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چکیده:
هم زمان با مشروطیت ،اندیشة مادی گرایی در آثار برخی از اندیشمندان آن روزگار ،مانند میرزا ملکم
خان و ،...راه یافت و بعد از وقوع انقالب کمونیستی در شوروی ،این اندیشه با آرمان خواهی روشنفکران
ایران در بارة آزادی و عدالت همراه گشت .با نفوذ حزب توده در ایران ،اندیشة مادیگرا به عنوان تفکّری
مترقّی ،در میان شاعران رواج بیشتری یافت .اندیشة مادی گرا ،پیوند انسان را با دین ،کم رنگ ساخته و
اندیشه های غیرالهی برگرفته از اومانیسم ،مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم را جایگزین آن می کند .مهمترین
شاخص این نوع اندیشه را میتوان درنوع نگاه و باور شاعران به خدا ،دین ،انسان ،طبیعت ،جامعه،
دیالکتیک تاریخی ،ناامیدی و پوچگرایی دانست .احمد شاملو ( )4031-4031شاعر و ادیب معاصر ،اندیشة
مادیگرایی را در اشعارخود بیان کرده است .افق انتظارِ غالب در شعر شاملو از نوع افق انتظار مادی است.
در اندیشة او زنجیرة تکامل ،دیالکتیک ماده و روح به دیالکتیک انسان ،طبیعت ،تناسخ و ...شکل گرفته و
جایگزین اندیشة خداباور شده است.
کلید واژهها :احمد شاملو ،مادّیگرایی ،غربگرایی ،شعر معاصر فارسی.

تاریخ دریافت مقاله9318/7/2 :

تاریخ پذیرش نهایي9317/1/22 :

 - 9نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئولmahdimaleksabet@yazd.ac.ir :
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 -4مقدّمه
نهضت مشروطيت ایران ( 9272ش) كه سرآغاز دگراندیشيهای نوین در همة ابعاد
اجتماعي و انساني ایران به شمار مي رود ،سبب شد كه ادبيات معاصر ایران نيز پياا آور
ارزش و اندیشههای تازه در حوزههای فرهنگ ،سياست ،اجتماا و فلسافه باشاد .ایان
ادبيات از مکاتب و جریانهای ادبي و فلسفي جهان نوانادیش غار

تا ير پاذیرفت و

سرچشمههای اصلي تحوّل نظا فکری شاعران و نویسندگان آن ،برای تحول بنياادی در
شکل ،محتوا و ماهيت ادبيات ،رهاوردی برون مرزی به شمار ميآید .چنانکه گفته ماي-
شود« :هرچه زیبایي و لطف در شعر امروز ایران دیده ميشاود ،حاصال پيوناد درتات
فرهنگ ایراني و درتت فرهنگ اروپایي است .در تما ذرّات و مولکولهای معنيدار و
متعاليِ این تالقيّت جای پای شعر و فضاا و بالغات و اساطوره و اد

اروپاایي قابال

تعقيب است» (شفيعي كدكني .)931 :9311،از نظر محتوا نيز نو اندیشه و تفکر جااری
در آن ،صورت تركيبي از دو یا چند فرهناگ نااهمنون مصانوعي و التقااطي باه تاود
گرفت.
عالوه بر این ،پس از شهریور  ،9321تعدادی از شاعران اندیشهمحور ،افکارشاان در
راستای دستناههای ایدئولوژیکي و جریانهای فلسفي ،سياسي و اجتمااعي ناوین قارار
گرفت و ننرش ساتتارشاکنانهای نسابت باه مقدساات ،باورهاای دیناي ،جهاانبيناي
توحيدی و جهان هستي در اشعارشان نمود یافت .نقطاة مركازی ایان نواندیشاي ،نفاي
باورآنان نسبت به ماهيّت تدا ،ادیان الهي وهمچنين نو نناه آنان باه انساان ،طبيعات،
جامعه و محيطهاای اجتمااعي ،دیالکتيا

تااریخي ،فقراجتمااعي ،تناساخ ،نااميادی و

سرانجا پوچگرایي است.
البتّه ،فرو رفتن به عمق عالم هستي و مباحث واجبالوجود از دیر بااز ،در جاوهرة
ادبيات سنتي ایران ،رواج داشته كاه اغلاب دارای ارزش افازودههاای مثبات بار محاور
جهانبيني الهي بوده است و با آنچه در ادبيات نوین تجلي یافته تفاوت بنياادی دارد .در
دوران معاصر ،شعر نيمایي و بویژه شاتة شعر سپيد ،با باز شدن ظرفيت شکلي و اركان
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عروضي آن و نيز شوق جاذ

مباحاث فلسافه و فرهناگ جدیاد ،باه صاورت مركاز

نواندیشي مادیگرایانه در آمد.
ی

اصل مهم و ت يرگذار بر گسترش اندیشة مادی گرایي در شعر نيمایي ،گرایش

حزب اي و سياسااي شاااعران و نيااز ورود آنااان بااه تشااکيالت سااازماني و مبااارزههااای
ایدئولوژیکي احزا

و سازمانها در دورة رقابت قدرتهای بينالمللاي در ایاران باوده

است .در فاصلة سال های  ،9321 – 9328افزون بر پنجاه گروه ،انجمن ،تشکل ،حاز
و سازمان سياسي ،ملاي و ماذهبي در مملکات و باویژه ،در باين طبقاة روشانفکران و
دانشناهيان فعاليت داشته اند (پارسا بنا .)232 -237 :9373 ،
از ميان انبوه جریانات سياسي و اجتماعي ،حز

توده ،نهضت ملي ،نهضات آزادی،

سازمان مجاهدین تلق و  ...فعاليت بيشتر و ت ير ماندگارتری بر اذهان طبقاة روشانفکر
داشتهاند و استراتژی فکری و اعتقادی آنان نيز روشامند و ماورد عالقاة شااعران باوده
است .تعدادی از فعاالن سياسي  -ادبي در حوزة شعر مانند :نيما یوشيج ،احماد شااملو،
مهدی اتوان الث ،ساياوش كسارایي ،ناادر ناادر پاور ،هوشانگ ابتهااج و...زمااني در
تشکيالت سياسي -اجتماعي این احزا

و جریانات سياسي با اندیشة بيشاتر چا گارا

فعاليت داشتهاند (آبراهاميان.)491 :9371 ،
در همين بازة زماني مقابلة جهانبيني الهي و مباني آن با جهان بيني ماادی گارا در
فضای روشنفکری و دیني به گونهای گسترده جریان داشته و متفکراناي مانناد :مرتضاي
مطهری ،علي شریعتي ،احسان طبری ،رضا براهني و ...در آ ارشان ،بنا به مشر

فکاری

تود ،به تحليل و تفسير این تقابل ميپرداتتهاند .براهني در موضو التزا لقاح اندیشاة
مادیگرایي با شعر مدرن ،با ت كيد ،سخن گفته است« :شاعرعارفي اسات كاه باه جاای
معبود ،ميتواهد با اشياء پيوند یابد .شاعر ،عارفي است سر باه ساجده نهااده در معباد
اشياء و انسانها» (براهني .)2 :9344 ،او همچناين ،در تحليال تاود از مبااني اساال و
توحيد از منظر تاریخ ،جامعه و طبيعت به این نتيجاه رسايده اسات« :اساال در مادیات
طبيعت ،وحدتي مي بيند و مي تواهد این مادیت طبيعت به صورت معنویتي ،تبدیل باه
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نوعي وحدت اجتماعي بشود .یعني اسال از طریق اشارات عيناي باه حركاات طبيعاي،
نظا موزون طبيعت را به انسان گوشزد مي كند و مي تواهد كه انسان با درک این نظا
موزون طبيعي ،به ادراک نوعي نظا اجتماعي نایل آید .به همين دليل ،چنين به نظر مي-
رسد كه توحيد فقط الهي نيست؛ بلکه مادی و اجتماعي نياز هسات .همااهنني ماادی،
اجتماعي و الهي ،در القای ی

جهانبيني مبتني بر وحدت و هماهنني ،اساس سياسات

دین اسال را تشکيل ميدهد» (براهني.)42 :9313 ،
با این گونه نقد و تحليلهای ماركسيستي و نيز درگيری ایادئولوژیکي شادید باين
این دو قطب بزرگ جهانبيني ،روشنفکران ایران در فاصلة  9321تا  ،9328دینگریازی
به صورت شاتصة روشنفکری درآمد و در نتيجه ،اغلب شاعران روشنفکر این تصيصه
را در شعر و گفتار تود نمود دادهاند.
 -2پیشینة پژوهش
هرچند كارنامة شاملو پژوهي پر برگ و بار است ،اما تااكنون تا ليف یاا پژوهشاي
مستقل و جامع با رویکرد تحليل محتوایي اندیشة شاملو ،نقد نقطة اتصال جهاانبيناي و
ت يرپذیری وی از اندیشة مادیگرایي صورت ننرفته است .ایان اتفااق مهام و جریاان
ساز در دید منتقدان و تحليلگران شعر نيمایي كمتر در معرض بررسي و توجاه باوده و
فقط گاهي ،اشاره ای كوتاه به كليّت آن شده است.
رضا براهني در كتا

طال در مس ( ،)9348در موضو شناساندن كتا

باغ آیناه از

شاملو ( ،) 9331باه صاورت كوتااه ،اشااره ای بار گارایش شااملو باه شااتة الحاادی
اگزیستانسياليست دارد« :گویي شاملو مي تواهد به ی

نو انتخا

اگزیستانسياليساتي

برسد .ت ير شعرا در باغ آینه كم [است] ولي ت ير نویسندگان اگزیستانسياليست را نمي-
توان نادیده گرفت» (براهني.)9327:331،
عبدالعلي دستغيب در كتا

نقد آ ار احمد شااملو ( ،)9322اشاارهای باه وجاود

اندیشة اگزیستانسياليسم در این ا ر شاملو دارد« :مشخصترین ویژگي ]كتا [ بااغ آیناه
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گریااز از پيرامااون و گاارایش بااه مسااائل فلساافي اگزیستانسياليسااتي اساات»(دساات-
غيب.)9383:11،
تقي پورنامداریان در كتا

سفر در مه ( ،)9328اشارههایي به وجود اندیشة ماادی-

گرایي در اشعار شاملو دارد« :اما برای او كه تنها به زمين مياندیشد و تنها جسم را باور
دارد ،چنين معجزهای وجود نميتواند داشته باشد .تربيت ذهني شاملو او را در عين بي-
پناهي نيز متوجه آسمان نميكند .او كه اميدی به آسمان ندارد ،توسل به زمين ميجوید»
(پورنامداریان.)948 :9379 ،
البته صاحبنظران دینری تالش دارند اندیشة ماادیگرایاي شااملو را باه گوناهای
دینر و در راستای فضای حاكميتي جامعه بررسي كنند؛ چنانکه محمد بقاایي ماكاان در
مقالة «شاملو و عالم معنا» ( ،)9374مينویسد« :گرچه شاملو شاعری زميناي اسات ولاي
غالب موضوعات و مضامين آ ارش در قالب مصطلحات مابعدالطّبيعي و مفااهيم مارتبط
با عالم معناست»(بقایي ماكان .)13-914 :9374 ،نویسنده شاملو را نهتنها شااملو از نظار
باطن ،بلکه حتي صورت ظاهری وی را نيز به صورت «جمالي معنوی»! ميداند و اذعان
دارد كه« :شاملو تاطرش به شدت تعلق به مفاهيم مابعادالطبيعي و مجارد دارد و حتاي
آنها را به عنوان اموری قابل پذیرش مطرح ميسازد .منتها با نناهي متفاوت از برداشت-
های سنتي و بيآنکه تردیدی در حقيقت داشته باشد .او اگار از تادا و روح و نفاس و
جان و معاد و دوزخ سخن مي گوید ،این ها را اموری یقيني مايداناد» (بقاایي ماكاان،
.)13-914 :9374
شاملو از ميان سرودههای تود ،یکي از بحاث براننيزتارین شاعرهای تاود را كاه
زمينة مادیگرایانه در آن به شکل نمادین بازتا

یافته است ،به نا «اشارتي» ،باه تاانم

ایران درّودی ،نقاش معاصر ،تقدیم كرده است .ایران درّودی در گفتنویي دربارة شااملو
گفته است« :احمد شاملو یکي از كساني بود كه در نفي تادا باه تادا رسايد .ماثالا در
همين شعری كه به من هدیه كرده است :سکوت آ  /ميتواند تشکي باشد ... /و یا آن
جا كه ميگوید :همسایه مرا كه بينانه با اميد و تداست ،تصویر كن ،نشان ميدهاد كاه
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شاعر این سطرها نميتواند منکر وجود تدا باشد .شاملو بيشتر از من و شما و بيشاتر از
بسياری از مدعيان ،به دنبال تدا بود .آد چيزی را كه گم نکرده باشد به دنباالش نماي-
گردد» (مظفری ساوجي ،9371 ،ص.)241:
شفيعي كدكني نيز در كتا

با چراغ و آینه ( ،)9311در پيوند وجود اندیشة ماادی-

گرایي و اومانيستي در شعر شاملو ،چنين مينویسد« :آنچه شاملو معناً باه شاعر فارساي
داده است ،گسترش بينهایت اندیشه های اومانيستي است كه از مشروطيت ،آغاز شاده
و در شعر او به اوج ميرسد .هيچكدا از شاگردان نيما و تود نيما تا این حدّ بر مبناای
اومانيسم – تا سرحدّ ِ اصرار بر اته ایسم – پافشاری نکردهاند» (شافيعي كادكني:9311،
.)312
این استاد در فرازی دینر ضمن اشاره به اندیشة سنتشکنانه و عباور از سانت در
اشعار فروغ فرتزاد ،به وجود اندیشة الحادی در شعر شاملو و اتاوان نياز اشااره دارد:
«شاملو و اتوان با همة ستيزة آشکاری كه گاه با الهيّات و سنّت الهياتيِ حاكم داشتهاناد،
نتواستهاند چنين گذاری را ،در بيانِ هناریِ تاویش ،آینناي كنناد -گيار صاری تارین
رویارویي با الهيّات را نيز در شعر تود عرضاه كارده باشاند» (شافيعي كادكني:9311 ،
.)211
عيسي امنتاني با هدف بررسي ت ير مکتب فلسفة وجودی (اگزیستانسياليسام) بار
ادبيات معاصر ،كتابي با ناا اگزیستانسياليسام و ادبياات معاصار ایاران ( )9312تا ليف
كردهاند كه در آن ،به ت يرپذیری شاملو از این مکتب توجه دارد.
پروین سالجقه در كتا

اميرزادة كاشيها ( ،)9313در بحثي كوتاه ،با عنوان «تادا

در شعر شاملو» ،بر دو سویه بودن نظر شاملو دربارة تدا از نظر نفاي و پاذیرش ساخن
گفته است (سالجقه.)921 :9313 ،
همچنين در مقالهای با عنوان «جلوههای مختلف تداباوری در شعر اتاوان ،فاروغ
و شاملو»(واعظ زاده )22 -21 :9371 ،به صورت محدود به ایان موضاو توجاه شاده
است .مقالهای نيز با عنوان «واكاوی برونمتني و درونمتني اشعار متعهّد شاملو در دهاه-
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های بيست و سي» (مل

پائين و دینران )18 – 18 :9312 ،با محتوای تعهد سياساي و

حزبي شاملو در سرودن شعرهای سياسي انتشار یافته كه چندان ،به اندیشة جهانبيناي و
مادیگرایي او واردنشده است.
 -0مبانی نظری پژوهش
نحلة فلسفي ماادیگرایاناة ت يرگاذار بار اندیشاة شااملو ،ریشاه در آ اار و افکاار
اندیشمندان غار

چاون :گئاورک ویلهلام فاردریش هنال (Georg) ). 9881 -9739

 ،)Wilhelm Friedrich Hegelكاااارل مااااركس (،)Kar Marx( ). 9797 -9773
فریدریش اننلاس ( ،)Friedrich Engels( ). 9721 -9712فریادریش نيچاه (– 9111
Nietzsche( ) 9744

 ،)Friedrichماااااااارتين هایااااااادگر (). 9771– 9181

( ،)Martin Heideggerآلبر كامو ( )Albert Camus( ). 9193 – 9111و ژان پل سارتر
((Jean-Paul (Sartre ). 9112-9171دارد .از ميان این شخصيتها ،ت ير اندیشاههاای
دو چهره به یقين بيشترین نمود را دارد و ما در ایان مقالاه بيشاتر باه نظریاات نيچاه و
سارتر ت كيد داریم.

نظریات نيچه ،فيلسوف الحادی قرن نوزدهم ،در كتا های حکمت شاادان ،چناين
گفت زردشت و فراسوی ني

و بد ،مورد توجه و اقبال شاملو بوده است .نيچه در ایان

كتا ها ،عالوه بر این كه عليه حاكميت كليسا و آیين مسي ( ) ،حمالت تندی ميكند،
ادعا دارد كه در این دین ،انسان ارزش ذاتي تود را از دسات داده و باا وجاود نياروی
فراوان و توانایي و استعدادهای ذاتي و اكتسابي ،ميبایست به چشم ی

موجود گنهکار

به آن توجه شود .او در این راستا نظریة مشهور تود را كاه «تادا مارده اسات» و «اابَار
انسان در جهان حاكميت مطلق دارد» مطرح ساتته اسات .در حکمات شاادان از زباان
دیوانهای ميگوید:
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من هم این

به شما تواهم گفت تدا كجا رفته است .من و شاما ،یعناي ماا ،او را

كشتيم .ما ،همه ،قاتل هستيم...آیا صدای گوركنها را كه تادا را دفان مايكنناد نماي-
شنویم؟...تدا مرده است! ما او را كشتيم (نيچه.)912-913 :9388 ،
دومين فيلسوف كه بيشترین ت ير مادیگرایانه بار شااملو و انساانگرایاي او داشاته
سارتر ،فيلسوف الحادی فلسفة اگزیستانسياليسم در قرن بيستم است .بخشي از نظریاات
سارتر عالوه بر این كه در كتا

مشهور اگزیستانسياليسم و اصالت بشر ،بيان گردیده در

نمایشنامة معروف شيطان و تدا و  ...نيز ارائه شده است.9
سارتر در نظری ميگوید« :اصطالح اصالت بشر را به كار مي بریم كاه بناویيم در
جهان ،قانوننذاری جز بشر نيست...بشر در وانهادگي ،دربارة تاود ،تصاميم مايگيارد»
(سارتر.)81 :9319 ،
 -1مادّهگرایی یا ماتریالیسم
ماتریاليسم شاتهای از فلسفة ماركسيسام اسات و ماركسيسام نياز از تکاوین نظاا
كمونيسم شکل گرفته است .در عين حاال ریشاههاای اصالي كمونيسام نياز باه نظاا
سوسياليسم اجتماعي و مردمي ميرسد .در حوزة فلسفة اجتماعي ،ماتریاليسم در مقابال
مکتب فلسفي ایدآليسم ،شکل گرفته و ایدآليسم یا اصالت ذهن ،نياز از جملاه مقاوالت
فلسفي كانت و هنل ،قبل از ماركس ،پيرامون شاناتت هساتي و پدیدارشناساي ماادی
بوده است.
البته هستة اصلي ماتریاليسم جدید را ،ابتدا به ی

فيلسوف چ گرای آلمااني ،باه

نا لودویگ فوئرباخ ( )Ludwig Feuerbach( ). 9714 – 9782نسبت مايدهناد .دورة
تکوین و تکامل این ماتریاليسم در قارن بيساتم نياز از طریاق تفکارات و اندیشاههاای
فيلسوفان نامداری چون مااركس و اننلاس تجدیاد یافتاه و آ اار فلسافي ،اقتصاادی و
اجتماعي آنان حيات بخش این مکتب شده است.
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در ی

تحليل ساده ،ميتوان گفت كه بنياد جهانبيني در ماتریاليسم اینگونه اسات

كه واقعيت ذاتاً ،مادی است و هر آنچه در هستي وجود دارد ماده یا انرژی است و هماة
چيزها از ماده تشکيل شدهاند .به عبارت دینر ،ماده تنهاا چياز اسات و واقعيات عماالً
همان كيفيتهای در حالِ رخ دادنِ ماده و انرژی است.
در نناه ماتریاليستها ،امور غيرمادی ،مانند روح و معنویت ،تصلتي از مادّه و نياز
تابعي از تركيب و تجزیة مواد هستند .هيچ چيز در ورای ماده وجود ندارد و هماه چياز
در ماوراء به هيچ ميرسد .از منظر تاریخي نيز ،ماتریاليسام مااهيتي الحاادی و كفرآمياز
داشته است« :ماتریاليسم نخساتين فلسافهای اسات كاه پاس از الحااد و نفاي و انکاار
مجردات ،در شخص ظاهر ميگردد ،نخستين فلسافهای نياز هسات كاه پاس از تزلازل
اركان دین رسمي در ميان قومي پيدا مي شود» (ویل دورانت.)44 :9371،
ی

بخش مهم از اندیشه و نظریههای موجود در ماتریاليسم جدیاد نياز بار محاور

انسان ،جامعة انساني و یا انسانيت اجتماعي ميچرتد .در این بخش ،عاالوه بار اینکاه
عالم هستي ،انسان و حقيقت از منظر جامعه شناتتي مورد مطالعه است مااده و مادیاات
اقتصادی ،اصالت یافته و از حقيقت مطلق برتر دانسته ميشوند.
از نظر فردگرایي نيز انسان و انسان گرایي و این كه انسان نيز واقع گرایاي محا
دارد مورد ت كيد است؛ چنانکه« :ماركس جوان این مطلب را با حرارت فراوان ،یادآوری
مي كند كه انسان ،انسان را مي آفریند ،یعني هم تود و هم انساانهاای دینار ...و ایان
واقعگرایي انسانگرای دیالکتيکي است» (گورویچ.)997 :9329،
این نو ننرش تازه و مهم نسابت باه انساان ،زميناة الز را بارای طارح مکتاب
اگزیستانسياليسم و اصالت وجود انسان فراهم نمود.
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 -5بحث و بررسی
 -4 -5جلوههای اندیشة مادیگرایانه در شعر شاملو
ت يرپذیری شاملو از اندیشة مادیگرایي در چند شکل قابل طبقهبندی است :شاکل
اول كه صورتي از ستيز با ماهيت واجب الوجود و مقدساات دیان را دارد باه صاورت
تصویرآفرینيهای زباني و شعری در قالب مفردات ،تركيبات و جملهوارههاای واژگااني
ظاهر شده است .این شيوه پيش از این نيز در نوشتههای نيچه ،كامو ،ساارتر و  ...ماورد
توجه بوده است.
در این شيوه ،نناه شاعر سرشار از بياحترامي ،توهين ،تحقيار و دهانكجايهاای
نازیبا نسبت به مقدسات است .شکل دو كار شاعرانة شااملو ،هماناا طارح پااره ای از
مباحث فلسفي و كالمي مربوط به دین و مقدسات آن در شعر و ارائة استدالل و جدَل-
های ناقص شبه فلسفي در موضو نفي و منسوخ دانستن آنهاست؛ موضو هایي مانناد:
تداوند ،اصالت انسان ،اصالت ماده ،جهان هساتي ،آتارت ،بهشات ،جهانم ،پياامبران،
حضرت مسي ( ) ،تناسخ و...كه به صورت موردی و پراكنده ،در اشعار وی دیده ماي-
شود.
در این مقاله ،به سبب محدودیت حجم ،فقط سه موضو  :تقاد اصاالت مااده بار
ماهيت ،اصالت انسان و تناسخ ارواح نقد و بررسي شدهاند.
 -2 -5مادیگرایی در شکل تصویرآفرینیهای زبانی و واژگانی ترکیبی
«ای تداوندانِ توف اننيزِ شب پيمانِ ظلمت دوست»(شاملو« ،)922 :9378،ظلمت
آباد بهشت گندتان» (همانجا)« ،فردوسِ ظلم آیين» (همانجا)« ،انسان ر

الناو هماة

تداهاست» (همان« ،)291 :تدایانِ همه آسمانهایت/بر تااک افتادناد» (هماان،)228 :
«نفرین تدایان» (همان« ،)228 :تدایان نجاتم نميدادند» (هماان« ،)239 :سيصاد هازار
تدا» (همان« ،)238 :چيزی عظيمتر از تما تدایان» (همان« ،)217 :انسان شايطاني كاه
تدا را به زیر آورد» (همان« ،)282 :ميان آن همه تدایان كه تحقير كردها »(همان،)273:
«تدایي در زنجير»(همان« ،)211 :پيا آورانِ تدایي جالد و جبر كار»(همان« ،)313 :من
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از تداوندی كه درهای بهشتاش را بر شما تواهد گشود ،به لعنتاي ابادی دل تاوش
تر  /همنشيني با پرهيزكاران و همبستری با دتترانِ دست ناتورده ،در بهشتي آنچناان،
ارزانيِ شما باد!» (همان« ،)318 :ای تدا گر ش

نبودی در مياان» (هماان« ،)323 :مان

همة تدایان را لعنت كردها  /همچنان كه مرا تدایان» (همان« )381 :تاو از تورشايدها
آمدهای...در تلئي كه نه تدا بود و نه آتش»(همان« ،)371 :عيسي بر صاليبي باي هاوده
مرده است» (همان« ،)312 :تداوند بيمار» (همان« ،)312 :انسان تداسات /گار كفار یاا
حقيقت مح

است این سخن /انسان تداست /آری این است حرف من»(همان،)428:

«تدایي گم شده» (همان« ،)427 :در این گورستان تدایان» (هماان« ،)488 :تادایان از
ميانه برتاسته بودند و دینر /نا انسان بود» (هماان« ،)221 :در ظلمااتي كاه شايطان و
تدا جلوة یکساني دارند» (همان« ،)221 :عابد و معبود و عبادت و معبد جلوة یکسااني
دارند /بنده پرستش تدای ميكند /هم از آن گونه /كه تدای /بنده را» (همان« ،)237 :و
انسان باز آفرید تدای را به دستان» (همان« ،)242 :تدای را /مسجد مان كجاسات؟ در
كدامين دریا؟...آن جا كه من از تویش برفتم تا در پای تو ]همسرش آیدا[ سجده كانم/
و مذهبي عتيق را.../به وِردگونه یي /جان بخشم» (همان« ،)111 :مرا دینر گونه تادائي
ميبایست» و «دینرگونه تدایي آفرید » (همان.)821 :
و نمونههای دینر كه تصاویری از اندیشة مادیگرایي دربارة مفااهيم دیان بازتاا
داده است.
 -0 -5مادیگرایی در شکل فضاسازیهای فلسفی و جَدَلی
 -4 -0 -5تقدّم اصالت بر ماهیت
اصالت وجود از اصليترین موضو های پيچيده در ميان مباحث فيلساوفان ماادی-
گرا و فالسفة تداباور است .نقطة مركزی اصالت وجود بر مدار هستي انسان و ماهيّات
آن به همراه بودن یا نبودن واجب الوجود اوليّه ،دور ميزند .در این مس له ،مادیگرایان،
شدنِ انسان در معني تکامل تلقت را به جای بودن واجابالوجاود اوليّاه و الهاي قارار
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دادهاند .ژان پل سارتر ،در نناهي متفاوت نسبت به بودن و نبودن واجابالوجاود ماي-
گوید:
اگزیستانسياليسم فلسفة الحادی بدان مفهو نيست كه همت تود را سراسار وقاف
ا بات بطالن واجب الوجود كند؛ بلکه به مفهو صحي تر ،اعال ميكناد كاه باه فارضِ
بودن واجبالوجود نيز كار دگرگون نميشود .این فلسفة ما و اعتقاد ماست .منظور ایان
نيست كه بنویيم به واجب الوجود معتقدیم؛ بلکه ميگویيم به عقيدة ما مسا لة اساساي،
بودن واجبالوجود نيست؛ مهم آن است كه بشر باید تود شخصاا تویشتن را باز یاباد
(سارتر.)71 :9319 ،
این عقيده كه بودن یا نبودن واجبالوجود ،دینر چندان اهميتي ندارد در نو تود،
پرورشدهندة اندیشه و تفکرات تقد وجود یا همان تقدّ ماده بر ماهيت و ذات انساان
است.
در ی

دریافت پژوهشي چنين بيان شده است كه «به دليل درهامتنيادگي فلسافة

وجودی با ادبيات ،باید ميان این دو قائل به ارتباطي دروني بود» (امنتااني.)14 :9312،
حقيقت این ارتباط دروني در شعر شاملو ،بمراتب نمود تاصتری پيدا كرده اسات .در
شعر زیر ،شاملو همعقيده با اندیشة مادیگرایان ،در بافتهای زیرین ذهنيت تود بااور
دارد كه حركت و سيرِتحول و تکامل ماده ،منش حيات است:
من /باد و /مادر هوا تواهم شد /و گردش زمين را /به سان جنبش مولي ]جنين باه
حرا در شکم[  /در گندا

تن ا احساس تاواهم كارد /.مان /تااک و  /ماول زماين

تواهم شد /و هوا  /به سان زهدان زني در بر تواهد گرفت /.از سردی مرده وار پيکر
تاكي تویش /رنجه تواهم شد /.از فشارِ شهوتناک باازوانِ نسايميِ تاویش /شاکنجه
تواهم شد /.از دیدار تویش عذا

فراوان تواهم كشيد /و ساخنان هميشاه را /در دو

گوش بيرغبت تویش /مکرر تواهم كرد (شاملو.)318 :9378 ،
بنمایة اصلي این شعر ،مرحلهای از ایجاد حركت در روح انسان برای تکامل است
كه با دانش فيزیولوژی پيوند تورده است .باد ،هوا و زمين یادآور نوعي شيوة دیالکتي
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در فلسفة یونان باستان مبني بر ساتت واقعيت هستي بر چهار عنصر است« :دیالکتيا
یکي از كهنترین مفاهيم فلسفي است .نخستين جلوهگری آن...نظریة چهار عنصر اسات
كه واقعيت مركب از زمين و هواسات در تقابال دائام ،و باه هماينگوناه آتاش و آ »
(بابایي.)222 :9371،
شاملو در این تصویر ،نوعي توانایي در داشتن آزادی و اتتيار مطلق ،نسبت به روح
و هستي تود را نشان داده و این ،ریشه در ماتریاليسم فلسفي سارتر دارد .نقطة مركازی
این اندیشه در یکاي از اصاليتارین اصاول ماتریاليسام ،یعناي آزادی و اتتياار انساان
قراردارد .در اگزیستانسياليسم كه فرآیند مدرنتری از ماتریاليسم به شمار ميرود ،انساان
مجبور به آزاد بودن است:
هننامي كه ميگویيم بشر در انتخا
ما ،با آزادی ،وجود تود را انتخا
بنویيم كه فرد بشر با انتخا

تود آزاد است ،منظور این است كه هری

از

ميكند .بعالوه ،با این گفته ميتاواهيم ایان را نياز

تود همة آدميان را انتخا

عجيب اینجاست كه دامنة این اتتيار حتي به انتخا

ميكند (سارتر.)39 :9319 ،
كيفيت هسات پاذیری انساان

در بطن وجودی دینر ،مادر ،نيز ميرسد .البتاه انساان تقاضاای تولياد تاود را مطارح
نميكند؛ اما به سبب روشي كه در برابر آن اتخاد ميكند ميتواند ادعا كناد كاه تولادش
نيز در اتتيار او بوده است.
صورت دینر این مجادلة فلسفي ،بحث تکامل حيات و انساان و یاا «بيارون آمادن
شيئ از شيئ» را در تركيب تز ( ،)Thesisآنتي تز ( )Anti-thesisو سنتز ( )synthesisنيز
بازتا

ميدهد .این قاعده ،از نظریة هنل استنباط شده و به دو اصل «تضاد» و «تركياب

نقيضين» توجه دارد .در این تصویر« ،شيء جزئيِ» من ،بناچاار باا «اماری كلايِ» عامال
حيات مانند باد ،تاک و...تركيب شده است.
با توجه به اینکه «من» در فرایند پدیدارشناسي روح و در فلسفة هنل ،صاورتي از
«من جزئي» است كه به ابعاد كلي تود اتکا دارد .تکرار «من» در ایان شاعر نياز بار دو
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وجه ممکن داللت دارد :یکي «فردیت» و «درونگرایي» كاه از مبااني اگزیستانسياليسام
است و دو  ،بياننر رابطة نامتناهي روح ذهني با اصل روح است:
به عقيدة هنل ،انسان به عنوان موجودی آگاه و صاحب شعور نمايتواناد تاود را
بنحو تا  ،در مقولة وحدت وضع كند؛ هویت او تواه نااتواه باا توجاه باه غيار تاود
مقدور و ميسر است و «من» نسبت به موضع تود فقط با توجه به موضع دیناری ماي-
تواند آگاهي پيدا كند (مجتهدی.)32 :9311،
ت كيد و استفادة مکرر شاملو از صورت فعل «شد» یادآور این تحليل اساتاد مطهاری
از ماتریاليسم دیالکتي

است كه« :مادیّت جدیاد ،یعناي ماتریاليسام دیالکتيا  ،بناا بار

اصول تاص منطق دیالکتي  ،مدعي است كه عالم ،شادن اسات ناه باودن؛ عاالم یا
جریان است ،نه ی

شئ دارای جریان ،واین شدن وجریاان معلاول تضااد ذاتاي اشاياء

است» (مطهری.)41 :9387 ،
نمونة دینر در شعر «مجال» نمود پيدا كرده است:
«تو ميالد را /دینر بار /در نظا قوانيناش دوره ميكني /وموریانة تاری  /تپشهای
زمانات را /ميشمارد» (شاملو.)841 :9378 ،
عالوه بر اینکه طرح ی

نظا مکانيکي دَوری را در سازة آفارینش انساان ،مطارح

ميكند ،همان رابطة علّي و معلولي ماتریاليسم را كه بر هم ت ير متقابل دارند نياز باازگو
كرده است .در این طرح مکانيکي كه تود بياننر نوعي جبر مطلق ماادیگرایاي اسات،
بازتوليد این چرته همان تقد اصالت ماده بر ماهيت است.
شاملو در شعر «ميالد» بر اساس سير تکامل موجودات زنده كه در زنجيرة حياات و
طبيعت عبارت است از :گياهان :جلب ها ،قارچها ،باكتریها ،تزهها ،گياهان بايداناه و
بعدها ت لپهای و دولپهای و سپس ،جانوران ،چنين ميسراید:
چون زاده شد چشمانا به دو برگ نارون ميمانسات ،رگاانا باه سااقة نيلاوفر،
دستانا به پنجة افرا* و روحي لغزنده به سان باد و بركه ،به گوناة بااران*...و مان ای
طبيعت مشقت آلوده ،ای پدر! فرزند تو بود » (شاملو .)492 :9378 ،و بااز در شاعر «باا
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هم سفر» ،همين فرآیند تقد ماده بر ماهيت را در مجادلهای پریشاان بياان كارده اسات:
«در تن من گياهي تزنده هست /كه مرا فت مي كند /و من اكنون ،جاز تصاویری از او
نيستم!... /من چينه ا ؛ من پيچکم؛ من آميزة چينه و پيچکم» (شااملو .)372 :9378 ،ایان
شعرشاملو با ایدة نيچه برای اصالت دادن اابَرانسان به جای تداوند پيوند یافته است:
اما فرزانهترین كس در ميان شما چيزی نيست جز ی

دوپارگي و نر-ماادگي؛ جاز

آميزهای از گياه و شب ]  [...هان! من به شما اابَرانساان را مايآماوزانم .ابرانساان معناای
زمين است .بادا كه ارادة شما بنوید :ابر انسان ،معنای زمين باد» (نيچه.)22 :9312 ،
در این رهيافت ،انسان از پيوند دو پارة گياه و شب در نظر گرفته شده است .گيااه،
همان پيکرة انسان است و شب نيز تداعي روح وی را ت مين ميكناد .زماين كاه ریشاة
اصلي گياه را در تود دارد و بنمایة وجودی او را ميسازد در یا

حالات اساطورهای

تبدیل به اابَرانسان ميشود و با هيبتي تدایي ،مطرح ميگردد.
 -2 -0 -5مادیگرایی در شکل اصالت انسان
عصر روشننری اروپا (قرن  ). 97كه با شعار« :بيایيد باور به نيروهای فراطبيعي ،و
فناناپاادیری روح و تمااامي جزميّاات كليسااا را بااه دور افکناايم» (بابااایي،)489 :9317 ،
گسااترش یافاات و نقطااة آغاااز تااروج تاادا از زناادگي بشاار گردیااد .در فلساافة
اگزیستانسياليسم نيز هایدگر ،كامو ،سارتر باه اصاالت بشار و تقا ّد وجاود بار ماهيّات
اعتقادی استوار داشتند.
دامنة این اندیشه در ادبيات معاصر ما كه ماهيت اجتمااعي و بارونگارا دارد نفاوذ
گستردهای پيدا كرد .شاعران نيمایي كه به دنبال تفسير و قرائت تازهای از انسان و جهان
هستي بودند جذ

این اندیشه شدند و آن را به صورت ی

تعهد و رساالت اجتمااعي

– انساني به كار گرفتند.
در این بينش مادیگرا« ،انسان» به عنوان جزئي از طبيعت و فراتر از آن ،همه كاارة
نظا هستي است و با عقل ،علم و دانش تجربي تود ،ميتواند جاینزین تصاور وجاود
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تدا شود؛ تما وظایف تدا را به انجا برساند و اصالت واجابالوجاود را فقاط بارای
تود داشته باشد.
هننامي كه فوئرباخ ( )Feuerbachدر نظریهای ،انسان را تادای راساتين دانسات:
«جوهر تدا ،چيزی جز فراافکنده شدة انسان نيست؛ او تدای راساتين اسات» (باباایي،
 .)111 :9317چنين دیدگاهي در شعر شاملو نيز طرح گردید:
«انسان ،تداست /.حرف من این است /.گر كفار یاا حقيقات محا

اسات ایان

سخن /،انسان تداست / .آری ،این است حرف من!» (شاملو .)427 :9378 ،و هم چنين
ادعا دارد كه« :تدایان از ميانه برتاسته بودند و دینر /نا انسان بود» (همان.)221 :
هننامي كه سارتر ادعا كرد« :اگزیستانسياليسم معتقد است كه بشر بدون هيچ اتکااء
و دستاویزی ،بدون هيچ گونه مددی ،محکو است كه در هرلحظه ،بشاریّت را بساازد»
(سارتر ،)49 :9319 ،در زیر پرتو تيرهكنندة چنين اندیشهای ،شاملو در شاعر «جهاان را
كه آفرید» با مجادلهای فلسفي و انکار اعتقادات دیني ،تود (= انسان) را آفرینناده ماي-
داند و برای جهان هستي ،تود و هم نو تود آفرینش تازه تصوّر ميكند:
جهان را كه آفرید؟ /جهان را؟ /من /آفرید ! /بجز آنكه چون منش اننشتانِ معجزه-
گر باشد /كه را توانِ آفرینشِ این هسات؟ /جهاان را /مان آفریاد  /جهاان را /چنوناه
آفریدی؟ - /چنونه؟ /به لطف كودكانة اعجاز! /به جز آنکه رویتي چون مانش باشاد/../
كه را طاقت پاسخ گفتنِ این هست؟ /به كرشمه دسات بارآورده /جهاان را /باه الناوی
تویش /برید  /../.مرا ،امّا ،محرابي نيست /،كه پرستش من /همه /برتوردار بودن است/
مرا بر محرابي كتابي نيست /،كه زبان من /همه /امکان سرودن است /.../فرصتي تپنادها
در فاصلة ميالد و مرگ /تا معجزه را /امکان عشوه /بر دوا ماند» (شاملو.)711 :9378،
پيش از سارتر ،فردریش نيچه ،در بيان مفهو ارزشگذاری انسان ،استدالل مايكارد
كه نيرویي شنفت و تلّاق در انسان برتر (اابَرانسان) یا اهل مکاشافه وجاود دارد كاه او
تود« :تالق ،شاعر و تدوین كنندة بازی زندگي است» و این كه:
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آنچه كه در این جهان ارزش دارد ،بهتنهایي و به تاطر طبيعت آن ،ارزشامند نشاده
است (طبيعت هميشه بي ارزش است)؛ بلکه این ارزش هدیهای است كه به جهاان داده
شده است و آن كس كه این هدیه را اهدا نموده ما بودهایم .ایان ماا هساتيم كاه جهاان
مورد نظر انسان را ميآفرینيم (نيچه.)217 :9388،
در ی

تحليل نيز این شعر شاملو ،مت ر از افسانة سيزیف آلبركامو دانسته شاده كاه

در آن ،به «برتورداری از جهان» دعوت شده است (امنتااني .)948 :9312،شااملو در
این شعر ،با حذف تدا ،به انسان ،اصالت بخشيده و آن را به جاای وی نشاانده اسات.
وی در ذهنيت شاعرانه ،شکافي در عالم معنا ایجاد نموده و انساان را در هویّات تاالق
هستي تصور كرده كه با اننشتانش معجزه ميكند و به لطف ذهنيت كودكانه ،طرحي ناو
برای جهان و هستي آن در انداتته است!
اصليترین باور و نناه شاملو نسبت به اصالت انسان و برتری او بر تدا در سارودة
كتيبه وار وی به نا «تباهي آغاز یافت» ،نمود دارد .در این سروده ،شاملو تدا را ساتتة
دست انسان دانسته است و حتي از این كه انسان دستان تود را به نشان بندگي در برابر
تدا بر سينه مينهد كفران نعمت ميداند .در نناه شاملو این دستان ،تدا را سااتتهاناد؛
پس آدمي را لعنت ميكنند:
پس پایافزارها استوارتر بر زمين بداشت* تيرة پشت راست كرد* گردن باه غارور
بر افراشت* و فریاد بر داشت :این

من! آدمي! پادشاه زمين!...و زمين را ی

آفرید به دستان* و تدای را ،به دستان؛ به تااک و باه چاو

ساره بااز

و باه ترسانگ* و باه

حيرت در آفریدة تویش نظر كرد ،چرا كه با زیبایيِ دست كارِ او زیبایيِ هيچ آفریده باه
كس نبود* و او را نماز بُرد ،چرا كه معجزة دستانِ او بود از آن پس كه از اسارت تااک
شان وارهانيد .پس تدای را كه آفریدة دساتانِ معجازهگار او باود باا اندیشاة تاویش
وانهاد* و دستانِ تدای آفرینِ تود را كه سالحِ پادشاهيِ او بودند باه درگااه او گسايل
كرد به گدایيِ نياز و بركت .كفران نعمت شد* و دساتانِ تاوهين شادة آدماي را لعنات
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كردند چرا كه مقا ِ ایشان بر سينه نبود به بندگي .و تباهي آغااز یافات» (شااملو:9378 ،
.)242
هرچند كه این سخنان را نوعي شطحيات بيپروا در شعر معاصار دانساتهاناد« :ایان
كتيبه یکي از بيپرواترین و شط آميزترین سرودههای شاعرانه در شاعر معاصار اسات؛
زیرا با استفاده از شيوة كتيبههای مندرج در كتب كهان ،باه گوناهای ،درونمایاة آنهاا را،
وارونه جلوه داده است و با بر كشيدن انسان به درجة تداوندگاری ،در ظاهر ،مناسابات
معمولي و منطبق با عقاید مذهبي را برهم زده اسات» (ساالجقه .)218 :9312 ،ولاي در
سنجش با سير اندیشة شاعر در تما آ ارش ،گویای باور و اعتقاداتي است كه از مکاتب
مادیگرا ،نش ت گرفته است.
در شعر زیر نيز شاملو ،هم به نفي تدا پرداتتاه ،و هام در ساير حياات و تکاوین
هستي ،انسان را تنها شایستة والیت و اصالت دانساته و نمااز باردن را نياز مخصاوص
درگاه انسان دانسته است .ت كيد بر معجزه كردن همان است كه انسان ،جهاان و نوعيّات
تودش را هر لحظه تلق كند:
زیستن /و والیت واالی انسان بر تاک را /نماز بردن؛ /زیساتن /و معجازه كاردن؛/
ورنه ميالد تو جز تاطرة دردی بيهوده چيست /هم از آن دست كه مرگت؟ /... /معجازه
كن معجزه كن /كه معجزه /تنها /دستکار توست /... /و حضاور گرانبهاای ماا /هریا /
چهره در چهرة جهان( /این آیينهای كه از بود تود ،آگاه نيسات /منار آن د كاه در او
ننرند) - /تو /یا من /،آدميای /انساني /هركه تواهد گو بااش /تنهاا /آگااه از دساتکار
عظيم نناه تویش /-تا جهان /از این دست /بيرنگ و غماننيز نماند /تا جهان /از ایان
دست /پلشت و نفرت تيز نماند (شاملو.)731 :9378 ،
شاملو در شعر «آغاز» زاده شدن تود را در بيشة جانوران و سنگ دانسته است .وی
در این شعر به قانون تکامل جهان و اصل انوا دانشامند شاهير علاو زیساتي ،چاارلز
داروین ( ،). 9711-9772( )Charles Darwinتوجه داشاته و از آن نياز تا ير پذیرفتاه
است .در فرایند تکامل ،با ره یافتن به منش پيدایش حيات انسان و دینر پدیده ،ميتوان
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از طریق تجزیة سنگهای آسماني و صخرهها و سنگهای روی كارة زماين و محاسابة
عمر گذشتة آنها ،آغاز دینری را برای داستان آفرینش پيدا كرد .چنان كه« :تما اوضا
طبيعي و حياتي و جغرافيایي گذشته را از مطالعه در تواص سنگهای طبقاات زماين و
فسيل محتاوی در آنهاا مايفهمناد» (ساحابي .)22 :9344 ،در فسايلشناساي نخساتين
جانداران در درون سنگها و از پيدایش جلب های آبي و سبز بوجود آمدهاند و منشااء
حيات را باید در مراحل تکامل ماده جستجو نمود و حيات جزء انفکاک ناپذیر حركات
و تغيير ماده است:2
بيگاهان /به غربت /به زماني كه تود در نرسيده بود /-چناين زاده شاد در بيشاة
جانوران و سنگ /،و قلبم /در تأل  /تپيدن آغاز كرد /.گهوارة تکارار را تارک گفاتم /در
سرزميني بيپرنده و بيبهار /.نخستين سفر باز آمدن بود از چشم اندازهای اميدفرساای
ماسه وتار /،بي آنكه با نخستين قد های ناآزمودة نوپایيِ تاویش باه راهاي دور رفتاه
باشم /.نخستين سفر  /باز آمدن بود /.دور دست اميدی نميآموتت /.لرزان /بار پاهاای
نو راه  /رو در افقِ سوزان ایستاد  /.دریافتم كه بشارتي نيست /چرا كه سارابي در مياناه
بود»( .شاملو.)429 :9378 ،
در این شعر ،شااملو در یا

فضاای اساطورهای ماهيات وجاودش را بار تاالف

باورهای دیني ،از ماسه و سنگ دانسته و حيات آن را نيز بر ا ار تاأل ایجااد شاده باين
روح جانوری و ماهيت جمادی سنگ ميداند .از عنوان شعر «آغاز» و محتوای آن ،ماي-
توان دانست كه شاملو به دنبال بيان درک تود از هستيِ آغازین انسان و امياد و آرزوی
تویش است .واژههای «بيگاهان» كميت بيابتدای زمان« ،بهغربت» ،كيفيات بايانتهاای
حالت و «بازآمدن» نيز تصویری از تناسخ در ماده بودن را ميرسانند.
در این شعر با نوعي ذهنيت شبه حکيمانهای استنباط ميشود كه شاعر به دنبال بيان
حکمت طبيعي و حركت علم االشياء نيز بوده است .از آن جا كه شاعر گرفتاار اندیشاة
التقاطي و به هم ریخته از موضو های هستي ،حركت و انسان ،به التزا عقلگارا باودن
تود است ،این گونه ،اندیشة فيلساوفاني چاون هنال و دكاارت و دانشامنداني مانناد
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داروین و  ...را به هم پيوند داده و معجوني از عجایب تود ساتته را چاون نقاش ،بار
آ

زده است .ب يقين او تود را در وجود جماداتي از جنس ماسه ،سنگ ،بيشاه ،تاار و

تکامل جانوران دیده است! و این تصور جنبة مادیگرایي دارد.
شاملو در شعر «آستانه» نيز در سایة اندیشة تركيب شده از انکار حيات بعد ازمارگ،
انکارحسابرسي در روز بازپسين و تناسخ ،باا ذهنيّات و زبااني رمزآمياز و در حاالتي از
ترس و دلهره ميگوید:
باید استاد و فرود آمد /بر آستان دری كه كوبه ندارد... /هرچند كه غلغلاة آن ساوی
در زادة توهّم توست نه انبوهي مهمانان /كه آنجا  /تو را  /كسي به انتظاار نيسات /.كاه
آنجا /جنبش شاید /،اما جُمَّندهای در كار نيست... :تنها تو /آنجاا موجودیّات مطلقاي/
چرا كه در غيا

تود ،ادامه ميیابي و غيابت /حضور قاطع اعجااز اسات /.گاذارت از

آستانة ناگزی /فروچکيدنِ قطرة قطرانيست در نامتناهي ظلمات -/:دریغا /ای كااش ای
كاش /قضاوتي قضاوتي قضاوتي /دركار در كار دركار /ميبود! (همان.)189 :
تصویری كه شاملو در این نمونه و بسياری از اشعار دینر ،از مبادی اعتقاادی تاود
نشان ميدهد گویای غلبه ذهنيت الهيات طبيعي بر الهيات وحياني است و از آنجاا كاه
مشر

فکری وی آبشخوری عقالني دارد ،نميتواند تود را از دایرة كائناات هساتي و

التزا وجود تدای حاكم بر آن بيرون بداند؛ پس تن به اصالت انسان و طبيعت بي جان
و فاقد شعور داده است.
 -0 -0 -5اندیشة مادیگرایانه در شکل تناسخ ارواح
یکي از مفاهيم تاص در فلسفه ،مسا لة مارگ و سارانجا روح انساان پاس از آن
است .در بينش قریب به اتفاق متفکاران اساالمي ،روح انساان پاس ازمارگ ،باه عاالم
مجردات یا عالم باال باز ميگردد .امّا در مدار اندیشههایي كه اغلاب از جریاان تفکارات
هندی ،چيني و نيز فالسفة مادیگرا ت ير پذیرفتهاند ،روح انسان سرنوشاتي دینار دارد.
«تناسخ» یکي از همان مفاهيم تاص فلسفه است كه عا ترین اعتقااد باه آن ،ایانگوناه
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است كه روح انسان پس از مرگ از جسمى به جسام دینار در حركات اسات -تاواه
جسم دو جسم انسان باشد تواه جسم حيوان یا گياه یا جماد.
در اصطالح حکمای اسالمي ،انتقال روح انساني را به بدن انسان غالبااً «نساخ» ،باه
بدن حيواناتي مانند بهایم و سبا و طيور «مسخ» و باه بادن حيواناات پساتتار مانناد
حشرات و گزندگان «فسخ» و باه اشاجار و نباتاات «رساخ» گویناد (مصااحب:9342 ،
 .)182این تلقي از تناسخ دامنة بخشي ازادبيات معاصر و شاعران انسانستا و هستيگارا
را فراگرفته است و ریشة اصلي آن نيز بياننر تردید در اعتقاد به معااد و حشار اتاروی
است.
در اشعار شاملو ،به سبب چنين گرایشي ،نمونههایي از جریان تناسخ ارواح بازتاا
داده شده و نشان ميدهد كه شاملو به موضو تناسخ توجه و باوری اساطورهای داشاته
است .طرح مس لة تناسخ در اشعار شاملو ،اغلب به صورت مفهومي ،قابل استنباط اسات
و هركجا كه به این نو اندیشه توجه داشاته جااودانني روح انساان را مطارح كارده و
حتي واژة «جاودانگی» را اغلب در كنار همين مفهو به كار برده است .بيشترین ننااه و
ت يرپذیری شاملو در تناسخ ،متوجه پيوند روح انسان با گياه و طبيعت اسات؛ چارا كاه
ماهيت طبيعت و گياه ،در اسطورههاا و نياز در داناش جدیاد زیساتي ،منشا زایاش و
زایندگي و باروری ،آگاهيبخشي ،بيدارسازی و اننارههای انساني تصور ميشوند.
شاملو در شعر «مردمصلو » كه همان حضرت مسي ( ) باشد و با «درد عریان» و
یا «پدر» كه ظاهراً در نظر وی به جای تدا است ،گفتنویي را در شکل نماایش ترتياب
داده است .فرازهایي از این شعر صورتي از حالت نساخ روح باا محتاوای «جااودانني»
پس از مصلو

شدن حضرت مسي ( ) و تسری این جاودانني در شاخص دیناری-

العاذر -و نيز در سوگواران حضرت مسي ( ) است .در این شعر از اصطالحات «نسخ»
و «فسخ» برای بيان جاودانني ،مضامونپاروری فلسافي و غناای محتاوای اساطورهای
استفاده شده است .چنانکه« :پرداتتن به مفهو جاودانني مهمترین دغدغة راوی در این
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شعر است و از این روست كه هماة عناصار آن باه تادمت ایان مفهاو در آمادهاناد»
(سالجقه.)223 :9312 ،
بيهوده منوی! /دست من است آن /كه سلطنت مقدرت را /برتاک تثبيت مي كناد/
جاودانگی است این /كه به جسمِ شکنندة تاو مايتالااد /تاا ناا ات اابَادُاالباد /افساونِ
جادویيِ نسخ بر فسخِ بي اعتبارِ زمين شود! /بجز اینت راهي نيسات /:باا درد جاودانهه
شدن تا

آر لحظة ناچيز.../شب به نجوا گفت - :جسمي تُرد و تونين /در رواقِ بلند

سلطنت ابدی /این  ،منا آن! /شاه شاهان! /حُکمِ جاودانة فسخا بر نسخِ اعتبارِ زماين
(شاملو.)197 :9378 ،
نقطة مركزی این شعر ،جاودانني انسان به سبب فسخ بر نسخ زمين است .تدا ،در
نظر شاعر ،ميتواهد درد جاودانه شدن را ،به انسان عطا كند و این مس له نيز باه شاکل
فسخ بر نسخ زمين است و زمين نيز در این مفهو ماهيت پدر و یا اابَرانسان و جاینزین
تدا را دارد .موضو اابَرانسان یا پدر بودن زمين نيز در فلسفة نيچاه باه آن اشااره شاده
است« :هان! من به شما اابَرانسان را ميآموز  .اابَرانسان معنای زمين اسات .باادا كاه ارادة
شما بنوید :اابَرانسان معنای زمين باد» (نيچه .)22 :9312 ،در این فضاسازی اساطورهای،
شاملو حالت نسخي به صورت افسون جادویي بين تدا ،مسي و انسانهای دینار و باا
زمين ،مظهری از طبيعت ،صورت داده است تا جایي كه« :تو را در تود ميگُوار من تا
من شوی /جاودانه شدن را به درد جویده شدن تا
در ی

آر!» (شاملو.)129 :9378 ،

نمونه و بدون توجه به ترتيب اشعار و بنا به اهميت آن جالب اسات بادانيم

كه شاملو در شعر «غزل بزرگ» كه بنمایة اصلي آن ،عاالوه بار تشام و عصايان علياه
تداوند متعال« ،زندگي یافتن پس از مرگ» است باا باه كاار باردن واژة «مساخ» بارای
وجود تود ،به آن ماهيتي باورمند داده اسات« :دینار آن زماان گذشاته اسات /و مان/
جاودانه به صورت دردی كه زیرِ پوسات توسات مساخ گشاتها  /انسااني را در تاود
كشتم /انساني را در تود زاد » (همان.)272 :
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توجه و آگاهي شاملو به مس لة مرگ و باور باه تناساخ بعاد از آن در ایان عباارت
آشکارتر است« :آری ،مرگ انتظاری توفاننيز است؛ انتظاری /كه بيرحمانه باه طاول
ميانجامد /مسخي است دردناک» (شااملو .)231 :9378 ،شااملو در كماال شانفتي ،در
شعر «شبانه» نيز مس لة عزیمت نا به هننا  ،مرگ ،و جاودانني و فسخ را درماورد آیادا،
همسر تود ،نيز به كار برده است« :آفتاا

را در فراساوهای افاق پنداشاته باود  /بجاز

عزیمت نابههننامم گریزی نبود /چنين انناشته بود  /آیدا فسخِ عزیمت جاودانهه باود»
(شاملو.)424 :9378 ،
هرچند كه «فسخ عزیمت جاودانه» ميتواند در سط نازلي از معني باه صاورت از
بين رفتنِ قصد مرگ در نظر شاعر باشد ،اما در ماهيت تود ،ميتواند پيوند روح شااملو
و آیدا را نيز منعکس كند! چنانکه« :فسخ عزیمت جاودانه ،یعني اننيازة هرگاز نماردن،
اننيزة جاودانه شدن» (اتوان لننرودی.)79 :9388،
در شعر «من و تو» تطا

به آیدا« :من و تو یکي دهانایم.../من و تو یکاي دیاده-

گانایم.../من و تو یکي شوریم» (شاملو .)427 :9378 ،نيز همين اندیشه به صورت یکي
شدن در عشق و تناسخ عاشقانني بين دو دلداده صورت گرفته است .مفهو یکي شدن
روح شاعر به صورت ی

آرزو در پيوند با معشوقي دینر نيز در شاعرهایي نماود پيادا

كرده است« :فریاد مرغ را بشنو /سایة علف را با سایهات بياميز /مرا با تودت آشانا كان
بينانة من /مرا با خودت یکی کن» (شاملو.)291 :9378 ،
شاملو در این شاعر آرزوی رسااندن «نفاس» یاا «مان» فاردی تاود باه تکامال و
جاودانني یا تناسخ را دارد .او ادعا ميكند كه حقيقت را در ساایة مارغ و ساایة علاف
دریافته و تود نيز صورتي از آن شده است« :اگر فریاد مرغ و سایة علفا  /در تلاوت
تو این حقيقت را باز یافتها  /حقيقت بزرگ است و من كوچ ا  ،باا تاو بيناناها » .در
روانشناسي تحليلاي یوناگ ( ،). 9119 – 9782( )Carl Gustav Jungنفاس هماراه باا
كهنالنوهایي دینر مانند :نقا  ،سایه ،آنيما و آنيماوس ،پيار فرزاناه ،از عوامال اصالي
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شکلدهندة شخصيت فرد و بازتا دهندة مسائل دروني افاراد باه جهاان بيارون اسات.
آشکار است كه در این شعر ،برای طرح جاودانني به همة آنان توجه شده است.
پيش از این اشاره شد كه بيشترین نمود تناسخ در شاعر شااملو باه صاورت انتقاال
روح انسان به گياه و یا تبدیل روح انساني به روح گياهي پس از مرگ اسات .در اینجاا
به ارائة چند نمونه از این نو تناسخ بسنده ميكنيم.
شاملو در شعر «با هم سفر» و نيز در سرودههای دینری ،تودش را و در ی

تاراز

بلند روح انسان را ،همانند ماادیگرایاان ،در تساخير كامال طبيعات و گيااه و درتات
دانسته است .نو نناه و ت يرپذیری مادیگرایانة شاملو در این اشعار با زباني نماادین و
بر اساس اصول ماتریاليسم دیالکتيکي ،صورتي از پيوستني روح انسان كه الهي است باا
روح گياهي و درتت كه از مظاهر بارز طبيعت است به تصویر كشايده شاده اسات .در
اندیشة مادی گرایي ،بين انسان و طبيعت ،اصل ت ير متقابال و یاا تبعيّات جازء از كال
وجود دارد:
در تن من گياهي تزنده هست/كه مرا فت ميكند /و من اكنون جز تصاویری از او
نيستم /من جزیي از تواا ای طبيعت بيدریغي كه دینر نه زمان و نه مارگ /،هايچ یا
عطشِ مرا از سرچشمة وجود و تيال اات بي نياز نميكند /.من چينها من پايچکم مان
آميزةچينه و پيچکم /تو چينهای تو پيچکي تو آميزة مادر و كودكي (همان.)371 :
شاملو در عبارت« :در تن من گياهي تزنده هست /كه مارا فات مايكناد» ،روح را
مانند گياهي تزنده در وجود تود دانسته است .ایان ناو روح مانناد «عشاق» حياات
بخش و ساری در زنجيرة طبيعت ،به انسانِ شاملو حيااتي گيااهي مايدهاد .سارانجا ،
هستي او را نيز در بر ميگيرد و همانگونه كه رشد و ادامة حيات هر گياه و نيز پيچ -
ها از آن ،تکامل ميیابد .درمرحلة تناسخ ،انسان را به چينه و پيچکي تبدیل ميكند تاا او
را فت كند .روح این انسان گياهي ،با زتمهایي كه بر تنة او وارد ميشود ،بآهساتني و
در آستانة مرگ و منزوی شدن در وجودی دینرمتولد ميگردد .توسل ماادیگرایاان باه
گياه و طبيعت و درتت از این جهت است كه اینان حركات درونزای پایاداری دارناد.
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بينياز از عقل و ترد و رسول ظاهری و باطني مي توانند از درون ،تود را تغيير دهناد
و به سمت مطلو

هدایت شوند .استاد مطهری در نقد این اندیشة مادی مينویسد:

باز فرضيههایي به جود آمد كه هيچ تفاوتي مياان ایان موجاود پرمادعا [انساان] و
گياهان و حتي جمادات از نظر تار و پود نيست .از نظر بافتمان ،از نظار نظام و شاکل،
تفاوت هست ولي از نظر تار و پود و آن مادههایي كه اینها را باه وجاود آورده ،فرقاي
نميكنند...بله ،ميان انسان و گياه یا جماد تفاوت هاایي در ظرافات و بافتماان و تيلاي
چيزهای دینر هست ولي در اصل مادهای كه اینها را باه وجاود آورده ،فرقاي نيسات.
دینر ،روح و نفخة الهي وجود ندارد (مطهری.)244 :9377 ،
شاملو در شعر «ميالد» نيز القای چنين تناسخي را به تصویر كشايده اسات .وی در
این شعر با نناهي بيولوژیکي و زیستشناسانه به انسان و روح الهاي انساان ایانگوناه
توجه دارد:
ای روح گياهي! تن من زندان تو بود /و عروس تازه ،پيش از آن كه لبانِ پدر را بر
لبان تاود احسااس كناد /از روح درتات و بااد و بركاه باار گرفات ،در شاب نيماة
چارمين.../چون زاده شد چشمانم به دو برگ نارون ميمانست /رگانم به ساقة نيلاوفر،
دستانم به پنجه افرا.../و من ای طبيعت مشقّت آلوده ،ای پدر! فرزناد تاو باود (شااملو،
.)494 :9378
او در این شعر ،حيات و روح تود را از طبيعت دانسته اسات .ادعاا دارد كاه ماادر
راوی -عروس تازه -از طبيعت -پدراو– بار ميگيرد .ینانني راوی با طبيعات حاصال
حلول روح درتت و باد و بركه است در كالبد او ،راوی ،باا ادعاای فرزنادی طبيعات،
چنين القا ميكند كه از تبار و نو طبيعت است و با آن ینانه ميشود .در این شعر شاعر
تجلي روح تود را از فرایند تغيير در عوامل طبيعت دانسته ناه اینکاه مخلاوق تداوناد
باشد .شاعر روح تود را گياهي و پيکرة تود را نيز تركيبي از برگ نارون ،ساقة نيلوفر،
پنجة افرا و ...دانسته است .بيقين نسبت دادن روح و جسم تاود باه «نيلاوفر»« ،افارا» و
«نارون» كه در فرهنگ و اساطير باستان و بویژه هند و چين ریشة عميق اساطيری دارناد
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بياننر توجه و اعتقاد وی به تناسخ است؛ چنان كه سپهری نيز با همين مفهو ادعاا دارد
كه« :نيلوفر به همة زندگيا پيچيده بود /در رگهایش ،من بود كه ميدوید  /هساتياش
در من ریشه داشت /همة من بود» (سپهری.)921 :9373،
در شعری بدون نا نيز شاملو ابعاد دینری از تناساخ روح گيااهي و انسااني را در
وجود تود به تصویر كشيده است« :مرا پرندهای بدین دیار هدایت نکرده بود /:من تود
از این تيره تاک رُسته بود  /چون پونة تودرویي /كه بيدتالت جاليز بان /از رطوبات
جوبارهیي» (شاملو .)147 :9378 ،شاملو در شعر «رستاتيز» نياز حياات تاود را نتيجاة
مردة تما پرندگانِ مرده و جانوران و مردمان مرده دانسته اسات« :مان تماامي مردگاان
بود  /مردة پرندگاني كه ميتوانند /و تاموشاند /مردة زیباترین جانوران /بار تااک و
در آ  /مُردة آدميان /از بد و تو » (شاملو.)737 :9378 ،
ذهنيت اسطورهای شاملو كه پيوندی ناگسستني با تناسخ بعد از مرگ دارد در مرگ
فروغ فرتزاد نيز به باور تناسخي روی ميآورد و باه جساتجوی تاداو روح فاروغ در
ميان كوه و علف و باد و راز جاودانني و نيز دورهای بودن زندگي آدميان ،مر يهای مي-
سراید:
به جستجوی تو /بر درگاه كوه ميگریم /در آستانة دریا و علف /به جساتجوی تاو/
در معبر بادها ميگریم.../و جاودانگی رازش را /با تاو در مياان نهااد /.پاس باه هيا ت
گنجي در آمدی /:بایسته و آز اننيز /گنجي از آن دست /كه تمل

تاک را و دیاران را /

از این سان /دل پذیر كرده است (شاملو.)141 :9378 ،
نتیجهگیری
برآیند مهم این پژوهش آن است كه درک عمق محتوا و مفهو شعر شااملو در گارو
شناتت اندیشة ت يرپذیرفته از مادیگرایي و جهانبيني جدید وی است .شاملو بر مادار
مباحث موجود در فلسفه و ادبيات غر

و بنا به مقتضيات زمان و ارتباط جامعاة تاود

با مسائل جهاني ،پارهای از نظریات تودساتته را در تصوص واجابالوجاود ،انساان،
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جهان ،روح ،آترت و ..بيان نموده كه مجادلههای بحث براننيز شبه فلسفي ایجاد كناد.
شاملو با ت يرپذیری از اندیشه های نيچه ،سارتر و  ...تالش مي كند تا با حذف واجب-
الوجود مطلق« ،تدایي دینرگونه» در هيئت انسان بيافریند .مفاهيم مادیگرایي را مقاد
بر ماهيت و شعور و وحي بداند و اابَرانسان را بر وجود تداوند اصالت داده و انساان را
جاینزین هميشني تداوند كند .شاملو بر تالف ی

نظر شاعرانه كه ادعا دارد« :هرگاز

از مرگ نهراسيدها » ،مرگ را نيستي كامل دانسته و برای جااودانني باه تناساخ روح در
وجود انسان ،حيوان و گياهان اقرار مي كند.
یادداشتها
 -9دربارة تحليل نمایش نامه شيطان و تدا نناه كنيد باه :مصاطفي رحيماي ،كتاا
تهران ،انتشارات كتا

ننااه،

زمان11-82 :9347 ،

 -2در این تصوص ،مراجعه شود به كتا

های :منش انوا از چارلز داروین ،از كهکشاان

تا انسان ،از جان ففر ،تلقت انسان ،قرآن و تکامل از یداهلل سحابي ،شکنجه و امياد ،از احساان
طبری و . ...

منابع و مآخذ
الف)کتابها:
 .9آبراهاميان ،یرواند ( ،)9371ایران بين دو انقال  ،ترجمه :احمد گل محمدی و
محمدابراهيم فتاحي ،چاپ دوازدهم ،تهران :نشر ني.
 .2اتوان لننرودی ،مهدی ( ،)9388ی

هفنه با احمد شااملو در اتاریش ،چااپ

چهار  ،تهران :انتشارات مروارید.
 .3امنتاني ،عيسي ( ،)9312اگزیستانسياليسام و ادبياات معاصار ایاران ،تهاران:
انتشارات علمي.
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 .4بابایي ،پرویز ( ،)9371مکتبهای فلسافي از دوران باساتان تاا اماروز ،تهاران:
انتشارات نناه.
 .2براهني ،رضا ( ،)9313تاریخ مذكر ،چاپ چهار (اول نناه) ،تهاران :انتشاارات
نناه.
 ،)9348( _______ .1طال در مس ،تهران :انتشارات كتا
 .8پارسا بنا  ،یونس ( ،)9373تاریخ صد ساله احازا

زمان.

و ساازمان هاای سياساي

ایران ،چاپ دو  ،تهران :انتشارات راوندی.
 .7پورنامداریان ،تقي ( ،)9379سفر در مه ،تهران :انتشارات نناه.
 .1دستغيب ،عبدالعلي ( ،)9383نقد آ ار احمد شاملو ،تهران :انتشارات آروین.
 .91سپهری ،سهرا

( ،)9373هشت كتا  ،چاپ سي و هشتم ،تهاران :انتشاارات

طهوری.
 .99سحابي ،یداهلل ( ،)9344قرآن و تکامل ،تهران :انتشارات شركت سهامي انتشار.
 .92سارتر ،ژان پل ( ،)9319اگزیستانسياليسام و اصاالت بشار ،ترجماه :مصاطفي
رحيمي ،چاپ چهاردهم ،تهران :انتشارات نيلوفر.
 .93سالجقه ،پروین ( ،)9312اميارزادة كاشاي هاا (شااملو) ،چااپ ساو  ،تهاران:
انتشارات مروارید.
 .94شاملو ،احمد ( ،)9378مجموعه آ ار ،دفتر یکم :شعرها ،چااپ هشاتم ،تهاران:
انتشارات نناه.
 .92شفيعي كدكني ،محمدرضا ( ،) 9311باچراغ و آینه ،تهران :انتشارات سخن.
 .91گورویچ ،ژرژ ( ،)9329دیالکتي

یا ساير جادالي و جامعاه شناساي ،ترجماه:

حسن حبيبي ،تهران :انتشارات شركت سهامي انتشار.
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 .98مجتهدی ،كاریم ( ،)9311در باارة هنال و فلسافة او ،چااپ چهاار  ،تهاران:
انتشارات اميركبير.
 .97مصاااحب ،غالمحسااين ( ،)9342دایااره المعااارف فارسااي ،تهااران :انتشااارات
فرانکلين.
 .91مطهری ،مرتضي ( ،)9387مجموعة آ ار«93مقاالت فلسافي -مسا لة شاناتت-
نقدی بر ماركسيسم» ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات صدرا.
 ،)9377( __________ .21آزادی معنوی ،چاپ چهل و سو  ،تهران :انتشارات
صدرا
 .29مظفری ساوجي ،مهدی ( ،)9371از بامداد :گفت و گوهایي پيرامون زنادگي و
آ ار شاملو ،تهران :انتشارات مروارید.
 .22نيچه ،فرد ریش ( ،)9312چنين گفت زرتشت ،ترجمه :داریوش آشوری ،چاپ
سي و هفتم ،تهران :انتشارات آگه.
 ،) 9388( ________ .23حکمت شادان ،ترجمه :جمال آل احمد ،سعيد كامران،
و حامد فوالدوند ،تهران :انتشارات جامي.
 .24ویل دورانت ( ،)9371لذات فلسفه ،ترجمه :عباس زریا

تویي ،چاپ بيست

و دو  ،تهران :انتشارات علمي و فرهنني.
ب)مقاالت:
 .22واعظزاده ،عباس و ابوالقاسم قوا (بهار« ،)9371جلوه های مختلف تداباوری
در شعر اتوان ،فروغ و شاملو» ،مجلة جستارهای ادباي ،شاماره  ،917صاص:
22 - 21
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 .21بقایي ماكاان ،محماد (« ،)9374شااملو و عاالم معناا» ،فصال ناماة تخصصاي
شعرگوهران ،ویژة احمد شاملو ،س  .2ش  ،1 -91صص.13-914 :
 .28مصطفي مل پائين و دینران (پایيز « ،)9312واكاوی برون متني و درون متناي
اشعار متعهّد شاملو در دهه های بيست و سي» ،ماتن پژوهاي ادباي؛ ساال ،21
شمارة  ،11صص.18 – 18:

