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Abstract 
 Despite the many manifestations of despair and the possibility of futility, 
Akhavan’s poetry often speaks of a kind of activism, creativity, and the passion 
of life. This feature in the poetry of Akhavan is due to the modern philosophical 
backgrounds and profound meanings that make it suitable for analysis beyond 
the usual boundaries. One of the most obvious of these meanings is the view of 
“master ethics” in the context of “tragic insight” in his confrontation with socio-
philosophical suffering, which is the main issue of this article. It seems that after 
the nationalist ideals, which are the background of Akhavan’s philosophical and 
ontological ideals, he became acquainted with the current ideas of modern 
Europe, including Nietzsche’s philosophical ideas. Nietzsche was not ineffective 
in choosing this moral view. The possibility of this influence led us to analyze 
the tendencies of the ethics of servitude in the poetic thought of Akhavan, in the 
approach of Nietzsche’s “tragic insight.” This analysis shows that Akhavan’s 
poetic thought in this category reflects Nietzsche’s “tragic vision” approach, 
such as the will to power, the death of God, the seal of destiny, the nihilistic 
transition, the elitism. The transformation of the soul and a few others is the way 
to the creation of the superhuman and the joyful acceptance of the wholeness of 
life. The research shows that the poetry of Akhavan, in a general view, is the 
manifestation of a kind of tragic insight which, by destroying theoretical and 
metaphysical insights, praising earthly life, and ordering the continuity and 
dynamism of life, is an aesthetic justification of existence. It deals with elitism 
and the critique of tragic moral views and thus builds its base far beyond 
critiques of conventional and theoretical moral systems. The research method is 
qualitative, and the approach to analysis is a philosophical critique approach of 
non-conceptual philosophy and sometimes a descriptive approach based on the 
poetic propositions of the two. 
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Critique of View of Master Ethics in the Akhavan-Sales's Ttragic Insight/128 
One of the basic principles of contemporary Persian poetry is the numerous 
manifestations that contemporary poets, each in a specific way, directly or 
indirectly, present about the components of “ethics” in their poetic thought. 
Perhaps the answer to the question, “For these poets, does morality arise from 
the realm of knowledge or does it arise from within life itself?” clarifies their 
approach to the question of morality. In response, it should be said that among 
most of them, the concept or issue of ethics seems to be viewed not with a 
traditional approach but with a modern approach. This means that most 
contemporary poets consider morality to come from the heart of life. Therefore, 
they believe that instead of judging life from the perspective of dualistic ethics, 
the value of ethics should be determined from the perspective of life, and instead 
of the idealistic way of dualistic valuing the moral system, which defines the 
moral components divided into two opposing categories of “good” and “bad,” 
the course of life must be evaluated without such moral judgment. Among the 
modernist thinkers of the West is Friedrich Nietzsche (1844-1900), a well-
known and influential nineteenth-century European philosopher and thinker 
who, by declaring the death of Platonic rationalist values and Christian morality, 
shows that none of them can mean life and ultimately puts contemporary 
European culture at risk of being confronted with a storm of imagery and, 
consequently, of not answering the question of the meaning of life. He then 
deals with a new interpretation of the question of the meaning of life, focusing it 
not on the other world or the sacred but on the earthly life itself, arising from the 
will of the human to create new values. 
The question now is: In this case, these contemporary poets and thinkers have 
substituted what new teaching for the conceptual dualistic moral system in 
metaphysical insight? This article intends to answer this question, particularly in 
relation to Mehdi Akhavan Sales’s poetry, and to show the aspects and 
manifestations of sovereign morality in Akhavan-Sales’s poetry in the approach 
of Nietzsche’s “tragic insight.” 
Research background 
In comparing the poetic thought of contemporary poets with the philosophical 
thought of Nietzsche, Asadollahi, and Fathi (1399), an article entitled 
“Comparative analysis of Forough Farrokhzad’s poetry and Nietzschean 
nihilism” examine the manifestations of different types of Nietzschean nihilism. 
Forough Farrokhzad’s poetry and analysis of his poetic tendencies have 
acknowledged life in its particular nihilistic transition. In Critique and Analysis 
of the Issue of “Ethics” in the Poetic Thought of Akhavan-Sales, Nikdar Asl and 
Ramezani Parsa (2017), in an article entitled “Study of the Ethics in the 
Akhavan-Sales’s Poetry Based on Its Traditional and Modern Components”, 
They point to the constant movement between tradition and modernity in the 
mind and language of Akhavan-Sales and extend this to his approach to the 
issue of morality. By analyzing the content of Akhavan-Sales’s poetry, the 
authors of this article show that Akhavan-Sales’s poetry, in addition to the 
traditional themes of morality, such as oppression and the fight against poverty, 
also addresses modern moral components, such as patriotism and freedom. 
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Yaghoubi Janbeshraei (2012), in an article entitled “The educational burden of 
committed Persian poetry streams”, after determining the situational context of 
committed Persian poetry in both classical and contemporary worlds, while 
reviewing and introducing the main currents of committed poetry Puts Akhavan-
Sales’s poetry under the “Commemorative Poetry of Nimai-Human-Centered” 
and believes that the commitment of Akhavan-Sales and several other Nimai 
poets is not moral in the old sense but has philosophical-legal support that even 
democracy is viewed not merely in a political sense, but in an all-encompassing 
ontological sense. 
Methodology  
In this article, the research method is qualitative. The approach to analysis is a 
philosophical critique approach of non-conceptual philosophy and sometimes a 
descriptive approach based on the poetic propositions of Akhavan-Sales and 
Nietzsche. 
Discussion 
Just as Nietzsche thinks that heroic ethics arise from the will of power against 
the existential conflict, Akhavan-Sales’ poetry often expresses his will to power 
in the form of indomitability as well. It is Akhavan-Sales will never succumb to 
suffering and defeat; Whether this defeat is a defeat of a political battle or the 
result of philosophical views and ideas, Akhavan-Sales has an active and 
genocidal attitude towards it until the end, without thinking passively. 
Therefore, it can be said that Akhavan-Sales, despite its determinism and destiny 
and the constant experience of suffering and defeat, often says yes to the whole 
of life in a non-metaphysical context. Although in most of Akhavan-Sales’s 
poems, while preserving the value of movement, there is also a sense of futility 
or infinity, he is sometimes, after tired of asking unanswered questions, says 
‘Yes’ to life without any excuse. 
conclusion 
By analyzing Akhavan-Sales’s poetry, it can be seen that most of the features 
that reflect Nietzsche’s moral views in his tragic vision are also seen in 
Akhavan-Sales’s poetic thought. These manifestations or demonstrations 
sometimes require careful analysis and punctual analysis to provide a correct 
and appropriate comparison. Sometimes, this adaptation is due to the similarity 
of the lexical and semantic symbols and signs in Akhavan-Sales’s and 
Nietzsche’s thoughts. In other words, the signs in some of Akhavan-Sales’s 
poems are so close to Nietzsche’s symbols or symbolic terms that in our view, it 
is a definite argument so that it is impossible to be ignored according to 
Akhavan-Sales’s familiarity with Nietzsche’s philosophy. In general, in 
Akhavan-Sales’s poetry, the will of sovereign morality is reflected in a tragic 
vision of the tendencies of war and racism, desecration, elitism, creativity and 
modernity, and the aesthetic justification to life. 
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 چکیده

بودگی، اغلب، خبر از خالف تظاهرات فراوان یأس و نومیدی و نیز با وجود اظهار امکان عبث، بهثالث اخوانشعر 

 ب جانـد. این ویژگی در شعر اخوان، به سبـدهزام شور زندگی میتو  ال ، پویاییای کنشگری، آفرینندگیگونه

کند. یکی از هایی فراتر از مرز معمول میژرفی است که آن را درخورِ تحلیل بلند و مدرن و معانی های فلسفیِمایه

 -ی او با درد و رنج اجتماعیدر مواجهه» بینشی تراژیک«در بستر » اخالق سَروَری«ی بارزترین این معانی، نگره

ی زمینهگرایانه، که پیشهای ملّیآرمانرسد پس از ی اصلی این مقاله است. به نظر میفلسفی است که مسأله

 ،، از جملهعصر مدرن اروپا ساز انیجر یها شهیبا اندوی  ییآشنااخوان است، ی شناسانههستیهای فلسفی و آرمان

 تأثیر نبودهی اخالقی بیدر انتخاب این بینش و نگره های فلسفی فریدریش نیچه، فیلسوف بنام آلمانی،اندیشه

 ی شعری اخواندر اندیشهرا های اخالق سروری ن تأثیر، ما را بر آن داشت تا در تحلیل آن، گرایشاست. امکان ای

ی شعری دهد که اندیشهکنیم. این واکاوی نشان مینقد و واکاوی  ای نیچه» بینش تراژیک«رهیافت در  ،ثالث

ی قدرت، مرگ خدا، مِهر ، همچون: ارادهاینیچه» بینش تراژیک«هایی از رهیافت اخوان در این مقوله، بازتاب شیوه

گرایی، دگردیسی جان و چندی دیگر است که راه آفرینش ابرانسان و پذیرش سرنوشت، گذار نیهیلیستی، نخبه

دهد که شعر اخوان میپژوهش، نشانی زندگی است. حاصل این جانبهیا تصدیق  همه ی تمامیت زندگیخرسندانه

و  نش تراژیک است که با ویرانگری بینش تئوریک و متافیزیک، به ستایشدر نگرشی کلی، نمود نوعی بی

ی هستی، شناسانهیه زیباییـزندگیِ زمینی و سفارش به پیوستگی و پویایی جریان رود زندگی، توج پاسداشت

نقدهای  گونه پایگاه خود را در ساحتی بس فراتر ازپردازد و بدینهای اخالق تراژیک میگرایی و  نقد نگرهنخبه

 رویکرد ها، تحلیل بر ناظر رویکرد و کیفی تحقیق، نهد. روشهای اخالقی معمول و تئوریک بنا میمتناسب با نظام

 های گزاره بر تکیه باو  توصیفی یرویکردها با تحلیل هم گاهی است؛ غیرمفهومی ی فلسفه ی گونه از فلسفی نقد

 .پذیردصورت می دو آن ی شاعرانه

 

 های اخالق.ش تراژیک، نیچه، نگرهاخوان ثالث، بین :دیکلی های واژه

 

 مقدمه و بیان مسئله.1

اجتماعی و  -های سیاسی  مایهاسم مهدی اخوان ثالث و حال و هوای شعر او اغلب با درون

گراییِ ایرانی آمیخته است. این حال و هوا در آغاز با حضور پُررنگ حسّ  وجه غالب ملّی

ه و جویان ران باستان، شعر او را به نوعی شعر نسبتًا آرمانبازگشت به قلمرو ناب ای
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و  1332واقع باید گفت: اگرچه مقطع تاریخی مرداد در خواهانه بدل کرده است.  آرمان

شمار، تأثیر محسوسی بر فضای شعریِ شکست نهضت ملّی، در پیِ بستن امیدهای بی

یک از شاعران این دوره  عر هیچی شاعران آن دوره داشته است، گویی این تأثیر بر ش همه

ی این تأثیرِ  حال، دامنه. با این)12: 1383(حقوقی،  ی شعر اخوان جدّی نبوده است دازهبه ان

 -شود و فراتر از قلمرو ملّی تر می اندک گسترده محسوس و مستقیم در شعر او، اندک

لب از دادن هرچند اخوان اغ ؛رسد بینی خاصّ فلسفی می اجتماعی، به مرز نوعی جهان

در پشت «بینی نهفته ی جهانهایی که دیگران دربارهپاسخی آشکار و مشخّص به پرسش

و در  )48: 1370(طاهباز،  کندمی شانه خالیپرسند، اشعارش می» زبان و تصویرهای شگفت

دهد، اما نباید دادن کلید دریافت اشعارش نشان نمیدستای تمایلی برای بههیچ مصاحبه

اول برای راهیابی های اخوان، یکی از منابع روشن و دستکرد که مصاحبهفراموش 

اخوان در یکی از این  ).27: 1397(جباری، های خاصّ اویند گیریمخاطب به بینش و موضع

 یایو شاعران دن شمندانیتن از اند به اسم چند، خود، از این اوستای وگوها، در مؤخرهگفت

: 1360(اخوان،  خورَداسم نیچه نیز در این میان به چشم می که کند یشرق و غرب اشاره م

ها و عطا و لقای بدایع و بدعتاین مورد و سه مورد دیگری که اخوان در کتاب . )146-145

-ی او بهکند و یا درباره، از نیچه نقل قول می)40و  89و  337: 1369خوان ثالث،ا( نیما یوشیج
 یها شهیبا اند یرانیشاعر معاصر ا نیا ی آشناییانهتردید نشگوید، بیاختصار سخن می

ی نیچه گویانههای موجود در برخی از اشعار اخوان با عبارات گُزیننشانهنیچه است. حتّی گاهی 

خود، دلیل محکم و  قطعی دیگری است بر آشنایی  ،اند که به نظر ماچنان همسان و هماهنگ

 اش گرفت.نیچه، که دشوار بتوان از آن گذشت و نادیده یهای اندیشهاخوان با مفاهیم و آموزه

م.)، از فیلسوفان بنام و تأثیرگذار قرن نوزدهم اروپا و  1844 -1900( فریدریش نیچه

ی افالطونی و اخالق مسیحی، هر مدارانههای تعقّلمتفکری است که با اعالم مرگ ارزش

خواند که سرانجام فرهنگ یات میدو را فاقد قدرت الزم برای معنادار نمودن هستی و ح

ی نهادن مسئلهپاسخانگاری و در نتیجه، بیمعاصر اروپا را در خطر مواجهه با طوفان نیست

پردازد ی معنای زندگی میگاه خود، به تقریری نو از مسئلهدهد. آنمعنای زندگی قرار می

ن را معطوف به همین و آن را نه معطوف به جهان دیگر یا برآمده از امر قدسی، بلکه آ

(نیچه، داندمیهای نوین برای آفرینش ارزش ی فرد انسانیو برآمده از اراده زندگی زمینی

 . )255: 1390؛ نیچه، 34 -35: 1386
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مرداد  28ویژه شعر پس از کودتای شعر معاصر فارسی نیز، بههای بنیادین مایهیکی از بن

ای خاص، به صورتی ، هر کدام به گونهمظاهر متعدّدی است که شاعران معاصر ،1332

اند. ی شعری خود ارائه کردهدر اندیشه» اخالق«های مستقیم یا غیرمستقیم، از مؤلّفه

اجتماعی، در  -بدیهی است که ایران در عهد معاصر، همگام با  وقوع تحوّالت سیاسی

موجود » خالقیِنظام ا«فرهنگی خود هم، از جمله  -های فکریترین بنیانبرخی از بنیادی

ناشی از تغییر  گاهی تغییر و تحول در نظام اخالقیبا تغییرات بسیاری مواجه گشت. البته 

ها و  تحت تأثیر پیچیدگی و گاهی ها های زندگی مبتنی بر آن  در مبانی معرفتی و سبک

، دستگاه با ورود تدریجی مدرنیته به ایران رو،؛ از اینهای جوامع مدرن بوده است ویژگی

رفته دچار تحوّالتی شد که یکی از های موجود، رفتهاخالقی نیز مانند بسیاری دیگر از نظام

 ی شعر معاصر فارسی است. ترین مظاهر این تحوّالت، عرصهروشن

امر اخالقی از ساحت معرفت  از نظر این شاعران،«شاید پاسخ به این پرسش که: 

-ها را به مسئلهآن ، میزان این تغییر و رویکردِ»؟آید زندگی برمی درون خودِخیزد یا از  برمی
ی اخالق در مفهوم یا مسئلهرسد سازد. در پاسخ باید گفت: به نظر می تری اخالق روشن

-شود؛ بدینها، نه با رویکردی سنّتی بلکه با رویکردی مدرن نگریسته میمیان اغلب آن
رو دانند؛ از اینبطن زندگی میمعنی که اغلب شاعران معاصر، امر اخالقی را برآمده از 

، ارزش اخالق را دوآلیستی زندگی از منظر اخالق یبه جای قضاوت دربارهکه معتقدند 

گذاری دوگانه آلیستیِ ارزشی ایدهبه جای شیوهکرد و  انداز زندگی مشخص از چشمباید 

» بد«و » نیک«ی متعارض و متقابل های اخالقی را به دو دستهبر نظام اخالقی، که مؤلّفه

.کرد ارزیابی ایاخالقی جریان زندگی را باید بدون چنین داوری کند،تقسیم می
)1(

 

اکنون پرسش این است که: در این صورت، این دسته از شاعران و اندیشمندان معاصر، 

-انگارِ مفهومی در بینش متافیزیک کردهی نوینی را جایگزین نظام اخالقِ دوگانهچه آموزه
طور خاص، در رابطه با شعر مهدی اخوان است که این پرسش را، بهمقاله بر آن اند؟ این

بینش «رهیافت در  اخوانشعر  های اخالق سَروَرانه را درجلوه و ها جنبهثالث پاسخ گوید و 

 نشان دهد. یا چهین »تراژیک

 پژوهش ۀپیشین .2

اسداللّهی و  ی فلسفی نیچه،ی شعری شاعران معاصر با اندیشهاندیشه سنجشدر 

-زاد و نیهیلیسم نیچهتحلیل تطبیقی شعر فروغ فرخ«ای با عنوان )، در مقاله1399فتحی(
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های ای در شعر فروغ فرخزاد و تحلیل گرایش، به بررسی مظاهر انواع نیهیلیسم نیچه»ای

 .اندشعر او به تصدیق زندگی در گذار خاص نیهیلیسمیِ آن پرداخته

نیکدار اصل و رمضانی ی شعری اخوان، در اندیشه» اخالق« یدر نقد و تحلیل مسئله

-فهلّؤبررسی وجوه اخالق در شعر اخوان براساس م«ای با عنوان )، در مقاله1396( پارسا
در ذهن و زبان  دت و تجدّحرکت مستمر و همیشگی بین سنّ، به »تی و مدرن آنهای سنّ

ی اخالق هم تسرّی ر اخوان به مسألهکنند و این موضوع را به رویکرد شعاخوان اشاره می

دهند که شعر نشان می، نویسندگان این مقاله، با تحلیل محتوایی شعراخواندهند؛ می

های فهلّؤبه م ،ستیزی و مبارزه با فقرظلم :از جمله ،تی اخالقدر کنار مضامین سنّاخوان، 

ه اگرچه به چندی از این مقال پردازد.می گرایی و آزادی نیزمانند وطن ی،مدرن اخالق

در شعر اخوان اشاره کرده، اما رویکرد » خواهیآزادی«های واالتبارانه، همچون شاخصه

  خود را بر چارچوب نظری خاصی ننهاده است.
کارکردهای تعلیمی و اخالقی «ای با عنوان در مقاله نیز )1396( وسوی و بشیریم

تفاوت بارز برخورد شاعران ، به »)نماد عناصر چندمعنایی در شعر اخوان (با تکیه بر عنصر

های تعلیمی آن، از راه بیان ی اخالق و جنبهکالسیک و شاعران معاصر با مسئله

ی این شیوهدهند که نشان میکنند و غیرمستقیم و نمادین شاعران معاصر اشاره می

نمادین در شعر اخوان ثالث، فرصتی برای خلق نمادهای شخصی در ستایش برخی از 

، های اخالقی، مانند آزادی و دعوت به مبارزه و خروش علیه نادانیترین مؤلّفهمدرن

که بر  تحلیل محتوای شعر اخوان و تأکید این مقاله نیز بیشتر از آن بردگی و تسلیم است.

ی در بستری بینشی باشد، بر شیوههای اخالقی مدرن کیفیت خاص برخورد شاعر با آموزه

ی یکی از انواع تغییرات ساختاری شعر معاصر فارسی نمادین، به مثابه بیان شاعر، به شکل

 است. 

های شعر متعهد بار تعلیمی جریان«ای با عنوان )، در مقاله1391( سرایییعقوبی جنبه

، تعیین بافت موقعیتی شعر متعهد فارسی در دو دنیای کالسیک و معاصر پس از، »فارسی

شعر متعهد «ذیل شعر اخوان را صلی شعر متعهد، ا هایجریان بررسی و معرفی ضمن

و بر این باور است که تعهد اخوان و چند تن دیگر از  نهدمی» محورانهانسان -نیمایی

حقوقی  -ای فلسفیمعنای قدیم نیست بلکه پشتوانه در از روی اخالقشاعران نیمایی، 
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ی سویهمعنای همه دموکراسی در آن نه صرفاً با معنایی سیاسی، که با که حتی دارد

 شود.نگریسته میشناسانه هستی

در شعر اخوان در » اخالق« نقد و تحلیل به تاکنونرسد با این توضیح، به نظر می

ی با نقد نگرهپرداخته نشده است که این مقاله،  »بینش تراژیک« ای فلسفی بازمینه

 است. در پی پرداختن به آن خوان،ی شعری ادر اندیشه »اخالق سروری«

 مبانی نظری -3

 بینش تراژیک -3-1

که معتقد به  -مدار سقراطی یا نظرگاه متافیزیک مسیحاییدیدگاه تعقّلبرخالف نیچه، 

 دو به قائل  -است» بد«و »نیک«انگار و تئوریک اخالقیِ مبتنی بر ی نظام دوگانهسلطه

آن، تنها کسانی با  است که بر اساس» بردگان اخالق« و »سروران اخالق« اخالقیِ ینگره

اخالق سرورانه قادر خواهند بود تمامیت زندگی را با وجود درد و رنج و سختی و شکست 

در  گرای دوآلیستیِ پیشین و یا تسلیمهای مطلقگذاریجایِ اقبال به ارزش بپذیرند و به

و » های نوینِ زمینیآفرینش ارزش«پذیرِ عصر، با برابر نیهیلیسم افالطونی و کنش

از » ی قدرتخواست و اراده«ی انقیاد و بندگی شترمآبانه و با غیرمتافیزیک، از مرحله

به ای است که نیچه» بینش تراژیک«نیهیلیسم غالب بر روزگار خود گذر کنند. این، همان 

و امکان گذار از  دهدای ذاتی و غیرعرضی پاسخ میگونهبه» معنای زندگی«ی مسئله

 ).37 -39: 1393نیچه، ؛ 256: 1376نیچه، ( آوردفراهم میرا انگاری معاصر نیست

 های اخالقنگره -3-2

-چه را که تحلیلنهاده است. او هر آن »خواست قدرت«واقعیت و حیات را بر  بنیادنیچه 
ی قدرت باشد ی زندگی و افزایندهچه را که تأییدکنندهی قدرت باشد منحط و هر آنبرنده

ی اخالق است. اساساً، از ن رو نزد نیچه، قدرت، معیار حقیقت و سنجهداند. از ایواال می

وجو جست» اخالق«ی نظر نیچه، ردپای خواست قدرت را در روابط انسانی باید در مقوله

ای یا اخالق کند: اخالق گلهی متفاوت و متعارض تقسیم میکرد. او اخالق را به دو دسته

 ان:بردگان؛ اخالق برتر یا اخالق سرور

های نازک و درشت که تاکنون بر روی زمین فرمان گذاری میان بسیاری اخالقوبا گشت

رانند، [...] سرانجام دو نوع بنیادین از اخالق بر من آشکار شد، و یک فرق اند و هنوز هم میرانده

: 1376(نیچه،  اخالق سروران است و اخالق بردگانچه هست بنیادی از آن میان برآمده است: آن

256 .( 
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طلبی انسان شود که ریشه در قدرتبرای اخالق خاستگاهی طبیعی قائل می نیچهدر واقع  

ها را به دو ، انسان»اخالق بردگان«و  »اخالق سروران«بندی اخالق به دارد. او با تقسیم

کند که هر کدام از این دو دسته، اخالق خاص خود را دارند؛ سروران، دسته تقسیم می

رمآبانه دارند. این گروه به توان و قوای خود اعتماد دارند و روَاخالقی غرورآمیز و سَرفتار و 

آیند و از تسلیم و سرسپاری به دورند چراکه یات خود برمیدر صدد ارضای آرزوها و تمنّ

آفرینند. در حالی ی خویش میهای خود را از دل زندگانی و نیروی سرشار و آفرینندهارزش

ها و مصائب زندگی هستند، قدرت و ارزش ت، رفع ترس و طرد رنجپیِ امنیّ که بردگان، در

(همان: دانندانبَری مطلق میکنند و پیروزی را در خودشکنی و فرمخود را سرکوب می

توان گفت: نیچه اخالق مورد نظر خود را بر اساس خواست قدرت که ). بنابراین می256

اگر نیکی و بدی وجود معتقد است ه طور کلی ب کند وی اوست، طراحی میبنیاد فلسفه

جیده ـاد سنـها بر این بنیـسوب به خواست قدرت است و نیکی و بدی تنـدارد، تنها من

نیک «اند تا تجویزی؛ هایی توصیفیواژه ،بیشتر ،»بد«و » نیک«ی شوند و اساساً دو واژهمی

 درت را در انسان. بدکند، خواست قدرت و خود ق؟ آنچه حس قدرت را تشدید میچیست

 ).28(همان:  »زایدچیست؟ آنچه از ناتوانی می

بیند. از نظر وی، جهان ر اراده میی نیرو و تصوّدیگر: نیچه جهان را به مثابه عبارتیبه 

ی ما خواست قدرتیم و خواست قدرت، همان جهان نیروهاست. خواست قدرت است و همه

است: نیرو: کنشی/  دیدگاه نیچه، بر دو گونهاین نیروها و خواست قدرت هم، خود، از 

واکنشی؛ خواست: تأیید/ نفی. از گذار این دوگانه در نظرآوردن خواست و نیرو، دو گونه 

در ی تأمّل انتزاعی، برده«آید: میگذاری که نمایانگر دو روش فلسفی است، به دست ارزش

 ). 77: 1392(هارت،» مقابل ارباب شور و عمل عینی

 های جانگردیسید -3-3

آموزاند که چگونه جان باید از  ، از زبان زرتشت به ما میچنین گفت زرتشتنیچه در کتاب 

ی شیر به  ی خویش گذر کند و با خشونت وحشیانهی انقیاد و بندگی شترگونهمرحله

های کهن بپردازد و آنگاه با پویش کودکانه و معصومیت و  ها و شکستن لوح واژگونی ارزش

های  ی خود و با داشتن خواست قدرت، دست به آفرینش ارزش شده هیِ جانٍ کودکگنا بی

ی نیچه، . بنابراین مراتب یا مراحل دگردیسی جان در فلسفه)37 -39: 1393(نیچه،  نو بزند
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از  ، انسانجان ترتیب، با طی مراتب دگردیسیبه ترتیب: شتر، شیر و کودک است. بدین

 آید. ان نائل میاخالق بردگان به اخالق سرور

 ری در بینش تراژیک اخوانروَی اخالق سَنگره -4

گردد که در آن، ای از هستی و حیات منسوب میی ویژهی تراژیک به جلوهاساساً واژه

کنند و یا دست کم انسان با نیروها و عوامل غالب بر خود، که البته سرانجام او را نابود می

 در جدال و کشمکش استرانه روَدلیرانه و سَسازند، کار میناتوانی و تباهی او را برایش آش

بودن زندگی، تناقضی داشتن اخالق سرورانه با وجود تراژیکبنابراین  .)84: 1377(وینی، 

مِهر «یا  »عشق به سرنوشت«تنها با یکی دیگر از مضامین فلسفی نیچه، یعنی: است که 

 هر آن چیزی استپذیرش کلي  ،»سرنوشت به عشق«مضمون  .است حلّقابل »سرنوشت

وسيزپذیرش دیونی ؛دهد که در زندگي انسان و جهان رخ مي
)2(

گونه که هست،  جهان، آن 

عشق به «اساساً، آن که معنای  .و انتخاب ءوکاست و بدون استثناگونه کم بدون هیچ

مام تمام زندگی را با ت »ی قدرتاراده«و  نیزوسیبا وجدِ دیورا فهمیده است، » سرنوشت

خطرها و بالهای  ازکند و در همان حال،  های آن روی می به لذّت پذیرد؛های آن میجنبه

 است که دیونیزوسی یموجودچنین فردی، به عبارت دیگر،  .گردان نیسترویآن نیز 

که موجودات ضعیف از آن هراسان و  -آمیز زندگیاز امور هولناک و مخاطره -هرآنچه را

 گویدپذیرد و به آن آری مید، میتوان جذب و هضم آن را ندارن اند و ظرفیت وگریزان

 بینش«یا  های رویکرد مثبت و دلیرانه از دید نیچه، ویژگی هااین .)94 -96: 1394(پیروز، 

ی تراژیک تقدیر بر هستی انسان و غلبه ترتیب دیالکتیکِ. بدینستاه زندگی ب »تراژیک

ای نیچه» سانـنرابَاَ«نتز ـبه س» عشق به سرنوشت«ا ی او در برابر آن، باخالق سرورانه

 انجامد.می

ی قدرت در مقابل تعارض که نیچه اخالق قهرمانی و سروری را ناشی از ارادههمچنان

طوف به قدرت او در ـی معگر ارادهداند، شعر اخوان هم، اغلب بیاناگزیستانسیال می

؛ بدین معنی که اخوان هرگز تسلیم رنج و ی آن استناپذیریِ سَروَرانهی تسلیمجلوه

شود؛ خواه این شکست، شکست از نبردی سیاسی باشد، خواه برآیند دیدگاه و شکست نمی

پذیر بیندیشد، رفتاری فعال که منفعالنه و کنشای فلسفی، اخوان تا پایان، بدون آناندیشه

-جبرپذیری و سرنوشتود توان گفت: اخوان با وجگرانه با آن دارد. بنابراین میو گنش
باوری
)3(

ی رنج و شکست، اغلب با آغوشی باز، در بستری ی پیوستهتجربه و 

اگرچه در اغلب اشعار اخوان، با حفظ  گوید؛غیرمتافیزیک، به تمامیت زندگی، آری می
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شود، اما او گاهی پس از  غایتی نیز دیده می ارزش حرکت، نوعی مفهوم بیهودگی یا بی

بودگی، بدون هیچ  پاسخ و گاهی میان شک و یقین از عبث های بی پرسشخستگی از طرح 

 گوید: بهانه و گرایشی، روشن و سرراست، به زندگی آری می

هر چه خواهی کن، تو خود دانی/ گر عبث، یا هر چه باشد چند و چون،/ این است و 

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

 ).178: 1370(اخوان،  »زیست،/ باید زیست!...

 بسیاری و کند می آغاز راکد عباراتی و فسرده واژگانی با را شعرش اگرچه اخوان نیز گاهی

 را ی»جوش جر و بی ی حادثه بی عمر« که -را جان نیمه نیهیلیسم فرد یک خصوصیات از

 پایان در اما کند، می بیان -است دهکر سپری »دلی خون« و »تپش« و »اضطراب« هیچ بی

 وجود با را زندگی رود در شدن سرازیر و مرزشکنی و سرکشی سیالن؛ و پویایی آرزوی

 :زند می فریاد تمام صراحت به آن، مسیر آسای سنگ های سختی

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

./ پیمودن بال و بیم پر راه/ دیدن، زبرها و زیر خوشا / ای.شدن سرازیر هدرّ بُوَد ور/ هموار،

 ).44: 1378 اخوان،( بودن ابدیّت گاهِ جلوه/ روز، و شب رفتن و رفتن شب و روز

 و زنده روح از را خود »خروشِ بی و خموش و آرام و ساکت عمر« به این ترتیب،

دیونیزوسی بخش زندگی
 

-می نزدیک اینیچه »ابرمرد« خصلت به گونه این و سازدمی لبریز
 .شود

ترین ویژگیِ اخالق سرورانه است چراکه از ی فلسفی نیچه هم، این، بنیادیدر اندیشه

و فرد با  کند اخالق چگونه شکل گیرد این زندگی است که مشخص می نگاه نیچه نیز،

 و ارزش یهنندک عامل تعیین ،شدن با زندگی و تأیید آن دلیل یکی به اخالق سرورانه،

از چگونگی تأیید زندگی و  سروراناخالقیات  یههمدر حقیقت، . خواهد بودآفرین  ارزش

 ،است» فراسوی نیک و بد«فردی که  ،نیچهاز نظر  و گیرد خواست قدرت سرچشمه می

با تمامیت آن،  باور دارد زندگی است که )Nietzsche, 1976: 343( »فردی با افق آزاد«

پس . )Gellner, 1964: 24(» روی یک شیب رو به باال«د زیسته شود اگرچه بای خوب و بد،

در برابر حرکت تاریخ طبیعت یا هر «پذیرفتنی نیست که  سروران،لحاظ اخالقی برای  به

  .)Gellner, 1964: 26( »ندنچیز دیگری عاجزانه زانو بز
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ای های اخالق نیچهرهنگهایی که توان دریافت که اغلب ویژگیمی ،با واکاوی شعر اخوان

شود؛ این ی شعری اخوان نیز دیده میدهند، در اندیشهبازتاب میوی  بینش تراژیکرا در 

نیاز به واکاوی  ،ی تطبیقی درست و متناسبها یا تظاهرات گاهی به منظور ارائهجلوه

ا و از همسانی نماده این تطبیق، امکان دارند و گاهی سنجانههای نکتهو تحلیل دقیق

معنی که ؛ بدینآیدفراهم می ی اخوان و نیچهدر اندیشه های واژگانی و معنایینشانه

چنان به نمادها یا اصطالحات نمادین های اخوان آنهای موجود در برخی از سرودهنشانه

اند که به نظر ما خود، نوعی استدالل قطعی است که با توجه به آشنایی نیچه نزدیک

    اش گرفت.دشوار بتوان از آن گذشت و نادیده ،نیچهی اخوان با فلسفه

های در گرایش تراژیک یبینشی اخالق سرورانه در ارادهن، در شعر اخواطور کلی، به

-شناسانهگرایی، آفرینندگی و نوگرایی و توجیه زیباییزدایی، نخبهنبردگی و نژادگی، تقدّس
نین بینشی است که اخوان، اصلِ فردیت چبا ایندر پایان، و  یابدی زندگی، بازتاب می

و هستیِ قلمرو هویّت واقعی های نژادی، به  پس از گذشتن از برداشتوی  زیرا یابد می

های  بخش زندگی، جدا از برداشت های گریزناپذیر و حرکت رسد و با مؤلّفهمی جمعی انسان

 .)224: 1387(براهنی، شود گاه شاعرتر می و آن شود رو می نژادی روبه

    
 های اخالق سروری در بینش تراژیک اخوان ثالثجلوه -1 نمودار

 و نژادگی نبردگی آزادگی در -4-1

چه از محتوای های سرورانه نیک نگریسته شود، آنداوریکه به فضایل و ارزشزمانی

آورد، این است که فضایل، کاربرد معیّن و دقیق ندارند؛ بلکه بیشتر ها سر برمیفضیلت

های نظامی، قهرمانی و در کل بر شادزیستن داللت گیرد که بر جنبهیی را در بر میمزایا

  aretaی تراز و حتی همسو با واژهها همدارند؛ مصداق تأییدی آن فضایل و ارزش

در زبان التین  virtus«(فضیلت) در زبان التین است.  virtus(مزیّت) در یونان باستان و 

 ).60: 1389(خزاعی،  »نیازمند قدرت جسمانی مردانه استت که هایی اسبه معنای فعالیت
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است که خود، به معنای خوب و واالنژاد، بزرگوار، » آگاثوس«ریشه با هم، هم aretaی واژه

  .)32 -33الف: 1388(نیچه،  دلیر و توانا است

ی مستقیم و آشکار احساس و های اخالق سروری، نتیجهدر شعر اخوان هم، جلوه

در خواست  های سیاسی،ی کنشگرایی شورمند اوست که در آغازِ امیدوارانهی ملّیشهاندی

شود و پس از مواجهه با شکست، گاهی به صورت خشم و ی پیروزی ظاهر میو اراده

 بار همراهان و رهبران پیشین نهضتنسبت به سکون و سکوت و حتّی گریز ذلّت خروش

و گاهی در اظهار و اذعان به نژادگی، عزّت  -است» یاخالق بردگ«ی بارز که نمونه -ملی

 د.شوی اخالق سروران، در برابر آنان، محقّق میو شرفمندی خویش به مثابه

ویژه، ایران ی چهل و بهبدیهی است از میان وقایع عهد اخوان، وضعیت اجتماعی دهه 

ترین این خّصی مشاز جملهای دارد؛ ، در شعر او بازتاب ویژه1332پس از کودتای 

نادر یا «ی سرودهسروری و بردگی است،  گر تقابل دو دستگیِروشنی، بیانکه به ها،سروده

این شعر، از طرفی، بازتاب  .ستپس از کودتا یانعکاس وضعیت جامعهکه  است» اسکند؟

یأس شاعر از اوضاع پس از کودتا و از طرف دیگر، بیان خشم و اعتراض او نسبت به 

دادند. خواری و خفّت تن زعم وی، با فرومایگی به ترس و تسلیم وکه، به افرادی است

جاست آندر گام نخست،  ی اخوان،ی اخالق تراژیک در این سرودهبنابراین بازتاب دوگانه

را فرومایگانی با  یجنبش ملّ ترِای طنزآمیز، رهبران پیشبا بیانی استعاری و اشارهکه شاعر 

  :دانداخالق بردگی می

 زنانسیلی نهان ست/ یاشده رسوا گونگونه و ستشده قوی/ وا کوبآسمان مشتهای

 ).22: 1390 (اخوان، ستشده گداییها  پست یآشکار/ کاسه یا

(آنکه در تفاوت ناپذیر و بی...)، مسئولیتنیز...هماخوان آنها را فراری (گوید آخر...پیرهاتان 

(چتر پوالدین ناپیدا کاند و جام زد)، ایمن و آسوده تای باال/ شانهخونش طال بود و شرف

در واقع،  .)31: 1397(جباری،  خوانَدهای دیگر گام زد) میدست) و ترسو (رو به ساحلبه

-های اخالق بردگان و میانکند، یادآور یکی از ویژگیها توصیف میچه اخوان از آنهرآن
 ی فلسفی نیچه است.مایگان در اندیشه

 مضمون را در جایی از شعر میراث هم تکرار کرده است: اخوان همین

، حتّی برای ی خونشان/ کرده جا را بهر هر چیز دگرنزد آن قومی که ذرّات شرف در خانه

 ).33: 1390(اخوان،  آدمیّت تنگ!



 اخوان ثالث کیتراژ نشیدر ب یاخالق سَروَر ینقد نگره /۱۴۰

 -با بیان و تصویرگری پاسخ منفی که در جواب درخواست مادرگام دوم، گاه در آن 

-اینی خود را دهد، آزادگی و مردانگِی سرورانهمی -یی و تسلیممبنی بر تالش برای رها
 :دهدگونه نشان می

گویدم بنویس و راحت شو ها/ مادرم استاده با چشمان تر/.../ بینم که پشت میلهباز می

ای/ من سری باال زنم چون ماکیان/ از پس نوشیدن کامهتو عجب دیوانه و خودبه رمز/ 

اخوان،  ( ند از افسوس سر/ هر چه از آن گوید، این بیند جوابهر جرعه آب/ مادرم جنبا

1390 :23.( 

این سروده، در ی خود را بودن و اخالق سرورانهنژاده ها،برابر آندر اخوان، در عوض، 

 کند:بیان می گونهاین

 ایم/ آبها از آسیاافتاده، لیک/مانده ناشریفان ما، سوار/ خشمگین،بی غبار این از شگفت در

 ).24 -25(همان:  ایممانده توفان و موج با باز ما

شدن اوضاع دست از بروز خشم و خروش در بند باال، اخوان، خود را، که حتی پس از آرام

خواند، می »ناشریف«آمیز، ای طنزگونه و  بیانی تهکّماشارهو با  »خشمگین«برنداشته است، 

خواهد ی بیانی، در واقع میشیوه ا وی با اینزیر که البته منظور از آن، شریف و نژاده است

به که  -رزمان پیشین خودبه شرافت و بلندپایگی خود در مقابل پستی و فرومایگی هم

اشاره کند و بدین  -اندجای مقاومت و تداوم بر نبردگی، اکنون گرفتار ترس و تسلیم گشته

ی البته به دسته وبه دشمن  نهضت ملیشکست  پس ازکه را عافیت طلبانی ترتیب 

ها و بردگان، در پیِ امنیّت، رفع ترس و طرد رنج زیرا د، رسوا کندپیوستن» اخالق بردگی«

کنند و پیروزی را در خودشکنی مصائب زندگی هستند، قدرت و ارزش خود را سرکوب می

 ).256: 1390(نیچه، دانندو فرمانبَری مطلق می

 روح و شود پیدا فردا شاید که ابرمردی ارد کهند تفاوتی او برای دیگر گوییدر پایان، 

 گجستگ اسکندر یا است  ایرانی ینادر خجسته بدمد، شهر این ی مرده کالبد بر حیات

 ابرمرد و برخوردار از اخالق سروران فرد، آن که است این تنها است مهم آنچه یونانی؛

 .آورد و فغان خروشخشم و تپش و ساکن را به تا این شهر بی باشد

!/ امید شد، نخواهد پیدا نادری /شود پیدا دیگری تا کن صبر/ دگر فردای: گویند می باز

  ).25: 1390اخوان،(شود  پیدا اسکندری کاشکی

در  گرایانه،فارغ از اشارات مستقیم ملی های اخوان که وی در آن،سرودهدیگر از یکی 

آزادگی اخالق سروری و   جایگاه راوی، نگرش اخالقی خود را نسبت به اخالق بردگی و
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در این شعر،  است؛» گرگها و سگها« شعر، کنددستگی، به مخاطب القا میدر نوعی دو 

. آنهاست از ای استعاره که خودِ عنوان شعر، کند می اشاره ها آدم از دسته دو بهاخوان، 

 برای هنیچ که هایی ویژگی به کند، می توصیف برایشان هاآن خود زبان از اخوان که حالتی

 نزدیک بسیار شمرد، می »سروران« و »بردگان« یعنی ها انسان متفاوت تبار یا دسته دو

 و پُروحشت و تاریک توفانی، و سرد فضایی را، حاکم فضای ابتدا شاعر شعر، این در است؛

 را آنها حال گرگها، زبان از سپس و سگها زبان از آنگاه و کند می توصیف فسرده و رحم بی

 تمام طلبی با راحت که را خود خشمناک، و سرد فضای این وجود با سگها: کند می توصیف

 و »ارباب« ی »سفره های مانده ته« به و رهانده طغیان و مخالفت مقاومت، رنج از

 کنند، می »تحمّل« را او بندگی »شالق« »دردناکِ« بار و اند شده خرسند »استخوانی«

 و انگیز رعب« فضای این در گرگها اما. )30: 1378(اخوان،  نامند می باک بی و نیکبخت

 از است، کرده »نیستی بالی« به محکوم را آن شب تاریکی و »پُرسوز سرمای« که »وحشی

 :بینند می پُرتشویش و ناآرام و پناه بی کامالً را خود سویی

انگیز و وحشی/ شب و صحرای زمین و آسمان با ما به کین است/ شب و کوالک رعب

(همان: کند بر دشت و بر ماو سرما/ بالی نیستی، سرمای پرسوز/ حکومت میوحشتناک 

32( 

 :دهند می خبر دشمنانشان وجود از خود آگاهی از دیگر سوی از و

... آتشین سالح.../...  دشمن سومین...  اینک.. و/.../ جوع آتش این: درون سرما،: برون

  ).32: 1378اخوان، ( رحم بی... رحم بی

 سروران، چونان تا گشایند می آنها بر را پویایی و طغیان و تحرّک راه واقع در ندشمنا این

 در و دوان، باد، چون همیشه و همچنان ها، رنج سرمای و ها سختی برف بر »آزاد و آزاده«

 :باشند رها و آزاد زندگی رود

/ را آزادگی عزّت ولیکن./ باد چون برف، بر سر آسیمه دویم/ خورده زخم گرسنه، سرما، درین

 .)32همان:( آزاد آزادیم، نگهبانیم،

  زداییتقدّس -4-2  

ی شکست در شعر اخوان ، فضای کلی غالب بر شعر توان گفت: تجربهدر نگاهی کلی، می

آمیز و اغلب ُپرتردید بدل کرده است که تنها مقدمه یا او را به فضایی انتقادی و عصیان

خواهانه و در مدارانه و آزادیهای معاصر انسانای برای پرورش و گسترش اندیشهشیوه



 اخوان ثالث کیتراژ نشیدر ب یاخالق سَروَر ینقد نگره /۱۴۲

توان است و نه انکاری کفرآمیز. بنابراین می» اخالق سروری«ی نتیجه، پیوستن به ایده

شناختی خویش های هستیگفت: اخوان نه در پیِ انکار بلکه به دنبال یافتن پاسخ پرسش

وان، هر دو در بخشی از آثار نیچه و اخبا همین هدف،  ).13-81: 1392(رک: حیدری،  است

های نوین، برای های متافیزیک کهن و خَلق ارزشکردن ارزشخود در راستای ویران

هایی خاص زداییصورتی روشن به تقدّسی ابرانسان، گاهی بهرسیدن به اخالق سرورانه

نه از های آشکاری با هم دارند که در ادامه، به دو نمواند که از قضا همسانیدست یازیده

 کنیم. ها اشاره میآن

 ضرورت گناه در ضرورت سرنوشت -4-2-1

ی نیچه، به نوعی، در تعارض با یکی از مسائلی که هم در شعر اخوان و هم در اندیشه

 مفهوم جایگزینيِهای تئوریک، مطرح شده است، های معمول و خوانشمآبیمقدّس

و یکی از » گناه«ی از مسئلهیک است که خوانشی تراژ» گناه«جاي سرنوشت به ضرورتِ

است چراکه در خوانش تراژیک، » تصدیق تمامیت زندگی«های رهیافت ترین شیوهبنیادی

نیچه در رو گردد؛ از اینناپذیر از این تمامیت معرّفی میی بخشی اجتناببه مثابه» گناه«

م زیرا براي انجام آن توانیم خیر و شر را انتخاب کنی ما نمي این باره، بر این باور است که

توانیم وجود انسان را مجرم بدانیم، زیرا او در انجام کاري که  ما نمي ؛ همچنینآزاد نیستیم

ی وقوع خطای نادانسته تعارض شرط و الزمهو پیش )246: 1380(نیچه،  نیستآزاد کند  مي

، و کرانمندی و تضاد اگزیستانسیال میان دو قلمروی آسمان و زمین، خدا (خدایان) و انسان

چون و کران و نامحدود او و در یک کالم: نقش بیو محدودیت آدمی در برابر خواست بی

چرای سرنوشت و تقدیر
1

 یدر این باره، اخوان نیز در سروده). 38: 1398(فتحی، است 

، به این موضوع اشاره ..».دیدند می آغوش لذّت و پوش و خورد پیشین مردم را زندگی«

خوانَد، می» لغزش«و » جنایت«و » جُرم«، »عُرف و سنّت و آیین«چه را کند و  آنمی

 داند:ضرورت تقدیر می

نیک،/  بجویی گر را کنون بدآیندِ جُرم/ این این :بگو خواهی می که جنایت، یا این

حاجات./  همان پیداست،/ از ایچهره گُنگی، دگرگون یدریابی،/ مغلطه و بینی گمانبی

غافل چشمِ ظاهربین،/ چشم  پیشِ بدینسان هاست؛/ کهضرورت جبر مانه بینی گمانبی

: 1370(اخوان،  قانون، چشمِ عرف و سنّت و آیین،/ ناپسندی، لغزشی گمراه و شیطانی است

139.( 

                                                           
1. moira 
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-خالصه نمیگناه، مضمون ژیک اخوان در این سروده، تنها در اشاره به عالوه، بینش ترابه
، به بیان »مردم پیشین«سخنان  تأییدضمن ، ین آنشود؛ اخوان در  کل بندهای پیش

 امیال و نیازهای غریزی و اذعان به اهمیت پاسداشت خاطربهآمیز اصالت آنان ستایش

 :پردازدهای غریزی وجود انسان، اغتنام فرصت و ... میجنبهو زمینی  زندگیِ

گفتند، می راست کشبی که دارم یقین گفت/ من ساناین از بسیار توانمی آری .../ آری

 : 1370(اخوان،  گفتندمی خواستمی جست، تنمی دل که هاییهمان پیشین؛/ از مردم

137(. 

رمق و گرفتار یأس و پوچی ی خود را، بیدر عوض، او هم، همچون نیچه، عهد و زمانه

 بیند:می

ا از ههها بر آرزو بسته/ دستارنگ است/ همگنان را رلیکن اینجا زندگی محدود و بی

 ).137(همان:است ها تنگها کوتاه/ عرصهخواست

و دیگر  شده» قربانی«خواند که می» میشیالغرک«را » حقیقت«هم، اخوان در پایان 

ای، خبر از ی نیچه»مرگ خدا«ی توان به آن بازگشت چراکه او هم هماوا با بیانیهنمی

 دهد:می» شدن حقیقتقربانی«

 ).140(همان:  ستبانیمیشی که قرالغرکو حقیقت، 

 .دهدای دیگر از رویکرد تراژیک خود را به مخاطب نشان میجنبهاخوان گونه، و بدین

 اخوان» خداوندیپهندشت بی«در ای ی نیچه»مرگ خدا« -4-2-2

، در خَلق اخالق سروری در بینش تراژیک فلسفی نیچه هایایدهترین یکی از کلیدی

فهم تفکّر فلسفی او نیز نقش بسزایی دارد. در واقع، از است که در » مرگ خدا«ی قطعه

و » ابرمرد«های نوین خویش همچون: است که نیچه دیگر ایده» مرگ خدا«ی دلِ ایده

کشد میها را پیشی ارزشگذاریِ دوبارهسازد و ارزشرا برمی» ی معطوف به قدرتاراده«

کند و بر این باور است ی طراحی میو معنای زندگی را در راستای اهتمام به زندگی زمین

ها هستیم خودی خود، فاقد معنا، هدف و ارزش بیرونی است و این ما انسان که هستی به

در حقیقت، ). 192 -194: 1380(نیچه،  کنیمرا معنادار میزمینی خود آنکه معطوف به زندگی 

کند؛ یاد می» مرگ خدا«به ی زوال و تباهی باور به جهان دیگر و عالم برین، نیچه از واقعه

هایی که با نام حقیقت برتر، به نماست؛ ارزشهای دروغین حقیقتمرگ خدا، مرگ ارزش

 پردازد. نفی واقعیت زندگی می
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خوبی در به اوهای دیدگاه غیرمتافیزیک که نشانه اخوان، یکی از شعرهایی اشعارمیان از 

ای آشکار  در این شعر، اخوان، به گونه است.» چاووشی«آن قابل دریافت است، شعر معروف 

 این کند؛ در و پنهان، مسیر حرکت و سفر زندگی خود را راهی غیرمتافیزیک معرّفی می

 راهی پیمایش آغاز بر تصمیم و نالد می خود کنونی جای و محیط از یکسره شاعر شعر،

 راه سه است، ناالن و ناخرسند خود اکنونِ و اینجا از او مانند کس کههرآن به و دارد دیگر

 : دهد می نشان را هم از متفاوت

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

 ).64: 1378 اخوان،( فرجام بی برگشت، بی راه: دیگر سه

 راه این توصیف و تعریف به سپس گزیند و برمی را فرجامیسوم یعنی بی راه خود، اما

: 1393(میرشکاک، »یک از این سه وضعیت، نشانی از تقدس نیستدر هیچ«پردازد. اساساً  می

 جدا آسمانی و متافیزیک مسیر از را خود انتخابی مسیر آگاهانه شعر، از بند این در او ).281

 جمله از را خود و دیگران و »مسیح چراگاه« را »پاک آسمانِ« آمیز، طنز لحنی با و کند می

 در. است نفهمیده را آسمانی راه این ی اِفاده نه و اصالت نه هرگز که نامد می »زشتانی«

 آسمانِ« و »مسیح« همچون استعاراتی از آمیز طنز ای یابی بهره با بند این در شاعر حقیقت،

 :کند می اشاره آنها زندگی راه و طلب راحت مدارانِ دین به »پاک

 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 ندانند هرگز من

 ).65: 1378 اخوان،

 درک و آنها »پدر« شناختن به قادر هرگز او که نکته این بیان با رسد، شاعربه نظر می 

 تأکید متافیزیک راه یک اصالتی بی بر حقیقت در است، نبوده راهشان و آنان »ثمر و سود«

 پهندشت سوی به« که خود سفر سوی و سمت به نیز تر پیش بند در کههمچنان. ورزد می

 :کند می اشاره ،»ست خداوندی بی

 و 65: همان( ست خداوندی بی پهندشت سوی به./ ... / نیست آسمانها سویِ به هرگز سفر کاین دانی تو

64.( 

 که »پاک آسمانِ« جای به را خود سفر مقصد اخوان چرا که اینجاست پرسش اما

 چرا اصالً و نامد می »خداوندی بی پهندشتِ« است، »دیگران و مسیح چون کسانی چراگاه«

 خواند؟ می »پهندشت« را خداوندی بی عالم

 های متافیزیکیارجاع انکار در شگفت طرزی به اخوان گویی شعر، این شهادت به

 حاضر، عصر در نیچه نظر است چراکه به پیمان هم نیچه با ،ظهور اخالق سروری برای
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 حقیقت، او در مراد فرارسیده است که »خدا مرگ« اند و شده ارزش بی ها ارزش ی همه

 یعنی ،»است مرده خدا« و است جهان و زندگی به نسبت مسیحی اخالق و دیدگاه مرگ

 ی نقطه به متافیزیک و است شده حیات فاقد و تأثیر بی آن های ارزش و فراحسّی دنیای

 ایمانیِ بی معنای انکار ضمن نیز، هایدگر ).Richardson, 1974: 362( است رسیده پایان

 »خدا مرگ ی استعاره« در خدا از منظور: «است معتقد نیچه، کفرآمیز ی استعاره از صرف

 با کلی طور به نیچه تفکر در مسیحی خدای و خدا بلکه نیست، مسیحی خدای صرف

 و »ها ایده« قلمرو برای است نامی »خدا« رود؛ می کار به فراحسّی عالم ی مشّخصه

 ی فلسفه خصوص به و باستان یونان حکمای زمان از فراحسّی قلمرو این ،»ها آل ایده«

 و شد پنداشته سعادت و حقیقی عالم ماوراء، عالم آن مبنای بر و کرد پیدا اعتبار افالطونی

 ظهور با پنداشت این سپس، و). 263: 1378 هایدگر،( »شقاوت و سفلی عالم حسّی، عالم

 و رمقی بی به خداوند به ایمان مسیحیت، در نیچه بیان به یافت؛ ادامه مسیحیت

 یا( بهشت به ورزیدن اعتقاد ی وسیله به آن جبران و انجامد می آدمیان زندگی مایگی تُنُک

 جسمانی حیات حیثیت و ارزش از) »دسترس از بیرون های آینده و ها گذشته  سرزمین آن«

 حسّی زندگی شمردن خوار و پست به را ما مسیح دین چون که این سرانجام و...  کاهد می

 و دارد واقعیت جهان در چه آن« آمیزِ تعصّب و قشری تحقیرِ نوعی به کند، می سفارش

گوید: ر، اخوان هم در جایی میاز سوی دیگ). 410: 1382 کاپلستون،(  شود می منجر »هست

و ریشه داشتن در خاکی؛  به اعتقاد من آنچه مهم است، اتّکاء به زمین و انسان است«

 آن در که عالمی است بنابراین بدیهی ).55: 1383(اخوان،  »انسانی. والسّالم.خاک، خاک 

 حیات راه سر بر زاهدانه آرمانِ و پرست ِریاضت دین بلندِ حصارهای و نابجا های محدودیت

آرمان آسمانی و  هر قید از آزادگی و رهایی »پهندشتِ« همان باشد، نگرفته قرار آدمی

 هر با تندی به گویند، می سخن آن از نیچه و اخوان که دینی واقع، در. است متافیزیک

-اسم از پس بالفاصله اخوان رواین از است؛ نبرد در اصیل و طبیعی زندگیِ نبض جنبشِ
 سرزمین این در را خود حال ،»خداوندی بی پهندشتِ« یعنی خود، سفر قصدم از بردن

 :کند می توصیف گونه این بخش، زندگی ی زنده

 پهندشت سوی به/ ... / نیست آسمانها سوی به هرگز سفر کاین دانی تو

 افتند خاک به پرپر و پژمرده اخترش هزاران/ نبضم جنبش هر با که/ ست خداوندی بی

  ). 64 و 65 :1378اخوان،(
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 را خود زندگیِ نبض متافیزیک، عالم انکار از پس گویی بند، این پایانی ی جمله در شاعر

 ی مرحله در ایگونه که ابرانسان نیچههمان بیند؛ می پُرشور را خود زندگانیِ و درجنبش

جدید بر  های ارزش گذشته و وضع سنن از رهایی از ناشی که -مثبت یا فعال نیهیلیسم

 به ، ادامه در نیز اخوان نماید،رخ می -)38: 1387 مددپور،( د پاسداشت زندگی استبنیا

 : پردازد می مقصد خویش گرمیِ و شادی و شور توصیف

 بسانِ/ دیدارش، که سرزمینهایی سوی به./ بگذاریم راه در قدم./ برداریم توشه ره بیا

 و سرد و پیر دارم؛ که خونی این نه /بیدار، ی زنده نشیطِ خونِ رگم در دَوانَد/ آتش، ی شعله

 ). 65: 1378 اخوان،( بیمار و تیره

 ی زندگیشناسانهتوجیه زیبایی -4-3

 عالم امیدبخش جریان و شور زندگی در پیِ انکار توصیفپس از  ی باال،، در سرودهاخوان

صیرورت زندگی، رود مقوالت یا مفاهیم انگیز، شگفت و روشن ای گونه بهمتافیزیک، 
)4( 

 و

 زند می پیوند هم به منسجم و وار اندام ای گونه به هنر، و شناسیییزیبا ی مقوله با را ابدیت

 خواند: می »شعر« سرزمین را مقصد خود و

 آن در و./ تردامان دریای از روشن شهری روییده گل چو/ گویند می که آنجایی به

: 1378اخوان،( آن از شعر الِب بلورین برگ و گل روید و روید دایم که/ هست، هایی چشمه

68(. 

 یک است، داده اخوان که صورتی به شکست، به شهادت« اساساً، در بینش تراژیک،

 در پیروزی به تبدیل را آن و گرفتن را شکست ی اولیه ی ماده یعنی :است بزرگ پیروزی

زد نیچه شناسی و هنر ن زیباییتمایل به که همچنان ؛)238: 1387 براهنی،( »کردن هنری اثر

شود بلکه به  تنها به یک صورت یا ساخت هنری یا حتی هنر چونان یک کل، محصور نمی

در واقع، نیچه از معنای  گردد.تبدیل میای فراگیر برای زندگی  آرزو و اشتیاق فلسفه

و جوی فراانسان، هنر را با مسائل رود و در جست شناسی فراتر می محدود زیبایی

چراکه معتقد است: ) 70و  71: 1393آرانی،  (محبوبی دهد دمی پیوند میاگزیستانسیالِ هستیِ آ

 )101(همان:  »شود شناسانه، هستی و جهان جاودانه توجیه می تنها چونان پدیداری زیبایی«

دارد رسد که همین ناتوانی انسان در برابر قطعیّت تقدیر، نیچه را بر آن میزیرا به نظر می

انداز است ازی زیباشناختی، قابل توجیه نیست و تنها از این چشماندکه: زندگی، جز با چشم

توان به گذار نیهیلیستی، یعنی: گذار از انفعال و توقّف به فعلیّت و حرکت دست که می

 ). 38: 1398(فتحی،  یافت اگرچه هرگز نتوان به غایتی معلوم و مقطوع نایل شد
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 به نیالوده نابِ طبیعت با پیوندش ضرورت و ضدتئوریک، با بیانی تراژیک اخوان سپس

 در را »زندگی به گویی آری« و شادی گرمِ خونِ که را، عقالنی و متافیزیکی های مصلحت

 :زند می فریاد گونه این سازد، می جاری هایش رگ

 سرزمینهایی سوی به/ ندروده کِشته، کس نه که زارانی سبزه سویِ به/ بسپاریم راه تا بیا

 نگذارد که/ صحرایی، شاد آفتابِ سوی به/ .../ ست دوشیزه و بکر بینی هرچه آن در که

 ).69: 1378نیچه، (جایی خویشتن گرمِ خونِ از تهی

 گرایی نخبه -4-4

اند که دیگران در حقشان  نه کسانی بوده«سرچشمۀ حکم نیک و ارزش  نیچه،از نظر 

و قدرتمندان و بلندجایگاهان اند. یعنی بزرگان  بوده» نیکان«اند؛ بلکه این خود  کرده» نیکی«

و بلنداندیشان که خود را و کردارشان را نیک حس کردند و نیک شمردند؛ یعنی برتر از 

(نیچه،  »اندیشانه و همگانی و فرومایه ستدیگران دانستند در برابر هر آنچه پست است و پ

1388 :28.( 

رویکردهایی مستقل از  توانرا نمی گرایی نخبهو  فردگراییدر شعر و سخن اخوان نیز، 

ی مدرن ایران، گرایش به فردیت در سطح نخبگان چراکه اصوالً، در جامعه هم تصور کرد

طور کلی، به. )51: 1394(زرقانی،  بود» های خلّاقظهور جریان«ای مثبت داشت و آن، نتیجه

 وران،سر ی ویژه که نماید می رخ ایبرگزیده »من«ن چونا اخوان شعر به فردیت در گرایش

 مطلق روح یا اجتماعی برتر وجود یک ی ه نمایند و نمود شاید و است بزرگان و نخبگان

 و پست و کر و کور گمراه، و غافل مردم مقابل نقطه که باشد...  و آرمانی انسان و انسانی

 خوان« ،»برف« شعرهای در جمله از امید، شعر در که عتابی و خطاب اصوالً. است ضعیف

 همین سبب به همه زند، می موج دیگر، بسیاری و »خطاب« ،»اسکندر؟ یا نادر« ،»هشتم

 نشان تنها و اعتبارها و ها راستی ی همه ی سنجه که اوست ی»برگزیده منِ« های ویژگی

 مختاری،( »است من یا آرمانی حضور همین با فقط هست حقیقت هرچه« زیرا است حقیقت

 ی دیرینه روش و منش همان شاید امید، عرش در نگرش این خاستگاه البته ).538: 1379

 و یابد بازمی ممتاز و ویژه افراد در را خود آرمانی اندازهای چشم ی همه که ماست ی جامعه

 مرید که معنی بدین دارد؛ ما ی جامعه و فرهنگ »رمگی -شبان« گرایش در ریشه خود این،

 و سر قهرمان، پیشکسوت، راد،م پیشوا،« و شبان نیازمند گَله و است مراد نیازمند همواره

 همراهان و مردم برای امید که تعبیرهایی و »بینش همین دل از همه ،... و ساالر و سرور

 است برآمده گرایی نخبه دیدگاه چنین از غالباً برد، می کار به...  و شکست و مبارزه در خود
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 یا و شبانان از دچن تنی به گویی شاعر زیر، شعر در نمونه، برای ).543 و 544: همان(

 :کند می اشاره تاریخ آوران پیام

 گم تو شبان/ خفت فرمند زرتشت رفت، علی/ ... / نیست پاک کودک آن دیگر زمین

 دگر/ زمین بر کسی »من« جز ست نمانده/ نهفت نیروانا شب اندر رخ/ پاک بودای و گشت

 ).114-118 :1391 اخوان،(/ ...پلیدآستین و بلندآستان/ نامردمان و ناکسانند

 خوان چاووشی اکنون من: «گوید می خود اوستا این از ی مؤخره در نثرش، در جایی و

 و امروزین بهزیستی کاروان آزادگی، و آزادی و رادی شرف، و بیداری کاروان کاروانم، این

 به روز هر که زندگی برای بنیادی و اندیشه، جاودانگی و ابدیت کاروان. امروز درخور

 ).157: 1360اخوان، (...» شود می نو زیستن نیازهای و اتحاج اقتضای

 کاروان را بقیه و پیشرو و سرور را خود سخنش، در هم و شعر در هم اخوان، گونه، بدین

 که هنر اوست چراکه اوست ی عهده بر آنان بهزیستی و بیداری ی وظیفه که خواند می

 گونه که درهمان دهد می نشان نهاآ به را آزادگی و آزادی راه و آفریند می را ها ارزش

 به بدون نیاز  داند ومی ها ارزش ی کننده تعیین را خود انسان واالی نوع سروران، اخالق

 های انسان عالوه، سروران،به. گرددهای خود می ارزش و خالق داور خود، دیگران، تأیید

 که بردگان اما تاس خطرکردن و باکی بی جسارت و بارزشان ویژگی هستند که نیرومندی

 کاپلستون،( اند مایه فرو و ترسو ضعیف، دهند، می تشکیل را بشری ی جامعه اصلی ی توده

1371 :153.( 

 رسیم می »رند برابر من« اخوان، به شعر در »من« های گونه از دیگری ی گونه در

 ی زیدهبرگ من اگرچه است؛ »برگزیده من« از باالتر ای پله که) 547 -557: 1379مختاری، (

 از اما است، خویش به منحصر های ویژگی ی دارنده و بافته جدا ای تافته نظر، به اخوان

 رفع و دیگران به ها ویژگی این سرایت امیدِ و امکان که پیداست شاعر عتاب و خطاب

 همراه دوباره برای سرکاروان امیدِ که است بدیهی. دارد وجود همچنان برگزیده من تنهاییِ

 افرادِ دیگر همچون نیز، او که معناست بدین کاروان با شدن یکی بهتر عبارت به یا شدن

 ها ارزش این ی سایه و است پایبند کهن و سنتی باورهای و ها ارزش به هنوز کاروان،

 انسان اخالق« به اخالق، هایبندی و نگره دسته در انسان، این. است همراه او با همچنان

 واپسین« و »انسانی بسیار انسانی« از باالتر ای مرتبه در چهاگر او. گیرد می تعلّق »برتر

 برتر، انسان این. است نرسیده »ابرانسان« مقام به هنوز است، اما گرفته قرار »انسان
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 بنیانشان و پایه بدون را سنّتی وظایف است و پایبند کهن های ارزش و اخالق به همچنان

 ).133: 1376 سوفرن،( کند می حفظ

 هوشیار و بیدار گردند، بالغ و رشید خاصه، و عامه از همگان، که روزی آمد خواهد و«

 یعنی...  است چگونه دنیا که دریابند و کنند، پیدا نجابتی و احساسی و عقلی رشد شوند،

 آزادزنان و آزادمردان ی همه همگان، اندرون در ظهور و بعثت این که روزی آمد خواهد

 ).157 :1360اخوان،( »دهد روی راستین

 و مردم به تعمیم قابل و است فردی ی نمونه یک صرفاً اخوان، »رندِ برابر من« اما 

 و یگانه و فرد به منحصر بسیار را رند مفهوم گذشتگان، هم و اخوان هم. نیست عام انسان

 ای مرتبه اش، مرتبه و عامه عوالم از فراتر بسی عالمش که اند پنداشته غیرهمگانی

 زهد اعمال راه از نه و مصلحت و شریعت طریق طی با نه را مرتبه این او است؛ فراانسانی

 ملک عالم در اندیشی صالح و شریعت اجتماعی احکام به نسبت قیدی بی با که پارسایی، و

 به شوریدگی و سامانی و سر بی و خرابی با کالم یک در و زاهدانه اعمال ترک راه از و

 خود. است رند مرز و حدّ بی ی اراده و قدرت نمودِ ها ویژگی این واقع در. است آورده دست

 : گوید می چنین »آفاقی ابررندان« از تعبیر در اخوان

 است بزرگواران و بزرگان و بزرگی عالئم و اوصاف از این گفت توان می کلی طور به«

 »گویند می سخن بشری فوق بشری، نوعی، عمومی، واالتر برتر، »دیگر من« از  غالباً که

 تبدیل و دگرگونی با خود که است نیچه ابرمرد (ابرانسان) همان این). 113: همان(

 دگرگونی« این و. یازد می دست جدید های ارزش و اخالق خَلق به کهن، سنتیِ های ارزش

 . است )40: 1386 دولوز،( »قدرت خواستِ« در اثبات پیروزی و شدن پویا معنای به

 :است کرده وصف چنین را آنان نیز شعرش در

 مست آفاق، همه ابررندِ/ اعصار عصیانی حیرت و قرون جاوید هوش بر دیگری درود

 ).  52: 1360اخوان، ( خیام راستین،

 اخوان ی»برگزیده من«سازانه، در نگاهی بومی :گفت بتوان شاید شد، گفته آنچه به توجه با

 نه خود زرتشت«. است نیچه »زرتشت« با سنگ هم است، »کاروان خوان چاووشی« که

 هویت زرتشت. نیست ابرانسان خود اما است، ابرانسان آور پیام او خدا؛ نه است، انسان

 و) 55: 1392 روزن،( .»ابرانسان و انسان میان چیزی نامتعیّن، است انسانی او ندارد؛ ثابتی

 . نیچه »ابرانسان« معادل اخوان، »رند برابر من«
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 های جاندر دگردیسی و نوگرایی آفرینش -4-5

و گری زیرساخت آفرینشدارای چه در مباحث پیش گفته شد، ی آنهرچند که همه

ی اخالق سروری در بینشی در راستای پرورش روحیه ،ی شعری اخواننوگرایی در اندیشه

ای شگفت به نیز، به گونه» برف«ای دیگر، یعنی: در شعر ، اما وی در سرودهاست تراژیک

شود و به معنای ی فلسفی نیچه، نزدیک میدر اندیشه »دگردیسی جان« ضمونم

 درجا خالی از لطف نیست؛ که تحلیل مختصری از آن در این رسدتبارشناسی اخالق می

 آلود برف راهی در که پردازد می کاروانی با »من« همپاییِ داستانِ روایتِ به شاعر، شعر، این

 ی برگزیده منِ این. نهند می گام اند، هگذشت آنجا از از آنها پیش که دیگرانی ردّپای بر

 اقراری هیچ کاروان اعضای دیگر همچون گذشتگان ردّپای جستن به اگرچه شاعر،

 وجود و به خواند می »آزاد و آزاده شیرمست، گرگیبرّه« را خود ای جمله در  حتی و کند نمی

 یاد همراهانش و ودخ از »ما« جمع ضمیر با اما کند، می اشاره وجود خود در شادی و گرما

 اخوان آن، از پس. داند می همگام آنان با را خود سفر این در که رسد می نظر به و کند می

 آزادگی و آزادی نماد گویی که گوید می سخن خود، با غمگینی پیر لک لک های درد دل از

 کرده زنیا بی »جستنره و آیین خفّت« از را او که است نوینی های ارزش و ها آیین خالق و

 :است

 از پیش جسته جایی نه کس/ ... / پروازی یکّه نشاط و/ برومندی، سرشار ایام باد یاد

 در من که آن/ جستن، ره و آیین خفّت از نیاز بی/ کس، از بعد رفته راهی نه من/ من

 ).116: 1378 اخوان،( بود آیین کردم، می من که آن و/ راه نوشتم، می

 و »شیر« و »شتر« ی مرحله های ویژگی به ای اشاره وییگ پیر، لک لک این سخنان در

 های عبارت آید؛ می بیان به زرتشت زبان از که است اینیچه جان دگردیسی ، در»کودک«

 گانه سه مراحل این در »شیر« ی مرحله به ، گذشته »راه و آیین از نیازی بی« و »پروازی یکّه«

 اشاره آفرینندگی قدرت و »کودک« ی مرحله به »او کردار بودن آیین« و» درنوردیدن راه« و

 :گویدمی و آید می خود به گویی لک، لک های دل درد شنیدن با شاعر »منِ« کند. سپس می

 خویش با گاه گاه/ پای نهادم می آنها« بر که/ ردّپاهایی از شرمگین.../  دیگر ولی من

 آسا دُرَفش را دلیرت کی/ بُز؟ پیشواشان هایِ گله این از شد خواهی جدا کی:/ گفتم می

 ).117: همان( خویش؟ از پای جای گذاری تا/ پیش؟ فرستی

 گیرد: می سر از شادی دیگر بار گشته، آگاه خویش قدرت به ،»من« این که اکنون و
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 زیر/... / بودم شبان هم بودم گله هم خویشتن/ پرت، گوسپندان و بزان از اکنون دیگر

 چه/ هشتن، ای تازه نقش خویش از قدم هر.. / / .دوشیزه و پاک های برف پایم

 ).117 و 118: همان( انباشت می و کِشت می دلم در غروری خدایانه

 و شیر شتر،: گوید می سخن ها دگردیسی ی درباره اخوان گویی صراحتاً باال، بند در

 که صحراست همین در و شتابد؛می صحرا  سوی به خود بار با زرتشت پس. «کودک

 اما است زمانه زدگی تباهی برابر در شدن تسلیم نماد شتر...  داد، خواهد رُخ دوم دگردیسی

 آزادی خواهد می و شود می شیر جان: دهد می روی دوم دگردیسی صحرا ترین دنج در

 »است الزم شجاعت و نیرومندی جا این در... باشد خود صحرای سرور و آورد فراچنگ

 ).157 و 158: 1392 روزن،(

 تکرار با را معنا این و گوید می تکرار و بازگشت از »من« شعر، این پنجم شبخ کل در

 :دهد می نشان نیز شعر فرم یا صورت در یکسان، هایی جمله

 برف/ گشتم، بازمی./ بارید می برف/ اما، بود تازه پاها جای./ بارید می برف./ گشتم می باز

اخوان، ( ./بارید می برف/ گشتم، بازمی/ .بارید می برف/ لیک شد می دیده پاها جای/ بارید می

1378 :119- 118.(  

 کند. ی بارش و بازگشت راوی حکایت میوقفهگویی این تکرار، از پیوستگی بی

 : گوید می شاعر شعر، پایانی سطر سرانجام در و

 ).119: همان( ست پوشانده برف هم مرا پاهایِ جایِ

: بگوید خواهد می شاعر گویی. هاست گردیسید تکرارِ معادل تکرار، این تعمّدیِ بیان

که جای  این .آفرید باید دیگر آیینی و راهی پیوست، تاریخ به و شد پیموده راهی چون

تواند ردّ پایی  رفته است، دیگر نمی» من«ست، یعنی راهی که  پوشانده برف را »من«پاهای 

 معنای به رسیدن ایبر گانه سه های دگردیسی که است گونه این برای آیندگان باشد.

 .گردند می تکرار همچنان »جاودانه بازگشت«

 نتیجه

مرداد  28ویژه شعر پس از کودتای های بنیادین شعر معاصر فارسی، بهمایهیکی از بن

های ای خاص، از مؤلّفه، مظاهر متعدّدی است که شاعران معاصر، هر کدام به گونه1332

اند. در این عهد، در پیِ وقوع تحوّالت کرده ی شعری خود ارائهدر اندیشه» اخالق«

و آشنایی شاعران معاصر با  ورود تدریجی مدرنیته به ایراناجتماعی، از جمله:  -سیاسی

شد. غالب هم با تغییرات بسیاری مواجه» نظام اخالقیِ«مکاتب و اندیشمندان بنام غرب، 
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عران معاصر از اخالق سنّتی و ترین این تغییرات، تغییر جهت شاترین و اساسییکی از مهم

جای بهگرای تئوریک به اخالق و بینش تراژیک است؛ بر طبق بینش جدید، بینش مطلق

انداز زندگی  از چشمباید ، ارزش اخالق را دوآلیستی زندگی از منظر اخالق یقضاوت درباره

فی ی فلسمیان اندیشه های مشخّصنگریست. از این منظر، وجود شباهت و همسانی

ی شعری اخوان ثالث، با توجه به آشنایی فریدریش نیچه، فیلسوف بنام آلمانی و اندیشه

که  -های نیچه، انکارناپذیر است؛ اخوان هم همچون نیچهها و آموزهاخوان با اندیشه

کند و بندی میدسته» اخالق بردگان«و » اخالق سروران«ی اخالق را به صورت دو نگره

عشق به «با  -ستایدی زندگی میجانبهو دلیرانه را برای تصدیق همه »اخالق سَروَرانه«

گوید. این ی شکست و رنج، به تمامیت زندگی آری میگرانه، با پذیرش کنش»سرنوشت

-شود، گرچه با نبردگی اخوان برای آرماناخوان ناشی می» بینش تراژیک«پذیرش که از 
های تراژیک انسان سوی آرماناندک راه بهندکگردد، اما ای او آغاز میگرایانههای ملّی

ی شعری او در بینشی تراژیک، ری در اندیشهروَی اخالق سَارادهبرد و سرانجام معاصر می

گرایی، آفرینندگی و نوگرایی و توجیه زدایی، نخبههای نبردگی و نژادگی، تقدّسدر گرایش

 رسد؛ ی زندگی، به ظهور میشناسانهزیبایی

ن ثالث با برخورداری از اخالق سرورانه در بستری تراژیک، ابتدا با اظهار خشم و اخوا -1

-رزمان پیشین خود در نهضت ملّی، که اکنون با ترس و تسلیم و عافیتاعتراض به هم
اند، سَروَری و نژادگی و تفاوت بارز خود را با آنان، آشکارا گرفتهطلبی، راه بردگان در پیش

کند، که ، ظهور فردی را آرزو می»نادر یا اسکندر؟«گاه در شعر ند و آنکیا نهان، بیان می

ی شهر او مآبانهبه سکوت و سکون برده» ابرمرد«ی حتی اگر از گجستگان باشد، به مثابه

تر  و توان گفت: اخوان اکنون در دامن حُزنی فلسفی، انسانیجاست که میبخشد. اینپایان

 اندیشد. تر میجهانی

ی ی نیچه، در مسئلهزدایی را نیز در تطبیق شعر اخوان و اندیشههای تقدُسشانهن -2

 لذّت و پوش و خورد پیشین مردم را زندگی«جا، در شعر بیش از همه» مرگ خدا«و » گناه«

ها دیدگاه تراژیک دید. اخوان در این سرودهتوانمی» چاووشی«و  شعر ..» .دیدند می آغوش

و پذیرش  »سرنوشت به عشق«تی، در ـرا نسبت به زندگی و هسو غیرمتافیزیک خود 

های زمینی و غریزی وجود آدمی و سپس باور خود را به اصالت اخالق غیرعرضی و جنبه

 دهد. خوبی نشان میذاتیِ سروران، که بدور از اخالق دوآلیستی بردگان است، به
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فرهنگ «ر به آفرینش نوعی تگرایی، اخوان بیشرسد که در مبحث نخبهبه نظر می -3

نامد، با بیان می» خوان این کاروانچاووشی«گاه که خود را اندیشد؛ وی آنمی» تراژیک

های کاروان، مانند بیداری و بهزیستی، رادی و شرف، آزادی و آزادگی، نوگرایی و ویژگی

اشاره  ایچهـی سروران نیتهـهای سروران و بلندپایگان در دسابدیت، گویی به ویژگی

توان گفت: اخوان خود را هم که سرکاروان سازانه میترتیب در نگاهی بومیکند و بدینمی

ی فرهنگی نامد تا همگان در زمینهآور ابرانسان میاین کاروان است، در پایان، پیام

 تراژیک برای رسیدن بدان بکوشند. 

ل اگزیستانسیالِ هستیِ و جوی ابرانسان، هنر را با مسائکه نیچه، در جستهمچنان -4

شناسی سرانجام تا اشتیاقی فلسفی برای دهد و تمایل او به مبحث زیبایی آدمی پیوند می

یابد، اخوان نیز رفتار واالمنشانه و زندگی و تمنّای آفرینش فرهنگی تراژیک ارتقاء می

ری خود به ی شعای فرهنگ تراژیک، تنها از راه اندیشهرا با برخورداری از گونه سرورانه

ویژه های وی، بهکند. بدیهی است که بستر شعر اخوان، بازتاب تجربهمخاطب منتقل می

های فلسفی اوست و این ساحت پدیدار شعر است اجتماعی و اندوه -های شخصیشکست

ی  شکست، به پیروزی های تراژیک او را، به مثابهکه چونان توجیهی برای زندگی، رنج

 کند.بدل می

گری و چه در مباحث پیش گفته شد، دارای زیرساخت آفرینشی آنند که همههرچ -5

ی اخالق سروری در بینشی ی شعری اخوان، در راستای پرورش روحیهنوگرایی در اندیشه

گری و نوگرایی جاودان از نظر اخوان، در شعر تراژیک است، اما باور و میل به آفرینش

ای، طرزی شگفت با مراحل دگردیسی جان نیچهبه یابد کهبیش از هرجا نمود می» برف«

شتر، شیر و کودک، هماهنگ است؛  شاعر در این شعر، به شکلی نمادین، مواردی 

ی انقیادی کور، فرومایه و گراییِ اندیشگی را، به مثابهی راه دیگران و کهنههمچون: ادامه

داند و در پایان نیز بر ری میگکند و آزادگی را در نوگرایی و آفرینششترمآبانه نکوهش می

گری، هم ورزد. بدیهی است که این آفرینشی این نوگرایی تأکید میاهمیّت تکرار جاودانه

از دید نیچه و هم از نظر اخوان، تنها در بستر فرهنگی تراژیک و با داشتن اخالق سروران، 

 اجراست.   قابل

 نوشتپی

 ای از بستر نیهیلیسمیِ شعر معاصر ایران در بینشی تراژیک،داز فلسفی از گوشهاندادن نوعی چشمدستمنظور بهبهما  .1

 ).29-60: 1399ک: اسداللّهی و فتحی، ن(ایمای دیگر بررسی کردهبخشی از این معنا را در مقاله
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و مرزنشناس  پرواز نماد روح بلند زد،یا نیاست . ا یو مرزشکن یمست ،ینماد شاد ،زوسیونید«): Dionysus(دیونیزوس .2

 دیرا تهد یآور است که انسجام هرگونه ساختار صور آشفته و نشئه یانرژ ینوع ی ندهینما زوس،یونیدر مقابلِ آپولون، د«است. 

 نکز،یاسپ»( است عتیطب یدرون ی و اتّحاد دوباره با هسته نییخودآ فرد ی گرفته برداشتن تفرّد شکل انیاز م یِدر پ و کند یم

1388 :39 . (  
 ).137 -164: 1389ی شعری اخوان (نک: محمدی و سرانجام، برای دیدن اسباب جبرگرایی در اندیشه .3

ناپذیر و  ثابتی در هستی وجود ندارد؛ همه چیز سیال و گذران، درک حقیقتاز نظر نیچه، هستی ایستمند و ساکن و یا  .4

 .)552: 1383(یاسپرس، نام دارد )becoming(»)شدنصیرورت(«ی نیچه، نشین است؛ این معنا در فلسفه واپس

 منابع

 ، چاپ پنجم، تهران: مروارید.از این اوستا)، 1360اخوان ثالث، مهدی(

 ، چاپ دوم، تهران: بزرگمهر.ها و عطا و لقای نیما یوشیجبدایع و بدعت)، 1369اخوان ثالث، مهدی(

گوید اما باز باید زیست..؛ دوزخ زندگی می ؛در حیاط کوچک پاییز در زندان(سه کتابا)، 1370مهدی( ثالث، اخوان

 .تهران: بزرگمهراما سرد ، 

 .، تهران: سخنگاه پس از تندر (منتخب هشت دفترِ شعر) آن)، 1378ثالث، مهدی( اخوان

 )، صدای حیرت بیدار، به کوشش مرتضی کاخی، تهران: زمستان.1383اخوان ثالث، مهدی( 

 ، تهران: زمستان.آخر شاهنامه). 1390مهدی( ثالث، اخوان

 ، تهران: زمستان.زمستان)، 1391مهدی( ثالث، اخوان

 یاری، تهران: مرکز. ی رضا ولی ، ترجمهفریدریش نیچه)، 1388اسپینکز، لی(

پژوهش ». ایزاد و نیهیلیسم نیچهتحلیل تطبیقی شعر فروغ فرخ). «1399اسداللّهی، خدابخش و چیمن فتحی(

 .29-60صص .1. ش 25. د ادبیات معاصر جهان

 اخوان مهدی اشعار تحلیل و نقد( سنگستان شهر شهریار، »اخوان شاعر بزرگ سرزنش جهان«)، 1387براهنی، رضا(

 .208 -239سخن:  نشر: تهران دژی، شاهین اهتمام شهریار به) امید. م( ثالث

 ، تهران: نشر علم.کمال) ،ییواال ،ییبای(ز چهیهنر ن ۀفلسف یمبان)، 1394(نیعبدالحس روز،یپ

ی نقد ادبی و پژوهشنامه، »ی جاذبیّت و مانعیّت در شعر میراث از اخوان ثالثدوگانه«)، 1397الدین(جباری، نجم

 .21 -39: 1ی ، شماره7، سال بالغت

 ی انتشارات نگاه. ، چاپ دهم، تهران: مؤسسهمهدی اخوان ثالث 2شعر زمان ما )، 1383حقوقی، محمد (

پور، شاملو، نقد و تحلیل رویکردهای دینی در شعر معاصر(با تکیه بر اشعار اخوان ثالث، امین). 1392حیدری، رسول(

 ی دکتری، دانشگاه اصفهان، اصفهان.، رسالهعی کدکنی و شهریار)شفی

 ی حامد مهرپور، تهران: جامی. ، ترجمههای نیچه جستاری در اندیشه)، 1386دولوز، ژیل(

اخالق )، 1389خزاعی، زهرا (. مرکز: تهران نوری، مرتضی ی ترجمه ،روشنگری نقاب  )،1392استنلی( روزن،

 ، تهران: حکمت.فضیلت

 ، تهران: ثالث.انداز شعر معاصر ایرانچشم)، 1394انی، سید مهدی(زرق

: تهران صفدری، بهروز یترجمه ،)زرتشت گفت چنین پیشگفتار بر شرحی(نیچه زرتشت ).1376ابر( پیر سوفرن،

 روز. فکر

 )، دفترهای زمانه (بدرودی با مهدی اخوان ثالث)، تهران: مؤلّف.1370طاهباز، سیروس(

ی دکتری، ، رسالهی هنرهای فلسفهی فردوسی بر اساس نظریهنقد و تحلیل شاهنامه )،1398فتحی، چیمن(

 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
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 و علمی: تهران آشوری، داریوش ی ترجمه ،نیچه(جلد هفتم) تا فیشته از فلسفه تاریخ )،1382فردریک( کاپلستون،

 فرهنگی.

  ی علیرضا بهبهانی، تهران: بهبهانی.، ترجمهیلسوف فرهنگفردریک نیچه ف)، 1371کاپلستون، فریدریک(

، زایش و مرگ تراژدی (تفسیری بر زایش تراژدی از درون روح موسیقی نیچه))،  1393آرانی، حمیدرضا( محبوبی 

 تهران: نشر نی.

لوم انسانی مجله دانشکده ادبیات و ع، »جبرگرایی در شعر اخوان ثالث«)، 1389محمدی، محتشم و امین سرانجام.(

 .137 -164: 19و  18، سال پنجم، شماره دانشگاه شهرکرد
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 ، تهران: روزگار نو.انگاری و شعر معاصرنیست)، 1393میرشکاک، یوسفعلی(

 ریف، تهران: جامی.ی مجید ش، ترجمهاراده معطوف به قدرت)، 1386نیچه، فریدریش (

 کامران و ...، تهران: جامی. ی سعید، ترجمهحکمت شادان)، 1380نیچه، فریدریش(
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های فهلّؤبررسی وجوه اخالق در شعر اخوان براساس م« ،)1396(نیکدار اصل، محمدحسین و رمضانی پارسا، داوود

 یاسوج ،های شعر معاصر فارسیی پژوهشهمایش ملّ ،»تی و مدرن آنسنّ

https://civilica.com/doc/727848. 
 .زاده، تهران: نیی رضا نجفی، ترجمهژیل دولوز، نوآموزی در فلسفه)، 1392ایکل(هارت، م
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