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ای برخوردار است. اين توجه و گرايش به انسان در اشعار بلند الحيدری انسان در شعر معاصر عرب از جايگاه ويژه

گرايي يكي توان گفت سرودن از انسان و انسانکه ميخورد، تاجاييشاعر معاصر عراقي با جديت بيشتری به چشم مي

توان از نخستين شعرای معاصر عراق دانست که به انسان و انسان محوری حيدری را ميهای شعر او است. الاز مشخصه

های بشری و وی تقريباً در باب تمامي اغراض شعری هنرورزی کرده؛ اما در خصوص دغدغهپرداخته است. هرچند 

توان توجه مياست.  ارزش قائل شدن به شأن و مقام انسان و محوريت او از بسياری از شاعران هم عصر خود متمايز

هايش همواره از اين شاعر به انسان را متأثر از مكتب اومانيسم دانست. از آنجاکه توجه به انسان، مشكالت و گرفتاری

تحليلي به بررسي  -؛ در اين جستار برآن شديم تا به روش توصيفيهای اصلي اين شاعر بزرگ بودهها و مشغلهدغدغه

های اين اين شاعر عراقي بپردازيم و سيمای انسان را در آثارش بررسي نماييم. يافتههای اومانيسم در شعر مؤلفه

جستار حكايت از آن دارد که شعر بلند تأثير بسياری از مكتب اومانيستم پذيرفته است و انسان در شعر او به صورت 

يي انسان بسيار تأکيد شده و گراآگاهانه از جايگاه مهمي برخوردار است. در شعر وی بر آزادی و اختيار و عقل

خانواده، عشق، مرگ، زندگي، حزن و اندوه، تنهايي و غربت، ظلم و ستم اومانيسم در اشعارش در مضاميني مانند 

 حكومت حاکم و رهايي از پوچي خالصه شده است.

                                                               
 ياليسم، اومانيسم، شعر معاصر عربي، بلند الحيدری.اگزيستانس ها:واژهکلید
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 مقدمه -6-6

اومانيسم يكي از بارزترين موضوعات شعری در عصر معاصر است که توجه شاعران و نويسندگان 

ها را اومانيسم مالك و تكيه گاه تشخيص ارزش ت.را به خود جلب نموده اس های عربيرزميناز س بسياری

در واقع آن چه اصالت دارد، انسان است و خداوند از  .داند و مبدأ ماورايي برای آن قائل نيستانسان مي

نبع ارزشگذاری بلكه م ،اومانيسم اراده و خواست بشر ارزش اصلي مكتب اصالت برخوردار نيست. بر اساس

کند. بر اين اساس در تفكر اومانيستي های ديني تا سر حد اراده انساني سقوط ميمحسوب شده و ارزش

دهد که برآيندی جز های علمي ميگرايي و روشدين و وحي جای خود را به خردگرايي و تجربه

 .سكوالريسم و نيهيليسم نخواهد داشت

اصالت بخشيدن به او، برخاسته  رار دادن انسان در مرکز هستي وبه معني ق گرايي يا اومانيسمانسان 

يكي بود که به عنوان  يتوگروشنگری به خصوص کو انديشمندان عصر رنسانس و از ميراث فكری فالسفه و

 هنری یو تجربه انديشه گوناگون وجوه درضعفي متفاوت  و شدت معاصر عربي بای اصلي شعر هازمينهاز 

در اين زمينه از شهرت بسزايي اين ميان بلند الحيدری شاعر معاصر عراقي . در دارد حضور شاعران

 (1:1389)کرمي،است. برخوردار

و از دوران حياتش در  ديده به جهان گشودی عراق سليمانيهم در 1926سال  دربلند الحيدری 

خورد که چشم ميآزمايي نمود. در آثار وی اشعار بسياری نيز به بيشتر مضامين و اغراض شعری طبع

-ها و درد و رنجي خويش از سختيتدر اشعار اومانيسالحيدری  اند.تحت تأثير مكتب اومانيسم سروده شده

 .گويدسخن مي اشهای زندگي

ها حزن و اندوه، سختي ،زندگي، چون خانواده، عشق، مرگمضاميني شاعر، در اشعار اين اومانيسم در 

 .شودخالصه مي رهايي از پوچيو  ظلم و ستم حكومت حاکمو مصائب روزگار، تنهايي و غربت، 

بلند الحيدری و تأثيرپذيری وی از مكتب وجوه گوناگون حضور انسان در شعر نوشتار اين  در

 دهيم.قرار ميتحليل  بررسي ومورد را اومانيسم 
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ه مشتمل بر ک و مفاهيم به مبحث کليات فصل اولفصل ارائه شده است،  چهاردر ی حاضر پايان نامه

دوم به زندگي نامه بلند الحيدريو فصل در  . است، اختصاص يافته؛و.. رروش کای تحقيق، پيشينه ف،اهدا

مباني فكری اومانيسم و... مورد بررسي قرار گرفته است؛ آنگاه در فصل پاياني يعني فصل  درفصل سوم

گاه وی نسبت به انسان به تصوير های اومانيستي در شعر بلندالحيدری بررسي شده و ديدچهارم مؤلفه

 کشيده شده است.

 بیان مسئله -1-2

مداری، مكتب اصالت انسان و گرايي، انسانهايي مانند انسانرا در فارسي با واژه 1اومانيسم اصطالح

  (71: 1391)محمدی، دهند. مانند آن معادل قرار مي

هادن انسان در مرکز تأمالت خود اصالت ای است که با ناومانيسم در معنای رايج آن نگرش يا فلسفه

 دهد و او را به او مي

فرهنگي در -دهد. اين تفكر به لحاظ آن که به صورت يك جنبش فكریرا مقياس همه چيز قرار مي

های مكاتب فلسفي، اخالقي، هنری و ادبي و ديدگاه یجوامع اروپايي ظهور و گسترش يافت تقريبا همه

  (41: 1394)رضايي،  ي مغرب زمين را تحت سيطره خويش درآورد.سياسي، اقتصادی و اجتماع

دهد، مدار، های مختلف اومانيستي را تشكيل ميجوهره و روح اومانيسم که عنصر مشترك نحله 

های اساسي اين تفكر ها و شاخصهاز مؤلفه .محور و معيار قرار گرفتن انسان برای همه چيز است

ديگر نيازی به دين ندارد.  ،بر اساس اين تفكر انسان با دو اهرم عقل و علم .گرايي استخردگرايي و تجربه

ي بشر قابل نشناسي معتقدند که چيزی وجود ندارد که با سر پنجه قدرت عقالها در بعد هستياومانيست

های اخالقي و حقوقي را بايد با استمداد ورند که ارزشاکشف نباشد و هم در بعد ارزش شناختي به اين ب

بنابراين بر اساس تفكر اومانيستي انسان مدار و محور ( 37: 1381)طلعتي،  ؛از عقل بشری تعيين کرد

نشيند و قادر در واقع انسان جای خدا مي .ها و مالك تشخيص خير و شر استاشياء و خالق ارزش یهمه

و دنيای خود را حل  است بدون در نظر قرار دادن دين و ارتباط با ماورای طبيعت )وحي( مشكالت زندگي

 (43)همان:.و فصل کند

                                                   
1 . Humanism 
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اين نگرش رفته رفته پس از پيدايش در کشورهای غربي به کشورهای شرقي و از جمله کشورهای 

بلند الحيدری شاعر کرد اديبان و شاعران اين کشورها را نيز تحت تأثير قرار داد.  عربي راه يافت و ديدگاه

تصاويری متفاوت از انسان پرداخت،  یت تأثير اين مكتب به ارائهوی تحاز جمله اين شاعران بود. عراقي 

محوری انسان ،شودهايي که در شعر او به وضوح ديده ميترين موضوعيكي از بارزترين و محوری بنابراين

بر تشريح اومانيسم، بر آن هستيم تا عالوه رو رو در جستار پيشاز همين و توجه ويژه به انسان است.

 قرار دهيم. و تحليل های الحيدری مورد ارزيابيی آن را در سرودههاشاخه

 ضرورت و اهمّیّت موضوع تحقیق  -6-9

-های دانشگاهي است و به همين دليل تحقيقات دربارهو رسالهای جديد در تحقيقات اومانيسم شاخه

ر شاعر کرد عراقي تحليل اومانيسم در اشعاضرورت  ی اين شاخه بسيار محدود است. لذا در اين جستار

با جديت بيشتری به  توجه و گرايش به انسان در اشعار بلند الحيدری ،شوداحساس مي بلندالحيدری

گرايي يكي از سرودن از انسان و انسان ضرورت و اهميت توان گفتکه ميخورد، تاجاييچشم مي

  های اومانيستي وی آشنا گردد.با ديدگاه مخاطب به راحتي با بررسي اشعار او تا های شعر او استمشخصه

 سؤاالت اصلی پژوهش -6-4

 های اومانيستي شعر بلندالحيدری کدام است؟ترين مؤلفهمهم .1

ی عراق چه تأثيری در نگرش اومانيستي بلند الحيدری داشته . وضعيت اجتماعي و سياسي جامعه2

 است؟

 موضوع تحقیق یعلم یپیشینه -6-5

های اومانيستي در شعر بلند هيچ تحقيق جامع و مانعي در مورد شاخصه های انجام شدهطبق بررسي

اند نيز تاکنون در تمام کتب و مراجعي که در مورد الحيدری نوشته شده، الحيدری تا به حال انجام نشده

اين نوشتار در صدد بيان  رواز همين در مورد تفكرات اومانيستي او مطلب روشني ارائه نشده است.

ها در تمامي اشعار بلند الحيدری است. در های اومانيستي و بررسي و تحليل آنو جزئي مؤلفه ريزبينانه

مند است، مورد تحليل قرار خواهد گرفت. اين جستار تمامي اشعار الحيدری که از تفكرات اومانيستي بهره

ل شهرت اين شاعر اما به دليبسيار مهم مرتفع گردد. بدين ترتيب اميد است خأل موجود در اين زمينه 
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ی آثار اين شاعر صورت گرفته است که در ذيل به مهمترين های بسياری دربارهعراقي تاکنون پژوهش

 کنيم:ها اشاره ميآن

بررسي و تحليل نوستالژی در شعر بلند »ای تحت عنوان مهين حاجي زاده و همكاران در مقاله. 1

گزيني و داليل آن در اشعار عربي به بررسي غربت پژوهشي نقد ادب معاصر-ی علميدر مجله« الحيدری

مشكالت موجود در زندگي خانوادگي بلند الحيدری، اين شاعر پرداخته است و به اين نتيجه رسيده که 

شرايط روحي شاعر و ديگر شرايط موجود زماني و مكاني از جمله عوامل پيدايش اين حس نوستالژی نزد 

 .ر بوده استشاع

ی وطن در اشعار بلند بازنمايي چهره»ای تحت عنوان بي و همكاران در مقالهعلي اصغر حبي -2

بررسي نموده است و به وطن را در اشعار وی  ،پژوهشي نشر ادبيات پايداری-ی علميدر مجله« الحيدری

و استبداد و  هداد کار خود قرار ینقد قدرت حاکم بر جامعه را سرلوحهالحيدری، اين نتيجه رسيده که 

، آشكار و اثرات اين دو علت را در نسل آيندة هتعمار عراق که عقب ماندگي جامعه را به دنبال داشتاس

 . ه استوطنش نشان داد

مقطع  «الموروث في شعر بلند الحيدری»ای تحت عنوان حسين حيدری نسب در پايان نامه -3

بكارگيری کهن الگو در ی دهپديدانشگاه تربيت مدرس تهران،  زبان و ادبيات عرب در کارشناسي ارشد

به اين نتيجه دست را بررسي نموده و  شعر بلند الحيدری، و نقش اين پديده در خدمت به غنای شعر او

نقش بيشتری نسبت به کهن الگوهای صوفي و  در شعر شاعر کهن الگوی ديني و اسطوری يافته است که

 ت.حامل مضامين اجتماعي بوده اسخود در اغلب استعماالت  هاکهن الگودارد و اين  فلكلوری

در مقطع « بررسي غربت در اشعار بلند الحيدری»نامه ای تحت عنوان چنور مرادی در پايان -4

کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عرب دانشگاه کردستان، اشكال مختلف غربت را در شعر اين شاعر بررسي 

طي و اجتماعي و زندگي همراه با سختي و رنج، وامل گوناگون محيع نموده و به اين نتيجه دست يافته که

 .با خود به همراه داردالحيدری هايي فراوان از احساس غربت در اشعار نشانه

هايي از اندوه رمانتيك در شعر معاصر بررسي جلوه»ای تحت عنوان اکبر محسني در مقالهعلي -5

نقد ادب عربي دانشگاه شهيد بهشتي ی در مجله« های بلند الحيدریی موردی: نوسرودهعراق. مطالعه
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شعار اين شاعر عراقي پرداخته است و به اين نتيجه دست ی رمانتيسم در اهای ويژهجلوهتهران به تحليل 

 ت.بار اس مانتيسمي اندوهگين و حسرت، رالحيدری رمانتيسم در اشعاريافته که 

در « سايه در اشعار بلند الحيدریالگوی بررسي کهن»ای تحت عنوان وفادار کشاورز در مقاله -6

نتايج اين جستار به بررسي سايه در اشعار اين شاعر پرداخته است. مبين پژوهشي لسان -علمي یمجله

اش در اشعار اين شاعر حضور دارد که نمونة بارز وجدان  دهد که سايه با نمودهای مثبت و منفي نشان مي

ها به زندگي سرشار از خوبي را برای ديگر انسان ه،كردن سايبيدار اجتماع است. او در تالش است با محو ن

 .تصوير بكشد

 اهداف پژوهش -6-9

 محوری در ديدگاه بلند الحيدری.. جايگاه انسان و انسان1

 تأثيرات شرايط اجتماعي بر تفكرات اومانيستي بلند الحيدری.بازتاب . بررسي 2

 های دروني انسان.قدرت. تبيين نگرش الحيدری به خودباوری و ايمان به 3

 روش انجام پژوهش -6-9

تحليلي بوده که  -ای و به شيوه توصيفيگردآوری اطالعات به صورت کتابخانه، اساس کار اين تحقيق

  گيرد.مي برداری انجامها و فيشاز طريق مراجعه به کتاب

 روش گردآوری اطالعات -6-8

 های دو نويسنده.نين مراجعه به کتابمنابع و مقاالت موجود در کتابخانه و همچبررسي 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات -6-6

برداری مطالب و پس از مطالعه برخي آثار نويسنده و يادداشت کميتحليل به صورت تجزيه و 

 گيرد.ضروری و انطباق و مقايسه آثاری چند از نويسنده صورت مي
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 نامهزندگی -2-6

 26 در رود. وی دربلند الحيدری از پيشگامان جنبش نوگرايي در شعر معاصر عراق به شمار مي

 معروف خانداني از اشخانواده و کرد اومتولد شد. اصليت  عراق یهسليماني شهر م( در1926)سال سپتامبر

 (5: 1394، زادهاند. )حاجيبرخاسته آن از ديني و سياسي یهبرجست هایشخصيّت که بودند

های ترکي، فارسي، کردی، عربي، تسلط داشت و پدربزرگش از شيوخ اسالم در ترکيه بود و به زبان

 و نداشت چنداني سازگاری شاعر سرشت با که بود تندخو و نظاميپدرش  پدرش منصبي نظامي داشت.

 (97: 1423بود. )آل طعمة،  کشمكش همراه و ثباتبي پدری ی هدر خان او زندگي

 بود. وی کرده جاديا وی در را ندیيناخوشا احساس بلند الحيدری، یخانواده بر حاکم تيضعو

 نيبد آغازش که آورد شيپ را يتيوضع من برای ،يخانوادگ جو»گويد: ن مييچن بارهنيا در خودش

 حساسا من پس.... دادنديم حيترج من بر را کوچكم پدرم، خواهر برادرم )صفاء( و مادرم، که بود صورت

 (11: 1367پور، )کيان.« هستم ی خانوادهگمشده تيشخص که کردم

 از بلند مادر که نيا از پس مادرش شد. و پدر ييجدا به منجر بلند، یدرخانواده موجود مشكالت

 منتقل پدرشی هخان به نمود، فوت مادرش که يهنگام و کرديم يزندگ مادرش با او شد، جدا شوهرش

 به توجه ( با189: 1381د. )فرزاد، يگرد وی درون در يعذاب جاديا موجب خود ن مسألهيا و ديگرد

 موفق او روحي نابسامانش، تيوضع به توجه با زين و داشت وجود دریيالح بلند یدر خانواده که يمشكالت

 و گذاشت سر پشت را ييراهنما و دبستان دوران نيبنابرا باالتری برساند؛ یهمرحل به را شيهادرس نشد

 (116: 1973)الصائغ، متوقف نمود.  را التشيتحص متوسطه، یدوره گذراندن از پس

 شعر و شاعری  -2-2

 کردی زبان به شعر نظم به شروع يسالگ سن يازده از شعری یهحيقر و ذوق ليدل بلند الحيدری به

 از آن از پس و جرمه شعرای شعر از سپس رفت،يپذ ريتأث يعباس یدوره شعری یهگون از ابتدا در و نمود
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 خود، شاعری دوران اوج در او شد. متأثر« ابوشبكه اسيال»و  «لياسماع حسن محمود»مانند  ييشعرا

 (579: 1994. )العطية، بود كيرمانت شعر یندهينما

 گفت. آزاد شعر عرب،ی هجامع در بود که يکسان نياول جزو عراقي بود و نوگرای شاعران از يكي بلند

 جواد»و « جبرا ميابراه جبرا»همراه  به ست. اويزيم بغداد در يکودک اوان همان از ،يعراقکرد  شاعر نيا

أغاني المدينة »همچون  شعرش دفترهای با و نهاد انيبن عرب، معاصر شعر در را دیيجد نهضت« ميسل

. نمود تيتثب داشت، ياساس ينقش نوعربي، شعر يتكامل روند در که عنوان شاعری به را خودش« الميتة

 (119: 2113)الجبوری، 

پس از آشنايي  بر شهرت در سرودن شعر در هنرهای تجسمي نيز صاحب نام بود. ویحيدری عالوه

 با را د و شعرينما هنری ایتجربه به اقدام وی، کمك با تصميم گرفت که ي،عراق هنرمند« ميسل جواد»با 

 (319: 2119زد. )عوض، يآم درهم ينقاش

 ،«شبكه ابو اسيال» و «شهير عمرابو» مانند يشاعران شعر و مهجر شعر از گرفتن اماله با آن، پس از

 لندن به کاری هادام جهت عمر، يانيپا هایسال در او گرفت. شيپ در خود برای را يخاص شعری منهج

 (981: 1994کرد. )ميربصری،  مهاجرت

« فنون عربيه»عاصر با نام ای در موضوع هنرهای مدر لندن مجله 1982بلند الحيدری در سال 

( از 21: 1394ی هنر به سرودن شعر نيز ادامه داد. )حبيبي، بر فعاليت در حوزهمنتشر کرد. وی عالوه

 توان  به موارد زير اشاره کرد:جمله آثار وی مي

. جئتم مع 3های شهر مرده( . أغاني المدينة الميتة )ترانه2م(. 1946. خفقة الطين )تپش گل( )1

. رحلة 5م(. 1965هايي در غربت( ). خطوات في الغربة )گام4م( 1961جر)با سپيده دمان آمديد( )الف

م( 1977های نگهبان خسته( ). أغاني الحارس المتعب )ترانه6م( 1968الحروف الصفر)کوچ حروف زرد( )

 (572: 1994)العطية، م( 1991ی تنگ( ).  أبواب إلي البيت الضيق )درهايي برای خانه7

مارون »ی استعداد و نبوغ شعر حيدری از اولين ديوان او )خفقة الطين( نمايان شده بود. بنا به گفته

دار عراق معرفي کرد و او همان ، منتقد بزرگ لبناني، حيدری با اين ديوان، خود را از شاعران آينده«عبود

 (98: 1998ملحم، شاعر رؤيايي بغداد است که در آينده از او بسيار نام خواهيم برد. )ال
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های شعری او اشاره توان کلياتي در باب ويژگيهای بلند الحيدری تنها ميبا توجه به کثرت ديوان

های خاص خود را دارند. های حيدری با توجه به شرايط زماني و مكاني، ويژگيکرد. چون هريك از ديوان

. 3. تكرار پيام شعر، 2ها، آهنگين واژه. چينش حساب شده و 1های کلي عبارتند از: برخي از اين ويژگي

های مختلف با مندی از قافيه. بهره5. گرايش فراوان به رمز و نماد و اسطوره ،4پرهيز از حشو و اضافات، 

 (183: 1387شناسي خود و جامعه. )عبداللهي، . آسيب6ی اصلي شعر حفظ قافيه

بر شخصيت منحصر به کند؛ عالوهمي عصرانش متمايزآنچه حيدری و شعرش را نسبت به ديگر هم

ی ی شعر و هم در حوزههای او، هم در حوزهشكنيستيزی و سنتی او، هنجارگريزی، عادتفرد و ويژه

ها به ستيزه و های غلط، مخالف است و با آنای و بنيادين با تمام سنتهنر است. حيدری به صورت ريشه

جوهر شعر را شكستن « موسيقي شعر»دکني در کتاب خيزد. دکتر محمدرضا شفيعي کمبارزه برمي

( در اين زمينه نيز بلند الحيدری از 3: 1381)شفيعي کدکني، « داند.نرم)هنجار( عادی و منطقي زبان مي

های زباني، نحوی، واژگاني و حتي که بسياری از هنجارگريزیسردمداران هنجارشكني است، به طوری

 (141:2114)الجبوری، شود.مي معنايي در شعر او به وفور يافت

ی شعری بلند الحيدری همانند ديگر شاعران مراحل مختلفي داشته است. وی در اشعار آغازين تجربه

خود رنگ انزواطلبي و تنهايي، عصيانگری، نافرماني، سردرگمي و حيرت به خود گرفته، اما پس از اين به 

به مسائل اخالقي و انساني تعهد و پايبندی  مشكالت گوناگون جامعه و ميهن خويش پرداخته است و

 بيانگر او شعری هایتجربه حيدری، نشيب و زندگي پرفراز طول در( 98: 1998نشان داده است. )الملحم، 

 .است بوده او عملي زندگي

 های ادبی و سیاسیفعالیت -2-9

 عصری يادبی همجل ارانتش به اقدام و پرداخت نگاریروزنامه کار به چهل یهده اواسط در حيدری 

 1955در سال  .ديگرد «شيدرو يفهم محمود»اريدست« الزراعة»ي عراقی همجل ريتحر در سپس نمود،

ی کانون ميالدی، سردبيری مجله 1959را منتشر کرد و در سال « الفصوال األريحة»ی ميالدی مجله

: 1425)ميرقادری، ربي پرداخت. ادبای عراق را برعهده گرفت. سپس عازم لبنان شد و به تدريس زبان ع

327) 
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 به سيتدر م جهت1963سال  در وی شد. کارمندی صنف واردم 1962 سال تا بلند آن، از پس

سال  در سپس شد، روتيب درالعلوم  یهمجل یيهريتحر أتيه سيرئ آن، بر عالوه و ديمنتقل گرد روتيب

 مشارکت و« الفكر المعاصر»ي روتيب یهمجل ريتحر أتيه ناظر عنوان به «ممدوح يةعال» همراه م به1974

 کهنيا تا نمود تيفعال «المساء بيروت»ی همجل يادب أتيه سيرئ عنوان م به1975در سال  آن از پس

 آن از پس (وی337:1425شد. )ميرقادری، متوقف در لبنان سال، همان نيخون عيوقا ليدل به مجله نيا

 و بازگشت به بغداد سرانجام کرد و تيفعال روت،يب در عراق يفرهنگ مرکز مشاور عنوان به لبنان در

 (319: 2119گرديد. )عوض، « آفاق عربيه»ی مجله ريسردب

 به مهاجرتش او و افتادن زندان به باعث عراق، در موجود تحوّالت و سياست یهصحن شدن به وارد

 ديدگاهي به اولين ديوانش در او يكرمانت نگاه و نوشت جدايي هاینامه غربت، هایسال در بلند شد. بيروت

 داد.مي تشكيل شاعر را وطن آن محور گرديد که تبديل مختلف مسائل به نسبت تحليلگر و انتقادی

 (316)همان:

 رنجور و خسته او بود، نيگزغربت يعراق گرشعرایيد از متفاوت دری،يالح بلند ياسيس هایيتفعال

 خود نبود. او آشكار و بلند يليخ شيصدا ،ياسيس شعرای گريد برخالف نيبنابرا شد،ي اسيس بازی وارد

 ما که ستين يشك: »ديگويم نيچن نهيزم نيا در خود آرام العملعكس و حاکم ياسيس وضع یهنيدرزم

 حالت نيا ميترس برای توانيم ايآ اما م،يبريم سر به آوریشرم تينهايب و زشت ياسيس ك حالتي در

 هایوهيش مخاطبان، كيتحر برای نه، کرد؟ استفاده شعر در آور، شرم کلمات و زشت سياسي، از الفاظ

 به ديبا شود. او مبتذل شعارهای به متوسل بزرگ، هنرمند كي که رميتوانم بپذينم من هست. يمختلف

 ابعاد بلكه نداده، فحش تابلو نيا در كاسو،يپ افت.ي دست آن به« كايكاسو گرنيپ»که  بگردد يزبان دنبال

 افتني دست برای ،يروش درجستجوی دي، بايقيحق هنرمند و است کرده يمتجل آن در را يانسان قيمع

 نيا شاعر یيفهوظ د.يبگو خود سخن مخاطبان با قيطر آن از و باشد شيخو هنر در ،يمتعال زبان نيا به

 را هاآن ةحيو قر ذوق نكهيا نه کند، تالش مردم ذوق سطح بردن باال در است،يس از استفاده با که است

 (327: 1425)ميرقادری، « بسوزاند.
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 م در1958انقالب  از پس هایسال از بلند»گويد: يم نيچن بلند یدرباره «ياتيالب الوهاب عبد»

ی همجل ريدب سر عنوان به سپس د،يت برگزيعضو برای را يعراق چپگرای حزب و شده استيس وارد عراق،

 به بلند آن، از پس وست.يوقوع پ م به1963سال  نيخون انقالب که نيا تا شد، منصوب« األديب المعاصر»

 در روت،يدر ب تا نمود ترك را عراق شد، آزاد که يهنگام و شد بازداشت چپ، جناح به يوابستگ اتهام

 (66: 1999)البياتي، « شود. تيفعال وارد يلبنان مطبوعات

 سرانجام برد،يم سر به ديتبع در و بود دهيند را بغداد خود زادگاه متمادی، هایسال کهيحال در بلند

 سكونت محل که لندن در او درگذشت. لندن در اليرو مارستانيب م در1966سپتامبرسال  در شانزده

 (481: 1:، ج2113)الجبوری،   .شد سپرده خاك به بود، رعمرشياخ هایسال
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 غتاومانیسم در ل -3-1

گرايي و مانند آن است. از مداری، انسان، انسانکه به معنای مكتب اصالت بشر Humanismیواژه

به معنای homo به معنای خاك يا زمين است. از اين رو  "humus"ی التين واژه humble ی ريشه

 موجودات ديگر مقابل در آغاز، در واژه اينبه معنای خاکي يا انسان است.  humanusهستي زميني و 

خدايان  يا آسمان ساکنان يعنى ها،آفريده از ديگرى یمرتبه نيز و گياهان و حيوانات يعنى خاکى،

(divinus, deuslaivusبه کار مي ) ،(54: 1381رفت. )بيات 

به  divinitas""ی واژه ميانِ روحانيان، و محققان غرب، وسطاى قرون و باستان دوران اواخر در

اصطالح اومانيتاس  و گرفتمى نشأتاز معرفت و فعاليت که از کتاب مقدس هايي معنای حوزه

(humanitasبه معنای حوزه ) گذاشتند. از فرق شد،مربوط مى دنيوى زندگىهايي که به قضايای علمي 

-مى باستان يونان از فزاينده طور به و هاى رومىنوشته از را خود خام مواد بيشتر دوم، حوزه اين آنجاکه

ناميدند.  "هااومانيست"يا  "umanisti" را خود ايتاليايى بودند، معموالً که آثار اين مترجمان ت،گرف

 (62: 1383)زرشناس، 

 منطق، بيان، هایآرايه که شدمى اطالق درسى معارف از حوزه آن به "humanist" اساس اين بر

 اين که بود رو اومانيست فردى اين از گرفت.مى بر در را رومى و يونانى نويسندگان آثار و رياضيات

 (76)همان:ساختمي فراهم را هاآن های تدريسزمينه يا و کردمى تدريس يا ترجمه را موضوعات

Humanis ( نخستين1818اصطالحي است که در قرن نوزدهم ) بار در آثار انديشمندان آلماني به

ه توجه به آثار کالسيك يوناني و التين را مد کار گرفته شده است و اشاره به نوعي تعليم و تربيت داشت ک

ی اومانيسم اندکي بعد مطرح شد. نخستين سندی که اين اصطالح در نظر قرار داده بود. در انگلستان واژه

ی بوده است. او در اين آثار واژه 1812های ساموئل تيلور کالريج در سال رفت، آثار و نوشتهآن به کار مي
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که همان اعتقاد به کامال انسان بودن عيسي مسيح  هشناسانه به کار بردی نگرشي مسيحاومانيسم را درباره

 (55: 1381)بيات، در معنای فرهنگي آن به کار رفت.  1832بار در سال است. اين واژه برای نخستين

در فرهنگ انگليسي آکسفورد، اومانيسم به نظامي فكری و اعتقادی تعريف شده است که نيازهای 

ها را به جای ايمان به خدا از طريق عقل و خرد آدمي دهد و راه حل آنرا مورد اهتمام قرار مي بشری

 (8: 1391.)محمدی، کندجستجو مي

ادبي -اومانيسم جنبشي فلسفي»گونه شناسانده است: ی اومانيسم را ايندايرة المعارف پل ادوارز، واژه

غاز شد و به ساير کشورهای اروپايي کشانده شد. اومانيسم ی دوم قرن چهارم از ايتاليا آاست که در نيمه

دهد. سرشت انساني و نهد و او را ميزان همه چيز قرار ميای است که ارزش يا مقام انسان را ارج ميفلسفه

نمايد و همچنين به هر جنبشي که طبيعت حدود و عاليق طبيعت آدمي را به عنوان موضوع اتخاذ مي

)مناجاتي، « شود.های مختلفش موضوع خويش قرار دهد، گفته ميعاليق و محدوديتانسان را همراه با 

1389 :11) 

 یهای ديگر نيز انجام داديم، در يافتيم که برای واژههايي که در فرهنگ لغتبا بررسي

Humanism کنيم:ها اشاره ميت که در ذيل به تعدادی از آنذکر شده اسديگر معني  ينچند 

 ت.اهيت انساني، انسانيطبيعت و م -1

 مطالعه و پژوهش پيرامون علوم انساني.  -2

فكری که در خالل دوران تجديد حيات فرهنگي )رنسانس( به دنبال ايجاد  -نهضت فرهنگي  -3

 .به آثار برجسته يوناني و رومي پديد آمده است  رغبت و تمايل جديد نسبت

های انساني به طور مشخص بر تمايالت و آرمان ای خاص و يا حالتي از انديشه يا عمل که شيوه -4

 متمرکز گرديده است. 

خاص يا سيستمي از تفكر و انديشه که بر برتری و اولويت انسان بر اصول انتزاعي يا  یشيوه -5

 ورزد.   کيد ميأمتافيزيكي ت

ارتباطي با بدون اينكه  ؛ها است ها که مربوط به احتياجات انسان نظامي از اعتقادات يا معيار -6

 های ديني داشته باشد. ايده
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خاطر خويش نايل  ت و رضايتتوانند به سعاد  اعتقاد به اين که مردم بدون داشتن دين، مي -7

  (21:1381)نبويان،شوند

 اومانیسم در اصطالح -9-2

ای . گاهي به مجموعهه شده استئهای نسبتا متفاوتي ارامعنای اصطالحي اومانيسم تعريف یارهبدر

ها، قدرت و آموزش او اشاره دارد. گاهي اومانيسم به ها، ارزشويژگي از مفاهيم مرتبط با طبيعت انسان،

-شناسانه، انسانشناسانه، معرفتيك نظام فلسفي و منسجم و قابل شناخت که دارای ادعاهای هستي

ی ديگر اومانيسم به شود. در معناشناختي، اخالقي و سياسي است، اطالق ميشناسانه، آموزشي، زيبايي

 های انسان است.ی طبيعت و ويژگيهای تقريبا مرتبط دربارهی پرسشی يك روش و مجموعهمنزله

فرهنگ  یبرند که يكي از عوامل تشكيل دهندهی يك جنبش فلسفي و ادبي نام ميگاهي از آن به منزله

ق و يكساني ارائه نشده است؛ اما در بنابراين برای اومانيسم تعريف دقي (39: 1381)طلعتي، . جديد است

 های وی دانست.توان تمامي تعاريف را مرتبط با انسان و خصوصيات و ويژگيکل مي

اومانيسم در معنای  .انديك معنای خاص و يك معنای عام را در نظر گرفتهاومانيسم برای ای عده

نيروهای دروني انسان و آزاد خاص خود جنبشي فرهنگي در عصر رنسانس است که با هدف شكوفا کردن 

 ( 542: 1، ج1381)فوگل،  ؛ها از قيموميت کليسا به وجود آمدکردن دانش و زندگي اخالقي و ديني انسان

 را انسانى کمال طريق، آن از متفكران که اى است جنبه است، تاريخى مفهومى در اين معنا که اومانيسم

 شدند. جويا راستا اين در نيز را انسان تفسير و کردند جووجست تاريخ و در طبيعت جهان در

 (544:ص)همان

به  3و وارو 2گرفته شده است که در زمان سيسرون  1از اومانيتاس معنا، اين در اصطالح اومانيسم 

ناميدند که به معنای فرهنگ است؛ مي 4را پايديا مطالب آن يونانيان که بود انسان بهمعنای تعليم مطالبي 

فكری و حالتي روحي بود که  یبلكه يك شيوه ،در معنای عام خود نه يك جنبشاومانيسم »ولي 

 (39: 1381)طلعتي،  «.شمردشخصيت انسان و شكوفايي کامل وی را برهمه چيز مقدم مي

                                                   
1. Humanitas 

2. ciciro 

3. varo 

4. paideia 
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ها و بلكه جنبش فكری و نوعي تحول در ارزش ،ها هم معتقدند اومانيسم نه جنبش ادبيبعضي

هايي که مذهب برايشان پديد آورده بود روی ها از ارزشانسان .استخودآگاهي بيشتر از روح بشر 

های روشنفكر پس از در واقع انسان (41: 1393)مدني، گرداندند و به طبيعت و انسان توجه نمودند. 

هايي که مذهب برايشان پديد آورده بود، پيدايش شهرها به دنبال افزايش اطالع و آگاهيشان از محدوديت

 از آن روی گردان شدند و به انسان گرايي روی آوردند. آگاهي يافتند؛

اومانيسم طرز تفكری است که مفاهيم بشری را در مرکز توجه و تنها ای ديگر بر اين باورند که عده

دهد. به عبارت ديگر بشر را به رويگرداني از خالق خويش و اهميت دادن به خود  هدف خود قرار مي

 ساالریانسانبر طبق اين تعريف، اومانيسم يا همان  (111: 1383)قنبری، .خواند فرا مي ،وجودی و هويتي

مكتبي است که انسان را محور و مدار آفرينش قرار داده و با اصالت دادن به او اصالت خدا، دين يا هر امر 

 کند. غير بشری را نفي مي

نشاند. بنابراين در مياين مكتب انسان را يگانه حقيقت آفرينش فرض کرده و آن را به جای خدا 

-اش هرگونه انديشه متافيزيكي مانند وحي الهي را انكار ميتضاد با خدامحوری است و در شكل افراطي

بت جديدی به نام انسان اختراع کرده و پرستش آن را  ،کند. با فرض بشر به عنوان مالك و فرمانروای عالم

دوستي يا تكريم انسان که مورد نسان است نه انسانکند. اومانيسم در واقع به معنای پرستش اترويج مي

  (36همان:) .تاکيد اسالم و ساير اديان توحيدی است

 کند: معرفي مي چنين اين را اومانيسم مكتب ی آلمانيفيلسوف برجسته 5«لودويگ فويرباخ»

 (38 :1378جز انسان در نظر خود انسان نيست. )ديويس،  یچيز خداوند انسان است. یخدا انسان

فوق العاده اثرگذار معنوی، همان آرمان نيكي ی يك عامل به مثابه خداوند تصور: »نويسدمي وی

 عالم، خادم موجودات همة اومانيستي مكتب در ديگر، عبارت به( 43:)همان« کامال انساني است.

 .نيست خدا، حتي ديگری، موجود هيچ خادم خود، اما انسان، انسانند،

 مانند ی متافيزيكيانديشه با افراطي شكل به که است مكتبي نيسماوما بيان، اين با

 به تدين یحوزه از را انسان و است تضاد در آن، با مرتبط هایانديشه و الهي وحي

 (136،137:1391،)فيروزجاييکشاند.مي خداوند نفي و الحاد یحوزه
                                                   

1. Ludwig Feuerbach 
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ين واژه را در توصيف يادگيری اومانيسم را کشف جهان و انسان تعريف کرده و ا 1«ياکوب بورکهات»

 (111: 1376گرايانه به کار گرفته است. )بورکهات، جديد انسان

شود که در اروپا بر اثر آشنايي در تعريفي ديگر آمده است که اومانيسم به جنبشي فرهنگي اطالق مي

دف اين جنبش ه (57: 1381)بيات،  وسطايي پديد آمد.با فرهنگ باستاني در برابر آرمان فرهنگي قرون

ی نيروهای روحي و دروني آدمي و پديد آوردن انسان خودآگاه و رهايي عبارت بود از شكوفا ساختن همه

 (113 :)همان علم و زندگي اخالقي و ديني آدميان از قيمومت کليسا.

اومانيسم آمده است: اومانيسم حالت و کيفيتي از تفكر است که بر  و اما در تعريف کالسيك واژه

 (111: 1383)قنبری، . .اس منافع بشری و کمال مطلوب، بر اصول مذهبي و الهيات استوار استاس

 نويسد: در کتاب اومانيسم خود چنين مي 2توني ديويس

اومانيسم در حال حاضر و در مواردی که بخواهيم اين واژه را حفظ کنيم، به معنای آن است که »

ای که اين واژه صرفا به انسان به مفهوم بخصوص به گونه جوهر انسان برای حقيقت هستي ضرورت دارد.

 (38: 1378)ديويس،  «دقيق کلمه تعلق ندارد.

توان گفت دو معنای آن يعني معنای ادبي و معنای ها و معاني گوناگون اين واژه ميبا وجود تعريف

 ؛ه بيشتر مطرح استفلسفي بيشتر رواج يافته است و همچنين از ميان اين دو، معنای فلسفي آن امروز

 زيرا در دل خود به معنای ادبي نيز توجه دارد.

های تعيين کننده، ای از مفاهيم راجع به ماهيت، ويژگيبه مجموعه« اومانيسم»ی فلسفي واژه

اومانيسم در اين معنا يك  (41: 1393)مدني،  های افراد انساني اشاره دارد،ها، آموزش و ارزشتوانمندی

شناختي، شناختي، انسانشناختي، معرفتهای هستيسجم و قابل تمييز است که داعيهنظام فلسفي من

 (44: )هماندارد. شناختي آموزشي، اخالقي و سياسي خاصي را عرضه ميزيبايي

اومانيسم به معنای فلسفي آن همان انسان ساالری، بشر انگاری، يا اعتقاد به اصالت بشر در برابر 

انسان را يگانه حقيقت جهان  ،اين مكتب اين مطلب به اين معناست که .ستاعتقاد به اصالت خدا ا

اديان و يعني در شكل افراطيش در تضاد با خداگرايي است  ؛نشاندداند و به جای خدا ميآفرينش مي

                                                   
1. Jakob Burkhart 

2. Tony Davis 
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: 1382)ايلخاني، . انگاردالرقاب هستي و فرمانروای مطلق طبيعت ميکند و بشر را مالكآسماني را نفي مي

51) 

که  هتاريخ اومانيسم حكايت از آن دارد که اصالت دادن به انسان در برابر اصالت به خدا سبب گرديد

ديني رانده شوند. آزادی انسان از هر قيد و خدايي و بيها به سوی سكوالريسم و بيقدم به قدم اومانيست

ها و اصول اخالقي و... از کند و تساهل و تسامح و نسبيت ارزشبندی جز آنچه خود برای خود تعيين مي

با اين توضيح پيرامون معنا و مفهوم   (119: 1383)قنبری،  های تفكر اومانيستي است.ديگر مؤلفه

گرايي و تفكر اومانيستي در د که انسانوشخوبي روشن ميه های آن بها و شاخصهاومانيسم و برخي مؤلفه

-بيني اسالم هرچند انسان از جايگاه ويژهکه در جهاننقطه مقابل خداگرايي و متضاد با آن است. چه اين 

هستي انسان وابسته به خداست و تحت تدبير تكويني و تشريعي خداوند و  یای برخوردار است، ولي همه

نيازمند و وابسته به اوست و بدون امداد خداوند، در دو بعد تكوين و تشريع با مشكل مواجه خواهد شد و 

نيازی مطلق انسان است و انسان را استقالل و بي هکه همگي بيان کنند-ها يستبرخالف ادعاهای اومان»

به هيچ وجه انسان استقالل کامل ندارد،: زيرا حقيقت و ذات او  -دهدمحور و معيار همه چيز قرار مي

ها عين ذاتشان نيست و سلسله علل آنها به موجوداتي که هستي آن یمانند همه .وجودی امكاني است

  (97: 1392)حسني، « ي ديگر، متكي است.جاي

اين در  .کندت به او، اصالت را از خداوند سلب ميالاومانيسم انسان را در عرض خدا قرار داده و با اص

-رو بر اساس جهاناز اين .تواند در عرض وجود واجبي قرار بگيردحالي است که هيچ وجود امكاني نمي

ض خداوند قرار بگيرد و در طول خداوند قرار دارد و خواست و اراده تواند در عربيني توحيدی انسان نمي

 (119:)همان .او تابع خواست و اراده خداوند است

ای از معاني مورد استفاده برای اومانيسم از قرن چهاردهم تا پايان قرن نوزدهم را توان خالصهمي

 بندی کرد: چنين دسته

ی دستور زبان، معاني نويسندگان کالسيك است و بر مطالعه ای آموزشي که برآمده از آثاربرنامه -1

 ی اخالق تأکيد دارد.بيان، تاريخ، شعر و فلسفه

 های اوالتزام به مرکزيت انسان، منافع و ديدگاه -2
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 ی ابعاد وجودی انسان.اعتقاد به عقل، خودمختاری و استقالل به منزله -3

ی تنها وسايل مناسب برای کشف حقيقت جامعه اعتقاد به اينكه عقل شكاکيت و روش علمي -4

 انساني و ساختن آن است.

شود. از پايان قرن اعتقاد به اينكه بنيادهای اخالق و جامعه در استقالل و تساوی اخالقي يافت مي -5

همتايي انسان، روش علمي و عقل و ها چون بيای از اعتقادات اصلي اومانيستهای ويژهبيستم جنبه

های فلسفي همچون اگزيستانسياليسم، مارکسيسم، پراگماتيسم نمايان شده در نظاماستدالل 

  (118،1392)حسني:است.

 ی اومانیسمتاریخچه -9-9

در يونان  گردد.ی پيدايش اومانيسم به يونان و روم باستان باز ميمحققان بر اين باورند که تاريخچه

های ورتي انساني داشتند و موضوع شعر از حماسهباستان، خدايان، صفات و سجايای انساني و حتي ص

هومری تا واپسين دوره فرهنگ يوناني انسان و سرنوشت او بود. توجه به انسان در آن دوره به حد اعالی 

ی سوفسطائيان، انسان مقياس همه چيز بود. سقراط نيز در همان دوره خود رسيد و حتي در انديشه

به طور کلي بسياری از انديشمندان تاريخ فرهنگ يوناني را تاريخ تأکيد فرآوان بر خودشناسي داشت. 

( با زوال استقالل 116تا: دانند. )نوری کوتنابي، بيحيثيت انسان و استقالل فرد انساني مي وقوف به ارزش

و ی مسيحيت يونان، فرهنگ يوناني هرچند به صورت رنگ باخته به روم منتقل گرديد، اما باظهور و اشاعه

فرهنگي نيز در کنار رهبری  -حاکميت سياسين، با فرمان کنسانتي ،مي شدن آن در امپراطوری رومرس

های کليسا در قرون وسطي در مواجهه با ارزش انسان و کرامت او تفريط ديني تحت اختيار کليسا درآمد.

امر داشت که . کليسا اعتقاد به اين موجب واکنش افراطي در توجه به انسان و پيدايش اومانيسم شد

عقل و علم انساني مغاير دين و هرکار علمي  و هيچ اختياری از خود ندارد و انسان موجودی گنهكار است

دخالت شيطاني در امور عالم و عبوديت است و مردم نسبت به عقايد و افكار خود اختياری در برابر کليسا 

کش، بود. )فيلههشت از اختيارات کليسا فروش اراضي ب بخشش گناهان، مالكيت انسان، ، بنابراينندارند

1391 :64) 
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ها ها بر ضد کليسا، امپراطوریها و ناديده گرفتن کرامت انساني، نخستين مخالفتاين تفريطبه دنبال 

به سراسر ايتاليا و سپس آلمان، ن چهاردهم تا شانزدهم در قر ها در جنوب ايتاليا آغاز شد وودالئو ف

 اواخر در که رنسانس یگيرشكل و قسطنطنيه سقوط ازراه يافت؛ بنابراين پس لستان فرانسه، اسپانيا و انگ

)صانع گذاشت حيات عرصه به پا اومانيسم بار ديگر تفكر داد، ايتاليا رخ در یميالد سيزدهم قرن

 (51،1378پور:

 ،م و يونانمدعي احياء کرامت انساني بودند و ابتدا با زنده کردن ادبيات کالسيك روکليسا مخالفان 

های ديني با تكيه بر آزادی خرد و مخالفت با رياضت . آنان سعي در بازگرداندن آزادی از دست رفته بودند

درصدد بودند تا لذايذ جسماني را هدف نهايي بشر معرفي کرده و زهد و پرهيزگاری را عامل منفي در 

 (49: 1366. )ژيلسون، کسب لذايذ و سود تلقي کنند

های نظری و خود را به انديشه ،کم اومانيسم اين دورهکم شروع عصر جديدرنسانس و  در اواخر عصر

های فلسفي در آن کاشته همچون زميني بود که بذر انديشه ،تفكر رنسانس. تر کردتفكرات فلسفي نزديك

ساني چون که با پيدايش ک ایبه گونه. رو به رشد گذاشت ،نهال نورس آن ،شد و از اواخر اين دوره به بعد

اين نگرش در  «6و بارکلي 5جان الك ،4، آگوست کنت3، فوير باخ2، اسپينورا1، دکارت1فرانسييس بيكن»

 (88: 1395. )ماری، دو حوزه راسيوناليستي و آمپريستي خود را آشكار نمود

اين بيشتر از افراد ديگر بود؛ البته  مدرن در انتقال از قرون وسطي به عصردر اين ميان سهم دکارت 

در حالي که . کار او بيشتر سلبي و تخريب بنای گذشتگان بوداما  ،های نخست را برداشتگامن بود که بيك

-ستهناو را پيشگام مدرنيته غربي دا ؛ لذاريزی يك نظام فلسفي شدکار دکارت ايجابي بود و منجر به پي

 (268،1392)رحمتي:اند.

                                                   
1. Francis Bacon 

2.Dekart  

3. Spinoza 

4. Fevir bakh 

5. Auguste kent 

6. Jan lack 

7. Barecklei 
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او حتي خدا را پس از اثبات وجود  .خارج رسيد انسان شروع کرد و سپس به عالم دکارت از خودِ

خلق کرده دانست که نيرويي خردورز او را و متكلم ميصاحب عقل او خود را جانوری  .اثبات نمود ،خود

 (31: 1392)فورست،  است.

ی بود که نگرش انسان به خودش صبغه و آن اين ای ايجاد شددکارت به بعد تحول عمده یاز دوره

 .آگاهي بيشتری پيدا کرد ،ن و شخصيت خود و محور بودن خويشأش ،د گرفت و به جايگاهفلسفي به خو

اراسموس نيز يكي ديگر از پيشتازان اومانيسم بود که در مقابله با انحصارطلبي کليسا دست به اصالح 

س از گری صاحبان قدرت کليسا را در ميان انسان و خدا نفي کند. پديني زد و تالش کرد تا نقش واسطه

اختيار در مقابل کليسا در آمده اين اقدام و از آنجاکه انسان در قرون وسطا به صورت موجودی منفعل و بي

ی ی آزادی از دست رفتهی رنسانس رواج نهضتي بود که در راه اعادهی طبيعي اين امر در دورهبود، نتيجه

افراطي به انكار آنچه با نام دين بر او انسان ابتدا به اصالح ديني همت گماشت و پس از چندی به نحوی 

 (69: 1391کش، )فيلهيل کرده بودند، دست زد. متح

ی ترسيم سيمايي زشت و کريه از دين که در عهد ميانه از طرف صاحبان کليسا صورت در نتيجه

در ی رنسانس آغاز شود که سعادت آدمي را گرفته بود، آن بود که نهضتي تحت عنوان اومانيسم در دوره

  (76:)همانبازگشت به روزگار باستان و به بياني ديگر بازگشت به آن روزگار بداند.

آنان عقيده داشتند که آن روزها انسان بدون تقيد به دين و کليسا و حاکمان کليسا به استعدادهای 

 پذيرکرد و راه رسيدن به آن عصر از مجرای فرهنگ و ادبيات کالسيك امكانوجودی خويش تكيه مي

که در قرن چهاردهم، يكباره در ی ميانه ادامه داشت، تا ايناست. اين جريان به ويژه در بخشي از دوره

ايتاليا گرايش آشكار به فرهنگ باستان نخست ناآگاهانه و سپس آگاهانه به طور انفجارآميز پديدار شد و 

 خود که یعنوان موجود به سانان به که بود آنجا در و يافت سراسر غرب انتقال به پس از آن اومانيسم

 (121: 1371)فروم،  .يافت ارزش انسان یآزاد و عقل و شد نگريسته باشد سرنوشتش بر حاکم توانديم

 اند:در نظر گرفتهبرای اومانيسم  را از رنسانس تا امروز سه دورهمحققان 

 اومانيسم رنسانس )از رنسانس تا قرن هجده(-1

 هجدهم()قرن  اومانيسم عصر روشنگری-2
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 اومانيسم مدرن )از قرن بيستم به بعد(-3

ی تا به وسيلهپرداختند های فرهنگي و اموزشي برنامه یها به ارائه، اومانيستدر اومانيسم رنسانس

ها هنر نوشتن و صحبت کردن را بگسترانند و اين امر را در مطالعه آثار متقدمين )فيلسوف يوناني و آن

 (212: 1385ردند.)سعيد، کوجو ميجست روم باستان(

تاکيد بر عقل انسان که در قرن هفدهم و هجدهم شكل گرفت؛ ويژگي بارز اومانيسم عصر روشنگری 

بيني خوش ،های اين دورهکه اومانيستبود در اين  ،قبل و بعد یاز اومانيسم دورهتمايز آن که وجه بود 

وليت پيامدهای آن ئيرش مسذهان و پبسياری به قدرت عقل انساني در توصيف و نظم بخشيدن به ج

 (114،1376ند.)فوالدپور:داشت

اگزيستانسياليسمي و  در دوران مدرن چهار الگو از اومانيسم )اومانيسم مارکسيتي، پراگماسيتي،

اما  بودند، که سه الگوی نخست با اومانيسم عصر روشنگری دارای درونمايه مشتركشد مطرح  هايدگری(

 (57: 1391)جراحي،  .گونه ارتباطي با آن نداردچاومانيسم هايدگری هي

ها در اند، اما با آنهای عصر روشنگری در تاکيد بر عقل انساني مشتركها با اومانيستپراگماسيت 

های عصر های اگزيستانسياليست هم همچون اومانيستتاکيد بر آزادی انسان مخالف هستند، اومانيست

 برتری عقل انسان مشكل دارند، کنند و در مقابل با تقدم وفراواني ميروشنگری بر آزادی انسان تاکيد 

ها وجه له استقالل و تساوی انسانأهای عصر روشنگری در مسهای مارکسيتي با اومانيستاومانيست

 (49: 1366هستند. )ژيلسون، له اختيار و آزادی انسان با آن در تقابل أولي در مس ،اشتراك دارند

 اصول فکری اومانیسم:و   مبانی -9-4

محوريت انسان است.  همان که دارد وجود مشترکي یها نقطهاومانيست یی همهانديشه در

 يافته شكل هاييمؤلفه از هايش،ی نحلههمه ی مشترکي درنقطه چنين به باتوجه اومانيسم

 :شودمي اشار هاآن از برخي به که است

تواند با آن ارتباط سان طبيعت است و او با حواس خود ميقلمرو انگرایی(: ناتورالیسم )طبیعت -1

بنابراين متافيزيك و امور غيبي تحقير شده و توجه به جهان غيرمادی برای حل مشكالت برقرار کند؛ 
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های اقتصادی، سياسي، پس تمام نظريه .ارزش کردن عقل انسان استبشر، تالش برای ضعيف و بي

 (141: 1392)حسني،  عدالطبيعي دور باشد.... بايد از مباني مابو فرهنگي

طبيعي است که بر ساختار و رفتار عالم طبيعي حاکم است و  قوانينِ ها بر اين باورند کهاومانيست

. سامان قوانين طبيعي استه کشف و انتشار ب ،و آماج دانشهستند  مخلوق صرف همين قوانين ،کائنات

طبيعت را هدفي نيست. معموالً اين معنای  و عيت نداشتهکه روح، شبح و خدايان واقهمچنين معتقدند 

اند که هرچه  نامند. خدا باوران مخالف اين انديشه يا فلسفي مي گرايي متافيزيكي طبيعتگرايي را  طبيعت

  .دارند نيز اعتقاداند  به ايزد يا خداياني که طبيعت را آفريدهو آنان  هست طبيعت است و ديگر هيچ

برای معيار  ،اگر نقاشي»که  نقاش برجسته رنسانس چنين نقل شده است 1«وناردو داوينچيئل»از 

 ،بيعي را مطالعه کندط ءاما اگر او اشيا ؛تحسين اندکي است یشايسته ،خود تصاوير ديگران را بيافريند

-آن کس که غير از طبيعت معياری برای خود بردارد... خويشتن را بيهوده خسته مي برد...ثمره نيكو مي

 (551: 1، ج1381)فوگل،  .«سازد

مالك  ؛امور و مرکز عالم است یانسان ميزان همهها، دگاه اومانيستدر دي ها:انسان منبع ارزش -2

های اومانيستي از گرچه برخي گرايش ؛گذاری شودتمام امور بايد توسط او ارزش و مطلق هستي اوست

نظمي اجتماعي ليكن اين پايبندی فقط برای جلوگيری از بي ،گويندمذهب و اعتقاد به خدا سخن مي

آزادی او را هدف و شناخت خدا را وسيله  انسان و ،های خداپرستها نيز اومانيستشدر اين گراي. است

و راه حل مشكالت بشری را بيش از دانند ها مي( آنان انسان را منبع ارزش73: 1391)رجبي،  دانند.مي

  .دنجوياز رهگذر عقل و خرد آدمي مي ،دنايمان به خدا جستجو نماي یآنكه در حوزه

قدرت و سرنوشت انسان به خود او ها در ديدگاه اومانيست ر آزادی و اختیار انسان:تاکید ب-3

های دوران رنسانس بر اين امر اعتقاد اومانيست .واگذار شده است و حاکميت تقدير الهي مردود است

. دتاريخ، طبيعت و دولت مسلط شون توانند بر دين،افراد از قيد کليسا و دين آزادند و ميداشتند که 

 (51: 1374)حلبي، 

 

 

                                                   
1. Leonardo Davinchi 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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Human has a special position in contemporary Arab poetry. This attention and tendency to 

human in the poetry of al-Haidari, a contemporary Iraqi poet, is more outstanding, as it can 

be said that writing of man and humanism is one of the characteristics of his poetry. Al-

Haidari can be considered as the first contemporary Iraqi poet to focus on human beings 

and also to focus on human as it has the pivotal role in the literature. Although he has 

practically devoted all of himself to poetry, he is distinguished from many contemporary 

poets regarding human concerns and the value of human dignity and centrality. The poet's 

attention to humans can be traced back to the school of humanism. Since attention to 

humans, his troubles and preoccupations have always been the main concerns of this great 

poet. In this essay, we tried to investigate the components of humanism in the poetry of the 

Iraqi poet using the descriptive-analytical method and then also to study the human image 

in his work. The findings of this research indicate that the long poem has been greatly 

affected by humanistic school, and human beings plainly have a significant position in his 

poem. In his poem, emphasis is placed on human liberty, discretion and rationalism, and 

humanism has been summed up in his poems in such themes as family, love, death, life, 

grief, loneliness and abandonment, oppression and injustice by cruel tyrants and 

emancipation from inefficacy (futility). 
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