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 مقدمه
های سياسي، اجتمااعي و فرهنگاي در ایاران در زمينه ي بسيارمشروطه سرآغاز تحوّالت

فارسي نيز از موجي که مشروطيت در ایجاد تحوّل و نوآوری در ایاران بوجاود  شد. ادبيّات
در  ای عطا ران مشاروطيّت، نقطاهدو گام گردید. به عباارتيآورد، عقب نماند و با آن هم

بار  تاریخ و ادب ایران بود. تغييراتي که در این زمان، در اوضاع کشور پدید آمد، مساتقيماً
یکي از  ،های ملّيمایهاز مشروطه، توجّه به ميهن و درون. پس تادبيّات فارسي تأثير گذاش

 و شاعراني بسيار در این مقوله شعر سرودند. شدهای شاخص عصر بيداری مایهدرون

های حماساي مایاهکاه از ناوع حماساي باشاد، از درونگذر، شعر به جای ایندر این ره
های نبارد هاای عرصاهبياان دالوری ،برخوردار است. شعر این برهه در هر قالبي که باشاد

ساتيزی در آن متبلاور. باه نيست؛ بلکه تهييج و تحریک عليه بيگانگان است و روح دشمن
ها و هاای داخلاي اسات و بياان کاساتيدادگریآگاهي در راه شاناخت باي دیگر، عبارتي
ی که جامعاه را باه انحطااش کشايده و و يفاة شااعر، تبياين خودراهای حاکمان سستي
ميهني و نيز  -های اجتماعي، ملّيهای خویش در جهت بيداری مردم و حفظ ارزشیشهاند

دادگر است؛ چنان که در عصر بيداری در شعر شااعراني؛ های حاکمان بيرویمبارزه با کج
بينيم. چون بهار، نسيم شمال، عارف قزویني، فرّخي یزدی، ابوالقاسم الهوتي و دیگران ماي

های مباارز معرّفي و آشنایي با مفاخر ادبي، تاریخي، ملّي و چهره گاهي نيز شعر در خدمت
 است. 

ها، نسبت کرد بعضي از شخصيّتبخشي، به تشریح عملگروهي از شاعران، ضمن آگاهي
هاای باه یادمانادني و هاای ملّاي و نکوداشات چهرهداری از زباان فارساي و ارزشبه پاس

تار باه از گاروه دوم بشامار آورد کاه بيش تاواناناد. رعادی را ميمحبوب خاود پرداخته
های منادیهای فرهنگي، حفظ زبان و استقالل ملّاي، ساازندگي وطان و بياان توانارزش

 .فرهنگي و تاریخي پرداخته است
معاصر، حفاظ  آن در شعرميهني و کارکرد -مایة ملّيبه درون ،این مقالهنویسندگان در  

داشات ساتيزی و بزرگشناساي و دشمنشمندوساتي، دزبان فارسي و وحدت ملّي، وطن
کاه شاعر  نشان دهندتا  اندپرداختههای ملّي و تاریخي در شعر رعدی آذرخشي شخصيّت

 کرد حماسي دارد. رعدی با کارکردهای ذکرشده، روی
های رعدی، پيش از این، کارهایي بایسته صورت گرفته اسات. خطيباي در مورد سروده

نوشااته اساات، در مااورد « نگاااه»منااد کااه باار مجموعااة ارزش ایدر مقدّمااه (1-71: 3161)
انجام داده و در برابر نقدهایي کاه بار رعادی  های شعری رعدی، پژوهشي شایستهویژگي

روشان را باه ، صافحاتي از چشامة (665-655: 3121) شده، به دفاع برخاسته است. یوسفي
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، پاس (363-361: 3121)هي اختصاص داده است. صدرالدّین اال« نگاه»بررسي و نقد چکامة 
مند بر آن نگاشته است. کامياار ی انتقادی و ارزشارعدی، مقاله «پنج آینة»از چاپ کتاب 

شااعری از دیاار »حال رعادی را در کتااب  ، مضامين شعر و شرح(377-18: 3199)عابدی 
 بررسي کرده است.« آذرآبادگان

 –پردازد، درون مایة ملّايه، بدان ميچه این مقالهای ارزندة موجود، آنوجود پژوهشبا 
ن بادان های تااریخي و ادباي اسات کاه تاا کناوهای شاخص و شخصايّتميهني و چهره

رعادی را باا « گرایايوطن»و « دوساتيميهن» کوشندمي پرداخته نشده است. نگارندگان
ساه های ایشان و تفکّرات و باورهایي که در آن نهفته اسات، در حاوزة حماتوجّه به سروده

 ند، امّا پيش از آن باید مختصری از زندگيِ رعدی گفت.تصویر کشب
. پادرش محمّادعلي متولّد شاددر تبریز ش 3799علي رعدی آذرخشي در مهرماه غالم

افتخارلشکر، از مستوفيان آذربایجان بود. رعدی از هجده سالگي برای ادامة تحصايل عاازم 
گااه کادة حقاود داناشاهي را در داناشگو تحصيالت دانش (2: 3166خطيباي، )تهران شد 
های تبریز باود. پاس از آن باه تهاران انتقاال پایان رسانيد. چندی دبير دبيرستانتهران ب

یافت و در ادارة نگارش وزارت فرهنگ به کار مشغول شد و مدّتي بعاد ریاسات دبيرخاناة 
 .(9: 3125دليری مالوایي، )فرهنگ را برعهده گرفت 

به موجاب اباالو وزارتاي باه اروپاا رفات. نخسات در  -ری حکمتبا یا -3135در آبان 
گااه ژناو دانشگاه سوربن فرانسه و پس از قطع روابط سياسي ایاران باا فرانساه، در داناش

 سویس به تحصيل پرداخت.
راه حکمت، در نخستين کنفرانسي که برای ایجاد سازمان تربيتي، به هم 3171در سال 

کو در لندن تشکيل گردید، شرکت کرد. پس از بازگشت، فرهنگي و علمي ملل متّفق یونس
از  3155به عنوان نمایندة ایران در یونسکو در کميسيون مقدّماتي منصوب شد و در سال 

گاه تهران با سمت استادی به تدریس پرداخت و چند دوره نيز نمایندة مجلاس سانا دانش
 .(9: 3125دليری مالوایي، )بود 

 هي اساتصدرالدّین االقلم  بهرة سياسي او وارد شده است، شدیدترین نقدی که بر چه
های اخالقي و روحي ندارند که اگار مردان ما آن توانایيای از دولتچرا عدّه»اند: که نوشته

 (321: 3121هي، اال)« پای در دامن قناعت درکشند حکومتي و طرز فکری موافق نيستند، با
خوانادني  باه شااعر -«احماد کساروی» -فرهنگيو نيز انتقاد شدید ستيهندة اجتماعي و 

 .(319: 3199عابدی، ) است
کادة ادبيّاات و علاوم انسااني رعدی تا پيش از پيروزی انقالب اسالمي، ریاسات داناش

و  الدّین هماایيجاللراه وی به هم(. 78، 3199عابدی، عهده داشت ) کدة ملّي را بردانش
ارت فرهناگ باه عضاویت فرهنگساتان ایاران بار پيشانهاد وز بنا 3173در  احمد بهمنيار
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 .(22: 3121دهخدا،)انتخاب شد 

 هاای ادباي و اجتمااعيگفتارو ( 3161) نگااهو ( 3159) پانج آیناهتوان باه از آثار او مي
 اشاره کرد که پس از پيروزی انقالب اسالمي فرصت نشر یافته است.( 3121)

 بحث و بررسي
 ماسي در شعر رعدیميهني و ح -نمودهای درون مایة ملّي -3

. این حاسّ تر نمود داشته استبيشدر دورة شکست آنان  را پرستي ایرانياندرجة وطن
چناد گااهي پاس از تسالّط ترکاان در  از تحصايل اساتقالل و حتّااشدید و نيرومند پس 

پيش آوردن سياسات خشاک ماذهبي، های ترک و ایرانيان باقي بود، امّا با شروع حکومت
پرستي ایرانيان که تا حدود قرن پنجم نسبت به افتخاارات ان حسّ ميهناندک از ميزاندک

ایي بسايار هاای فراوان داشتند و در احيای مفاخر نياکاان، رنجگذشته، زبان و ملّيّت عالقه
کاسته شد و به موازات رشد تمدّن اسالمي از جوش و خروش باز  کردند،بر خود هموار مي

 .(365: 3129صفا، ) ایستاد
هدف رعدی آذرخشي از طارح دهد. به زبان و مليّت ایراني توجّهِ بسيار نشان مي رعدی

داری فارّه پارچگي زبان فارسي، استقالل تماميّت ارضي ایران و پاساین مسایل، حفظ یک
 فرهنگ ایراني بوده است.

 ان فارسي و وحدت ملّي    حفظ زب -3-3
را بر اثر تسالّط کشاورهای بيگاناه از  هایي که زبانشانرعدی با آگاهي از سرنوشت ملّت

گویناد، در حفاظ و تقویات زباان اند و اکنون به اجبار به زبان بيگانه سخن ميدست داده
ای نغز در ضرورت توجّه باه ایان زباان جاکه چکامهکند، تا آنملّي، احساس مسؤوليت مي

کاماه   ساراید کاه روی ساخن رعادی در ایان چمي« وحادت ملّاي»فاخر به منظور حفظ 
بایجاان طلب است تا زبان ادبي مردم آذرتفریب، مغرض و فرصای معدود از افراد عوامعدّه

تغييار دهناد  ،اناهارسي بوده و هستند باا اغراضاي خا نرا که شيفته و مدافع زبان اصيل ف
 .(318: 3161رعدی آذرخشي، )

ة عطا  و ه در تااریخ ماا نقطاکا مند یعقاوب لياث صافّاریچنين از کار ارزشوی هم
 کند:گونه یاد ميساز بود، اینسرنوشت

 را خواستار هِشت تااازی را و شد شعر دری  اهاگتازی دستبه  تاخت چون یعقوب صفّاری

 شاعران زان پس به رخش پارسي بستند زین
  

           واراد خِنگي راهاکرد و پس گردی ها توسني
 (351: انهم)                                       

کاه  کناد و از دورة ساامانيانکسایي، شهيد و بخصوص رودکي یاد مي کوشششاعر از 
 گوید.نيکي سخن ميموجب رونق نثر فارسي  شد، ب
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پس، شاعرا او را »نویسد: ، ضمن بحث از فتوحات یعقوب ليث، ميتاریخ سيستانمؤلّ  
دانسات( الِم نبود )عربي نميشعر گفتنندی به تازی. چون این شعر )تازی( بر خواندند او ع

چيازی »و درنيافت. محمّد بن وصي  حاضر بود و دبير رسا ل او بود، سپس یعقوب گفات 
رعادی )« محمّد وصي  سپس شعر پارسي گفتن گرفت«. که من اندر نيابم چرا باید گفت

 .(771: 3161آذرخشي، 
ید حياات و زباان و آميز یعقوب ليث در تجدهر چند اصرار تشویق» نویسد:مي دوندفوال

امّاا رویاش و باالش نهاال  ،تواند عاملي سخت تاثيرگذار و حياتي باشادفرهنگ ایراني مي
منادی و کفایات و درایات و هاوش کوشاشتاریخ و تمدّن اقوام آریایي را در گروِ  ةنورُست

تبار ساماني باید دانست که از هماهنگي و سازش شمشير و تادبير، شارایطي اميران ایراني
« هم آوردند مساعد و موافق رشد دوبارة درخت خزان دیدة ملّيّت و تاریخ و قاوم ایرانايفرا
 .(33: 3191فوالوند، )

شاهان ساماني و همة افراد این خاندان عالقة شادید باه زباان »نویسد: مي اهلل صفاذبيح
« دادندمي شعرا را مورد تشویق و انعام قرار ،اند و از این رویفارسي و نظم و نثر آن داشته

خواساتند های ناروای برخي از نابخردان کاه مي. رعدی درگيرودار تعصّب(716: 3123)صفا، 
در ارکان استوار زبان فارسي خلل وارد آورند، با تمام توان و ذود سرشار وجاودیش و نياز 

توانسات باا توصاي   -که چون زبان ماادری بارآن چيرگاي داشات-به مدد زبان فرانسه 
ان فارسي، به تقویت آن مدد رساند و بروشني اثبات کناد کاه زباان فارساي های زبجاذبه
ترین عامل و ضامن وحدت ملّي و استقالل ایران زمين است. بدیهي است نيل بادین بزرگ

که براساتي روا  های محلّي ندارد، بلها و گویشنهدف مقدّس، هرگز مغایرتي با حفظ زبا
)رعادی آذرخشاي، ان و ادب فارسي بوده و خواهد باود ها موجب غنای زبها و زباناین لهجه

3161: 357).  
 داند که باید به دریای زبان فارسي هدایت شوند:ها را جویباری ميرعدی این لهجه 

 ایاان زبااان پارسااي پيونااد قوميّاات بااود
 

 ورنه استقالل ما هرگاز نماناد برقارار 
 (351 همان:)                                      

کوشااد تااا جوانااان کشااور از هویّاات خااود آگاااهي یابنااد و از روی ناآگاااهي، عر ميشااا
های ملّي خود را چون زبان، تاریخ و فرهنگ دیرین ایران زماين فراماوش نکنناد تاا ارزش

 ور بماند:عشق به زبان و فرهنگ و هویّت ایراني در وجودشان شعله

 وای بر قومي که فخرش بر زبان اجنبي است
 

 کز زبان مادری او راست عاران، تر ززشت 
     (351 همان:)                                    

در بخش پایاني چکامه، به نيرنگ بعضاي از حامياان زباان ترکاي بيگاناه و مغارض در 
نامناد، اشااره آذربایجان که ترکي تحميلي و شایع در آذربایجان اماروز را ترکاي آذری مي

گاذاری نااروا، زباان کهان اید مراقاب باود تاا بار اثار ایان نامدهد که بدارد و هشدار مي
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 فراموش نشود. -ستکه زبان مادری ما-« زبان آذری» آذربایجان، یعني

زبان آذری بعد از اسالم و قبل از روا  فارسي در آذربایجان، زبان رایج و معماول در آن 
هنوز هم بقایاایي از آن باه  رفت.ای از زبان پهلوی قبل از اسالم بشمار ميدیار بود و شعبه

شاود و هماين شاعبه زباان در بعضي از روستاهای آذربایجان و قفقاز تکلّم مي« تاتي»نام 
نامياده « زباان آذری»پهلویِ بعد از اسالم و پيش از نفوذ زبان ترکي است که بایاد حتمااً 

 :(773: همان)شود 
 ای       آتش اندر مهد زردشات افگناد بيگاناه

 پهلوی بوده است دیرین آذری        ای از شاخه
 تار  از هار ِخطّاه، آذربایجاان              باشد ایراني

 

  بياارکش و آتشوین ز خود بيگانگاان هيازم 
 گزارغافل بدعتای « آذری« »ترکي»نيست 

 مادارچون ندارد پاس خود ایان خطّاة ایران
 (355 همان:)                                          

یا زبان باستاني آذربایجان را مهاجمان  آذرینيز بر این مطلب تأکيد داشت که  کسروی
اند و بنابراین لهجة تحميلي ترکي اکناون بایاد جاای خاود را باه زباان ترک از ميان برده
نيز از حذف و نابودی زبان آذری در اُساتان  تقي اراني .(356: 3181)آبراهاميان، فارسي بدهد 
 .(385: همان)کند از نگراني ميبومي خود ابر

آن را کاه زباان ملّاي پشتوانة زیرا  ،دهدشاعر، زبان و ادب فارسي را بر ترکي برتری مي
پاردازد و شااعراني شناسد و از این رو به مقایسة آن دو ميبسي نيرومند مي ایرانيان است،

داری و پااس در جهات« نمادهاایي تماام عياار»بزرگ؛ نظير: حافظ و سعدی را به عنوان 
 کند:تقویّت فرهنگ و ادب این سرزمين مقدّس معرّفي مي

 پس ز شعر ترکي ای غافل چه داری انتظار؟!  شعر ایران باری از فرهنگ ایران خورد آب  
 (352 همان:)                                  

هرچند رعادی از اندیشايدن »نویسد: های شعر رعدی ميدر مورد ویژگي کاميار عابدی
ای اسات پربهاا، کاه گنجيناه کرد، به زبان و ادب فارسينميلي به مسا ل انساني شانه خا

، )عابادی« گاه از یاد ایران و وحدت ملّي و ميهناي غافال نباودو البته، هيچ ورزیدعشق مي
3199 :9). 

ظ مندان به زبان فارساي باه اندیشاة ساترگ حفاوطنان و عالقهرعدی برای دعوت هم
گيرد تا از استواری فرهنگ دیرینة کمک مي دالد و بُنالفرهنگ گذشته از داستان تمثيلي 

ار بکشد تاا خواهد بر روی پيِ قدیمي دیوایرانيان سخن بگوید. در این مثنوی، شخصي مي
 گيرند:ای بر او خُرده ميامّا عدّه بر وسعت خانه بيفزاید،

 چو دیوار پيشين کهان گشات و سسات 
 

 بااار آن برفااازودن نباشاااد درسااات 
 (195 :3161ذرخشي،)رعدی آ                

 پاسخ شخص، تامّل برانگيز است: اما
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 فراشااات          چاااو دیاااوار دیااارین پااادر مي
 

 پِاااياش اساااتوار و دوچنااادان گذاشااات 
 (195 همان:)                                      

تواني بار روی ایان دیاوار، کند که تو هم اگر در آینده خواستي، ميدر ادامه، تأکيد مي
 بکشي. دیوارها

تاوان های گذشتة فرهنگي ما چنان محکم اسات کاه بادان ميرعدی باور دارد که پایه
ه در جای خود به منظور تقویت کتوان ماند، چناننميليکن هميشه در گذشته  ،تکيه کرد

گياری از فرهناگ بشاری بار های ناوین و بهرهزبان و فرهنگ خویش بر آنست تا از دانش
 بيفزاید: -ه موالنا نردبان آسمانش ناميده استک -غنای این زبان فاخر 

 چااااو بنياااااد فرهنااااگ باشااااد قااااوی            
 

 وان  بااااارور کاااردنش بااااا ناااویاتاااا 
 (195 همان:)                                   

مند و تأثيرگذار بود که در زمان خاودش مصاراعي از محتوای این داستان، چنان ارزش
آورده  امثاال و حکامعلّاماه دهخادا نياز آن را در کتااب آمد و المثل درآن در حکم ضرب

 است:
 بلنااادی مااار آن را نيفتاااد باااه دسااات          
 زمانااااه  کسااااي  را  بزرگااااي  دهااااد            

 

 کاااه ساااازد سااار کاااا  پيشاااينه پسااات 
 کاااه الدی  باااه  بااانالد  پيشاااين نهاااد

 (196: همان)                                            

 دهد:گونه هشدار مياین از فرّه فرهنگ ایراني در قصيدة رستخيز داریپاس رعدی برای
 دار فاارّة فرهنااگ ایرانااي شااویم               پاااس

 گ ماسات            ریشه و بنيان استقالل ما فرهنا
 

 دست در دامان این فرهنگ جاویدان زنايم 
 وای وای ار تيشه بر این ریشه و بنيان زنيم

 (72: همان)                                           

ساتان دا شاود.ها، بزرگ شمرده ميداری از زبان و فرهنگ نياکان در نزد همة ملّتپاس
داریسات؛ ای برجسته از این ناوع پاسفرانسوی، نمونه از آلفونس دودة آخرین درسکوتاه 
پاس از غفلات،  ها زنگ خطری باشد و دست گازیادنتواند برای تمام ملّتای که مينمونه

 (.299: 3121)یوسفي، فایده است کاری عبث و بي
دوساتي ماا ایرانياان گشای مفيد تواند بود کاه ميهنراه اهلل رضاای لطي  از فضلدقيقه

تواند مانند گذشته در مرزهاای جغرافياایي محصاور بماناد. اکناون پراکنده در جهان نمي
تار روی آورد کاه مانادگارتر از اناي بيشداری زباان فارساي و فرهناگ ایرباید به پاسمي
 (.717: 3181)رضا، گاهِ مرزهاست جای

از افراش در امانست و با فکار  و فرهنگ ملّي است، هر چند رعدی در اندیشة حفظ زبان
را در  ساازانرند، مخاال  اسات. او قصايدة ميهناي لغتنویسي اعتقاد داکساني که به سره
بدر نقد کارها 3131نيمة دوم سال  داران پيراساتن زباان آميز طارفی نابخردانه و تعصاّ

 (.711: 3161)رعدی آذرخشي، های تازی، سروده است فارسي از همة واژه
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ها در جایي که به جای یاک لفاظ کوتااه و رایاج، بخاواهيم سازی واژهرعدی با معادل 

که موجب ، بلندداعبارتي بلند قرار بدهيم، مخال  است و آن را نه تنها خدمت به زبان نمي
 داند و اعتقاد دارد این افراد از درک تحوّل زبان ناتوان هستند:ویراني زبان مي

 سااازی کننااد         رو  لغتدانااش کااجتاان باايچنااد 
 ون پارساي اسات     ها را کاه اکنااز لغات تازی آن

 

       با زبان پارسي چون کودکاان باازی کنناد 
 کننادسعدی پارسي داند، ز نو تازی  گرچه

 (711: همان)                                       

خورده باه زیباایي در هاای صايقلاو اعتقاد دارد وقتي شاعران توانای زباان از ایان واژه
 های زیبایي را دور بریزیم.اند، چه لزومي دارد چنين واژهشعرشان بهره برده

ده اسات، دليال ایان هایش را باه سارة فارساي ساروهر چند رعدی بعضاي از چکاماه
علّت ایان کاه »داند که گفته بود: گرایان ميسرایي را حاصل ستيز خود با یکي از سرهسره

توانيد دو سطر، که کلمة عربي نمي ست که حتاکنيد، این اشما با فارسي سره مخالفت مي
 (.91: 3181)عابدی، « نداشته باشد، بنویسيد

امّا باید باا  ،های بيگانه را بر زبان بستورود واژهتوان راه چه مسلّم است این که نميآن
گيارد کاه سااختار هوشياری از آن مراقبت کنيم. آسيب جدّی به زبان، وقتاي صاورت مي

راه با تکنولوژی و دیگر مظاهر علام ها همهوگرنه واژ ستوری زبان، مورد هدف قرار بگيرد،د
تر باشد، تاأثير زباانش بار رفتهپيش شود. هر کشوری در این مقولهو فرهنگ وارد زبان مي
 شود.تر ميدیگر کشورها بيش

، دختارم (11: 3161)رعادی آذرخشاي، خارکن توان به های سرة رعدی ميسروده از دیگر
 اشاره کرد.( 172: همان) و خرمن و آتش (53: همان) ، دخترم گلناز(96: همان) سوسن

معتقادم کاه زباان »نویساد: مي ت،در آغاز چکامة خارکن که به فارسي سره سروده اس
شعر و ادب ایران باید به طرز بيان امثال سعدی و حافظ که عالوه بر کلمات فارسي، شامل 

زیارا آن  فارسي از دیرباز است، متّکي باشد،های تازی مأنوس و رایج در زبان ای از واژهپاره
در  ای فصايحان و حتّااهها و سارودهشاتهها پس از چندین سده استعمال پيایي در نوواژه

محاورة مردم عادی رنگ و آهنگ واژة فارسي گرفته و در این زبان حق توطّن پيدا کرده و 
 .(111: 3181)عابدی، « اندبه عبارت دیگر فارسي شده

 دوستيوطن -3-7
مایاة کاه درونن در گذشاته و حاال باوده اسات. چناانوطن پایة اشعار حماساي ایارا

گونه گماان شاود کاه ی حماسي در آميخته است. شاید اینهاهدوستي در تمام سرودوطن
که بررسي آثار شود که کشور درگير جنگ است و حال آناشعار حماسي زماني سروده مي
ها در گوناه سارودهدر ماواردی بسايار این ،پاذیرد؛ چاهحماسي این داوری را مطلقااً نمي

ا ایرانيان را به تالش برای ارتقاای دوستي در برابر بيگانگانست تراستای تقویت حسّ ميهن
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ن جلاوه تواند در مفهاوم ساازندگي وطادوستي معاصر ميوطنویق کند. فرهنگ ایران تش
رعدی، سازندگي وطن است. اندیشة او در برابار زماناه و  مایة قصيدة رستخيزِپيدا کند. بن

بساتة تقادیر کناد تاا دساتبارزه دعوت ميبلکه شاعر، انسان را به م ،هستي، ایستا نيست
 نباشد و با ناسازگاری زمانه پيکار کند.

که شُکوه و جالل انساان باا زماناه در آن باه نماایش درآماده -از فضاسازی نخستين  
کارد اصاالح و ساازندگي و تجهياز صانایع به شعر وطني و حاسّ ميهناي باا روی -است

رهای اروپاایي شااهد جا که در کشورسيم. شاعر از آنابزار نوین مي کشاورزی و معماری با
وری از صاانایع جدیااد بااود، از ایاان رو آن را باارای سااازندگي وطاان رفاات و بهاارهپيش
 دانست:ناپذیر مياجتناب

 درنااگ        در کشاااورزی و صاانعت گااام بایااد بي
 خيز را ننهاده خشک       یک وجب از خاک حاصل

 

 با اميدی پر نوید و چهارة خنادان زنايم 
 ده و دنادان زنايمشخم با ماشين آهن دن

 (71: همان)                                       

سازی و ساخت و سازهای نوین را سازی، جادهکه توجّه به علوم و فنون، ساختمانچنان
 شمرد:رفت روز افزون کشور بسي مهم ميگيری از پيشبرای بهره

 گر هواپيما به دست خاود پدیاد آریام ماا    
 ر خاود بساازیم از هنار      کشتي دریاا ناورد ا

 

  به که از عانقای مُغرِب روز و شب دستان زنيم 
 زای و بار طوفاان زنايمطعنه بر اموا  طوفاان

 (71: همان)                                             

زند و دغدغة توجّه به طبقاة بوسان ميدر ميانة چکامه هم، نيشي بر چاپلوسان و آستان
کند و اصالح امور و ساازندگي کشاور را در مباارزه باا جهال و هرگز پنهان نمي محروم را
 (.71: 3161)رعدی آذرخشي، داند ناداني مي

تأکياد « اقباال»چاون هم دارد،يد کورکورانه برحاذر مايهر چند شاعر جامعه را از تقل
امکاناات مفياد ها و فنون بومي و ملّي الزم است کاه از ورزد که عالوه بر تکيه بر دانشمي

 غرب نيز بهره برگيریم:
 علاام و فاانّ غاارب را بایااد فراگيااریم ليااک            

 خواهد که  بر فرهنگ شرد آتش زنداگر   غرب
      

هاای آن ساامان وای اگر ماا ساجده بار بت 
                           زنيم  چرا دامنآتش  ما به آن  غافالنه زنيم
 (75: همان)                                        

چون ایر  ميرزا بر این عقيده است که چون در رأس کار آماوزش و پارورش رعدی هم
اناد، فاصالة ایجادشاده خبر از علم و فناوری جای گرفتههنر و بيآن زمان افراد ناالیق، بي

پور، ی)هاادشاود تر ميميان مردم ایران و جوامع غربي در قلمرو علم و صنعت بيش و بيش
3195 :58.) 

تنگي و ميل بازگشات باه وطان از خاار  کشاور شعر وطني شاعر در غزل، در حدّ دل 
 کامي و اندوه دانست.توان آن را نوعي تلخشود و ميخالصه مي
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روده اسات، تنگي در پاریس به یاد عياد ناوروز ساکه از روی دلدر غزل شود بازگشت 
دهاد و تمدیاد ماأموریتش را ه ایران بياید، نشاان ميتواند بکه نميناراحتي خود را از این
 کند:باک معرفي ميای بيداند و خود را آزادهرندی حاکميّت مي

 هان مپندار کاه گار دیار بمانادم باه فرناگ
 باااکم ماان   تااو یقااين دان کااه چااو آزادة بي
 کاااه بجااانميهاانم! آماادم از غرباات جان

 

 شاااه تمدیااد بااداد از ره تمجيااد ماارا 
 شته رنداناه باه تبعياد مارا...شه نگه دا

 نيست در شود به دیدار تاو تردیاد مارا
 (729 :3161)رعدی آذرخشي،               

تنگاي او در در پاریس ساروده اسات. صادای دل 3111را رعدی در  غزل تکاپوی شرار
 شود:های پایاني غزل شنيده ميبيت

 ت       ااااز تو دور ای ميهن ای گلزار مهر و معرف
 دالن دیّار نيساتجا رعدی از روشناین دیگر

 

 امبر ماراد خارهاا مهجاور و خاوار افتااده 

 اممن چرا دور از وطن در این دیار افتااده

 (768: همان)                                      

های هاسات، امّاا در چکاماهتنگيهر چند تلقّي او از وطن در غزل، در حادّ هماين دل 
تر است و حضاوری شایساته دارد؛ ناه تنهاا از جهات تعاری  قوی سياربشاعر، این حس 

ثناوی های تااریخي، یاا در مداشات شخصايّتکه در جهت بزرگ، بلآشکار به اميران زمان
های او استواری و شيفتگي و غيره، در سروده طاد کِسرا و یادکرد کورُش در چکامة بزرگي

 به فرهنگ و ادب کشور محسوس است.
)رضاا،  او نيز احساسات ميهني و انساني سراینده آشکار اسات روز در کویرِ در مثنوی دو

3181 :395): 
 شاااود تبریااازم باااه دل افکناااده شاااور    

 گفااااتم ای تبریااااز ای شااااهر یااااالن           
 ای کااااه مرداناااات دليرنااااد و غيااااور

 

 پااااس سااااالمي کااااردمش از راه دور 
 دالنصاااااحب وی همااااایون کعبااااة
 فخاااار و غاااارور وی ز ناماااات مایااااة

 (729 :3161)رعدی آذرخشي،                 

کناد یاا از این گوینادة بازرگ معاصار، هرگااه از آثاار ملّاي و باساتاني تبریاز یااد مي
 آفریند: برد، براستي گویي حماسه ميهای تاریخي آن نام ميشخصيّت

 ای بااااااه آزادی و اسااااااتقالل مهااااااد             
 ت ساااانگر آزدگااااان             «باااااو ماااايش»
 «کباااود»ساااماني مساااجدی ناااامش آ
 

 از ازل باااا مهااار مااايهن بساااته عهاااد 
 دادگاااانگاااه دلات خلاااوت«قلاااه»
 کااه زیبااایيش، هااوش از ساار ربااودآن

 (356 همان:)                                   

رگاذار معاصار آذربایجاان در های تااریخي تأثيرعدی جدای از تبریز به وص  شخصيّت
سرایي از شور ملّي ساتّارخان، محمّاد کند. او در این خاطرهيیاد م مثنوی دو روز در کویر

 گوید.خياباني و کلنل پسيان سخن مي
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کشاد و جناگ و ميتصاویر او را از مرگ ب باکيگوید و بياز دليری ستّارخان سخن مي
ای قليل بر گروه کثير به پيروزی رسيدند، نتيجة که با عدّه پيروزی او را در جنگ کوه الله

 گوید:در وص  او مي -با توصيفي که هرچند از لحن حماسي به دور -داند مي ایمان
 «                       سااااااتّارخان»ای گرامااااااي مولااااااد 

 زان ساااابب سااااتّارخان هنگااااام جنااااگ                        
 شااااامر بااااااکي نداشااااات             از گاااااروه بي

 

 پرور دیاااااارِ قهرماااااان...قهرماااااان 
 درنااگبي سااوی دشاامن حملااه کااردی

 جااز دل و بااازوی چاااالکي نداشاات...
 (11 همان:)                                    

 آورد:سرانجام سرنوشت دردناک کلنل پسيان را این گونه مي
 ابااااروان پيوسااااته و چشاااامان سااااياه       

 شاااعر عاااارف در حاااق ببریاااده سااار

 

 عشااق ایاااران خفتاااه در عماااق نگااااه  

 رکااارد تاااچشااام هااار خوانناااده را مي 
 (17: همان)                                        

 گوید:در مورد خياباني مي
 تخااااتشاااايخِ واال از فساااااد پااااای

 او ندانسااااتي کااااه مکاااار انگلاااايس
 کارشاااان جاسوساااي و مکااار و فریاااب

 

 روز و شب در خشم و حيرت بود سخت 
 ليستربيت کارده اسات مشاتي کاساه

 فکرشااان پاار کااردن صااندود و جيااب

    (76: همان)                                       

با حسّ ملّاي  رسد،ي به پای غزل و قصاید او نميهر چند این مثنوی از لحاظ ارزش ادب
 هایي از تاریخ معاصر ایران پرداخته است.و تاریخي به نظم گوشه

 ستيزی و استعمارستيزی:دشمن -7
ستيزی و استعمارستيزی، ای دشمنهمایهکارکرد ادب حماسي در دورة معاصر در درون

ت و صنعت کشورهای غربي که اعتقاد به استفاده از امکاناای خاص دارد. رعدی با اینجلوه
نگراني و هشدار او را در نهاد شعر او نسبت به آزمنادی چناين کشاورهایي نبایاد از  دارد،

نيا مصالح مردم د های جهاني کهها و ضدّقهرماننظر دور داشت. در آیينة شعر او شخصيّت
توان از هيتلر، موساوليني، از شمار ضدّقهرمانان در شعر او مي گيرند، منفورند.را نادیده مي

های منفور گذشته؛ نظير چنگيز، آتيال و اسکندر یااد کارد. رعادی در استالين و شخصيّت
 گوید:مورد آغاز جنگ جهاني دوم مي

 جهان شده است چاو دریاای خاون و هيتلار دون
 

 ر آن ز فرش شقاوت شانا کناد چاو نهناگد 
 (78: همان)                                            

 سابباز کين و غضب این جنگ را گشته هيتلر که 
 امّااا چااو نيکااو بنگااری باشااد بااه گاااه داوری

 

 کارهاار وی به  اهر منتسب باشد همه اینب 
 بنيااان ایاان جنگاااوری نيرنااگ اسااتعمارها

 (16: همان)                                        

استعمارستيزی و بيان مفاسد استعمار، هشدار در برابر نيرنگ استعمار، آگاهي دادن باه 
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جاای شاعر رعادی نقاش بساته مردم عليه بيگانگان و ایستادگي در برابر آز آنان در جای

 است:
 خيز و نحاسعصر استعمار باشد عصر نکبات

 س خاام خاویش راناتوان ارزان فروشاد جان
 ایبری او را نباشد چارهزان که جز فرمان

 وین نحوست را نظيری در همه اعصار نيست 
 چه بستاند گران جز از ره اجبار نيساتو آن

 پاايش ساايل آز اسااتعمارگر دیااوار نيساات
 (89: همان)                                         

که جنگ جهاني دوم نياز از فرناگ سار و از اینداند رنگ را پایة آز ميدر جای دیگر، ف
برداری از آز و نياز اسات کاه داند. به زعم او به پيروی و فرمانزد، آن را جای شگفتي نمي

 غرب به جنگ روی نهاده است:
 گاااه آز باشاااد و ناااه شاااگفتفرناااگ پای

 رسد چو جنگ به پایان، بجز تباهي و مارگ    
     بری ز آز و نيااااز ولياااک بااااز باااه فرماااان

 

گ ن که جنگ دوم نيز شعله زد ز فرناز ای 
 ز هر دو سوی کسي را نياید اندر چنگ

      کنند درنگنهند روی به جنگ و نمي
  (89: همان)                              

 سراید:در جای دگر این گونه مي
 جنگيم ماا انادر ره صالح و صافاگویند مي

 بارای وای بر نوع بشر کاو را شد اکناون راه
 

چناين باشاد کجاا در قاوطي عطّارهاا    صلحي  
 طرّارهااثمر دو دسته از در جنگ و صلحي بي

  (18: همان)                                              

ها را طرّاراناي آن اما ،شناسدبينيم، رعدی فرنگ را مدّعي صلح و امنيّت ميکه ميچنان
 شود:هم یافت نمي ها در قوطي طرّارهاداند که صلح آنمي

 اندیشاگان  هپيشگان خيل تبجمع سياست
 

 ها اصرارهاریشگان بر جنگورزند آن  بي 
 (18: همان)                                        

ایران بر کساي پوشايده آزمندی استعمارگران الاقل بر جامعة شرقي و بخصوص جامعة 
نویساد: د اختالف نفتاي ایاران و انگلايس ميدر مور -سفير آمریکا- نيست. هِنری گریدی

صد ميليون ليرة انگليسي از نفات ایاران که ساليانه بيش از یکشرکت نفت انگليس با آن»
. (582: 7512)بهاار، شد برد، بيش از ده تا پانزده ميليون ليره جمعاً عاید ایران نميفایده مي

بود و آن را مغایر با نظم خاورمياناه البته خود آمریکا نيز از ملّي شدن صنعت نفت راضي ن
 .(617: همان)دانست مي

 کند:زد ميرعدی نقش دشمني انگليس را نيز در برکناری اميرکبير و قتل او گوش
 خااان نااوری جاسااوسپليااد! مياارزا  آد
 دسات ماهادِ علياا شادز بهر عزل، چاو هم

 

 که داشت بهر صدارت هاوا و حارص کثيار 
 ساافيرنهااانيش مااددی کاارد ز انگلاايس 

 (331: 3161)رعدی آذرخشي،                 

داند و معتقد است مناافع دار ميهنری گریدی ضدّیّت ایرانيان با دولت انگليس را ریشه
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توجّه ملّت ایاران نيسات کاه بتواناد بار تماایالت و احساساات  جالبمالي آن قدر مهم و 
: 7512)بهار، ادی، چيره گردد پرستانة این ملّت، در جهت بدست آوردن استقالل اقتصميهن
613.)  

)رعدی  بينيمنقد ضدّقهرمانان و کشورهای استعماری را در دیگر شعرهای رعدی نيز مي
 (.78، 673، 612، 59: 3161آذرخشي، 

داناد. اسد بيگانگاان ميتر از مفرعدی آسيب و مفاسد دشمنان داخلي را به مراتب بيش
وی  .(111: 3159، هماو)کناد نان به زعم خود یاد ميبه برخي از آ در مثنوی غرور خودکامه

باه ساال « پانج آیناه»ای برافزود و آن را در مجموعة ضميمه« غرور خودکامه»بر مثنوی 
چاپ و منتشر که در جامعة سياسي ایران پذیرفتاه نياماد و جاز در مياان ادیباان  3159

مایاة از درون -پانج آیناه-برجسته، بدان توجّهي شایسته معمول نگردید. هرچند  این اثر 
هاای گيران، بر آن تا حدّی نقادها و تحليلبهره نيست؛ از سوی خردهتاریخي و سياسي بي

 .(3199؛ عابدی، 3181؛ رضا، 3121هي، )االناموجّه فرصت نشر یافت 

 های ملّي و تاریخيداشت شخصيّتبزرگ -1
هایي از بزرگاي و نباوو هتوانند مایة افتخار یک جامعه محسوب شوند که مایکساني مي

علمي و هنری داشته، توانسته باشند در پدید آوردن حادثاه یاا تحاوّلي شاگِرف، کشاور و 
ملّت خویش را به مرتبتي واال فرصت ارتقا ارزاني دارند. در اندیشة رعادی، ایان مفااخر در 

لّي داشت فردوسي، نمودار تجگر است. بزرگهای حماسي، آرماني و تاریخي جلوهشخصيّت
ای از ایران آرمااني که  هور یعقوب ليث صفّاری، جلوهایران در عرصة حماسه است، چنان
نااک او داشات کاورُش و خاوی پااک و اندیشاة تابدورة اسالمي را یادآور اسات و گرامي

کاراني در تاریخ ایان نشانيست از تأثيرات فرهنگ دیرین ایران در  هور و بروز چنين نادره
 سرزمين.

انساني از قبيل: دادگری، گذشت  مرد توانسته است صفات عاليدر چکامة بزرگرعدی  
مورد تصدیق بيگانگان و دشمنان  صفاتي که حتّا-و سخاوتِ کورُش را به نيکي نشان دهد 

ردساات ادب معاصاار در مقاباال، بااه نکااوهش کااه ایاان گویناادة زبچنان -ی نيااز هسااتو
و محمود غزناوی نياز ساخت اهتماام  نند اسکندرگر، آزمند و نابکار؛ هماروایان ستمفرمان

 (.368: 3161)رعدی آذرخشي، کرده است 
 با تضمين مصراعي از قصيدة معروف فرّخي این چنين است: مردمطلع چکامة بزرگ

 « فسانه گشت و کهن شد حادیث اساکندر»
 

 حدیث کوروش داناا ز ناو باود ناو تار 

 (327: همان)                                    

تاریخ، کورُش، انساني کامل بوده و طبعي سليم داشته است. اوست که در تااریخ  مطابق
بشری، بر آن شد تا مساوات و عدالت راستين را در قلمرو خود بگساترد، ازیان رو در بابِال 

 توان آن را نخستين اعالمية حقود بشر خواند.ای صادر کرد که ميبيانه
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آشفتگي اوضاع بابِل و معابد مقدس آن، مارا متاأثّر »ه: در بخشي از اعالمية کورُش آمد

گران ساخت، ليکن مایة خرسندیست که مردم بابِل به آرمان خود رسيده، از زیر یوو ساتم
های آنان جلاوگيری کاردم و نگاذاردم ماردم از هساتي دین رستند. من از خرابي خانهبي

 (.76-79: 3161)مشکور، « ساقط شوند
تواند قرار و آرام گيرد. از ایان رو شااعران های بزرگان آن جامعه ميجامعه بر روی شانه

آفرینناد و هام های آرمااني ميهایي که انساانداشت ارزشو نویسندگان هم برای گرامي
ها را برجساته کنناد، تاا های نيک و کردار نيک، باید این ویژگيشدن اندیشهبرای نهادینه

 سرمشقي برای تعالي جامعه باشد.
چاه در تااریخ خواناده اسات، امر بااور دارد و در ساتایش کاورُش، از آن دی به اینرع
طلبي داشته است و اعالمية حقود بشرش در آن کورُش سرشت آزادگي و صلح»گوید: مي

توجّاه  کاه ساخت ماورد او و نيز از احترام به اصل شری  آزادگايعصر، از اندیشة سترگ 
 (.327: 3161)رعدی آذرخشي، « اردحکایت د ایرانيان باستان بوده است،
طلبيِ انسان وگو و صلحهای معاصر و انتقاد از آن، به اندیشة گفتشاعر با گریز به جنگ

 ورزد:معاصر تأکيد مي
 ا گنه است ار کسي بجویاد رزم    به عهد م

 زدوده باااد ز فرهنااگ دهاار واژة جنااگ
 

 که بزم صالح بکاار اسات و بار جهاان داور 
 باايخ ایاان پليااد شااجرباد باان و بریااده
 (326-325: همان)                                  

ها، جناگ را روا داند که برای برپایي عادالت و آباادکردن ویراناهکورُش را پادشاهي مي
 داند:مي
 جهااان گرفاات کااه ویرانااه هااا کنااد آباااد               
 

 جنگ شد که کند صلح را بپا سنگره ب  
 (322: همان)                                 

 کند:کرد کورُش را همانند حاکمان مذهبي توصي  ميعمل
 ریختن نکرد شتابعدو ببست و به خون

 

 بدان صافت کاه علاي روز واقعاة خيبار 
 (322: همان)                                  

 کند:یاد مي تربيت کورُشایش گِزِنفون از کورُش در کتاب پس از ست
 ی ز گزنفاون شانو کاه باود عادو     مدیح و

 

 عدو چو مدح کند مدح او به جان ميخار 
 (322: همان)                                     

، با نگرشي نو در مفهوم پهلوان واقعي امروز باه مردرعدی در بخش پایاني چکامة بزرگ
پردازد و معتقد است، قهرمانِ راستين در این زمان، ابازارش زور سارپنجه و گری ميروشن

گاذر خادمت باه خلاق و ت. قهرمان واقعي کساني هستند که از رهریزی نيسجنگ و خون
عباادت بجاز »خوی نيک بتوانند جنگ را به آشتي سرانجام بخشند که به گفتاة ساعدی: 

 «:خدمت خلق نيست
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 جهان دگر شده، تا کي سخن ز رزم و سپاه          
 

 پاوش و موشاک و اژدربس است بمب و زره 
 (329: همان)                                        

 ني و رویایي دوران اسالمي )در دورة یعقوب ليث صفّاری(ایران آرما -1-3
هاای پهلاواني رعدی حماسة دليری یعقوب ليث را با لحني حماساي و همانناد گزارش

 کند:آغاز مي شاهنامه
 باااه چناااگ افکااان سااارود خسااارواني
 مهااين یعقااوب ليااث آن شااير پيکااار

 

ي      ااااارد سيستانااااااد رادماااااه یابااا 
 يااااااااندر پهلواااااااان آفریهاحماس
 (711: همان)                              

در ادامه به دو قرن سکوت ایرانيان اشاره دارد و مشکالت زندگي و گرماي باازار نيازه و 
کناد و شات اشاارت ميیران و روا  زبان عرباي در مهاد زردشمشير یماني و تارا  ثروت ا

 ان را به آتش کشيده است:گر زادة سيستاني چون آذرخشي خرمن عبّاسيکه رویاین
 بااه هاار سااو تازیااان ساار گاارم تااارا 
 زبانشاااان رایاااج انااادر ماهاااد زرتشااات

 

 باااه ضااارب نيااازه و تيااا  یمااااني 
 فااااارامش ساااااطوت نوشااااايرواني

 (711: همان)                                   

فرهناگ یادآوری این نکته الزم است که به گفتة محمّد محمّدی، نویسندة هفات جلاد 
عبدالحساين هرگز ایران در برابر بيگانگان سکوت نداشاته، باه رغام عناوان کتااب ، ایران
خروشيده است و خاموشي او براستي جوشيده و در درون مي، ایراني هميشه ميکوبزرّین

 خود پيکاری عظيم بوده است.

گویاد و از آب شاط کاه موجاب شاعر از پيروزی اوليّة یعقوب در جنگ، ساخن مي     
 ،ن سپاه وی شد و از پيام خليفه عباسي و تقاضای صالح و پيشانهاد حکوماتپراکنده شد

یعقاوب ماردی »کند. چنان کاه در تااریخ آماده اسات: امّا طبع یعقوب به آن بسنده نمي
نماود و باا عزماي راساخ و بلندهمّت بود و همّت بلندش هر کار مشکل را بر او آساان مي

 (.51: 3151پور، )آرین« رسيد فتورناپذیر از مقامي ساده به مرتبتي بلند

توانسات بساي کارهاای شاد، ميخورد کاه اگار یعقاوب بيماار نميرعدی افسوس مي
 تر انجام دهد:شایسته

 «                   قاااولنج»دریغاااا حسااارتا کاااز رناااج 
 

 بماااااارد آن رادماااااارد آرماااااااني 
 (715: 3161)رعدی آذرخشي،             

ای تام داشات و باه هماين ليث به زبان پارسي عالقهیعقوب »نویسد: مي ذبيح اهلل صفا
بلکاه اشاعار  ها، او را به زبان تازی نساتایند،سبب فرمان داد تا شاعران در مراسم و جشن

خود را به پارسي سرایند و همين اقدام مقدمة روا  زبان فارساي شاد و باه صاورت زباان 
 (.79: 3123)صفا، « رسمي درباری او معمول گردید
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 داشت فردوسي )نمودار تجلّي ایران در عصر حماسه(زرگب -1-7
ای از رعادی باا عناوان ساي، منظوماهبه مناسبت برگزاری جشن هزارة فردو 3131در 

 نامهفردوسايایست حماساي و ناوین بارای در  در را که گزاره خواب دیدن پدر فردوسي
 سرود.
، پدرش در واقعه )رویا( دید که گویند بعد از تولّد او»... آمده است که:  کدة آذرآتشدر 

فردوسي بر بامي رفته بر چهاار جاناب آواز کارد و از چهاار جاناب جاواب شانيده، شايخ 
شود و ساخنش در اطاراف عاالم گو ميالدّین معبّر چنين تعبير کرد که پسر تو سخننجم

 (.196: 3161)رعدی آذرخشي، شود منتشر مي

 سروده است: هنامهشارعدی، ایران حماسي فردوسي را بر وزن 

 بساااي بااار نيایاااد کااازین ناااو پسااار        
 گشاااااده زبااااان و سااااخنور شااااود       

 کاااااخي بلنااااد»باااار آرد ز گفتااااار 
 

 ناااو آیاااين شاااود در زماناااه هنااار 
 ساااخن را از و کاااار چاااون زر شاااود

 «کاااه از بااااد و بااااران نياباااد گزناااد
 (181: همان)                                  

گزاری، این خواب را چناين تعبيار فردوسي، در مقام خوابضمن پذیرش پرآوازه شدن 
 کند:مي

 گااازارش دگرگاااون کااانم خاااواب را
 گااارایبگاااویم کاااه آن کاااا  گردون

 

 بااااه جااااوی اناااادرون آورم آب را 
 که در خواب دیدش مهاين کدخادای

 (187: همان)                                

فردوساي « جانِ»منظور از کودک زیبا،  گاه فردوسي وبه تعبير رعدی، مراد از کا ، آرام
 است: 

 گاااااه                 نباشااااد جااااز ایاااان کااااا  آرام
 هماااان کاااودک خاااوب ر  کاااز فاااراز            

 بااااود جااااان فردوسااااي پاااااک زاد                  
 

 که بار شاد باه کياوان باه فرماان شااه 
 همي خواناد ماردم ساوی خاویش بااز
 کااه گااردد همااي باار ساار کااا  شاااد

 (187: همان)                                       

کناد و شاعر را باا پرستي و رشک جامعة ایراناي اشااره ميچنين، به عادت بد مردههم
 برد:تضميني از شعر فردوسي و جاودانه خواندن نام خود به پایان مي

 یکااي ناخاادا تاارس دردیساات رشااک        
 چااو گوینااده رفاات و سااخن باااز مانااد

 ز باشاااد چناااينچناااين باااوده و نيااا
 

 کز آن رناج و غام زایاد و آه و اشاک 
 باار او آفاارین گفاات هاار کااش بخوانااد
 کااه مااردم سرشااتي اساات ماارده گاازین

 (183: همان)                                    
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 های ملّي و تاریخي معاصرداشت شخصيّتبزرگ -1-1
هاای ملّاي صيّتشخ به کههای حماسي و تاریخي گذشته، بلشخصيّتنه تنها به  رعدی

های سياساي و ملّاي ماورد عالقاة از شخصايّت معاصر نيز توجّه دارد. اميرکبير و دهخادا
 اوست. 
شاه و از همان ابتادای کاار او دانيم در دورة سلطنت پنجاه سالة ناصرالدّینه ميکچنان

ی های آزادعوامل و موجباتي پدید آمد که مجموعاً هر یک به تنهایي در پيادایش اندیشاه
 خواهي مؤثّر بود.

مقام در ترویج فناون و ميرزا و وزیر بافرهنگ او ميرزا ابولقاسم قا ماگر از اقدامات عبّاس
أسيس دارالفنون را در ساال صنایع جدید بگذریم، ما باید اصالحات اميرکبير و مخصوصاً ت

اروپاایي  د. به ابتکار و اهتمام او و دعوت آموزگاران خارجي جهت تعليم علوم جدید3769
 (.775: 3151پور، )آرینبه فرزندان ایران، نخستين قدم در این راه بشماریم 

تاوان بکلّاي سسات و فرساوده شامرد؛ چاه نسل تازة ایران را نمي»نویسد: مي واتسون
زماين، مقاامي وجود آورد. او در مياان رجاال مشاردخان بتواند مردی چون ميرزاتقيمي
در روز روشن با چراو در پاي  ان کسي است که دیوژن کلبيراست. اميرنظام همهمتا دابي

. باا (7938، 3121)دهخدا، گشت. او سزاوار است که اشرف مخلوقات خداوند بشمار آید او مي
شود که چرا جامعة ایراني معاصر، باید یااد اميرکبيار را ای روشن مياین مقدّمات، تا اندازه

 زنده نگه بدارد.
نامه، در حقيقات گری پرداخته است و با این ساوگبه روشن ررعدی در چکامة اميرکبي

هایي کاه پاس از مارگ او، جامعاة زناد و از دشاواریبرگي دیگر از تاریخ ایران را ورد مي
گوید و نيرنگ بدخواهان را برای حذف رقيباان سياساي، ایراني را فرا گرفته بود سخن مي

 کند:آشکار مي
    کبيارتر از صد و ده ساال ای اميرِفزون

 

 گيرگذشت از آن که شدی صيد مرگ غافل 
 (331: همان)                                         

کند که وقتي دستور قتل امير صادر شاد، شابي صفتاني اشاره ميوی به سعایت بوسهل
 ناک سپری کردند که مبادا پادشاه از این فرمان نادم گردد:دهشت

 ناادان            کاه پشايمان شاود شاه ز بيم آن
 

   سبک به جانب کاشان روانه شد چون تير 
 (337: همان)

 کند:در نهایت، به دو رنگي و چاپلوسي شاعران زمانه، چنين اشاره مي
 بزرگاااوار اميااارا باااه روز حشااامت تاااو
 بااه روز ماارگ تااو کسااي را نبااود آن یااارا

 

 بسااي چکامااه ساارودند از ره تزویاار 
 ميرکه در رثای تو گوید سخن ز سرّ ض

 (331: همان)                                     

 کند:برد و از توطئة استعمار انگليس یاد ميعامالن قتل امير را نام ميرعدی 



 

 11  3189ستان تاب  بهار و، 72، پياپي اولدهم، شماره پانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 
 شاد        عليامهادِدسات ز بهر عزل چاو هام

 

 نهانيش مددی کارد ز انگلايس سافير 
 (331: همان)                                  

پردازد؛ از جمله: منظّم کردن ساپاه، مه به شرح اصالحات اميرکبير ميدر بخشي از چکا
هایي که بعد از مارگ او باه ایاران وارد مبارزه با مفسدان داخلي و دیو استعمار و از آسيب

 از ایران: و جداشدن هرات و مروشد 
 ز مااارگ او نگذشاااته هناااوز ده ساااالي

 

 به دست دو خصم شد تساخير هرات و مرو 
 (335: همان)                                          

. فریادون مشايری حسرت مرگ امير باه جاان شااعراني بسايار، آتاش افکناده اسات
شاود، کامي شاعر حس ميبه شيوة نو سروده است که در آن تلخ ای به یاد اميرکبيرچکامه

 کند:بيتي از حافظ نيز استشهاد مي بهکه ضمن آن
 ویر          رمياااده از عطاااش سااار  آفتااااب کااا

 هنااااوز منتظاااارانيم تااااا ز گرمابااااه
 نشيمن تو نه این کانج محنات آبادسات»
 

 گااه اميارغریب و خسته رسيدم به قتال 
 گيربااارون خراماااي ای آفتااااب عاااالم

 «زننااد صاافيرتااو را ز کنگاارة عاارش مي
 (215: 3121)یوسفي،                           

الحات داخلي، بسط امنيّات و مباارزه باا ، اصاميرکبير و شناخت جامعهرعدی در مقالة 
رفات اميرکبيار را باه شاود و اصاالحات و پيشآثار استعمار توسط اميرکبير را یاادآور مي

شاناختي و کردن برناماة اصاالحات را از دیادگاه جامعهشناخت او از اوضاع جامعه و آماده
 (.328-322: 3191)رعدی آذرخشي،  داندشناختي فطری او وابسته مينروا

از نظر رعدی، دو نيروی بيروني )استعمار( و دروني )خودکامگي(، راه را بر ایان اصاالح 
 (.88: 3199)عابدی، آگاهانه بست 

تر از این اشاره شد، رعدی از دهخدا نيز به بزرگي یاد کرده است. در نظر که پيشچنان
 تواند از قهرمانان جامعة معاصر محسوب شود:او، دهخدا مي

 ها داشت دانش، بود انساني بزرگاو نه تن
 

 آن که سيمرو است در این روزگاار و کيمياا 
 (81: 3161)رعدی آذرخشي،                     

از خدمات علمي، فرهنگي و سياسي دهخدا یاد و تأثير او را در نهضت مشروطه تبياين  
اند، حاکمان زماناه، فکران معاصر بودههرچند دهخدا و مصدّد از روشندر نظر او، کند. مي

 کار تاریخ معاصر ایران را برنتابيدند.هيچ یک از آن دو نادره
، رعدی، دهخدا را در این چکامه در مقام استاد و پدر فرهنگي خود اهلل رضابه نظر فضل

از  او کناد.یااد مي ناماهلغتو  امثال و حکمقدر استاد، مانند: های گرانستاید. از نوشتهمي
: 3181)رضاا، گویاد هایي که بار آن آزادمارد روا داشاتند، ساخن ميمردیناجوانها و ستم
328.) 

داناد کوب نقش دهخدا را در انقالب مشروطه و مباارزه باا اساتبداد، برجساته ميزرّین
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پرستي و فداکاری در راه استقرار حکومت مشاروطه جا که از وطنآن (.11: 3129کوب، )زرّین
)مارادی و اساماعيلي، دهخدا در صدر این گفتار نقاش بساته اسات شود، نام سخن گفته مي

3127 :565.) 

 گوید:از دهخدا سخن مي نيز در مثنوی دو روز در کویر پنج آینهرعدی در 
 «رشااايد»و باااا « بهاااار»زاشااانایي باااا 

 دهخاادا چااون شاامع در آن جمااع بااود
 

 زودم کشاايد...« دهخاادا»بخاات سااوی  
 نااور بياانش ساااطع از آن شاامع بااود

 (81: 3159)رعدی آذرخشي،                

شدن صنعت نفت را سبب دشمني حکومت با گامي دهخدا با مصدّد در موضوع ملّيهم
 دانست:او مي

 گام شد     دل و همعاقبت چون با مصدّد هم
 

 روز پيری تاخت بر وی خشم و کين پادشاه 
 (83: 3161، همو)                                  

در ميااان  ،د اختصاااص نااداده اسااتای را بااه مصاادّاگرچااه، قصاايدة جداگانااه رعاادی
از جمله در شعری که برای دهخدا ساروده، از مصادّد یااد کارده اسات  های دیگر،قصيده

 (.81-83 همان:)
ها نيستند که رعدی بدان ها توجّه دارد، آثار باساتاني و بناهاای تااریخي تنها شخصيّت
ای منظوم اسات امه، سفرنهای ذهن و زبان رعدی است. مثنوی طاد کسرییکي از دغدغه

های کاا  مادا ن، باه شارح تااریخ که شاعر در سفر به سرزمين عاراد و مشااهدة ویراناه
خاود را از جادایي بخشاي از خااک  غمنااکيپردازد. عالوه بر این، شاعر دردناک ایران مي

 کند:ایران و پيوستن آن به خاک افغانستان ابراز مي
 باااه غمنااااک دشاااتي ز خااااک عاااراد

 ایخااااک بيگاناااهغریباااي اسااات در 
 

 ز خساارو بجااا مانااده بشکسااته طاااد .... 
 ایتااو گااویي کااه بااوده اساات افسااانه

 (538: همان)                                  

خاقااني  را، ذهن را باه یااد قصايدة اساتوار ایاوان مادا نسکافسوس و دری  او بر طاد
 سازد:بيشتر نمایان مي اندازد، هرچند لحن حماسي قصاید خاقاني، عظمت کا  رامي

 دریغاااا کاااه اماااروز از آن فّااار و جااااه                
 کنااون باار در و بااام او مااوش و مااور      

 

 گااااهنشااااني نياااابي در ایااان تخت 
 بااه روز و شاابان جشاان دارنااد و سااور

 (538: همان)                               

ای جداشاده از را چون پااره از پيشينة طاد، آن -هاکسلي-در پرسش مدیرکل یونسکو 
تاوجّهي کناد و از ایان کاه در اثار بيداند و از قدمت بسيار زیاد آن یاد ميپيکر ایران مي

 ای بدل شده است، بسيار غمگين است:مسؤوالن عراد به خرابه
 ازیااارا کاااه دیریناااه طااااد ساااترگ               

 ز هر زخم آید باه گاوش ایان ساخن
 

 بازرگ ... پر از زخم و چندین شکاف 
 کااه شااير افگنااي بااوده ایاان پيلااتن

 (517: همان)                               
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باه نيرناگ هاایي های آن در بيترعدی ضمن یادآوری گذشتة کا  و حسرت از خراباه

 جا که هاکساليکند. از آناره ميدر زمان آخر سلطنت رضاشاه اش انگليس در جدایي اروند
 :شودميان تند رعدی ناراحت اهل انگلستان است، از سخن

 ساافر               گفاات کااای هم« هاکساالي»ماارا 
 چو گویي باه مان آن چاه داری باه دل

 ماارا زیاان صااراحت بااود گاار سااپاس           
 

 بساااي تناااد تاااازی در ایااان رهگاااذر 
 دل از انگليساااااانت باااااادا خجااااال
 تاااو هااام زادگااااه مااارا دار پااااس

 (518: همان)                                   

ام خطاا نکناد در اگار حافظاه»نویساد: در توضيح دخالت انگليس در موضوع اروند مي
( تحت فشار دولت انگليس و برای حفظ 3136های آخر سلطنت رضاشاه )به  اهر در سال

منافع آن دولت، قراردادی ميان ایران و عراد بسته شد که به موجب آن اروندرود به  اهر 
که سرانجام باه موجاب فوذ انگلستان قرار گرفت... تا آناطن زیر نتحت نظارت عراد و در ب
راه، اِعماال مقرر گردیده هر دو دولت باه تسااوی در ایان آب 3825قرارداد الجزایر که در 

 (.512: همان)« حاکميت کنند
 پرستي رعدی به صورتي زیبا بازتاب دارد:، وطندر بخش پایاني مثنوی طاد کسرا

 آن در دل اساات                       ماارا مهاار ایااران از 
 مااارا مهااار باشاااد باااه فرهناااگِ آن

 

 کااه برتاار ز خاااک و ز آب و گاال اساات 
 ناااه بااار زور و پياااروزی و جناااگِ آن

 (511: همان)                                      

داناد گرایي را در غرور مينهد و منشأ ملّيگرایي فرد ميپرستي و ملّيشاعر ميان ميهن
 تحفة غرب است: که

 پرساات          بين شااود، ماارد ميهنجهااان
 

 گرا کااز غاارور اساات مسااتنااه ملّاات 
 (511: همان)                                 

 گيرینتيجه 
های سياساي تار از عرصاههای ادبي، بايشرعدی، ادیبي است پر احساس که در عرصه
ندة ایران در یونساکو منصاوب گردیاد و درخشيد و ماندگار ماند. وی اگرچه به عنوان نمای

جادّی  يدر چند دوره، نمایندة مجلس سنا بود، همواره در امور فرهنگي و ادباي، مشاارکت
الدّین همایي داشت. عضویّت پيوستة او در فرهنگستان ایران )در کنار ادیباني؛ چون: جالل

ت تعليماات عاليّاه، و احمد بهمنيار(، ریاست افتخاری دبيرخانة فرهنگساتان ایاران، ریاسا
گاه ملّي و کدة ادبيّات و علوم انساني دانشگاه تهران، تأسيس دانشریاست دبيرخانة دانش

 د و علاوم سياساي و ادبيّاات و علاوم انساانيِ حقاوکادة ریاست آن و تدریس در دو دانش
 رنویسندگان د ، گواهيست روشن بر اعتبار علمي، فرهنگي و ادبي او. هدفگاه تهراندانش

تبيين دیدگاه شاعر نسابت باه زباان فارساي و وحادت ملّاي، فرهناگ، حفاظ  ،این مقاله
های ملّاي و داشات شخصايّتداری از فرهنگ ملّي و بزرگاستقالل و تماميّت ارضي، پاس
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در این پژوهش مشخّص شد که رعدی شيفتة زبان فارساي  تاریخي گذشته و معاصر است.
آشفت. به ر برابر زبان بيگانه از هر صدای ناموزوني برمياست و در دفاع از این زبان فاخر د

عقيدة او، زبان معيار فارسي پایة ملّيّت و اساس وحدت ملّيسات. او بار ایان بااور باود کاه 
بدهاد و باه  «آذری»، یعني لهجة ترکي تحميلي باید جای خود را به زبان باستاني خویش

آن دار ایران زماين اسات، ة فرهنگ ریشهعلّت پشتوانة غني و قوی زبان فارسي، که نمایند
طااد انگياز دوساتي او، مثناوی غمميهن هایاز دیگار نشاانهرا بر زبان ترکي اختيار کرد. 

 کاا  مادا نهای است. حسّ ملّي او در این اثر حماسي و اشارتي زیبا که بر خراباه کسری
در اواخار  جدایي اروندهای آن کاخست. او از رانهدارد، یادآور اشک و حسرت خاقاني بر وی

دارد. توجّاه رعادی باه خوراد و از نيرنگ انگليس، پارده برمايسلطنت رضاشاه حسرت مي
ساتيزی و شناساي، دشمنکارکردهای حماسي معاصار، از جملاه استعمارساتيزی، دشمن

او  دهاد.توجّه به هویّت و زبان ملّي، وجوهي دیگر از اندیشاة حماساي شااعر را نشاان مي
داند و به گذشتة تااریخي اعتمااد دارد و يّات و فرهنگ گذشته را پربار و غني ميتاریخ، ادب
داشت مفااخر بزرگکند. ایران را در شعرش منعکس ميهای مختل  ارزشي فرهنگ جنبه

دوساتي اوسات. ساتایش دادگاری ای دیگر بر حاسّ وطنملّي ایران در شعر رعدی، نشانه
های اميرکبير و نکوداشت سيستاني، ترسيم درایت گرزادةهای رویکورُش، گزارش دالوری

نمایاناد و مداری فرهنگي ميچهرة سياسي و ادبي دهخدا، رعدی را مردی ادیب و سياست
 تر از کارنامة سياسي اوست.ادبيّات ایران بسي پررنگ نام او در تاریخ
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