
 

 بررسی اندیشه های فلسفی در شعر شاملو
 

 1 فاطمه غفوری

 چکیده
هستی شناسی ،موضوع اصلی  فلسفه است و نخستین بحث مورد عالقه فالسفه بحث درباره هستی شناسی یا معرفت     

شناسی است. فلسفه از همان آغاز با شعر فارسی همنشینی داشته و در آثار بزرگانی چون فردوسی،خیام،حافظ و مولوی 
یژه احمد شاملو اندیشه های فلسفی یکی از ارکان مهم به شمار می برجسته بوده،در شعر بسیاری از شاعران برجسته معاصر، بو

 رود .
اگرچه این شاعران به حکیم یا فیلسوف شهره نیستند اما شعرشان آکنده از نکات معنوی و حکمی و فلسفی است.هستی 

ر شاملو منبعث از نگاه شناسی شعر شاملو مقامی بس رفیع در شاملو شناسی دارد و شعر شاملو یا نظریه سیاسی واجتماعی شع
شاعر به انسان ،جهان و خداست و غفلت از این مهم ،دیدگاههای متعارض و متخاصمی را نسبت به شاملو ایجاد کرده به گونه 
ای که برخی او را بی خدا و بی اعتقاد می خوانند،گرچه شاملو شاعری زمینی است  ولی غالب موضوعات و مضامین آثارش 

 بعد الطبیعی و مفاهیم مرتبط با عالم معناست.در قالب مصطلحات ما
از جمله مضامین معنوی و فلسفی که در شعر شاملو تجلی یافته بحث هستی شناسی و دیدگاه او درباره خداو جهان هستی    

 است.
عر با توجه به کثرت مضامین فلسفی در شعر شاملو،این پژوهش بر آن است تا از میان اندیشه های فلسفی موجود در ش

شاملو،موضوع خدا و جهان هستی بویژه انسان را مورد بررسی قرار دهد و دید گاه شاعر درباره خدا و انسان را بیان نماید و 
بی اعتقادی شاعر که گروهی با تاکید بر اشعار او بر آن اصرار ورزیده اند را انکار نماید و از سویی بیان دارد که شاملو شاعری 

است و انسان اومانیست انسانی مسوولیت پذیر،مسوولیت گرا،دردمند،رنجور،آزادیخواه و متعهد و  انسان گرا یا اومانیست
 تالشگر است.

 اندیشه های فلسفی،هستی شناسی،خدا،جهان هستی،انسان،شعر شاملوواژگان کلیدی: 

 مقدمه
-شناسی یا معرفتشناسی، موضوع اصلی فلسفه است و نخستین بحث مورد عالقه فالسفه بحث درباره هستیهستی

شناسی است. فلسفه از همان آغاز با شعر فارسی همنشینی داشته و در آثار بزرگانی چون فردوسی، خیام، حافظ و 
-های فلسفی یکی از ارکان مهم به شمار میمولوی برجسته بوده در شعر بسیاری از شاعران برجسته معاصر، اندیشه

به حکیم یا فیلسوف شهره نیستند اما شعرشان آکنده از نکات معنوی و رود بویژه احمد شاملو. وگرچه این شاعران 
شناسی دارد و شعر شاملو یا نظریه سیاسی شناسی شعر شاملو مقامی بس رفیع در شاملوحکمی و فلسفی است هستی

عارض و های متو اجتماعی شعر شاملو منبعث از نگاه شاعر به انسان، جهان و خداست و غفلت از این مهم، دیدگاه
 خوانند. اعتقاد میخدا و بیای که برخی او را بیمتخاصمی را نسبت به شاملو ایجاد کرده به گونه

خواند، یکی جبرگرا، یکی اومانیست یا انسان گرای بریده از هستی یاخدا، یکی او را نیهیلیست دیگری گبرش می
ز شاعر زندگی و هرکسی از ظن خود یار شاعر خواند، دیگری رئالیست، یکی ماتریالیست و یکی نیو پوچگرا می

 شود. می
اند، توجه عمیقی است که شاملو به مفاهیم مجرد و بخصوص ما بعدالطبیعی اما آنچه دیگران از آن غافل مانده

 دارد که: های مختلف بیان میدهد و آن را به صورتنشان می
 اممن آن مفهوم مجرد را جسته

 ویمجمن آن مفهوم مجرد را می

                                                            
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد انار 1
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گرچه شاملو شاعری زمینی است ولی غالب موضوعات و مضامین آثارش در قالب مصطلحات مابعدالطبیعی و 
 مفاهیم مرتبط با عالم معناست.

شود و باعث جذابیت غیرقابل بیانی است که در دیگر شاعران نو پرداز کمتر یافت می« آن»های شاملو در سروده
 ای ممتاز در میان شاعران هم سبک وی ساخته است. رهخاص به شعر شاعر گردیده و از وی چه

شاملو همانند شاعرانی چون خیام، غالب، اقبال، نیما و مولوی بیشتر اندیشه پرداز است تا شاعر به معنای متداول، 
 دارد و بر آنهای وی، کالمی است که عقل را فقط با استعانت از منطق، پیش از قلب به خود مشغول میزیرا سروده

 تأثیرگذار است و او را باید بیشتر به عنوان متفکری شاعر مورد بررسی قرار داد تا شاعری متفکر.
شناسی و دیدگاه او درباره خدا و از جمله مضامین معنوی و فلسفی که در شعر شاملو تجلی یافته بحث هستی

 جهان هستی است .
شود بلکه با تحلیل اشعار ر اشعار شاملو دیده نمیسخن گفتن درباره خدا، خالق هستی به صراحت یا به کنایه د

توان موضع او را نسبت به مسائل مابعدالطبیعی و مجرد و نوع و شیوه نگرش او به جهان، انسان و مرگ و شاملو می
های فالسفه و ادبا و شعرایی که تفکر ... را جستجو کرد اما آنچه مسلم است شاملو تحت تأثیر اندیشه

هایی از این تأثیر در اشعار او دیده ستی داشتند بویژه نیچه، ژان پل سارتر و کامو و ... قرار گرفته و رگهاگزیستانسیالی
 شود. می

باشد و بیشترین مخرج مشترک اندیشه این اندیشمندان مقوله آزادی، انسان، جبر، مسئولیت، امید، مرگ و ... می
 د. دهمضمون اشعار شاملو را این مفاهیم تشکیل می

های فلسفی موجود با توجه به کثرت مضامین فلسفی در شعر شاملو، این پژوهش بر آن است تا از میان اندیشه
در شعر شاملو، موضوع خدا و جهان هستی بویژه انسان را مورد بررسی قرار دهد و دیدگاه شاعر درباره خدا و 

اند را انکار نماید و از اشعار او بر آن اصرار ورزیده انسان را بیان نماید و بی اعتقادی شاعر که گروهی با تکیه بر
-پذیر، مسئولیتگرا یا او ما نیست است و انسان اومانیست انسانی مسئولیتسویی بیان دارد که شاملو شاعری انسان

 گرا، دردمند، رنجور و آزادیخواه و متعهد و تالشگر است. 

 الف( خدا در شعر شاملو
بسیار دارد و بسیار متعالی است و شاعر برای نشان دادن هرچه که متعالی و بلندمرتبه خدا در شعر شاملو اهمیت 
 داند.است آن را با خدا یکی می

خدای شاملو، خدایی است که انسان آفریده اما سرنوشت انسان را به دست خود انسان سپرده دیدگاه شاملو 
دایی است که هم نای و هم نوای موالنا از اوست، همه درباره خدا، با دیدگاه مولوی تفاوت دارد. خدای موالنا خ

 ای ندارد. چیز موالنا از اوست و از خود اراده
اما شاملو معتقد است انسان موجودی است که از جانب خدا پا به عرصه هستی نهاده و سرنوشت او به دست 

تصمیمات خود به خدا توکل خورد و مسئولیت اعمالش بر دوش خودش است نه خدایش. او در خودش رقم می
ای از اشعار شاملو، او را آته ئیست یعنی اعتقادی به خدا متفاوت است. برخی با استناد به پارهکند البته این با بینمی

 (688)مجموعه اشعار به دفتر اول؛ « جهان را که آفرید؟»بی اعتقاد به خدا می دانند از جمله در شعر 
شاملو در این شعر به دنبال گوشزد کردن مسئولیت انسان به خود است، او در این اما واقعیت چیز دیگری است. 

 «جهان را که آفرید؟»کند اجتماعی جامعه خود را باز خوانی می -شعر ما حصل مبارزات سیاسی
 جهان را؟

 من آفریدم
 به جز آن که چون منش انگشتان معجزه گر باشد

 که را توان آفرینش این هست؟
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 جهان را 
 «.آفریدم من

داند و در واقع هر آنچه را از دیدگان او زیباست، عشق، نور، شاملو، جهان را، امید را و آزادی را با خدا مشابه می
 رساند. شوق در کلمه خدا به اوج می

نماید که مشمول تعریف موضوعی را مطرح می« و تباهی آغاز یافت»او در یکی از شعرهای سپیدش با عنوان 
تانسیالیسم الهی است. این شعر دارای چهار بند است و ساختار کالمی آن تعهداً به شیوه متون مقدس و همان اگزیس

ای طوالنی در تاریخ دین و ادبیات آیات آسمانی است. البته موضوعات مذکور در هر یک از این چهار بند سابقه
 سازد. جهان دارند که شاملو آنها را به بیانی دیگر مطرح می

 «شعر و تباهی آغاز یافت نوشتن»
 گوید:در بند نخست از ظهور انسان بر پهنه خاک سخن می

ها استوارتر بر زمین بداشت/ تیره پشت راست کرد/ گردن به غرور برافراشت و فریاد برداشت/ اینک سپس پای»
او پنهان بود بر جانداران من، آدمی! پادشاه زمین!/ و جانداران همه از غریو او بهراسیدند/ و غروری که خود به عرش 

همه چیره شد/ و آدمی جانوران را همه در راه نهاد/ و از ایشان برگذشت/ و برایشان سر شد از آن پس که دستان 
 خود را از اسارت خاک باز رهانید. 

 که آفرینش او موجب شگفتی شگفت انگیزترین مخلوقات گردیده است. 
شود که حکایت از سلطه نیروی عقالنی با سابقه طوالنی عنوان می در بند دوم یا همان سیاق کالمی، موضوعی

های مختلف مذکور آدمی بر موانع و نیروهای طبیعی دارد. این نیز موضوعی است که بخصوص در قرآن به صورت
 تعبیر شده است. « سلطان»سوره الرحمن به  33سازد در آیه است و این قدرت عقالنی که شاملو تلویحاً مطرح می

صورت خاک را بگردانید/ ورود و دریا را به مهر خویش داغ بر نهاد به »گوید پس از آن که انسان در بند سوم می
غالمی/ و به هر جای، با نهاد خاک پنجه در پنجه کرد به ظفر/ و زمین را یکسره باز آفرید به دستان/ آنگاه با دستان 

خرسنگ/ و به حیرت در آفریده خویش نظر کرد... و او را به خاک و به چوب و به »خویش بت )خدا( را آفرید 
شود که خدا ( دیده می7های آسمانی بویژه تورات )سفر پیدایش، باب اول ،آیهاین اندیشه نیز در کتاب« نماز برد....

 انسان را به صورت خویش آفرید. 
خویش ندارد، زیرا فهم خالق ای جز پنداشتن خدا به هیأت حقیقت این است که آدمی برای فهم حیات، چاره

 هستی فقط با معیارهای محدود ذهن بشری ممکن است. 
شود. چندان که دستان خورد که آدمی مقهور آفریده خود میشاملو در آخرین بند این شعر سپید، تأسف می

وی تباهی آغاز  دارد از این لحظه است که به عقیدهمعجزه گرش را برای گدایی نیاز و برکت به درگاه خدا گسیل می
بازد و از سند شوکت و غرور در موضع شود. یعنی این که انسان پس از خلق خدا، خودی خویش را در میمی

ای کهن در عرفان ایرانی دارد. در انا الحق افتد. مفهوم نهایی سخنان شاملو سابقهضعف و نیاز و گدایی و بندگی می
در کالم موالنا. موالنا نیز خداپرستی منفعالنه و مبتنی بر ضعف را به  حالج در سبحان ما اعظم شأنی با یزید و نیز

 کند:کرات نفی می
 آرمبههه عشههق روی تههو مههن رو بههه قبلههه مههی      

 

 و گرنههههه مههههن زنمههههاز وز قبلههههه بیههههزارم      

 

 )مولوی(
خود به گشاید، بلکه او را با دستان انسان آرمانی موالنا کسی است که نه تنها بر درگاهش دست به تضرع نمی

 آورد:چنگ می
 بهههههه زیهههههر کنگهههههره کبریهههههانش مرداننهههههد  

 

 فرشههته صههید و پیمبههر شههکار و یههزدان گیههر      

 

 )مولوی(
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ای از همین دست را بیان می دارد که اندیشه« آیدا: درخت و خنجر و خاطره»شاملو نیز در دهمین شبانه از کتاب 
 کند:در واقع حکایت از قدرت آمیخته به استقالل می

ای یکسان دارند. )دیوان شاملو، محراب مذهب جاودانی که در آن/ عابد و معبود و عبادت و معبد/ جلوهاینک 
935) 

ان اهلل »مفهوم نهایی این نوع خداپرستی که عارفان راستین بدان پای بندند منطبق است با این حدیث قدسی که 
 قدرت است نه ضعف و خشوع.  خدا را از این منظر پرستیدن از موضع« رجاالً اذا ارادوا اراد

های مطیع و هایش متکی به خود و دارای منش متعالی باشند نه عروسکشاملو طالب خدایی است که آفریده
 خاکسار دستگاه آفرینش. 

کند شاملو در شعری با ای/ که نواله ناگزیر را/ گردن کج نمیبایست/ شایسته آفرینهمرا دیگر گونه خدایی می
 آمده:« هوای تازه»که در مجموعه « نها نیستمدیگر ت»عنوان 

کند/ ......./ خورد/ بر شانه من کبوتری است که گلوی مرا تازه میبر شانه من کبوتری است که از دهان تو آب می
هاست/ من با انسان در ابدیتی پرستاره گام گوید/ و از انسان که رب النوع همه خدایکه با من از روشنی سخن می

اند/ من با ابدیت بیگانه نیستم/ ......./ با من از روشنی ها همزاد ابدیتاند/ آدمها هم تالش حقیقت........ / آدم زنم/می
 (992، 915زنی و از انسان که خویشاوند همه خداهاست )مجموعه آثار، ص حرف می

ده است. این اندیشه استعالئی دیدگاهی شبیه حالج و با یزید و موالنا دارد که در بستر تجربه وحدانی مطرح ش
ای با عنوان شود. در سرودههای دیگر نیز مطرح میکه ریشه در عرفان پویا و متعالی دارد و در شعر شاملو به صورت

گوید: انسان خداست/ حرف من این است / گر کفر یا حقیقت محض می« هاها و همیشهلحظه»در دفتر « حماسه»
 آری این است. است این سخن/ انسان خداست/ 

که بسیار در خور تأمل و از اشعار استثنایی و پر معنای « آشتی»ای دیگر به نام شاملو این اندیشه را در سروده
-گشاید: او در این شعر که دو پاره تقسیم شده از عظمت و جالل خدای گونه انسان سخن میاوست، به روشنی می

شکوهی، آفریده و ژرفای ذره بی»د و از این که او را به صورت کنگوید. در بخش نخست انسان از خدا شکوه می
 گشاید. اقیانوس و شکوه کوه را به وی نداده زبان به اعتراض می

کرانگی/ پرواز و گردابه و خیزاب/ بی آن که بداند کوه است این: شکوه پا در اقیانوس است آن: ژرفا و بی-»
 داند. جائی/ فراز و فرود گردن کشی/ بی این که ب

شکوهی/ گدای پشم و پشک جانوران/ تا تو را به خواری تسبیح گوید/ از ی بیای: ذرهمرا ما انسان آفریده
ای/ شرمسار هر لغزش وحشت قهرت به خود بلرزد/ بیگانه از خود جنگ در توزند/ تا توکل باشی/ مرا انسان آفریده

عفن/ یا خشنود گردن و نهادن به غالمی تو/ ناگزیر تنش/ سرگردان عرضات دوزخ و سرنگون چاهسارهای 
ای/ پس هرگزت دوست نخواهد بود که پیمان به آخر برد/ های کاغذین/ فانیم آفریدهصفا با گلسرگردان باغی بی

 1296........ /  بر خود مبال که اشرف آفرینگان توام من / با من خدای را/ شکوهی مقدر نیست )مجموعه آثار ، ص 
 (.1232تا 

شود که پس در بخش دوم این شعر که پاسخی است به سؤال مطرح شده در بخش نخست، به انسان گفته میس
های خود پی نبرده. او به واقع اشرف مخلوقات است و عالم ها و تواناییاو از خود تصوری غلط دارد زیرا به ارزش

 تواند در آغوش گیرد. دان که همه عالم را میتر از همه کائنات است چنیابد. او برتر و عظیموجود از او معنا می
ی بی انعطافی ی سیال ظلمات درون/ کوه نیستی/ خشکینهنقش غلط مخوان / هان! / اقیانوس نیستی تو / جلوه» 

ای بیش درنکشیده/ از معماهای سیاه سر بر ای/ که هنوز از آن قطرهمحض/ انسانی تو/ سرمست خمب فرزانگی
ی گذری/ و دایرهزند/ از دوزخ و بهشت و فرش و عرش بر میخود را با تو محک مییآورده/ هستی/ معنا 

 (1232-1296)مجموعه آثار، ص « گیرد/ نام توام من / به یاوه معنایم مکن!حضورت/ جهان را/ در آغوش می
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شاعران و عارفان  شعر، آشتی، که تمامی آن در اینجا نقل شده به لحاظ ساختاری و محتوایی نظایر بسیار در آثار
 و متفکران ایران و جهان دارد )مولوی، خیام، اقبال، تاگور و ... (. 

ای نشان از گویند ه و اعتقاد قلبی او به خالق جهان است. و چنین شکوهریا یاین اشعار نشان از گرایش بی
داند، زبان به ا قادر مطلق میصمیمت و صفای باطن شکوه کننده در ارتباط باشکوه نیوش مهربانی دارد که چون او ر

 گشاید. گالیه و ایراد می
 شاملو در ابیات زیر:

 ام آفریدی/ پس هرگز دوستی نخواهد بود که پیمان به آخر برد/ بر خود مبال که اشرف آفرینگان توأم من.....فانی
ات خدا داده خویش به ها و امکانگوید انسان به ارزشای که شاعر میکند، نکتهاز میرایی انسان شکایت می

های مختلف در قرآن بیان شده و بخصوص در سوره الرحمن به درستی واقف نیست، موضوعی است که به صورت
 ساخته است. « شود که تأکیدی است بر ارزش عقل آدمی که او را اشرف آفریدگانکرات تکرار می

 سوره احزاب به روشنی مطرح شده است.  79قیاس انسان با کوه و دریا و برتر شمردن وی از آن دو در آیه 
 پیام اصلی شعر شاملو در این است که ارزش آدمی در خودشناسی و درک صحیح از خویشتن خویش است. 

دهد. نمونه های انسانی نشان میهای قابل تأمل در شعر شاملو توجهی است که شاعر به ارزشیکی دیگر از نکته
 های دینی، عرفانی، اخالقی و همچنین در آداب اجتماعی و روشنفکری بسیار یافت. توان در آموزهها را میاین ارزش

-شود، خارج از حوزهای که در شعرش تصویر و توصیف میتوان گفت که انسان آرمانی او به گونهبنابراین می

م را به خود های یاد شده نیست. بارزترین ویژگی این انسان آن است که فردی شجاع و جامعه اندیش است، مرد
های اوست، ورزد و در پی کمال بخشیدن به آفریدهشناسد، به خالق هستی مهر میدهد، حق را از ناحق میترجیح می

نهد، زیبایی را شناسد، هنرمند را قدر میاز آگاهی اجتماعی و فرهنگی برخوردار است، هنر را به معنای واقعی می
های تثبیت شده را نگر نیست، ارزشنمایاند، سطحییبا و دلپذیر میدوست دارد و چون چنین است خود را نیز ز

جوید، آزاده است و خود رسد. برای حقایق ازلی و ابدی دلیل نمیدهد و از تردید به یقین میمورد بازنگری قرار می
گذرد، تیز تفاوت نمیبیبخشد، از کنار رویدادهای اجتماعی و سیاسی داند، به زندگی اعتبار میرا تافته جدا بافته نمی

گزیند، جهان های نیک را بر میکند، متفکر است و اندیشهبین است و در مسایل پیچیده جهان امروز ژرف بینی می
-ورزد و در رمز و رازهایش تعمق میسازد. به طبیعت مهر میبین است و خود را در محیطی محدود محصور نمی

العاده عجیب فارسی تا به زبان فوق»یا را دوست دارد و سرانجام این که های پوکند، اهل عمل و تحرک است، سنت
-ها و گفتهتوان در سرودههای کلی که شواهدش را به آسانی میاست. گذشته از این نکته« مندسر حد عشق عالقه

ه کرد و برای های اصلی انسان مورد پسند او را در چند مورد خالصتوان ویژگیهای شاملو یافت، به طور خاص می
توان به یک دریا نسبت داند که میای آورد. نخست این که او انسان را سرچشمه همه آن صفاتی میهر یک نمونه

از « سرچشمه»قراری، ژرفایی و طراوت در شعری با عنوان کرانگی، جوش و خروش، بیداد، یعنی پاکی، صفا، بی
 گوید:می« هوای تازه»مجموعه 

کنم/ چرا های دلم به ستاره هایت نگاه میکنم/ از پنجرهکشیده است/ و من به تو نگاه می شب گرداگردم  حصار
های تو سرچشمه دریاهاست/ انسان که هر ستاره آفتابی است/ من آفتاب را باور دارم/ من دریا را باور دارم و چشم

 سرچشمه دریاهاست. 
 شد:او طالب انسانی است که مدام در پی کشف حقایق تازه با

کنم/ من ام/ در خود به کاوشم/ در خود ستمگرانه/ من چاه میگیر/ همت نهادهدر خود به جست و جویی پی»
 «کنمزنم/ من حفر مینقب می

 گوید:می« ی آسان در امیدخطابه»در شعری دیگر با عنوان 
 ی ابدی باشدر رنج جست و جو/ ایستاده
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خلیفه »دهد که خواننده را به یاد اصطالح معروف پسند خود ارائه میدر این شعر شاملو تصویری از انسان مورد 
 اندازد:می« االرضاهلل علی

 زیستن/ و والیت واالی انسان بر خاک را/ نماز بردن
حاصل طی نشود، شاملو طالب انسان نقش آفرین و تأثیرگذار است. انسانی که فاصله تولد تا مرگش در کویر بی

 گوید:بارور داشته باشد، از این روست که در ادامه شعر یاد شده میبلکه وجودی سازنده و 
ی دردی بیهوده چیست: / هم از آن دست که مرگت/ هم از آن زیستن/ و معجزه کردن/ ورنه/ میالد تو جز خاطره

نها/ ی کویری میالد و مرگت/ معجزه کن، معجزه کن/ که معجزه، تدست که عبور قطار عقیم استران تو/ از فاصله
دست کار توست/......./ تو/ یا من،/ آدمیی/ انسانی/ هرکه خواهد گو باش/ تنها/ آگاه از دست کار عظیم نگاه خویش/ 

)مجموعه آثار، «. انگیز نماند/ تا جهان/ از این دست/ پلشت و نفرت خیز نماندرنگ و غمتا جهان/ از این دست/ بی
632-639) 

داند. این اندیشه مبنایی دینی ستاید و جمالش را کمال زیبایی مین مخلوقات میشاملو انسان را به عنوان زیباتری
های گاه این جمال هستند. بنابراین ستایش زیباییو عرفانی دارد. خداوند زیبایی مطلق است و انسان و طبیعت، جلوه

این معنا به ذهن القا « صلهیح بیمدا»از دفتر « توانم زیبا نباشمنمی»آفریده او در واقع نوعی نیایش است. در شعر 
ای نباشم در تجلی جاودانه/ چنان زیبایم من/ که گذرگاهم را بهاری تا به توانم زیبا نباشم/ عشوهنمی»شود: می

 «کنیکند/ ......../ چنان زیبایم من / که اهلل اکبر/ وصفی ست ناگزیر/ که از من میخویش آذین می
 (11شود. )سوره مؤمنون، آیهمی« فتبارک اهلل احسن الخالقین»ای متوجه آیه و اینجاست که ذهن هر خواننده

های کائنات یابد. آنگاه شاملو زیبایی انسان را در میان جلوهترین جمله مکمل این سروده میو آن را متناسب
 گوید:بیند که میچنان می

( این اندیشه که جمال و کمال 672-685)مجموعه آثار، ص « گویدجهان اگر زیباست/ مجیز حضور مرا می»
اشارتی دارد به این که خدا انسان را به شکل « خفتگان»ای کهن دارد. در شعری با عنوان عالم از انسان است سابقه

 (672خود آفریده )همان، 
که کند، زیرا معتقد است ها تحریض میگوید او را به حفظ این ارزشهای انسانی سخن میشاملو وقتی از ارزش

 یابد. جهان از وجود او اعتبار می
نه عادالنه نه زیبا بود/ جهان/ پیش از آن »شود: بدین گونه مطرح می« نه عادالنه، نه زیبا بود»این مضمون در شعر 

 همان («. ) که ما به صحنه برآییم/ به عدل دست نایافته اندیشیدیم/ و زیبایی/ در وجود آمد
جهان از وجود انسان به لحاظ زیباترشدن و کمال یافتن به اشارت بیان داشته از  آنچه شاملو در باب تأثیرپذیری

 دارد:گونه بیان میمضامین برجسته آثار اقبال الهوری است. او در بیتی ارتباط میان انسان و جهان را بدین
 گرچههههه همچههههون غنچههههه دل گیههههریم مهههها   

 

 گلسهههههتان میهههههرد اگهههههر میهههههریم مههههها    

 

 (119)رموز بی خودی، بیت                                                                              
 و نیز در بیت:

 هههههای مهههها نیسههههتجهههههان غیههههر از تجلههههی

 

 مههها جلهههوه نهههور و صهههدا نیسهههت کهههه بهههی  

 

 (65)گلشن راز جدید:                                                                                    
است که او در چند مورد اشارت مستقیم یا غیرمستقیم « پرهیزگاری»یکی از صفات برجسته انسان دلخواه شاملو 

ت گنبد نظامی نوشته و داستان گنبد سپید آن را فقط به ای است که بر هفبدان دارد. نمونه بارز این دعوی در مقدمه
های این منظومه برتر دانسته است. او دهد، از دیگر داستاناین دلیل که پرهیزگاری انسان را مورد ستایش قرار می

پید های هفتگانه این اثر، افسانه گنبد سدر میان افسانه»نویسد: پس از وصف قدرت سخندانی سراینده هفت پیکر می
ترنی ترین و انسانیها شیواتر به نظم درآمده است. لیکن از نظر مضمون، یکی از تابناکترین و پاکاز دیگر افسانه
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است. زیبایی داستان به « بشر پرهیزکار»توان سراغ گرفت و آن داستان های منظوم فارسی را در هفت پیکر میداستان
 ای ندارد. وههای دیگر در برابر آن جلحدی است که افسانه

-اند. شاید به این علت که بیش از هر چیزی مقام انسان را ارج میبسیاری از منتقدان، شاملو را اومانیست خوانده

 خواهد، فارغ از هر رنگ و نژاد و مذهب. توان یک اومانیست صرف نامید. او انسان را آزاد مینهد. شاملو را نمی
 انی است:غیبت انسان در نگاه شاملو برابر ویر

( انسانی که شاملو 81: 1379)شاملو، « که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است/ که حضور انسان/ آبادانی است»
 آل است ولی واقعی. انسانی که خود آفریده است با تمام خصائل انسانی:کشد، انسانی ایدهبه تصویر می

 «جاده آن سوی پل»
ام/ انسانی با همه ابعادش/ فارغ من/ در قلمرو و شگفت زده دستان پرستندهی نگاه انسانی در قلمرو شگفت زده»

افکند/ چرا که شود/ که بیننده را/ از سالمت نگاه خویش/ در گمان میاز نزدیکی بعد/ که دستخوش زوایای نگاه نمی
-و ابدی را/ بر خاک میدوری و نزدیکی را/ در عظمت او/ تأثیر نیست/ و نگاه ها/ در آستان رؤیت او قانونی ازلی 

 (67: 1379)شاملو، «. ریزند
 عصر انسان در منظر شاملو عصر پایان خدایان است. 

ی افسونی که زیباترین پهلوانان را/ بر عریان خدایان از میان برخاسته بودند و دیگر نام انسان بود/ دست مایه»
 (31: 1379)شاملو، « کردن خون خویش/ انگیزه بود

 یابد. آغاز انسان است و بدین اعتبار انسان مقامی خدایی می پایان خدایان،
 (11)همان: « گمانو انسان که کهنه رند خدایی است بی» 

کند، مراد همان مردم به در شعر شاملو از انسان گفتن، همان گفتن از انسانیت است و هرگاه از آدمی استفاده می
 باشد. معنای عام آن می

ی فیلسوفان راه دارد. شاملو در شاملو، شاید از معدود کسانی است که به مدینه فاضله انسان، در ذهن و زبان
زند که به دنبال کامل شدن است. سبز خواستن خاک و شایسته به آفریدن مردی دست می« ابراهیم در آتش»سروده 

 بودن به باالترین عشق. 
 (31: 1371و، )شامل« صدایی بودم من/ شکلی میان اشکال/ و معنایی یافتم»

این نگاه افالطونی است و یادآور مثل افالطونی، من بودم و شدم نیز همان معنا را دارد و رسیدن به مقامی که 
 آسمان بر او نماز برد. 

کند و این گونه گریزد و نواله ناگزیر را گردن کج نمیگوید از تقدیر محتوم میانسانی که شاملو از آن سخن می
-آفریند. هرچند سرنوشت این انسان را بتی رقم بزند که دیگران مییش خدایی دگرگونه میاست که در ذهن خو

 پرستندش. 
کند ای است که همچون ماهی لغزنده است و این یقین گمشده را در آینه جستجو میشاملو دنبال یقین گمشده

  چرا که آینه جز انعکاس خود وی چیز دیگری نیست و این یک پارادوکس قوی است.
-گری میای جلوهکند و نه در جای دیگر. یقینی که لحظهشاملو در حقیقت یقین گمشده را در خود جستجو می

 یابد. شود، یقینی که به مدد عشق به آن دست میکند و باز در آینه گم می
 (92: 1371)شاملو، « نهم!من بانگ برکشیدم از آستان یأس / آه ای یقین یافته بازت نمی»

توان دریافت که ذهن او گرایش بسیار به مصطلحات دینی، ما های شاملو به آسانی میی گذرا به سرودهبا نگاه
اند. او ساز ذهن او بودهبعد الطبیعی و مفاهیم مجرد دارد و ریشه این گرایش را باید در مطالعاتی دانست که زمینه

-( و آن گونه که خود می119ه )مجموعه آثار، صهای دینی و متون مقدس بویژه تورات را مکرر مطالعه نمودکتاب

ام که از صف دراز شاعران متقدم. و نیز االسرار و قصص االنبیا خیلی بیشتر از آن شعر آموختهمن از کشف»گوید 
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دارد که آثاری نظیر اسرار التوحید، عجایب البلدان، تذکره االولیا و تفسیر عتیق ابوبکر نیشابوری و تاریخ اظهار می
خوانده است. از مجموع آنچه گفته آمد، باید پذیرفت که شاملو مردی خدا اندیش بوده و در هقی را با عالقه میبی

شود. او کلمه خدا را در مفاهیم مختلف به های وی از خالق هستی و مفاهیم وابسته به آن از سر یقین یاد میسروده
ورزد و ت که همانند هر خالقی به مخلوق خویش مهر میای اسگیرد. به عقیده وی جهان دارای آفرینندهکار می

 (323)مجموعه آثار؛ « جبرکار و خوف انگیز نیست»
برد و آن را در برابر را معادل محبت، صفای باطن و راستی و درستی به کار می« خدا»از این روست که گاه واژه 

رای همان مشخصات و کیفیاتی است که دین دهد که فاقد این صفات است و شیطان در نگاه او داشیطان قرار می
 گوید:سروده می 96که در تابستان « در این بن بست»کنند. در شعری به نام باوران تصور می

)مجموعه «. ابلیس پیروز هست/ سور عزای ما را بر سفره نشسته است/ خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد»
 (699آثار، 
-ام/ به وداع/ فراپشت میابر و/ آنک اشاره دربان منتظر/ داالن تنگی را که در نوشتهآنک در کوتاه بی کوبه در بر»

نگرم/ فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود/ اما یگانه بود و هیچ کم نداشت/ به جان منت پذیرم و حق گزارم )چنین 
 (17-15گفت بامداد خسته( )همان: 

کند که یگانه است، است. شاملو از سفری صحبت می« در آستانه»ترین پاره شعر گمان کلیدیاین پاره شعر، بی
سازد. کوشش برای رسیدن به فردیت و یگانه سفری که همین یگانه بودنش تحمل سختی جان کاهش را آسان می

شدن )نه یگانگی عرفانی( اگر نه ذات فلسفه اگزیستانسیالیسم، اما خصیصه بنیادین و نتیجه تعالیم این فلسفه است 
 (391: 1369حمدی، )ا

-که بی« چنین گفت بامداد شاعر یا بامداد خسته»در آخر باید به مصراع ترجیح وار این شعر اشاره کرد، یعنی 

تردید باید اقتباسی از عنوان کتاب معروف نیجه، چنین گفت: زرتشت، باشد و این نیز شاهد دیگری است برای اینکه 
 های اگزیستاسینالیستی توجه داشته است. اندیشهشاملو در سرودن این شعر به این کتاب و 

)امن « های سارتر، کتاب اسطوره سیزیف آلبرکامو و اسطوره زیبایی او نیز مورد توجه شاملو بودجدای از اندیشه
 (99: 1351خانی، 

( پس 12: 1362)مجابی، « شاملو به گواهی دوستانش و درست مانند سیزیف کامو سرشار از شور زندگی بود»
چندان دور از منطق نیست اگر بازتاب این اسطوره را در قالبی نو در شعر او ببینیم، شعر رود در مجموعه ققنوس در 

 توان این اسطوره را در هیأتی تازه و نو دید.باران جایی است که می
 رود
شیرین است/ از تیزه خویشتن را به بستر تقدیر سپردن/ و با هر سنگریزه رازی به نارضائی گفتن/ زمزمه رود چه »

های سرافراز انزوا به زیر افتادن/ با فریادی از وحشت هر سقوط/ عرش غرور خویش فرود آمدن/ و از دل پاکی
ای آبشاران چه شکوهمند است/ و همچنان در شب شیار فرونشستن/ و با هر خرسنگ به جدال. ....../ چه حماسه

 (31-9: 1379)شاملو، « ای است روداست رود، چه حماسه

 نتیجه گیری
هستی شناسی موضوع اصلی فلسفه است و نخستین بحث مورد عالقه فالسفه بحث درباره هستی شناسی یا معرفت 

 شناسی است.
هستی شناسی شعر شاملو مقامی بس رفیع در شاملو شناسی دارد وشعر شاملو یا نظریه سیاسی و اجتماعی شعر 

 ،جهان و خداست.شاملو منبعث از نگاه شاعر به انسان 
گرچه شاملو شاعری زمینی است اما غالب موضوعات و مضامین آثارشدر قالب مصطلحات مابعدالطبیعی و 

 مفاهیم مرتبط با عالم معناست.



 084/      بررسی اندیشه های فلسفی در شعر شاملو 

با توجه به کثرت مضامین فلسفی در شعر شاملو،موضوع خدا،جهان هستی بویژه انسان در شعر شاملو مورد 
خدا در شعر شاملو اهمیت بسیار دارد و شاعر هر چیز متعالی و بلند مرتبه  بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که

را با خدا یکی می داند و انسان در نگاه شاملو کسی است که از جانب خدا پا به عرصه هستی نهاد اما سرنوشتش به 
 دست خود اوست و او شگفت انگیزترین موجودات است که دارای قدرت عقالنی است.

کته های قابل تامل در شعر شاملو توجهی است که شاعر به ارزشهای انسانی نشان می دهد که یکی دیگر از ن
عرفانی و اخالقی بسیار است.شاملو معتقد است جهان از وجود انسان اعتبار می -نمونه های آن در آموزه های دینی

 از انسانیت است. یابدوتاثیر پذیری جهان از وجود انسان.در شعر شاملو از انسان گفتن،همان گفتن
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