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Modern Rationalism; Destiny, and Superstition in Iranian Contemporary Poetry 

 

Abstract 

 One of the remarkable properties of modernism is rationalism and 

intellectualism. In modern era, intellect is a reliable and credible tool to recognize 

existence; hence, it is known to be the most predominant tool of cognitionIranian 

society was influenced in terms of modernity and rationalism as the foundation 

of culture of modernity. Manifestations of modern rationalism can be observed in 

the poetry of some poets like Nima, Shamlou, Akhavan, Shafiei-e-Kadkani, and 

the like. The present study employs descriptive-analytic method to analyze the 

manifestations of rationalism in poetry of the mentioned poets. It has been 

discovered that under the influence of modern rationalism, the contemporary 

poetry has rejected interference of supernatural powers in the destiny of human 

being, fate, superstition, and popular beliefs and instead has taken intellect to be 

the source and pivotal point. 
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تقدیرستیزی و خرافه ستیزی در شعر معاصرخردگرایی مدرن؛   
 1فرزانه ایراندوست آذر

 2دکتر آرش مشفقی

 چکیده:

و اصمات  قل  اتم ع قل  گر ق مر مدرنیسم، های مدرنیسم،  ررگگرایی یکی از بارزترین ویژگی

ت  و یکّ ابزاری مطمئن و ستی ا شنار  ه ت . ررگگرایی مدرن هموثّق برای  شنار  ا که از  تاز میدان 

ترگیدناپذیر و  لایق مطلق تواند به حبوگ تأکید بر این گاش  که قل  میق ر روشنگری گر اروپا نضج یافته 

ر کرگ و گتممم  یابد. ررگگرایی مدرن  که گر اروپا رشمممد و تکام  یافته بوگ دوام  گیگر را نیز متأثّ ابدی 

بنیان فرهنگ مدرنیته  ۀیته و ررگگرایی به مثابایرانی نیز به تب  تعامالتی که با غرب گاشممم  از مدرن ۀدامع

شممد و ر اهمتلاب  دامعه و اگبیات  ظ ۀشممعر نیز به تب  رابطگر تأثیر پذیرف . گیری نگذشمم  که این تأثیر 

گینی  ررافات و باورهای  یاه نسممب  به اموری چون گین و باورهمشممرو  ۀشمماقران ایرانی از گور نگرش

ر از ررگگرایی أثّثیر به شعر معاصر نیز کشیده ات  و شاقران معاصر نیز متأاین ت ۀقامه و ... تغییر یاف . گامن

اند. مظاهر ررگگرایی مدرن گر شعر شاقرانی ترگید نگریسته ۀو دبر را به گید باورهای قامیانه  تلدیرمدرن  

ضر ظهور و نموگ ر ت . گر پژوهش حا شکار ا شفیعی کدکنی و ... آ شاملو  اروان   رگگرایی گر چون نیما  

ن آگمی  مخاتف  با شاقران معاصر گر موضوقاتی چون نفی تلدیرگرایی و تأکید به مختار بوگاز شعر برری 

صیفیباورهای قامه و ررافه شی تو ضر با رو ت  و پژوهش حا تی قرار گرفته ا تحلیلی  -تتیزی مورگ برر

تحلی  قرار گاگه و روشن تارته ات  های ررگگرایی این شاقران را گر موارگ مذکور مورگ تجزیه و بازتاب

که شممعر معاصممر متأثر از ررگگرایی مدرن گرات  نیروهای غیبی گر تممرنوشمم  بشممر  تلدیر  ررافات و 

 باورهای قامه را رگ کرگه و قل  را مرد  و محور قررا گاگه ات .

 واژگان کلیدی: شعر معاصر  گقا  تلدیرتتیزی  ارتیار  ررافه تتیزی
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 ملدمه-1

ت آررگگرایی مدرن که یکی از ره شنگری ا تی نموگهای  ورگهای ق ر رو صر فار شعر معا گر 

مظاهر آن همچون ناباوری به گرات    ررگگراییای گارگ و غاتب شاقران ررگگرای معاصر با تکیه بر قدیده

اشعار روگ  گرتتیزی را أکید بر مختار بوگن آگمی و ررافهنیروهای غیبی گر ترنوش  آگمی  تلدیرتتیزی  ت

 ات  ییهایژگیو یگارا شد   یتثب جیوشیماین یمرگیپا و تالش با که یفارت مدرن شعر»اند و بازتاب گاگه

صول از یبرر و گارگ مطابل  مدرن یهاشهیاند با که ت مدرن شعر گر آن یمبان و ا  افتهی انعکاس زین یفار

ت  صات  قل  و تأکید . (263 1383 دورکش )«ا تبب میبر ا س،  تمان تکوالری سان مدرن  از آ شوگ ان

پرگازگ. نیما می قلاید قامیانهر از این گید  گر موارگی به مخاتف  با بریده و زمینی شوگ. شعر معاصر نیز متأثّ

 که چرا نگرگعینم دهان به ینیزم نگاه با دز که ات  یشاقر»:ان پیشاهنگ مدرنیس، گر شعر فارتیبه قنو

 به که آنجا «افسممانه»همان از را نشیب نیا ما و سمم ین اقتلاگ چندان بلاش اصمم  به و ندیبیم گذران را دهان

 . (16-17  1384 حلوقی )«....،ینیبیم انیق به کندیم رطاب حافظ

نموگ ررگباوری و ررگگرایی شممماقران معاصمممر اتممم  و  نیز  مخاتف  با تلدیرگرایی و دبرگرایی

 «.آید و کاری بکندون گتتی از غیب بر»شاقران ررگگرای معاصر به واتطه ررگگرایی منتظر این نیستند که 

و مورگ تأکید و توده قرار کید گاشممته و نلش ارتیار و اراگه آگمی را گر تممرنوشمم  اأبلکه بر ارتیار آگمی ت

 گهند.می

تبب اقتلاگ تتیزررافه صر به  شاقران معا ت ع برری  صر ا شعر معا ی نیز از مظاهر ررگگرایی گر 

تتیزی گر آثارشان   روگ قرار گاگه و نموگ ررافههمّ هۀتتیزی را ود   ررافهاتخ روگ به قل  و قلالنیّر

 اند.  بوگه ارزشیب یها انتلاگ از ررافات و فرهنگ قوام و اقتراض به تنّ اینان گر پی آشکار ات .

ضر بازتاب ضوقاتی چون تأکید برگر ملاته حا صر گر مو شاقران معا شعر برری   های ررگگرایی گر 

-و با روش توصیفیگیرگ گ بررتی و تجزیه و تحلی  قرار میتتیزی موررتیار آگمی و تلدیرتتیزی و ررافها

 قرار رواهد گرف .  مورگ پژوهش مذکورها و نموگهای ررگگرایی گر ته مورگ تحلیلی دلوه

 پژوهش ۀپیشین-1-1

صر پژوهش گرگر مورگ نموگهای ررگگرایی  شرو ه و معا  های چندی گر قاتب ملاته و کتابشعر م

به مفاهیمی همچون گین  تلدیر  ررافه و  و معاصممر صممورت گرفته اتمم  و نور نگرش شمماقران مشممرو ه

از  (1388)«ق ممر مشممرو ه به گین و قرفانقران ارویکرگ شمم»ۀفرهنگ قوام مورگ بررتممی بوگه اتمم . ملات

س، و حسن قیوض زاگه و تورج قلدایی   سب  به گین و قرفان و تأثیر مدرنی شرو ه ن شاقران م به رویکرگ 

رویکرگ شمماقران بردسممته معاصممر)پی از نیمایوشممیج( به »ۀملاتررگگرایی مدرن گر این رویکرگ می پرگازگ. 

تممتیزی را گر شممعر فهاگرایی و ه، رراتمم  که ه، ررافه ایلاتهاز مری، حلی نیز م (1395)«باورهای قامه

ت . صر مورگ بررتی قرار گاگه ا شاقران معا شعر احمد أبررتی حضور و ت» برری  ثیر باورهای قامیانه گر 
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صر» ( از  اهری 1395«)شاملو و مهدی اروان ثاتث شعر معا از قلی  (1390)«نلد ده  و ررافه گرایی گر 

ش رتمممتیزی به نگااند که گر باب ررگگرایی و ررافه اصمممفهانی قمران نیز ملاالتینعم  حلبی و اصمممغر 

از قلی محمدی و  (1388)«قناصممر ادتماقی و انسممانی گر شممعر نیمایوشممیج»ۀگر بخشممی از ملات اند.گرآمده

تلدیر و »ۀملات نیما پرگارته شده ات . عنعم  اهلل پناهی نیز به ارتیار و اراگه آگمی گر شعر بنیانگذار شعر نو

از محمدحسین کرمی نیز ملاته ای گر  (1383)«و تأثیر آن بر فرهنگ مرگم ایران ترنوش  گر اگبیات فارتی

تنمورگ بازتاب تل شعر  تی یتدیرگرایی گر  تنتی فار شعر  ت  و غلبه این تفکر گر  تی مبانی » ۀملاتع ا برر

شعر فار تن   تحول  ته گوره  س تی گر  س،  پ س،مدرنی تعید  (1387)«مدرنی از مه گر  پورراتلی و 

ت .وند نیز ملاتهزهره شمند گر این مورگ ا صر»گر کتاب ای ارز شعر معا سان گر  از محمد مختاری نیز به « ان

صر  شعر معا سان گر  ت  و وده غاتب ررگگرایی ان شده ا صر پرگارته  شعر گذشته و معا سان گر  تفاوت ان

ت . شکلی   انعکاس یافته ا مورگ  پراکندهگر ملاالت و کتب گیگری نیز ررگگرایی مدرن و نموگهای آن  به 

 و پژوهش بوگه ات .بررتی 

 پژوهش ضرورت-1-2

هایی از ررگگرایی شممماقران معاصمممر را که مغفول مانده مورگ پژوهش حاضمممر تالش گارگ تا دنبه

شعار پژوهش قرار گهد و به ابعاگی از ررگگر صر گر ا گ که کمتر مورگ پژوهش قرار زاشاقرانی بپرگایی معا

ضر  ۀملات .ت گرفته ا تتیزی و انعکاس ررافه حا شعرتلدیر شته و   تتیزی گر  صر گا شاقران معا برری 

ین مورگ بحث و بررتممی قرار و پیش از ا هسممتند گارگ که نو و ددیداز ررگگرایی تأکید به ابعاگی  همچنین

 اند.نگرفته

 

 

 نیروهای غیبی و ماورایی -2

تمان و پیوند باگرایهای قل یکی از ویژگی سان ق ی مدرن بریدن از آ ت ع ان  ر مدرن همه زمین ا

ل  با ق یدگرایی گر زمین میچیز را منطبق  مان آ»...و  دو ی  شمممده... و مالز مامی روابط تثب ها  یعنی نت

از آنکه اتممتحکام یابند    پیشد تازه شممک  گرفتهد  روابط و قلایشممونو قلاید دزمی کنار زگه میتع ممبات 

سوخ می تتواری گوگ میگرگندمن تخ  و ا ت  گنی روگ وشوگ و به هوا می... هر چیز  تی ا ایی آنچه قد

سند. (57-58  1382کاتینیکوس  «)شوگمی سان ب ت  و گر زندگی از منظر ررگگرایی مدرن  ان ه و روگکفا

ت  و رویش بی سانتوررگ می»نیاز از نیرویی ماورایی ا ها اگر بر مبنای گانش اند بر دهان فرمان راند  و ان

ند میی و ظرف م  کن ند صمممورتهای آزاگ شمممده روگ ق ندگیتوان شمممان را گگرگون های منسممموخ ز

 (177  1388نل  از تاودی   347  1367ماکوزه  «)بسازند
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و انسان همواره اند  گر زندگی بشری نلشی اتاتی گاشته پیشامدرنۀ نیروهای غیبی که گر  ول گور

قدرت    انسانمحوری)اومانیس،(شوگ و با اقتلاگ به انسانا گاش  با قلالنی  مدرن منسوخ میهچش، به آن

نسمممان مدرن  همه چیز را از روگ ا. بندگگیرگ و چشممم، از غیب میارتیار روگ و دهان را گر گتممم  می و

بد و می ماو ل به  گاهی  ندارگ.ران ههبر این  ء  ته ود مدرنی مدرن و  ل   از  گیرگ وبه روگ می ددیای ق

تهویژگی مدرنی ها و»های  یار ها و ارزشهاارزش تضمممعیع مع یار به ویژه مع مذهبی ی ارالقی  های 

ت  تیونمدرنیته و  و  (563  1374قضدانلو  «)ا ست، معموال به »نیز  مدرنیزا گر قرن نوزگه، و اوای  قرن بی

از روگ  یکی از نموگهای این تکیه بر روگ و .(210   1374آقا بخشمممی )«رف   به کار میرشمممد تعلّمعنی 

هایی از آن گیده ر اشممعار شمماقران معاصممر فارتممی دلوه  و تأثیر گقاتمم  که گتودهی به غیبو بی  لبیدن

گرایی نوین و مدرنیته گارگع نموگهایی از این باور را گر شعر ارون  شاملو  شوگ و این باور ریشه گر ررگمی

 توان گید.منزوی میفروغ و

 اروان -2-1

که با توده به ذهنی  و  یگر شعر اروان به قنوان یکی از شاقران ررگگرای معاصر  یکی از باورهای

را نیز « تأثیر بوگن گقابی»گقاتمم . اقتلاگ به یرگ  تأثیر گاروان مورگ شممبهه و ترگید قرار میرویکرگ قلالنی 

گتی بوگه  بیان گاشممته اتمم  و این او بوگه به گرگلی که زندانی تمماگهاروان از زبان آروندی که گر زندان با 

گقایی به گرگلی گاگه بوگه و  گل بس  به میان آورگه ات . ماگر گرگلی  حلیل  را که چندان بر گقاها نباید

د  بی محابا از بی ر هر روز چندین بار بخوانی گر  ول تمممه هفته آزاگ رواهی شمممد. آرونگفته بوگه که اگ

 گوید:تأثیری گقا می

شته امید بیمییرای، که گرچه من ه، این حلیل  را پذ سستن  بهتر از بیهوگه گل گویند/ ر ص  گ حا

شاید/ سلی پیوند/ تا مگر  س  مطلق بگ ستن/ ه، پذیرم اینکه از بن ب   بار گیگر دد و دهد و کند و کاوت ب

رحمی آیا نیسم   کاین تمان تمخ / بر چنان مرگی  دزم/ از مسمیر گیگری راهی  بگشماید/ تیکن این بی

اید / ددت از تو چنین ضممرب  فروگ آید / وادب اتمم  آیا/ که حلیل  این چنین تلخ و گزنده چهره بنم

 (214-1374 215رح،)اروان  نگذرگ ای تید بی

 املوش-2-2

قلالنی  مدرن و مدرنیته بوگه و تأثیر گقا را به چاتش کشیده ات .  ۀشاملو نیز همچون اروان گتبست

طاو به راب لاگ  با اقت مدرن   ۀ   نای ررگگرایی  باوری قلی و معلوتی و بر مب قا را  غیرقلمی و غیرقلالنی گ

و معلوتی بین پدیده های قات،  قلی ۀ  نلش گقا را که گر مذهب پذیرفته شمممده اتممم   گر رابطاوگاند. می

گاند و اقتلاگ به آن روز و  لور آفتاب گارای نلشی نمیگاری را گر برآمدن زندهگاند و گقا و شبثیر میأتبی

 :ترایدکرگه و میرا منافی قلالنی  قلمداگ 
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شممب  /برآمدن روز را/ به گقا بنخفتی  شممهر/ همه شممب/ به نجوا/ نگران چه بوگی / گفتند:/ گفت، :»

  1387شمماملو )«زنده گاری کرگی،/ مگر به یمن گقا/ آفتاب برآید/ گفت،: حاد  روا شممدید/ که آنس تممپیده

1039) 

 فررزاگ فروغ-2-3

اقتلاگی به گقا و نیروهای ماورایی گر تغییر  ثر از مدرنیسمم، و قلالنی  مدرن اتمم  أکه متفروغ نیز 

شر ندارگع او نیز  ش  ب شاملو  اروان ثاتث همچونترنو ثیر گقا را انکار أگرایی مدرن  تبا اقتلاگ به قل  و 

اقتلاگی روگ را به گقانویسی و د. او همچنین گر نل  قوتی این بیگانآن را رالف قل  و منطق می وکند می

 گر فرمش ترینمبتذل با مذهب»نویسمممد: اند  مورگ انتلاگ قرار گاگه و میین که باورهایی رایج گر بین قواما

 برای گقاگرفتن و گقانویی نزگ را هارانبادی راته ایمممران رفتن گر. کنمممدممممی حکوم  اتیاایت مرگم میان

 کمه بررمورگم دوانمانی بمه ممن آنجما گر وتمی کرگی، می مسخره اتعمالج همیشه صمعب اممراض معاتجمه

 نظر گتیم  گر هممین به و بوگ  گذاشته ترش به بار یس پاپ که کالهی شب گر را هممه گرگهایشان گاروی

ست بوگ  شده متبرك آنها  گقانویی ا راف گر هممممما کهرانبمممممادی راته که تفاوت این با. کرگندمی جود

مد تواگ چررند می میط و ندارن مه شانزندگی مح ماآن ب مازه نمی ه  گر بکنند  بیشتر فکری رشد که گهداد

« .بوگند رم گانشگاه گانشجویان از اغلب شدند می شممممبکمممماله متوت  به( ایتاتیا گر) که دوانانی کهحاتی

 ( 169  1382فررزاگ  )

ماگر روگ نیز که گر پی  باور( به 332-337  1382فررزاگ   «)توزگگت، برای باغچه می»همچنین گر شعراو 

شممنار  قللی  هر ات  قل   و باور به اصمم او باگیرگع گنبال دا پای مع ممیتی اتمم  ررگه میهر اتفاقی 

گتی  گنبال   ایبرای هر اتفاق و حاگثهگاند  وتی ماگر فروغ قلی و معلوتی قلمی می ۀارای رابطای را گپدیده

تنخیتی با قل  ت  که  ت  که روگ پیامه گرایانندارگ و میراث تفکر قوام نوینگرایی ا سیاری ا بر نیز گر ب

ت گرایی و غیر قلالنی  گر گین موارگ این قامه سته ا شاره قرار گاگه و مطلوب ندان فی اتمث  گر  عرا مورگ ا

گر و گروهی قوام را که  فرمایداشاره می قلی و معلوتی حاک، گر دهان  ۀمرگ پسر روگ ابراهی، به این رابط

گرایی برحذر ی و معلوتی مطل  کرگه و از ررافهقل ۀها بوگند  از این رابطگرایی و دع  واقعی صممدگ ررافه

ید:گارگ. گر  این مورگ میمی نه»آ گا ند ی یامبرصممملی حضمممرت ذکور فرز یه اهلل پ ته  و قل  «ابراهی،» نام به آ

 چشمان گوشه از اشس ارتیاربی و بوگع گرگمند و غمگین وی گر مرگ آته و قلیه اهلل پیامبرصلی. گرگذش 

سانه و ررافی مل  گرف   آفتاب او مرگ روز. شدمی ترازیر او سنداف شید گرفتگی قرب  پ شانه را رور  ن

صلی م یب  قظم  سته آته و قلیه اهلل پیامبر صلی فرزند مرگ برای آفتاب:گفتند و گان  آته و قلیه اهلل پیامبر

 قدرت از بزرگ نشممانه گو ماه  و آفتاب :فرموگ و رف  منبر باالی شممنید  را دمله این پیامبر. اتمم  گرفته

 و ماه موق  هر. گیرندنمی کسممی زندگی و مرگ برای هرگز گارند  او فرمان به تممر و هسممتند ردا پایانبی
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سی  «)بخوانید آیات نماز گرف   آفتاب گر بند زیر فروغ به این نگرش غیرقلالنی  .(155   1404قالمه مجل

 ماگر روگ  اشاره کرگه ات :

تجاگهماگر تمام زندگی  ت ای اش/  شه گر ته  ا ش  گوزخ/ ماگر همی تتان وح سترگه/ گر آ هر گ

کرگه اتمم / ماگر  کند  که باغچه را کفر یس گیاه/ آتوگهگرگگ/ و فکر میچیزی/گنبال دای پای مع ممیتی می

کند به تمام ت میها/ و فوکند به تمام گ اگر گناهکار  بیعی اتممم / و فوت میرواند/ متمام روز گقا می

 (334  1382ها)فررزاگ  ماهی

غ و نگرش مدرن و قلالنی فروغ  تمممیدرضمممایی گرباره این شمممعر فروغ و قامه گرایی ماگر فرو

سد:می سوفانه تحنی تخنش نگرگمی ماگر به فرزند منظر از که آنجا فروغ »نوی  گیرگمی روگ به انتلاگی و فیل

لاب  با فروغ. گارگ ایبهره نیز  نز از گاه و  باغچه برای گت،» شمممعر گر براگر و رواهر با ماگر گاگن قرار م

س  گو نگرش تفاوت «توزگمی شدمی ت ویر به را ن ت  تن  تمب  ماگر آن گر که ک  تعبد و تاگگی و ا

شیده ت  هایویژگی از گراییررافه گاه و قامیانه و نااندی س، و تن  بین تعارض. او  شعر این گر مدرنی

 (118-117  1389 تیدرضایی )«.ات  تأم  قاب  داتب 

 منزوی -2-4

نیز مانند  اوباید نجات و رهایی را از روگ  لبید. بر این اتمم   گرایی مدرنمنطبق با قل نیز  منزوی

شاملو و فروغ اروان ت  که  غیبندان اقتلاگی به تأثیر چ    تمان میندارگ و بر این ا  لبی باید از آنچه از آ

 گشوگه شوگ:روگ بطلبی و باور ندارگ که گرها به گقا 

 ندیبگشا گقا به گرها که س ین باورم  بطلب روگ از یکنیم  لب چه آن زآتمان

 (91  1395منزوی  )

این قدم اقتلاگ منزوی ریشممه گر نگرش نو او به انسممان گارگ و با تکیه بر ارتیار آگمی  گرات  غیب 

گگرگون کرگن تحظه به تحظه موقعی  » بر این ات  که گر زندگی او را منسوخ تارته و منطبق با مدرنیس،

  (229  1371مختاری  «)اوت   رهایی گر گرو هستی همه هس انسان به گت  اراگه روگ 

گمی بی  زیر نیز انعکاس گهنده نگرشی مدرن و قلالنی ات ع او با رگ تلدیرگرایی  تأکید بر تعی و تالش آ

 نه با تکیه بر امداگ غیبی:گاند میهای روگ آگمی گارگ و گشایش امور را با گت 

 ندیبگشا بگشا  گر نیا یکن اشارت تا  توت  ۀندیگشا گتتان و  تو حک، حک، 

 (91  1395منزوی  )

 آگمی ررگگرایی و تلدیرتتیزی و تأکید بر ارتیار-3

تلدیر و تممرنوشمم  از  مخاتف  باتأکید بر مختار بوگن آگمی و  ورگهای قلالنی  مدرنآیکی از  ره

شدپیش  شته  ت .نگا شه گر گرات  نیروهای غیبی و ماورایی گر زندگی آگمی گارگع  ه ا تلدیرباوری نیز ری
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تتان روگ او می گاند و با تکیه بر ارتیار  ترنوش  آگمی را گر گ سان ق ر مدرن  با تکیه بر  ررگگرایی   ان

گت آگمی را گر  و تعاررگگرایی مدرن  شلاوت  آگمی  گرات  غیب را گر ترنوش  آگمی به هیچ می گیرگ.

انکار »گوید: کان  گر این مورگ  میگاند. به تلدیر را باوری غیرقلالنی می گاند و اقتلاگارتیار روگ او می

ت  تابله اتهی  نامعلول ا شی   سان به ده  اقتلاگ به م ستون  «)ارتیار ان شه  مدرنیته (48  1388کاپل که ری

مدرن گارگ  دایی و »گر ررگگرایی  ید گارگبر این  تأک دایی بوگن و (81  1380نوذری )«اکنونی بوگن  . این 

کند غیبی گر ترنوش  انسان را نفی می تعلق انسان به این دهان  متافیزیس و گرات  نیروهای متافیزیکی و

رنگ شمممدن  متافیزیس و مابعد اتطبیعه گر ک، رگ گرات  نیروهای غیبی وگیرگ.و گر تلاب  با تلدیر قرار می

انسان ق ر مدرنیته با تکیه بر ررگورزی و با اصات  گاگن به ررگ  بر رویشتن رویش  بشری ات .زندگی 

رروج انسان از صغارت و به گت  گرفتن ترنوش  رویش که » های مدرنیتهیکی از ویژگیکند و می تکیه

تکیه و همین (. 81  1390شممجاقی زند  )«روانی –ه، مسممتلزم بلوغ قللی بوگه اتمم  و ه، آماگگی روحی 

ت  تا با تأکید بر ررگگرایی مدرن تأکید بر ارتیار آگمی  شده ا تبب  ت  که  ق ر مدرن   بگویندبرری ا

ت  و  ت « انتخاب»ق ر بدق  ا سانی دای تلدیر را گرفته ا صه ان ستری «)گر قر شب -28  1382مجتهد 

نهد. پذیرش ایمان به تلدیر را وا میقتلاگ و شوگ و انسان مدرن  امدرن  مشی  اتهی  زمینی می ۀر گورگ. (37

تنتی  سان  صف  ان ش   بریدن از گنیای رارج و »و  شوگقلمداگ میانفعاتی تلدیر  ترنو پذیرش انفعاتی 

چه گر آن رخ می به آن قه  لدان قال هد ف تدار بینش گ به اق های افراگ از ویژگی  های تمممنتیوابسمممتگی 

 (107  1374  بنوقزیزی)«اندتنتی

 اروان -3-1

اقتلاگ به ارتیار و نلش تممعی و تالش آگمی گر تممرنوشمم  اوتمم . او  از ودوه ررگگرایی اروان 

دور و تت،  می توانند ترنوش  روگ را تغییر بدهند  نظامهمچنین اقتلاگ گارگ که دوام  با ریزش بر قلیه 

بوگه ات  و گر گذشته مغفول اگبیات موضوقی که همواره گر  .و ترنوش  انسانها گر گت  روگ آنهات 

های تر به نلش انسممان گر گگرگونی نظامکم» و تلدیرگرایی  ییاگبیات گذشممته ما به تممبب تممیطره دبرگرا

های تتمگر حاک، اتتبداگی و اتتثماری پرگارته شده ات  و بسیار کمتر به ضرورت مبارزه افراگ با گتتگاه

 وتی اروان با تکیه بر ررگگرایی و مختار بوگن آگمی  (41-42  1383تی  حسن«)توده نشان گاگه شده ات 

به تعی و تالش گر ده  تغییر ترنوش  اشاره گارگ. او نبرگ و کوشش برای رتیدن به مل د و مل وگ را 

تپرگن همه چیز به تلدیر  برحذر می گارگ. با انتلاگ  ستی و کاهلی و  ت تیدن به آن اتزامی می گاند و  برای ر

تتانی می کندکه ر»از این باور  ساب ظاتمان را « داوند گر روز قیام  از ظاتمان گاگ ت  که نباید ح بر این ا

یامتی به پا کرگ و حق روگ را گرف . این گید  گیدی قلالنی و  با این گید گینی  واگذاشممم  بلکه باید ق

 روشنگرانه ات .

 چیس  ده  رواب این ای  زنده تو آرر  بینوا رگممم ای من زیزممق من درگمممهم
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 نیس  نبرگ مرگ بر گر الممممح اریمممک  راممت کهن این گر که اشممب نبرگ رگممم

 کنی وا  چش، اگر ات  کوشش امممهنگ  ات  بی بیچارگی و غفل  رواب ارمزنه

 کنی اممپ به ام مممقی هزار امممت برریز  نشس  توان قیام  ارممانتظ به کی امممت

 (25  1356)اروان  

شدن مگر بی  زیر  ت  و او ح   شهوگ ا  ۀشک  را نتیجنیز توده او به ارتیار و تالش و مجاهده  م

 گذارگ:ب او گر مورگ ترنوش  روگ  صحه میو انتخا آگمیگاند و بر ارتیار مجاهده و انلالب می

 شوگنمی منزل مجاهدهبی وحی وین  شوگنمی ح  ما مشک  انلالببی

 (42  1379)اروان  

تالش و مجاهده و ثمره و نتیجه آن گر ابیات زیر نیز مورگ توده بوگه ات ع او بر این ات  که روگ 

شته اباید به حال روگ فکری کرگ و تالش و مجاهده کرگ و توفیق  سبتی با بخ  و اقبال گا س  که ن مری نی

ز ارتیار و انتخاب آگمی شوگ. تأکید به تالش و مجاهده نشان امی قملیبا تالش و مجاهده ات  که باشد و 

 و منطبق با قلالنی  مدرن ات .

 شوگنمی دت ممم اگممدهبی توفیق  ات  مدت  قوتی که باش کار فکر روگ

 شوگنمی مرت  محمد کسی روگبی  اضمارتی المت چه  بدون مکن اورممب

 (42  1379)اروان  

با او تممتیزی اروان گر بند زیر نیز روشممن اتمم ع او گر نل  نلاآ قوت آروندی که گر زندان تلدیر

گوید که او بررالف گیگر ه، مسمملکان روگ  ررگباور و ررگگراتمم  و به این امر اقتلاگ ندارگ که بوگه  می

 و تلدیرباوری را قبول ندارگ:« رر   از مشی  گاش »هر اتفاقی

های آگینه/ نه همه هر ما بض / و کتاب دلد قرمز رواندن شب ه و فکر متارنه همین تنها به فکر متع

ستن/ و همه هر منکر منفور را گفتن که ش  رر   از»وق  را ریر گان گان  نه همین تنها مسائ «/ مشی  گا

رتمممائ  روان/ از  هارت تا گیات مرد  اقل،/ چون تبت  تا فنای مرشمممد اقظ،/  رویه تنها نه   ب  قمق و 

 (202-201  1374ویّ  گاش )اروان  ر

 

 شاملو-3-2

توان  ازارتیار گامی گر ده  ررگمدرای و ررگگرایی اتمم ع چرا که  رتأکید بگر شممعر شمماملو نیز 

سان گر  تخن میقلالنی ان ش  رویش  ترنو سان ده  چیرگی بر  سان ق ر مدرنیته بررالف ان گوید. ان

روگ و  روگ قل  و ررگ روگ به دنگ ترنوش  می ۀو با قو نیس اق ار پیش  گت  بسته گر ملاب  تلدیر 

شاملو نی ت .  ترنوش  رویش ا تارتن  صدگ  سیاری موارگ بازتابگر  و این نگرش قلالنی   ۀگهندز گر ب
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نهد و با ارتیار روگ به دنگ ظلم  و گرگن نمی  کند. او به ظل، و تیرگیمدرن اتمم  و بر ارتیار تأکید می

 روگ:تیاهی می

صه کرگه را همه گر دهاننه،/ ظلم  گرگن نمی من به شن ات رال گیگر به ام/ و پیراهن کوچس رو

 (384  1387گرگم)شاملو  دانب آن/ باز/ نمی

س  و و با تلدیر رویش پنجه گر پنجه میا بر ارتیار و انتخاب روگ کند و گر ملاب  تلدیر  قادز و ناتوان نی

 کند:تأکید می

افزاری/ تا با تلدیر رویش پنجه گر پنجه  مهر ات / و اینس مهر تو/ نبرگ ۀمایآنس چشمانی که رمیر

 (454  1387)شاملو  کن،

 (496  1387)شاملو  شتابدات / هنگامی که به دنگ تلدیر می و قشق ات پیروزی آگمی

تی و ادتماقی او راکند که پارهتیار  از اینکه گر ق ری زندگی میاو با تکیه بر ار تیا شرایط   ای 

شک محدوگ می ت   گله گهیکند و مان  از  ت  روگ ا ش  روگ به گ تنگین ترنو ت  و به دبر  مند ا

  «تلدیر»و به گرتتی  دبر حاص  از شرایط ادتماقی را  ورزگها  تأکید میادتماقی حاک، بر ترنوش  انسان

 :نهدنام نمی

ی تو/ اند/ ق ری که ضمان کامکاررتات نمیتازگ/ و اراگه به داییها/ ترنوش  را نمیق ری که گت 

 (517  1387)شاملو  زنی/ به پشتوانه قدرت ات/ از تمسارها / و رییسه گانپول چایی ات  که به دیب می

شعر شانی او پیش از « پیغام»همچنین او گر  سی بر پی ش  هر ک ترنو تلدیرگرایی و این نکته را که 

ت  را رگ کرگه  شده ا شته  شاقر  «مختومللی»و گر رطاب به شمارگ. اا ی  میآن را دزو ابو توتدش نگا

کند و گرایش روگ به ارتیار و نلش انسمممان گر اقتلاگ روگ به تلدیر را گوشمممزگ میمعروف ترکمن  قدم 

تنها ابلهان  دبر حاص  از شرایط ادتماقی  از منظر او گهد. کید قرار میأتارتن ترنوش  رویش را مورگ ت

فایق « اتمش را تلدیر کنند»کوشی می توان بر آنچهاو  بر این ات  که با ه،مچنین نهند. هم مینا« تلدیر»را 

 آمد و ترنوش  رویش را رق، زگ.  

باور/ اگر از من شنوایی گاری/ راتتی را/ مختوم/ من به تلدیر و به پیشانی و این گونه ابا ی / ندارم 

ت  گر این روگ قمی ت / ومعنی و بیتنهایی بیظی،/ که به گوی،/ هر کسی قطره ررگی ا صی  ا شار  را ف

دیر کنند/ حرف من این بخش حلیلی اتمم / ابلهان/ بگذار/ اتمممش را/ تلآب اتمم / آن ناچاری/ که ده 

گمان توان بر ده  تلدیری فایق شممد/ بیشممس/ میکوشممی بیها باید آگاه شمموند/ که به ه،اتمم :/ قطره

تان ت / آنچه آ شیبی را / نام بگذارگ تلدیر/ دو را وا می گارگ/ناآگاهی ا ترا و ملدر را چیزی پندارگ /  که 

تر یابد تغییر/ که نمی شیب/ به همین ناآگاهی زنده شیب این را مف  روگ می گرروگ  تر گر  شمرگ / روگ 

 (858-860  1387ت / و به نیروی همین باور تلدیری/ زنده و تازنده ت )شاملو  
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ش  او را رق، میتعی و تالش آ اقتلاگ گارگشاملو   ترنو شنیدن گمی  سیاری با  زند  حال آنکه ب

شان که ذهنیتی ررگ«توار»تفظ س   انتظار نجات  با توده به ذهنیت شی گهنده و رهاییمدار و ررگگرا نی بخ

 غیبی را گارند:

راه ی گر اگهندهرتمممی/ مخا ب پندارگ نجات« تممموار»فظراه/ همان و / از راه ماندن / همان/ تا چون  به ت

 (888  1387)شاملو  ات 

 شفیعی کدکنی -3-3

وارگ نشان ررگگرایی شفیعی کدکنی ات ع شفیعی کدکنی گر پاره ای م تلدیر  و رگّ گرایش به ارتیار

تواند روگ را رهایی   که آگمی با تالش و کوشش روگ مینهد و بر این اتبر تلدیر و ترنوش  گرگن نمی

کند ها را به تالش و کوشش ترغیب میع او از این منظر انسانتابدبرنمیلی، شدن گر برابر تلدیر را گهد و تس

ت   تتان روگ او ت  که کلید رهایی آگمی گر گ ای بوگ  بلکه و نباید منتظر منجی و نجات گهندهو بر این ا

رتیارگرایانه شممفیعی کدکنی و روگ باید برای تغییر تممرنوشمم  روگ اقدام کرگ. بند زیر به زیبایی گیدگاه ا

 نمایاند:یتلدیرتتیزی او را م

 (341  1385ات را  باگ/ آرگ و افکند به گامان )شفیعی کدکنی  تو گر این انتظار پوتیدی/ که کلید رهایی

شفیعی به مختار شرایط گر ابیات زیر نیز گیده می ترغیب به تالش و کوشش گر ده  تغییر شوگ و 

  آگمی «آفتاب تر برآمدن ندارگ»گارگع او بر این ات  که اگر کیدتأاو برای تغییر ترنوش  بوگن آگمی و توان 

شرایط با نیروی ارتیار روگ  فائق آید. او بر این  سته و بر  شک س، کار را  شد و  ل روگ باید آفتاب روگ با

بوگ و باید روگ  از بیرون ایروگ اوتمم  و نباید منتظر رهاننده اتمم  که رهایی و نجات آگمی گر گتمم 

 .  اقدامی کرگ و مسیر گتخواه را مهیا کرگ

 ...بشکن کار  لس، و باش روگ آفتاب روگ تو  ابیممآفت رآیدمب که امشب ندارگ آن تر

 بشکن ارمممتت تپه آ  برون رویشتن ز ومممت  اینجا تو یاری به چو نیاید کسی زبرون

 (435  1376)شفیعی کدکنی  

 مشیری-3-4

  لبدبه مبارزه میمی توان گیدع او ترنوش  را  او را  تلدیرتتیزیگر شعر مشیری نیز دبرگریزی و 

 آرگ:نمی گبر تازیانه تلدیر فروالهور ترنوش  نمی گاند و تر گر برو روگ را م

 کن،ینم ر، او همانیازممت به را تر  ترنوش  زندان گوشه به گه،یم دان

 کن،ینم ات،مم تراچه نیا بر یزار  رورمینم یهست روزه گو رمب افسوس

 (232  1386مشیری  )
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ش  می گاند و به این  ترنو ستی روگ را گر گرو نبرگ با  ش  می گاند و ه ترنو او روگ را مرگ نبرگ 

ش ترنو تارتن زندگی روگ گر مبارزه با  را مورگ تأکید   شک  مختار بوگن روگ و حق انتخاب روگ را و 

 گهد.قرار می

 هنوز ام فتاگهین که بزن گگر یزرم  اممیب من، نبرگت رگممم ترنوش  یا

 بسوز روگ داگیب آتش گر مرا روح  غیگر مکن را ردا شکنجه نیا از شاگم

 را اوگانهممد یزندگ ببخش من بر  توت  نبرگ گر من یهست ترنوش  یا

 را انهیتاز من انهممش به بزن محک،  کند امره بندم ز مرگ گت  که نیمنش

 (234  1386مشیری )

رتممد که باید چون موج رشمم، و اتمم ع او به این نتیجه می گرایش به ارتیار گر بند زیر نیز آشممکار

هر کی »چرا که از منظر او  عرروش کند و گر ده  رتیدن به اهداف روگ گام برگارگ و تسلی، تلدیر نشوگ

 «.یا زگ  رهایی یاف گرکه گل به 

نجوا/ که هر کی گل  به گریا زگ رهایی یاف / که هر کی گل به گریا رروش موج  با من می کند 

 (467  1386مشیری زگ رهایی یاف )

را رگ می کند و برای رتممیدن به آمال ادتماقی   تلدیرباوریگر بی  زیر نیز شمماقر قضمما و قدر و 

 گراییرالف تسلی، و روحیه مبارزه را کهگاند بخشی تیاتی را ثمربخش می آگاهیو ارتیار و دهد و تالش 

 کند:  ترویج میگارگتلدیرباوری  ریشه گر که

 شو قدر گاگه قضا به تن   نیا تر بر روگ  گوت  یا قدر و قضا به را و ن مسپار

 (719  1386  مشیری)

شیری با یاگکرگ تلدیرباوری و هم تنتی به نجاتم ستگی دامعه  ضمین  ۀگهندچنین گتب غیبی که گر ت

اتمم ع قضمما و قدر را ریاتی بیش   نموگ یافته «بکند کاری و آید برون غیب از گتممتی »م ممراقی از حافظ:

ترنوش  به نمی سیر تغییر  گاند و بر شیوه دوام  مدرن میگاند و اقتلاگ به آن را مان  تالش و حرک  گر م

و دامعه روگ باید آتتین ها را باال زگ و اقدامی کرگع نگرشی که منطبق  روگاین ات  که برای تارتن آینده 

 با باورهای قلالنی مدرنیته ات .

شتابیدی،/ به  شنیدی، و به یاری ن تر آن رسته گذاری بکند/  ریاتیما  ضا/ به گمانی که قدر  بر  که ق

تتی از غیب برون آید و کاری بکند» تت«/ گ ین ها را باال نزگی،/ گت  آن هیچ یس حتی از دای نجنبیدی،/ آ

 (773  1386برهانیمش/ به کناری برتانیمش)مشیری   -شاید-غرقه گر امواج بال را نگرفتی،/ تا از آن مهلکه

جات مدرن  ن با نگرشمممی  مداگ غیبیشممماقر  نده غیبی و ا های  گه یدگاه  با گ را رگ کرگه و منطبق 

شری گر  گررگگرایانه   ش  دوام  ب ترنو ت  که  تعی گر بر این ا ت ع او با این گیگاه  ت  روگ آنها

گر برابر تتمکاران تر فروگ آورگ و با آنها  دروشنگری و آگاهی بخشی ادتماقی گارگ و بر این ات  که نبای

 یی گر اتحاگ و تالش روگ انسانهات . مدارا کرگ بلکه راه نجات و رها
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گانی،/ گتمممتی از غیب ی،/ نیس میرا می شمممنو« آی آگم ها» /بینی،این همه موج بال گر همه دا می

ها را باال انی این گونه مدارا نکنی،/ آتمممتینگویی،/  با تمممتمکاری ناگنمی یکبارخواهد آمد/ هیچ یس حتی ن

آی آگم »بنشانیمش/  بزنی،/ گت  رگ گت  ه، از پهنه آفاق برانیمش/ مهربانی را / گانایی را/ بر بلندی دهان

 (776-777  1386مشیری )«آید...ها../ موج می

( که تضمین بخشی از 235   1343اقبال الهوری «)رومهست، اگر می»یز با باور به قبارتگر بند زیر ن

ی را مورگ انتلاگ ی گارگ و باور غیرقلالنی تلدیرگرایمتأکید بر مختار بوگن آگاقبال الهوری اتمم   یس شممعر

 گهد.قرار می

تاح  افتاگه  شید/)موج  ز روگ رفته رف /  توگه را پای به گامن ک تر 811ماند/ این تن فر ( و آن 

توی افق توگه را /  شاند/ .../ آ ست، اگر می»ها ک سته زنجیر را تیس روش« رومه س  / ب تر از این پند نی

 (812  1386روش آیند نیس )مشیری  

بر این ات  که بی  زیر نیز تأکید به ارتیار و تالش برای تغییر ترنوش  به گت  روگ گارگع شاقر 

برای تممارتن نظ، ادتماقی نوین و مدرن  باید روگ را از ایده تلدیرباوری نجات گاگه و مبارزه برای احلاق 

 حلوق روگ را دایگزین تسلی، و تلدیر کرگ:

 بگذرگ ارباب دهیگ به روش رواب یک  همزمان ،یبرآر نعره رقد همچو گر

 (1526  1386مشیری )

 تیمین بهبهانی-3-5

از ررگگرایی تممیمین گر تلدیرتممتیزی و گرایش او به ارتیار آشممکار اتمم ع او بررالف گید  بعدی

گاند و آگاهی و   آگمی را گر ارتیار روگ آگمی میغاتب تلدیرگرا گر شعر تنتی منطبق با مدرنیس،  ترنوش

و تممفارش ه گانش و گانایی کرگه گانایی را تممازنده تممرنوشمم  او می گاندع او بخ مموا زنان را ترغیب ب

تیمین بهبهانی نیز منطبق با قلالنی   کند که از تنگنای ده  بیرون آیند و مسلط بر ترنوش  روگ شوند.می

سانمدرن  مختار بوگن آگمی را ندا می ت  و با ارتی  گهد. از منظر او ان ش  رویش ا ترنو ار روگ رداوند 

شتن رویش را می زند نه نیروهای ترنوش  او را رق، میوت  که تازگ. آگاهی و گانایی اترنوش  روی

 ماورایی و غیبی:

 ییاممگان و آگه شیرو ارممک گر  یدممداونممر شیرو برترنوش 

 یمیآ رونممب ده  یاممتنگن کز  کوش یم کنون اقمماتف به زن یا

 (95  1384)بهبهانی  

ش   ترنو ش، انتظار گیگری برای تغییر گاگن  شویق و تهییج به حرک  گارگع نباید چ ابیات زیر نیز ت

توار نتارته  ترنوش بوگبوگ و نباید چش، انتظار   ع باید روگ اقدامی کرگ و با وقوف به ارتیار و توان روگ 

 رویش را رق، زگ: و آینده
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 فرارته گرگن و چابس و الی افشانده  توت  رام کلس نیهم ومت مرکب مرگ یا

 

 ارتهممنت وارممت ارممانتظ به نیمنش  رتدینم گرگت به باگ که کن تار  روگ

 (400-399  1384بهبهانی )

ستجوگر  زیرتالش و ارتیار آگمی گر  بی   ت  که باید د شاقر بر این ا ت ع شده ا نیز ارج نهاگه 

ترنوش  رویش و با مغز و قل  و ررگ روگ ر گمان امداگ غیبی تدبیری به کار بس  و گ  بوگع دستجوگر 

 گرایی نبوگ:و پابند ررافه

 یظلمان زمان زمان  یریگ نظر از شد گ، که  یریتدب زین مغز به  کن ییدستجو گت  به

بممهممبممهممانممی  )

757 1384) 

 پورامینقی ر  -3-5

نار  قللی   اصات  شگرایی مدرن و میانه و ررافی را با تکیه بر قل پور  گر برری باورهای قاامین

گاند. او نیز به مانند شمماملو این باور را که را گارای اتمماس و مبنای قلمی نمی گهد و آنمورگ انتلاگ قرار می

گاند یانه و غیر قلالنی میفی قامکند و آن را حررا رگ می« ح دبینش نوشته شده ات تلدیر هر کسی بر تو»

 تراید:و می

بگذار قامیانه «/ اندرا/ از پیش روی توح دبینش نوشممته تلدیر هر کسممی»یند:/گوحرفی اتمم  قامیانه که می

 (320  1390)امین پور  بیندیش،/ پیشانی تو شاهد این راز ات / 

 ررافات -4

هر گونه قلیده یا »ررافه: نیز نموگ ررگگرایی بوگه و گر شعر شاقران معاصر نموگ گارگ.تتیزی ررافه

شنارته و مرموز  ریاتی   ترگید یا قاگتی که پایه  ش  غیر منطلی یا ترس از یس چیز نا قم  نامعلول و وح

شد ت  و ررافات بنیانی غیرقلالنی گارند و اقتلاگات و باورهایی  (5  1371داهوگا  «)آن ترس یا ده  با ا

بر هیچ اصمم  قلمی و قللی متکی »ررافات گاری ندارند.هسممتند که با قل  و منطق و قل، و واقعی  تمماز

 (14  1383شعربافیان  «).نیستند

اگرچه ررافه تتیزی گر گوران قب  از مدرنیس، نیز رواج گاشته و روشنگران همواره تتیز با ررافات  

تتیز با ررافات ترق  بیشتری گرف  و یکی از  را پیشه روگ تارته بوگند وتی با ظهور ررگگرایی نوین  

شد.گیدنز گر  ضامین غاتب گر فرهنگ مدرنیته  شغلبه تفکر ررافهم سد:می نگریتتیزی گر ق ر رو » نوی

اتمم . (4  1377گیدنز  «)شممرور گوران روشممنگری  نوید بخش پیروزی ررگ انسممانی بر موهومات بوگه »
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صر ایرانی نیز مت تتیز با ررافأشاقران معا شعار روگ ثر از ررگگرایی مدرن  مخاتف  و  ات را  گر ا

های قامیانه و ررافی رایج گر اری از گیدگاهاند. بسیگرایی تأکید گاشتهو با نلد ررافات  بر قل  انعکاس گاگه

شاقران با هدف روشنگری  به رگ و نلض این ررافات  شده و این  شاقران پذیرفته ن بین مرگم از دانب این 

شعار گ شفیعی کدکنی شاقرانی همچون اند. روگ پرگارتهر ا شاملو   تتیزی را مورگ توده و ... ررافهاروان  

 اند.گاگه رقرا

 شهریار -4-1

های تتیز ات  و گر بسیاری موارگ دلوهاو شاقری ررافه تتیزی گر شعر شهریار مشهوگ ات عررافه

گیری را که از نموگهای ادتماقی ررافات گهد. او رماتی و فالگرایی گر ادتمار را مورگ انتلاگ قرار میررافه

معاصر ایرانی نموگی چشمگیر  ۀدامع از امور ررافی ات  که گر«رماتی»گهد. ات   مورگ نکوهش قرار می

گر گسمممترش رماتی گر  پرند و چرند ملاالت گر گارگ و زنان بیشمممتر تمای  به این امر ررافی گارند. گهخدا

 اشیکی ات   دامزن پیش همیشه اشیکی کدبانوت   گو که را ایرانه»:نویسددامعه ایرانی ق ر روگ می

 (226  1382 تیاقی  گبیر«)رمال پیش ه،

شه آن را بدبختی و ناآگاهی زن ایرانی  شاره کرگه و ری ض  ادتماقی ا شهریار به این مع گر بی  زیر 

 گهد:گرایی گانسته و مورگ نکوهش قرار میگاند و رماتی را از ودوه ررافهمی

 بدبختی فال گیرگ که  بدبختی رمال ببین  ایرانی بدبخ  زن بهر اممهکوچه انمممی

 (380  1387)شهریار  

سیری قلالنی از  شهریار تف شانهمی« رر گدال»و « گدال»گر بی  زیر نیز  های کندع ظهور گدال از ن

 حتمی امر گه قیام  از پیش»: فرموگند که کندمی نل ( ا) اکرم پیامبر از( ر)اتمؤمنین قیام  اتممم . امیر

شید  لور قائ،  رروج االرض  گابّه گوگ  گدّال  تفیانی  رروج: شوگمی واق  سی  نزول مغرب  از رور  قی

 محشمممر تممموی به را مرگم که قدن قعر از آتشمممی آمدن بیرون اتعرب  هدزیر مشمممرق گر زمین رفتن فرو

  (405  1425قاملی  )«.براند

کند و باورمندان به این نکته شهریار نیز همچون بسیاری از مفسران  تفسیری قلالنی از رر گدال می

شته و این صفاتی راا و چنین و چنان گارگ را گیدگاهی قامیانه و ررافی قلمداگ  را که گدال رری گا رر 

 کند.می

 بدبختی گدال رر ررافاتی ای ات  همین  هاتیات  این از ای،اندهممم آتش و آب میان

 (381  1387)شهریار  

 رمزی گدّال »:نویسدتفسیری که تید محمد صدر از گدال کرگه قاب  تأم  ات .او گر این مورگ می

 هر کشیدن تلطه به گرصدگ که تمدّنی گارگ  تتیز آن مبانی و اتالم با که غرب تکنیس و تمدّن اوج از ات 
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 بر ق ر این گر گراماگّی غرب تکنیس و تمدّن چگونه که کنی،می مشاهده وضوح  ور به ما. .. ات  انسانی

 (142-141  1385صدر  «)ات  کرگه پیدا تسلّط مسلمانان حتّی دوام   تمام

 اروان-4-2

آنچه را که  اروان  شمموگعتممتیزی گیده میشمماقری مدرن و ررگگراتمم   ررافهکه اروان گر شممعر 

 یاپاره گر و ات  اقتلاگیب آن بهگهد و نسب  مورگ شس و ترگید قرار می انطباقی با قلالنی  نداشته باشد 

. شوگیم دهیگ  اروان از ریز  یب گو گر یزیتتررافه. پرگازگیم آنان نکوهش و باورها نیا با زیتت به موارگ

 اگر»:سدینویم آن مورگ گر  یهدا. هس  گلو گر تلمه کرگن ریگ مورگ گر گذشتگان یرراف یباورها از یکی

 آب» ای( 158  1385   یهدا) «ات  گرتنه او شانیرو از یکی کند ریگ انسان یگلو به آب ای نان تفره گر

 .(72  1385   یهدا) «رورندیم یتوقات بجهد گلو خیب تلمه ای

 باورها مممزیانگوه، چه »گاند و از آن با تعبیرمی غیرقلالنیافی را میراث نگرشی اروان این باور رر 

 گاند:و ریشه این باورها را گر توه، میکند یاگ می« گارند کهن رانیپ که

 گیرگ گلو اندر آن از تو آن از نیس  گوئی تو  گیرگ گلو گر انممن تلمه چون رتد مهمان را تو

 گیرگ گلو گر نان تلمه چون رتد مهمان را تو  گارند کهن پیران که امماورهممب انگیمزوه، چه

 (65  1370)اروان                                       

 شاملو -4-3

شاملو نیز نموگ گارگ.ررافه شعر  تتیزی و شاملو گر ررافهنموگهای ررگگرایی یکی از  تتیزی گر 

ته ات ع یکی از امور ررافی انتلاگ از ررافات گر گنیای معاصر و رویکرگی به نلد ررافات گر فرهنگ گذش

رتممیدن گاریوش به »قلالنی که گر شممعر شمماملو مورگ اشمماره قرار گرفته و از آن انتلاگ شممده اتمم   و غیر

تبی شیهه ا شاهی با  ت . گر تواریخ چنین آمده ک« پاگ ت . ا تیده ا شاهی ر تبی به پاگ شیهه ا ه گاریوش  با 

هایشان شدند و فرگا با تابش پرتوهای رورشید شش یار  توار بر اتب»هروگت گر این مورگ  نوشته ات :

شید.  شیهه ک تب گاریوش پیش تار  و  تیدند. ا شهر به محلی ر  بق قرار به راه افتاگند و گر راه بیرون 

صاف  تمان  شید و همان گم با آن که آ شی گرر شانهبوگ آذرر تید. این گو پدیده  ن ای تندری به گوش ر

شد و یارانش به تندی پایین پریدند و گر برابرش به راك افتاگند توگ گاریوش تللی  تمانی به  هروگت  «)آ

1389  398) 

گر  را« شیهه حماق  یس اتب»گر بند زیر   شاملو از این امر ررافی و غیرقلالنی انتلاگ کرگه و تعبیر

 این مورگ به کار برگه ات :

و تاریخی تروگند گر حماته ترخ شعرشان/ که گر آن/ پاگشاهان رلق/ با شیهه حماق  یس اتب/ 

 (68  1387به تلطن  نرتیدند)شاملو 
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 اند:نعکاس یافته و از آن انتلاگ کرگهاین گاتتان گر اشعار گیگر شاقران معاصر نیز ا

تکوت  ت / یس گاهی  شیهه میواژه گویایی ا تب  ترنوش  ما/ تغییر میا شد /و  کند) م دق  ک

1389  130)  

مدرن  قل  قلالنی برای  گر بند زیر نیز  شاملو نگرش قامه را مطرح کرگه ات ع تعل  و ررگگرایی

های رالف قل  و منطق مرگم قامه  گر دهتی قکی ای را مورگ توده قرا می گهد  وتی گیدگاههر پدیده

رار گارگع نسممب  گاگن متلاب  شممکفتگی تممپیدار به پرواز مرغ تممیا و باتعکی  انعکاس ررگگرایی نوین ق

 گیدگاهی قامیانه ات :

شکف ) تپیدار من رواهد  تیا بگذرگ  تیا پرواز رواهد کرگ/ اگر مرغ  شکفد مرغ  تپیدار من ب شاملو  اگر 

1387   296) 

 شفیعی کدکنی -4-4

ارگ و گر گررگگرایی و ررگمداری را پاس میه شمماقری مدرن اتمم  و هموار کدکنی نیز شممفیعی

ت  و با حاکمی  ریالمحور و واق ای قلالنی آرزوی دامعه ت  و  توه، و رر پرگازی وگرا افه مخاتع ا

  1395 ایران  روزنامه.)«کند  لور ما تخیلی و تاریخی شب از رئاتیته صبحدم امیدوارم»گوید:گر این باره می

شدت از آنچه رنتتیز   ررافهشفیعی .(13 ت ع او به  ه کند و اموری را کگ و بوی قلالنی ندارگ  انتلاگ میا

شته باشند  نمی پذیرگ. یکی از باورهای ررافی که گر شعر شفیعی کدکنی مورگ انتلاگ قرار اتاس قلالنی ندا

برآمدن  پاره و کهنه به پنجره  ضریحی به نی »  گری  بستن قبارت ات  از «گری  بستن ات »گرفته ات 

گهخدا  ذی  مدر  گری  بسممتن(ع بسممیاری از قلمای گین نیز گری  بسممتن را بدق  «)حادتی گره بسممتن

ی قلالنی  گر شعر زیر مرگم گانند. شفیعی کدکنی با رویکرگن را دزو باورهای ررافی مذهبی میشمرگه و آ

ت  که گارگآن باز میاش را از زمانه ستن»ع او بر این ا شاره رشس  ررافه «گری  ب نیس ع چرا  ای بیشبر 

ای رشکیده  رهاتوان از شر میطوبر ات  و چبی بهار وای از حیات ندارگ و بیکه شاره رشس روگ دلوه

 انتظار فرج و گشایش و برآورگن نیازی را گاش .

شکی/ ک شاخ ر س / به  تر برگ و بر ندارگ/ ز دلوهگری  ب های حیات/ با رویش/ به دز ه روگ 

بر/ ز بهار و بیغان/ که گرگ اویند/ و تیکن او بیهراس تبر ندارگ/ چه مایه ابر و چه مایه باران/ چه مایه مر

 (34-33  1392شان ربر ندارگ)شفیعی کدکنی  هیچ یس

گارگع قاصدك که نزگ  قامه   تتیزی شفیعیرهای قامیانه نیز  نشان از ررافهرگ و نلض بسیاری از باو

شوگ و شاقر چون قوام که ویکرگ قلالنی او به گروغ مته، میگر شعر شفیعی کدکنی با رات  « رتانربر»

 اقتلاگی راتخ به صح  ربرهای آن گارند  باوری به آن ندارگ:
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گهند رتند از هر  رف/ چندان/ کز انبوهی/ میوزگ/ اینجا/ و مجموقی/ گ  قاصد/ میباگ/ کژمژ/ می

تدّ گیدارند ش، و  صدكمن یلین  /آزار چ ت / قا شان گروغین ا شفیعی گارم ربرها سیارند. ) ها بی که ب

 (138-137  1385کدکنی  
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 گیرینتیجه

صر  شاقران معا شعار  شی گر ا شان  پژوه سب  با پارهن شعر ایرانی ن گر  ای اموراز تغییر نگرش گر 

تنتی  شاقران  سه با  ت متأثر از ررگگرایی مدرن  ملای تی همواره با ع ا شاقران ررگگرای اگب فار اگرچه 

تکیه بر قل  و ررگمداری  به تمممتیز با ررافات پرگارته و تلدیرگرایی را رگ کرگه و به ارتیار آگمی تاکید 

ورگهای مدرنیس، ات   این آورزیده اند   وتی با ظهور ق ر مدرنیس، و ررگگرایی و اصات  قل  که از ره

دگی بشمممر را هر چه محدوگتر یی و غیبی گر زنراقلالنی  تأثیر نیروهای ماو شممماقران  با تکیه بر قل  و

سته شتر مورگ توده قرار .اند گان صر  مختار بوگن آگمی هر چه بی س، و ررگگرایی معا همچنین با ظهور مدرنی

سته تلدیر نیس  صر گت  ب سان معا شاملو   اروان و ... نیز با تأثیگرفته و ان شاقران ررگگرایی چون  ر از . 

س، و ررگگرایی نوین  بر ارتیار آگمی تأکید کرگه ضای مدرنی شعر آنان  دلوهف تتیزی گر  ای پر اند و تلدیر

تتیز با ررافات نیز سله امور غیرقلالنی -رنگ گارگ.  تل شه -اندکه یس  شات  گرری شاقران مگرای ستی  درنی

صر و ت سیاری از ثیرپذیری آنان از قلالنیّأمعا تتیز با ررافات را گر دای   مدرن گارگ. ب صر   شاقران معا

  پژوهش حاضمممر اند.اند و به این شمممک  بر ررگگرایی روگ تأکید ورزیدهدای اشمممعارشمممان بازتاب گاگه

باورهای غیرقلالنی و ررافی انتلاگ از تازگ که روشن میو را اثبات ررگگرایی و ررگمداری شاقران معاصر 

ورز معاصر تتیزی حضوری پر رنگ گر شعر شاقران ررگگرا و اندیشهو تکیه بر مختار بوگن آگمی و تلدیر

 گارگ که تأثیرپذیری از فرهنگ مدرنیته و قلالنی  مدرن را نشانگر ات .
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شیخ حر) .26 سه االقلمی اثبات اتهداه باتن وا و اتمعجزاته.ق(   1425قاملی   ت  تبنان  بیروت: مو

 تلمطبوقات

   چ اول  تهران: نشر نیآشنایی با مفاهی، اتاتی دامعه شناتی(  1384قضدانلو  حمید) .27

 دلد تبنان بیروت: موتسه اتوفا110 بحاراالنواره.ق(  1404قالمه مجلسی) .28

   تهران: انتشارات نگاهمجموقه اشعار(  1382فررزاگ   فروغ) .29

تممیددالل اتدین مجتبوی و گیگران    تردمه تاریخ فلسممفه(   4ج/1388کاپلسممتون  فرگریس  )  .30

 تهران : قلمی فرهنگی

   تردمه اقظ، فرهوگی  مشهد: نشر نیکانلد پس  مدرنیس،(  1382کاتینیکوس  آتکی) .31

   تردممه محسن ثالثی  چ اول   تهران: نشر مرکزپیاممدهای مدرنیتمه(  1377گیمدنز  آنتمونی) .32

های احمد تممروش  تهران: انتشممارات و پانوشممته  با ملدمه کلیات می باقی(  1343الهوری  اقبال) .33

 کتابخانه تنایی

   تهران:  رح نوتامالتی گر قرائ  انسانی از گین(  1382مجتهد شبستری  محمد) .34

 توس: تهران اول   چمعاصر شعر گر انسان  (1371)محمد  یمختار .35

شیری  فریدون) .36 صبحدمان(  1386م شعار دلد بازتاب نفی  شر ( چ پنج،  2و1)کلیات ا تهران: ن

 چشمه

   چ یازگه،  تهران: نگاهمجموقه اشعار(  1389م دق  حمید) .37

شعار  مجموقه  (1395)نی حسیمنزو .38 شارات: تهران  4 چ  یفتح محمد کوشش به ا  و نشیآفر انت

 نگاه

   تهران: نلش دهان2)تردمه و تدوین(  چمدرنیته و مدرنیس،(   1380نوذری  حسینعلی) .39

   تهران: چشمه5  چفرهنگ قامیانه ایران(  1385هدای   صاگق) .40

   تهران: قلمی و فرهنگی3(  تاریخ هروگوت  تردمه وحید مازندارانی  چ 1362هروگت) .41

 

 

 

 

 
 


