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Abstract 
Today, humanism is one of the most important themes in world poetry. Humanism or the 

school of humanism is an attitude or philosophy that gives originality to the growth and 

prosperity of man and it considers man as the existential truth of everything. The creator of 

"Superman", Friedrich Nietzsche, claims the transition from humanism and leaving man 

behind as the goal of existence and reaching higher levels. The present article examines 

humanism and superhumanism based on Nietzsche's ideas in the poetry of two 

contemporary Iranian and Egyptian poets, Ahmad Shamloo and Raf’at Salam, in an 

analytical-descriptive way, in the field of comparative literature, in relation to the ideas of 

these two poets that deal with the theory of creator. Among the collections of poems of these 

two poets, two collections of unblemished praises Biseleh va Hakaza Takalam al Karkadan 

Sermons have been the subject of research. The results show that the man included in this 

series has gone beyond the stage of a fighting man and it has been replaced by a wise man, a 

man who has lost his heart from heaven and he is now relying on his earthly forces and hope 

for the future. In Raf’at Salam's poem, the two components of "naturalism" and "human 

orientation" are more prominent than the other components after the interpretation of "God's 

death". 
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3شکوه السادات حسینی
 

 ، تهران، ایرانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،مطالعات اجتماعی ةپژوهشکد ،استادیار گروه مطالعات زنان

 12/6/1399 پذیرش:  12/12/1398 دریافت:

 چکیده
اسفت هفه اصفالت     یا هفلسف   یانگرش  ،ییگرا مکتب انسان یا یسماومانشعر جهان است.  یها هیما درون ینتر از مهم یکی ییگرا انسانامروزه 

 یسفم وماناز ا گفرر  یعمفد   یش نیچفه ، فردر«ابرانسان»اح . طرّداندیم یزچ همه یوجود یقتِو انسان را حق دهدیانسان م ییرا به رشد و شکوفا

بفر   یو ابرانسفان متتنف   یفی گرا انسفان ، بفاتتر اسفت. جسفتار حا فر     یا بفه مرحلفه   یابیو دسفت  یهسفت  یفت عنوان غا گراشتن انسان بهسر و پشت

تفا   هفرده اسفت   یبررسف توصفی ی   - شیوۀ تحلیلفی بهو رفعت سلّام،  احمد شاملو ری،و مص یرانیا معاصررا در شعر دو شاعر  یچهن های یشهاند

ی ایفن دو  شفعر  یهفا  مجموعفه میفان  از. اح نظریفه برفردازد  های این دو شاعر با یکدیگر و با طفرّ  به نستت میان اندیشه ،تطتیقی ادبی اتۀ زدر حو

هفه انسفان شفاملو در     دهد نشان می نتایج اند. قرار گرفتهپیش رو مایة پژوهش دست هکرا تکلّم الکرهدنو  صله مدایح بی شاعر، دو مجموعة

 یفه برهنده و اهنفون بفا تک   یرهه دل از آسمان و تقد شده است، انسانیاو  ینجانش  انسان متارز فراتر رفته و انسان فرزانه ةمرحل مجموعه، از ینا

مفر   » تیفر پف  از تع  «انسان یتمحور»و  «گرایی طتیعت» ة سالم دو مؤلّرفعت در شعر . رودیم یشپ یندهبه آ یدخود و ام ینیزم یروهایبر ن

 هاست.  هاز دیگر مؤلّ تر نمایان «خدا

 .امسلّ شاملو، رفعت ، احمدابرانساننیچه، اومانیسم، تطتیقی،  ادبی ات واژگان کلیدی:
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 . پیشگفتار1

 . تعریف موضوع1-1

بفا  روزگفار مفا،    ی و مصریِ همدو شاعر ایران( 2020تا  1951) (2)سلّامو رفعت  (1999تا  1924) (1)شاملواحمد 

 ادبی فات مو وع محفوری   عنوان بهیان و ستک شاعرانة خود، نمودی تازه از انسان را شکنی در اندیشه، ب شالوده

معاصفر   ادبی فات در  توج فه انفد جایگفاهی درخفورِ     انفد و توانسفته   معرض خفوانش مااطتفان خفود قفرار داده    در

آن را  1ای اسفت هفه نیچفه    پدیفده ایفن دو شفاعر،   در شفعر  یکفی از نقفاب برجسفته    هشورهای خود پیدا هننفد.  

فی هرده اسفت هفه بایفد    ، آن را چیزی معرّزرتشتدر آغازین گ تارهای  هه هماننهاده است، نام  «2ابرانسان»

زمفین(  )بفه آن   معنایِ زمین اسفت و آدمیفان بایفد    خواهد آن را بیاموزاند. همو هه بر او چیره شد و زرتشت می

 (24 و 22: 1380ر.ک: وفادار بمانند. او هه آذرخش است و مایة شیدایی! )

هفای   ر میفان مفتن  بفه تفیریر و تفیرّ    توج فه  یبف هفه   3تطتیقفی  ادبی اتای از  نوشتار حا ر تالشی است در حوزه 

ی در هفای جفار   میفان اندیشفه   نستتِ ،افکار بشری تاساس وحدتوج ه به جغرافیای دو متن، بریو نیز ب شدهنقد

 د.هن تحلیل میها را آنو رده هاشاره  ها آنمیان   اوتو ت هاشتاهتهند و به  متن را بررسی می

 در یکسفان  یروحف  یکدیگر،با  نداشتنارتتاب اوجودباست هه  هایی یشهاز اند سرشارجهان همواره  ادبی ات 

هفا در   شفتاهت یفافتن   درپی خودی خودبهدر اروپا،  یدایشدر بدو پ یقیتطت ادبی اتآنکه  بااست و  یجار ها آن

مکتفب  »بفه  « مکتب فرانسفه »مقابل هه در« 4نقد نو»گراشته بودند، با ظهور  یرهم تیربود هه بر یزبان هم ریغمتون 

هفا را   مفتن  یفان م ةها متمرهز شفد و روح سرگشفت   به درون متن یرونی،ب اقتضائاتاز  یشمعروف شد، ب «یکاآمر

و  ادبی فات  یختفار  یفان جدال م»آن را  5ولک هبود هه رن یهمان تالش یجةنت ینهر نقد زد. او بر آن مُ یددام هش به

 ادبی فات هفه در هنفر و    دانفد  یم ی «یدجد یتانسان»جدال خود را مدافع  یندر ا ی. ونهادنام  (283: 1978« )نقد

دو  یفان نگاه منجر به خلط م یناست هه ا ی رور ینجانکته در ا یک بیان(. 284: همان ک:ر.) شود یم پدیدار

 یو از مرزهفا  شفد داشفته با  یقفی تطت یتیماه ینقد ادب»هه است تزم بلکه  شود، ینم یقیتطت ادبی اتمتحث نقد و 

در پفرداختن بفه    یسفتی هفم با  یقفی تطت ادبی فات گونه هفه   بگررد، همان ادبی اتدر پرداختن به  یاییو جغراف یزبان

 یسفه متفون مفورد مقا   یشفناخت  ییتفا یزبه سفاختار   یرات،به ابزار و تیر توج ه یجا بهادانه عمل هند و نقّ یمتون ادب

« انسفان »شد، پفرداختن بفه مو فوع     یاننقد ب یمحور اساس ۀدربار هبه آنچ توج ه. با (50: 1999 )عتود،« .ازدبررد

                                                                                                                                             
1. Nietzsche 

2. Ubermensch 

3. Comparative Literature 

4. New Criticism 

5. Rene Welek 
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آن را  تفوان  یجفرتت مف  اسفت هفه بفه    توج فه از مو فوعات قابفل    یکیو عرب،  یرانیدر شعر شاعران معاصر ا

 نوشتار دانست. ینا یشعر دو شاعر مورد بررس یاصل یةما درون

و  یفران ا یفایی جغراف ۀبرجسته در دو حفوز  یها معاصر جهان از نام ادبی اتهه در  رفعت سلّامشاملو و  احمد 

حا فر   ارنوشفت در مشفابه بفه انسفان دارنفد هفه       همفابیش  یخفود نگرشف   ،یشعر یها مصر هستند، در مجموعه

ابرانسفان  » ةی ف نظر یبفر متنفا   یبررسف  ایفن  .یررسی شده اسفت به انسان  ها آن ةگاه شاعراندید  اوتو ت هاشتاهت

خواهفد   یسفه مقا آن در شفعر دو شفاعر   نمودِ ه،ی نظر ینا ۀدربار یاتیصورت گرفته هه پ  از اشاره به هلّ «یچهن

 .شد

 . ضرورت، اهمّیّت و هدف  1-2

قلفم  شدن انسان و بفه هویدا بود. از ابتدای فرهنگی ادبی اتاندیشة بشری پیش از آنکه در فلس ه جاری شود، در 

را در  یشخفود و  فمیر آگفاه و ناخودآگفاه خفو     همفواره   خالقفان آرفار   ،ی اوهفا  ار و اندیشفه شدن افکهشیده

ی ارفر ادبفی، جفدای از مو فوع و حتّف     هفر  . ه شفد نهفاد  ادبی فات نام آن  ند هها هگر ساخت های ماتل ی جلوه قالب

شفده اسفت. در    آمفدن آن دنیا  باعفث بفه  هایی است هه  زمینه ۀبازگوهنندخود، به درجاتی  یةما درونمضمون و 

 عصارۀ آن است.  ، درواقعهای شاعر دارد و  تری با اندیشهمتوان گ ت شعر نستت مستقی میان، میاین

هفا بفا    ن نسفتت آن هنار جهان بفا یکفدیگر و یفافت    وتطتیقی، مقایسة آرار شاعران گوشه  ادبی ات اقتضائاتاز 

هویفدا شفود و راهفی     هفا  آنبافش بفر    وحفدت ترتیب، روح حاهم تا بدین هاست آن برگرار های تیریر اندیشه

 د.  شناخت انسان فراهم شو یسو به

اسفت هفه    به فرهیاتگفان ایرانفی   فی یک شاعر معاصر عرب، جدای از آنکه معرّحا ر هدف از پژوهش 

هفای جفاری ایفن دو     اندیشفه  هردن درغفور چنین، همی همچون شاملو دانست، شاصی تتوان آن را هماورد  می

آشفنایی بیشفتر دو    نمفوده، گفامی درراسفتای    آشفکار را  هفا  آنگ تمفان  نزدیکفی  توانفد   می هست هه شاعر نیز

هفه تعامفل نزدیفک و     اسفت  یریف دن اسفالمی،  باشد هه در چارچوب تمفد  با یکدیگر فرهنگ ایرانی و عربی 

 اند. شانه داشته به شانه

 های پژوهش . پرسش1-3

   دارد؟ یگاهیجا چه یستدو شاعر اومان یندر شعر ا یچهن« ابرانسان» -

 نیچه چیست؟« ابرانسان» ةنستت میان نگاه دو شاعر با یکدیگر و با نظری  -

 پژوهش ة. پیشین1-4

انجفام  هفا   آن ۀدربفار  یمتعفدد  یهفا  معاصر هستند؛ پژوهش بنامسلّام از شاعران  شاملو و رفعت احمد ههازآنجا
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پرداختفه   هکفرا تکلّفم الکرهفدن   دیفوان   بفه  سیشنا زیتاییازمنظر ( 2012عتدالسالم )سمیر  :ازجملهت؛ اسشده 

نفین بفه مو فوع    همچو  دههفر  یبررسف  یعنفوان درامف   بفه را  یشفعر  ةمجموعف  یفن ا (2015) یالجفوهر  .اسفت 

 .است پرداخته در دیوان رفعت چندصدایی

تحلیفل   ت آن از نگفاه شفاملو را  ی سیاسی و اهم  و جایگاه انسان متارزشاملو انسان در شعر  ،(1392) یماتار 

 تحلیفل را  او یفلسف   های یشهاندهای زبانی شاملو، هنجارشکنی بر تو یح افزون ،(1395)سالجقه  ده است.هر

 .دهن می

مفک   یاسفتنل آورده اسفت.   او ابرانسان یینتتو  یچهافکار نلی دربارۀ  ص م همابیش ةممقد  (1392) یآشور 

 هند.  میاشاره نیچه  2سمیمدرن پست به (1391) ینیآفر ه وداد شرح را یچهن یدۀآرار برگز( 1383) 1یلدن
هفای   مایفة پفژوهش  دسفت  ی این فیلسوف بزر  در آرار نویسندگان و شاعرانها اندیشهبازتاب تردید،  بی

پفیش رو خفار    ها از حوصفلة نوشفتار    آن یتمام بهدی در قالب مقاله، هتاب و رساله قرار گرفته هه اشاره متعد 

، دو شفاعر  یفن در آرفار ا نیچفه  ابرانسفان   مو فوع  عا هرد ههتوان اد  ا میام  ؛دطلت میاست و پژوهش مستقلی را 

 ه است.بررسی نشدبا رویکردی تطتیقی، تاهنون  هم آن

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-5

ی ایفن  هفای جفد    الت و پرسفش ند هفه تفیم   باور ناب بر (1900-1844) چهینهای  اندیشه بسیاری از پژوهشگرانِ

تفا  نده بفر اروپفا بفود     ربتی بیدارهن واردهردن مثابة به ،اواخر قرن نوزدهم اروپای بورژوایِ ازفیلسوف آلمانی 

بفه مو فوع    4و فوهفو  3هایفدگر  همچفون رانفی  از خواب شیرین ر ایت خود بررد و راه برای اندیشفیدن مت کّ 

   (.112: 1377و احمدی،  49-48: 1383، 5ک: نیوهاوسانسان گشوده شود )ر.

 هفایی از  نگاهی مت اوت به خدا، جهان و خود عر ه داشت هفه نشفانه   «ابرانسان»طرح ایدۀ  این فیلسوف با 

تحلیلفی انجفام    - روش توصفی ی پیش رو هفه بفه  نمود یافته است. در نوشتار  آن در شعر دو شاعر مورد بررسی

چفه در ایفدۀ   نستت شعر احمد شاملو و رفعت سلّام در دو مجموعة مورد اشاره، بفا چفارچوب فکفر نی    ،شود می

، ویفژه  بفه هفای نیچفه از نگفاه دیگفر فیلسفوفان و       نقد دیفدگاه بدیهی است،  شود. ابرانسان با یکدیگر مقایسه می

 بررسفی  تنهفا  هنفد و هفدف نگارنفدگان،    نوشفتار مسفتقلی را اقتضفا مفی    های دینفی   دربارۀ تعارض آن با آموزه

 .استدر شعر دو شاعر  حضور این ایده

                                                                                                                                             
1. Stanley Mc Daniel 

2. Postmodernism 

3. Heidegger  
4. Foucault 

5. Newhouse  
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 عپردازش تحلیلی موضو. 2

 نگاهی به ابرانسانِ نیچه. 2-1

هفار  گرار از و فع موجفود بفه    یمعنا ۀابرمرد را در افاد»اصر را دارد، مع یایانسان در دن یرتقد ةهه دغدغ یچهن

 یو فرجفام هسفت   یتغا یت(. انسان1یسمشده )اومان یتلقّ یهه در آن انسان، مدار و هانون هست ی. و عگیرد یم

 ازنظفر (. 152: 1391 ینی،)آفر.« یافت ستبرتر د ةمرحل و بهآن گرشت  یرواز یداست هه با یبلکه پل ؛یستن

و  یبفه ابعفاد مفاد     هفه  «دارندگان تفن خوار» اب یچهبشر است. ن یاساس یلتفض ینیزم یبه تن و زندگ توج ه یچهن

اسفت   یابودحفال نف  در تان« خود»شما چون  هه تازد یم ،خیزد یبه متارزه برم اند توج ه یبانسان  یزیغر یازهاین

. او معتقد است ارزش تفن تفا آنجاسفت هفه     پردازید یبه خوارنمودن تن م ،یدخود برو یفراسو هب توانید یو نم

 هستند. آنجان و روان در خدمت 

 هفه  دانسفت  یمف  یونفانی تنومنفد انسفان    خفواهی  یاز سقراب را زندگ یشپ یونانیانسان  یبالندگ یلدل یچهن» 

خفرد، در   مظهفر  ی،آپولفون  یفروی و ن یمظهر شراب و شفور و مسفت   یسوسی،یوند یروین یسنگخود مدلول هم

 .«هفرد  یسفرزنش مف   یفان نانیو یونیسوسفی د یفة خاطر حرف روحقراب را بهس یشهباستان بود. او هم یونان  جامعة

گ فتن بفه    یآر یعنفی  «یونیسوسفی ابعفاد د » یفت تقو یفة ابرمفرد را بفر پا   شاصفی ت  یچفه ن ین،بنفابرا ؛ (159 همان:)

را  یفد جد یهفا  ههفن، ارزش  یهفا  هردن ارزشتفا پف  از نفابود    نهفد  یبنا مف  یانسان یازهایو ن ینیزم یها تلرّ

در  یفزی چ یاسفت بفرا   یا و روان تنهفا واژه  یچهف  یگفر و د م: من همه تن هسفت گوید یدانا م یدارمرد ب. »یافریندب

 (  38: 1392 یچه،)ن« تن.

و تفابع اراده و قفانون    یاز صف ات انسفان   یعار یرانسان فردهه اب یمتصور را داشته باش ینا میتوان یم یاآ اام  

اسفت هفه از    یابرانسان، آن انسفان : »دهد یشرح م ینابرانسان را چن هیستی یدگرها .و خشم خود است یشخو

هفه هنفوز    یهنفد، ذاتف   یتبار به ذاتفش هفدا   ناستینرا  یتیانسان ینتا فقط چن رود یخود فراتر م یشینپ تی انسان

هفای نیچفه دربفارۀ     با اشاره به یادداشت وی (12 :1389) «د.را در آن ذات راسخ هن یتت؛ و انساننامتحص ل اس

چفرا انسفانیت سفابی دیگفر     »و  «؟خیفزد  فریادهای ابرانسفان از هجفا برمفی   »زرتشت، در پاسخ به این پرسش هه 

انسفان حکومفت بفر    هنفد هفه در آن    ی را بازشناسی مفی ا چون نیچه مرحلة تاریای» :گوید ی، م«؟هافی نیست

ابرانسفان هسفی   »ترتیب، تحلیفل هایفدگر آن اسفت هفه      بدین )همان(« .را برای خود خواسته است تمامی زمین

)همفان:  .« حفال گفرار و فراتفر رففتن اسفت     او در سان نیبدرود و  است هه از انسانیت پیشین و معاصر فراتر می

14) 

                                                                                                                                             
1. Humanism 
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بفه   یفزی مهم همچفون ابرانسفان را   ۀاسفطور  یچفه ن» :گویفد  یم یچهباب ابرانسان ندر هم 1هاپلستون یشفردر 

 یفزی هه ابرانسان است. انسان چ یتنه انسان« هدف. »هشد یم یشاو پ یبرا یهدف همچونه واتتر و انسان بالقو 

بفه   یرنفاگز  ینفدی اهه انسان بفا فر  یستمعنا ن دانب ینا اام ؛ شد، انسان پل است نه هدف یدبا یرهاست هه بر او چ

 نجفا یااسفت...   ینزمف  یابرانسفان معنفا   ،اراده یاست برا یخواهد شد. ابرانسان اسطوره است. هدفابرانسان بدل 

صفورت، رشفته    یفن در ا یراز یست؛ن یاندر م یعیطت ینشگز یندافر یکراه از ،شدن انسان به ابرانساندلب ةمسئل

هفا را   ارزش ةهننفد و همف   رییف کفه اففراد برتفر دل   ناواهد آمد، مگر آن یدفروافتد. ابرانسان پد کدر مغا بسا چه

و قفدرت   یرا و از درون زنفدگان  یحیمسف  یهفا  لوح ویژه بهها را بشکنند.  ههن ارزش یها باژگون هنند و لوح

هفه   یدخواهفد باشف   یتفازه بفه انسفان واتتفر جهفت و هفدف       یها . ارزشیافرینندتازه ب یها سرشار خود، ارزش

 یروشفن  هفه چفرا نتوانسفته اسفت ابرانسفان را بفه       یرنفد ا بگر یچفه ن یتانآن است. اگر گر یابرانسان مظهر شاص

   (403: 7   ،1393)« .یستما ن یانمان هنوز درپاسخ دهد هه چون ابرانس بسا چهوصف هند، او 

 یچهن ةدر فلسف ابرانسان .2-1-1

مفن  ی هفه  آخفرین چیفز  »خواهد به نوع بشر ارتقا باشفد:   هند هه می عا میهای خود اد  نیچه در ناستین نوشته

هفای گرشفته    ؛ بگرار بتافرازم یبرنمبه نوع انسان است. هیچ بُت جدیدی « باشیدنبهتود»دهم،  نویدش را می

وی  (44: 1392« ).هاسفت  بیاموزند هه پاهای گلی داشتن به چه معناست. هدف من بیشتر سرنگون هفردن بفت  

و خفود را  « و خود نویسندۀ خفوب  خود فرزانه، خود هوشمند»پردازد:  می« خود»در این بهتودباشی به تشریح 

بینفی مفن چیزهفای انسفانی، افسفوس       جایی هه تو چیزهفای آرمفانی مفی   »بیند، زیرا  برتر می ،در شناسایی انسان

داند هه بفه تعتیفر او    می یهای گرایی ( و این نگاه را حاصل رهایی از آرمان115 :)همان« .بینم یاندازه انسانی م بی

 .(120 :همانر.ک: ! )2بازی شدن به مادینههواتست و آلود یبردار هاله

ر.ک: ) ؛ بنفدی بفر ففراز مکغفاهی    انسفان میفان حیفوان و ابر   داند بسته انسان را بندی می ،نیچه از قول زرتشت 

و گاه در مر  خداوند انسفانی واتتفر   ( 143همان: ر.ک: ) است های زمین یکی از بیماری هه گاه( 24 همان:

 یاگونه اسفت؛ بنفابر بعضف   معم  یچهر ندر ت کّ« ابرانسان» ۀیداا ام (؛ 302همان: .ک: رهند ) شود و سروری می می

 هماننفد  یطی،شفرا  بفا  یچفه ابرانسفان ن  یفا . آآیفد  یمف  ینفده اسفت هفه در زمفان آ    یابرانسان هسف  یچه،از عتارات ن

تکامفل   نفد یافر باتنها انسان  کهینا یازرتشت، خرو  خواهد هرد؟  یینآ یآن مصلح بزر  جهان، «یان سوش»

 .دارند یمت اوت های یدگاهد باره یندر ا یچهن ةران فلس د؟ م س شو یلبه ابرانسان تتد تواند یم ینیدارو

ههن را نابود هفرد؛   یها انسان ارزش ینکهپ  از ااست.  یانسان یباشهمال یتغا یچهر نابرانسان در تصو  

                                                                                                                                             
1. Copleston 

2 .Womanishnesses 
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 یفن ا ینشبزنفد. بفا آففر    نفو دسفت   یهفا  ارزش ینشبفه آففر  « معطفوف بفه قفدرت    یا اراده»با داشتن  یداهنون با

وار  وقتی ابرانسفان سفایه  . شودیم ختهسا یزمناسب با ابرانسان ن یدجد یعةتها فرهنگ نو، اخالق و مابعدالطّ ارزش

انسفان و   ینراه چاره نه در ان عفال واپسف   ین،بنابرا؛ بازند برابرش زنگ میی خدایان نیز دررود، حتّ سراغ او میبه

و عفراب وجفدان    یرانسان برتر و احساس تقص زیستنیهساو نه در یرهت یربرابر تقدباورانة او دروچپ یسرسرردگ

 ییفر هفل تغ جهان را بفه  یراوست هه تقد یاتیح یننو های یابرانسان و انرژ یاوست، بلکه در فراشدگ یشگیهم

   .دادخواهد 

است هفه در زمفان    یابرانسان هس یچه،ارات ناز عت یاگونه است؛ بنابر بعضمعم  یچهر ندر ت کّ ابرانسان یدۀا 

زرتشفت،   یفین آ یآن مصلح بفزر  جهفان   «یان سوش»همانند  یطی،تحت شرا یچهابرانسان ن یا. آآید یم یندهآ

د؟ شفو  یلبفه ابرانسفان تتفد    توانفد  یمف  ینفی تکامفل دارو  ینداها انسان در تحت فرتن کهینا یاخرو  خواهد هرد؟ 

 یچفه نفزد ن ابرانسفان در »: گویفد  یابفر سفوفرن مف    یفر دارند: پ یمت اوت های یدگاهد هبار یندر ا یچهن ةران فلس م س 

انفواع   ینجانشف  ورز یشفه هفه انسفان اند   طفور  همانباشد و مثالً  یعیهه مالوق انتااب طت یستن یدنوع جد یک

ی تعلّف  دیف نفژاد جد  یفک شفود. ابرانسفان بفه     یانواع انسان فعل ینجانش یزن ابرانسانشده است،  یموننوع م یشینپ

 یروز توانفد  یاست هه خود انسفان مف   یزیاست هه اگر ابرانسان چ ینالزام و  رورت دارد، ا آنچها ام ؛ ندارد

-35 :1388) «.شفود  یلپ  از مر  خدا بتواند به ابرانسان تتد یدانسان با  معنا ینشود، پ  در هم یلبه آن تتد

وجفود دارد.   یفده ا یفن ا دربفارۀ  یادیز یها وز ابهاممورد ابرانسان گ ته شد، هنهه در یاتیخصوص باوجود (.33

آن آمفده   یبفرا  یمصفداق  اهنونت یاآ یگر؟د یاز نوع یادست هه: ابرانسان از جن  بشر است  یناز ا هایی ابهام

هفرد؟ چگونفه    یجفاد ا نشفینی ت و خفرد هم لفرّ  یا یزهقانون و غر ینب یدچطور با خواهد آمد؟ یندهدر آ یااست 

تفالش   رسفد  ینظفر مف  به ید؟آفر یآحاد جامعه همسان یرسا یو غرور ابرانسان و زندگ یهخودخوا ینب وانت یم

ابرانسفان را مفتهم    یرتصفو  عمفد  بفه  یچفه ن گوییدر ابهام باشد.  رو چند و چون ها یدهنرس ییجا بههم  یچهخود ن

  فت زرتشفت  گ ینچنف اسفت هفه در    یو متعفال  آل یفده ا یا بتوان گ ت، ابرانسفان گسفتره   ید. شاگرارد یم یباق

معلفوم   یدرسفت  بفه ابرانسفان را   یاتو زرتشت خصوص یچهابرانسان ن یستی. چشود یبشر خوانده م یآرزو یتغا

 .گیفرد  یقفرار مف   یاز وجفود انسفان هنفون    یدور ةاست هه در فاصفل  یفرجام و هدف یت،دارند. ابرانسان غا ینم

 (.109 :1388 ،مرانی  ک:ر.)

آن  ینقفد و بررسف   ینبنابرا؛ گیرد یبه انسان قرار م ینیمقابل نگاه ددر ،گ ته یشپ های یژگیبا و یچهابرمرد ن 

گرچفه   ؛ردبف  یرنفج مف   یابرمفرد از تناقضفات درونف    ةی ف نظر ینهمچنف  ؛یابد ی رورت م ینید های منظر آموزهاز

 یفاسفاس تعفار  بر ،جسفتار  یفن ا در اام ف  ت،دشوار اس یچهن یدگاهابرانسان از د ییدق یستیمورد چدر گیری یجهنت
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انسفان پف  از    یفت محور -1همچفون   اییهف   فه مؤلّ یسم،متحث اومان طتیآن  های یژگیموجود از ابرانسان و و

و  یماال فت بفا اخفالق خرافف     -3 ؛«گرایفی  یعفت طت»عنوان بفا  یفزی غر یروهفای ن یفتوص -2 ؛مر  خدا یرتعت

دو  یفن عر ایسة تطتیقی شف در مقابهتر،  ای یندهبه آ یدام -4و  مانحرهت به سمت آر ،تیدرنهاو  «یرگراییتقد»

 شود. یم یشاعر بررس

 و سلّام شاملومرگ خدا در شعر  ریاز تعبانسان پس  یتمحور .2-2

بفه   یفز شاملو ن (7: 1392) «.یستن یانسان یچمقام ابرانسان در توان ه»است:  آمده گ ت زرتشت ینچن ةمدر مقد 

 باور اذعان دارد:   ینا

 (  950: 1382) «؟ینیب ینمناممکن.  ست در مرز یحسرتا!/ مشکل /بودنیآدم»

را  ینشان داده است. او معتقد اسفت هفه بفدون انسفان، هسفت      نساناز ا یماتل  یرخود، تصاو شعرشاملو در  

   .(870: همان :ک.ر) گوید یحضور انسان را م یزشده هه مج یتاز یو جهان از آن رو یستن یتیهو

حضفور انسفان در شفعر شفاملو بفا متفارزه        یرۀر است. زنجدر جهان شع یصششاملو متلّغ انسان با تمام خصا 

مفر  خفود    چفرا »هستند هه بفه  « هاش ان فروتن شوهران»ها در نگاه او همان  انسان ینشده و برتر وستهیپ هم به

 یشفد. حتّف    دگرگفون ناواهفد   دیعفا  یهفا  انسفان  یآنان نتاشفد، زنفدگ   ۀهه اگر متارز ییها اسطوره«. اند آگاه

ا ام ف  بفرد، یاو به عشی پناه مف  ،رودیماز اندوه فرو یا متارزان در هاله ۀو چهر دشویآغاز م «دسال ب»هه  یهنگام

.ک ر) فرارسفد  یفده بازگشفت انسفان برگز   ۀپفردازد تفا دور   یمف  یعام انسفان  یاه ارزش یشدر پناه عشی به ستا

 یدر تفالش بفرا   یزانگف رسد، او سرمست از خُمب فر یاز راه م برگزیدهسرانجام انسان ( 148: 1392) یماتار

 است.  « ینواپس یها انسان»هنار نهادن تازه و به ییها ارزش یدنآفر

 ر شفاملو و نگفاه او بفه   ت کّف  گیفرد،  یمف  را دربفر  1369تا  1357 یها هه شعر سال« صله یب یحمدا» ةدر مجموع 

 .سفان فرزانفه اسفت   دنتفال ان در او همرنفگ شفده و اهنفون بفه     یانسفال  یجاناست. جوشش و ه یافتهانسان اعتال 

بهشفت و عفرش و ففرش     وو دوزخ  یفانوس حضفورش از هفوه و اق   یفرۀ هفه دا  یدگانآفر ةواتتر از هم یانسان

 :  گرردیبرم

 انعطفافی یبف  ینةخشفک  /یسفتی هفوه ن  /ظلمفات درون  ی السف  ۀجلفو  /تو یستین یانوسنقش غلط ماوان/ هان!/ اق»

 یفرۀ و دا /گفرری یزخ و بهشت و فرش و عرش برماز دو /تو یا یگ سرمست خمب فرزانه /تو یانسان /محض

 (  1030 :1382)« .گیرد یجهان را در آغوش م /حضورت

 یچفه ن»گونفه هفه    همفان  یعنفی قفرار داد،   یچفه شفاملو را در هنفار ابرانسفان ن    ةانسفان فرزانف   تفوان  یم ینجادر ا 

 یفدئولوژی، قتفدار و اصفالت ا  ا یجفا   هنفد و بفه   یرا ن ف  هفا یفدئولوژی ا ةو هم یداست هه ابرمرد برآ راه به چشم
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در  یفز شفاملو ن  (48: 1391 ینفی، )آفر« دهفد.  یفد را نو ینبفه بفدن و زمف    توج هو  یتندرست یزه،غر یتایی،اصالت ز

حضفورش جهفان را در آغفوش     یفرۀ تفا دا  اسفت  دههر یهظهور ابرانسان ته یبرا یشعرش بستر یرینز های یهت

شفاملو انسفان   . »دنف ه ینفی آفر معجفزه « و مفر   یالدمف  ةر فاصلترنده د یفرصت»فرصت  ینو با است اده از ا یردگ

 یو مفرهت  یچفارچوب اعتقفاد   یچنکفرده و در هف   یدر مرز فارس صورمح گاه چیهرا  یشخو یو آرمان یاییرؤ

 (115 :1395)سالجقه، « فراانسان است. یکانسان او  درواقعاست.  نگنجانده

را  یمفاورائ  یا ، فقفدان شفالوده  «خدا مرده است» ةزنده است و با جمل ییآشکارا ماالف حضور خدا یچهن 

. گیفرد  مفی گفردن  خفدا بفه   یتفت را در غ یهسفت  یفف ابرانسفان تعر « خدا مرده است: »هندیم یانها ب ارزش یبرا

   (23: 1392).« یدهه ابرانسان بز خواهیمیاند، اهنون م همگان مرده یانخدا»

خفود اختصفاد دهفد؛    از ص ات خداوند را بفه  یباش هه هندیوجود خدا را از آن رو انکار م یچهن یدشا 

 یانبفود اگفر خفدا    یدنآفر یهشاند، چه جا یانخدا از دور بهخواست مرا  ینا» را اشینندگیآفر یروین یژهو به

 هفای  یفین اسفت هفه در آ   یفزی چ نمشابه همفا  یچهن یشةاند ینا یونگ ازنظر (281: 1376، 1نویمور.« )دندبویم

و  گرارنفد یمف  یشنمارا به یخودنوگردان ینمراهب هم یدر تمام یینوزا های یینآ یامتم»روا  دارد:  یینوزا

همفان هفار خفدا را انجفام      یشخفو  یباور گره خورده است هه انسان در خودنفوگردان  ینبه ا یشههم یینآ ینا

   (101: 1392) «.شود یانسان خود خدا م یطیشرا ین. در چندهدیم

 یشفة اند یچهف  یر. او اسف انفد د یخفود مف   ۀرا بسفته بفه اراد   یهسفت  هفلّ  یتموجود زیشاملو ن ةبرساخت ةفرزان انسان

خداونفد   یفاب هفه در غ  یسفان ابرانسفان  هرود. بف  یم یشبا خدا پ یگانگیو گاه تا مرز  شودینم ایساخته یشپاز

 :  او را بر دوش بکشد ی ةوظ یدبا

 گفر باشفد/ هفه را تفوان     نش انگشتان معجفزه آنکه چون م جز به /ام یده/ جهان را؟/ من آفرید؟جهان را هه آفر»

.« یفدم بر یشخفو  یبه الگفو  /.../ به هرشمه دست برآورده/ جهان رایدممن آفر /هست؟/ جهان را ینا ینشآفر

(1382: 866  ) 

دارد هه جهان را برابفر بفا    یدنکته تیه ینبه هم یقتحقشاملو در» آن است. یشکل هنونجهان به ینندۀانسان آفر

جفز انسفان    یگفری و ادراک است خلی هرده است و ه  د ی لخود هه برخاسته از عنصر تا ةیقو سل یافتدر

 یتولئو مسف  هنفد یرا دگرگفون مف   زیف چ همفه است هه  یانسان ینچن ینبنابرا یست؛ن یریاقدام خط ینرا توان چن

 (147: 1396ر وانی، « ).اوست ودبا خ یزآن ن

 یفز ن« در آتفش  یمسفرود ابفراه  »دست خفود، در  و سرنوشت به یهست ییرنوع نگاه به انسان و قدرت او در تغ ینا
                                                                                                                                             
1. Moreno 
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 :  شودیم یدهد

 یگرگونفه / نتفود/ مفرا د  یمن/ بز روِ طاعفت و خاهسفار   ینویراه/ نتودم/ و راه بهشت م سربه یبندگک ینوامن ب»

...« یفدم آفر یگرگونفه د یی/ و خداهند میر را/ گردن هج نی/ هه نوالة ناگزای ینهآفر یستة/ شابایستیم ییخدا

(1382: 729) 

، هوبنده و آشفکار از نیچفه پیفروی    گ ت هرگدن( ین)چن هکرا تکلّم الکرهدن ةمجموعرفعت سالم از ابتدای 

   :قولی است از هرگدن هههند: ابتدای هالم او نقل می

 (  5: 2012« ).، والکل ظالٌل ابهتهةالللسُت دیناصوراً، ال وألف کال... أان أصل الس  »
 .(دهیپر رنگهایی  و باقی همه سایه ام سرسلسلهمن  ...، هرگز و هزار هرگزماسور نیستمن داینترجمه: )

 -و هیفوت   مرد - دیو مطلقاًمن، برای نمونه، »است:  آنک انسانآغازین عتارت  هنندۀ و این عتارت تداعی

ریم شفده اسفت، از   لحاظ برخفورداری از فضفیلت تکف   از انسان هه تاهنون به یا گونه آنی با حتّ -اخالق نیستم 

نیچفه،  « ).رسد درسفت همفین نکتفه جزئفی از غفرور مفن اسفت        نظر میتی متضادم. میان خودمان باشد؛ بهسرش

1374 :44) 

از  یا بفا خالصفه   ییدارد؛ خواننفده گفو  نیز  گ ت زرتشت ینچنآشکار با هتاب  ینامتنیتیسلّام ب شعر رفعت 

 یفی عم ی. شفاعر بفا نگفاه   شفود  یهفم بفرآورده مف    ینتظفار ا ینواقع چنف  هه به شود یم  روروبهو حکمت  یزندگ

 ةو ذات نفاتوان، مقولف   یفایی رؤ یا تفن، ذات اسفطوره   یزنانفه، ماجراهفا   هفاری فریفب و  نز همچفون  ینیمضام

 .  هند یم یانساختارشکنانه ب یستک و زبان و فرمو به یتمر ، وطن و خاطراتش را روا تی حتم

 یرا بفرا  یاحفواتت انسفان   ةمتقابل و متضاد و همف  یزهایچ ینگسرشار است از حضور و هماه یواند ینا» 

 یا شفاعر در ورا ام ف  ؛پسفتی د، او  و و تمفرّ  گفری یصوف ی،و ناخشنود ی: خشنودگرارد یم یشنمامااطب به

بفه سفاحل امفن     یدنرس یبرا یدنتال راه سوم، بهیو نگران یگشتگ گم های یتضادها و دوراه ها، یدوگانگ ینا

 (3: 2015 ی،الجوهر)« است. یتانسان ةآرامش بر هران

را بشفکند و   یفعلف  یها ارزش یدمعاصر را دارد و معتقد است با یایانسان در دن یرتقد ةدغدغ یچهرفعت مانند ن

اسفت هفه در دل آن    اییرانگفری بلکفه و  یسفت، محفض ن  یرانگفری و یک ،ییگو نه ینا اام  ید،نه بگو ها آنبه 

آن  یسفتة و ابرانسفان را شا  اسفت واتتفر   ةبفه مرحلف   یدنو رسف  تی ر از انسفان گفر  یمناد یچهساختن نه ته است. ن

را در  یهسفت  یفف . او تعریافرینفد ب یفد جد های نو با ارزش یعالم ی،انسان امروز یهه در عصر واماندگ داند یم

را بفه انسفان و خفود نسفتت داده      یننفدگی خفدا صف ت آفر   از مر پ   ،. رفعتردیگ یمخدا به گردن  یتتغ

   :یدگویم یا هرگدن قدرتمند اسطوره یبا صدا است و
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، ف  ت کون. /ِفي راح تي  ةً أدُحو طین   /ُد السَّدمیسی   کأن  »    (20: 2012« )أقوُل: ُکوني
 .(شود یباش و م یمگو ی/ مگسترانم یم تمگِل در دس یاز مه و غتار هستم/ مقدار یمن سرور ییگو ترجمه:)

 .  دهد یرا به خود نستت م یستو تسلط خداوند بر ه یگاه ص ت برتر
   (35 مهان:)« .اهل و اءي  ... أُشوطُه ا ِفي ي م ل لي  ِفي  يیديی، أ ت  ق اذ فُ ه ا بنی  ريجل   ِفي  ةٌ أان األ ب د و الک وُن ُکر ٌه سقیم»
و به هفوا   زماندا یم یینبات و پا یمناتوان در دست من است، آن را با پاها یبسان توپ یمن ابد هستم و تمام هست ترجمه:)

   .(هنمیپرتاب م

 :  هستم یبداشته باشد؛ من آن عالم غ ییو ماورا یبغ ی. اگر هستگویدیفراتر از آن م یحتّ

. /الک وني  ةُ أان غیبوب  »  ( 79 مهان:) «أقُضُم الوقت 
 (.جوم ام، زمان را می هشیِ گیتی بی ترجمه: من)

انسفان برتفر اسفت.     ةبفه مرحلف   یابیدست یتزم برا یطشرا از ،بینیجهانماال ت با عالم ماوراء و هنارنهادن  

او نهفاده و بفر او فرمفان     بفر گفردن   یحیتمسف  یهفه اژدهفا   یوغی یرشپر یجا بههه انسان  هندیم یدتیه یچهن

شرب گسسفتن از اخفالق    یشپ ینناست ینا«. خواهم یمن م: »یدشود هه بگو یلآزاد تتد یبه انسان یدبا راند، یم

   است. یو انسان یفرد یاتاخالق درراهن نهادو گام ینید

خانقفاه   یفک / نزدینفه آ ةاخانهنفار سفقّ  » هه یاز آن رو گویدیاست هه م یزارب یند یانعآنجا از مد املو هم تاش

انسفان  بفه   روشنی به. شاملو یابم یخود م «ینهمواره در هم /لهم از او  /را ابلی  یةسا»ام؛  آمده یابه دن «یشاندرو

از  یگورسفتان »د، تنهفا  شفو آن  ةبسفت  دلاگفر   زیفرا  ؛اردمفاوراء و آسفمان بفرد    یفای هه دست از دن دهد یم یغامپ

درآمفده، از   یشفود، سرشکسفته از پفا    ی تفه ( و اگر به افسفون آسفمان فر  894: 1382) یافت درخواهد« عدالت

 :  شودمی مساره یا و چون سلطان سرشکسته شودیم یدههش یرزبه یابرانسان یگاهجا

.« یدرآمفد  یپفا از یفدی هفه بفه افسفون پل    یشفید ها خواهم اندههکشان ةسرشکست لطاندردناک تو س یاببه غ»

 (895 همان:)

   :است ینبه زم توج هاو خواهان شکستن اقتدار آسمان و 

 یگفاه مقفام تفو جا   /رسفد  یاز خاک مف  یهه دل از آسمان بردار هه وح به هزار آوا یغامهردم از پ ِ پ یغامتپ»

آسفمان هفه مهفر     یفت برداشفت نفه عنا   یاریتو؛ و آنچه تو را به شهر یاریگستره شهر یندر اهه  یستبندگان ن

 (  892 همان:« ).است ینزم

مظهفر شفراب و   ) یونیسوسفی د یفروی ن و پفرداختن بفه   یتنومند انسفان  خواهی زندگی» چهین! همان هه ینمهر زم

شفما   ییو دانفا  یثفارگر ! عشفی ا یفد دار مانوففا  ینبفه زمف   لتتانیفض یرویبرادران با ن» خواندش: یم(« یشور و مست

 یسفرمد  یوارهفای و بفال بفر د   یفزد است بگر ینیاز آنچه زم لتتانیفضهه  یدمگرار باد... ینزم یخدمتگزار معنا
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معنفا باشفد:    زمفین تفا بفه    یبه تفن و زنفدگ   ی. آریدبازگردان ینپرواز هرده را به زم یلتهوبد! همانند من، فض

 (99: 1392).« یانسان یمعنا

 ییگرا عتیطب .2-3
عتفارت اسفت    یبتره ینهه ا زندیگره م یعتاو را به طت یتیقلمرو انسان است، تره یعتطت هایستاومان ازنظر

. یفد غ لفت نما  هفا  از آن یفا هنفد   جفدا  یعیخود را از آن امور طت تواندیاو. انسان نم یازهایاز جسم، حواس و ن

 گویفد یمف  یآر ینیزم یها تبه لرّ یو بند یدفارغ از هر ق یسویونیسابعاد د یتبا تقو یزن یچهابرمرد ن شاصی ت

 .  هند می یزندگ ها آنخود و نه سرهوب  یانسان یازهاین یار ا قصد بهو 

. او پفردازد  مفی  یجسمان یالتتن و تما یفو توص ینیزم یعیبه ابعاد طت یا گسترده طور بهرفعت در شعر خود، 

 :  داند می یجسمان یالو خود را خدمتکار تن و ام دنگارا میجسم و بدن را سروکر و باتدست 

ة/ ی سوُقين ُکلَّ یوٍم إلی مراعي الشَّهو »  (  35 :2012) «ة.املاکير   ةُ أان الفریس   /ةاملُزهر  ةي ج س دي س ی دي/ وأان جاری  تُه املُس ّی 
/ مفن  چرخانفد  یت مف شفهو  یها دشتمرا در  هرروزاو هستم/  در دسترس یزسرور من جسم من است و من هنترجمه: )

 .(ام یتندههمان شکار فر

   (64 مهان:« ).طعاٌم وشراب يء وأعضائاِفالد   ُعشُّك جسدی»نویسد:  در جای دیگر نیز می
 (  .تو یبدنم آب و غرا یگرم توست و اعضا یانةتن من آشترجمه: )

 :  شود یمبدن قائل  یمانه برامتوه  های یروزیو گاه پ

 (64 مهان:) «.أیَّتها الغیبوبة الب هیيجة /سیاُن الفاتنُ / أی ها الن  اويضرَّ اجلسد الذ  وُح وخیه کذا تزدهيُر الر  »
 هُشفی  یبف  یا هفار! فریفب  یفراموشف  یا شفود،  یام سفتز مف   است هفه روح مفن شفکوفا و تفن پژمفرده      نیچن نیا ترجمه:)

 (  !زا بهجت

لحظفات او  و   ی. تمفام هنفد  یحفاهم مف   یفوان د یو خفود را بفر فضفا    شفود  یمدام تکرار م محور گ تمان بدن

 .هند یم یت)خود( آن را روا« ذات»هه  یریتصو شود، یم یدههش یرتصوتن به یضحض

بفا زن   ی. شفاعر گفاه  شفود ده مفی یف دزنانفه   ی اتاو به زن و توص توج هرفعت در  گرایییعتطت یگرد یرو 

اسفت. او  نمفاد    شفده  یگانفه هفه بفا زن    ییگفو  نویسفد؛  ین   زنانفه مف   یثاز حد یو گاه هند یم وگوگ ت

 است:   «ثدی» ۀدر واژ یواند ینزن در ا ینانگت

   (62 مهان:) «ي.ید   تناُم ِف /ةٌ انهد ةٌ ثدیُها وهوه»
 .(  آرامد یاش در دستانم م چابک برآمده پستانترجمه: )

  (66 مهان:« )ة. ك طبقاني یفیضاني وأان املُجاع  ت عالی، إلی الن هري/ ث دای»
 (.ام و من گرسنه [ ست]از غرا ییها طتی یتها رودخانه، پستان یسو به یا،بترجمه: )
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هفا و   چیند و نهرهای شیر و عسل بر دسفت  خوشه برمیاو  ازهه همواره  داند یزن خود را باغ رازآلود معشوق م

 :  شود یا تمام نمام چیند،  چیند و می می ،شود هایش جاری می لتان و دیگر اندام

ب یبتيی حدیق تُه » ری ه، ... ی قطُُفنيی فأسیل  أان ِلي ر  ع سٍل و الس ي « .، وال أنفدري ج سديه، ی قطُُفين وی قطُُفينشف تی ه، وسائي  لی ی دیهي ول نٍب وع َن 
  (113 مهان:)

ای شیر و عسل بر دستان و لتان و دیگر اعضای  چینند و من رودخانه م ... مرا برمیقمنم باغچة پنهان معشو: )ترجمه

 شوم.( چینند و تمام نمی چینند و می شوم، مرا می بدنش جاری می

 .است یناشدنتمام یممنوعه و غراها هاییوههه سرشار از م یباغ دهد می یحتو  یهسر  در حاش

جفز   یسفت، ط است و چهرۀ معشوق چندان محسفوس ن مسلّ یاجتماع یشةاند شاملو، صلهمدایح بیدر مجموعة 

   :چند شعر یت هدر تب

 (  914: 1382« )./ چشمانت ستاره است و/ دلت شکخواهمت؟یم یه/ هه چه مایمگوچه تزم است ب»

 «یکرهفا؟ پ یدر فراسفو  دیفدار  دۀ/ آن وعف یفن؟ اسفت ا  یعاشفق  یتآنکه باواهمت/ ... نها یب دارمیدوستت م»

 (938 همان:)

 :  شودیم یدهد یجسمان ینبا مضام ییها شاملو عاشقانه یگرد یها ا در مجموعهام 

 یسفت راز /تنفت  هاسفت/ و  هوهسفتان  یهنفدو  یفت ها و پسفتان  /انفد  بفاغ  یکان پرگفو تفو/ گنجشفگ   یها بوسه»

 (642 همان:) «.گرارندیم یانمش دربا منَ /یمعظ یهه در خلوت /جاودانه

 یا در برخف است، ام ف  ینیزم یگ ت مناستات عاشی و معشوق در شعر معاصر، مناستات توانیم یطور هلّ به» 

و  رودیفراتفر مف   یناز سفطح زمف   هفا یفاز توص یاریدارد، در بس ینیزم ییمتنا ینکها ینعرلو دمشا های عاشقانه

ففراز و ففرود    یفن ا «ینفه در آ یفدا آ»شفعر   درمثفال   رایبف ؛ (434: 1384 )سفالجقه،  «...یابفد  یم یآسمان ای چهره

 :  گویدیجسم او سان م یتاییاست. شاعر ابتدا از ز یاننما یخوب به

را  هفا  آب /تفا عطفش   /یدرسف  راه فراخواهفد  ینتابستان از هدام /خوانندیآواز م اتینهر سطاقت د بیپرندۀ  دو»

 (496: 1382) «.گواراتر هند

 :  نشاندینقطه آسمان م ینرا بر باتتر شوقو مع رودیفراتر م ینیزم یبعد ناگهان از مرزها

است هفه مفرا    یایی/ درهند یم یهاز جهنم را توج یزحضورت بهشت است هه گر /یدر قالب آدم وار پری یا»

 (  498همان: ) «.گناهان و دروغ شسته شوم ةتا از هم /نده میدر خود غرق 

شفاملو   یگفر عتفارت د هفرد؛ بفه   یبند جمع گ تهپیش یاتاب رشعر شاملو را د یو تنانگ یبتوان جنتة جسمان یدشا

آلفود پفاک هفرده و بفه معشفوق       اهشفعر را از عشفی گنف    یکرهفا، پ یزدن به فراسویزخود، با گر یها در عاشقانه

 :  است یدهباش یروحان یستقد 
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: همفان ) .«بفده  یفداری د ۀبا من وعفد  /یکرهامانپ یدر فراسوپرده و رنگ/  یدر فراسو /دارم یتو را دوست م»

499  .) 

طفول  ای فرهنگفی دارد، همفان هفه در    ریشفه به تنفانگی   توج هعا هرد هه این ت اوت در توان اد  ترتیب میبدین

 یعفت بفه طت  یفل تما ،گرایفی یعفت از طت یا اگر باشام بی فارسی و عربی جاری بوده و هست؛ ت ادیخ در سنّتار

در شفعر   یعفت از طت یتفایی ز یرصفورت تصفاو  یفن در ا ؛سترا قلمرو انسان دان یعتو طت شودجهان قلمداد  ۀزند

در  «ییاز زخفم قلفب آبفا   »عر . او در شصحرا ترهمن یعتطت ویژه به ؛بود یعتشاملو وجود دارد. شاملو عاشی طت

 یاز زنفدگ  ییهفا  صفحنه سفروده،   یسفت ب ةدر دهف  شده هشته یترهمن یردب «ییآبا» یادهه به ازهت یهوادفتر شعر 

   (552: 1377، یمجاب :ک.ر). است یدههش یرتصورا به صحرا ترهمن

 یریتصفو  یننف نفور از زبفان شفاملو چ    یشفواز پ یگاهفان بفرا  پرنفدگان در صفتح   ةو ولولف  یدوصف طلوع خورش

 :  آفریند یم

تفا   /گرففت  یپراهنفده شفکل مف    یا ولولفه  /شفد  یمف  یفک نزد /آفتفاب  ةآواز دوردسفت گردونف   هه چنانو هم»

 (790: 1382)« رفتند. یآفتاب م طلعبه م /یگو حیتست /یانباز یشپ /روشن بدل شود یبه سرود /یکرارچه

از  یگرید رینظ هم یراست، تصاو صلهبیمدایح شعر مجموعة  ینهه آخر« هوزه سن ییزِپا»شعر شاملو در 

 مثال:  برای ؛است یدهآفر یعتطت

 یةآب/ محتاطانفه/ بفه سفا    ناپفریر  مقاومفت  .../ بفه دعفوت  نگرمیاغواگر برهه م مورمورهنارِ جهانِ مهربان/ به »

  (960 )همان:« مشارهت. ییعم / احساسبرمومیاندامش/ انگشت/ فر سوزان

هند و قدرت انسفان را تفا    یرا به انسان منسوب م یعتطت یآسا معجزهزر  و ب یرفعت هارهادر سوی دیگر، 

 :  است یهارهور اوست و خود قادر به انجام هرمق یعتطت ییبرد هه گو یبات م ییجا
، أان الشَّج ر  ةُ أان النَّخل»    (140 :2012) «ة.ت قطُُر النَّدی ِف الظَّهّی  ةً أُمدُّ ظيل يي غ یم   ةُ ُتساقيُط الرُّط ب  اجل يني ع ل یکي
تفا   گسفترانم یمف  بفر تفو  را ابفروار   امیههه سا یهمان درخت افشانم، یهستم هه رطب تازه بر تو م یمن همان نالترجمه: )

 (.هنگام ظهر بر تو شتنم بتاراند

 ییگرایرمبارزه با تقد .2-4
 ینناسفت  یفن ا «خفواهم  یمف  مفن : »یفد بگو یفد آزاد با یبفه انسفان   شفدن  لیتتد یانسان برا ،ها یستگاه اوماندیداز 

ت هم ف  یفشر های ناست. انسا یو انسان یفرد یاتاخالق درراهنهادن و گام ینیگسستن از اخالق د شرب یشپ

 .  روندیم یشپ« معطوف به قدرت ارادۀ» بلند دارند و با

 یدسفتا  مفی را  ی. او فقط انسفان داند یمانسان و آرار او  یاتو قدرت را محور ح ییتوانا یسو بههشش  یچهن» 

 عکف   بفه اسفت.   یشخفو  سفازی  یرانجهت ودر یتیترتو به بهتر یزیبه چ یدنرس یبرا داندیم یهه خود را پل
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 ؛(48: 1383، یفل )مفک دن « .رابفت نگفه دارد   یشرا جفا  یزیهرچ هندیم یاست هه سع یانسان ،فرد یرترینحق

( اسفت.  893: 1382ر.ک: ) «تفان هم  یبف  یمتسل ةبهان» فقطراندن،  یرنشستن و سان از تقدو آرام یعمط ین،بنابرا

بشفر نشفیت    یاز ناآگفاه  هفایی  یشفه اند ینو معتقد است هه چن شمارد یم یلو جتر را اباط یشانیو پ یرتقد شاملو

 :گیرد یم

  (  858 همان:) «ندارم باور... یلاباط گونه نیاو  یشانیو به پ یرمن به تقد«/ ماتوم» /را یراست»

 یفزۀ انگ یچو بفه هف   هفرد  ین ف  را یلفی تحم یارزشف  یها استوار، نظام ۀنهاد و بااراد راهدرمردانه قدم  یدپ  با 

 نداد.   هوشش را ینممانعت در ا ۀو درون اجاز یرونب

، مانفده  یبفاق و آنچفه از گرشفتگان    یلفه و رسفوم قت  یمرا هه تنها به تعفال  ییها آن است هه انسان یدر پ یزرفعت ن

   سکون نجات دهد: ینند و آنان را از او وحشت افک ترساند به  داده یتر ا

بدو ج س داً وحشیاً ینُشُر الرُّعب  ِف الُوجوه الر اضی ةي بيتعالیمي القبیلةي  يف أخل ُع عن وجه»    (82: 2012...« )القيناع  ألي
بفه  هفه   کنفد اف مفی  یجان هسفان  برسازم هه ترس و وحشت  یانرا نما یتا چهرۀ سات گشایم می قاب از چهرهنترجمه: )

 (.هستند یرا  یا یلهقت یها آموخته

 ینچنف  یپاک، خفود را بفرا   یگرشته، با ذهنهردن و دفنردن سریفراموشبهو با  نهدیگام فراتر م یک یاو حتّ

 :  هندیآماده م یحرهت بزرگ
ت  الن يسی ان /أُل مليُم م ا ت  ب قَّی»   (76مهان:) «.أ دفينُُه/ وأَّتَّيُذ َس 

 گیرم.( هنم و راه فراموشی پیش می پیچم و دفن می هم میمانده درهمة آنچه را  )ترجمه:

شد تفا بتفوان    یلمعصوم تتد یبه هوده ،بینیجهاناز هر  یعار یدراه با ینمعتقد است در ا یچهن هههمچنان 

 یفد را برتابفد؛ ابتفدا با   یسفی سفه دگرد  یدبا شودیهه مصاحب زرتشت م یروح هس»: بنا هرد یدیجد یزندگ

. یشخفو  یادباشفد و نقّف   یقفت دنتال حقبه یزاز هرچ یشت شکوه نکند؛ بل هند، از مشقّا ع را تحم تو ینیسنگ

روح  یفن ا یفد؛ پاسخ گو سمقد « نه»را با  «یدتو با»فرمان  یدبا یاًشده است؛ ران یهتشت یمرحله به شتر ینروح در ا

 یتمتفد  ،یانو نسف  یتاز معصفوم  یفد با . رالثاًآفریندیتازه م ییها هه ارزش یاریو اخت یف آزاداست و معرّ یرش

را برقفرار   یا  تفازه  یس، هسفت روح هودک است... فقط روح هودک است هفه بفا بلفه مقفد      ینبسازد و ا یننو

 (51 :1383 یل،)مک دن.« سازد یم

 یندهبه آ یدام. 2-5
شفاملو   یاسفی شفعار س ا 1بیانیفة بهتفر،   ای ینفده بفه آ  یداست. ام یندهبه آ توج ه یرگرایی،ماال ت با تقد یگرد یرو

و  تدوحف بفه  است. شاملو مردم را  یروزیو منتظر برآمدن آفتاب پ شود ینم یمبرابر ظلم تسلاست. او هرگز در

                                                                                                                                             
1. Manifesto 
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 شوند. فائیها  یبر سات یهوش تا با هم هند یمدعوت  یهمدل

 یففائ  یریتقفد  برجهفت  تفوان یمف  /شفک  یب /یهوش آگاه شوند/ هه به هم یدها با قطره»است:/  ینحرف من ا»

 (  895: 1382« ).شد

و  هفا  یراه سفات  خواهفان گفرر از تنفگ    یفدوار و شفادانه و ام  دهفد  یمف  یفد نو یراه آزاد هشاملو انسفان را بفه شفا   

   :هاست یمیمالنا

هفه هفر خفروس     یبه راه /یستدر سر ن یتیفر یشةها را اند هه باد آنجاو  /ایم یستادهراه زمان اا اهنون بر چارام »

 هفا  یمنظفر تمفام آزاد  زراه مفا ا و شفاه  شادمانه باش!/ /یستما تنگ ن هوچة /باور هن! /دهد یبادنمات اشارت م

 (  794 همان:!« )گررد یم

 ماست: یها در دست یندهآ زیرا ؛پریرد یدرنگ و سکون نم یرا برا یا بهانه یچشاملو ه

 (847 مان:ه« ).من یها در مشت /یندهو آ مینجایامن  /وجوشونده وجوگرم من/ نه جست جست عجتا!/»

هفا   نشسفتن لفب  خندهبسته، به یها شدن دروازهاز گشوده یتاییز یرتصو ،ها ها و تالش تمام هوشش یو در انتها

 :  شوددیده میو آمدن بهار در شهر خسته و خاموش 

لتفان   /ففراز خواهفد شفد    /بفه ناگفاه   /بسفته  یها دروازه /خاطره افروخته خواهد شد یها شمع /در معتر قتل عام»

 (1021 همان:« ).شد بازخواهدیشپ // تا شهر خستهیواز غر یدر معتر /و بهار /شد بازخواهدخنده  به /یوشفرام

 دهفد  مفی را مژده  یگاهانو صتح ستایدیگونه را م یاو رؤ یدجد یساختن ملک و مملکت یتالش برا یزن رفعت

، آرامفش از  یتفا ز ی. سرانجام در صتحیاندودر انتظار صتح را بر یها تا غنچه زداید میرا از تن  یدیهه غتار ناام

 هوبید:خواهد را ما  یو درها یدراه خواهد رس

.وذات  ص باٍح سُیطر  /هُق ابب نا ذات  ص باح؛/یرقُص و یغين  ِف الس احیطر س»  (  141: 2012« )ُق الباب 
 خواهد شد. گاهی در نواختهگاهی در را خواهد نواخت، رقصان و آوازخوان در حیاب، صتح)ترجمه: صتح

ِ ض  راءي والس   عفي »  ِ   اني ا یع  اً ابأل غ لل   وتاي والب ش  ننیي  /ت ع  الُوا ی  ( 130همففان:) «.ت ع  الُوا َي   ا ت بقَّ  ی مي  ن ثيی  ابي العی  دي الق د   ه /ت ع  الُوا ابي
هفه   یفدتان ع یهفا  با لتاس /یایید؛ب تذر  یها و شاخه یآب یلوفرهایبا ن /؛یاییدب سرستز خرما یها با شاخه یهمگترجمه: )

 (.یاییدب ،یددار یشها پ از سال

 :  شوددیده می یاهیو س ییگرا از پوچ ییها رگه ،از اشعار شاملو و رفعت ییها گرچه در باش

ِ ی أ دلی ِف»  (20 مهان:« ).با أنت لملکتأیُّها اهل ... اِراب الرَّحب شي
 (.یتو قلمرو من هست !تارگرد و غ یا ... اندازم یپهناور م یا قالبم را در خرابهترجمه: )

 :بیندیو سقوب م ییتنها گاهبرابر پرتو شاعر گاه خود را در

   (74مهان: ) «.أان الکرک دُن الو حید»
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 (.یممن هرگدن تنهاترجمه: )

ِ افي الک وني  م ع ل ٌق ِفي  /أان نُقط ُه الن وني »  (  94مهان:« )إنتي
 (.و سرگردانم نیزاآو یمن همانند نقطة حرف نون در وسط هستترجمه: )

 .  !(یستین یا) (125)مهان:« أی ُّه ا الع د م...»

 :  گوید می نیز لوشام

 یفده تفالشِ بفه جفان خر    یفن / به هجا؟/ هجاست بارانفداز ا ام؟ یمودههه پ یراه /انجامد یجز بازگشت به چه م»

 (954: 1382« )راه؟ همه نیا دست آوردتمامت عمر؟/ هدام است  نقد به

هفه غتفار و    یاسفت؛ نفور   یو روشفن  یفدواری بهتفر، ام  یبه فرداها یدغالب ام یشةاند ه شد،یدهه دا چنانام  

 .  زدایدیم یو زندگ یهست ۀرا از چهر یدیناام

لن ا مين اللَّیلي » م أی ها الن هاُر: اغسي لن ا مين الی أسي والغ باري، ایُّها النَّهار.و الظَّال   (  131: 2012« )/ اغسي
 روز!( یروشنا ی. ایما بزدا یو غتار را از زندگان یدیو ناام یکیو تار یاهی! سروز یروشنا یاترجمه: )

 گیری. نتیجه3

بفارز شفعر شاملوسفت.     های یژگیاز و یکی ییگرا انسانص شد هه مشاّ ،در مطالعة شعرهای دو مجموعة مورد بررسی

ا نگفاهش  ات قدم گام برداشته است؛ ام با رت ی،ح ظ حرمت انسان یتالش برا یردر مس یهنر تی الدهه فع  ینچند یاو ط

بفوده و قهرمانفان و    یاسفی او س ةنگفاه و دغدغف   ینتوده است. در روزگفار  یکسان یماتلف شاعر یها به انسان در دوره

 اندیشفة اسفت،   1357 تفا  1369 یهفا  شعر سال ۀهه دربردارند صله یب یحمدا ةرا ستوده است. در مجموع یاسیس تارزانم

 یفن . در اهنفد  یفف معرّ ،است یچهاز ابرانسان ن یانسان فرزانه را هه نمود دوشه یمو  یافتهاعتال  ،انسان شاملو و نگاه او به

   .او را برعهده گرفته است ی ةخدا وظ یتتداند هه در غ می ایفرینندههه آ خدا ینمرحله، شاملو انسان را نه جانش

 هفا  آنرا بشفکند و بفه    یفعل یها ارزش یدد و معتقد است بامعاصر را دار یایانسان در دن یرتقد ةدغدغ یچهرفعت مانند ن

ا ام ف ؛ اسفت  نه تفه  «سفاختن » ،است هفه در دل آن  ای یرانگریبلکه و یست،محض ن یرانگریو ییگو نه ینا اام  ید،نه بگو

 هفای  زدن بفه ارزش پشفت پفا   یشفة در اند وشفده   گفردان یمفدرن رو  یفای دن های گیو سرگشت هاییانسان رفعت از تنها

 یعفی طت یازهایبه ن توج هنو و باطراوت است. او خواردارندگان تن را به  ای یزندگ یدنو آفر ها یبینجهان یجود و ن مو

 یاریاو را بفه شفهر   ینآسمان، بلکه مهفر زمف   توج هداند هه نه  می یاریانسان را شهر یزو شاملو ن خواند یفرام ینو مهر زم

 رسانده است.  

از  یشفتر شفاملو ب  گرایفی  یعفت در شعر رفعت دارد. طت اییژهو یگاهجا ،به زن توج ه و یجسمان یالتوصف تن و تما 

 یاهیو سف  یفی گرا از پفوچ  ییهفا  رگفه  ،با شعر شاملو و رفعت رویاروییدر  یاست. گاه یعتطت های یتاییز یفنوع توص

 .  ستیی اصتح و روشنا یدنو دم یامن انسان ةهران هب یدنبهتر و رس ییبه فردا یدغالب ام یشةا اندام  شود؛ یم یدهد

و جتفر   یرو تقد یخراف یدعقا یمروند، تسلب یشمعطوف به قدرت پ ۀهه با ارد خواهندیها م از انسان معاصردو شاعر  ینا
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 هنند. آماده ید،دوباره خواهد باش یرا طراوت یتابرانسان هه جان انسان یرا برا یطشرا ،تیدرنهاند تا شون

 ها نوشت پی. 4
خفاطر  او بفه  یاست هه شهرت اصل یرانیو شاعر ا نوی فرهنگ مترجم، نگار،روزنامه یسنده،(: نوم 1999-1924)لو احمد شام( 1)

 یونفد هفه پ  یمفایی بفه شفعر ن   یمفا ن یراست. شاملو تحت تفیر  یرانمعاصر ا ادبی اتدر  «دیشعر سر» گراری یهو پا یدر شعر فارس ینوآور

 یفود ا بعدها فراتفر رففت و شفعر خفود را از ق    آورد؛ ام  یح ظ هرده بود، رو یکا شعر هالسب قافیهوزن و  یخود را با است اده از نوع

، یمی.ک: پفورعظ ر) وجفود آورد بفه  یدر زبان فارسف  ها واژه یقاییاساس وزن موسرا بر یدقطع هرد و شعر سر یهلّ به یاوزان عرو 

 شفامل  هفه  منتشفر هفرد   شفده فرامفوش  هفای آهنفگ  بفاعنوان خفود را   یمجموعة شفعر  ینناست 1326(. شاملو در سال 303 :1396

شفکل   ازنظفر ا ام ف  آورد، یمف  یرو یاسفی و س یبه شعر اجتمفاع  نامهقطع یعنیمجموعة بعد  در». پرسوز و گداز عاشقانه بود هایقطعه

خفود در   خفاد   یشفعر  زبان به شاملو هه است بعدبه تازه یهواراه است. تنها از مجموعة  یهنوز در ابتدا یشعر یانشعر و زبان و ب

ققنفوس در  ، : درخفت و خنجفر و خفاطره   یداآ ،نهیدر آ یداآ هایدر مجموعه یزبان در ستک شاص ینو ا یابدمی دست یدشعر سر
 یونفدی شفاملو پ  بانفام  یشفعر منثفور فارسف    یفا  یدشعر سفر  یبترت ینو بد رسدیاو  خود مبه ،شک تن در مهو  خاک هاییهمرر، باران

 (  255: 1384 ،چافی پورینحس).« یابدیم یناگسستن

و  هوچفک غربفت   هفای ترانفه  ،یف  دشفنه در د  ،صفله یبف  یحمفدا ، تازه یهوا، در آتش یمابراهاز:  اند عتارتآرار شاملو  دیگر 

دارد.  اییفژه و توج فه  یاسفی، متفارزات س  ةشفدن بفه عرصف   از وارد پ  یژهو . شاملو به انسان و سرنوشت او، بهماهان قرارییب یثحد

 یگفاه در شفعر او از جا  گرایفی و انسفان  یاسفت و آزاد  فلس ی - یر اجتماعت کّ ینوع شتنمحتوا؛ دا ازنظراو  یشعرها ۀدعم یژگیو

 برخوردار است.   ای یژهو

 1987لین مجموعة شعری او در سفال  او  است هه نگار، مترجم و شاعر مصرینویسنده، روزنامهم ( 2020 -1951 رفعت سالم ) (2)

)او بفه مفن اشفاره     إَن  ا ت وميء  ي  ؛اش راقاتاز:  انفد  عتفارت چاپ رسیده است. سایر آرار او به)گل زیتای آشوب(  ةاجلمیل  فوض یال ةردو با عنوان 

 ؛)گفویی او انتهفای زمفین اسفت(      األرض ةای  کأن  ه  ا َن ؛روز گرشفته(  یسفو  به)  ياضامل إلی الن هار ؛)به پرتگاه چنین گ تم( ةلهاویلت لقذا هک ؛هند(می

)گوسف ندان را روی   ی اهل ی املع ةیاأرع ی الش  و مجموعة  )چنین گ ت هرگدن( هکذا تکل م الکرک دن ؛)سنگی شناور روی آب( و علی املاءطفی رحج

ط به زبان فرانسه، روسفی و انگلیسفی بفه ترجمفة اشفعاری از شفاعران       (. رفعت با تسل21ّ -17: 2014ر.ک: سلّام، ) برم(ا میرآب به چک

 یونفانی ترجمفه شفده اسفت؛     های انگلیسی، فرانسفوی، ایتالیفایی و   های بسیاری از اشعار او به زبانباش. ته استپرداخبزر  جهان 

 از او منتشر شده است.   حبثاً عني الش عر و ا  العريبالت  ، العريب يعر املسر ح الش  های هایی به نامنقد، هتاب ةنیدرزمهمچنین 

. تقسفیم شفعر بفه مفتن و     فردی دارد ههای منحصرب نیز ویژگی یساختار ظاهرلحاظ فرم و ه؛ بلکه بمحتوا ازنظر تنها نهشعر رفعت 

هفا و صفداهای    ای، تیفه  نوشتاری در فضای رایانفه  فنونمدد است اده از شکل و محتوایی مت اوت به شعر سلّام داده است و بهحاشیه، 

های بصری و موسیقایی را در قالب خفط، وزن، زبفان،    تمی ظرفی ده است. به این ترتیب، شاعر تمادی را در شعر خود وارد هرمتعد 

ی همفان  محتوایی را هه در پی القای آن است، بیان هنفد و ایفن تحقّف    هار گرفته تا  های بالغی و بدیعی به عالئم سجاوندی و ظرافت

 حبث اً ع ن الش  عر هتفاب در  «ةلی ؛ مالحظ ات أو  ث رالن   ةقِ ید»عنوان ای بفا  در مقالفه ، ثفر النّ ۀقصفید مانی ستی است هه از قول آدونفی ، متفدع   

ففی  را سفاختاری بسفته معرّ  ثفر  النّ ۀقصفید هنفد. او   اشاره مفی  ثرالنّ ةقصیدهای نثر شاعرانه و  آورده است. رفعت در این مقاله به ت اوت

ص و هفایی مشفاّ   با تکنیک دهیتن درهمای  ای از روابط را در شتکه ی مستقیم، مجموعهدایره و نه خطّ شکل دایره یا نیمهند هه به می

: 2010ای ابفزاری از نثفر بفرای آففرینش شفعری نفاب )ر.ک: سفلّام،         هند؛ نفوعی اسفت اده   م و متوازن ایجاد میساختاری واحد، منظّ
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 13/1/1442 القبول:  7/7/1441 الوصول:

 امللخ ص
وقل  أو الفلسلفة یهلل ی ةأو مدرسلة اإلنسلان ی ةانإلنسلا

َ
ن اآل يهلل ی ة. اإلنسلانیءل  شللکلل ی لةوجود یقلةحق اإلنسللان یعتلرزدهارهلا و او  ی ةشلر الب یللةمناألصلالة للت   يتعطل ال للي امل

 وقخلللهللذا امل ، أبن  یتشللهن یشیللدر مصللم م فکللرة اإلنسللان االلارق )العمللّلق(، فر  یللد عي. يوخباص للة الش للعر العللامل ینر واحللدة مللن أهللم  مواللوعات األدب والفللن  املعاصلل
خلللّلىل عدسلللة ملللن  هتلللیقوخار  ينایتشلللکلللر النالف ی ةإنسلللان تکشلللافقلللاىل إىل اسهلللذا امل سلللعىیى.  مرحللللة أعلللل، إىلالوجلللود ةیلللاهن هابلبشلللر ابعتبلللار  میلللر  و  ی ةاإلنسلللان یتجلللاوز

 فعللتر ، أمحللد شللاملو و یناملعاصللر  يواملصللر  یللرايناإل ین(، دراسللة شللعر الش للاعر یکیللة)وتسللم ى املدرسللة األمر  علللى مدرسللة الوحللدة للفکللر اإلنسللاين یاألدب املقللارن املبنلل
م م و سللرفعللت  هکلذا تکل لم الکرکلدنفهمللا  یهملامت  البحل  ف ی. جمموعتلا القصلا د ال تللسلّل  مرحلللة  یتجلاوزشللعر شلاملو  ألمحلد شلاملو. فاإلنسلان ي صللله يب یحملداّل 

للا ي یتخل لللی يحمل لله؛ ال للذ یماإلنسللان املنااللل وحللل  اإلنسلللان ا کلل لللا  عم  آمللّل للمسللتقبل، کملللا  یلللةقللدرهتا املاد   یمعتمللدا عللل یقلللهطر  جیتللازر و القللد یقتضللیهالس للماء وعم 
م املواصلللفات ا ق یعکللس اإلنسللان دعلللد مقولللة )ملللوت  ی لللةمرکز و  یعی للة: الن ظلللرة الطبواصللفاتمللن أهللم  هلللذه املو اإلنسللان االللارق  یإلللل ینسللبها ال لللي ةیقی للشللعر رفعلللت سللّل 
 اإلله(.
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