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23/6/1389تاریخ پذیرش: 4/10/1387خ دریافت: تاری

فروغ و شاملوهاي مختلف خداباوري در شعر اخوان ،جلوه

1عباس واعظ زاده

2دکتر ابوالقاسم قوام

چکیده

اي از زمـان بـه دلیـل اوضـاع نابسـامان سیاسـی و اجتمـاعی و        برخی شـاعران معاصـر در برهـه   
ةهاي فلسـفی غـرب، بـه عقیـد    هاي پیاپی فردي و اجتماعی و در فضایی آکنده از اندیشهشکست

ـ  غرب است ـ اعتقاد پیدا می ۀهاي بنیادین فلسفغیاب خدا ـ که یکی از اندیشه  ا بـه دلیـل   کننـد؛ ام
هاي فلسـفی غـرب بـه خـدایی     گرایش ذاتی انسان به مفهومی به نام خدا و نیز تحت تأثیر اندیشه

آورند. همین مسأله سبب به وجود آمدن شکل متفاوتی از خـداباوري در شـعر  دیگرگونه روي می
- غیـاب خـدا و بـاز   ةعقیـد ۀ این شاعران شده است. نگارندگان در این گفتار ضمن اشاره به پیشین

هـا و  غرب، به بررسی چگونگی ظهور، دوام یـا افـول، شـباهت   ت دینی و فلسفۀآفرینی آن در سنّ
پردازند.    یعنی اخوان، فروغ و شاملو می،معاصرۀهاي آن در شعر سه شاعر برجستتفاوت
غرب، خدا، انسان.ۀشعر معاصر فارسی، فلسف:هااژهکلید و
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شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 26
اول

1مه. مقد

ادبیات معاصر فارسی، به ویژه شعر معاصر تأثیرات بسیاري از مکاتب فلسفی غرب پذیرفته اسـت.  
غرب وارد ادبیات و شعر معاصر شده و به طـور چشـمگیري بـر    ۀهاي فکریی که از فلسفیکی از رگه

است. این اندیشه به دلیـل اوضـاع   (Absence)» غیاب خدا«اي موسوم به شهآن تأثیر گذارده است، اندی
اي از تاریخ معاصر ایران، به سرعت توسـط روشـنفکران از جملـه    نابسامان سیاسی و اجتماعی در دوره

غربی ونیز به دلیـل گـرایش ذاتـی    ۀا شاعران معاصر باز هم تحت تأثیر اندیششود؛ امشاعران جذب می
اي مسلمان و خداباور اسـت،  ایران که جامعهۀونیز فضاي حاکم بر جامع» خدا«هومی به نام انسان به مف

خـدایی  «تی طوالنی در جهانی بـی خـدا زنـدگی کننـد؛ بنـابراین دسـت بـه خلـق         توانند براي مدنمی
متفـاوتی از خـداباوري در شـعر معاصـر     ةزنند. همین مسأله سبب به وجود آمدن جلـو می» دیگرگونه

،معاصـر ۀمتفاوت خداباوري در شعر سـه شـاعر برجسـت   ةست. هدف این مقاله بررسی این جلوشده ا
غیـاب  ةاي از عقیـد یعنی اخوان، فروغ و شاملو است. براي درك بهتر این مسأله ابتدا به بررسی پیشـینه 

غرب می پردازیم.ۀآفرینی آن در سنت دینی و فلسفخدا و باز

زآفرینی آنغیاب خدا و باةعقیدۀ. پیشین2

در سنّت دینی:1- 2
و بـازآفرینی آن  بـه زمـان حضـرت موسـی (ع) و      » غیاب خدا«ةپیدایش عقیدۀبنا بر نظري، پیشین

لین کسی که این عقیـده را مطـرح کـرده و دسـت بـه خلـق       ه اوگردد. بر طبق این نظریمیدین یهود بر
.)276ــ 7: 1381اسـت (رضـوي،   » مريسـا «زده، یکی از سران بنیاسرائیل به نام » خدایی دیگرگون«

کند و خـدایی  سامري در غیاب حضرت موسی (ع) ـ که به میقات رفته است ـ خداي یگانه را نفی می  
کند که از پرستش خـداي  سازد. او بنی اسرائیل را وادار میرا می» طالییگوساله«دیگرگون خود؛ یعنی 

مبارکـه طـه   ةسـور 98تا 85. این ماجرا در آیات اورا بپرستندۀیگانه دست بردارند و خداي دیگرگون
چنین بیان شده است:
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گویـد کـه در غیـاب او،    در جریان گفتگوي خداوند با موسی (ع) در میقات، خداوند به موسی مـی 
پرستی ـ خدایی غیر از خـداي یگانـه ـ واداشـته اسـت.       سامري بنی اسرائیل را گمراه کرده و به گوساله

گـردد و قـوم خـود را بـر پرسـتش خـداي       اراحتی به سوي بنی اسرائیل بـازمی موسی به سرعت و با ن
شود؛ بنی اسرائیل به او میگویند کـه بـه   یابد و هنگامی که دلیل این امر را جویا میدیگرگون سامري می

انـد؛ بلکـه گـویی مسـحور سـامري و خـداي دیگرگـون او        خویش به این آیین جدید در نیامـده ةاراد
اند.  شده

دارد: کریم چگونگی خلق، پرستش و سرانجام نابودي این خداي دیگرگون را چنین بیـان مـی  قرآن
سـازد کـه صـدایی همچـون گوسـاله      پس از اینکه سامري از طال و زیورآالت قوم گوساله پیکري مـی 

خـداي شـما و خـداي موسـی ایـن گوسـاله اسـت کـه         « گویند دارد؛ او و پیروانش به بنی اسرائیل می
اي قوم! شما مسحور این گوسـاله  «گوید: و هنگامی که هارون به آنها می» اموش کرده است(موسی) فر

دهند کـه ایـن   ؛ پاسخ می»اید و همانا پروردگار شما خداي مهربان است(خداي دیگرگون سامري) شده
خداي ماست و ما تا وقتی که موسی به سوي ما بـازگردد بـه پرسـتش خـداي دیگرگـون خـود ادامـه        

[که یا مـا موسـی را بـه آیـین خـود (گوسـاله پرسـتی) درآوریـم یـا موسـی مـا را بـه آیـین              دهیممی
گردد، خداي دیگرگـون سـامري را   خویش(پرستش خداي یکتا) بازگرداند]. زمانی که موسی (ع) بازمی

گونـه مـرگ خـداي دیگرگـون سـامري را      پاشد و ایـن سوزاند و خاکستر آن را به دریا میدر آتش می
رساند. او در پایان ایـن مـاجرا صـراحتاً    را به اثبات می» خداي یگانه«ت انیدارد و دیگر بار حقّاعالم می

- 9(طـه، » تنها خداي شما، خداوند یکتاست؛ خداوندي کـه خـدایی جـز او نیسـت    «اعالم می دارد که 
85.(

غربۀدر فلسف:2- 2

انسـان غربـی   ۀب آن در اندیشـ متعاقـ ةیاد شده در دین یهود، این عقیـده و پدیـد  ۀگذشته از پیشین
ي مطرح میاست که به طور جدهاي پیدایش این اندیشه را در انسـان غربـی بایـد در    لین زمینهشود. او

سایی قرون وسطی نشانگر نقـش عمـده  ت کلیقرون وسطی جستجو کرد. تعالیم مطرح شده در مسیحی
سان و نادیده گرفتن نیروهـاي او و نگـاه   ارزش جلوه دادن اناست. بیآن در به وجود آمدن این اندیشه 
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کردن به او  به چشم یک گناهکار که باید تاوان گناه نخستین آدم را بپردازد، در این دیـن ، سـبب شـد    
که انسان غربی از دین و خداوند دور شود. این مسأله انسان غربی را به سمت انقالبـی فکـري موسـوم    

جدیـدي در اندیشـه و تفکّـر    آغـازگر مرحلـه  » رنسانس«دهد. ) سوق میRenaissance» (رنسانس«به 
ـ    ت کلیسـا و رویگردانـی از   آدمی گردید. این انقالب فکري که تجلّی طغیان انسان غربـی علیـه حاکمی

»(اومانیسـم «هـاي مســیحی و کلیسـاي کاتولیــک بــود، موجـب نشــر و رواج بینشـی بــه نــام     ارزش
Humanism.گردید (

منزلت و اختیار و آزادي او بنا می شـود. ایـن   ي به منزلت انسان و اعادهگذارشارزۀاومانیسم بر پای
داند و نقش خداوند را در سرنوشـت بشـر مـورد نفـی     مکتب انسان را تنها حاکم بر سرنوشت خود می

دارد و اعتقادي راسـخ بـه   دهد. بدین ترتیب انسان غربی در جهت نفی مطلق خداوند گام برمیقرار می
به دلیل گـرایش ذاتـی انسـان بـه     - چنانکه پیشتر گفته شد- ا انسان اومانیست نیزکند؛ اممینبود او پیدا 

تواند درجهانی بی خدا زندگی کند. بنابراین دست به خلق خـدایی دیگرگونـه کـه جانشـینی     خدا، نمی
موسـوم بـه   ايپدیـده » غیـاب خـدا  «چنـین در پـی عقیـده بـه     زند و ایـن براي خداي واحد باشد، می

کننـد،  آید. پیروان مکتب اومانیسم، هنگامی که خدا را نفی میغرب به وجود میدر فلسفه» اآفرینیخد«
خوانند.  انسان را بر کرسی خدایی نشانده و او را حاکم مطلق و خدایی زمینی می

مکتب اومانیسم به این مسأله پرداختند تـا اینکـه در قـرن نـوزدهم نیچـه      متفکّران بسیاري در سایه
بسیاري از فالسفه شد. نیچـه در بنـد   اد؛ نظراتی که پس از او دستمایهرات خود را در این باره ارائه دنظ

گونه که در روز روشـن چـراغ برداشـته و بـه     اي دانا و بهلول، از زبان دیوانهحکمت شادانکتاب 125
گوید:  ن ندارند، میشود که به خدا ایماگردد واین کار او موجب خندة جمع بسیاري میدنبال خدا می

من هم اینک به شما خواهم گفت خدا کجا رفته است. من و شما، یعنی مـا، او را کشـتیم. مـا،    «
خـدا مـرد!   …شـنویم؟ کنند نمیها را که خدا را دفن میآیا صداي گورکن…همه، قاتل او هستیم

ود را تسـلّی دهـیم! کـارد    خواهیم خما او را کشتیم! و ما، قاتل قاتالن، چگونه می]1[خدا مرده است!
ترین و مقتدرترین چیزي را که دنیا تا همین امروز داشت، ریخت. چـه کسـی ایـن    ما خون مقدس
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: 1377(نیچــه، » خــون را از دســتان مــا خواهــد زدود؟ کــدام آب آن را از مــا خواهــد شســت؟ 
.)192ـ3

گفتـه اسـت (همـان:    د مـی داند که بشر به خواین کتاب نیز خدا را دروغی دیرپا می344او در بند 
داند که با طبیعت و سرشت انسان آمیخته اسـت؛  را مفهومی میهمین کتاب خدا108) و در بند 314

آن را تنهـا بـراي ترسـاندن خـود در     ۀسـای اما اکنون دیگر به مفهومی مرده بدل شده اسـت کـه انسـان   
).176و آن را از بین ببرد (همان: هولناك غلبه کند ۀاست و او باید بر این سایاندیشه نگه داشته

دارد تـا  اعتقاد نیچه به این که خدا مفهومی است آمیخته با سرشت و طبیعت آدمی، او را بـر آن مـی  
عظمت این کشتار بـراي مـا   «خدایی دیگرگون خلق کند که جانشینی براي خدايِ به زعم او مرده باشد: 

). بـه  194(همـان: » ر گردیم؟این کاۀشویم تا شایستبیش از حد بزرگ است. آیا ما خود نباید خدایانی 
چنـین گفـت   او انسانی شایستگی خدا شدن را دارد که از همه لحاظ قدرتمند باشد. بنـابراین در  عقیده

پـردازد.  ) میuber mensch» (ابرانسان«اي به نام خداي دیگرگونهۀ خود دربارهبه بیان نظریزرتشت
داند کـه آلـودگی   انسان را معناي زمین و دریایی میآور و ابراي خندهسان بوزینهاناو انسان را در برابر ابر

نشاند:میپذیرد و خواري بزرگ انسان را فروو ناپاکی نمی
شـما بگویـد:  ةآموزانم. ابرانسان معناي زمین است. بادا کـه اراد هان! من به شما ابرانسان را می« 

ست آلوده. دریا باید بود تـا رودي آلـوده را پـذیرا    تی، انسان روديابرانسان معناي زمین باد! ... براس
آموزانم: اوست این دریا. در اوسـت کـه خـواري    شد و ناپاکی نپذیرفت. هان به شما ابرانسان را می

ـ   ان بـر شـما بسـاید؟ کجاسـت آن مایـه     بزرگتان فروتواند نشست. ... کجاست آن آذرخشی کـه زب
م. اوسـت آن آذرخـش؛   آمـوزان ده شود؟ هان! به شـما ابرانسـان را مـی   شیدایی که باید در شما کوبی

).22ـ4: 1385(نیچه، » شیدایی!اوست آن مایه
اگزیستانسیالیسم بـر اسـاس   الحادي مکتبۀدر قرن بیستم بسیاري از مکاتب فلسفی از جمله شاخ

از وضـع  » لحدانـه اصـالت وجـود م  «ریزي شدند. به قـول فردریـک کاپلسـتون    پایه» غیاب خدا«عقیده
؛ یعنـی از وضـع انسـانی کـه بـراي او      »خدا مرده اسـت «گردد که براي او، به قول نیچه انسانی آغاز می

).225ـ6: 1361مفهوم خدا دیگر هیچ گونه اعتباري ندارد (کاپلستون، 
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رود، ایـن جملـه  لحـادي بـه شـمار مـی    سارتر که از برجسته تـرین نماینـدگان اگزیستانسیالیسـم ا   
ــه داستا ــکی را ک ــب«یوس ــر واج ــت  اگ ــاز اس ــاري مج ــر ک ــد، ه ــود نباش ــاي »الوج ــنگ اول بن ، س

» خدا مـرده اسـت  «). به عبارت دیگر، او 40: 1380داند (سارتر،) میExistentialismاگزیستانسیالیسم(
دانـد کـه بعـد از خـدا بـه      پذیرد و نسل پس از خود را نسـلی مـی  نیچه را  به عنوان واقعیتی مسلم می

پـذیرد و بـا   ا سارتر این بی خدایی را به سـادگی نمـی  ). ام85: 1380دهد (بوبر، خود ادامه میزندگی 
ـ کـه از مباحـث اساسـی فلسـفۀ اگزیستانسیالیسـم      ]2[»هستی لنفسه«و » هستی فی نفسه«طرح مبحث 

دانـد  ) مـی Self-contradictory» (متنـاقض - ذاتـاً «را مفهـومی  » مفهـوم خـدا  «است ـ در وجود خـدا،   
الوجـود را بـراي   حتّی اگر دلیلی هم پیدا شود که واجـب ا او معتقد است). ام242: 1361(کاپلستون، 

اساسی بودن یا نبودن خدا نیست، بلکـه  شود؛ چرا که مسألهچیزي عوض نمیانسان اثبات کند، باز هم 
عنـی در واقـع   )؛ ی80: 1380آنچه اهمیت دارد این است که تنها تصمیم گیرنـده بشـر اسـت (سـارتر،    

ه نه نفی خدا، که اثبات خدایی انسان است.هدف سارتر از طرح این قضی
دارد. نیز صـراحتاً اعـالم مـی   شیطان و خداخود از جمله نمایشنامهسارتر این عقیده را در آثار ادبی 

هم؛ اي یـادت بـد  خواهم شوخی طرفههاینریش، می«گوید: می- قهرمان اصلی داستان- او از زبان گوتز
. هـیچ  ]3[خدا وجود ندارد... من، تو و خودم را نجات دادم. دیگر بهشـت نیسـت، دیگـر دوزخ نیسـت    

). او پس از اعالم مرگ خـدا، انسـان را تنهـا    255ـ8: 1345(سارتر، » چیز جز زمین نیست... خدا مرد
گوید:موجود مختار جهان دانسته و می

بودم. ... مـن بـه تنهـایی تصـمیم بـه بـدي       فقط من بودم. کشیش، حق با توست... فقط خودم «
کـنم، تنهـا مـنم کـه     هم مـی شگرفتم؛ من به تنهایی خوبی را اختراع کردم، منم که امروز خودم را مت

» توانم خودم را تبرئه کنم؛ من، انسان. اگر خدا هست، انسان عدم اسـت؛ و اگـر انسـان هسـت...    می
).255: 1345(سارتر، 

تقـدم  «یروي از مکتب اومانیسم و از موضع اگزیستانسیالیسم و با تئوري بدین ترتیب سارتر نیز به پ
کنـد و خـداي زمینـی (انسـان) را     تأکید می» غیاب خدا»هانسان بر عقید» آزادي«و ]4[»وجود بر ماهیت

نماید.جانشین خداي آسمانی می
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]5[غیاب خدا و بازآفرینی آن در شعر معاصر- 3

ملی و حزب توده کـه بسـیاري از   هایی چون جبههشکست حرکتو1332مرداد 28با کودتاي 
پـس از برکنـاري رضـا شـاه،     هاي زنده شـده ت داشتند، امیدشاعران و نویسندگان ایرانی در آنها عضوی

غربـی،  ۀآثار نویسـندگان و فالسـف  ۀگذارد. در چنین فضایی، ترجمدوباره رو به خاموشی و نابودي می
شـود کـه   کردند، باعـث مـی  خدایی و الحاد را تبلیغ میهایی چون سارتر که بیبویژه اگزیستانسیالیست

ایرانی جذب شود و عقایـدي چـون غیـاب خـدا و     ةاین افکار به سرعت توسط روشنفکران سرخورد
گیرد. در این مجال به بررسی موضوع غیـاب خـدا و بـازآفرینی آن    ادبی ایران را فراۀبازآفرینی آن جامع

پردازیم.کسانی چون سارتر و نیچه در شعر اخوان ،فروغ و شاملو میو تأثیر عقاید

مهدي اخوان ثالث:1- 3

دید. ایـن گـرایش   » شک در وجود خدا«توان به شکل لین گرایش هاي اخوان را به این عقیده میاو
و »در میکـده «مشاهده نمود. اخـوان در شـعرهایی چـون    زمستانها را در شعر اخوان می توان از دفتر 

از این دفتر، از مردم جامعه استمداد می کند:» فریاد«
)49(س، درمیکده:مجروحم و مستم و عسس می بردم/ مردي، مددي، اهل دلی، آیا نیست؟

کنند از خواب، / مهربان همسایگانم از پی امداد؟/ سوزدم ایـن آتـش بیـدادگر،    واي، آیا هیچ سربرمی
)78(س، فریاد: بنیاد.

)و هـیچ کـس جـواب اسـتمدادهاي او را     99رهایی بسته مواجه می شود(س، زمستان:اما وقتی با د
) به خدا روي می آورد:97دهد (همان:نمی

)127(س، سرود پناهنده: کنمنهم به درگه و فریاد میمیزنم/ سرگر بسته بود در؟/ به خدا داد می
کنـد و  او شـک مـی  » وجود داشتن«و » زنده بودن«او وقتی از جانب خدا نیز پاسخی نمی شنود، در 

او را می گیرد:» جانشین«سراغ 
اي اند/ تـو گـر مـرده   ها مردهرهگذر/ همه شمع و قندیلها مانده بیاند/ همه راهها پیر و پژمردههمه باغ

ـندیده نیسـت.   جانشین تو کیست؟/ که پرسد؟ که جوید؟ که فرمان دهد؟/ و گر زنـده  (س، اي، کـاین پس
)102گزارش: 
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سـوق  » خداونديپهن دشت بی«کم کم او را به سمت » گزارش«در شعر » ک در وجود خداوندش«
کند:نزدیک می» غیاب خدا«می دهد و او را به ایمان آوردن به 

هـا  برگشت بگذاریم/ تو دانی کاین سفر هرگز بـه سـوي آسـمان   بیا ره توشه برداریم، / قدم در راه بی
)145(همان: ندي استخداو/ به سوي پهن دشت بی…نیست/ 

اعتقـادي راسـخ   » غیـاب خـدا  «بـه  » پیامی از آن سوي پایان« و در شعر آخرشاهنامهاخوان در دفتر 
کند. او در این شعر ابتدا آیات و معجزات پیامبران و خبرهاي ایشان را از جهـان پـس از مـرگ،    پیدا می

تر اعتقـاد بـه بهشـت و دوزخ (عـالم     پردازد و همچون سارانگارد و سپس به انکار خداوند میدروغ می
داند:ماوراء و متافیزیک هیدیگر و سارتر) را در خود مرده می

ـ   هاي بودن/ ـ هنگامی که می هریک از ما، درمهگون افسانه ـتیم  ـتیم هس / خـدایی را گرچـه بـه    پنداش
ر ما مـرده اسـت.   ا اکنون بهشت و دوزخ دکشیدیم./ امانکار/ انگار/ با خویشتن بدین سوي و آن سوي می

(هــ ،  کنندگان،/ بر گورهامان خشکیدند و پیشتر نتوانستند آمد.هاي بدرقه/ زیرا که خدایان ما،/ چون اشک
)96پیامی از آن سوي پایان: 

اي خـواهم شـوخی طرفـه   هـاینریش، مـی  «گویـد:  ي نبود خدا، بهشت و دوزخ میسارتر نیز درباره
تـو و خـودم را نجـات دادم. دیگـر بهشـت نیسـت، دیگـر دوزخ        یادت بدهم؛ خدا وجود ندارد... من، 

).255ـ8: 1345(سارتر، » نیست. هیچ چیز جز زمین نیست... خدا مرد
انسـان (تنهـایی بشـري) حـرف     » تنهایی بـزرگ «و » شیطان«و » خدا«اخوان در ادامه به صراحت از 

رساند:به اثبات میي اوشیطان و خدازند و بدین شکل تأثیرپذیري خود را از سارتر و می
گرفتنـد./  گور خدا و شیطان ایستاده بودند؛/ و هریک هر آنچه به ما داده بودند،/ باز پس مـی ۀدر آستان

- .../ تنها، تنهایی بزرگ ما، که نه خدا گرفت آن را نه شیطان/ با ما چو خشم ما به درون آمـد/ اکنـون او/   
ـی این است ماجرا/ ما نوباوگان این عظم/ با ما شگفت گسترشی یافته،- این تنهایی بزرگ (هــ ، پیـامی از   مت

)99- 100آن سوي پایان: 
شود و ایـن عقیـده دوبـاره بـه     کاسته می» غیاب خدا«اخوان به ت عقیدهاز شدازاین اوستادر دفتر 

نمود پیدا می کند. اخوان در چند شعر از این دفتر شـک خـود را در وجـود    » شک در وجود خدا«شکل
بهـرام  « اسـت کـه در آن   » شـهر سنگسـتان  قصـه « د ابراز کرده است. یکی از این شعرها، شـعر  خداون
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مـردم  کنـد و همـه  هنگامی که هیچ پاسخی از مردم شهرش براي دفع مهاجمان دریافت نمی» ورجاوند
یابد، سر در غاري می کند که دو کبـوتر نشـانی آن را داده بودنـد تـا مگـر امـدادهاي      را سنگ شده می

شنود و هیچ امدادي از غیـب بـه یـاري او    ا وقتی از غار نیز هیچ پاسخی نمیغیبی او را یاري رسانند؛ ام
آورد کهشتابد، از سراستیصال فریاد برمینمی

ـین گندیـد،     مگر دیگر فروغ ایزدي آذر مقدس نیست؟/مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نیسـت؟/ زم
)24شهر سنگستان:(و، قصهآیا برفراز آسمان کس نیست؟ 

هسـتی  «نیز به این مسأله اشاره می کند. او در این شعر از یقـین خـود نسـبت بـه     » نماز«او در شعر 
گوید:سخن می» هستی خداوند«و شکش نسبت به » خود

ـتی زتـو، آیـا تـو هـم         با تو دارد گفتگو شوریده ي مستی/ مستم و دانم که هستم مـن/ اي همـه هس
)78(و، نماز: هستی؟

نیز از این شک بی نصیب نمانده است. او در این شعر از زبان مـزدك از ناآگـاهی   » و ندانستن«شعر
بیـنم  من جـز اینجـایی کـه مـی    «گوید: گوید. او میسخن می» آن سوي مرز ناپیدا«چیستیِ د دربارهخو
ي اسـت کـه   ). و این همان چیز81(و، وندانستن، » دانم چه آنجا یا کجا آنجاستمن نمی«و » دانمنمی

گوید:آن میةدارد و نیچه درباربیان می» هیچ چیز جز زمین نیست«ي سارتر با جمله
دهم که به زمین وفادار مانید و باور ندارید آنانی را که با شما از امیدهاي برادران، شما را سوگند می« 

خدا مرد و در پـی آن ایـن   ترین کفران بود. اما گویند. ... روزگاري کفران خدا بزرگابرزمینی سخن می
).22ـ4: 1385(نیچه، » ترین کفران استکفرگویان نیز بمردند. اکنون کفران زمین سهمگین

ازاین اوستا ،در دفتـر در حیـاط   در » شک در وجود او«به » غیاب خدا«اخوان پس از تقلیل اعتقاد به 
از » مـن ایـن پـاییز در زنـدان    «کند. او در شعرصحبت می» خدایی دیگرگونه«از کوچک پاییز در زندان

کنـد و بـه   ، اعـراض مـی  »خـداي سـاده لوحـان   «خداي مورد پرستش مردم جامعه و به تعبیر خـودش  
آورد:که خود آفریده است، روي می»خداي دیگر و زیرکی«

ولیکن مـن بـراي خـود، خـداي دیگـري دارم     خداي سـاده لوحـان را نمـاز و روزه بفریبـد    
ــد، ا   ــوه نفریب ــا و رش ــرا، آري ری ــوراي م خـــداي زیـــرك بـــی اعتنـــاي دیگـــري دارمه

)1(پ، من این پاییز در زندان: 
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ي آیین زرتشتی است؛با این تفاوت کـه اهـوراي او اهـورایی    »اهورا«اخوان، همان ۀ خداي دیگرگون
رند و زیرك است. به عبارت دیگر، اخوان خداي آیـین زرتشـتی را بـه خـدایی شخصـی و بـه تعبیـر        

تبدیل می کند:» خداي دل«خودش
ــاي دلـــش هـــر کـــه خـــود دانـــد و خـــداي دلـــش ــه دردي ســـت، در کجـ ــه چـ کـ

)472(ت:
خـود را بـه   ةبا خلق خدایی دیگرگون، اعتقـاد دوبـار  درحیاط کوچک پاییز در زنداناخوان از دفتر 

ـ   دهد. هر چند خداي او اهورایی شخصی و خاصِّمفهومی به نام خدا نشان می ا ایـن  خـود اوسـت؛ ام
هاي آسمانی نیز بازگشـت  شود که کم کم به خداي مطرح در آییناعتقاد دوباره به مفهوم خدا سبب می

داشته باشد:  
گر چـه هـر قـوم تـو را نـام دگرگونـه دهنـد       
ــر  ــه آتشــکده و مســجد و دی ــه کلیســا و ب ب

ــوه« ــاري«و » یهـ ــورامزدا«و » ا...«و » تـ »اهـ
ــد، دل آزرده ام   ــو امی ــه ت ــز ب ــدنیســتش ج ی

هــا همــه پیداســت کــه مقصــود تــویی ...از نشــان
ــویی ...  ــو پیمــود ت ــر هــر کــه رهــی ســوي ت رهب

…زیـن هـم مقصـود تـویی    »خودآ«اي خداخوانده

کانکــه راه دلکــش ســوي تــو بگشــود تــویی     
ــده   ــدا خوان ــودآ«(ت، اي خ - 7»: خ

296(

ثبـات نـدارد.   تـرا اي کهـن بـوم و بـر دوسـت دارم     دفتر در » بازگشت به خدا«ا اخوان در مسیر ام ،
اخوان در این دفتر دائماً بین اعتقاد به خدا و شک در وجود او، در تالطـم اسـت. او در شـعرهاي ایـن     

زنـد و گـاه از شـک    چه خداي زرتشتی و چه مطلق خدا حرف مـی –دفتر ،گاه از اعتقاد خود به خدا 
، بـا اعتقـادي   »او هسـت هسـت  «رد. به عنوان مثـال او در شـعر،   آوخود در وجود او سخن به میان می

توانـد او را ببنیـد و او   دارد که خدا وجود دارد و کسی که چشم خدابین داشته باشد، میراسخ اظهار می
بارها خداوند را در نمازهایش دیده است:

ام بارهـــــا در نمـــــازمـــــنش دیـــــده
نمــازش چــه هشــیار خــوانم چــه مســت 

ــاز ...    ــک نی ــت اش ـترده اس ــمم سـ زچش
ــی ــن ب ــه او هســت هســت دری ــانم ک گم
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ـین گشـود   خوش آن کس که چ ـبهه ســود بــه درگــاه او جبهــه بــی   شم خـدا ب شـ
)281- 3(ت، او هست هست، 

کند خدا را به چشم دل دیده است، در شعر دیگري از همین دفتـر بـا   ا همین اخوانی که ادعا میام
گوید:باز از شک خود نسبت به وجود خدا سخن می» ااي لم یلد یولد خد«عنوان 

اي...پیدا شو از پنهان خود، آخر تو صاحب خانـه ايبا ایـن پـري بـازي مـرا آخـر کنـی دیوانـه       
ـتی، یـا نـه     پدر مادر خدا، هم در منـی و هـم جـدا   اي بی ايکاري بکن تا باورم گـردد کـه هس

) 316(ت، اي لم یلد یولد خدا: 
ی ندارد:دارد که در وجود خداوند هیچ شکّشعر دیگري دوباره به صراحت اعالم میاما در 

ــنم     ــک در او نکـ ــه شـ ــدایی کـ ــه خـ مــــن بهتــــر از یقــــین شماســــتشــــکّبـ
) 416(ت، اي همه: 

گویـد  دانـد و مـی  نیچه را سخنی خطـا مـی  » خدا مرده است«اخوان در شعر دیگري از همین دفتر 
خود نـدارد و جهـان و جهانیـان را بـه حـال خـود       ةچ اعتنایی به جهانِ آفریدخدا زنده است ؛منتهی هی

واگذاشته است:
ــه  اگویـــد نیچـــه، امـــ» ســـتخـــدا مـــرده« ــا بــ ــخن را از خطــ ــن ســ ــدانم ایــ نــ

ــه ســـت، لـــیکش اعتنـــایی  خـــدا زنـــده  ــن گونـ ــان زیـ ــر جهـ ــد بـ ــهنباشـ ــا بـ هـ
(ت، بیــــامرز، پروردگــــارا: 

426 (
خـدا و دلیـل تالطـم    ۀموضع خود را نسبت بـه مسـأل  » توحید محض«ي با عنوان ا نهایتاً در شعرام

گوید:کند و میفکریش را نسبت به این مسأله روشن می
ــن    یارب ببـین چـه گـویم، منگـر ملـول سـویم       ــر از م ــا ادا س ــا ب ــردان، ی ــر مگ ــاز ب ــا ن ب

ــه ــه ایمــان مــن در میان ــه کفــرم و ن ــذ  هــایم، ن ــناس و بگ ــط بش ــور اوس ــنخیراالم ر از م
]6[)242(ت، توحید محض: 
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فروغ فرّخزاد:2- 3

توان به خوبی مشاهده کـرد. فـروغ کـه    عقیده به غیاب خدا و بازآفرینی آن را در شعر فروغ نیز می
از ناکامی هاي خود در زندگی و عشق سخن گفتـه بـود، در دفتـر    ،دیوارو اسیر ، ل خوددر دو دفتر او

مـی گـذارد و بـر آن    » خـدا «ی ها و زشتی ها و پلیدي هاي زندگی را به حساب این ناکامۀ همعصیان 
را بـر جـاي او بنشـاند. او درشـعر     » خـدایی دیگرگونـه  «می شود که علیه او بشـورد ،او را برانـدازد و   

ۀ آرام و هستی سوز حرف می زند که وجودش را فرا گرفتـه اسـت و سـای   از دردي بی» عصیان بندگی«
بر لبانش نقش بسته است؛ پرسش مرموزي کـه راز سـرگردانی و وانهـادگی او را در    پرسشی مرموز که

ندارد. او در این شعر جسـتجوي خـود   » شک در وجود خدا«خود نهفته دارد؛ پرسشی که مضمونی جز 
بـه  » اي ظلمانیجاده«را براي پاسخ گویی و اثبات وجود خداوند آغاز می کند. او براي این جستجو در 

یابد.چراکـه در جریـان   مـی » سـرانجام و تالشـی گنـگ   جستجویی بـی «ا این جستجو را فتد؛ امراه می ا
مـی شـنود.   » نه جوابی از وراي این در بسته«بیند و می» هاي طورنه نشان آتشی بر قله«جستجوي خود 

داشت، سرگذشت مـردم ایـن همـه تیـره وتـار      او براي خود استدالل می کند که اگر خدایی وجود می
بود؛ بنابراین خدایی وجود ندارد.ینم

گـردد؛ خـدایی کـه او را    در حقیقت به دنبال خدایی مطابق با میل خـود مـی  » عصیان بندگی«او در 
خواهد، به دنیا بیاید و هـر وقـت   خواهد، بکند. هر وقت خودش میگذاشت تا هر کاري که میآزاد می

مادر و پدرش را خودش انتخاب کند.گذاشت اوخواهد، از این دنیا برود؛ خدایی که میمی
دانـد کـه خـود، بـدي را     پرستند (خداي واحد)، کسی میفروغ خدایی را که مردم جامعه او را می

گوید نباید بدي کرد، خود، شیطان را آفریده و او را بر سر راه انسان قـرار داده اسـت   آفریده است و می
گوسـفندان رهـا کـرده اسـت و     ۀگ را در میـان گلـ  گوید نباید از شیطان پیروي کرد؛ خـود، گـر  و می

آرام و هسـتی سـوزي کـه وجـود فـروغ را      گوید نباید طعمه گرگ شد. پرسـش مرمـوز و درد بـی   می
فراگرفته است، این است که آیا چنین کسی شایستگی خدا بودن را دارد؟ پاسخ او در قبال این پرسـش  

خـدایی  «کنـد و در صـدد آفریـدن    ست عصیان مـی منفی است. بنابراین علیه خدايِ به زعم او خود پر
).191- 216آید (ع، عصیان بندگی: برمی» دیگر
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آیا ما خود نباید خـدایانی شـویم   «نیچه که ۀطی سخنانی که بوي این گفت» عصیان خدایی«فروغ در 
شود کـه خـود خـدا   رسد، بر آن می) از آن به مشام می194: 1377(نیچه،» این کار گردیم؟ۀتا شایست

شود:  
ـیچم در   نشینم خیره در چشمان تاریکی/ میمی شود یک دم از این قالب جدا باشم؟/ همچو فریـادي بپ

)218. (ع، عصیان خدایی: دل دنیا/ چند روزي هم من عاصی خدا باشم
فروغ در تخی کنـد. جهـانی کـه او خـدایش     ر مـی الت خود، جهانی را که او خداي آن است، تصـو

داند که تنها نـامی ازخـدا در آن نخواهـد    او زیبایی این جهان را به این خاطر میاست، جهانی زیباست. 
افتـد  آید و در میان مردم به راه مـی از فراز آسمان به زمین می» عصاي نورردا و بیبی«بود؛ بلکه خود او 

هـا  از او در دل» عصیان بندگی«ت کنند، نه اینکه مانند خداي تا مردم او را ببینند و با او احساس صمیمی
می سازد، خدایی است کـه پیـام آور وصـل    » عصیان خدایی« وحشت بیفتد. خدایی که فروغ در ۀ سای

است.  » سراپا عشق«بر لبانش نقش بسته است و » سالم مهر«است؛ 
بیند که چنین خیـاالتی محـال   آید، میا او در انتهاي این شعر وقتی از دنیاي خیالی خود بیرون میام

او خدا نبوده، نیست و نخواهد بـود. او هنگـامی کـه خـدا بـودن خـود را خیـالی محـال مـی          است و 
کند:بیند،خداي واحد را نیز نفی می

)222(ع، عصیان خدایی: بینمبینم، نمیی در پس دیوارهاي عرش/ هیچ جز ظلمت نمیآه، حتّ
ه و او را بـه خـدایی خـود    کنـد، شـیطان را جانشـین او کـرد    ي از مرگ پنهان میااو خدا را در هاله

گزیند:  برمی
هاي من/ من تو را کافر، تو را منکـر،  مرموز مرگ آلود/ با تو بیگانه است، دردا، نالهاي خدا، اي خندة

. (همان)تو را عاصی/ کوري چشم تو، این شیطان خداي من
ــده در   ــرح ش ــب مط ــیان«مطال ــتابزد  »عص ــذیري ش ــاکی از تأثیرپ ــروغ ح ــاي ف ــفةه ۀاو از فلس

معـروف سـارتر؛ یعنـی    ۀاگزیستانسیالیسم است و تقابل شیطان و خدا در ایـن شـعر یـادآور نمایشـنام    
توانـد خـود   است که در آن دو نیروي مطلق با هم در نبردند. فروغ در این شعر چون نمیشیطان و خدا

برد.  یرا از قید این مطلق دوگانه رهایی بخشد، از مطلقی (خدا) به مطلق دیگر (شیطان) پناه م
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کنـد. او در  با دیدي کامالً متفاوت و انتقادي به این مسأله نگاه می» هاي زمینیآیه«ا فروغ در شعر ام
دارند و خورشید ایمان بـه خـدا در   پردازد که مردمانش به خدا ایمان ناي میاین شعر به توصیف جامعه

هاي آنها مرده است. عدم ایمان به خدا سبب شده است که برکـت از زمـین بـرود، فسـاد و تبـاهی      دل
تمام جامعه را فرا بگیرد و مردم به طور وحشتانکی احساس تنهایی، ناامیدي و بیهودگی کنند:

ه صحراها خشکیدند/ و ماهیان به دریاهـا  ها بآنگاه/ خورشید سرد شد/ و برکت از زمین رفت/ و سبزه
خشکیدند/ و خاك مردگانش را/ زان پس به خود نپذیرفت/.../ در غارهاي تنهایی/ بیهودگی به دنیـا آمـد/   

ها از شـرم/ بـه گورهـا    زاییدند/ و گاهوارهسر هاي باردار/ نوزادهاي بیداد/ زنخون بوي بنگ و افیون می
اي بود/ خورشید مرده بود، و فردا/ در ذهن کودکان/ مفهـوم کنـگ گمشـده   پناه آورند/.../ خورشید مرده 

)236- 8هاي زمینی: (ت، آیهداشت.
و ایمـان بـه   » بازگشت به خـدا «بیند، تنها راه نجات را الحادي را میۀت اسفبار جامعاو وقتی وضعی

ده کند و آنها را دوباره بـه سـوي   داند چگونه این ایمان مرده را در دل مردم جامعه زنا نمیداند؛ اماو می
نور (خدا) هدایت کند:  

مغشوش / بر جاي مانده بود / کـه در  ةهاي له شده، در عمق انجماد / یک چیز نیم زنددر پشت چشم
پایـانی /  هـا // شـاید، ولـی چـه خـالی بـی      خواست / ایمان بیاورد به پاکی آواز آبرمقش میتالش بی

ها گریخته، ایمـان اسـت   دانست / که نام آن کبوتر غمگین / کز قلبنمیخورشید مرده بود / و هیچ کس
// آي، اي صداي زندانی / ... / آیا شکوه یأس تو هرگز / از هیچ سوي این شب منفور / نقبـی بـه سـوي    

)341- 42(همان: نور نخواهد زد؟
نشـان  » نیسـت کسی که مثل هـیچ کـس  «و در شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردفروغ در دفتر 

الحـادي کـه جامعـه را در خـود فـرو      ۀدهد که راه خود را به سمت نور (خدا) پیدا کرده و از ورطـ می
کند:  گردد و با او ارتباطی دوباره برقرار میبرده، بیرون آمده است. او در این شعر به خدا باز می

ـتاره   امقرمز دیـده ةآید / من خواب یک ستارام که کسی میمن خواب دیده / ... / مـن خـواب آن س
آید کسی دیگر / کسی بهتر / کسـی کـه   آید / کسی میام / کسی میقرمز را / وقتی که خواب نبودم دیده

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


39هاي مختلف خداباوري در شعر اخوان ، فروغ و شاملوجلوهسومچهل و سال 

مثل هیچ کس نیست، مثل پدر نیست، مثل انسی نیست، مثل یحیی نیست / و مثل آن کسی که باید باشـد /  
کند / یا قاضی القضات است / یـا  آخر نماز صدایش میل نماز و در... / و اسمش آنچنان که مادر / در او
ـته هاي پنجرهام / و شیشههاي پشت بام را جارو کردههحاجات الحاجات است / ... / من پلّ ام ام را هم شس

آید / کسی که در دلش با ماست، در نفسش با ماست، در صدایش بـا ماسـت.  آید / کسی می// کسی می
)443- 7نیست: (ف، کسی که مثل هیچ کس 

احمد شاملو:3- 3

به غیاب خدا و بازآفرینی آن در شعر شاملو بیش از شـعر اخـوان و فـروغ نمـود دارد. تقـی      عقیده
داند که به وي امکـان درك و احسـاس حقـایقی    پورنامداریان دلیل این مسأله را تربیت ذهنی شاملو می

ـ حم) و م121: 1374دهد (پورنامداریان، را نمی» خدا«چون  ات د حقوقی این مسأله را ناشی از تجربی
ـ    یشه در پهنـه گوید: انسان شاملو که همداند و میاجتماعی او می ه بـه  شـعر او در تکاپوسـت، بـا توج

و » عجـز خـدا  »و بـه مرحلـه  » بیهودگی مذهب«ه به خود رفته رفت]7[ات اجتماعی (و نه فلسفی)تجربی
ول ئانسانی که هر چه کرده، خود کرده و کسی را جز خـود مسـ  رسد. عدم دخالت او در افعال آدمی می

).1368:31داند (حقوقی، اعمال خود نمی
کنـد. او در  شاملو غیاب خدا و بازآفرینی آن را به موازات هم در اکثر دفترهاي شعریش مطـرح مـی  

) 331، بـدرود: انـد (هــ  گاه او را از گرداب مشکالت نجات ندادههیچ» خدایان«گوید: می» بدرود«شعر 
نداشته باشد و براي کسانی شـعر بگویـد کـه    » خدا«و همین امر سبب شده است که او هیچ اعتقادي به 

هیچ اعتقادي به خدا ندارند:
نویسم/ براي مسلولین و/ خاکسترنشینان،/ براي آنها که بر خـاك سـرد   من براي روسپیان و برهنگان می

)248ها:(هـ، آواز شبانه براي کوچهان/ امید ندارند.امیدوارند/ و براي آنان که دیگر به آسم
کنـد. او از  ي این عقیده صـحبت مـی  به طور مفصل از پدیدهباغ آینهۀاز مجموع» مرثیه«او در شعر 

زند که مرده است. او عزاي انسـان را در مـرگ خـدا، عزایـی     حرف می» خدایی بیمار«و » آسمان تهی«
که با مرگ خدا آسمان خالی شده و دیواري عظیم فـرو ریختـه اسـت. بـا     گویدداند. او میجاودانه می
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شود و دیگر به سـوي  فروریختن این دیوار، فریاد نیاز انسانی که به خدا معتقد بوده است، سرگردان می
او باز نخواهد گشت:

ـ  ةآلـود ِ شتابکاج، در انتظار آنکه به هیأت صلیبی درآید، در خاموشیۀ... جوان ه جانـب  خـویش، ب
کشد //...// عیسی بر صلیبی بیهوده مرده است./ حنجرهاي تهی، سـرودي دیگـر گونـه    آسمان تهی قد می

ـته اسـت؟/   می خوانند، گویی خداوند بیمار/ درگذشته است./ هان! عزاي جاودانه آیا از چه هنگام آغاز گش
/ دیگر به سوي تو باز نخواهـد  در انتهاي آسمان خالی، دیواري عظیم فروریخته است/ و فریاد سرگردان تو

)392- 3(ب، مرثیه:گشت...
شاملو نیز همچون سارتر معتقد است اصالً خدایی وجود نداشته است. خـدا دیـوار عظیمـی اسـت     

کند، انعکـاس صـداي خـود    که انسان خودش آن را ساخته است تا وقتی فریاد نیاز به سوي آسمان می
بشـري  گوید: اکنون ایـن دیـوار خودسـاخته   ا داده است. او میرا بشنود و تصور کند که خدا پاسخ او ر

کـه در تصـوراتش آن را پاسـخی از جانـب     - فرو ریخته است و انسان ،دیگر انعکاس صداي خـود را 
شنود و مجبور است به خود بازگردد. به احتمـال زیـاد شـاملو ایـن شـعر را      نمی- دانسته استخدا می
گوید:روده است. سارتر در این باره از زبان گوتز میاي سارتر سشیطان و خدمتأثّر از 

کـردم،  فقط من بودم. کشیش، حق با توست... فقط خودم بودم. من براي یک اشاره استغاثه می«
خبر اسـت.  آمد. آسمان حتّی از نام من بیفرستادم، اما جوابی نمیکردم، به آسمان پیام میگدایی می

دانـم. هـیچ   که آیا من در چشم خدا چیستم. حاال جـوابش را مـی  پرسیدم من هر لحظه از خودم می
شناسد. ایـن خـأل را کـه بـاالي سـر      شنود، خدا مرا نمیبیند، خدا صداي مرا نمیچیز. خدا مرا نمی

بینی؟ این خداست. سکوت خداست، نیستی خداست. خدا، تنهـایی انسـان اسـت، فقـط     ماست می
بدي گرفتم؛ من به تنهایی خوبی را اختراع کردم، مـنم کـه   من وجود داشتم. من به تنهایی تصمیم به

توانم خودم را تبرئه کنم؛ من، انسان. اگـر خـدا هسـت،    کنم، تنها منم که میهم میامروز خودم را متّ
).255: 1345(سارتر، » انسان عدم است؛ و اگر انسان هست...

خـدایی  «گزینـد و او را  خـدایی برمـی  دارد ،انسـان را بـه   شاملو پس از اینکه مرگ خدا را اعالم می
داند:می» خداهاۀرب النّوع هم«و » ابدي
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ـنی سـخن مـی    من کبوتريۀبر شان کـه  - گویـد/ و از انسـان  ست باوقار و خوب/ که با مـن از روش
ها هـم تـالش حقیقتنـد/    زنم.//...// آدمخداهاست.// من با انسان در ابدیتی پر ستاره گام میۀ النّوع همرب
گیـرم/ مـن   ها همزاد ابدیتند/ من با ابدیت بیگانه نیستم.// ...// من با تو رؤیایم را در بیداري دنبـال مـی  آدم

زنی و از انسانی که خویشـاوند همـه/   یابم// با من از روشنی حرف میشعر را از حقیقت پیشانی تو در می
)219- 20(هـ، دیگر تنها نیستیم: خداهاست 

ـ، سرچشمه:ۀ انسان براي شاملو سرچشم اي است که خدا را بـه  ) و معجزه223تمام عظمت ها (ه
ت) عشق به انسـانی »(ترین عشقبزرگ«قدرت نشسته است. انسان او سلطان خود بر اریکهزیر آورده و

(تنهایی بشري) است:» ترین انزواعظیم«و
هـا  ن را به بند کشید و زنـدان اي نیست؟/ انسان... شیطانی که خدا را به زیر آورد، جهاآیا انسان معجزه
ـید و آب  ها را درید، دریاها را شکست، آتشکوه- را در هم شکست! ـتر کـرد!//    هـا را نوش هـا را خاکس

ـیم  انسان... این شقاوت دادگر! این متعجب اعجاب تـرین  انگیز!/ انسان... این سلطان بزرگترین عشـق و عظ
)271- 2(هـ، غزل آخرین انزوا:انزوا! 

داند:کند و انسان و انسانیت را حقیقت مطلق جهان میاي توفانی به پا میحماسه،انسانۀاو با کلم
شتاب/.../ انسان انسان انسـان  حرکت کلمهانسان کلمهشعرش را آغاز کرد/.../ با کلمهتوفانیۀحماس

ـ ِ بیها.../.../ انسانانسان ... انسان ـین/    ان ژاكمرگ/ انسان ماه بهمن/ انسان پولیستر/ انس دوکـور/ انسـان چ
انسان انسانیت/ انسان هر قلب/ که در آن قلب، هر خون/ که در آن خون، هر قطره/ انسان هر قطره/ کـه از  

(ط، قصـیده بـراي انسـان مـاه     آن قطره، هر تپش/ که از آن تپش، هر زندگی/ یک انسـانیت مطلـق اسـت.   
)63- 5بهمن:

ي دو مـرگ (مـرگ خـدا و    دا و شیطان؛ در جریـان جـد  شاملو خدایش (انسان) را در خأل نبود خ
شیطان) و در تهیِ میان دو تنهایی (تنهایی بشري) یافته است:

اي.// در خلئـی کـه نـه    ها آمـده ها و ابریشماي/ تو از آینهها آمدهدماي از سپیدهتو از خورشیدها آمده
ۀ طلب کرده بودم.// جریانی جـدي/ در فاصـل  خدا بود و نه آتش، نگاه و اعتماد تو را به دعایی/ نومیدوار 

)389. (ب، باغ آینه:دو مرگ/ در تهیِ میان دو تنهایی
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خأل نبود خدا و شیطان (دو مطلق) و تنهایی حاصل از آن و به طور کلی تقابـل شـیطان و خـدا در    
خأل را کـه  این«ي سارتر است: این شعر و چند شعر دیگر حاکی از تأثیرپذیري شاملو از این نمایشنامه

» بینی؟ این خداست. سکوت خداست، نیستی خداست. خدا، تنهایی انسـان اسـت  باالي سر ماست می
).255: 1345(سارتر، 
قصـیده  «اي است که شاعر در شعر »توفانیحماسه«ي دنبالهآیدا در آینهۀ از مجموع»حماسه«شعر 

، »قصیده بـراي انسـان مـاه بهمـن    «بود. او در آغاز کرده » نامهقطع«ي از مجموعه» براي انسان ماه بهمن
داند:انسان و انسانیت را حقیقت مطلق دانسته بود، اما در این شعر به صراحت، انسان را خدا می

انسـان، خداسـت/   - «در کوچه/ پشت قوطی سیگار/ شاعري/ استاد و بالبداهه نوشت این حماسه را:/ 
این سخن،/ انسان خداست./ آري. این است حـرف  حرف من این است./ گر کفر یا حقیقت محض است

)427- 8! (ل، حماسه: من
انـد و  (درگاه خـدا) امیـد بسـته   » درگاهی ناباور«بیند که به ، کسانی را می»رهگذران«شاملو در شعر 

داند که ایشـان دسـت خـالی و ناامیـد از آن     آنها را سرابی لغزنده می» منزلگه مقصود«خوانند. او دعا می
اهند گشت:باز خو

خواندند/...// و دیدم که امید به درگاه ناباور بسته بودنـد/ و از پـس   در رهگذر شراب آلوده دعایی می
ـتم کـه دیگـر    آیند./ میدانستم که دیگر بار از این راه/ باز/ نمیي خالی/ خسته بود.// میایشان/ جاده دانس

ـتم ایشان سرابی لغزنده بود./ مـی آیند، چرا که منزلگه مقصود/ باره از این راه باز نمی . (ل، رهگـذران:  دانس
3 -429(

کـردم،  من براي یک اشاره اسـتغاثه مـی  «دارد: این همان چیزي است که سارتر از زبان گوتز بیان می
خبـر  آمـد. آسـمان حتّـی از نـام مـن بـی      فرستادم، امـا جـوابی نمـی   کردم، به آسمان پیام میگدایی می

.)255: 1345سارتر، »(است
کنـد. او در  تأکیـد مـی  » خدایی انسان«و » غیاب خدا«اش مبنی بر نیز بر عقیدهآیدا در آینه شاملو در 

زند که فضاي فکري او را تسخیر کرده اسـت(ي، مـن و   حرف می» خدایی گمشده«از » من و تو«شعر 
:کنداو تأکید می» سلطنت جاویدان«و » تباریزدانی انسان«بر » تکرار«) و در 459تو: 
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هاي بوسه بر شاخ ارغوان بسرایند// شـوربختان  ست/ تا بلبلکتاب رسالت ما محبت است و زیبایی- «
ایم/ تا تبار یزدانی انسان/ سلطنت جاویـدانش  را نیک فرجام/ بردگان را آزاد و/ نومیدان را امیدوار خواسته

)465. (ي، تکرار:را/ بر قلم و خاك/ بازیابد
» مرثیـه «ـ که در شـعر  » فرو ریختن دیوار خدا«دوباره و به بیانی دیگر از » آن سوي پلجاده«او در 

زند:از آن سخن گفته بود ـ حرف می
)502آن سوي پل:(ي، جادههاي خویش/ فرود آمده است. و انسان به معبد ستایش

ت خاطره، خود را پیامبري همچـون زرتشـ  آیدا، درخت، خنجر و از مجموعه» لوح«شاملو در شعر 
بیند که کتابی جدید آورده است. او پیامبري آسـمانی و کتـابش، کتـابی آسـمانی نیسـت. او از      نیچه می

جانب خدایی زمینی (انسان) به رسالت مبعوث شده است و کتاب او لوحی است که خـدایی انسـان را   
انـد و  ایسـتاده بیند که گرد بـر گـرد میـدان شـهر    رساند. او در این شعر، خلق انبوهی را میبه اثبات می
آیـد و لـوح غبـارآلود    کشند. او از پلکان تاریک خـود پـایین مـی   اي از سوي آسمان را میانتظار معجزه

گوید:دهد و میشعرهاي خود را به مردم نشان می
ست کهنه/ بسـوده/ کـه   همه هرچه هست/ این است و/ در آن فراز/ به جز این هیچ/ نیست./ لوحی- «

ـتی سـخن        گر چند آلودهاینک!/ بنگرید/ که ا ي چرك و خـون بسـی جراحـات اسـت/ از رحـم و دوس
)580- 81(خ، لوح:»گوید/ و پاکی.می

آورد اما خلق را گـوش و دل بـا او نیسـت.    را براي مردم می» تنهایی بشري«و » غیاب خدا«او پیغام 
زند:  او دوباره فریاد می

!// .../ و دریغا که راه صلیب/ دیگر/ نه راه عـروج  برید/ پیغام آخرین/ همه این استانتظاري بیهوده می
)581- 4(همان: ي روح.به آسمان/ که راهی به جانب دوزخ است و/ سرگردانی جاودانه

آسـمان بـه مـردم    او به زعم خود، حقیقـت را دربـاره  اما باز هم گوش و دل هیچ کس با او نیست. 
خواهـد ایـن   دا را در برندارد؛ اما هیچ کس نمیانگیز که مفهومی جز فقدان خگفته است. حقیقتی خوف

اي بـیش  جویند یا آن را افسـانه ها میحقیقت را باور کند؛ چرا که به زعم او آنها حقیقت را یا در افسانه
دانند:نمی
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ـتن از ایـن گونـه/      و هر قطره- پس من بسیار گریستم/ اشک من حقیقتی بود/.../ گویی مـن بـا گریس
هـا  انگیـز را/ تنهـا/ در افسـانه   کـردم./ آه/ ایـن جماعـت/ حقیقـت خـوف     کرار میحقیقتی مأیوس را/ ت

در ایشان نگرفت/ چرا که دربـاره دانند// و آتش مناي بیش نمیجویند/.../ یا آن که حقیقت را/ افسانهمی
)585- 7(خ، لوح: آنکه خود از آسمان/ نامی/ به زبان آورده باشم.آسمان/ سخن آخرین را گفته بودم/ بی

آسمان حتی از نام مـن  «آسمان همان چیزي است که سارتر گفته است: سخن آخرین شاملو درباره
نیچه است. در این شعر شـاملو از پلکـان   چنین گفت زرتشتو کل این شعر برداشتی از » خبر استبی

گوید کـه همـه   میاند،آید و خطاب به انبوه مردمی که گرد بر گرد میدان شهر ایستادهتاریکش پایین می
چیز در همین زمین است و در آن فراز چیزي نیست و انتظار شما بیهوده است، اما کسی بـه حـرف او   

هـا در آن  تنیچه نیز زرتشت از کـوهی کـه مـد   چنین گفت زرتشتگرید. در دهد و او میگوش نمی
ی از مـردم در بـازار   رسـد کـه انبـوه   آید و پس از عبور از جنگل به شهري میمسکن گزیده به زیر می

رود و اند و منتظر نمایش بندبازي هستند که نوید آن را داده بودند. زرتشت به میـان آنهـا مـی   گرد آمده
گوید:  می

دهم که به زمین وفادار مانید و باور ندارید آنـانی را کـه بـا شـما از     برادران، شما را سوگند می«
اند، چه خود دانند یا نداننـد. ... روزگـاري کفـران    اليگویند. اینان زهرپاامیدهاي ابرزمینی سخن می

ترین کفران بود. اما خدا مرد و در پی آن این کفرگویان نیز بمردند. اکنـون کفـران زمـین    خدا بزرگ
ست آلوده. دریا باید بود تا رودي آلوده را پـذیرا  ترین کفران است. ... براستی، انسان روديسهمگین

آموزانم: اوست این دریا. در اوسـت کـه خـواري    ان به شما ابرانسان را میشد و ناپاکی نپذیرفت. ه
ـ        ۀبزرگتان فروتواند نشست. ... کجاست آن آذرخشی کـه زبـان بـر شـما بسـاید؟ کجاسـت آن مای

آمـوزانم. اوسـت آن آذرخـش؛    شیدایی که باید در شما کوبیده شود؟ هان! به شـما ابرانسـان را مـی   
).22ـ4: 1385ه، (نیچ» شیدایی!ۀاوست آن مای

خندند.کند و همگی به او میهاي زرتشت را باور نمیا کسی حرفام
دسـت بـه   » خـداي آسـمان  «) همچون فروغ علیـه  ابراهیم در آتشبعدي خود ( شاملو در مجموعه

گوید:(انسان) توسط خود سخن می» خدایی دیگرگونه«زند و از آفریدن عصیان می

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


45هاي مختلف خداباوري در شعر اخوان ، فروغ و شاملوجلوهسومچهل و سال 

زروِ طـوع و خاکسـاري/ نبـود:/ مـرا       نوا بندگکی سر بمن بی ه راه/ نبودم/ و راه بهشت مینوي مـن/ بـ
کنـد.// و خـدایی/   ناگزیر را/ گـردن/ کـج نمـی   ۀاي/ که نوالآفرینهۀبایست/ شایستدیگرگونه خدایی می

)729(ت، سرود ابراهیم در آتش:دیگرگونه/ آفریدم.
در قالـب آدمی(انسـان خـدا شـده) دیـده      دهد کـه راز خـدا را   نیز شهادت میدشنه در دیساو در 

است:
اي،/ شـهادت  اند/ که وسعت بی حدود زمان را/ در گردش چـار هجـایی سـال دریافتـه    شهادت داده

)767(د، ضیافت:اي/ و تداوم را/ در عشق.اي/ که راز خدا را/ در قالب آدمی به چشم دیدهداده
شـود کـه دیگـر    مواجـه مـی  » بـن بسـتی  «با هاي کوچک غربتترانهۀشاملو در شعري از مجموع

خود سخن بگوید. بنـابراین خـدایش را در پسـتوي خانـه     » ۀخداي دیگرگون«تواند چون گذشته از نمی
کند:نهان می

(غ، ابلیس پیروزمست/ سور عزاي ما را بر سفره نشسته است.// خدا را در پستوي خانه نهان باید کـرد 
)825بست:در این بن

ي خـود سـخن   »انسان ـ خـدا  «و » تنهایی بشري«و » غیاب خدا«با صراحت از او از این پس دیگر
زند در لفّافه است:باره میگوید. او اگر هم حرفی در این نمی

سهم ما/ پنداري/ شادي نیست./ لوح پریشانی ما مهر که را خـورده؟ خـدا یـا    «گویم:/ گاه با خود می
)862(ص، پیغام:»شیطان؟

کـدام از ایـن دو را   گوید اما همچون سـارتر، هـیچ  سخن می» شیطان«و » خدا«از » پیغام«او در شعر 
تـوان بـه صـراحت    خواهد از قدرت سوم و برتري حرف بزند که دیگر نامش را نمیقبول ندارد. او می

داند که آن قدرت برتر کیست:بر زبان آورد؛ اما مخاطب او، خود می
گـر باشـد/   / آفریدم!/ به جز آنکه چون منش انگشتان معجـزه جهان را؟/ من- »/ «جهان را که آفریده؟«

ا محرابـی نیسـت،/ کـه     » // که را توان آفرینش این هست؟//...// جهان را به الگوي خویش/ بریدم. مرا امـ
)867(ص: است» امکان سرودن«پرستش من/ همه/ 

» مـن نـوعی  «بگویـد کـه   خواهد می» مرا محرابی نیست«و » من جهان را آفریدم«او با گفتن این که 
وصفی ناگزیر از اوست:» اهللا اکبر«خداست ؛انسانی که چنان زیباست که » انسان«؛یعنی 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 46
اول

)869(ص:کنیچنان زیبایم من/ که اهللا اکبر/ وصفی ست ناگزیر/ که از من می
نهـد و از ناپایـداري،   او در شعر دیگري از این مجموعه، براي آخرین بـار، پـروا را بـه کنـاري مـی     

گوید:متّکایی ربع آسمان سخن میاعتمادي و بییب
اعتماد و/ سـرپناهی  اي ست ناپایدار./ سقف الیدرك/ شادروانی بیکجا دانستی که ربع آسمان/ گنجینه

]8[)906»: برونی یفسکی«(ص، با بی متّکا تو را

گیرينتیجه- 4

گیري چنـین مضـمونی در   شکلدهد که سارتر و نیچه تأثیر بسزایی دربررسی انجام شده نشان می
ا بدون شک تأثیر سارتر در این میان بیش از نیچـه بـوده اسـت.    اند، امشعر اخوان، فروغ و شاملو داشته

ره و نیـز قالـب داسـتان و    هاي آثار سارتر در این دویکی از دالیل این مسأله را باید حجم وسیع ترجمه
بینـیم کـه بیشترشـان    هـاي آثـار سـارتر بینـدازیم، مـی     این آثار دانست. اگر نگاهی به ترجمهنمایشنامۀ

نیستی بـه دلیـل پیچیـدگی    هستی و ترین اثر فلسفی او؛ یعنی هاي او هستند و مهمها و نمایشنامهداستان
ـ        ا آثـار داسـتانی او نـه تنهـا چنـین      و دشواري آن به شـکل کامـل و درسـتی ترجمـه نشـده اسـت. ام

نمایـد. در میـان آثـار    کند و عقاید نویسنده را به او القا مـی میي ندارد، که مخاطب را جذباپیچیدگی
خداي او بیشـترین تـأثیر را بـر شـعر شـاعران      شیطان و داستانی سارتر نیز ـ چنان که مشاهده کردیم ـ   

مورد بحث این مقاله داشته است و از همین طریق بوده است که بسـیاري از عقایـد اگزیستانسیالیسـتی؛    
ا و بازآفرینی آن وارد شعر آنها شده است.از جمله غیاب خد

و بازآفرینی آن در شعر اخـوان، فـروغ و شـاملو دارد؛    » غیاب خدا«ا با تمام اشتراکاتی که موضوع ام
شود. به عنوان مثال:هایی نیز در طرز نگرش آنها به این مسأله دیده میتفاوت

تیصال و بیچـارگی اسـت. اخـوان بـر     از روي اس» غیاب خدا«ة روي آوردن اخوان و فروغ به عقید- 1
- ارزشۀاي جـز نفـی همـ   هاي فردي براي خود چارههاي اجتماعی و فروغ بر اثر شکستاثر شکست

شاملو بر این مبنا شکل گرفته است.ۀا اندیشیابند؛ امنمی» خدا«هاي متعالی از جمله 
ي بعـد ایـن عقیـده را در    هـا آورنـد و در دوره اخوان و فروغ براي مقطعی به این عقیده روي می- 2

ایمان بیـاوریم بـه آغـاز    کنند. چنانکه فروغ در ی محو میاقل شعر خود کمرنگ و یا به کلّذهن و یا حد
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ترا اي کهـن بـوم و   دهد که بازگشتی دوباره به خدا دارد و اخوان در شعرهاي دفتر نشان میفصل سرد
ـ زنـد ؛ از اعتقاد خود نسبت به خدا حرف میبر دوست دارم ا شـاملو در تمـام ادوار شـعري بـر ایـن      ام

آید.  عقیده استوار است وتزلزلی در ساختمان الحادي فکر او به وجود نمی
فـروغ و شـاملو ،زمینـی    »خـداي دیگرگونـۀ  «اهورا) است؛ اما اخوان ،آسمانی(» خداي دیگرگونۀ«- 3

تگی شـاعر بـه آیـین    تـوان دلبسـ  اخوان را مـی ۀخدا) است. دلیل آسمانی بودن خداي دیگرگون- (انسان
اي از او در برهـه ةفروغ را تأثیرپـذیري شـدید و شـتابزد   ۀزرتشتی و دلیل زمینی بودن خداي دیگرگون

زمان ؛یعنی هنگام سرایش دفتر عصیان از مکاتب فلسفی غرب دانست. دلیل این مسـأله را نـزد شـاملو    
ان فکري او که بر مبنـاي الحـاد و   توان در ساختمنیز عالوه بر تأثیرپذیریش از مکاتب فلسفی غرب، می

انکار متافیزیک شکل گرفته است ،جستجو کرد.
» خـداي دل «خدایی که اخوان و فروغ می آفرینند، شخصی است. اخوان از خداي خود بـا عنـوان   - 4

ـ ، خود بر جایگاه  خدایی تکیه میعصیانکند و فروغ در یاد می ا خـداي شـاملو جمعـی اسـت؛     زند؛ ام
توانند او را بپرستند(انسان نـوعی). شخصـی بـودن    دیدگاه اومانیستی شاملو ،همه میخدایی است که از

اي از زمان در مـن شخصـی و   توان ناشی از محدود بودن نگاه آنها در برههخداي اخوان و فروغ را می
جمعی بودن خداي شاملو را عالوه بر اومانیسم فکري او، من جمعی شاعر دانست.    

هایادداشت

نیچـه وجـود دارد: تفسـیر    » خدا مرده است«وزه عالوه بر تفسیرهاي میانه، دو تفسیر کامالً متضاد از امر- 1
اند. هیدیگر معتقد اسـت  اول تفسیر الحادي سخن نیچه است که کسانی چون هیدیگر و سارتر بر آن تاکید کرده

جهان فراحسی و متافیزیـک  ، خداي مسیحی است و مقصود از خداي مسیحی، »خدا مرده است«منظور نیچه از 
به این معناست که جهان فراحسـی ارزش و جایگـاه خـود را از دسـت داده اسـت      » مرگ خدا«است. بنابراین 

). تفسیر دوم تفسیر عرفانی سخن اوست که قایالن به ایـن تفسـیر، نیچـه را فـردي عـارف      193: 1377(نیچه،
» مـرگ خـدا  «یدهمضمون پیچ«) و معتقدند که 61- 1382:2دانند (فوالدوند،مسلک و خویشاوند اشراقیون می

و کفرآمیـز خالصـه   رساند و در معنایی سادهکه نوعی شطح است، ضعف و تاتوانی انسان از خدا گسسته را می
مورد بررسی ما در شـعر  د را بر تفسیر اول ـ که در دوره ). ما در این مقاله مبناي کار خو127(همان: » شودنمی

ایم.   اشته است ـ نهادهمعاصر رواج د
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سـارتر  ۀ) در فلسـف Pour soi»(هسـتی لنفسـه  «) و En soi»(هستی فی نفسـه «براي آگاهی از مفهوم - 2
و 238- 41)، صـص 1361اصـغر حلبـی (تهـران: زوار،   علـی ۀ، ترجممعاصرۀفلسففردریک کاپلستون، :ر.ك

د محمود یوسف ثانی (تهـران: علمـی ـ    سی، ترجمه عبدالحسین آزرنگ و9، جتاریخ فلسفهفردریک کاپلستون، 
.413- 20فرهنگی و سروش)، صص

)، منظـور سـارتر از   1گویـد (ر.ك. یادداشـت  نیچـه مـی  » خدا مرده است«چنانکه هیدیگر نیز در تفسیر - 3
ی و متافیزیک است.، عالم فراحس»دوزخ«و » بهشت«

.25- 8)، صص1380:نیلوفر،(تهراناگزیستانسیالیسم و اصالت بشرژان پل سارتر، : ر.ك- 4
هاي اختصاري دفترهاي شعري شاعران مورد بحث در این مقاله عبارتند از:نشانه- 5

اخوان= زمستان: س؛ آخر شاهنامه: هـ ؛ از این اوستا: و؛ در حیاط کوچک پاییز،در زندان: پ؛ تـرا اي کهـن   
بیاوریم به آغاز فصل سرد: ف.// شاملو= بوم و بر دوست دارم: ت.// فروغ= عصیان: ع ؛تولدي دیگر: ت ؛ایمان 

ها و همیشه: ل؛ آیدا در آینه: ي؛ آیدا: درخت و خنجر و خـاطره:  نامه: ط؛ هواي تازه: هـ؛ باغ آینه: ب؛ لحظهقطع
صله: ص.هاي کوچک غربت: غ؛ مدایح بیهاي خاك: م؛ ابراهیم در آتش: ت؛ دشنه در دیس: د؛ ترانهخ؛ مرثیه

، 225)،صـص 1368، (تهران: مرواریـد، ترا اي کهن بوم و بر دوست دارماخوان ثالث،مهدي :نیز ر.ك- 6
415 ،437.
7 -ه به شواهد موجود شاملو نگاهی فلسفی نیز به این مسأله داشته است.به نظر نگارندگان با توج
، 542- 3، 230- 31، 227- 9)،صـص 1384(تهـران: نگـاه،  6،چآثارۀمجموعاحمد شاملو،:نیز ر.ك- 8
526 ،648 ،7 -746.
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