت از پس. شد کار به مشغول وپرورشآموزش

 از بعد 1971سال در اما شد؛ ممنوع وطن به وي ورود 1968 تا 1963 يهاسال از هاآن

 به سپس و برگشت عراق به فرهنگ وزارت فرهنگی مشاور عنوانبه یاسیس راتییتغ

 خود زندگی پایانی بخش یاتیالب(. 338:1996 کامبل،. رک) کرد مکان نقل اسپانیا کشور

 فانی دار شهر این در1999 سال در و رفت دمشق شهر به سپس و کرد سپري اردن در را
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 شعر بزرگان از وي(. 337:2005 روضان،. رک) شد دفن جاهمان در و گفت وداع را

 با سختی جدال مسیر، این در که است گرایینو پرچمداران از یکی و عربی معاصر

سهمی بزرگ و سازنده در نوآوري مضمون و شکل شعر عربی »و  هداشت گرایانسنت

 و داشته وسیع بازتابی غربی و عربی ادبیات در او شعر(. 206: 1995 رزق،) «داشته است

است  دانسته عرب معاصر شاعر ترینبزرگ اروپاییان، دیدگاه از را او چک تریپ کارل

 (. 469: 2003 ،ینیالبع .رک)

 

 کدکنیشفيعی زندگی به کوتاه نگاهی. ۴. 1

 يدانشکده به 1341 سال در و شد زاده نیشابور کدکن در 1318 شهریور 19 در شفیعی

 هايمجموعه سال همین در و شد التحصیلفارغ 1344 سال در. یافت راه مشهد ادبیات

 به1346 سال در. کرد مهاجرت تهران به و رساند چاپ به را هازمزمه و شبخوانی شعري

 را برگ زبان از يمجموعه1347 سال در و پرداخت مصاحب المعارفهریدا با همکاري

 و گرفت تهران ادبیات يدانشکده از را خود دکتراي مدرک1348 سال در. کرد منتشر

 در. نیست هاآن نام آوردن مجال اینجا که شد بسیار هايکتاب نگارش و ترجمه سرگرم

 و بودن از نیشابور، باغهاي کوچه در شعري هايمجموعه 1376و1356 ،1350 هايسال
 دوم هزاره صداها، براي ايآیینه مولیان، جوي بوي باران، شب در درخت مثل سرودن،

 تدریس به آمریکا پرینستون دانشگاه دعوت به1354 سال در. کرد منتشر را کوهی آهوي

 تهران دانشگاه در اکنونهم و برگشت دوسال از بعد و پرداخت دانشگاه این در تحقیق و

 (.21:1387رک. عباسی،) است تحقیق و تدریس مشغول

 

 پژوهش هاییافته. 2

 این که دارند شعري مضامین در فراوانی اشتراک نقاط کدکنیشفیعی و البیاتی عبدالوهاب

 شاعر با وي آشنایی و البیاتی اشعار يترجمه از کدکنیشفیعی اثرپذیري به شاید امر
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 شعري هاينمونه ذکر با مشترک مضامین این که شده سعی بخش این در. گرددبر عراقی

 .گیرد قرار مداقه و موردتحلیل هریک از

 

 جحلا  نماد. 1. 2

 هر است؛ حالج منصوربنحسین دارد، وسیعی انعکاس کدکنی و البیاتی شعر در که ايصوفی

 این يساده نقل به هاآن. اندگرفته الهام اسطوره این از هنرمندانه هایشانسروده در شاعر دو

 همسو معاصر يتجربه با را آن و بخشندمی جدیدي ابعاد چهره این به بلکه پردازند؛نمی اسطوره

 عنوانبه کدکنی «حالج» يقصیده نیز و البیاتی «جالّالح عذاب» يقصیده در حالج. ندکنمی

 ؛231: 1991 جاسم،) است رفته کار به آزاداندیشی و شهادت شورش، تمرّد، سرکشی، سمبل

 هر چون بیند؛می را خودش از چیزي شورشی شخصیت این در البیاتی(. 276: 1387 عباسی،

 در البیاتی و ایستاده است، کرده زندقه به متهم را او که حکومتی برابر در حالج اند؛انقالبی دو

 . هستند آزادي مدافع و برندمی رنج تبعید و غربت از دو هر و ظالم حکومت برابر

 امروزي انسان رنج که آیدمی شمار به هاییقصیده از البیاتی «الحالج عذاب» يقصیده

 پردازد،می مبارزه به و شودیم مواجه سرکوبگر هايقدرت با که کشدمی تصویر به را

 ينماینده زیرا رود؛می شمار به آرمانی و ایدئال قصد همین به شخصیتش حالج کهچنان

 شاعر. کشدمی تصویر به را عقیده راه در مرگ و رنج يجنبه که است ايصوفیانه نماد

 موفق حالج و خود بین زیاد هايشباهت وجود دلیلبه ویژگی این کاربست در عراقی

 این پیامد و هستند موجود وضع به نسبت شورشی و ورزاندیشه ،شاعر دو هر زیرا است؛

 بخش که شده تشکیل بخش شش از قصیده این. است رنج و دوري نیز اعتراض و انکار

 شخصیت در مثبتی هايجنبه بخش این در. است البیاتی خود مرید، و است« مرید» آن اول

 کشیده تصویر به دردهایشان و هارنج در بینوایان با همدردي و فداکاري ایثار، مانند حالج

 (. 35:1384 سیدي،. رک) است شده

 اند،شده چیره اموالشان بر( استعمار خائن، حاکمان) هاگرگ که را محرومانی البیاتی

 دهد،می جوالن کشورش مردم بر که بیچارگی و فقر همه این دیدن. است کرده تصویر

 يچهره که هاییویرانی و هاخرابی که داردمی این بر را او و کندمی تاببی را شاعر
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 دنبالبه که گویدمی سخن ترسی از وي. بکشد تصویر به کرده، تیره را مردمش زندگی

 ابرهاي توسط که هاییویرانی. است شده چیره وي بر شب فرارسیدن و چراغ خاموشی

 به را البیاتی شعري مضامین از دیگري بخش شده، جاري صبح يباغچه بر بادها و تیره

ما أوحش اللیل، إذا ما أنطفأ المصباح/ وأکلت خبزَ الجیاع : است داده اختصاص خود

مطار الصباح/ السحب السوداء واأل حديقةالکادحین زمر الذئاب/ وصائدو الذباب/ وخربت 

 خاموش چراغ که یزمان شب است، وحشتناک چقدر: (9: 2ج، 1995 یاتی،بال) والریاح

 انیشکارچ و /بخورند را زحمتکش يهاگرسنه نان ها،گرگ گروه کهیدرحال /شود

 . بادها و باران اه،یس يابرها /کنند رانیو را صبح باغ و /هامگس

 زبان بر را کلماتی و پردازدمی حالج يمحاکمه تصویرپردازي به ابیات این در البیاتی

 مشخص. است اصول و مبادي از( شاعر خود) حالج دفاع بیانگر که دکنمی جاري او

 نیست؛ رایج تصوف او تصوف. تکراري نه دارد، جدیدي يصوفیانه دنیاي البیاتی که است

 شمولیجهان و خواهیآزادي و انقالبی روح آن در شاعر که است ابداعی تصوفی بلکه

 گرایش این که نیست شکی و( 92:1991رک. جاسم،) گیردمی کاربه را صوفی میراث

 شده اعمالش دیگر در جدیدي رویکرد و شعري گرایش و مرحله به وي انتقال باعث

بُحتُ بکلمتین للسلطانْ/  :گویدمی حالج زبان از حالج عذاب يقصیده در وي. است

 /ونمت لیلتین/ حلمتُ فیهما بأنی لم أعد/ لفظین /قلت له: جبان/ قلت لکلب الصید کلمتینْ

 حاکم به(: 9: 2، ج 1995 یاتی،بال) ووحشتی /تعاستی /توحدتْ/ تعانقت/ وبارکت أنتَ أنا

 شب دو و /گفتم کلمه دو يشکار سگ به /ییترسو تو: گفتم او به /گفتم کلمه دو

 در را گریهمد /دندیرس وحدت به /لفظ دو /گردمیبازنم من که دمید ایرؤ در /دمیخواب

 .من ییتنها و /یچارگیب /يگرداند مبارک مرا تو و /گرفتند آغوش

 سرخ شعر همچنان کهدرحالی کند،می وارد فارسی شعر به را حالج کدکنی،شفیعی

 هايشحنه همچنان و است دار بر هنوز او شعر در حالج. ستجاري او زبان الحقبر أنا

 رندان راستی و مستی لحظات نجواي او يعاشقانه نام هنوز و برحذرند او يمرده از پیر

 روي /تو وقتی: آیدمی حساب به هستی براي رمزي و نماد که است نیشابور چاکسینه
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 /مأمور هايشحنه با /تماشا کرکسان انبوه /ما /بودي مات و خموش /دارت يچوبه

 (.49: ب1389 کدکنی،شفیعی) ماندیم سکوتهم و همسان /معذور مأمورهاي

 زمان در شفریاد استمرار و اکنون در او يدوباره حضور از حالج يقصیده در کدکنی

 ازسویی و آوردمی روي شهید عاشق آن ستایش به ازسویی شاعر درواقع. گویدمی سخن

 محکوم اند،داده تن سکوت به که «معذور مأمورهاي» مقابل در را «تماشا کرکسان انبوه»

 پاي سرود، خود جان با را عشق شعر که جانباز عاشقی عنوانبه حالج نقش بر و کندمی

 هر به باد اما سپرد؛ جان دار بر مردانه منصور هرچند که است آن سر بر شاعر. فشاردمی

 (.126:1387رک. عباسی،) رویید خاک از مردي بُرد، را او خاکستر که سو

 هايباغ کوچه در /رویید خاک ز مردي /برد که جا هر /سحرگهان باد /را تو خاکستر

 نامت /کردند زمزمه /وارترجیع /باز را تو سرخ آوازهاي /ترنم به شبنیم مستان /نشابور

 (. 49: ب1389 کدکنی،شفیعی) هاستزبان ورد هنوز

 خواهآزادي مردانی حالج خاکستر از و شودمی بازسازي دوباره تاریخ که است گونهاین

 و کنندمی زمزمه را او نام و روزگارند این هايحالج که باکبی قهرمانانی ؛خیزندمی پا به

 .شودمی معاصر شعر و شفیعی شعر در تصوف مفهوم گیريشکل يهسته حالج گونهاین

 نماد این کارگیريبه در شاعر هردو متفاوت و مشترک وجوه برخی بیان به اکنون

 اشعار، این در و دهندمی قرار حالج را شعرشان عنوان شاعر دو هر: الف. پردازیممی

 شاعر دو هر: ب کنند؛می بررسی ظلم دربرابر شورشی عارفی عنوانبه را حالج زندگی

 اسلوب از البیاتی: ج کنند؛می استفاده شعرشان در صوفیانه اصطالحات و کلمات از

 مظاهر صریح بیان به البیاتی: د کند؛می استفاده خطاب اسلوب از کدکنی ولی ،وگوگفت

 به صراحتبه نتوانسته شدید خفقان دلیلبه کدکنی اما پردازد؛می اجتماعی فساد و ظلم

 سرگذشت درآوردن شعر به با کرده سعی و بپردازد اجتماعی فسادهاي و ظلم مظاهر بیان

 دو هر: ه کند؛ بیدار مردم در را ستیزيظلم و خواهیآزادي روح حالج، چون آزاداندیشی

 ينماینده او اینکه و است انقالب بذرهاي يکنندهآبیاري حالج خون اینکه از شاعر

 . گویندمی سخن است، جدید زندگی
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 صوفيانه گرایش و درونی غربت. 2 .2

 دال که است درونی و وجودي غربت غربت، به عمیق احساس از حالتی البیاتی وجود در

 عمر از نیمی که وي. است هستی يهمه در بلکه ،دنیا این در روحی غربت احساس بر

 ناراضی کشورش کنونی وضعیت از که است غریبی فرد گذرانده، سفر و تبعید در را خود

 و مادري سرزمین نیز خانواده جوانی، کودکی، دوران براي خود اشعار در و است

: 1997 ،مةقیسو. رک) کندمی دلتنگی ابراز گذشته اساطیر و رفتهازدست نیک هايارزش

ها أنت وحید/  :کشدمی تصویر به گونهاین را حالت این «العراء» شعر در او(. 10-11

 یفی داخل منف یالعالم منف /ابلغربةفی هذا العالم/ ترحل نحو الداخل، مسکوناً  ابلغربةمملوء 

 در تو و /ایدن نیا در ییتنها از پر /ییتنها تو (:439: 2 ج ،1995 یاتی،بال) والناس رهائن

 .گروگانند مردم و است دیتبع در دیتبع ایدن /یکنیم کوچ خودت درون به غربت

 سخن زندگی جايبه تبعیدگاه از و دهدمی تغییر را بیان رایج هايروش البیاتی

 به را متمادي هايرنج و تنهایی اسیر زندگی که اشانقالبی و شورشی افکار و گویدمی

 تصویر است، کرده مجبور خویش درون به تعمق و سفر و انزوا به را او و داده هدیه او

بعید أنت یا وطنی/ أهذا أنت یا قدري؟/ وتجّر  /یوطنی وفی المنف یغریبا کنت ف :کندمی

 در: (46 :همان) عصافیر بال عش /ابلعمتةوتغرق هذه الغابات  /یوراءک العربات والموت

 /؟یهست گونهنیا! من سرنوشت اي تو آیا /وطن اي دوري تو /بودم غریب تبعید و وطن

 از یگروه را هاجنگل نیا و /شوندیم دهیکش مردگان و هاآمبوالنس دنبالت به و

 .کنندیم یکیتار در غرق انهیآش بدون گنجشکان

 فردي را خود او. است غربت به عمیق احساس البیاتی، شعر بارز هايپدیده از یکی

 و سروده وطنی يمایهدرون در را اشعارش بیشتر و داندمی خویش اصل از بازمانده

 البیاتی، غربت(. 13: 1997 ،قيسومة. رک) است پنداشته خود حقیقی معشوق را سرزمین

 يهمه در بلکه ،زندگی این در او روحی غربت بر دال که است درونی و نفسانی غربتی

 شده درونی تلخ غربت این سبب آنچه. دارد دیگر دنیاي به اشاره گاهی و است هستی

 اسیر زندگی و شاعر انقالبی افکار شکست برد،می رنج آن از غربت در و وطن در وي که

هو هذا؟/ عندما یکتشف الشاعر فی منفاه/ سر  أي حب :هاستعرب ماندگیعقب و جهل
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نار جنون العشق،  حامةلمن تابوتها/  الوردة.../ تنهض  حمرتقة قافية /غابةفی بیاض الورقة/  /الآلهة

 در شاعر که یهنگام /است یعشق چه نیا(: 5: 2، ج1995 یاتی،)الب نار الملکوت

 تابوتش از گل /سوخته هیقاف /جنگل /برگ يدیسف در /را هاالهه راز /ابدییم دگاهشیتبع

 .ملکوت آتش عشق، جنون آتش يبردارنده در /شودیم بلند

 و رساندمی هستی با اتحاد به را او که شودمی این او براي غربت ورداره پایان در

 به را او و شودمی تبدیل عرفانی دیدگاه به غربت به اشبدبینانه احساس این درنهایت

 اسرار به را او که شودمی تبدیل وصلی يحلقه به غربت و رساندمی ازلی حب امنیت

 .کندمی رهنمون ملکوت و الهی

 را قصیده این. دارد «بیگانه آواز» نام به شعري برگ، زبان از يمجموعه در کدکنی

 گاهی /خواندمی آواز ايبیگانه دگر اینجا: آورد شمار به شاعر شخصیت بیانگر توانمی

 رنگ به شب حضور در سرایدمی او /خواندمی باز و ماندمی خاموش نیست گاهی که

 در سرایدمی او /هاعاشق شهادتگاه از /فردا بالندمی که را هاگل برگخون /باغ جویبار

 /اشراق /هاشقایق برگ روشنا در /را الهی مهجور قدس یک غربت /من چون روز تمام

 لهجه با شب قعر /در را صبح ستایدمی او /مصنوعی قلب روزگار در را عشق ستایدمی او

 (. 73: الف1389 کدکنی،شفیعی) ایمانبی قرن در /خورشید

 از و کندمی اقرار زمانش یا محیط با بودنش بیگانه و خود ییتنها به اینجا در کدکنی

 و خیزش و حیات نماد که شهیدان از او. بردمی بهره اشزمانه خفقان انعکاس براي شب

 و صبح از خفقان اوج در و گویدمی سخن جدیدند، حیاتی و زندگی ينویددهنده

 و بیگانگی احساس گرچه شاعر ن،یوجودابا. است پیروزي نماد که دیگویم روشنایی

 پیروزي و صبح انتظار بلکه دهد؛نمی سوق ناامیدي به را او تنهایی این ولی کند؛می غربت

 دو این نشینیگوشه و بدبینی و انزوا سبب غربت، احساس این دیگرازسوي. دارد نیز

 شاشعري هنر تصوف، از خاصش دیدگاه چارچوب در بیاتی غربت. است نشده شاعر

 نگراندل و دوستمردم عارفی عنوانبه نیز را کدکنی کههمچنان برد؛می اوج به را

 .رساندمی روحی امیدواري حالت اوج به مردم، سرنوشت
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 عرفانی هایواژه. ۳ .2

 رمزآلود و نمادین زبان از استفاده خود، آراي و افکار بیان در عارفان هايویژگی از یکی

 اصطالحات از وفوربه خود يصوفیانه و عارفانه تمایالت بیان در کدکنی و البیاتی. است

 مستی، ناي، الهوت، اشراق، آهو، خورشید، وجد، بقا، و فنا اّتحاد، مانند صوفیان خاص

 توانایی و خاص دقتی با را هاآن و اندگفته سخن... و میخانه و شور ساغر، صبوح، صهبا،

 که عرفانی واژگان از یکی. اندداده گسترش شاعرانه تعابیر و هاتمثیل قالب در زدنیمثال

 «نی» عرفانی يواژه از وي. است نی شده، کارگرفتهبه البیاتی شعر در سمبلیک صورتبه

 اششعري اهداف با که را خود موردنظر معانی رمز، این مفاهیم از الهام با و کرده استفاده

 نی، به عاشق فرد یا خویشتن تشبیه. است بخشیده اصطالح این به بوده، همگام و همسو

... و عاشق يسینه در عشق پرگدازِ آتشِ  محبوب، فراق در نی کردن گریه و نالیدن

 . کندمی استفاده آن از شاعر که است مضامینی

: کندیم منعکس را مفاهیم این زیبایی به الرومی الدینجالل يقصیده در جمله آن از

النايِ/ وفی لواعجِ المحبِّ/ والحزینِ/ الدین/ النار فی النايِ یئنُّ راویاً/ قالَ جالل یأصغِ إل

 /"شیرینُ"یا حبیبتی/  "شیرینُ"الناي یحکی عن طریقٍ طافحٍ بالدمِ/ یحکی مثلما السنینَ/ 

دار الزمانُ/ احترقت فراشتی/ تغضنَ الجبینُ/ وانطفأَ المصباح، لکنی مع السارینَ / أحملُ 

 کنانتیروا که ناي صداي به ده فرا وشگ(: 469: 1ج ،1955 یاتی،بال) أکفانی/ یئنُّ راویاً

 سوزوگدازهاي در و /است نهفته ین درون آتش /گفت نیالدجالل /دهدیم سر ناله

 مانند یتیحکا /دیگویم سخن خون از سرشار یراه از ین /نیغمگ فرد درون و /عاشق

 امپروانه /گشت سپري روزگار!/ نیریش!/ من يمحبوبه اي! نیریش /هاسال تیحکا

 /همراهانم با من اما شد؛ خاموش چراغ /افتاد چروک و نیچ ،یشانیپ در /سوخت

 . کندیم ناله کنانتیحکا که /کنمیم حمل را میهاکفن

 را نامهنی يعارفانه مضامین عراق، يجامعه بر حاکم خفقان فضاي به اشاره با شاعر

 بسته،چروک پیشانی سوخته، يپروانه. است داده قرار ابهام از ايپرده در خود، قصاید در

 هرچند. نیست عراقی شاعر فروغبی امیدهاي جز چیزي همه و همه چراغ، خاموشی

 هايسایه ؛شوندمی بیان هدف یک يبرا تمامی اما دارند؛ تفاوت همدیگر با تشبیهات
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 و مبارزان فریادهاي ،است کشانده خاموشی به را امید هايچراغ جور، و ظلم سنگین

 که هرچند ایستند،بازنمی تالش از حال این با اما برد؛نمی جایی به راه جنگجویان،

 نشانگر افکار این و سردهند آزادي صداي و فریاد گریان، هايچشم با و پوشانکفن

 (.41:1980 رک. کریمی،) است آزادي راه در جهاد و مبارزه

 به هازمزمه يمجموعه در او. است اصطالحات این از پر نیز کدکنی شعري هايمجموعه

 در /خورشیدهاست يآینه اتخنده: رسدمی اصطالحات و کلمات این از گیريبهره اوج

 /منتهاستبی کو عشق سبز باغ /دهد کی تو از ترشیرین ايمیوه /رهاست آهو هزار صد نگاهت

 الهوت در تو اشراق پیش /بهاست بارانش و باغ صد هستی /بود ار هاتسخن باغ از برگی

 (. 16: ج1389 کدکنی،شفیعی) سهاست شمسی يمنظومه صد و شمس /عشق

 امیدي به خردم موجکی /تو آواي و تو از دور خامشم /تو هايلب يتشنه عشقم، ناي

 هاستمستی چه وه /هنوز دیدارت لحظه یک از مستم /تو دریاي ساحل تا روممی /بزرگ

 (. 21: همان) تو صهباي در

 در پرفشان هماي اي /باش تردید ظلمت آفتاب /باش خورشید يخنده من شب در

 غم شبان در /عشق خوارانمی بخشصبوحی اي /باش جاوید منی عشق يسایه /هااوج

 (.23: همان) باش امید ساغر و بیا خود آراستم، خلوتی خیالت با /باش عید صباح

 در شیفتگی از کنایه) مستی ناي، الهوت، اشراق، آهو، خورشید، آینه، کلمات از کدکنی

 شور، ساغر، صبوح، ،(جانان وصل شراب از کنایه) صهبا ،(عرفانی سکر و الهی يجذبه اثر

 براي( است تعالی حق اقدس ذات حقیقی، يباده ساقی) ساقی و( کامل پیر جایگاه) میخانه

 .بردمی بهره است، خداوند به عشق که خود معنوي عشق و عرفانی افکار انعکاس

 دو هر که گفت توانمی عرفانی اصطالحات کارگیريبه حیث از گفت باید درمجموع

 بیشتر البیاتی اما اند؛برده بهره خود مقاصد بیان براي عارفان معمول اصطالحات از شاعر

 .عاشقانه عارفانه، مقاصد بیان براي کدکنی و سیاسی و اجتماعی مسائل بیان براي
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 حق در بقای و خود از فنای .۴. 2

 بهره با داشت، قرار ایرانی شاعران و عارفان هايکتاب تأثیرتحت کودکی از که البیاتی

 در او. رساندمی شعري پیشرفت اوج به را خود اشعارش، در عرفانی مفاهیم از گرفتن

 هجرت در جاودانگی و اشراق و ازلی روح و هستی اتحاد آواز «من الذات ةالهجر» شعر

 مرحله این به وقتی و کرد فدا را چیزهمه باید آن در که هجرتی دهد؛می سر خود از را

 عشق انعکاس و کامل نور به درنهایت و گیردمی درخشش او در نور هايجرقه رسد،می

بدأ استشهادي/ بعد الیوم الثالث من خلق الدنیا/ سکّنتنی : شودمی تبدیل( خداوند)

اشتغلت روحی شوقاً للعود األزلی/ فصرت، أدور وحیدًا  /یداهمنی لیل هیول /یالموسیق

نبض القلب الملتاع/ وحین عبرت الخط  الکون و یفی فلک اإلیقاع/ متحًدا فی موسیق

 یوالموت /ینفسی شارات ضیاء/ وحوار ما بین األحیاء الموت عمتةاألحمر للدنیا/ لمعتُ فی 

نیٌّ/ صار الوجه اآلخر للدنیا/ صار األحیاء/ سکنت روحی فی الکلمات/ نهرًا قدسه رمز کو

 از بعد /شد آغاز شهادتم(: 555: 2، ج1995 یاتی،)الب اإلشراق/ظهر الوجه الخالد للحب

 شوق روحم /آورد هجوم من بر والیه شب /کرد آرام مرا یقیموس /ایدن خلق از سوم روز

 شده یکی /دمیچرخیم تنها هانواخت و یقیموس آسمان در /کرد دایپ یازل بازگشت به

 /گذشتم ایدن سرخ خط از که یهنگام و /سوخته قلب يتپنده نبض و یهست یقیموس در

 /زنده مردگان و /مرده زندگان نیب ییگفتگوها و /دمید نور از يابارقه درونم یکیتار در

 و /بود کرده مقدس را آن یهست رمز که ينهر يگونه به /گرفت آرام کلمات در روحم

 .گشت آشکار عشق دانیجاو يچهره /گشت درخشش /گشت ایدن يبرا يگرید يچهره

 جهانی و کرد آیینگی ساغرم: سرایدمی گونهاین «طلب بیابان» شعر در نیز کدکنی

 /جنون جمشید جام در را آفاق امجسته /یافتم کرانیبی در کرانبی را جهان وآن /یافتم

 خویش /سحر خورشید لبخند در که صبحم شبنم /یافتم گمانی را باقی تو عشق جز هرچه

 تا خود از رفتم /موج مانند من که نبود آسایشی ساحل /یافتم نشانی او از و کرده گم را

 (.  48: ج1389 کدکنی،شفیعی) یافتم کرانی دریا این در

 به را خداوند راه در نفس سیروسلوک انگیزدل نحويبه «طلب بیابان» شعر در یکدکن

 را حق در جاودانگی و خود از هجرت آواز ،عرفانی کلمات آوردن با او. کشدمی تصویر
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 به را خود و آوردمی حساب به گمان و وهم را امور يبقیه و اصل را حق و دهدمی سر

 این با بتواند تا رساندمی دریا به را خود که کندمی تشبیه( خداوند) دریا از دورافتاده موج

 درواقع. بازیابد را خود يدادهازدست هویت اوست، منشأ درواقع که حق در شدن ادغام

 . داندمی گمنامی سبب را محبوب از بودن جدا او

 از و شدن فنا در را بقا شاعر دو هر که شویممی متوجه شاعر دو اشعار يمقایسه از

 و شودمی تبدیل نور به نفسش هايخواسته از گذشتن با البیاتی اند؛دیده بریدن خود

 .رسدمی( خداوند) خویش مبدأ به خود از گذر با که دریاست از دورافتاده موجی کدکنی

 

 تجلای .5 .2

 یکی همواره آید،می شمار به دهیچیپ و مهم مباحث از یکی تصوف در که محبوب تجلّی

 خود هايدیوان در عرفانی هايبحث به که شاعرانی شعر در که است مباحثی از

 يدستمایه را موضوع این بیاتیال. است داده اختصاص خود به زیادي را جاي اند،پرداخته

 اشتصویرآفرینی گونهاین «عشتار یقصائد حب إل» يقصیده در و دهدمی قرار تفکر

الخضراء/ والمطاطَ والعاجَ/  القارةمن تُرى ذاق،/ فجاعت روحه حلوَ النبیذ/ وروابی : دکنمی

 /طعمَ الزنجبیل/ وعبیرَ الورد فی نار األصیل/ ورأى اهلل بعینه،/ ولم یملک على الرؤیا دلیل

 یاتی،بال) ذقتُ لمّا هبطت عشتار فی األرض مالک /من هذا وذاک واليقظةفأنا فی النوم 

 يهاطبق و /شد انگور ینیریش يگرسنه روحش که /دیچش یکسچه(: 208: 2، ج1995

 را خدا و /ظهر بعد يگرما در گل يبو و /لیزنجب طعم /عاج و وکائوچو /سبز يشهیش

 را آنجا و نجایا از يداریب و خواب در من /ندارد یلیدل ایرؤ نیا بر و /دید چشمش با

 .آمد فرود نیزم در مالئکه عنوانبه عشتار یوقت /دمیچش

 است عشق يالهه همان یا عشتار کشد،می را آن تجلّی انتظار البیاتی که ايمعشوقه

 را زندگی و سرسبزي البیاتی قصائد در که عشتار. است انقالب از نمادي درواقع که

 پیوستن حقیقت به خبر برایش تا آیدمی فرود شاعر بر ايفرشته شکل در دهد،می بشارت

 .رسدمی آرامش به یاتیالب که است مکاشفه این از بعد. بگوید را انقالبش رؤیاي
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 دست /دیدم آینه میان را او: پردازدمی ادبی آفرینش به گونهاین «آیینه» شعر در کدکنی

 نما و نور و ظهور را او /آیا آینه برون هرگز /بریدم شبانه حیرتی در را طمع و را ترنج و

 آینه /تپیدم سؤال این در عمري /هست هاآینه میان در جز را او دیگري حضور آیا /هست

 (. 58: د1389 کدکنی،شفیعی) شد غزل و غزال پر صحراي /شد ازل جویبار

 است؛ کرده معرفی( دل) آینه را ازلی محبوب تجلّی محل تنها «آیینه» شعر در کدکنی

 را حق صفات تمامی ظهور که باشد رسیده کمال و شهود و پاکی از ايمرحله به که دلی

 خودپرستی از اثري آن در آینه چون دیگر که است زمان این در و کند مشاهده خود در

 استفاده و بینامتنیت از گیريبهره با. است حقیقت و راستی نماد و ندارد وجود دروغ و

 بریدند، را خود دستان یوسف حضرت دیدن با زنان گویدمی که آنجا یوسف يسوره از

 در که( آهو) غزال يکلمه از و کندمی اشاره خداوند تجلی در انسان نداشتن تحمل به

 تنها را( دل) يآینه و گیردمی بهره است، محبوب تجّلی و مکاشفه نماد عارفان اصطالح

 .دهدمی قرار آن تجلّی محل

 کندمی معرفی عشتار را محبوبش البیاتی که شویممی متوجه شاعر دو اشعار بررسی با

 برآورده آرزوهایش شدنش متجلّی با تا است شاتجلی منتظر و است انقالب از نمادي که

 خداوند که حقیقی محبوب تجّلی از کدکنی اما کند؛ آبادانی از سرشار را کشور و شود

 که است باور این بر و داندنمی امر این دیدن یاراي را انسانی هیچ و گویدمی سخن ،است

 پدیدار است، حقیقت و راستی نماد که( دل) آینه در تواندمی تجّلی این از انعکاسی فقط

 .دارد عرفانی مفهومی کدکنی تجلّی و اجتماعی و سیاسی مفهومی البیاتی تجلّی. شود

 

 وجود وحدت .6. 2

 مفردات و اصطالحات از پر «عطار یدالدینمقاطع من عذابات فر» باعنوان البیاتی يقصیده

 و مجاهدت از بعد صوفی و است مطلق وحدتِ به رسیدن حالت بیانگر که است صوفی

أنتَ أنا  بادرنی بالسکر وقال: أنا الخمر وأنت الساقی،/ فلتصبح یا: رسدمی آن به رنج

بالعشق،/ عراه غبارٌ،/ قلبی من فرط األسفار  محبوبی،/ یرهن خرقته للخمر،/ ویبکی مجنوناً

مجنوناً ولتبحَث عن / یاقوت فمی،/ الكرمة فناولنی الخمر،/ ووسَّدنی تحت  /إلیک ومنک،
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لی کنَت  ةالظمأى، / فی لحم األرض حریقاً./ مرآ ،/ ولتُشعِل بالقبالتالس بعةتحت األفالک 

وفی صحوي،/  ، / أعرِّیک أمامی وأرى عُریی./ أبحث فی سکري عنکةالمرآ /فصرتُ أنا

 یمست حالت در: (405: 2، ج1995 یاتی،بال) ما دامت أقداح الساقی تتحدث دون لسانْ

 دل در حق ادی اثر بر که یذوق و شوق) شرابم من گفت و داد قرار بخطا مرا مقدمهیب

 /یباش من يمحبوبه دیبا تو پس(/ یاله اقدس ذات) یساق تو و( شودیم حاصل عارف

 انیعر را او غبار /کندیم هیگر عشق واروانهید و /گذاردیم گرو شراب يبرا را اشخرقه

 یوانگید درحال مرا و /نوشاند خمر مرا /تو از تو يسوبه يسفرها فرط از قلبم /است کرده

 /گانههفت يهاآسمان ریز /یکن جستجو دهانم اقوتی از دیبا و /بست انگور درخت ریز

 پس يبود میبرا يانهیآ /وارشعله نیزم گوشت در /یکن ورشعله را امیتشنگ هابوسه با و

 و یمست در /نمیبیم را خودم یانیعر و کنمیم انیعر برابرم در را تو /نهیآ /گشتم من

 .دیگویم سخن زبان بدون یساق يهاجام که یزمان تا /کنمیم جستجو را تو میداریب

 صوفی مفردات از پر که است فرديمنحصربه صوفی يتجربه بیانگر شعري بخش این

 ساقی ،(شودمی حاصل عارف دل در حق یاد اثر بر که ذوقی و شوق) خمر سکر، مانندِ

 این میان از البیاتی. است... و اقداح صحو، تشعل، فرط، عشق، خرقه، ،(الهی اقدس ذات)

 طی در عطار فریدالدین بر که سرگشتگی و وجد قلق، از تصویري تا کندمی تالش الفاظ

 (.9 :2004رک. حلبی،) کند خلق دهد،می روي خودش بر او از بعد و حق با یگانگی طریق

 آفرینش يدستمایه را خورشید قرص با گل این مشابهت و آفتابگردان گل نام کدکنی

: خوانیممی آفتابگردان گل براي غزل شعر در. کندمی موضوع این تصویرکشیدنبه و

 تو شکفتن /و بادا خجسته نگهت /آفتابگردان گل /شنیدم اتترانه /و بادا شکفته نفست

 همه سپاري هاآب به تو /ستاره و صنوبر باغ، در خفته که سحر به آفتابگردان گل /دیدم

 نه راز، این داند بنفشه نه /را خود آفتاب سوره هر ز کنی رصد و /را خود خواب و صبر

 (. 24: د1389 کدکنی،شفیعی) میانه این در را تو است شگرف همتی دم /رازیانه و بید

 اتحاد شده /گشتی مستجاب که خورشید دعاي آن تویی!/ گل اي گویم دعات چه

 (24: همان) گشتی آفتاب خود که کن خویشتن به نگهی /رمزي تو از عاشق به معشوق



 183 امیر مقدم متقی ـــــــــــــــــــــــــــــ پيوند عرفان و مضامين اجتماعی در شعر.../

 

 وجود وحدت عرفانی تفکّر بیان و معشوق با عاشق شدن یگانه به شعر، آخر بند

 و یابدمی تجلّی عاشق هستی در معشوق و رسدمی پایان به سیروسلوک و پردازدمی

 وحدت این نماد آفتابگردان گل و حاصل معشوق با وحدت طریق طی این درنهایت

 .آیددرمی چرخش به معشوق انوار با فقط که شودمی

 عرفانی مبحث که را وجود وحدت تا چینندمی ايگونه به را شانشعري بافت شاعر دو هر

 کدکنی و گویدمی ساقی و خمر از البیاتی. دهند انعکاس مخاطب براي زیبایی به است، مبهمی

 و آیددرمی چرخش به او نور با فقط و شده ذوب معشوق در ايگونهبه که آفتابگردان گل از

 .شوندمی تبدیل حق از نمادي به و یکی خود معبود با هرکدام پایان در

 

 عشق بزرگداشت .7. 2

 که عرفانی حال این به شاعر دو هر و است عارفی هر هستی يخمیرمایه محبت و عشق

 گونهاین «عائشه مجنون» يقصیده در البیاتی. دارند تام توجهی است، الهی موهبتی

رسائلی وکتبی أحرقها الفاشست/ من قبل أن أکتبها فی القلب/ وختموا فمی : سرایدمی

 یمطارداً وجائعا للحب/ فی زمن الفوض /اخلالفة عامصةبشمع الصمت/ لکننی هربت من 

عذاب الحبّ/ حین یغیب فی السماء اللیل  یوعصر الرعب/ أشعلت نار الحبّ/ أوّاه ما أقس

 میهانوشته و هانامه ستیفاش: (247: 2ج، 1995 یاتی،بال) نجم القطب/ وحین یعوي الذئب

 از من یول /زدند سکوت مهر دهانم بر /سمیبنو قلب در را هاآن نکهیا از قبل /سوزاند را

 زمان در /بودم عشق يگرسنه و بیتعق مورد کهیدرحال /کردم فرار خالفت تختیپا

 /است سخت عشق عذاب چقدر! آه /کردم روشن را عشق آتش /وحشت عصر و آشوب

 .کشدیم زوزه گرگ که یزمان و /شودیم پنهان یقطب يستاره عشق آسمان در که یزمان

 زمینی هايمعشوق و عاشق بین مادي عشق گوید،می سخن آن از البیاتی که عشقی

 برابر در که است وطنی به عشق بلکه نیست؛ بندگان و خداوند بین معنوي عشق یا

 هاییعذاب و آوارگی عشق این به پرداختن پیامدهاي و شودمی ورشعله وطن غاصبان

 . کندمی تحمل راه این در( البیاتی) عاشق که است
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 همین اشکم: گویدمی سخن معنوي عشق از «عشق آستان در» يقصیده در کدکنی

 از امنی چون که فریادها /نیست حبیب نمايتمام يآیینه /سود چه ولی دارد؛ تو صفاي

 هامون و دره و کوه سیالب، /نیست نصیب جانان لب از و هست ناله صد /روزگار دست

 (.30: ج1389 کدکنی،شفیعی) نیست فرازونشیب عشق آستان در /کند یکی

 مفهوم در را عشق است، بوده اسالمی عرفان از متأثر خود اشعار در که نیز کدکنی

 اشک و بردمی کار به خداوند به عشق معنوي مفهوم در را آن بلکه برد؛نمی کار به مادي

 ولی دهد؛می قرار محبوب انعکاس يآیینه است، رنگییک و صداقت و پاکی نماد که را

 .کندیم ناله یار فراق از و ندارد را محبوب انعکاس ظرفیت که کندمی بیان باز

 حدیث با را خود انقالب او، که گفت باید عشق به البیاتی عبدالوهاب دیدگاه يدرباره

 معشوق و عاشق يدوطرفه يرابطه آن ،شقاموس در عشق ولی آمیزد؛درمی عشق از

 موردخطاب را نوآوري و باروري که است زندگی نداي او، فرهنگ در عشق بلکه نیست؛

 یا انقالب وطن، همسر، معشوق، به عشق: است کلّی نگاه عشق، به او نگاه. دهدمی قرار

 رک. کریمی،) است استعمار زور منطق به پاسخی البیاتی عشق درواقع. انسانیت

 این از همواره او و است معبود و عابد بین معنوي عشق کدکنی عشق اما ؛(40:1980

 .دهدمی سر ناله فراق

 

 تسليم و رضا .8. 2

 اعتراض و تسلیم مقام به مرحله این در عارف که است صوفیه مقامات از یکی رضا

 یا عرفانی افکار بیان براي را آن شاعران که ویژگی. رسدمی اطرافش حوادث از نکردن

 یعل ةصور» يقصیده در البیاتی دادند؛ قرار زیبا ادبی هايآفرینش يدستمایه غیرعرفانی

 ثم اهلل/ فآه إال ال غالب موالي:: گویدمی گونهاین «یأتیوال  یأتیالذي » دیوان در «غالف

 الغالب ولیدخل /البوابة فلتفتح النعاس عیونهم/ الحراس/ یرنق أسوارها یعل الموت مملكةآه/ 

 قال !األجراس/ موالي الحراس/ ویقرع یوقظ قریب؛ الدروب/ عما فی والمغلوب/ فالفجر

، 1995 یاتی،بال) المنهار المسرح هذا فوق فاشلون ممثلون األقدار/ بأننا وقالت لی، النجم

 مرگ کشور نجایا /آه دوباره و آه /ستین خداوند جز یغالب چیه: من سرور(: 62: 2ج
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 در دیبا پس /کندیم رهیت را شانیهاچشم چرت /هستند نگهبانان شیوارهاید بر که است

 خواب از نگهبانان يزود به /است راه در دمدهیسپ /شوند وارد مغلوب و غالب و /شود باز

 که /گفتند من به سرنوشت و ستاره! من سرور /شوندیم دهیکوب هازنگ و /شوندیم داریب

 .میهست شدهیمتالش يصحنه نیا فراز بر خوردهشکست یگرانیباز ما

 استفاده یأتیوال  یأتی يالذ دیوان در وسیعی شکلبه خیام عمر شخصیت از البیاتی

 باطنی ينامهزندگی دیوان این: است گفته دیوان آغاز در خودش که گونههمان .کندیم

 که کسی منتظر هادوران يهمه در که است خودش از نمادي درواقع که است خیام عمر

 اول يقصیده از خیام با را سفرش البیاتی که بینیممی. کندمی زندگی آید،نمی و آیدمی

 نشان «ال غالب اال اهلل» يجمله در را خداوند برابر در بودن تسلیم به اعتقاد و کندمی آغاز

 گیرد؛نمی نشئت دینی يزاهدانه فکر از سخن این آید،می نظر به که گونهآن و دهدمی

 تسلیم از البیاتی يعقیده. است گرفته نشئت بود، معتقد آن به خیام که باطنی تفکر از بلکه

 اقرار خود که گونههمان و است شکست و اوضاع بهبودي از شدن ناامید از حاکی رضا و

 .هستند پرآشوبشان کشور يخوردهشکست بازیگران آنان کند،می

 را افکارش زیبایی به است، برداشته بلندي هايگام اسالمی عرفان راه در که کدکنی

 از يمجموعه در «دیباچه» و مجموعه این از «پیغام» شعر در او. کندمی بیان زمینه این در
 جرعه به دل سامان /ایمداده جام و تو چشم به دل و مستیم: گویدمی سرودن و بودن

 ایمداده آرام تو خیال ساحل در را شکیببی دل فتنه، خیزموج وز /ایمداده فرجام

 (. 79: ج1389 کدکنی،شفیعی)

 آواز /گذشتممی سبزي و نان خرید بهر /تنها يکوچه از شب که وقتی کودکی در

 شبان این در هم امروز /سرنوشتم باشد و پیش آید هرچه از باکم نیست یعنی که خواندممی

 (.12: همان) آوازم چیست پناهم تنها /گزایدمی گزندش شب شرنگ وقتی /شوکرانی

 این به را او اوضاع، بهبود از کدکنی ناامیدي و کشور روزهاي آن پرتالطم حوادث

 تسلیم و هادلواپسی و هانگرانی از خود کردن رها از «پیغام» شعر در که کشاندمی سمت

 تسلیم و رضا شاید فتنه از پر يزمانه این در اینکه از و گوید سخن شدن خدا خواست

 اشکودکی از «دیباچه» شعر در همچنین. باشد آرامش به رسیدن براي راه تنها شدن خدا
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 رهاندهمی شب وحشت از را خود خواندن، آواز به خود کردن سرگرم با که گویدمی سخن

 از نمادي را آن بتوان شاید که هاشب آن دوباره کودکی از هاسال گذشت از بعد امروز و

 که آوازهایش به اشکودکی دوران یاد به شاعر و شده تکرار داد، قرار پرآشوب يزمانه

 به و بکاهد را غمش از اندکی بتواند شاید تا بردمی پناه است، اشعرفانی افکار اکنون

 از ناشی گوید،می سخن اشعارش در رضا و تسلیم از وقتی البیاتی .برسد آرامش

 شودمی میدانا شدنش درست از که است عراق اجتماعی نابسامان اوضاع از سرخوردگی

 از بویی که تسلیمی شود؛می تسلیم است، انتظارش در که گشایشی و فرج از ناامیدانه و

 که گویدمی آرامشی از ناامیدي عین در ولی است؛ ناامید گرچه نیز کدکنی. دارد جبر

 .خداست خواست برابر در شدنش تسلیم از ناشی

 

 گيری. نتيجه۳

 شاعري عنوانبه البیاتی اصلیِ يدغدغه که است آن نشانگر کدکنی و البیاتی اشعار بررسی

 ايسیاسی و اجتماعی مضامین ترسیم و تبیین نیز و آزادي بیان شده،شناخته و انقالبی

 اهداف با درنهایت را عرفانی مفاهیم بنابراین گذشته؛ عراق ملّت و کشور بر که است

 سخن اشگمشده انقالب و آزادي از عرفان، زبان با عبارتیبه. کندمی همسو اشانقالبی

 با خویش هدف درجهت را عرفانی اساطیر و واژگان نیز و عارفانه مضامین و گویدمی

 تفحص و غور و عرفانی مفاهیم با کدکنیشفیعی آشنایی. است برده کار به نوین دیدگاهی

 که کند پیدا دینی فرهنگ بیانگر از عمیق و خاص درکی که شده سبب عرفانی آثار در

 که روست این از کرد؛ وجوجست وي يخانواده و کودکی در را آن منبع توانمی

 مضامین از مملو را خود اشعار تفکري چنین با و دارد هستی عالم به عرفانی نظرگاهی

 گرفته، بهره عرفان از شاعر آنچه. است کرده عرفانی مفاهیم با آمیخته اجتماعیِ و سیاسی

 درهرحال اما است؛ نامور عارفان زندگی از گاهی و گیردمی نشئت عرفانی افکار از گاهی

 بلکه نیست؛ گذشتگان اقوال تکرار و حال شرح  ذکر صرف هدفش که است نوینی تفکر

 . هاستآن بازاندیشی و بازتولید و کنونی دنیاي در افکار آن گرفتن خدمت به هدف
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 همسو معاصر يتجربه با را آن و بخشیده ايتازه ابعاد حالج شخصیت به شاعر، هردو

 زورگویی برابر در تمرد و شورش از نمادي دو هر شعر در عرفانی شخصیت این. اندکرده

 حاکم ستم و ظلم برابر در شاعر هردو. است آزاداندیشی و شهادت از نمادي نیز و استبداد و

 صورتیبه البیاتی اما اند؛کرده محکوم را زمانه ظالم حاکمان و برآورده فریاد خویش کشور بر

 و منزوي غربت، احساس وجود با دو هر. نماد از استفاده قالب در کدکنی و پروابی و صریح

 بهره عرفانی اصطالحات از فراوان شاعر دو. اندشده امید روح از سرشار بلکه اند؛نشده ناامید

 تبیین براي کدکنی و خویش يجامعه بر حاکم ظلم با مبارزه درجهت البیاتی اما اند؛گرفته

 نماد و عشق يالهه که عشتار با البیاتی شعر در تجلی مفهوم. خود يعاشقانه و عارفانه مقاصد

 سنتی و عرفانی مفهوم بیشتر کدکنی اشعار در موجود تجلی ولی شده؛ همسو است، انقالب

 را آن غاصبان که است خورده پیوند وطنی مفهوم با البیاتی کالم در عشق. دارد را خویش

 فنا و تسلیم. است شده جاري معبود و عابد بین کدکنی، عشق ولی اند؛کرده ظلم از سرشار

 به امیدي که است جامعه نابسامان اوضاع از وي سرخوردگی از ناشی البیاتی اشعار در شدن

 خواست برابر در او شدن تسلیم از ناشی کدکنی دیدگاه از تسلیم اما ندارد؛ آن شدن درست

 و سیاسی اوضاع تبیین جهت در شاعر هردو اگرچه که گفت توانمی درمجموع. است الهی

 بیشتر البیاتی شعر در امر این اما اند؛جسته بهره عرفانی مضامین از خویش يزمانه اجتماعی

 . است نمایانده رخ

 

 هایادداشت
مِنْهُنَّ سِکِّینًا َوقَالَِت  ة  فَلَمَّا سَمِعَتْ ِبمَکْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ ِإلَیْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّکَأً وَآتَتْ کُلَّ وَاحِدَ .1

 هَذَا إِلَّا مَلَکٌ کَِریمٌاخْرُجْ عَلَْیهِنَّ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَکْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ 

ها د و از آنفرستا دیخود شن يرا درباره ي( مالمت زنان مصرخایچون )زل( ترجمه: 31)یوسف/ 

بگسترد و به دست هر  یگاههیبالش و تک کیو( به احترام هر  اراستیب یدعوت کرد و )مجلس

و( به او گفت که به  اراستیرا ب وسفی وریو ز بی( داد و )آن گاه با زی)و ترنج يکارد کی

خود  يهاو دست افتندیبس بزرگش  ،دندیرا د وسفی يصرچون زنان م .زنان درآ نیمجلس ا
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بلکه فرشته بزرگ حسن و  ؛است یپسر نه آدم نیو گفتند حاش للّه که ا دندیترنج( بر ي)به جا

 (.1401اي، برگرفته از سایت پارس قرآن، ي الهی قمشه)ترجمه است ییبایز
=arsquran.com/data/showall.php?surahttp://www.p12=ayat&29user=far&la&

ng=far 
 

 منابع
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 .21-1، صص24 يشماره، 6 سال ،یقیتطب اتیادب ينامهکاوش

 یعیشف محمدرضا یزندگ و)شعر  شابورین يوجوجست در(. 1379. )مجتبی بشردوست،
 .ثالث: تهران. (یکدکن

 . بیروت: دارالمناهل.الشعراء العرب المعاصرین موسوعة(. 2003البعینی، نجیب. )
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http://www.parsquran.com/data/showall.php?sura=12&ayat=29&user=far&lang=far
http://www.parsquran.com/data/showall.php?sura=12&ayat=29&user=far&lang=far
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27-55. 
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 .روتی: دار بروتیب .ثیالحد یوالشعر العراق یاتیعبدالوهاب الب(. 1995)عباس، احسان. 
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 .97 -79صص 
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