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Abstract  

The nihilistic transition in Akhavan's poetry is the main focus of this 
research. Akhavan's poetry, with its modern philosophical 
background, contains profound meanings that make it worthy of 
analysis beyond the ordinary. One of the most obvious of these 
meanings is the dialectic of hope and despair. Akhavan's acquaintance 
with the ideas of modern Europe, like for instance, the philosophical 
ideas of Friedrich Nietzsche, led us to analyze the tendencies of the 
nihilistic transition of his poetry considering Nietzsche's "transition 
from passive nihilism to active nihilism”. Upon analysis it became 
clear that Akhavan's poetic thought reflects Nietzschean nihilism, as it 
can be traced in his views such as denying the metaphysical tendency 
and relying on the human will of elitism, specific views of morality, 
becoming, and also eternal return, considered as the way to create the 
superman. Thus, the results of the research showed that Akhavan's 
poetry, seemingly is a reflection of a kind of passive imagery. 
However, with a closer look, it became clear that his poems have 
specific formal and semantic features based on which the emotion of 
despair and nihilistic thought became active rather than being passive. 
The method of the current study was qualitative and the approach to 
analysis was a philosophical critique approach and it also adopted a 
descriptive approach. 
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Introduction  
One of the dominant themes of contemporary Persian poetry is the 
dialectic of "hope" and "despair", which, above all, is the result of the 
socio-political factors of the age, which sometimes lead to specific 
philosophical insights. One of the contemporary poets of Persian is 
Mehdi Akhavan Sales, whose poetry is often associated with socio-
political themes, but after a while, his political grief and national ideal 
moved towards philosophical grief and a genuine human ideal which 
by taking ontological questions, finally confronts his poetry with a 
nihilistic vision. Part of this insight is the result of the Akhavan's 
acquaintance with the philosophical ideas of Nietzsche (1844-1900) 
(see: Akhavan Sales, 1981: 146-145; Akhavan Sales, 1990: 337, 89, 
40). In this regard, Nietzsche seeks to unload human knowledge from 
mere rationalism and replace it with emotions and feelings. He spoke 
in the language of life and comprehensively acknowledged life 
through “the will to power" and the belief in "becoming" and "eternal 
return" in order to re-evaluate the values  of the superhuman. Like 
Nietzsche, Akhavan separates his path from its contemporaries.  

Theoretical Background 
 Asadollahi and Fathi (2020), in an article, examining the types of 
Nietzschean nihilism in Forough Farrokhzad's poetry and analyzing 
the tendencies of his poetry, have acknowledged life in its specific 
nihilistic transition. The difference between this research and the 
present article expresses the different poetic thought and behavior of 
contemporary Persian poets with a desperate context and the nihilistic 
culture of their time. Mousavi and Homayoun (2009) have also 
investigated Nietzsche's passive absurdity in the Blind Owl. Given the 
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theoretical foundations of Nietzschean nihilism, the authors have 
shown that the narrator in this work, despite much effort, is finally 
unable to free himself from passive nihilism and to change to active 
nihilism unlike Zoroaster Nietzsche. 

Objectives and Questions 
 The main objective of the current study is denying the continuity of 
absolute passive nihilism and proving the organic flow of general 
nihilism in Akhavan's poetry - which, like Nietzsche's system of 
nihilism, begins with passive nihilism but ends with active nihilism. 
We call this approach the "nihilistic transition" in Akhavan's poetry. 
Therefore, this article intends to answer the following question: What 
are the methods or tendencies of Akhavan's poetry in acknowledging 
life in the approach of Nietzschean nihilism and how do they manifest 
themselves?  

Analysis and Discussion 
In general, denial and despair are the major themes in Akhavan’s 
poetry. However, one can also detect a stability in his thoughts. Both 
of these contradicting views shape his worldview (Mokhtari, 2000: 
458 - 459). Thus, although in most of Akhavan's poems a concept of 
futility can be seen, he also embraces life: 

Whatever you want to do, you know yourself / if it is useless, 
or whatever it is, how many and why, / this is and there is no 
other./ Death says: Hmm! How useless! / Life says: But you 
have to live again, / you have to live, / you have to live! ... .” 
(Akhavan, 1991: 178) 

In summary, the transition from passive nihilism to active one can be 
traced in these themes: Akhavan's poetic thought and style in dealing 
with metaphysics, the metaphorical truth in the Akhavan's view on 
destiny, and the manifestations of becoming and eternal return in his 
poetry. 
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 ثالثگذار از  نیهیلیسم منفعل در شعر مهدی اخوان

 
 * رامین محرمی 

 دانشگاه محقق اردبیلی ،استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

 چیمن فتحی
 دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی

  چکیده  

 هایمایهداشتن جان شعر اخوان با گذار نیهیلیستی در شعر اخوان مسئلۀ اصلی این پژوهش است.

هایی فراتر از مرز معمول فلسفیِ مدرن، دربردارندۀ معانی ژرفی است که آن را درخور تحلیل

با اخوان  ییآشناکند. یکی از بارزترین این معانی دیالکتیک امید و ناامیدی است. می

، های فلسفی فریدریش نیچه، ازجمله اندیشهعصر مدرن اروپا سازانیجر یهاشهیاند

های گذار نیهیلیستی شعر او را نگارندگان را برآن داشت تا در تحلیل این دیالکتیک، گرایش

ای بررسی کنند. این واکاوی نشان نیچه« گذر از نیهیلیسم منفعل به نیهیلیسم فعال»رهیافت در 

هایی از رهیافت گذار طرزی شگفت بازتاب شیوهدهد اندیشۀ شعری اخوان در این مقوله بهمی

های اخالقی، انسانی، نگره ارادۀ بر تکیه و متافیزیکی گرایش ای، همچون انکارنیهیلیسم نیچه

جانبۀ صیرورت، عدم جزمیت و بازگشت جاودان است که راه آفرینش ابرانسان و تصدیق همه

 منفعل انگاریِنیست ایبازتاب گونه ابتدا های پژوهش، شعر اخوان اگرچهزندگی است. براساس یافته

فرمی و معنایی خاصی  هایگردد که اشعار او از ویژگیتر معلوم میرسد، در تحلیلی ژرفنظر میبه

                                                                                                              
 moharami@uma.ac.ir* نویسندۀ مسئول: 

 91/92/9311تاریخ پذیرش:   22/6/9311تاریخ دریافت: 

می
 عل

مۀ
لنا

ص
ف

 ـ 
س

ی. 
ادب

د 
 نق

ی 
هش

ژو
پ

94 .
ش

13 .
هار

ب
 

94
44

 
ص

)ص
99

1
-

94
1

)
 

 



 13 / شمارۀ 94 سال                                                                                    922

اندازی منفعل به ساحتی فعال برخوردارند که عاطفۀ یأس و اندیشۀ نیهیلیستی را از چشم

سنج آن را از جریان گذاری نیهیلیستی درمقابل جمودِ یأسی ساکن کشاند تا مخاطب نکتهمی

 گونۀ فلسفۀ از فلسفی نقد ها رویکردتحلیل بر ناظر رویکرد و تحقیق کیفی ه سازد. روشآگا

 .است دو آن شاعرانۀ هایگزاره بر تکیه با توصیفی رویکرد گاهی و غیرمفهومی

اخوان، گذار نیهیلیستی، نیچه، متافیزیک، تقدیرگرایی )حقیقت  :کلیدی هایواژه

 استعاری(، صیرورت.

 . مقدمه 1

است که « ناامیدی»و « امید»های غالب شعر معاصر ایران، دیالکتیک مایهاز درونیکی 

های خاص اجتماعی عصر است که گاهی به بینشبیش از هرچیز نتیجۀ عوامل سیاسی

ثالث است که اگرچه ازجملۀ شاعران معاصر ایران مهدی اخوانیابد. میفلسفی راه 

است، پس از اجتماعی پیوند خورده ی سیاسیهامایهوهوای شعرش اغلب با درونحال

سوی اندوهی فلسفی و آرمانی بشری و اصیل چندی، اندوه سیاسی و آرمان ملی او به

شناسانه، سرانجام شعر او را با رود که با دربرداشتن هزاران پرسش هستیپیش می

است. ارنشدنی کند. در این زمینه، شباهت اخوان به خیام انکمیبینشی نیهیلیستی مواجه 

 نۀیزمشیکه شعرش پ ـ تیآن از زمان مشروط یبا اروپا و نظام اجتماع اما آشنایی ایران

در اندیشۀ شعری  مدرن یفکر یهاانیجرـ سبب بازتاب  است یشعر معاصر فارس

 معاصر گشت.  شاعران از بسیاری

م( است 9144ـ9444از فیلسوفان بنام و اثرگذار قرن نوزدهم اروپا فریدریش نیچه )

خواند. نیچه متفکری « شاعرترین فیلسوف»یا « ترین شاعرفیلسوف»که شاید بتوان او را 

، از نیهیلیسم غالب بر «ارادۀ معطوف به قدرت»یابی از خواهد با بهرهاست که می

های داند که همۀ ارزشمی« ارادۀ معطوف به قدرت»روزگار خود عبور کند. او هنر را 

( خود 946ـ941: 9364ثالت )کند. اخوانای را خلق میهای تازهشکهن را نفی و ارز
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شرق و غرب  یایو شاعران دن شمندانیتن از اند به اسم چند از این اوستادر مؤخرۀ 

این مورد و سه مورد . خوردچشم میکه نام نیچه نیز در این میان به کندیاشاره م

)اخوان ثالث، لقای نیما یوشیج ها و عطا و بدایع و بدعتدیگری که وی در کتاب 

گوید، اختصار سخن میکند و یا دربارۀ او بهقول می( از نیچه نقل331و  41، 44: 9361

نظر ما، به نیچه است. یهاشهیبا اند یرانیشاعر معاصر ا نیا تردید نشانۀ آشناییبی

 یجااز هر  شیکه ب ـ با گونۀ معاصر آن یامیخ کیشعر کالس یاصوالً تفاوت اصل

سبک »از  یکم بخشدست یریگو در شکل دهدیم خود را در شعر اخوان نشان گرید

عصر مدرن  سازانیجر یهاشهیبا اند یو ییآشنا نیهمنقش اساسی داشته ـ  «یاخوان

 ژهیوو به یانگارستینو  أسی یعنی، ی اوشعریۀ مادرون جادیاست که در ا ییاروپا

 دوران نیچه که فرهنگ در این باره،اشته است. گذ بسزا یریتأث ،برخورد با آن شیوۀ

 بر غلبه برای دید، در نظام اندیشگی خودمی نیهیلیسم بحران با مواجهه در را معاصر

 کردن وارد و صرف گراییِتعقل از بشری معرفت میدان کردنخالی  بحران درصدد این

 جانبۀهمه یقتصد و گفتن سخن حیات زبانِ به و آن جایبه احساسات و عواطف

 تا برآمد «جاودانه بازگشت» و« صیرورت» به باور و «قدرت خواست» وسیلۀبه زندگی

بپردازد. اخوان نیز، همچون  اَبَرانسان آفرینش و هاارزش دوبارۀ ارزیابی به ترتیب، بدین

گوید، در پایان، راه انگاریِ منفعل سخن میای نیستنیچه، اگرچه در آغاز راه از گونه

عصرش، همچون نصرت رحمانی و صادق هدایت، جدا زدگان همد را از تباهیخو

 کند. می

وار بنابراین انکار پیوستگیِ جریان نیهیلیسمِ مطلقاً منفعل و اثبات جریان اندام

ای، از ای نیهیلیسم کلی در شعر اخوان ـ که همچون سامانۀ نیهیلیسم نیچهگونه

« گویی به زندگیآری»رسد و قادر به لیسمی فعال مینیهیلیسمی منفعل آغاز اما به نیهی

در شعر « گذار نیهیلیستی»است ـ مسئلۀ اصلی این پژوهش است. ما این رهیافت را 

 نامیم. از این رو پرسش مقاله به این شرح است:اخوان می
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 سمیلیهیگذار نرهیافت در  یزندگ قیشعر اخوان به تصد یهاشیگرا ای هاروشـ  

 یابند؟  اند و چگونه نمود میامکد یاچهین

 . پیشینۀ تحقیق1ـ1

ای به بررسی نمود انواع نیهیلیسم ( در مقاله9311در پیشینۀ نظری، اسداللهی و فتحی )

های شعر او به تصدیق زندگی در گذار ای در شعر فروغ فرخزاد و تحلیل گرایشنیچه

الۀ حاضر بیانگر اندیشه و اند. تفاوت این پژوهش با مقخاص نیهیلیستی آن پرداخته

انگاریِ آور و فرهنگ نیسترفتار شعری متفاوت شاعران معاصر ایران با بستر یأس

ای انگاری منفعل نیچه( نیز در واکاوی پوچ9344موسوی و همایون ) 9هاست.زمانۀ آن

 اند کهدادهای، نشان های نظری نیهیلیسم نیچههدایت، با توجه به بنیان بوف کوردر 

انگاریِ راوی در این اثر، باوجود تالش بسیار، سرانجام قادر نیست خود را از نیست

 انگاری فعال تبدیل گردد. منفعل برهاند و همچون زرتشت نیچه، به نیست

دهد در بسیاری می ( با بررسی اشعار اخوان نشان9313حیدری )در پیشینۀ عملی، 

فیلسوفانه مواجهیم. او در این پژوهش، یماز اشعار او، با نوعی تأمل فیلسوفانه و ن

گرایی را اندیشی و پوچموضوعات هستی و هستن، مفهوم خدا، فلسفۀ زندگی، مرگ

وضع فرهنگ و اندیشۀ ( با اشاره به ضرورت توجه به 9319بررسیده است. مصلح )

شأن  منظور فهم بهتر شعر ایران دورۀ معاصر و نیز با اشاره بهبه غربی و نمایندگان آن

 درک حضوری خاص نیچه در بین متفکران عهد مدرن، نقطۀ اشتراک نیچه و اخوان را

داند. وی در این نوشتۀ شان میدوران معاصردر  نیهیلیسم و هااز واژگونی ارزش آن دو

شکلی  گذرا و غیرمنسجم فقط به چند نمونۀ مشترک لفظی مانند مسیح، خدا و کوتاه به

کند و با همین میاخوان اشاره « زمستان»ی نیچه و شعر هاگویهقدیسان در گزین

 ها بینشباهتکند: باوجود تمام اظهارات کوتاه، در پایان بدون استداللی، چنین ادعا می

؛ است «نحوۀ مخاطبه»در  و آن ناهمسانی تفاوتی اساسی دارندآن دو  اندیشمند،دو  این
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گوینده و هم مخاطب انسان است؛ نیچه، هم  چنین گفت زرتشت چراکه از دید او، در

نظر ما، اگرچه رغم لحن گستاخانۀ شاعر، مخاطب خداست. بهاما در شعر اخوان، به

نیست.  های خود درست است، متناسب با عنوان نوشتۀ وینتیجۀ نویسنده از یادداشت

( اشعار اخوان را در سه حوزۀ عواطف شخصی، عواطف 9319آقاخانی )

بندی و وجه نیهیلیستی عاطفه را در هر سه طف فلسفی دستهاجتماعی و عواسیاسی

-رسد پژوهشنظر میاست. بنابراین بهحوزه باعنوان اندوه و یأس فلسفی بررسی کرده 

اند، اغلب محصول هایی که تاکنون به موضوع عاطفۀ یأس در شعر اخوان پرداخته

و فاقد هرگونه یافتۀ انگارانه از عاطفۀ یأس یا نومیدی در شعر اخوان درکی ساده

هنری شعر اخوان و جایگاه اند؛ زیرا منجر به شناخت فردیت فلسفیپژوهشی یا انتقادی

توان اند و نمیشناختی مدرن فلسفیِ شعر معاصر فارسی نشدهگرایش و نگرش زیبایی

گریِ نوآورانۀ نگارندگانشان ها به گستردگیِ آگاهی، چندجانبگیِ نگرش و تحلیلاز آن

(. اغلب این تحقیقات فقط به بیان 4: 9312رودمعجنی، یافت )ر.ک: فتوحیت دس

اند که در بهترین حالت، فقط به بیان ای یأس یا نومیدی در شعر اخوان پرداختهگونه

که تالش پژوهش حاضر اساساً برای شود؛ درحالی منجر می« نیهیلیسم منفعل»نوعی 

منفعل و بیان جریان نوعی نیهیلیسم در شعر  انکار پیوستگیِ جریان نیهیلیسم مطلقاً

-رسد و قادر به آریای، به نیهیلیسمی فعال میاخوان است که همچون نیهیلیسم نیچه

 گویی به پویش و جریان زندگی است.

 . مبانی نظری 2ـ1

 . نیهیلیسم 1ـ2ـ1
هان است. به ج یهست یو ارزش برا یانکارِ داشتنِ معن یمعنابه یانگاریمعنیب در فلسفه،

 به یانگاریمعنیاند. اساساً بهم گفته 2سمیلیهین ای یانگارستین ،یانگارچیه ،یانگاریمعنیب
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بشر  ینظام ارزش ی( براوی)ابژکت ینیع انینب کیکه وجود  شودیم گفته یفلسف دگاهیهر نوع د

  (.Encyclopedia Britannica, 2008: Nihilism) کندرا رد 

 سم منفعل. نیهیلی2ـ2ـ1

انگاری هیچ»گوید: ، در تعریف نیهیلیسم منفعل میارادۀ معطوف به قدرتنیچه در کتاب 

(. بنابراین، این 34: 9346« )انگاری منفعلهمچون افت و پسرفت قدرت روح: همچون هیچ

 به و است اخالقی با رویکردی متافیزیکیفرهنگی هایارزش نفی از از نیهیلیسم ناشی گونه

 . (34: 9341 مددپور،)شود می ختم غایتیبی و معناییبی و وچیپ احساس

 . نیهیلیسم فعال 1ـ2ـ1
( 34: 9346است )نیچه، « یافتۀ روحفزونی ای از قدرتهمچون نشانه»انگاری فعال هیچ

انگاری نیست»دربرابر نیهیلیسم منفعل یا احساس یأس، سرخوردگی و نومیدی. نزد نیچه، 

انگاری سازیِ نیستآمیز برای ویرانبی است که همچون نیرویی تحکمفعال اوج نیروی نس

(. بنابراین از نظر نیچه، نیهیلیسم هم نشانۀ ضعف است 34: 9312)روزن، « کندمی منفعل عمل

و هم نشانۀ قدرت. دیدگاه نیچه به هنر درپی دیدگاه نیهیلیستی او شکل گرفته که مؤید 

 گر:نیهیلیسم فعال است. به عبارت دی

بندی رغم خاستگاه درونی آن که نیهیلیستی است، در جمعاساس فلسفۀ نیچه، به

دنبال آفریدن آن انسانی است که از یک پرتاب کامل سراسر هنری است و به

سوی پرتاب دیگر حرکت کند و اگر گام نخستین ویرانگر است، گام بعدی به

 (. 19: 9313شدیداً سازنده است )براهنی، 

 یقت. حق4ـ2ـ1
 با ،(سوژه)شناسا  فاعل مثابۀبه ما، که است این شناختی هموارهمعرفت پرسش ترینبنیادی

کنیم و شناخت ما از جهان چگونه برقرار می ارتباط چگونه ،(ابژه)شناسا  موضوع یعنی جهان،

 گریکدی به را هاآن آنچه و نیست برقرار حقیقی ایرابطه ابژه و سوژه میان از نظر نیچه، است.
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همین  در اما کند؛منعکس  را اشیا تواند حقیقتاست که نمی استعاری نسبت نوعی پیوندد،می

 این که دهدارائه  ما به شناختیزیبایی و هنری حقیقتی تواندمی مجازی و استعاری رابطۀ حدِ

   (.11ـ11: 9342نیچه، )عینی است  جهان از اعتماد و قابل واقعی ممکن، شناختیگانه شناخت

 های جاندگردیسی. 1ـ2ـ1
آموزاند که چگونه جان باید از ، از زبان زرتشت به ما میچنین گفت زرتشتنیچه در کتاب 

مرحلۀ انقیاد و بندگی شترگونۀ خویش گذر کند و با خشونت وحشیانۀ شیر به واژگونی 

گناهیِ بیگاه با پویش کودکانه و معصومیت و های کهن بپردازد و آنها و شکستن لوحارزش

های نو بزند )نیچه، شدۀ خود و با داشتن خواست قدرت، دست به آفرینش ارزشجانِ کودک

ترتیب شتر، شیر و (. بنابراین مراتب یا مراحل دگردیسی جان در فلسفۀ نیچه به31ـ31: 9313

به ای از اخالق بردگان برده، انسان نیچهترتیب، با طی مراتب دگردیسی نامکودک است. بدین 

 آید.  اخالق سروران نائل می

 . بحث و بررسی2

 . جریان گذار نیهیلیستی در شعر اخوان 1ـ2

مایۀ شعر و اندیشۀ اخوان است. این ترین بنانگاری بنیادیاز یک سو نومیدی و نیست

های وی به ها و گرایشگیری بسیاری از بینشبینی او در شکلاندیشه در شعر و جهان

است. اندوه اخوان در آغاز اغلب اندوهی هستی کارگر بوده انسان، زندگی و 

نماید؛ سپس شعر او میگرایی رخ اجتماعی است که با وجه غالب ملیسیاسی

اندک مضامین سیاسی را به مضامین اجتماعی و در پایان به مفهومی فلسفی اندک

جمعی را به  وتوان گفت اخوان با تمام وجود، نومیدی فردی کشاند. بنابراین میمی

انگاری در هر سه وجه گوی عصر نیستآزماید و خواسته و ناخواسته حوالتجان می

(. این مراتب گاهی در یک 344: 9313شود )میرشکاک، فردی، قومی و جمعی می

کند و گاهی میان اندیشۀ میوضوح جلوه مجموعه و حتی در طول یک شعر او به
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آید؛ اما درنهایت این حس و تعادل و توازن پدید میاجتماعیِ شکست و اندوهِ فلسفی ا

جهان و زندگی است که در کیفیت و »یابد و اساساً این میفلسفی است که چیرگی 

(. از سوی دیگر 461: 9311)مختاری، « آوردهویت خویش، ذهن شاعر را به درد می

را در خود فروگرفته  ای شعر و اندیشۀ اخوانجانبهکرد که اگر نفی همهنباید فراموش 

و در شعرش به نفی دوران، نومیدی، تنهایی بشری، عبث بودن عمر و زندگی و... 

خورد و این دوسویۀ می چشماست، یک اندیشۀ اثبات نیز در شعرهای او بهپرداخته 

(. 411ـ414دهد )همان، میبینی او را دربارۀ انسان و هستی ارائه اندیشگی، باهم، جهان

غایتی ر اغلب اشعار اخوان، با حفظ ارزش حرکت، نوعی مفهوم بیهودگی یا بیاگرچه د

پاسخ و گاهی میان های بیشود، او گاهی پس از خستگی از طرح پرسشمینیز دیده 

بودگی، بدون هیچ بهانه و گرایشی، روشن و سرراست به زندگی شک و یقین از عبث

 گوید: آری می

گر عبث، یا هرچه باشد چندوچون،/ این است و  هرچه خواهی کن، تو خود دانی/

گوید: اما باز باید زیست،/ جز این نیست./ مرگ گوید: هوم! چه بیهوده!/ زندگی می

 (. 914: 9314باید زیست،/ باید زیست!... )اخوان، 

 بسیاری و کندآغاز می راکد عباراتی و فسرده واژگانی با را شعرش اخوان نیز گاهی

 را ی«جوش جر وبی حادثۀبی عمر» که را ـ جاننیمه نیهیلیست فرد خصوصیات  از

 پایان در اما کند؛می بیان است ـ کرده سپری «دلیخون» و «تپش» و «اضطراب» هیچبی

 را زندگی رود در شدن سرازیر و مرزشکنی و سرکشی سیالن، و پویایی آرزوی

 :زندمی فریاد تمام صراحتبه آن، مسیر آسایسنگ هایسختی باوجود

 دشت، بود گر./ زدن سنگ سرِ به را خود سر/ برون، سنگ از آمدن خوشا ای

 و بیم پر راه/ دیدن، زبرها و زیر خوشا / ای.شدن سرازیر درّه بُوَد ور/ هموار، گذشتن

 ثالت،اخوان)بودن  ابدیت گاهِجلوه/ روز، و شب رفتن و رفتن شب و روز./ پیمودن بال

9314 :44.) 
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صورت نیهیلیسم منفعل و نومیدی ندوه فلسفی اخوان اگرچه در نگاه نخست بهبنابراین ا

گیرد. اساساً در شعر زودی در نگاه مخاطب، صورتی دیگر به خود مینماید، بهمی صرف رخ

( است که راه 16: 9314خوردگیِ انفعال و امتناع )مقاومت( سیاسی )مختاری، اخوان، این گره

طور که نیچه دربرابر سازد. همانم منفعل به نیهیلیسم فعال هموار میرا برای گذر از نیهیلیس

علت غلبۀ تفکر مفهومی سقراطی و سیطرۀ بحران نیهیلیسم فرهنگ دوران معاصر که به

شناختیِ حل آفرینش اَبَرانسان را برای خلق زیباییبود، راه گرایی مسیحیت رخ دادهاخالق

دهد، اخوان نیز می تی و رسیدن به نیهیلیسمی فعال ارائههای نوین در گذاری نیهیلیسارزش

)آشوری، « شودها میانسان ’خوان کاروانِچاووشی‘ها، ها و شِکوهپس از گذراندن نومیدی»

شناسانه )همان، سوی نوعی تعالیِ زیباییهای شاعرانه به( و کششی برپایۀ اندیشه219: 9341

های مایهسازد. این درونشدن در رود زندگی می یی و جاریخوبی پذیرای پویا(، او را به264

بَرَد و گذار نیهیلیستی میای ره اندیشگی در شعر اخوان که به رهیافت گذار نیهیلیسم نیچه

اندیشه و  اند از:دهد، عبارتمی اندیشۀ شعری او را از یأسی منفعل به نیهیلیسمی فعال نشان

متافیزیک، حقیقت استعاری در تقدیرگرایی و پرسشگری  شیوۀ شعری اخوان در برخورد با

 .های صیرورت و بازگشت جاودان همان در شعر اوجلوه اخوان و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . شبکۀ گذار نیهیلیستی در بینش شعری اخوان1شکل 
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 . اندیشه و شیوۀ شعری اخوان در مواجهه با متافیزیک1ـ1ـ2

ر دیدگاه انسان معاصر از  آسمان و های عصر جدید تغییطور کلی یکی از ویژگیبه

(. به 41: 9314تفکر متافیزیک به زمین و جهان مادی با همۀ ابعاد آن است )زرقانی، 

وبوی عبارت دیگر در عهد معاصر، اغلب مسائلِ مربوط به هستی و حیات رنگ

اندازی انسانی نگریسته دهد و از چشممتافیزیک و فراانسانی خود را ازدست می

های نو و مایهگوی معاصر نیز درونطبیعتاً درپی آن، در شعر شاعران پارسی شود.می

گردد که برطبق آن، ماهیت آسمانی و فراانسانی شعر ای مطرح میمضامین تازه

بندی مباحث یابد.  اگر دستهمحور در شعر معاصر تغییر میکالسیک به ماهیتی انسان

وجود یا عدم وجود خدا، چیستی انسان متافیزیک را به چیستی خدا و هستی همچون 

: 9341دیل، همچون جبر و اختیار، و چیستی جهان همچون ثبات و تغییر )هالینگ

رو صورت باید بگوییم شعر اخوان با همۀ این مسائل روبه ( بپذیریم، در این62ـ69

پردازد. این شیوۀ خاص درواقع شیوۀ خاص خود و زمانۀ خود به آن میشود و بهمی

است و اخوان دربرابر فرهنگ تئوریک و متافیزیک  3«بینش و فرهنگ تراژیک»ازتاب ب

زدایی از برخی اسامی و اند از: توجه به آزادی و اصالت انسانی، تقدسعبارت

 اصطالحات دینی و ماورایی، و اهمیت توجه به زندگی زمینی و جسمانی. 

 . انسان  1ـ1ـ1ـ2

 گفت سخنتوان متافیزیک انسان است؛ حتی میمسئلۀ اصلی در مواجهۀ اخوان با 

ای برای پرداختن به مسائل بنیادین حیات انسانی گفتن اخوان از خدا و جهان نیز بهانه

گفتن از دین یا مذهبی خاص اغلب توجه ویژۀ آن است. حتی دلیل اخوان برای سخن 

بنابراین هرجا  دین به معیارهای انسانی در عمل و کردار است و نه ظواهر قشری آن؛

سبب دهد، تنها بهمیکه او در شعر خود ظاهراً دین یا مذهبی را بر دیگری برتری 

های اوست. شاید به رویکرد ویژۀ آن دین به انسان، اصالت، شرافت، حقوق و آزادی
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، اصالت انسانی را بر دین و حاکمیت «میراث»همین دلیل است که اخوان در شعر 

آنکه به دین یا  اند بیمردانی بودهاز اینکه پیشینیانش ساده دهد ومی سلطه ترجیح

 باشند، خرسند است:دولتی مرتبط 

های من خون رسولی یا امامی نیست/ نیز خون هیچ خان من یقین دارم که در رگ

ها فخر بودنپیرم دوش با من گفت/ کاندرین بیو پادشاهی نیست/ وین ندیم ژنده

پوستین کهنۀ من شناسی تو/ کز مرقعدامین جبّۀ زربفت میگناهی نیست/ .../ کو، ک

سازم/ که نه در سودا ضرر باشد؟ تر باشد؟/ با کدامین خلعتش آیا بدل پاک

 (.  31ـ36: 9314ثالت، )اخوان

 . خدا و مقدسات2ـ1ـ1ـ2

نظر اگرچه اخوان در بعضی از اشعارش به ستایش خداوند و پیامبر )ص( پرداخته، به

جربۀ شکست در شعر او فضای کلی غالب بر شعرش را به فضایی انتقادی و رسد تمی

ای برای پرورش و آمیز و اغلب پُرتردید بدل کرده که تنها مقدمه یا شیوهعصیان

خواهانه است و نه انکاری کفرآمیز. مدارانه و آزادیهای معاصر انسانگسترش اندیشه

های دنبال یافتن پاسخ پرسش، بلکه بهتوان گفت اخوان نه درپی انکاربنابراین می

(. درحقیقت عصیان یا 49ـ93: 9312شناختی خویش است )ر.ک: حیدری، هستی

اعتراض شعری اخوان برای دستیابی بشر به اندیشۀ آزادی و آزادگی است. اعتراض او 

دست که در میان به مباحثی همچون نظام احسن، شیطان، گناه آدمی و مواردی از این

خورد، از سویی بیانگر نگرش ویژه و آرمانی او به جهان و از چشم میهایش بهسروده

از نجوا و  نیایش با خداست. او در یکی از  سوی دیگر به شهادت شعرش، بیانی ویژه

خواند می« ریامَرد بیآزاده»اش، سبب شیوۀ نگاه و بیان ویژهاین اشعار، خود را به

 هرچند نیچه و اخوانتوان گفت روست که می از این (.961ـ964: 9341ثالت، )اخوان

هاست؛ ۀ آنتفاوت در نحوۀ مخاطب، قدیسان دارند و دین ،هر دو همواره رویی به خدا
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گویی مخاطب نیچه همواره انسان است؛ اما اخوان هرچند گاهی اعتراض و سخن 

: 9319کند، مخاطب او خداست )مصلح، ای گستاخانه اظهار میشیوهخود را به

 (. 233ـ234

دید، توان های دیدگاه غیرمتافیزیک اخوان را در آن مییکی از اشعاری که نشانه

ای آشکار و پنهان، مسیر حرکت و سفر گونهاست. در این شعر، اخوان به« چاووشی»

 از یکسره شاعر شعر مذکور، کند. درمی زندگی خود را راهی غیرمتافیزیک معرفی

هر  به و دارد دیگر راهی پیمایش آغاز بر تصمیم و نالدمی ودخ کنونی جای و محیط

 را متفاوت راه سه است، ناالن و ناخرسند خود اکنونِ و اینجا از او مانند کس کهآن 

 : دهدمی نشان

/ ... / نام نیمش ننگ، نیمش: دو دیگر راه/ ... / شادی و راحت و نوش راه: نخستین

 (.64: 9314 ثالث،اخوان)م فرجابی برگشت،بی راه: دیگر سه

 و تعریف سپس این راه را گزیند وبرمی را فرجامی،سوم، یعنی بی راه خود اما

« یک از این سه وضعیت، نشانی از تقدس نیستدر هیچ»کند. اساساً توصیف می

 مسیر از را اشانتخابی مسیر آگاهانه شعر، از بند این در او (.249: 9313)میرشکاک، 

 و «مسیح چراگاه» را «پاک آسمانِ» آمیز،طنز لحنی با و کندمی جدا آسمانی و متافیزیک

 راه این اِفادۀ نه و اصالت نه هرگز که نامدمی «زشتانی» ازجمله را خود و دیگران

  است:نفهمیده  را آسمانی

 چو زشتانی که:/ باشد دیگران و مسیح چون کسانی چراگاه/ پاک، آسمانِ کاین بهل

چیست؟  ثمرشان و سود یا و/ کیست؟ پدرشان/ خوبان کآن ندانستند و انندند هرگز من

  (.61: 9314 ثالث،اخوان)

 و هاآن «پدر» شناختن به قادر هرگز او که نکته این بیان با رسد شاعرنظر میبه 

 متافیزیک راه یک اصالتیبی بر درواقع است،نبوده  راهشان و آنان «ثمر و سود» درک
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 سویبه» که خود سفر وسویسمت به نیز ترپیش بند در کههمچنان ند؛کتأکید می

  :نمایدمیاشاره  ،«ستخداوندیبی دشتپهن

 دشتپهن سویبه./ ... / نیست هاآسمان سویبه هرگز سفر کاین دانی تو

 .(61ـ64همان، )ست خداوندیبی

 های متافیزیکیارجاع انکار در شگفت طرزیبه اخوان گویی شعر، این گواهی به

 همۀ حاضر، عصر در نیچه نظراست؛ چراکه به پیمانهم نیچه با نیهیلیسم، با مقابله برای

 و دیدگاه او درحقیقت مرگ مراد که فرارسیده «خدا مرگ» و شده ارزشبی هاارزش

 دنیای یعنی ؛«استمرده  خدا» است. بنابراین جهان و زندگی به نسبت مسیحی اخالق

-رسیده  پایان نقطۀ به متافیزیک و شده حیات فاقد و تأثیربی آن هایارزش و فراحسی

 معنای انکار ضمن نیز (263: 9314هایدگر )(. Richardson, 1974: 362) است

 مرگ استعارۀ» در خدا از است منظور معتقد نیچه، کفرآمیز استعارۀ از صرف ایمانیِبی

 قلمروی برای است نامی «خدا» ه،نیچ نزد بلکه نیست، مسیحی خدای صرف «خدا

   .«ایده»فراحسی 

 . زندگی زمینی 1ـ1ـ1ـ2

 اعتبار افالطون زمان بینش تئوریک و متافیزیک و توجه به قلمروی فراحسی ـ که از

دروغین و  عالم حسی عالم و سعادت و حقیقی عالم ماوراء عالم آن طبق و یافت

مسیحیت  در نیچه، بیان فت؛ چراکه بهیاادامه  مسیحیت ظهور با شقاوت نام گرفت ـ

 آن جبران و انجامدمی آدمیان زندگی مایگیتُنُک و رمقیبی به خداوند به نیز ایمان

کاهد می جسمانی حیات حیثیت و ارزش از اخروی، بهشت به اعتقاد ورزیدن وسیلۀبه

عتقاد من ابه»گوید: در همین راستا، اخوان هم در جایی می(. 494: 9342 کاپلستون،)

آنچه مهم است، اتکا به زمین و انسان است و ریشه داشتن در خاکی؛ خاک، خاک 

-امتناع می آن از نیچه و اخوان که دینی (.11: 9343ثالث، )اخوان« انسانی. والسالم
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اخوان در  رواین  از است؛ نبرد در اصیل و طبیعی زندگیِ نبض جنبشِ با جویند، اغلب

 دشتِپهن» یعنی خود، سفر مقصد از بردناز نام  پس بالفاصله شعر فوق،

 توصیف گونهاین بخشزندگی زندۀ سرزمین این در را خود حال ،«خداوندیبی

 :کندمی

 دشتپهن سویبه/ ... / نیست هاآسمان سویبه هرگز سفر کاین دانی تو

فتند ا خاک به پرپر و پژمرده اخترش هزاران/ نبضم جنبش هر با که/ ستخداوندیبی

    .(61ـ64 :9314ثالث، اخوان)

 زندگی نبض متافیزیک، عالم انکار از پس گویی بند، این پایانی جملۀ در شاعر

 در ایگونه که اَبَرانسان نیچههمان بیند؛می پُرشور را خود زندگانی و در جنبش را خود

 هایشارز گذشته و وضع سنن از رهایی از ناشی که مثبت یا فعال نیهیلیسم مرحلۀ

 نیز اخوان نمایاند.، رخ می(34: 9341 مددپور،)داشت زندگی است جدید بر بنیاد پاس

   :کندمقصد خویش را توصیف می گرمیِ و شادی و شور ادامۀ این شعر، در

 بسانِ/ دیدارش، که هاییسرزمین سویبه./ بگذاریم راه در قدم./ برداریم توشهره بیا

 و سرد و پیر دارم؛ که خونی این نه/ بیدار، زندۀ نشیطِ خونِ رگم در دَوانَد/ آتش، شعلۀ

 (. 61: 9314 ثالث،اخوان)بیمار  و تیره

 و متافیزیکی هایمصلحت به نیالوده نابِ طبیعت با پیوندش ضرورت گاه اخوانآن و

 جاری هایشرگ در را «زندگی به گوییآری» و شادی گرمِ خونِ که را عقالنی

 :زندمی فریاد گونهاین سازد،می

 سویبه/ ندروده کِشته، کس نه که زارانیسبزه سویبه/ بسپاریم راه تا بیا

 شاد آفتابِ سویبه/ .../ ستدوشیزه و بکر بینی هرچه آن در که هاییسرزمین

 (.61 همان،)جایی  خویشتن گرمِ خونِ از تهی نگذارد که/ صحرایی،

را « عشق»یدگاهی غیرمتافیزیک، مفهوم در همین راستا، باید گفت اخوان با داشتن د

 نگرد. اساساً فرودآوردن مفاهیمی مانند عشق از آسمان به زمین ونیز با دیدی زمینی می
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بیشتر از حیات وری هرچه آن و بهره جسمانی مسائل و دنیوی هایعشق توصیف

 آساهنیچ نیز اخوان دهد کهمی نشان های متافیزیکیمادی و فیزیکی دربرابر ذهنیت

 این. داندنمی او احساسات و عواطف غرایز، انسانی، وجود از خارج را انسان حقیقت

 را جسمانی التذاذ و شادی او. طبیعی است هایارزش قدرت بیانگر نیچه نزد حقیقت

 افالطونی، صعود جایبه و( 939: 9344 کلنبرگر،)ستاید می طبیعی ارزش عنوانبه

که « عشق»آموزاند. نزد اخوان نیز، عنصر می را زندگی ایهریشه و زمین به فرود نوعی

 بودگیِستایی و زمینیجسمیت (، با249: 9313)میرشکاک، « تا حدودی اروتیک است»

 زنده عشق» نوعی اغلب گوید،می سخن آن از اخوان که ای همخوان است. عشقینیچه

 است:( 196: 9311مختاری، ) «روشنش جنسیت و جسمیت همۀ با

 اوج در/ ... / خواهش، جمله جان زنده، دل زنده، تن/ دارد تو آرزوی دلم شبام

 ثالث،اخوان) / ...پرستی،تن همه اما جویی، دلم خواهی/ ... / مستی، اوج هوس، شور

  .(21ـ26 :9314

 . حقیقت استعاری در تقدیرگرایی و پرسشگری اخوان 2ـ1ـ2

دهندۀ گرایش او به آیین باستان که نشان شودهای اخوان، شواهدی یافت میدر سروده

است؛ ازجمله سیطرۀ تقدیر و سرنوشت. تقدیرگرایی اخوان اغلب از گونۀ زروانی 

ها و تعبیرهای زبانی همچون سپهر، زمان، روزگار و فلک بیان است و با استعاره

امیدی حال، آنچه اهمیت دارد، نوسان امید و نا(. با این 441: 9311شود )مختاری، می

در اندیشۀ شعری اخوان و گذار نیهیلیستی او در مواجهه با تقدیر است. در مواجهه با 

توان شاید تنها چیزی که بتواند سبب جریان این گذار گردد و شاعر را از تقدیرِ همه

پذیر به نیهیلیسمی کنشگر برساند، باور نداشتن حقیقتی مطلق دربرابر نیهیلیسمی کنش

جهان باشد، از سویی  با ما تقدیر تعبیری از رابطۀ باشد؛ چراکه اگر حقیقتی استعاری

دهد که امان آن نشان میاساس ما درمقابل جبر و سلطۀ بیناتوانی غیرعلّی، کور و بی
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 نیست؛ برقرار حقیقی ایرابطه جهان و ما میان پس ای استعاری است؛این رابطه، رابطه

( و از سوی دیگر 11: 9344کن نیست )نیچه، مم ما برای اشیا حقیقت کشف بنابراین

مثابۀ هنر، نوید گذر از تباهی به تالش است؛ زیرا حضور همین حقیقت استعاری، به

های کهن و توان ارزششناختی میاست، فقط با بینشی زیباییکه نیچه گفته همچنان

فرینش و تازگی رفتار انقیادیِ شترمآبانه را با گذر از عصیان و طغیانی شیرگونه، به آ

کودکانه بدل کرد. این دوگانگی رفتاری، یعنی یأس و حرکت، درمقابل تقدیر و 

نظر ما، از میان حقیقت استعاری در بسیاری از اشعار اخوان قابل دریافت است. اما به

ترین نمود نوسان امید و ناامیدی بشر ( روشن933ـ921: 9314« )کتیبه»اشعار اخوان، 

شدن افراد با ت. در این سروده، شاعر نخست با نشان دادن بسته دربرابر تقدیر اس

( 43: 9312آبادی، وکیلزنجیری مشترک، اسارت انسان با زنجیر جبر و تقدیر )عباسی

ها برای رهایی و دریافت راز هستی را تبیین کرده؛ اما سپس به بیان تالش و تکاپوی آن

انشی رمزگشایانه، سه منظومۀ توصیفی طور کلی در این شعر، در خوپرداخته است. به

اند از: تقدیر محتوم، ناامیدی و تردید، امیدواری و توان دریافت کرد که عبارترا می

کند، ای که اخوان توصیف می(. بنابراین از سویی صحنه211: 9314لو، تالش )نبی

 نیچه است: گویی بازتاب مراحل دگردیسی جان در فلسفۀ 

 ؛(شتر مرحلۀ)اند و اسیر بند تقدیر ریان، تسلیم و خاموشابتدا، انبوه زنجی

شود و ها میناگهان شنیدن صدایی موجب پدید آمدن شک و پرسش در ذهن آن 

شان، به ناخرسندی و درنتیجه تالش برای یافتن راز ها را نسبت به وضعیت کنونیآن

 کشاند )مرحلۀ شیر(؛هستی می

مثابۀ برند، فقط این است که اوالً رازی بهمی اما سرانجام آنچه آنان بدان پی 

سنگ نوشته شده، فریبی بیش حقیقت مطلق وجود ندارد و ثانیاً این استعاره که بر تخته

شناسانه، از سویی ای تراژیک و زیبایینیست؛ فریبی که در ساختار بازی برپایۀ تجربه

وچرای چونذیرش بیآور ضرورت خَلق و آفرینندگی )مرحلۀ کودک( درمقابل پپیام
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زودی گذشته و بازگشت به گذشته و کهنگی است و از سوی دیگر مخاطب به

یابند غیر از ای دست نمییابد که جماعت زنجیریان در آخر به هیچ آفرینندگیدرمی

است )روزن، « آفرینش، دروغی واال یا تفسیری از بازگشت جاودانه»اینکه اساساً 

سنگ و دیدن همان نوشته )استعاره( بر سویۀ دیگر ن تخته(. تصویر برگرداند43: 9312

سازی که نیچه اما این پنهان»دارد؛ « بازتولیدی پنهان در قالب تولید»آن شاید سخن از 

کند، ارزشمندتر از حقیقت است؛ چراکه انگیزشی از آن یاد می« هنر»اغلب تحت عنوان 

در سرودۀ باال، نخست در حرکت (. این انگیزش به زندگی 43)همان، « به زندگی است

سنگ و سپس در و تالش زنجیریان برای رها شدن از بند زنجیر برای خواندن تخته

نماید. بدین بودن راز هستی رخ میبودن حقیقت و  هنری ها از استعاری آگاهی آن

باره است، اوالً عدم تسلیم مطلق ترتیب، آنچه سبب قرابت باور اخوان و نیچه در این

دربرابر تقدیر و باور به ادامۀ راه در قالب تالش و تکاپو و بنابراین گذر از « کتیبه»رادِ اف

ها از استعاری یا هنری بودن حقیقت گشتن انساننیهیلیسم منفعل به فعال و ثانیاً آگاه 

 مثابۀ بازی است.   به

فرم و بر محتوای متن، در رسد مسئلۀ حقیقت در اشعار اخوان، افزوننظر میبه

یابد. این نمود حضور پُربسامد قالب پرسش در اغلب ساختار زبانی متن نیز نمود می

نیافتن به یابد. بدیهی است دست ها نمیاشعار اوست که اغلب پاسخی قطعی برای آن

پاسخ قطعی بیانگر عدم باور به قطعیت و جزمیتی ثابت در اندیشۀ شعری اوست؛ زیرا 

شده وضوعیت دارد که میان ذهن پرسشگر و موضوع پرسشاساساً پرسیدن تا وقتی م

معناست که سوژه )ذهنیت( و ابژه )عینیت( برهم ای باشد و این بدین شکاف و فاصله

بر بازتاب محتواییِ نبودِ حقیقتی رو اصوالً در شعر اخوان، عالوهمنطبق نیستند. از این 

های بسیاری که  خود ی، پرسشهای او مبنی بر باور به بیهودگگوییمطلق در صراحت

کند، بیانگر ایمان نداشتن او به وجود حقیقتی ها اقرار میپاسخیِ آنشاعر بارها به بی

جز شعرهایی که شاعر با وضوح و عالوه بهمطلق در صورت )فرم( شعر اوست. به
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کند، آرزو کردنِ شاعر های خود اذعان میصراحت بر ندانستن و نیافتن پاسخِ پرسش

شاهدی بر « ...دانستممی کاش»بردن به راز هستی در عباراتی همچون ای پی بر

 باوری او به حقیقت مطلق است.های او و درنتیجه بیپاسخی پرسشبی

 در شعر اخوان « صیرورت»های ها و جنبه. جلوه1ـ1ـ2

صیرورت )شدن( دریافت بنیادین نیچه از هستی است. نزد نیچه، هستی ایستمند و 

، وجود ندارد و «هست»گفت که یا واقعیتی ثابت که درمورد آن فقط بتوان ساکن 

(. به عبارت دیگر، 112: 9343ناپذیر است )یاسپرس، چیز سیال، گذران و درکهمه

ابتدا و انتها و فاقد هرگونه سروته و همچون زمان دورانی، بیصیرورت حرکتی بی

و خالی از معنا و بدون غایت است  رو صیرورت حرکتی کورقانونمندی است؛ از این 

هایی ها و جنبهها در شعر اخوان جلوه(. صیرورت با این ویژگی141: 9346)نیچه، 

 دارد که در ادامه بیان شده است. 

 . مفهوم اساطیری زمان    1ـ1ـ1ـ2

های صیرورت در شعر اخوان بازتاب باور به مفهوم اساطیری زمان اصوالً یکی از جلوه

های نوسان امید و ناامیدی در شعر اوست؛ چراکه زمان ود یکی از نشانهاست که خ

کم دوگانه دارد؛ از طرفی برطبق این بینش، اساطیری اساساً ماهیتی متناقض و یا دست

تبع آن، روزگار دوباره و دوباره نو خواهد شد. اخوان نیز زمان دورانی است و به

ر، انتظار امیدوارانۀ خود را برای بازگشت براساس باور به بازگشت و نوشوندگی روزگا

: 9314است )شهرستانی و دیگران، سعادت روزگار گذشته بارها در اشعارش بیان کرده 

 (؛ مثالً:291ـ294

ست/ مرکبی، بر آن نشسته مرد ام که در راهدانم که چون یا چند،/ من شنیدهمن نمی

 (.36: 9364ثالث، شوکتمند... )اخوان
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انتها و خارج از تاریخ و ابتدا و بیهمین ماهیت زمان اساطیری که بی از طرف دیگر

شود شاعر هستی را اسیرِ دام زمان فلکی است و مایۀ دیرکردگیِ انتظار است، سبب می

( و ناامیدانه شِکوه سر دهد 224: 9314این چرخش زمانی بداند )شهرستانی و دیگران، 

 که:

؟/ زمین گندید، آیا بر فراز آسمان کس مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نیست

 (.24: 9364ثالث، نیست؟ )اخوان

 و یا:

ل/ ز بس دریا و کوه و دشت های ساهمان شهزاده است آری که دیگر سال

ست./ و پندارد که دیگر ست،/ دلش سیر آمده از جان و جانش پیر و فرسودهپیموده

 (.24ست )همان، وجوها پوچ و فرسودهجست

 هستی در مستی . 2ـ1ـ1ـ2

بر همسانی ماهیت زمان اساطیری و مفهوم صیرورت، اخوان در بسیاری از عالوه

داند؛ مثالً در های ناپایدار مستی میصراحت هستی را بازبستۀ لحظههای خود بهسروده

برد که میای هوشمندانه از چند جنبۀ مقولۀ صیرورت نام گونه، به«ماجرا کوتاه»شعر 

دانیم که بارزترین شاخصۀ حالِ است. می« مستی و هستی»تکرار التزام  هایکی از آن

ای که از حالِ ناپایدارِ مستی ثباتی و ناپایداری فرد مست است. بنابراین هستیمستی بی

 شود، همان هستیِ معادل صیرورت )شدن( است: نتیجه 

ثالث، )اخوانتواند بود، اگر باشد/ هستن و هستی من یقین دارم که در مستی/ می

9314 :924.) 

 همچنین:

و آید از جوّی اثیری پاسخ «/ خواند که:/ ]آنک مست! آنک مست!... کائنات آواز می

 (.924)همان، « و پژواک:/ ]اینک هست! اینک هست!
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را دربرابر باور تاریخیِ دیگران « شدن»وضوحِ تمام باورش به و در ادامۀ همین بند، به

 د:کنمیبیان « بودن»به 

گفت او از بودن، اما من/ از شدن «/ ... وجو این استبودن؟ یا نبودن؟ پرس»گفت: 

 (. 924گویم )همان، 

گردد که تر مینزدیکی مفهوم صیرورت با محتوای شعر اخوان زمانی قابل دریافت

ای پُرتکرار از چیستی گونهها بهبه بندهای قبلیِ همین شعر نظری بیفکنیم. شاعر در آن

آمیزی مبنی بر ندانستنِ پرسد و هربار در پاسخ به آن، گزارۀ ابهامیِ هستی میو چون

کند؛ اما در آورد؛ بدین معنا که گویی ابتدا به ندانستنش اقرار میهایش میپاسخ پرسش

کند؛ و گویی میپایان جمله با گذاشتن عالمت پرسش، به همین ندانستن هم شک 

ر نیست، حتی در ندانستن و نهایتاً هرچه هست، همان اساساً هیچ قطعیت و ثباتی در کا

ثبات و که شعر، خود با جلوۀ همین باور به هستیِ بیثبات مستی است؛ چنانعالم بی

 یابد:میناپایدارِ عالم مستی پایان 

 (.  921گمان هستیم )همان، ما اگر مستیم/ بی

خورد. می چشماخوان بهنیز در بیشتر شعرهای « شدن»هدفیِ این سیالنِ نمود بی 

، پس از طرح «هیچ»یابی شاعر از بسامد واژۀ این باور به بیهودگی بیشتر در بهره

ها یابد. اصوالً پاسخ اخوان به این پرسشمینمود  شناسانههای فلسفی و هستیپرسش

ناپذیری سرگردانی و شوریدگی بشر و یا طرح پرسشی دیگر است که بیانگر پایان

مثالً در شعر «. هیچ»های استعاری است و یا واژۀ بدی تغییر و تنوع حقیقتتکرار ا

 گوید:می« آخر شاهنامه»

آییم؟/ تا که هیچستانش بگشاییم... هان، کجاست،/ پایتخت قرن؟/ ما برای فتح می

 (.941: 9314ثالث، )اخوان

 و یا:
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/ تهی را با بلی، هیچ است و دیگر هیچ/ وگر جز هیچ باشد، پوچ/ سعادت؟ آه...

ای/ ـ فریبان فریب آمیخته، وآنگاه/ به دنبالش چنین پیموده چندین راه/ تن تنها نشسته

 (.  229ـ224خویش را با هیچ ـ )همان، 

 . بازگشت جاودان همان1ـ1ـ1ـ2

سروته زمان دورانی و در اندیشۀ نیچه، بازگشت جاودان نتیجۀ صیرورت و حرکت بی

 متافیزیک است؛ زیرا این استعاره همۀ از نیچه ایت ریشهگسس نمود ترینبنابراین مهم

 سرپشت را علمی هایپردازیمفهوم  و ماهوی متافیزیکی، مقوالت هایتوصیف

 و اساسبی است؛ بازی بازی خودِ گردد،بازمی جاودانه گذارد و براساس آن، آنچهمی

 (. 994ـ991: 9313فرهادپور، )ها استعاره و نیروها ناپذیرتوجیه

کند و میاساس نیروها اشاره بیخوبی به بازی ، به«سعادت؟ آه...»اخوان در شعر 

 بیند: می« همین بازی»هرچه هست را 

... جز این چیزی که سرگرمم کند در این بیابان نیست./ همین است و همین بازی 

 (.  224ـ291: 9314ثالث، است./ و دیگر هیچ و دیگر هیچ... )اخوان

 گوید:جایی دیگر می نیچه در

قانون حفظ بقای انرژی طالب بازگشت ابدی است. ]...[ این جهان: هیوالیی از 

زمان یکی و مثابۀ بازی نیروها و اموج نیرو، همپایان؛ ]...[ بهانرژی، بدون آغاز، بی

بسیار، در جایی درحال افزایش و در جایی دیگر درحال کاهش؛ دریایی از 

کنند، تا ابد گیرند تا ابد تغییر میمی یابند و شتابمی ریاننیروهایی که با هم ج

 (. 131و  139: 9346گردند )همچون سیل بازمی

 است: ، با ظرافت تمام همین اندیشه را بر سریر شعر نشانده «شاتقی»اخوان نیز در شعر 

بود./ گونه/ بودِ همسان داشت با ناراست پنداری/ هستی و ناچیزیِ ما بود؛/ که بدین

رفت آتش افزود./ داشت میکاست؛/ وینکه چیزی داشت می... اینکه چیزی در فضا می

 (.231: 9314ثالث، آمد شب چون دود )اخوانخورشید؛/ داشت می
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 های ابدی اشارهو در پایان همین شعر، به زیبایی و ظرافت، به تغییرها و بازگشت

 کند:می

نجام را آغاز./ و دگر ره باز و دیگربار،/ باز... و کردیم/ رفته تا ارفتیم و میباز می

 جا(. باز... و باز )همان

است،  که از مرز بیهودگی گذشته« گاهی اندیشم که شاید سنگ...»اخوان در شعر 

 کند:می بودگی اشارهبار به بازگشت و تکرارِ عبث این

است و پَر بسیار، یعنی این  بَرَد با خویش،/ ... باد بسیاروزد بادی، پَری را می... می

 (. 233: 9314ثالث، ست )اخوانعبث جاری

 . نتیجه1

شکست نهضت  اجتماعی ایران معاصر، همچونهای سیاسیها و سرخوردگیشکست

اغلب شاعران معاصر را پس از یأسی  ای شد تا، آغاز و بهانه9332مرداد  24ملی در 

ترین این شاعران، مهدی یکی از بزرگ اجتماعی با نیهیلیسمی فلسفی مواجه سازد.

-است؛ بدین « ناامیدی»و « امید»دیالکتیک  مایۀ غالب شعر اوثالث است که دروناخوان

قطاران وی در آثار و اندیشۀ خود به بیراهۀ انفعال و سکون معنا که اگر دیگرانی از هم

نیهیلیسم منفعل به برند، اخوان از  مسیر نوسان امید و ناامیدی، با گذر از می راه

رسد. از میان فیلسوفان بنام اروپایی، فیلسوف نیهیلیسم فعال، به جریان رود زندگی می

عصران خود، همچون تاریک و بدبینانۀ هم های مطلقاًو اندیشمندی که دربرابر اندیشه

ی استادش شوپنهاور، ایدۀ عبور از نیهیلیسم منفعل به نیهیلیسم فعال را  از راه  بینش

رسد آشنایی اخوان با نظر می، فریدریش نیچه است. بهشناسانه مطرح کردهزیبایی

هایی بدان شده ، اندیشۀ شعری های نیچه که در چندی از آثار وی اشارتاندیشه

 گرایش ای، مانند انکاررهیافت گذار نیهیلیسم نیچههای ترین شیوهاخوان را با شاخص

انسانی، صیرورت و بازگشت جاودان،  ارادۀ ژیک وبر بینش ترا تکیه و متافیزیکی
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جانبۀ زندگی است. حاصل این که راه آفرینش اَبَرانسان و تصدیق همه هماهنگ کرده 

 دهد:تطبیق نشان می

. شیوۀ شعری اخوان در مواجهه با متافیزیک سلبی است. رویکرد او اغلب 9

طور کلی فضایی بر شعر او بهزدا و فضای غالب مدارانه و تقدسغیرمتافیزیک، انسان

ای برای گسترش آمیز و پُرتردید است که درواقع مقدمه یا شیوهانتقادی، عصیان

خواهانه است، نه انکاری کفرآمیز. بینش و محور و آزادیهای معاصر انساناندیشه

اخوان که هماوا با فرهنگ مطلوب نیچه، دربرابر فرهنگ تئوریک و « تراژیک»فرهنگ 

زدایی از های توجه به آزادی و اصالت انسانی، تقدس، در گرایشک قرار گرفتهمتافیزی

برخی اسامی و اصطالحات دینی و ماورائی و اهمیت توجه به جریان زندگی اصیل 

 است.  روشنی بازتاب یافته زمینی، در شعر او به

ما درمقابل  جهان باشد، ناتوانی کور و غیرعلّی با ما تقدیر تعبیری از رابطۀ . اگر2

ای استعاری، و تقدیرگرایی دهد این رابطه، رابطهامان آن نشان میجبر و سلطۀ بی

صورتی از حقیقت استعاری است؛ بنابراین باور اخوان به تالش و مبارزه با تقدیر نیز 

که در شعر او بازتاب یافته، صورتی دیگر از تعارض اگزیستانسیال بشر دربرابر تقدیر 

انگاریِ حاصل از آن از راه هنر، اندیشۀ نیچه و نبرد انسانِ مجبور با نیستتوان در همه

بر محتوا، صورت حقیقت استعاری نیز در مثابۀ حقیقتی استعاری است. البته افزونبه

پاسخ ـ که خود بیفرم و ساختار  شعر اخوان در بسامد باالی جمالت پرسشیِ اغلب 

هاست ـ نمود یافته که خود میان آن و وجود فاصلهناپذیری سوژه و ابژه بیانگر تطبیق

جای آن داشتن دریافتی از حقیقتی ناباوری شاعر به حقیقتی مطلق و به تنهایی نشانۀبه

 استعاری و هنری است. 

در شعر اخوان در مباحثی مانند « بازگشت جاودان همان»و « صیرورت». مفاهیم 3

ثباتی و ناپایداری وشوندۀ زمان اساطیری؛ بیاین نمود یافته است: ماهیت دورانی و ن

پندارد؛ بیان صریح اخوان را عین هستی یا هست بودن میعالم مستی که اخوان آن 
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یابی شاعر از بودگی در بهره؛ باورمندی عبث«بودن»دربرابر « شدن»درباب باور به 

شناختی انسان های هستیدر بسیاری اشعار در پاسخ به پرسش« هیچ»بسامد باالی واژۀ 

 و نیروها ناپذیرتوجیه و اساسبی و سرانجام اشارات صریح بازگشت مداوم بازیِ

است. « بازگشت جاودان همان»ها در شعر اخوان که در فلسفۀ نیچه معادل استعاره

ثباتی حیات و هستی آدمی را پذیرای اغتنام فرصت و آمادۀ بردن به بیبدیهی است پی 

ترتیب با مستی و هستیِ خود دربرابر سازد تا بدین ونده میجویی از آنات ربهره

 احساس یأس و ناامیدی، خود را به جریان رود زندگی بسپارد. 

 هانوشتپی

ای انداز فلسفی از گوشهدادن نوعی چشم دست. شاید بتوان گفت این دو مقاله تالشی است برای به9 

 (.64ـ21: 9311اسداللهی و فتحی، از بستر نیهیلیسمیِ شعر معاصر ایران )ر.ک: 

 .چیه یمعنابه نیالت nihil برگرفته از. 2

ای فرهنگی است که با داشتن دیدگاهی غیرمتافیزیک و . منظور از بینش یا فرهنگ تراژیک نیچه3

مسیحی است که شناختی از زندگی، درپی براندازی فرهنگ تئوریک افالطونیتوجیهی صرفاً زیبایی

 زندگی دنیوی به امید سعادت اخروی است. خواستار تباهی

 منابع 

شهریار شهر در « ثالثسیری در سلوک معنوی مهدی اخوان(. »9341آشوری، داریوش )
دژی. به اهتمام شهریار شاهین ثالث )م. امید(سنگستان )نقد و تحلیل اشعار مهدی اخوان

 .214ـ261تهران: سخن. صص

نامۀ کارشناسی . پایانثالثاطفه در اشعار مهدی اخوانبررسی عنصر ع(. 9319آقاخانی، الهه )

 ارشد. دانشگاه ایالم. ایالم.

 . تهران: مروارید.1. چاز این اوستا(. 9364ثالث، مهدی )اخوان

 . تهران: بزرگمهر.2. چها و عطا و لقای نیما یوشیجبدایع و بدعت(. 9361ــــــــــــــــ )
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گوید اما باید زیست..؛ زندگی می؛ کوچک پاییز در زندان در حیاط(. 9314ــــــــــــــــ )
 .تهران: بزرگمهردوزخ اما سرد. 

 کوشش مرتضی کاخی. تهران: زمستان.. بهصدای حیرت بیدار(. 9343ــــــــــــــــ )

 . تهران: مروارید.بر دوست دارموبومتو را ای کهن(. 9341ــــــــــــــــ )

 . تهران: زمستان.آخر شاهنامه(. 9314ــــــــــــــــ )

 . تهران: زمستان.زمستانمهدی،  (.9319ــــــــــــــــ )

 یاری. تهران: نشر مرکز.. ترجمۀ رضا ولیفریدریش نیچه(. 9344اسپینکز، لی )

زاد و نیهیلیسم تحلیل تطبیقی شعر فروغ فرخ(. »9311اسداللهی، خدابخش و چیمن فتحی )

 . 64ـ21. صص9. ش21. دت معاصر جهانپژوهش ادبیا«. اینیچه

 .. تهران: قطرهرؤیای بیدار(. 9313براهنی، رضا )

نقد و تحلیل رویکردهای دینی در شعر معاصر )با تکیه بر اشعار (. 9312حیدری، رسول )

. رسالۀ دکتری. دانشگاه اصفهان. کدکنی و شهریار(پور، شاملو، شفیعیثالث، امیناخوان

 .اصفهان

 فصلنامۀ«. ثالثشناسانه در شعر مهدی اخوانتأمالت فلسفی و هستی(. »9313ــــ )ــــــــــ
. 92. ش4آباد. سدانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف دُرّ دری )ادبیات غنایی، عرفانی(.

 . 44ـ21صص

 . مرکز نشر :نوری. تهران مرتضی ترجمۀ .روشنگری نقاب  (.9312استنلی ) روزن،

 . تهران: نشر ثالث.انداز شعر معاصر ایرانچشم(. 9314زرقانی، سید مهدی )

«. در شعر شاملو و اخوان ثالث ’زمان اساطیری‘مفهوم (. »9314شهرستانی، علیرضا و دیگران )

 . 234ـ241. صص2. ش1. سادبیات پارسی معاصر

عار نگاه متفاوت به مقدسات در شعر معاصر با تکیه بر اش(. 9312آبادی، فهیمه )وکیلعباسی

نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و . پایانثالث و شاملو()فرخزاد، سپهری، اخوان

 بلوچستان. زاهدان.

-ای که به انتشار نمیکارهیادداشت سردبیر: نقدهای نیمه(. »9312رودمعجنی، محمود )فتوحی

 . 4ـ1. صص29. ش6. سنقد ادبیفصلنامۀ «. رسند!
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 . 991ـ949. صص3. شارغنون «.نیچه فریدریش فلسفۀ دربارۀ تینکا(. »9313فرهادپور، مراد )

 آشوری. داریوش . ترجمۀ1ج نیچه تا فیشته از فلسفه تاریخ (.9342فردریک ) کاپلستون،

 فرهنگی.  و علمی: تهران

: تهران عطاردی. الهام و سهراب ابوتراب ترجمۀ .نیچه و کرکگور (.9344جیمز ) کلنبرگر،

 نگاه.

 . تهران: توس.چشم مرکب )نواندیشی از نگاه شعر معاصر((. 9314مختاری، محمد )

 توس.: تهران .دیگری حضور درک یا معاصر شعر در انسان (.9311ـــــــــــــ )

 الملل.بین: تهران .نیچه هنری و فکری نیهیلیسم بحران (.9341محمد ) مددپور،

م نیچه در شعر زمستان زمستان در برهوت؛ بررسی نیهیلیس(. »9319اصغر )مصلح، علی
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