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فروغ و شاملوهاي مختلف خداباوري در شعر اخوان ،جلوه

1عباس واعظ زاده

2دكتر ابوالقاسم قوام

چكيده

اي از زمــان بــه دليــل اوضــاع نابســامان سياســي و اجتمــاعي و برخــي شــاعران معاصــر در برهــه

ةهـاي فلسـفي غـرب، بـه عقيـد     هاي پياپي فردي و اجتماعي و در فضايي آكنده از انديشهشكست

ـ  غرب است ـ اعتقاد پيدا مـي  ةهاي بنيادين فلسفغياب خدا ـ كه يكي از انديشه  ا بـه دليـل   كننـد؛ ام

هـاي فلسـفي غـرب بـه خـدايي      گرايش ذاتي انسان به مفهومي به نام خدا و نيز تحت تأثير انديشه

همين مسأله سبب به وجود آمدن شكل متفـاوتي از خـداباوري در شـعر   . آورندديگرگونه روي مي

- غيـاب خـدا و بـاز   ةعقيـد ة نگارندگان در اين گفتار ضمن اشاره به پيشـين . اين شاعران شده است

هـا و  غرب، به بررسي چگونگي ظهـور، دوام يـا افـول، شـباهت    ت ديني و فلسفةآفريني آن در سنّ

.   پردازنديعني اخوان، فروغ و شاملو مي،معاصرةهاي آن در شعر سه شاعر برجستتفاوت

.غرب، خدا، انسانةشعر معاصر فارسي، فلسف:هااژهكليد و
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1 .مهمقد

. ادبيات معاصر فارسي، به ويژه شعر معاصر تأثيرات بسياري از مكاتب فلسفي غرب پذيرفتـه اسـت  

غرب وارد ادبيات و شعر معاصر شده و بـه طـور چشـمگيري بـر     ةهاي فكريي كه از فلسفيكي از رگه

اين انديشه به دليـل اوضـاع   . است(Absence)» غياب خدا«اي موسوم به شهآن تأثير گذارده است، اندي

اي از تاريخ معاصر ايران، به سرعت توسـط روشـنفكران از جملـه    نابسامان سياسي و اجتماعي در دوره

غربي ونيز به دليـل گـرايش ذاتـي    ةا شاعران معاصر باز هم تحت تأثير انديششود؛ امشاعران جذب مي

اي مسلمان و خـداباور اسـت،   ايران كه جامعهةونيز فضاي حاكم بر جامع» خدا«هومي به نام انسان به مف

خـدايي  «تي طوالني در جهاني بـي خـدا زنـدگي كننـد؛ بنـابراين دسـت بـه خلـق         توانند براي مدنمي

متفـاوتي از خـداباوري در شـعر معاصـر     ةهمين مسأله سبب به وجود آمدن جلـو . زنندمي» ديگرگونه

،معاصـر ةمتفاوت خداباوري در شعر سـه شـاعر برجسـت   ةهدف اين مقاله بررسي اين جلو. ستشده ا

غيـاب  ةاي از عقيـد براي درك بهتر اين مسأله ابتدا به بررسي پيشـينه . يعني اخوان، فروغ و شاملو است

.غرب مي پردازيمةآفريني آن در سنت ديني و فلسفخدا و باز

زآفريني آنغياب خدا و باةعقيدةپيشين. 2

در سنّت ديني:1- 2

و ) ع(و بـازآفريني آن  بـه زمـان حضـرت موسـي      » غياب خدا«ةپيدايش عقيدةبنا بر نظري، پيشين

لين كسي كه اين عقيـده را مطـرح كـرده و دسـت بـه خلـق       ه اوبر طبق اين نظري. گرددميدين يهود بر

.)276ــ 7: 1381رضـوي،  (اسـت  » مريسـا «زده، يكي از سران بنياسرائيل بـه نـام   » خدايي ديگرگون«

كند و خـدايي  ـ كه به ميقات رفته است ـ خداي يگانه را نفي مي ) ع(سامري در غياب حضرت موسي 

كند كه از پرستش خـداي  او بني اسرائيل را وادار مي. سازدرا مي» طالييگوساله«ديگرگون خود؛ يعني 

مباركـه طـه   ةسـور 98تـا  85اين ماجرا در آيات . اورا بپرستندةيگانه دست بردارند و خداي ديگرگون

:چنين بيان شده است
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گويـد كـه در غيـاب او،    در ميقات، خداوند به موسي مـي ) ع(در جريان گفتگوي خداوند با موسي 

. پرستي ـ خدايي غير از خـداي يگانـه ـ واداشـته اسـت      سامري بني اسرائيل را گمراه كرده و به گوساله

گـردد و قـوم خـود را بـر پرسـتش خـداي       اراحتي به سوي بني اسرائيل بـازمي موسي به سرعت و با ن

شود؛ بني اسرائيل به او ميگويند كـه بـه   يابد و هنگامي كه دليل اين امر را جويا ميديگرگون سامري مي

انـد؛ بلكـه گـويي مسـحور سـامري و خـداي ديگرگـون او        خويش به اين آيين جديد در نيامـده ةاراد

. اندشده

: داردكريم چگونگي خلق، پرستش و سرانجام نابودي اين خداي ديگرگون را چنين بيـان مـي  قرآن

سـازد كـه صـدايي همچـون گوسـاله      پس از اينكه سامري از طال و زيورآالت قوم گوساله پيكري مـي 

خـداي شـما و خـداي موسـي ايـن گوسـاله اسـت كـه         « گويند دارد؛ او و پيروانش به بني اسرائيل مي

شما مسحور اين گوسـاله  ! اي قوم«: گويدو هنگامي كه هارون به آنها مي» اموش كرده استفر) موسي(

دهند كـه ايـن   ؛ پاسخ مي»ايد و همانا پروردگار شما خداي مهربان استشده) خداي ديگرگون سامري(

خداي ماست و ما تا وقتي كه موسي به سوي ما بـازگردد بـه پرسـتش خـداي ديگرگـون خـود ادامـه        

درآوريـم يـا موسـي مـا را بـه آيـين       ) گوسـاله پرسـتي  (كه يا مـا موسـي را بـه آيـين خـود      [دهيممي

گردد، خداي ديگرگـون سـامري را   بازمي) ع(زماني كه موسي ]. بازگرداند) پرستش خداي يكتا(خويش

گونـه مـرگ خـداي ديگرگـون سـامري را      پاشد و ايـن سوزاند و خاكستر آن را به دريا ميدر آتش مي

او در پايان ايـن مـاجرا صـراحتاً    . رساندرا به اثبات مي» خداي يگانه«ت انيدارد و ديگر بار حقّاعالم مي

- 9طـه، (» تنها خداي شما، خداوند يكتاست؛ خداوندي كـه خـدايي جـز او نيسـت    «اعالم مي دارد كه 

85.(

غربةدر فلسف:2- 2

انسـان غربـي   ةب آن در انديشـ متعاقـ ةياد شده در دين يهود، اين عقيـده و پديـد  ةگذشته از پيشين

شودي مطرح مياست كه به طور جد .هاي پيدايش اين انديشه را در انسـان غربـي بايـد در    لين زمينهاو

سايي قرون وسطي نشانگر نقـش عمـده  ت كليتعاليم مطرح شده در مسيحي. قرون وسطي جستجو كرد

سان و ناديده گرفتن نيروهـاي او و نگـاه   ارزش جلوه دادن انبي. استآن در به وجود آمدن اين انديشه 
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كردن به او  به چشم يك گناهكار كه بايد تاوان گناه نخستين آدم را بپردازد، در اين ديـن ، سـبب شـد    

اين مسأله انسان غربي را به سمت انقالبـي فكـري موسـوم    . كه انسان غربي از دين و خداوند دور شود

جديـدي در انديشـه و تفكّـر    آغـازگر مرحلـه  » رنسانس«. دهدسوق مي) Renaissance(» رنسانس«به 

ـ   . آدمي گرديد ت كليسـا و رويگردانـي از   اين انقالب فكري كه تجلّي طغيان انسان غربـي عليـه حاكمي

(»اومانيســم«هــاي مســيحي و كليســاي كاتوليــك بــود، موجــب نشــر و رواج بينشــي بــه نــام ارزش

Humanism (گرديد.

ايـن  . منزلت و اختيار و آزادي او بنا مي شـود ي به منزلت انسان و اعادهگذارشارزةاومانيسم بر پاي

داند و نقش خداوند را در سرنوشـت بشـر مـورد نفـي     مكتب انسان را تنها حاكم بر سرنوشت خود مي

دارد و اعتقادي راسـخ بـه   بدين ترتيب انسان غربي در جهت نفي مطلق خداوند گام برمي. دهدقرار مي

به دليل گـرايش ذاتـي انسـان بـه     - چنانكه پيشتر گفته شد- ا انسان اومانيست نيزكند؛ اممينبود او پيدا 

بنابراين دست به خلق خـدايي ديگرگونـه كـه جانشـيني     . تواند درجهاني بي خدا زندگي كندخدا، نمي

موسـوم بـه   ايپديـده » غيـاب خـدا  «چنـين در پـي عقيـده بـه     زند و ايـن براي خداي واحد باشد، مي

كننـد،  پيروان مكتب اومانيسم، هنگامي كه خدا را نفي مي. آيدغرب به وجود ميدر فلسفه» اآفرينيخد«

. خوانندانسان را بر كرسي خدايي نشانده و او را حاكم مطلق و خدايي زميني مي

مكتب اومانيسم به اين مسأله پرداختند تـا اينكـه در قـرن نـوزدهم نيچـه      متفكّران بسياري در سايه

نيچـه در بنـد   . بسياري از فالسفه شداد؛ نظراتي كه پس از او دستمايهرات خود را در اين باره ارائه دنظ

گونه كـه در روز روشـن چـراغ برداشـته و بـه      اي دانا و بهلول، از زبان ديوانهحكمت شادانكتاب 125

: گويدن ندارند، ميشود كه به خدا ايماگردد واين كار او موجب خندة جمع بسياري ميدنبال خدا مي

مـا،  . من و شما، يعني مـا، او را كشـتيم  . من هم اينك به شما خواهم گفت خدا كجا رفته است«

! خـدا مـرد  …شـنويم؟ كنند نميها را كه خدا را دفن ميآيا صداي گوركن…همه، قاتل او هستيم

كـارد  ! ود را تسـلّي دهـيم  خواهيم خو ما، قاتل قاتالن، چگونه مي! ما او را كشتيم]1[!خدا مرده است

چـه كسـي ايـن    . ترين و مقتدرترين چيزي را كه دنيا تا همين امروز داشت، ريختما خون مقدس

�)192ـ3: 1377نيچه، (» خون را از دستان ما خواهد زدود؟ كدام آب آن را از ما خواهد شست؟
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: همـان (گفتـه اسـت   د مـي داند كه بشر به خـو اين كتاب نيز خدا را دروغي ديرپا مي344او در بند 

داند كه با طبيعت و سرشت انسـان آميختـه اسـت؛    را مفهومي ميهمين كتاب خدا108و در بند ) 314

آن را تنهـا بـراي ترسـاندن خـود در     ةسـاي اما اكنون ديگر به مفهومي مرده بدل شده اسـت كـه انسـان   

).176: همان(و آن را از بين ببرد هولناك غلبه كند ةاست و او بايد بر اين سايانديشه نگه داشته

دارد تـا  اعتقاد نيچه به اين كه خدا مفهومي است آميخته با سرشت و طبيعت آدمي، او را بـر آن مـي  

عظمت اين كشتار بـراي مـا   «: خدايي ديگرگون خلق كند كه جانشيني براي خدايِ به زعم او مرده باشد

بـه  ). 194:همـان (» ر گـرديم؟ اين كاةشويم تا شايستآيا ما خود نبايد خداياني . بيش از حد بزرگ است

چنـين گفـت   بنـابراين در  . او انساني شايستگي خدا شدن را دارد كه از همه لحاظ قدرتمند باشدعقيده

�����(» ابرانسان«اي به نام خداي ديگرگونهة خود دربارهبه بيان نظريزرتشت ���	
. پـردازد مي) �

داند كـه آلـودگي   انسان را معناي زمين و دريايي ميآور و ابراي خندهسان بوزينهاناو انسان را در برابر ابر

:نشاندميپذيرد و خواري بزرگ انسان را فروو ناپاكي نمي

:شـما بگويـد  ةبادا كـه اراد . ابرانسان معناي زمين است. آموزانممن به شما ابرانسان را مي! هان« 

دريا بايد بود تـا رودي آلـوده را پـذيرا    . ست آلودهتي، انسان روديبراس! ... ابرانسان معناي زمين باد

در اوسـت كـه خـواري    . اوست اين دريا: آموزانمهان به شما ابرانسان را مي. شد و ناپاكي نپذيرفت

ـ  . ... بزرگتان فروتواند نشست ان بـر شـما بسـايد؟ كجاسـت آن مايـه     كجاست آن آذرخشي كـه زب

اوسـت آن آذرخـش؛   . مآمـوزان به شـما ابرانسـان را مـي   ! ده شود؟ هانشيدايي كه بايد در شما كوبي

).22ـ4: 1385نيچه، (» !شيدايياوست آن مايه

اگزيستانسياليسم بـر اسـاس   الحادي مكتبةدر قرن بيستم بسياري از مكاتب فلسفي از جمله شاخ

از وضـع  » لحدانـه اصـالت وجـود م  «به قـول فردريـك كاپلسـتون    . ريزي شدندپايه» غياب خدا«عقيده

؛ يعنـي از وضـع انسـاني كـه بـراي او      »خدا مرده اسـت «گردد كه براي او، به قول نيچه انساني آغاز مي

).225ـ6: 1361كاپلستون، (مفهوم خدا ديگر هيچ گونه اعتباري ندارد 

رود، ايـن جملـه  لحـادي بـه شـمار مـي    سارتر كه از برجسته تـرين نماينـدگان اگزيستانسياليسـم ا   

ــه داستا ــكي را ك ــب«يوس ــر واج ــت  اگ ــاز اس ــاري مج ــر ك ــد، ه ــود نباش ــاي »الوج ــنگ اول بن ، س

» خـدا مـرده اسـت   «به عبارت ديگر، او ). 40: 1380سارتر،(داند مي) Existentialism(اگزيستانسياليسم
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دانـد كـه بعـد از خـدا بـه      پذيرد و نسل پس از خود را نسـلي مـي  نيچه را  به عنوان واقعيتي مسلم مي

پـذيرد و بـا   ا سارتر اين بي خدايي را بـه سـادگي نمـي   ام). 85: 1380بوبر، (دهد خود ادامه ميزندگي 

ـ كـه از مباحـث اساسـي فلسـفة اگزيستانسياليسـم      ]2[»هستي لنفسـه «و » هستي في نفسه«طرح مبحث 

دانـد  مـي ) Self-contradictory(» متنـاقض - ذاتـاً «را مفهـومي  » مفهـوم خـدا  «است ـ در وجود خـدا،   

الوجـود را بـراي   حتّي اگر دليلي هم پيدا شـود كـه واجـب   ا او معتقد استام). 242: 1361كاپلستون، (

اساسي بودن يا نبودن خدا نيست، بلكـه  شود؛ چرا كه مسألهچيزي عوض نميانسان اثبات كند، باز هم 

عني در واقـع هـدف   ؛ ي)80: 1380سارتر،(آنچه اهميت دارد اين است كه تنها تصميم گيرنده بشر است 

ه نه نفي خدا، كه اثبات خدايي انسان استسارتر از طرح اين قضي.

. داردنيز صـراحتاً اعـالم مـي   شيطان و خداخود از جمله نمايشنامهسارتر اين عقيده را در آثار ادبي 

هم؛ اي يـادت بـد  خواهم شوخي طرفههاينريش، مي«: گويدمي- قهرمان اصلي داستان- او از زبان گوتز

هـيچ  . ]3[ديگر بهشـت نيسـت، ديگـر دوزخ نيسـت    . من، تو و خودم را نجات دادم... خدا وجود ندارد

او پس از اعـالم مـرگ خـدا، انسـان را تنهـا      ). 255ـ8: 1345سارتر، (» خدا مرد... چيز جز زمين نيست

:گويدموجود مختار جهان دانسته و مي

مـن بـه تنهـايي تصـميم بـه بـدي       . ... بودمفقط خودم ... كشيش، حق با توست. فقط من بودم«

كـنم، تنهـا مـنم كـه     هم مـي شگرفتم؛ من به تنهايي خوبي را اختراع كردم، منم كه امروز خودم را مت

» ...اگر خدا هست، انسان عدم است؛ و اگـر انسـان هسـت   . توانم خودم را تبرئه كنم؛ من، انسانمي

).255: 1345سارتر، (

تقـدم  «يروي از مكتب اومانيسم و از موضع اگزيستانسياليسم و با تئـوري  بدين ترتيب سارتر نيز به پ

را ) انسـان (كنـد و خـداي زمينـي    تأكيد مـي » غياب خدا»هانسان بر عقيد» آزادي«و ]4[»وجود بر ماهيت

.نمايدجانشين خداي آسماني مي

]5[غياب خدا و بازآفريني آن در شعر معاصر- 3

ملي و حـزب تـوده كـه بسـياري از     هايي چون جبههشكست حركتو1332مرداد 28با كودتاي 

پـس از بركنـاري رضـا شـاه،     هاي زنده شـده ت داشتند، اميدشاعران و نويسندگان ايراني در آنها عضوي
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غربـي،  ةآثار نويسـندگان و فالسـف  ةدر چنين فضايي، ترجم. گذارددوباره رو به خاموشي و نابودي مي

شـود كـه   كردند، باعـث مـي  خدايي و الحاد را تبليغ ميهايي چون سارتر كه بيبويژه اگزيستانسياليست

ايراني جذب شود و عقايـدي چـون غيـاب خـدا و     ةاين افكار به سرعت توسط روشنفكران سرخورد

در اين مجال به بررسي موضوع غيـاب خـدا و بـازآفريني آن    . گيردادبي ايران را فراةبازآفريني آن جامع

.پردازيمكساني چون سارتر و نيچه در شعر اخوان ،فروغ و شاملو ميو تأثير عقايد

مهدي اخوان ثالث:1- 3

ايـن گـرايش   . ديد» شك در وجود خدا«توان به شكل لين گرايش هاي اخوان را به اين عقيده مياو

و »در ميكـده «اخـوان در شـعرهايي چـون    . مشاهده نمودزمستانها را در شعر اخوان مي توان از دفتر 

:از اين دفتر، از مردم جامعه استمداد مي كند» فرياد«

)49:س، درميكده(مردي، مددي، اهل دلي، آيا نيست؟/ مجروحم و مستم و عسس مي بردم

سوزدم ايـن آتـش بيـدادگر،    / مهربان همسايگانم از پي امداد؟/ كنند از خواب، واي، آيا هيچ سربرمي

)78: س، فرياد(.بنياد

و هـيچ كـس جـواب اسـتمدادهاي او را     )99:س، زمستان(رهايي بسته مواجه مي شوداما وقتي با د

:به خدا روي مي آورد) 97:همان(دهد نمي

)127: س، سرود پناهنده(كنمنهم به درگه و فرياد ميميسر/ زنمبه خدا داد مي/ گر بسته بود در؟

كنـد و  او شك مـي » وجود داشتن«و » زنده بودن«او وقتي از جانب خدا نيز پاسخي نمي شنود، در 

:او را مي گيرد» جانشين«سراغ 

اي تـو گـر مـرده   / اندها مردههمه شمع و قنديل/ رهگذرها مانده بيهمه راه/ اندها پير و پژمردههمه باغ

س، (.اي، كـاين پسـنديده نيسـت   و گر زنـده / كه پرسد؟ كه جويد؟ كه فرمان دهد؟/ جانشين تو كيست؟

)102: گزارش

سـوق  » خداونديپهن دشت بي«كم كم او را به سمت » گزارش«در شعر » ك در وجود خداوندش«

:كندنزديك مي» غياب خدا«مي دهد و او را به ايمان آوردن به 
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هـا  تو داني كاين سفر هرگز بـه سـوي آسـمان   / برگشت بگذاريمقدم در راه بي/ بيا ره توشه برداريم، 

)145: همان(ندي استخداوبه سوي پهن دشت بي/ …/ نيست

اعتقـادي راسـخ   » غيـاب خـدا  «بـه  » پيامي از آن سوي پايان« و در شعر آخرشاهنامهاخوان در دفتر 

او در اين شعر ابتدا آيات و معجزات پيامبران و خبرهاي ايشان را از جهـان پـس از مـرگ،    . كندپيدا مي

عـالم  (تر اعتقاد بـه بهشـت و دوزخ   پردازد و همچون سارانگارد و سپس به انكار خداوند ميدروغ مي

:داندرا در خود مرده مي) ماوراء و متافيزيك هيديگر و سارتر

ـ   ـ هنگامي كه مي/ هاي بودنهريك از ما، درمهگون افسانه خـدايي را گرچـه بـه    / پنداشـتيم هسـتيم 

. ر ما مـرده اسـت  ا اكنون بهشت و دوزخ دام./ كشيديمبا خويشتن بدين سوي و آن سوي مي/ انگار/ انكار

هــ ،  (.بر گورهامان خشكيدند و پيشتر نتوانستند آمد/ كنندگان،هاي بدرقهچون اشك/ زيرا كه خدايان ما،/ 

)96: پيامي از آن سوي پايان

اي خـواهم شـوخي طرفـه   هـاينريش، مـي  «: گويـد ي نبود خدا، بهشت و دوزخ ميسارتر نيز درباره

ديگـر بهشـت نيسـت، ديگـر دوزخ     . تو و خـودم را نجـات دادم  من، ... يادت بدهم؛ خدا وجود ندارد

).255ـ8: 1345سارتر، (» خدا مرد... هيچ چيز جز زمين نيست. نيست

حـرف  ) تنهـايي بشـري  (انسـان  » تنهايي بـزرگ «و » شيطان«و » خدا«اخوان در ادامه به صراحت از 

:رساندبه اثبات ميي اوشيطان و خدازند و بدين شكل تأثيرپذيري خود را از سارتر و مي

./ گرفتنـد باز پس مـي / و هريك هر آنچه به ما داده بودند،/ گور خدا و شيطان ايستاده بودند؛ةدر آستان

- / اكنـون او / با ما چو خشم ما به درون آمـد / تنها، تنهايي بزرگ ما، كه نه خدا گرفت آن را نه شيطان.../ 

هــ ، پيـامي از   (متـي ما نوباوگان اين عظم/ اين است ماجرابا ما شگفت گسترشي يافته،/ - اين تنهايي بزرگ

)99- 100: آن سوي پايان

شود و ايـن عقيـده دوبـاره بـه     كاسته مي» غياب خدا«اخوان به ت عقيدهاز شدازاين اوستادر دفتر 

اخوان در چند شعر از اين دفتر شك خـود را در وجـود   . نمود پيدا مي كند» شك در وجود خدا«شكل

بهـرام  « اسـت كـه در آن   » شـهر سنگسـتان  قصـه « يكي از اين شعرها، شـعر  . د ابراز كرده استخداون

مـردم  كنـد و همـه  هنگامي كه هيچ پاسخي از مردم شهرش براي دفع مهاجمان دريافت نمي» ورجاوند

يابد، سر در غاري مي كند كه دو كبـوتر نشـاني آن را داده بودنـد تـا مگـر امـدادهاي      را سنگ شده مي
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شنود و هيچ امدادي از غيـب بـه يـاري او    ا وقتي از غار نيز هيچ پاسخي نميغيبي او را ياري رسانند؛ ام

آورد كهشتابد، از سراستيصال فرياد برمينمي

زمـين گنديـد،   / مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نيسـت؟ /مگر ديگر فروغ ايزدي آذر مقدس نيست؟

)24:شهر سنگستانو، قصه(آيا برفراز آسمان كس نيست؟ 

هسـتي  «او در اين شعر از يقـين خـود نسـبت بـه     . نيز به اين مسأله اشاره مي كند» نماز«او در شعر 

:گويدسخن مي» هستي خداوند«و شكش نسبت به » خود

اي همـه هسـتي زتـو، آيـا تـو هـم       / مستم و دانم كه هستم مـن / با تو دارد گفتگو شوريده ي مستي

)78: و، نماز(هستي؟

او در اين شعر از زبان مـزدك از ناآگـاهي   . نيز از اين شك بي نصيب نمانده است» و ندانستن«شعر

بيـنم  من جـز اينجـايي كـه مـي    «: گويداو مي. گويدسخن مي» آن سوي مرز ناپيدا«چيستيِ د دربارهخو

ي اسـت كـه   و اين همان چيـز ). 81و، وندانستن، (» دانم چه آنجا يا كجا آنجاستمن نمي«و » دانمنمي

:گويدآن ميةدارد و نيچه درباربيان مي» هيچ چيز جز زمين نيست«ي سارتر با جمله

دهم كه به زمين وفادار مانيد و باور نداريد آناني را كه با شما از اميدهاي برادران، شما را سوگند مي« 

خدا مرد و در پـي آن ايـن   اما . ترين كفران بودروزگاري كفران خدا بزرگ. ... گويندابرزميني سخن مي

).22ـ4: 1385نيچه، (» ترين كفران استاكنون كفران زمين سهمگين. كفرگويان نيز بمردند

ازاين اوستا ،در دفتـر در حيـاط   در » شك در وجود او«به » غياب خدا«اخوان پس از تقليل اعتقاد به 

از » مـن ايـن پـاييز در زنـدان    «او در شعر. كندصحبت مي» خدايي ديگرگونه«از كوچك پاييز در زندان

كنـد و بـه   ، اعـراض مـي  »خـداي سـاده لوحـان   «خداي مورد پرستش مردم جامعه و به تعبير خـودش  

:آوردكه خود آفريده است، روي مي»خداي ديگر و زيركي«

ولــيكن مــن بــراي خــود، خــداي ديگــري دارمخداي سـاده لوحـان را نمـاز و روزه بفريبـد    

ــد، ا   ــوه نفريب ــا و رش ــرا، آري ري ــوراي م خـــداي زيـــرك بـــي اعتنـــاي ديگـــري دارمه

)1: پ، من اين پاييز در زندان(
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ي آيين زرتشتي است؛با اين تفاوت كـه اهـوراي او اهـورايي    »اهورا«اخوان، همان ة خداي ديگرگون

به عبارت ديگر، اخوان خداي آيـين زرتشـتي را بـه خـدايي شخصـي و بـه تعبيـر        . رند و زيرك است

:تبديل مي كند» خداي دل«خودش

ــش هـــر كـــه خـــود دانـــد و خـــداي دلـــش  ــاي دلـ ــت، در كجـ ــه دردي سـ ــه چـ كـ

)472:ت(

خـود را بـه   ةبا خلق خدايي ديگرگون، اعتقـاد دوبـار  درحياط كوچك پاييز در زنداناخوان از دفتر 

ـ   هر چند خداي او اهورايي شخصي و خاصِّ. دهدمفهومي به نام خدا نشان مي ا ايـن  خـود اوسـت؛ ام

هاي آسماني نيز بازگشـت  شود كه كم كم به خداي مطرح در آييناعتقاد دوباره به مفهوم خدا سبب مي

: داشته باشد

گر چـه هـر قـوم تـو را نـام دگرگونـه دهنـد       

ــر  ــه آتشــكده و مســجد و دي ــه كليســا و ب ب

ــوه« ــاري«و » يهـ ــورامزدا«و » ...ا«و » تـ »اهـ

ــد، دل آزرده ام   ــو امي ــه ت ــز ب ــدنيســتش ج ي

...هــا همــه پيداســت كــه مقصــود تــويي از نشــان

ــويي   ...رهبــر هــر كــه رهــي ســوي تــو پيمــود ت

�زيـن هـم مقصـود تـويي    »خودآ«اي خداخوانده

كانكــه راه دلكــش ســوي تــو بگشــود تــويي     

)296- 7: »خودآ«ت، اي خدا خوانده (

ثبـات نـدارد  تـرا اي كهـن بـوم و بـر دوسـت دارم     دفتر در » بازگشت به خدا«ا اخوان در مسير ام ، .

او در شـعرهاي ايـن   . اخوان در اين دفتر دائماً بين اعتقاد به خدا و شك در وجود او، در تالطـم اسـت  

زنـد و گـاه از شـك    چه خداي زرتشتي و چه مطلق خدا حرف مـي –دفتر ،گاه از اعتقاد خود به خدا 

، بـا اعتقـادي   »او هسـت هسـت  «به عنوان مثـال او در شـعر،   . ردآوخود در وجود او سخن به ميان مي

توانـد او را ببنيـد و او   دارد كه خدا وجود دارد و كسي كه چشم خدابين داشته باشد، ميراسخ اظهار مي

:بارها خداوند را در نمازهايش ديده است

ــده ـازمـــــنش ديـــ ـا در نمــــ ام بارهــــ

ـيار خــوانم چــه مســت   نمــازش چــه هشـ

ـين گشـود    خوش آن كس كه چ شـم خـدا ب

ـاز      ــك نيـ ـترده اســت اش ــمم سـ ...زچش

ــي ــن ب ــه او هســت هســت دري ـانم ك گمـ

شـــبهه ســـودبـــه درگـــاه او جبهـــه بـــي

)281- 3ت، او هست هست، (
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كند خدا را به چشم دل ديده است، در شعر ديگري از همين دفتـر بـا   ا همين اخواني كه ادعا ميام

:گويدباز از شك خود نسبت به وجود خدا سخن مي» ااي لم يلد يولد خد«عنوان 

ـازي مـرا آخــر كنـي ديوانــه      ـا ايـن پــري ب ـاحب خانـه  ايب ...ايپيدا شو از پنهان خود، آخر تو ص

ـا نـه      پدر مادر خدا، هـم در منـي و هـم جـدا    اي بي ـتي، ي ـاورم گـردد كـه هس ايكاري بكن تا ب

) 316: ت، اي لم يلد يولد خدا(

:ي ندارددارد كه در وجود خداوند هيچ شكّشعر ديگري دوباره به صراحت اعالم مياما در 

مــــن بهتــــر از يقــــين شماســــتشــــكّبـــه خـــدايي كـــه شـــك در او نكـــنم    

) 416: ت، اي همه(

گويـد  دانـد و مـي  نيچه را سخني خطـا مـي  » خدا مرده است«اخوان در شعر ديگري از همين دفتر 

خود ندارد و جهـان و جهانيـان را بـه حـال خـود      ةچ اعتنايي به جهانِ آفريدخدا زنده است ؛منتهي هي

:واگذاشته است

ــ» ســـتخـــدا مـــرده« ــه، امـ ــه  اگويـــد نيچـ ــا بــ ــخن را از خطــ ــن ســ ــدانم ايــ نــ

ــه  ســــت، لــــيكش اعتنــــاييخــــدا زنــــده ــن گونـ ــان زيـ ــر جهـ ــد بـ ــهنباشـ ــا بـ هـ

) 426: ت، بيامرز، پروردگارا(

خـدا و دليـل تالطـم    ةموضع خود را نسبت بـه مسـأل  » توحيد محض«ي با عنوان ا نهايتاً در شعرام

:گويدكند و ميفكريش را نسبت به اين مسأله روشن مي

ــن     يارب ببـين چـه گـويم، منگـر ملـول سـويم       ــر از م ــا ادا س ــا ب ــردان، ي ــر مگ ــاز ب ــا ن ب

ــه ــن در ميان ــان م ــه ايم ــرم و ن ــه كف ــايم، ن ــذ  ه ــناس و بگ ــط بش ــور اوس ــنخيراالم ر از م

]6[)242: ت، توحيد محض(

فروغ فرّخزاد:2- 3

فـروغ كـه   . توان به خوبي مشاهده كـرد عقيده به غياب خدا و بازآفريني آن را در شعر فروغ نيز مي

از ناكامي هاي خود در زندگي و عشق سخن گفتـه بـود، در دفتـر    ،ديوارو اسير ، ل خوددر دو دفتر او

مـي گـذارد و بـر آن    » خـدا «ي ها و زشتي ها و پليدي هاي زندگي را به حساب اين ناكامة همعصيان 
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او درشـعر  . را بـر جـاي او بنشـاند   » خـدايي ديگرگونـه  «مي شود كه عليه او بشـورد ،او را برانـدازد و   

ة آرام و هستي سوز حرف مي زند كه وجودش را فرا گرفتـه اسـت و سـاي   از دردي بي» عصيان بندگي«

بر لبانش نقش بسته است؛ پرسش مرموزي كـه راز سـرگرداني و وانهـادگي او را در    پرسشي مرموز كه

او در اين شعر جستجوي خـود  . ندارد» شك در وجود خدا«خود نهفته دارد؛ پرسشي كه مضموني جز 

بـه  » اي ظلمانيجاده«او براي اين جستجو در . را براي پاسخ گويي و اثبات وجود خداوند آغاز مي كند

چراكـه در جريـان   .يابـد مـي » سـرانجام و تالشـي گنـگ   جستجويي بي«ا اين جستجو را فتد؛ امراه مي ا

. مـي شـنود  » نه جوابي از وراي اين در بسته«بيند و مي» هاي طورنه نشان آتشي بر قله«جستجوي خود 

داشت، سرگذشت مـردم ايـن همـه تيـره وتـار      او براي خود استدالل مي كند كه اگر خدايي وجود مي

.بود؛ بنابراين خدايي وجود نداردينم

گـردد؛ خـدايي كـه او را    در حقيقت به دنبال خدايي مطابق با ميل خـود مـي  » عصيان بندگي«او در 

خواهد، به دنيا بيايد و هـر وقـت   هر وقت خودش مي. خواهد، بكندگذاشت تا هر كاري كه ميآزاد مي

.مادر و پدرش را خودش انتخاب كندگذاشت اوخواهد، از اين دنيا برود؛ خدايي كه ميمي

دانـد كـه خـود، بـدي را     ، كسي مي)خداي واحد(پرستند فروغ خدايي را كه مردم جامعه او را مي

گويد نبايد بدي كرد، خود، شيطان را آفريده و او را بر سر راه انسان قـرار داده اسـت   آفريده است و مي

گوسـفندان رهـا كـرده اسـت و     ةگ را در ميـان گلـ  گويد نبايد از شيطان پيروي كرد؛ خـود، گـر  و مي

آرام و هسـتي سـوزي كـه وجـود فـروغ را      پرسـش مرمـوز و درد بـي   . گويد نبايد طعمه گرگ شدمي

فراگرفته است، اين است كه آيا چنين كسي شايستگي خدا بودن را دارد؟ پاسخ او در قبال اين پرسـش  

خـدايي  «كنـد و در صـدد آفريـدن    ست عصيان مـي بنابراين عليه خدايِ به زعم او خود پر. منفي است

).191- 216: ع، عصيان بندگي(آيد برمي» ديگر

آيا ما خود نبايد خـداياني شـويم   «نيچه كه ةطي سخناني كه بوي اين گفت» عصيان خدايي«فروغ در 

شـود كـه خـود خـدا    رسد، بر آن مـي از آن به مشام مي) 194: 1377نيچه،(» اين كار گرديم؟ةتا شايست

: شود

همچو فريـادي بپـيچم در   / شود يك دم از اين قالب جدا باشم؟مي/ نشينم خيره در چشمان تاريكيمي

)218: ع، عصيان خدايي. (چند روزي هم من عاصي خدا باشم/ دل دنيا
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فروغ در تخي جهـاني كـه او خـدايش    . كنـد ر مـي الت خود، جهاني را كه او خداي آن است، تصـو

داند كه تنها نـامي ازخـدا در آن نخواهـد    او زيبايي اين جهان را به اين خاطر مي. است، جهاني زيباست

افتـد  آيد و در ميان مردم به راه مـي از فراز آسمان به زمين مي» عصاي نورردا و بيبي«بود؛ بلكه خود او 

هـا  از او در دل» عصيان بندگي«ت كنند، نه اينكه مانند خداي تا مردم او را ببينند و با او احساس صميمي

مي سازد، خدايي است كـه پيـام آور وصـل    » عصيان خدايي« خدايي كه فروغ در . وحشت بيفتدة ساي

. است» سراپا عشق«بر لبانش نقش بسته است و » سالم مهر«است؛ 

بيند كه چنين خيـاالتي محـال   آيد، ميا او در انتهاي اين شعر وقتي از دنياي خيالي خود بيرون ميام

او هنگـامي كـه خـدا بـودن خـود را خيـالي محـال مـي         . او خدا نبوده، نيست و نخواهد بـود است و 

:كندبيند،خداي واحد را نيز نفي مي

)222: ع، عصيان خدايي(بينمبينم، نميهيچ جز ظلمت نمي/ ي در پس ديوارهاي عرشآه، حتّ

ه و او را بـه خـدايي خـود    كند، شـيطان را جانشـين او كـرد   ي از مرگ پنهان ميااو خدا را در هاله

: گزيندبرمي

من تو را كافر، تـو را منكـر،   / هاي منبا تو بيگانه است، دردا، ناله/ مرموز مرگ آلوداي خدا، اي خندة

)همان. (كوري چشم تو، اين شيطان خداي من/ تو را عاصي

ــده در   ــرح ش ــب مط ــيان«مطال ــتابزد  »عص ــذيري ش ــاكي از تأثيرپ ــروغ ح ــاي ف ــفةه ةاو از فلس

معـروف سـارتر؛ يعنـي    ةاگزيستانسياليسم است و تقابل شيطان و خدا در ايـن شـعر يـادآور نمايشـنام    

تواند خـود  فروغ در اين شعر چون نمي. است كه در آن دو نيروي مطلق با هم در نبردندشيطان و خدا

. برديپناه م) شيطان(به مطلق ديگر ) خدا(را از قيد اين مطلق دوگانه رهايي بخشد، از مطلقي 

او در . كنـد با ديدي كامالً متفاوت و انتقادي به اين مسأله نگاه مـي » هاي زمينيآيه«ا فروغ در شعر ام

دارند و خورشيد ايمان بـه خـدا در   پردازد كه مردمانش به خدا ايمان ناي مياين شعر به توصيف جامعه

عدم ايمان به خدا سبب شده است كه بركـت از زمـين بـرود، فسـاد و تبـاهي      . هاي آنها مرده استدل

:تمام جامعه را فرا بگيرد و مردم به طور وحشتانكي احساس تنهايي، نااميدي و بيهودگي كنند

و ماهيان به درياهـا  / ه صحراها خشكيدندها بو سبزه/ و بركت از زمين رفت/ خورشيد سرد شد/ آنگاه

/ بيهودگي به دنيـا آمـد  / در غارهاي تنهايي/.../ زان پس به خود نپذيرفت/ و خاك مردگانش را/ خشكيدند
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بـه گورهـا   / ها از شـرم و گاهواره/ زاييدندسر نوزادهاي بي/ هاي باردارزن/ دادخون بوي بنگ و افيون مي

اي مفهـوم كنـگ گمشـده   / در ذهن كودكـان / خورشيد مرده بود، و فردا/ بودخورشيد مرده /.../ پناه آورند

)236- 8: هاي زمينيت، آيه(.داشت

و ايمـان بـه   » بازگشت به خـدا «بيند، تنها راه نجات را الحادي را ميةت اسفبار جامعاو وقتي وضعي

ده كند و آنها را دوباره بـه سـوي   داند چگونه اين ايمان مرده را در دل مردم جامعه زنا نميداند؛ اماو مي

: هدايت كند) خدا(نور 

كـه در  / بر جاي مانده بود / مغشوش ةيك چيز نيم زند/ هاي له شده، در عمق انجماد در پشت چشم

/ پايـاني  شـايد، ولـي چـه خـالي بـي     // هـا  ايمان بياورد به پاكي آواز آب/ خواست رمقش ميتالش بي

ها گريختـه، ايمـان اسـت    كز قلب/ كه نام آن كبوتر غمگين / دانست نميو هيچ كس/ خورشيد مرده بود 

نقبـي بـه سـوي    / از هيچ سوي اين شب منفـور  / آيا شكوه يأس تو هرگز / ... / آي، اي صداي زنداني // 

)341- 42: همان(نور نخواهد زد؟

نشـان  » نيسـت كسي كه مثل هـيچ كـس  «و در شعر ايمان بياوريم به آغاز فصل سردفروغ در دفتر 

الحـادي كـه جامعـه را در خـود فـرو      ةپيدا كرده و از ورطـ ) خدا(دهد كه راه خود را به سمت نور مي

: كندگردد و با او ارتباطي دوباره برقرار مياو در اين شعر به خدا باز مي. برده، بيرون آمده است

مـن خـواب آن سـتاره   / ... / امقرمز ديـده ةمن خواب يك ستار/ آيد ام كه كسي ميمن خواب ديده

كسـي كـه   / كسي بهتر / آيد كسي ديگر كسي مي/ آيد كسي مي/ ام وقتي كه خواب نبودم ديده/ قرمز را 

/ و مثل آن كسي كه بايد باشـد  / مثل هيچ كس نيست، مثل پدر نيست، مثل انسي نيست، مثل يحيي نيست 

يـا  / يا قاضي القضات است / كند آخر نماز صدايش ميل نماز و دردر او/ و اسمش آنچنان كه مادر ... / 

ام ام را هم شسـته هاي پنجرهو شيشه/ ام هاي پشت بام را جارو كردههمن پلّ/ ... / حاجات الحاجات است 

.كسي كه در دلش با ماست، در نفسش با ماست، در صدايش بـا ماسـت  / آيد كسي مي/ آيد كسي مي// 

)443- 7: نيستف، كسي كه مثل هيچ كس (
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احمد شاملو:3- 3

تقـي  . به غياب خدا و بازآفريني آن در شعر شاملو بيش از شـعر اخـوان و فـروغ نمـود دارد    عقيده

داند كه به وي امكـان درك و احسـاس حقـايقي    پورنامداريان دليل اين مسأله را تربيت ذهني شاملو مي

ـ   حمو م) 121: 1374پورنامداريان، (دهد را نمي» خدا«چون  ات د حقوقي اين مسـأله را ناشـي از تجربي

ـ    يشه در پهنـه انسان شاملو كه هم: گويدداند و مياجتماعي او مي ه بـه  شـعر او در تكاپوسـت، بـا توج

و » عجـز خـدا  »و بـه مرحلـه  » بيهودگي مـذهب «ه به خود رفته رفت]7[)و نه فلسفي(ات اجتماعي تجربي

ول ئانساني كه هر چه كرده، خود كرده و كسي را جز خود مسـ . رسدعدم دخالت او در افعال آدمي مي

).1368:31حقوقي، (داند اعمال خود نمي

او در . كنـد شاملو غياب خدا و بازآفريني آن را به موازات هم در اكثر دفترهاي شعريش مطـرح مـي  

و ) 331:، بـدرود هــ (اند گاه او را از گرداب مشكالت نجات ندادههيچ» خدايان«: گويدمي» بدرود«شعر 

نداشته باشد و بـراي كسـاني شـعر بگويـد كـه      » خدا«همين امر سبب شده است كه او هيچ اعتقادي به 

:هيچ اعتقادي به خدا ندارند

براي آنها كه بر خـاك سـرد   / خاكسترنشينان،/ براي مسلولين و/ نويسممن براي روسپيان و برهنگان مي

)248:هاهـ، آواز شبانه براي كوچه(.اميد ندارند/ انو براي آنان كه ديگر به آسم/ اميدوارند

او از . كنـد ي اين عقيده صـحبت مـي  به طور مفصل از پديدهباغ آينهةاز مجموع» مرثيه«او در شعر 

او عزاي انسـان را در مـرگ خـدا، عزايـي     . زند كه مرده استحرف مي» خدايي بيمار«و » آسمان تهي«

بـا  . كه با مرگ خدا آسمان خالي شده و ديواري عظيم فـرو ريختـه اسـت   گويداو مي. داندجاودانه مي

شود و ديگر به سـوي  فروريختن اين ديوار، فرياد نياز انساني كه به خدا معتقد بوده است، سرگردان مي

:او باز نخواهد گشت

ـ  ةآلـود �ِ شتابكاج، در انتظار آنكه به هيأت صليبي درآيد، در خاموشيةجوان...  ه جانـب  خـويش، ب

حنجرهاي تهي، سـرودي ديگـر گونـه    ./ عيسي بر صليبي بيهوده مرده است//...// كشد آسمان تهي قد مي

/ عزاي جاودانه آيا از چه هنگام آغاز گشـته اسـت؟  ! هان./ درگذشته است/ خوانند، گويي خداوند بيمارمي

ديگر به سوي تو باز نخواهـد  / و فرياد سرگردان تو/ در انتهاي آسمان خالي، ديواري عظيم فروريخته است

)392- 3:ب، مرثيه(...گشت
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خـدا ديـوار عظيمـي اسـت     . شاملو نيز همچون سارتر معتقد است اصالً خدايي وجود نداشته است

كند، انعكـاس صـداي خـود    كه انسان خودش آن را ساخته است تا وقتي فرياد نياز به سوي آسمان مي

بشـري  اكنون ايـن ديـوار خودسـاخته   : گويداو مي. ا داده استرا بشنود و تصور كند كه خدا پاسخ او ر

كـه در تصـوراتش آن را پاسـخي از جانـب     - فرو ريخته است و انسان ،ديگر انعكاس صداي خـود را 

به احتمـال زيـاد شـاملو ايـن شـعر را      . شنود و مجبور است به خود بازگرددنمي- دانسته استخدا مي

:گويدسارتر در اين باره از زبان گوتز مي. روده استاي سارتر سشيطان و خدمتأثّر از 

كـردم،  من براي يك اشاره استغاثه مي. فقط خودم بودم... كشيش، حق با توست. فقط من بودم«

. خبر اسـت آسمان حتّي از نام من بي. آمدفرستادم، اما جوابي نميكردم، به آسمان پيام ميگدايي مي

هـيچ  . دانـم حاال جوابش را مـي . كه آيا من در چشم خدا چيستمپرسيدم من هر لحظه از خودم مي

ايـن خـأل را كـه بـاالي سـر      . شناسدشنود، خدا مرا نميبيند، خدا صداي مرا نميخدا مرا نمي. چيز

خدا، تنهايي انسـان اسـت، فقـط    . سكوت خداست، نيستي خداست. بيني؟ اين خداستماست مي

بدي گرفتم؛ من به تنهايي خوبي را اختراع كردم، مـنم كـه   من به تنهايي تصميم به. من وجود داشتم

اگـر خـدا هسـت،    . توانم خودم را تبرئه كنم؛ من، انسانكنم، تنها منم كه ميهم ميامروز خودم را متّ

).255: 1345سارتر، (» ...انسان عدم است؛ و اگر انسان هست

خـدايي  «گزينـد و او را  خـدايي برمـي  دارد ،انسـان را بـه   شاملو پس از اينكه مرگ خدا را اعالم مي

:داندمي» خداهاةرب النّوع هم«و » ابدي

كـه  - و از انسـان / گويـد كه با مـن از روشـني سـخن مـي    / ست باوقار و خوبمن كبوتريةبر شان

/ ها هـم تـالش حقيقتنـد   آدم.//...// زنممن با انسان در ابديتي پر ستاره گام مي.// خداهاستة النّوع همرب

مـن  / گيـرم من با تو رؤيايم را در بيداري دنبـال مـي  .// ...// من با ابديت بيگانه نيستم/ ها همزاد ابديتندآدم

/ زني و از انساني كه خويشـاوند همـه  با من از روشني حرف مي// يابمشعر را از حقيقت پيشاني تو در مي

)219- 20: هـ، ديگر تنها نيستيم(خداهاست 

اي است كه خـدا را بـه   و معجزه) 223:هـ، سرچشمه(تمام عظمت ها ة انسان براي شاملو سرچشم

) تعشق به انسـاني (»ترين عشقبزرگ«انسان او سلطان . قدرت نشسته استخود بر اريكهزير آورده و

:است) تنهايي بشري(» ترين انزواعظيم«و
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هـا  ن را به بند كشيد و زنـدان شيطاني كه خدا را به زير آورد، جها... انسان/ اي نيست؟آيا انسان معجزه

!// هـا را خاكسـتر كـرد   هـا را نوشـيد و آب  ها را دريد، درياها را شكست، آتشكوه- !را در هم شكست

تـرين  اين سلطان بزرگترين عشـق و عظـيم  ... انسان!/ انگيزاين متعجب اعجاب! اين شقاوت دادگر... انسان

)271- 2:هـ، غزل آخرين انزوا(! انزوا

:داندكند و انسان و انسانيت را حقيقت مطلق جهان مياي توفاني به پا ميحماسه،انسانةاو با كلم

انسان انسان انسـان  /.../ شتابحركت كلمهانسان كلمهبا كلمه/.../ شعرش را آغاز كردتوفانيةحماس

ـ / انسان پوليستر/ انسان ماه بهمن/ مرگ�ِ بيانسان.../.../ هاانسان... انسان  / انسـان چـين  / دوكـور ان ژاكانس

كـه از  / انسان هر قطره/ كه در آن خون، هر قطره/ كه در آن قلب، هر خون/ انسان هر قلب/ انسان انسانيت

ط، قصـيده بـراي انسـان مـاه     (.يك انسـانيت مطلـق اسـت   / كه از آن تپش، هر زندگي/ آن قطره، هر تپش

)63- 5:بهمن

مـرگ خـدا و   (ي دو مـرگ  دا و شيطان؛ در جريـان جـد  را در خأل نبود خ) انسان(شاملو خدايش 

:يافته است) تنهايي بشري(و در تهيِ ميان دو تنهايي ) شيطان

در خلئـي كـه نـه    .// ايها آمـده ها و ابريشمتو از آينه/ ايها آمدهدماي از سپيدهتو از خورشيدها آمده

ة در فاصـل / جرياني جـدي .// طلب كرده بودمنوميدوار / خدا بود و نه آتش، نگاه و اعتماد تو را به دعايي

)389:ب، باغ آينه. (در تهيِ ميان دو تنهايي/ دو مرگ

و تنهايي حاصل از آن و به طور كلي تقابـل شـيطان و خـدا در    ) دو مطلق(خأل نبود خدا و شيطان 

خـأل را كـه   اين«: ي سارتر استاين شعر و چند شعر ديگر حاكي از تأثيرپذيري شاملو از اين نمايشنامه

» خدا، تنهايي انسـان اسـت  . سكوت خداست، نيستي خداست. بيني؟ اين خداستباالي سر ماست مي

).255: 1345سارتر، (

قصـيده  «اي است كه شاعر در شـعر  »توفانيحماسه«ي دنبالهآيدا در آينهة از مجموع»حماسه«شعر 

، »قصـيده بـراي انسـان مـاه بهمـن     «او در . بودآغاز كرده » نامهقطع«ي از مجموعه» براي انسان ماه بهمن

:داندانسان و انسانيت را حقيقت مطلق دانسته بود، اما در اين شعر به صراحت، انسان را خدا مي
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/ انسـان، خداسـت  - «:/ استاد و بالبداهه نوشت اين حماسه را/ شاعري/ پشت قوطي سيگار/ در كوچه

اين اسـت حـرف   . آري./ انسان خداست/ اين سخن،گر كفر يا حقيقت محض است./ حرف من اين است

)427- 8: ل، حماسه! (من

انـد و  اميـد بسـته  ) درگاه خـدا (» درگاهي ناباور«بيند كه به ، كساني را مي»رهگذران«شاملو در شعر 

داند كه ايشـان دسـت خـالي و نااميـد از آن     آنها را سرابي لغزنده مي» منزلگه مقصود«او . خواننددعا مي

:اهند گشتباز خو

و از پـس  / و ديدم كه اميد به درگاه ناباور بسته بودنـد /...// خواندنددر رهگذر شراب آلوده دعايي مي

دانسـتم كـه ديگـر    مي./ آيندنمي/ باز/ دانستم كه ديگر بار از اين راهمي.// خسته بود/ ي خاليجاده/ ايشان

- 3: ل، رهگـذران . (دانستممي./ ايشان سرابي لغزنده بود/ آيند، چرا كه منزلگه مقصودباره از اين راه باز نمي

429(

كـردم،  من براي يك اشاره اسـتغاثه مـي  «: دارداين همان چيزي است كه سارتر از زبان گوتز بيان مي

خبـر  آسـمان حتّـي از نـام مـن بـي     . آمـد فرستادم، امـا جـوابي نمـي   كردم، به آسمان پيام ميگدايي مي

.)255: 1345سارتر، (»است

او در . كنـد تأكيـد مـي  » خدايي انسان«و » غياب خدا«اش مبني بر نيز بر عقيدهآيدا در آينه شاملو در 

ي، مـن و  (زند كه فضاي فكري او را تسخير كرده اسـت حرف مي» خدايي گمشده«از » من و تو«شعر 

:كنداو تأكيد مي» سلطنت جاويدان«و » تباريزداني انسان«بر » تكرار«و در ) 459: تو

شـوربختان  // هاي بوسه بر شاخ ارغوان بسرايندتا بلبل/ ستكتاب رسالت ما محبت است و زيبايي- «

سلطنت جاويـدانش  / تا تبار يزداني انسان/ ايمنوميدان را اميدوار خواسته/ بردگان را آزاد و/ را نيك فرجام

)465:ي، تكرار. (بازيابد/ بر قلم و خاك/ را

» مرثيـه «ـ كه در شـعر  » فرو ريختن ديوار خدا«دوباره و به بياني ديگر از » آن سوي پلجاده«او در 

:زنداز آن سخن گفته بود ـ حرف مي

)502:آن سوي پلي، جاده(. فرود آمده است/ هاي خويشو انسان به معبد ستايش

ت خاطره، خود را پيامبري همچـون زرتشـ  آيدا، درخت، خنجر و از مجموعه» لوح«شاملو در شعر 

او از . او پيامبري آسـماني و كتـابش، كتـابي آسـماني نيسـت     . بيند كه كتابي جديد آورده استنيچه مي
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به رسالت مبعوث شده است و كتاب او لوحي است كه خـدايي انسـان را   ) انسان(جانب خدايي زميني 

انـد و  ايسـتاده بيند كه گرد بـر گـرد ميـدان شـهر    او در اين شعر، خلق انبوهي را مي. رساندبه اثبات مي

آيـد و لـوح غبـارآلود    او از پلكان تاريك خـود پـايين مـي   . كشنداي از سوي آسمان را ميانتظار معجزه

:گويددهد و ميشعرهاي خود را به مردم نشان مي

كـه  / بسـوده / ست كهنهلوحي./ نيست/ به جز اين هيچ/ در آن فراز/ اين است و/ همه هرچه هست- «

از رحـم و دوسـتي سـخن    / ي چرك و خـون بسـي جراحـات اسـت    گر چند آلودهكه ا/ بنگريد!/ اينك

)580- 81:خ، لوح(».و پاكي/ گويدمي

. آورد اما خلق را گـوش و دل بـا او نيسـت   را براي مردم مي» تنهايي بشري«و » غياب خدا«او پيغام 

: زنداو دوباره فرياد مي

نه راه عـروج  / ديگر/ و دريغا كه راه صليب!// .../ همه اين است/ پيغام آخرين/ بريدانتظاري بيهوده مي

)581- 4: همان(.ي روحسرگرداني جاودانه/ كه راهي به جانب دوزخ است و/ به آسمان

آسـمان بـه مـردم    او به زعم خود، حقيقت را دربـاره . اما باز هم گوش و دل هيچ كس با او نيست

خواهـد ايـن   دا را در برندارد؛ اما هيچ كس نميانگيز كه مفهومي جز فقدان خحقيقتي خوف. گفته است

اي بـيش  جويند يا آن را افسـانه ها ميحقيقت را باور كند؛ چرا كه به زعم او آنها حقيقت را يا در افسانه

:دانندنمي

/ گويي مـن بـا گريسـتن از ايـن گونـه     /.../ اشك من حقيقتي بودو هر قطره- /پس من بسيار گريستم

هـا  در افسـانه / تنهـا / انگيـز را حقيقـت خـوف  / ايـن جماعـت  / آه./ كـردم كرار ميت/ حقيقتي مأيوس را

چرا كـه دربـاره  / در ايشان نگرفتو آتش من// داننداي بيش نميافسانه/ يا آن كه حقيقت را/.../ جويندمي

)585- 7: خ، لوح(.به زبان آورده باشم/ نامي/ آنكه خود از آسمانبي/ سخن آخرين را گفته بودم/ آسمان

آسمان حتي از نام مـن  «: آسمان همان چيزي است كه سارتر گفته استسخن آخرين شاملو درباره

در اين شعر شـاملو از پلكـان   . نيچه استچنين گفت زرتشتو كل اين شعر برداشتي از » خبر استبي

گويد كـه همـه   مياند،آيد و خطاب به انبوه مردمي كه گرد بر گرد ميدان شهر ايستادهتاريكش پايين مي

چيز در همين زمين است و در آن فراز چيزي نيست و انتظار شما بيهوده است، اما كسي بـه حـرف او   

هـا در آن  تنيچه نيز زرتشت از كـوهي كـه مـد   چنين گفت زرتشتدر . گريددهد و او ميگوش نمي



اولشمارة )ات و علوم انساني سابقادبي(جستارهاي ادبي 44

ي از مـردم در بـازار   رسـد كـه انبـوه   آيد و پس از عبور از جنگل به شهري ميمسكن گزيده به زير مي

رود و زرتشت به ميـان آنهـا مـي   . اند و منتظر نمايش بندبازي هستند كه نويد آن را داده بودندگرد آمده

: گويدمي

دهم كه به زمين وفادار مانيد و باور نداريد آنـاني را كـه بـا شـما از     برادران، شما را سوگند مي«

روزگـاري كفـران   . ... اند، چه خود دانند يا نداننـد الياينان زهرپا. گوينداميدهاي ابرزميني سخن مي

اكنـون كفـران زمـين    . اما خدا مرد و در پي آن اين كفرگويان نيز بمردند. ترين كفران بودخدا بزرگ

دريا بايد بود تا رودي آلوده را پـذيرا  . ست آلودهبراستي، انسان رودي. ... ترين كفران استسهمگين

در اوسـت كـه خـواري    . اوست اين دريا: آموزانمان به شما ابرانسان را ميه. شد و ناپاكي نپذيرفت

ـ       . ... بزرگتان فروتواند نشست ةكجاست آن آذرخشي كـه زبـان بـر شـما بسـايد؟ كجاسـت آن ماي

اوسـت آن آذرخـش؛   . آمـوزانم به شـما ابرانسـان را مـي   ! شيدايي كه بايد در شما كوبيده شود؟ هان

).22ـ4: 1385ه، نيچ(» !شيداييةاوست آن ماي

خندندكند و همگي به او ميهاي زرتشت را باور نميا كسي حرفام.

دسـت بـه   » خـداي آسـمان  «همچون فروغ عليـه  ) ابراهيم در آتش( بعدي خود شاملو در مجموعه

:گويدتوسط خود سخن مي) انسان(» خدايي ديگرگونه«زند و از آفريدن عصيان مي

مـرا  :/ نبـود / بـزروِ طـوع و خاكسـاري   / و راه بهشت مينوي مـن / نبودم/ ه راهنوا بندگكي سر بمن بي

/ و خـدايي .// كنـد كـج نمـي  / گـردن / نـاگزير را ةكه نوال/ ايآفرينهةشايست/ بايستديگرگونه خدايي مي

)729:ت، سرود ابراهيم در آتش(.آفريدم/ ديگرگونه

ديـده  ) انسـان خـدا شـده   (در قالـب آدمـي  دهد كه راز خـدا را  نيز شهادت ميدشنه در ديساو در 

:است

شـهادت  / اي،در گردش چـار هجـايي سـال دريافتـه    / كه وسعت بي حدود زمان را/ اندشهادت داده

)767:د، ضيافت(.در عشق/ و تداوم را/ ايدر قالب آدمي به چشم ديده/ كه راز خدا را/ ايداده

شـود كـه ديگـر    مواجـه مـي  » بـن بسـتي  «با هاي كوچك غربتترانهةشاملو در شعري از مجموع

بنابراين خـدايش را در پسـتوي خانـه    . خود سخن بگويد» ةخداي ديگرگون«تواند چون گذشته از نمي

:كندنهان مي
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غ، (خدا را در پستوي خانه نهان بايد كـرد .// سور عزاي ما را بر سفره نشسته است/ ابليس پيروزمست

)825:بستدر اين بن

ي خـود سـخن   »انسان ـ خـدا  «و » تنهايي بشري«و » غياب خدا«با صراحت از او از اين پس ديگر

:زند در لفّافه استباره مياو اگر هم حرفي در اين . گويدنمي

لوح پريشاني ما مهر كـه را خـورده؟ خـدا يـا     ./ شادي نيست/ پنداري/ سهم ما«:/ گويمگاه با خود مي

)862:ص، پيغام(»شيطان؟

كـدام از ايـن دو را   گويد اما همچون سـارتر، هـيچ  سخن مي» شيطان«و » خدا«از » پيغام«او در شعر 

تـوان بـه صـراحت    خواهد از قدرت سوم و برتري حرف بزند كه ديگر نامش را نمياو مي. قبول ندارد

:داند كه آن قدرت برتر كيستبر زبان آورد؛ اما مخاطب او، خود مي

/ گـر باشـد  به جز آنكه چون منش انگشتان معجـزه !/ آفريدم/ من/ جهان را؟- «/ »جهان را كه آفريده؟«

كـه  / مرا امـا محرابـي نيسـت،   // » .بريدم/ جهان را به الگوي خويش//...// كه را توان آفرينش اين هست؟

)867: ص(است» امكان سرودن«/ همه/ پرستش من

» مـن نـوعي  «بگويـد كـه   خواهد مي» مرا محرابي نيست«و » من جهان را آفريدم«او با گفتن اين كه 

:وصفي ناگزير از اوست» اهللا اكبر«خداست ؛انساني كه چنان زيباست كه » انسان«؛يعني 

)869:ص(كنيكه از من مي/ وصفي ست ناگزير/ كه اهللا اكبر/ چنان زيبايم من

نهـد و از ناپايـداري،   او در شعر ديگري از اين مجموعه، براي آخرين بـار، پـروا را بـه كنـاري مـي     

:گويدمتّكايي ربع آسمان سخن مياعتمادي و بييب

سـرپناهي  / اعتماد وشادرواني بي/ سقف اليدرك./ اي ست ناپايدارگنجينه/ كجا دانستي كه ربع آسمان

]8[)906: »بروني يفسكي«ص، با (بي متّكا تو را

گيرينتيجه- 4

گيري چنـين مضـموني در   شكلدهد كه سارتر و نيچه تأثير بسزايي دربررسي انجام شده نشان مي

. ا بدون شك تأثير سارتر در اين ميان بـيش از نيچـه بـوده اسـت    اند، امشعر اخوان، فروغ و شاملو داشته

ره و نيـز قالـب داسـتان و    هاي آثار سارتر در اين دويكي از داليل اين مسأله را بايد حجم وسيع ترجمه
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بينـيم كـه بيشترشـان    هـاي آثـار سـارتر بينـدازيم، مـي     اگر نگاهي به ترجمـه . اين آثار دانستنمايشنامة

نيستي بـه دليـل پيچيـدگي    هستي و ترين اثر فلسفي او؛ يعني هاي او هستند و مهمها و نمايشنامهداستان

ـ . و دشواري آن به شـكل كامـل و درسـتي ترجمـه نشـده اسـت       ا آثـار داسـتاني او نـه تنهـا چنـين      ام

در ميـان آثـار   . نمايـد كند و عقايد نويسنده را به او القا مـي ميي ندارد، كه مخاطب را جذباپيچيدگي

خداي او بيشـترين تـأثير را بـر شـعر شـاعران      شيطان و داستاني سارتر نيز ـ چنان كه مشاهده كرديم ـ   

مورد بحث اين مقاله داشته است و از همين طريق بوده است كه بسـياري از عقايـد اگزيستانسياليسـتي؛    

.ا و بازآفريني آن وارد شعر آنها شده استاز جمله غياب خد

و بازآفريني آن در شعر اخـوان، فـروغ و شـاملو دارد؛    » غياب خدا«ا با تمام اشتراكاتي كه موضوع ام

:به عنوان مثال. شودهايي نيز در طرز نگرش آنها به اين مسأله ديده ميتفاوت

اخـوان بـر   . تيصال و بيچـارگي اسـت  از روي اس» غياب خدا«ة روي آوردن اخوان و فروغ به عقيد- 1

- ارزشةاي جـز نفـي همـ   هاي فردي براي خود چارههاي اجتماعي و فروغ بر اثر شكستاثر شكست

.شاملو بر اين مبنا شكل گرفته استةا انديشيابند؛ امنمي» خدا«هاي متعالي از جمله 

ي بعـد ايـن عقيـده را در    هـا آورنـد و در دوره اخوان و فروغ براي مقطعي به اين عقيده روي مي- 2

ايمان بيـاوريم بـه آغـاز    چنانكه فروغ در . كنندي محو مياقل شعر خود كمرنگ و يا به كلّذهن و يا حد

ترا اي كهـن بـوم و   دهد كه بازگشتي دوباره به خدا دارد و اخوان در شعرهاي دفتر نشان ميفصل سرد

ـ زنـد ؛ از اعتقاد خود نسبت به خدا حرف ميبر دوست دارم ا شـاملو در تمـام ادوار شـعري بـر ايـن      ام

. آيدعقيده استوار است وتزلزلي در ساختمان الحادي فكر او به وجود نمي

فـروغ و شـاملو ،زمينـي    »خـداي ديگرگونـة  «است؛ اما ) اهورا(اخوان ،آسماني» خداي ديگرگونة«- 3

تگي شـاعر بـه آيـين    تـوان دلبسـ  اخوان را مـي ةدليل آسماني بودن خداي ديگرگون. است) خدا- انسان(

اي از او در برهـه ةفروغ را تأثيرپـذيري شـديد و شـتابزد   ةزرتشتي و دليل زميني بودن خداي ديگرگون

دليل اين مسـأله را نـزد شـاملو    . زمان ؛يعني هنگام سرايش دفتر عصيان از مكاتب فلسفي غرب دانست

ان فكري او كه بر مبنـاي الحـاد و   توان در ساختمنيز عالوه بر تأثيرپذيريش از مكاتب فلسفي غرب، مي

.انكار متافيزيك شكل گرفته است ،جستجو كرد
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» خـداي دل «اخوان از خداي خود با عنـوان  . خدايي كه اخوان و فروغ مي آفرينند، شخصي است- 4

ـ ، خود بر جايگاه  خدايي تكيه ميعصيانكند و فروغ در ياد مي ا خـداي شـاملو جمعـي اسـت؛     زند؛ ام

شخصـي بـودن   ). انسان نـوعي (توانند او را بپرستندديدگاه اومانيستي شاملو ،همه ميخدايي است كه از

اي از زمان در مـن شخصـي و   توان ناشي از محدود بودن نگاه آنها در برههخداي اخوان و فروغ را مي

.  جمعي بودن خداي شاملو را عالوه بر اومانيسم فكري او، من جمعي شاعر دانست

هايادداشت

تفسـير  : نيچـه وجـود دارد  » خدا مرده اسـت «وزه عالوه بر تفسيرهاي ميانه، دو تفسير كامالً متضاد از امر- 1

هيديگر معتقـد اسـت   . انداول تفسير الحادي سخن نيچه است كه كساني چون هيديگر و سارتر بر آن تاكيد كرده

ي و متافيزيـك   ، خداي مسيحي است و مقصود از خداي مسيحي، »خدا مرده است«منظور نيچه از  جهان فراحسـ

ي ارزش و جايگـاه خـود را از دسـت داده اسـت        » مرگ خدا«بنابراين . است به اين معناست كـه جهـان فراحسـ

تفسير دوم تفسير عرفاني سخن اوست كه قـايالن بـه ايـن تفسـير، نيچـه را فـردي عـارف        ). 193: 1377نيچه،(

كـه  » مرگ خـدا «يدهمضمون پيچ«و معتقدند كه ) 61- 1382:2فوالدوند،(دانند مسلك و خويشاوند اشراقيون مي

و كفرآميـز خالصـه   رسـاند و در معنـايي سـاده   نوعي شطح است، ضعف و تاتواني انسان از خدا گسسته را مي

مورد بررسـي مـا در شـعر    د را بر تفسير اول ـ كه در دوره ما در اين مقاله مبناي كار خو). 127: همان(» شودنمي

.  ايماشته است ـ نهادهمعاصر رواج د

سـارتر  ةدر فلسـف ) ��	�����(»هسـتي لنفسـه  «و ) ��	��(»هستي فـي نفسـه  «براي آگاهي از مفهوم - 2

و 238- 41، صـص )1361زوار،: تهـران (اصـغر حلبـي   علـي ة، ترجمـ معاصـر ةفلسـف فردريك كاپلستون، :ك.ر

علمـي ـ   : تهـران (د محمود يوسف ثـاني  سي، ترجمه عبدالحسين آزرنگ و9، جتاريخ فلسفهفردريك كاپلستون، 

.413- 20، صص)فرهنگي و سروش

، منظـور سـارتر از   )1يادداشـت . ك.ر(گويـد  نيچـه مـي  » خدا مرده اسـت «چنانكه هيديگر نيز در تفسير - 3

.ي و متافيزيك است، عالم فراحس»دوزخ«و » بهشت«

.25- 8، صص)1380نيلوفر،:تهران(اگزيستانسياليسم و اصالت بشرژان پل سارتر، : ك.ر- 4

:هاي اختصاري دفترهاي شعري شاعران مورد بحث در اين مقاله عبارتند ازنشانه- 5
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پ؛ تـرا اي كهـن   : و؛ در حياط كوچك پاييز،در زنـدان : هـ ؛ از اين اوستا: س؛ آخر شاهنامه: زمستان= اخوان

= شـاملو .// ف: بياوريم به آغاز فصل سردت ؛ايمان : ع ؛تولدي ديگر: عصيان= فروغ.// ت: بوم و بر دوست دارم

: درخت و خنجـر و خـاطره  : ي؛ آيدا: ل؛ آيدا در آينه: ها و هميشهب؛ لحظه: هـ؛ باغ آينه: ط؛ هواي تازه: نامهقطع

.ص: صلهغ؛ مدايح بي: هاي كوچك غربتد؛ ترانه: ت؛ دشنه در ديس: م؛ ابراهيم در آتش: هاي خاكخ؛ مرثيه

، 225،صـص )1368مرواريـد، : تهـران (، ترا اي كهن بوم و بـر دوسـت دارم  اخوان ثالث،مهدي :ك.نيز ر- 6

415 ،437.

7 -ه به شواهد موجود شاملو نگاهي فلسفي نيز به اين مسأله داشته استبه نظر نگارندگان با توج.

، 526، 542- 3، 230- 31، 227- 9،صـص )1384نگـاه، : تهـران (6،چآثـار ةمجموعاحمد شاملو،:ك.نيز ر- 8

648 ،7 -746.
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