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 لبانت

 به ظرافت شعر

 شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند

جویدکه جاندار غارنشین از آن سود می  

 تا به صورت انسان درآید

«آیدا در آینه»  

 

ی زندگی اصر تقوایی دربارهی نساخته( ۱۹۹۶) «کالم آخر»در مستند 
دار ، سکانس معروفی هست که شاعر پیر روی صندلی چرخشاملواحمد 

نشسته است و پتویی روی پایش کشیده است. آیدا در کنار دست شاملو 
از هر  اشانیعاشقانهی رابطهکند درباره نشسته است و تقوایی شروع می

 به راجع را نظرش تقوایی از آیدا ز مصاحبه،اکند. در بخشی دو سوال می
 دهدمی پاسخ آیدا. پرسدمی گفته، او برای شاملو که ایعاشقانه شعرهای

 ما یرابطه شاید یعنی دونم ...نمی برام، نبود غریبی خیلی چیزوالله  »: که
دم همون زندگی دیمی من شدمی گفته هم شعر اون وقتی که بود وریج

نظرم اونایی که حتی خیلی شخصی بود و تو ماست ... شعر شاملو به 
بینم. شاملو حتی تو میگی برای من گفته شده، من خیلی شخصی نمی

 «.ترین شعرهاش رو گفتهترین شعرهاش باز هم اجتماعیعاشقانه
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آمیز و تناقض موضوع یادداشت کنونی پرداخت به همین مسئله به ظاهر
 است. در «امر اجتماعی» با «امر شخصی و عاشقانه»بغرنج پیوند میان 

 یشاعرانه پردازیبه میانجی بررسی مفهوم که کوشمیادداشت می این
و  «عشق اومانیستی»ن میا او در شعر تقابلی که ،کردار عاشقانهشاملو از 

های کوشم ریشهکنم. ابتدا می کاوایاوجود دارد را و «عشق نارسیستی»
عشق در بحران فرهنگی معاصر را اجتماعی و طبقاتی غلبه فرم نارسیستی 

های کوشم ریشهمورد بررسی قرار دهم. )پیش پرده( سپس می
ی ز عشق را به واسطهشناختی و تاریخی برداشت اومانیستی شاملو اانسان
 «هستی نوعی»عشق و مفهوم مارکسی  برداشت ازی میان این دیالوگایجاد 
کنم که همین قرائت خاص اول( در ادامه استدالل می ی)پرده  کنم. روشن

پیوند امر شخصی و امر جمعی است که باعث  به مثابهشاملو از عشق 
ظ، تفسیری ی حافی خود از تفکر شاعرانهشود او در بازخوانی خالقانهمی

پردازم که ارائه دهد. )میان پرده( در آخر به این می جدیدی از فیگور عاشق
توان با تفوق عشق برداشت اومانیستی از عشق چگونه می بر اساس این

توان میان مبازره عاشقانه و مبارزه طبقاتی نارسیستی جنگید، و چگونه می
 آخر( ی)پرده .پیوندی ایجاد کرد

 

 نژندی فرهنگی بحران اقتصادی و روان  :پرده پیش

ی حیات اقتصادی امروز های انکارناپذیر دربارهیکی از واقعیت
ال است که خود را در اشک داری در ایران، بحران سودآوری سرمایهسرمایه

 ژهیبه و در چند سال یبحران اقتصاد دیتشد مختلف متجلی ساخته است.
طبقه  یکارثباتیو ب یکاریب شیخود را به دو شکل نشان داد: اول افزا
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له با مقاب یبرا دارهیطبقه سرما یتهاجم یکارگر و فرودست و دوم استراتژ
 د،یتول تیکاهش ظرف یاستراتژ یعنی) اشانهیسرما یسودآور نیینرخ پا

به بخش  شانهیاز سرما یو انتقال بخش شانیهاکاال متیق یزاتورم شیافزا
 نیبه خارج کشور(. ا شانهیانتقال سرما ای یگریبورس و دالل ،ییگراهیمال

نه تنها از طبقه کارگر  ،یدر مقابل بحران سودآور دارانهیسرما یاستراتژ
 یمال یهیسرما یاز طبقه متوسط به واسطه یعیبلکه از بخش وس

ها( و تورم )کاهش ها و قسطها و قرضاز وام یناش یندهیفزا ی)بدهکار
شان را به ردخ   هاهیکرد و سرما تی( سلب مالکشاندیقدرت خر
 .دیکش رونیشان بشان را از دستکوچک کشاند و اموال یورشکستگ

طبقه متوسط، طبقه کارگر و  ینییدر قشر پا یرانیا یهزاران خانواده یزندگ
 لیخ یندهیقرار گرفته است. آ یفروپاش یبر آستانه ایمادون پرولتار

نامعلوم واگذار شده است.  یندهیو آ «خدا بزرگ است»از مردم به  یمیعظ
 یبرا یتسال پر از سخ نیدر ا دارهاهیاست که کالن سرما یدر حال نیا

شان خارج نشده بلکه با از دست شانیهاهیو سرما مردم، نه تنها اموال
در نزد  هیو فرودست بر حجم تمرکز سرما نییاز طبقات پا تیسلب مالک

نامیده  1بورژوازی یا طبقه متوسطآنچه خرده اقشار افزوده شده است. نیا
پذیر است ان اقتصادی آسیبشود بیش از هر قشر دیگری در برابر بحرمی

                                                           
طبقه  نی. اکنندیکار م یاست که به صورت خود استخدام یارزش عیتوز ای دیمنظور از طبقه متوسط صاحبان ابزار تول 1

. رندیگیقرار م یانحصار یدارهیسرما یمورد تعد یرمزدیدر دست دارند و خود به صورت استثمار غ یخرد یهاهیسرما
 یل تروتسکطبقه  به قو نیخود ا اندازد،یخرد را به گردش م یهیرماس ،یانحصار یهیها که گردش سرمااما در دوران رونق

از عبارت طبقه متوسط استفاده  ،یبورژوازعبارت خرده یبه جا میداد حیترج. شوندیبه صورت خرده استثمارگران ظاهر م
 یدارهیدر ساختار سرما کیستماتیطبقه به صورت س نیکه ا مینکته انگشت بگذار نیبر ا میخواستیچرا که م میکن

 .ستینشده ن دارانههیکه هنوز کاماًل سرما یدارهیخارج از سرما ییایدن یو به معنا شودیم دیبازتول یانحصار
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ی هایش به واسطههای زندگی و آرزوی دیگری برنامهو بیش از هر طبقه
 .افتدبحران و افزایش شکاف طبقاتی به خطر می

طبقه بخاطر این وضعیت  های اینها و سرخوردگیبسیاری از استرس
 اندتوو هم می داند به باال صعود کنتواست که هم می متوسطیۀ مرزی طبق

ای، منطق خاص تکوین آستانه مرزی و سقوط کند. عالوه بر این وضعیت
های خرد، میزان زد و خورد در میان این طبقه را در قیاس و گردش سرمایه

 .رساندبا دیگر طبقات به حداکثر می

 . این رقابتستتر اسنگین ریی دیگان این طبقه از هر طبقهرقابت می
دار و طبقه ن سرمایهقابت درونی میان طبقه کالی تعامل و رمتفاوت با نحوه

شان طی های انحصاریداران و سرمایهسرمایهکالن کارگر است.
شود و فقط شان بازتولید میجایگاه طبقاتی ،شدههایی تثبیتمکانیسم

حصاری و های انممکن است یکی بیشتر سود کند، یکی کمتر. فوق سود
که  سیاسی و اقتصادی راه دیگر امتیازات و امن، به همهای باالسود ۀحاشی

شود پایندگی و بازتولید این برد، باعث میانحصاری از آن بهره می سرمایه
تر باشد و خطر پراکندگی و ورشکستگی ها در بلند مدت محتملسرمایه

داران انحصاری چندان سرمایه متمرکز کمتر باشد. بنابراین سرمایه
های حیات اقتصادی ک در فراز و فرودهایی مهلخطرات جدی و چالش

 .کنندخود تجربه نمی

طبقه کارگر هم که غالبًا افق تحرک طبقاتی به باال ندارند، اگر آرزو اعضای 
های طبقه متوسط پروازیتر از بلندگرایانهو امیدی داشته باشند خیلی واقع

ها قدر هم به دستمزدچ داری هراست، استثمار مزدی و غیرمزدی سرمایه
و معیشت کارگران فشار بیاورد و آن ها را در سطح حداقل نگه دارد، اما باز 
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داری در بلند مدت نیازمند بازتولید نیروی کار ملی خود و پروروش سرمایه
کوشد حیات این طبقه را تضمین نسل جدید نیروی کار است و بنابراین می

زند ای خرد میهکند. نبض زندگی طبقه متوسط بر روی مکانیسم سرمایه
که هر لحظه ممکن است ورشکسته بشود. خاصیت سرمایه خرد این است 

هست. به طور پیوسته  شتریب یلیخاش که احتمال پراکنده و مضمحل شدن
شود و صاحب آن شوند، یک کسب و کار خرد ورشکست میپراکنده می

در های جدیدی دوباره کند و اندوختهرود و در جایی دیگر شروع میمی
های پراکنده شده در کند. سرمایهی خرد شروع به گردش میقالب سرمایه

شوند و دوباره در قالب سرمایه خرد عمل جایی دیگر دوباره منعقد می
 .کنندمی

شود رقابت و زد و خورد بین اعضای طبقه متوسط همین امر باعث می
که برای اینبلندپروازانه  خیلی بیشتر از بقیه طبقات باشد. رویاپردازی

شان را به نحوی به کار ببرند که به کلوب انحصاری های کوچکسرمایه
ا دارهای بزرگتر راه پیدا کنند، بیشتر از همه یقه این طبقه رسرمایه

 ترآرام و امن جایگاه به اینکه برای دائم قراریبی و ناآرامی نوعی گیرد. می
 .برسند انحصاری هایسرمایه

 طبقه، این سامانای، ناآرام و پر از رقابت و بیانهوضعیت اجتماعی آست
 لئون که کندمی فراهم آشوبناک شناختیروان وضعیت یک برای زمینه

 نامیده «بورژوازی خرده جمعی نژندیروان»را  آن درستی به تروتسکی
باعث و  زندمی نژندی که دست به تحقیر نفسنوعی روان 1.است

                                                           
 1387چاپ اول  گرینشر د ،یلیرضا اسپ یترجمه ،یدر آلمان، لئون تروتسک سمی، نبرد با فاش۶۰ص  1
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ریاکار و حریص و حسود  ،مسلککلبی ،های بدبینگیری شخصیتشکل
 .شودمیدر میان اعضای این طبقه 

گذرد، این های بحران اقتصادی، مثل آنچه اکنون در ایران میدر هنگامه
 در ویژه به نژندیروان این. شودمی تشدید بیشتر آشوب و نژندیروان

 .دهدمی نشان را خودش طبقه این فرهنگی تجلیات

های اساسی این تجلیات فرهنگی، مناسبات عاشقانه و حوزهالبته یکی از 
رانی لگام گسیخته، شود نوعی شهوتروابط عاطفی است. آشکارا می

هایی مواجهه معنایی را در حیات عاطفی این طبقه دید. با آدمابتذال و بی
و از نظر عاطفی حالتی  اندهچند ده بار وارد رابطه عاطفی شد شویم کهمی

ی ابتدایی بچگانه و غیر شان در حد چند رانهاند. عواطفنه یافتهگوبیمار
کند به شکلی پخته تقلیل پیدا کرده است. روابط عاشقانه تقلیل پیدا می

 .ارضای حس نارسیسم دو نفره

شود در آشوبناک را میواقعیت اجتماعًا مشروط این حیات عاطفی 
عاشقانه که بازنمایی از های دگی و نهلیسم موجود در ترانهزآشوب، غم

پسند به طرزی فزاینده وجه موسیقی عامه حیات این طبقه هستند دید.
دهد و در دامن بدترین اشکال ابتذال و مردمی خود را از دست می

ی های انحصاری حوزهغلتند تحت حاکمیت کمپانیگرایی میلذت
فرهنگی ، بحران یگویی به تناسب تشدید بحران اقتصاد صنعت فرهنگ.

های نوشتهقول مارکس در دست شود. بهر تشدید میهم در این کشو
جا افزایش تورم و کاهش قدرت پاریس با افزایش ارزش جهان اشیا )در این

زده داری بحرانکند. سرمایهها کاهش پیدا می( ارزش جهان انسانخرید
و  ردگذایباز م  ی حریص و حیوانی خودجنبه رشد دررا  هادست انسان
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بیگانگی  شود.ها میانسانی انسانی عواطف و نیازهای مانع از رشد جنبه
ضدیت واقعیت اجتماعی با استعدادها و  داری، یعنیی سرمایهدر جامعه

انسان تنها در اعمال حیوانی خود، »شود که نیازهای ذات انسانی باعث می
گزینی و سبک یعنی خوردن، نوشیدن و تولید مثل یا حداکثر در مسکن

آرایش خود آزادانه عمل کند، حال آنکه در اعمال انسانی خود ]از جمله 
شود ورزی[ چیزی جز حیوان نیست. آنچه حیوانی است انسانی میعشق

شود. هر چند خوردن و نوشیدن و تولید و آنچه انسانی است، حیوانی می
های ر جنبهاند، اما هنگامی که از سایمثل نیز اعمالی حقیقتًا انسانی

شوند، فردی تبدیل میهای منحصربهفعالیت انسانی جدا و به غایت
 1«.انداعمالی حیوانی

وابط این امر در حیات عاشقانه خود را در قالب تفوق نوعی نارسیسم در ر 
ن مفهوم ی آخر این یادداشت بیشتر به ای. در پردهدهدنشان میعاطفی 

ه کقبل از آن اجازه بدهید به این بپردازیم  .پردازیمنارسیستی عشق می
دهد پرورش مییرنارسیستی از عشق را شاملو چگونه برداشتی متفاوت و غ

 کند.و از آن دفاع می

 

 شاملو و مارکس  دیالوگی اول: پرده

ی دربارهتنظیم شده، او آیدا  ای که پس از وفات شاملو به همتیادنامهدر 
شاملو با ترسیم زنی مستقل و » نویسد:می چنین برداشت شاملو از عشق

                                                           
. 129ی حسن مرتضوی، نشر آشیان چاپ دوم، ص ، کارل مارکس، ترجمه1844های اقتصادی و فلسفی نوشتهدست 1

 ی داخل کروشه از نگارنده است.افزوده
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های پوسیده رها شده است. همسان در ادبیات شعری ما، کاًل از قید سنت
های نباتها و شاخهشاملویی که آیدای واقعی و ملموس را جایگزین لیلی

را در  «انسان-آیدا»یا  «زن-انسان»ای کرده است. خیالی و اسطوره
واقع از آیدا، این محبوب و مخاطب یگانه، به کند. او در شعرش تکرار می

تر به تر و زیبارسد و این بار با مهری فراتر و نگاهی جهانیکل مردمان می
دارد. دیگر مرد و زن نگرد. اکنون او مردمان را بیشتر دوست میمردمان می

بر این نکته حیاتی ا تیزبینی آیدا ب  1.«دانبرایش مفهومی مشترک پیدا کرده
ی فراشخصی شخصی و جنبه یی میان جنبهشت گذاشته است. رابطهانگ

ی شاملو از عشق وجود پردازی شاعرانهو مفهوم یا اجتماعی در مرکز تخیل
توان ی انعکاسی امر اجتماعی و امر شخصی را چگونه میدارد. این رابطه

 فهمید؟

 :این قطعه شعر شاملو )به اسم شبانه( را در نظر بگیرید

 خورشیدهای همیشهمیان »

 زیبایی تو

  لنگری ست

 خورشیدی که

گاناز سپیده دم همه ستاره  

 بی نیازم می کند

                                                           
 .۵۸۰نشر نگاه ص  انیسیسرک دایآ میاحمد شاملو، تنظ یادنامهی شه،یبامداد هم 1
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 نگاه ات

  شکست ستمگری ست

 نگاهی که عریانی ی روح مرا

 از مهر

 جامه یی کرد

 بدان سان که کنون ام

 شب بی روزن هرگز

 چنان نماید که کنایتی طنزآلود بوده است

 و چشمان ات با من گفتند

 که فردا

«روز دیگری ست  

رنگ است و خصلت مشخصًا به ویژه در این قطعه، موتیفی پر آنچه
نبرد »این است که عشق چون کند می برجستهشاملویی این عاشقانه را 

تواند شخصیت شود که به میانجی آن شاعر میبازنمایی می «افزاری
گرای خود را حفظ کند و در نبرد سیاسی و اجتماعی خود با استبداد آرمان

روزن و ستمگری اجتماعی پابرجا و مقاوم بماند. اما بر چه شب بی
یابد و چگونه ممکن است نگاه بچنین داللتی تواند میای عشق زمینه

 ؟عمل کند «شکست ستمگری» عاشقانه همچون
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عشق  .دارد حیاتی هایفرضپیش که کندمی تصویر را شاملو دارد عشقی
گفتارها، قرار -ای در هم تنیده از کرداری تعاملی پر شور و مجموعهبه مثابه

شان افزایش های انسانیها و استعداداست درک آن دو انسان را از پتانسیل
ی صرفًا حیوانی و و تفوق آن بر جنبهی انسانی با تقویت جنبه دهد.

ای انسانی و شوند که در عین حال به شیوه، عاشقان قادر مینارسیستی
های عدالتیها و بیغیرفردگرایانه به مسائل زندگی اجتماعی بنگرند و کژی

 ،اومانیستی عشق از فرم این موجود در جامعه را مورد انتقاد قرار دهند.
نیت در کل امری ارزشمند و قابل احترام انسا هک است این اشفرضپیش

عالوه خود داشتن به. است ارزشمند انسانی است. زندگی و عواطف
ی غنای رابطه شود کهگرایانه به جامعه باعث مینگاهی انتقادی و آرمان

شود اساسًا انسانی را واقعًا دوست داشت عاشقانه تقویت شود. چطور می
را خوار شمرد و غایت و شکوفایی برای تکامل و در عین حال نوع انسان 

های فرضاش پیشتاریخی آن در نظر نگرفت. شاملو تنها در تفکر شاعرانه
گرایانه بودن کاود و اومانیستی و جمعنهفته در کردار و زبان عاشقانه را می

ی عمیقی در کاوی شاعرانه ریشهدر واقع این ژرف سازد.آن را آشکار می
سطرهای  1331شعری شاملو دارد. شاملوی جوان در سال   سراسر زندگی

 برد.را چنین به پایان می« غزل آخرین انزوا»پایانی 

 عشق مردم آفتاب است»

 گیاه بودماما من بی تو زمینی بی

 در لبان تو

 رودآب آخرین انزوا به خواب می
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 ی زودشکن قلبی که در کار خاموش شدن بودو من با جذبه

 «.دارمهای بهار گوش میجرقهبه سرود سبز 

برای  انسانیی جامعه توانایی و انسانیت به بینانهخوش دید این با حاال
 پیدا هاانسان میان در انسانی که کرد تصور توانمی ،سعادتمند زیستن

 هایویژگی و خصائل چون دقیقاً  شود،می اشعاشق فرد که شودمی
 وی منحصر به فرد در خودش گرد آورده است. نح به رو انسانی

شاملو نیست که این رابطه انعکاسی در عشق  تفکر شعری تنها درالبته 
توان در یکی از مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. در عین حال می

 ۱۸۴۴های اقتصادی و فلسفی نوشتهها از دستمنقوله مشهورترین
ی کند که رابطهمارکس در آنجا ذکر می 1ای را پیدا کرد.مارکس چنین رابطه

که در آن انسان در »کند عاشقانه میان زن و مرد، حدودی را آشکار می
کل این  «.زمان یک هستی اجتماعی استترین وجودش همفردی

 :ها چنین استنوشتهپاراگراف مشهور در دست

                                                           
ی شاملو به میانجی تاثر ادبی از شاعران کمونیست فرانسوی رسد که شعرهای عاشقانهاز نظر تاریخ ادبیات، به نظر می  1

مسیر و فضای فکری و برکشیدن فضای خصوصی عاشقانه به فضایی تکوین یافته است. تشابه  1930و  1920در دهۀ 
 رسد.ی عطفی مهم در تاریخ ادبی میسیاسی و مشخصًا کمونیستی با شعرهای لویی آراگون فرانسوی به نقطه-اجتماعی

 «الزا»(، 1942) «های الزاچشم» شروع انتشار دفتر شعرهای آراگون مصادف است با اوایل دهۀ بیست و سی شمسی.
قرار دادن شاملو و  دیالوگالبته منظور از در  (.1964) «پاریس برایم جز الزا نیست»( 1963) «ی الزادیوانه»( 1959)

ی شاملو و مارکس از حیث مارکس این نیست که شاملو به طرز مستقیمی در اشعارش از مارکس متاثر بوده است. رابطه
او  مقاله نیست هر چند شاملو تا آخر عمر خودش را یکی از شاگردانتاثر ادبی در تاریخ فرهنگی موضوع بحث این 

شمع روشن( نوشته بسیار  187امین سالگرد تولد مارکس ) 187دانسته از این حیث متن کوتاهی که به مناسبت می
ی اعرانهمیان این دو فیگور مدنظر است. به نظر این نگارنده تخیل ش . در اینجا بیشتر تناظری مفهومیخواندنی است

مستقیم شاملو از مسیری کاماًل مستقل  به نتایجی مشابه دست یافته است. و اگر تاثری هم در کار باشد، این تاثر بسیار غیر
 است.
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مستقیم، طبیعی و ضروری انسان با ی ی مرد با زن، رابطهرابطه
ی انسان با طبیعت ی نوعی طبیعی، رابطهانسان است. در این رابطه

ً رابطه ی که رابطهای است که انسان با انسان دارد. چنانمستقیما
ی است که انسان با طبیعت، با شرایط انسان با انسان مستقیماً رابطه

کلی محسوس و تجسد ه شاش دارد. بنابراین این رابطه بطبیعی
کند که ذات واقعیتی ملموس، حدودی را آشکار می در قالبیافته 

انسانی، برای انسان به طبیعت بدل شده یا طبیعت برای انسان ذاتی 
توان از این رابطه انسانی شده است. کل سطح تکامل انسان را می

شود تا چه اندازه انسان داوری کرد. از خصلت این رابطه نتیجه می
به عنوان موجودی نوعی، به عنوان انسان، خود شده و با درک خود 

ترین رابطه انسان با ی مرد با زن، طبیعینائل شده است. رابطه
رفتار  دهد که در آنانسان است، پس این رابطه حدودی را نشان می

اش برای او به ذاتی طبیعی تبدیل شده یطبیعی انسان یا ذات انسان
اش به طبیعت او بدل شده آن طبیعت انسانیاست، حدودی که در 

کند که در آن است. این رابطه همچنین حدودی را آشکار می
نیازهای انسان، نیازهای انسانی شده است و از این رو حدودی 

شود که در آن هر غیر، به عنوان یک انسان، به نیازی مشخص می
شود، حدودی که در آن انسان در برای یک انسان بدل می

 1زمان یک هستی اجتماعی استترین وجودش همردیف

                                                           
 .۱۶۸ص  ی حسن مرتضوی،های اقتصادی و فلسفی  مارکس، ترجمهنوشتهدست  1
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با تفسیر این پاراگراف مارکس رابطه میان اومانیسم و عشق در شعر شاملو 
شود. اواًل تحلیل مارکس به واسطه انگشت گذاشتن بر بیشتر روشن می

های شاملویی، به عشق سازد چرا عاشقانهمفهوم هستی نوعی آشکار می
دهد و نوعی اومانیسم را پیش فرص خود جتماعی میفردی و ا-ای فراجنبه
ای از هستی انسانی است که به او هستی نوعی برای مارکس آن جنبه دارد.

دهد. به عبارت دیگر توانایی برای انسانی اندیشیدن و تفکر کردن را می
سازد هستی نوعی گرایش و ظرفیت طبیعی در انسان است که او را قادر می

ی مفاهیمی چون انه و عقالنی به جهان بنگرد و به واسطهنگربه نحوی کل
عدالت و انسانیت به قضاوت و مداخله در زندگی اجتماعی بپردازد. 

انسان موجودی نوعی است نه تنها به این علت که از لحاظ نظری و عملی »
کند بلکه همچنین بدان ی خویش میرا ابژه -نوع خود و سایر انواع–انواع 

ود را نگرد چرا که خخودش همچون نوعی واقعی و زنده میخاطر که به 
  1«.نگردو بنابراین آزاد می کلیموجودی 

ی عاشقانه زن و مرد با مبنای ماتریالستی و در نگاه مارکسی رابطه 
گیرد. این رابطه به عنوان یکی از تجلیات نچرالیستی مورد بررسی قرار می

ستی نوعی انسان خصلتی شود. برای مارکس ههستی نوعی انسان دیده می
، بلکه ها است که باعث می شود فرد انسانی نه تنها در مقام فردذاتی انسان

در عین حال در مقام نوع نیز با دیگر هم نوعان خود و با محیط طبیعی 
اطراف خود و حیوانات نیز ارتباط برقرار کند. این در حالی است که سایر 

کنند حیوانات تنها در مقام فرد با محیط و دیگر حیوانات ارتباط برقرار می
وع را در کلیت ن و خود قوانین طبیعی در قالب جبر است که زندگی آن

                                                           
 . تاکید از خود منبع اصلی است.130همان، ص  1
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کند در حالی که حیات افراد دهد آن نوع طبیعی را بازتولید میسامان می
ها ماند. در انسانواسطه باقی میآن نوع تابع آشوب و پیگیری نیازهای بی

شناختی خود ی قدرت ذهنی و زبانی که در طی تکامل زیستاما به واسطه
گاهی و قدرت اند، انسانپیدا کرده ریزی رو قصدمندی و برنامهها چنان آ

فقط منافع  طبیعیبه جلو دارند که در تعامل میان خود و در تعامل با محیط 
و نیازهای جزئی را بازنشناسند و بلکه در عین حال هر فرد قادر باشد در 

تواند می مقام کل و با مفاهیم کلی نیز فکر کند و عمل کند. هر فرد انسانی
نیز با محیط پیرامون خود تعامل  به صورت نوعینه تنها در مقام فرد بلکه 

طبیعی هر فرد تنها به صورتی  داشته باشد. در حالی که در دیگر انواع
مستقیم و با میانجی جبر طبیعی است که در خدمت بقا و بازتولید نوع غیر

  کند. عمل می

توانایی انسان برای اندیشیدن به خود به عنوان یک نوع و اینکه عمل 
 یتواند حیثیت کلی عملکرد نوعی را بیابد، سرچشمهاش میفردی

های فرافردی و جمعی چون عدالت و ها و آرمانارزش یگرایانهطبیعت
آزادی و برابری است. شاید هر فرد انسانی به صورت بالفعل به خود چون 

انسان توانایی ذهنی  1هاگرد، اما در سطح ذاتی و فرای فعلیتنیک نوع ن
کلیت نوع خود و برابری اعضای آن را دارد. این توانایی عقل بازشناسی 

دهد که ذات خود را به عنوان را می امکاننظری و عملی به انسان این 
اش دارد را موجودی که هم تعامل فردی و هم نوعی با محیط پیرامون

انسان قادر است بر اساس معیارهای هر نوع تولید کند و »بازشناسی کند. 
معیار ذاتی هر ابژه را برای خود آن ابژه به کار بندد، از این رو انسان تواند می

                                                           
1factual-trans  
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تواند تشخیص دهد ذات او می 1«.کندمطابق قوانین زیبایی نیز تولید می
« شادی»است. این تایید ذات خود منجر به  2او مستلزم تایید و حفظ خود

 3شود.یاش م«های جسمانی و ذهنیی انرژیرشد آزادانه»و  « آسایش»و 
شناختن حق رشد و  تیبه رسم یعنی یذات انسان شناختن تیبه رسم
  4ها.برابر تمام انسان ییشکوفا

زندگی  بطن از و برابری عدالت های جمعی چونمفاهیم و ارزش اقتباس
اجتماعی و ذات انسانی نه بر مبنای فرض گرفتن انسانی خیالی که در 

و نه بر مبنای برخورد ند است کگیری میوضعیت آرمانی تصمیم
غیرانتقادی با واقعیت اجتماعی و یکی گرفتن توانایی و امکانات ذات 

ی هایی است که در یک دورهانسانی با توانایی و امکانات بالفعل انسان
توان آن را در کار کنند. رویکرد اول که میتاریخی خاص زندگی می

نچرالیستی مفهوم عدالت را از کسانی چون جان رالز مشاهده کرد، مبنای 
گرایانه بدل به آرمانی برد و عینیت این مفهوم را به نحوی برساختبین می

                                                           
 132همان، ص   1
2subsistence-self  
 .128همان، ص   3
ی پساساختارگرا این نگرش نچرالیستی به سرشت انسانی به عنوان عاملی مدرنیستی و فلسفههای پستدر فلسفه 4

های طبیعی که کاماًل برساخته و مرکز زدوده شده توسط  ساختارهای نمادین و قصدمند و آگاه با نیازها و گرایش
برخی  ،. به تاسی از این نگاهو استقالل و عاملیت انسان انکار شده است ایدئولوژیک نیست به چالش کشیده شده است

اند توانایی انسان برای برخورد اخالقی با محیط اجتماعی و چون آلن بدیو و اسالوی ژیژک کوشیده گرافیلسوفان جپ
نچرالیستی مارکس توضیح دهند. آنها این توانایی انسان را در قالب نوعی  مبارزه برای عدالت را بر مبنایی غیر از این مبنای

ی نظم نمادین حاکم ها و سلطهشود از محدودیتاند که باعث میی انسانی فهمیدهزخم و شکاف در بطن سوبژکتیویته
شود مادین نشدنی فهمیده میفرا رود و دست به عملی اخالقی و مبارزه در راه عدالت بزند. این شکاف نوعی امر واقعی و ن

ماند. ایشان همچنان مفهوم عشق را بر اساس این ی انسانی باقی میکه بر اثر ناقص بودن فرایند نمادین شدن در سوژه
های ایدئالیستی و غیرعلمی از سرشت انسانی در این مجال فرصت پرداختن به چنین برداشت فهمند.از سوژه می مفهوم

« مارکسیسم و رئالیسم»بنگرید به فصل دوم کتاب  به سرشت  از این دیدگاه علمیدی نیرومند و وجود ندارد. برای نق
 (، اثر شان کریفین.2000)
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کند. در نتیجه متوجه نیست که عدالت پیشاپیش چون ایدئالیستی می
نیروی اجتماعی واقعی در حیات روزمره و و مبارزات تاریخی برخی 

کند. بخش ایفا میرهایی ها و طبقات اجتماعی وجود دارد و نقشیگروه
ای که شرایط تاریخی ممکن است بر رویکرد دوم تاثیر محدود کننده

کند و مانع تجلی گرایشات ذاتی این  هستی نوعی و ذات انسانی تحمیل
 گیرد.هستی نوعی شود را نادیده می

روی باسکار در فلسفه اخالق رئالیستی خود در تدوام سنت فکری  
عدالت برخاسته از ذات انسان را نه در سطح  مارکس، عینیت مفهوم

 دهدیقرار م «یامر واقع « »فعلیت-فرا»واقعیت بالفعل، بلکه در سطح 
ترین سطح شناسی رئالیستی باسکار، امر واقعی، عمیق. بنابر هستی1

ها و ای از ساختارها، گرایشواقعیت است که عبارت است از مجموعه
های شیا. این گرایشات ذاتی و مکانیسمذاتی ا 2«های تولیدیمکانیسم»

ها را تولید ای از رخدادهای، مجموعهتولیدی در تعامل با دیگر مکانیسم
ها به کنند که سطح امر بالفعل است. ممکن است برخی از این رخدادمی

ذات بررسی  3تجربه در آیند و ممکن است برخی نه )سطح امر تجربی(.
 گری سطح تجربی واقعیتنه با مشاهده اوی نوعی هستی و جنبه انسانی

پیگیری و ضبط الگوهای تکرار برخی  ها ، و نه بای انسانشدهداده
بلکه از طریق تامل و پژوهش نظری  در سطح امر بالفعل،رخدادها 

ی سطح ذاتی واقعیت و بررسی اثرات برخی گرایشات موجود در درباره

                                                           
1l, the realfactua-trans  
2generative mechanism  
3. ‘Introduction: Basic texts and developments’. In 1998Bhaskar, R and Tony Lawson.  

Critical Realism: essential readings, edited by Archer et al, 3-16. London: Routledge. pp 7-8. 
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شناسی م را در انسانمارکس این مه امر واقعی قابل شناخت است.
ه به پیش برد 1844های نوشتهدستماتریالیستی و تاریخی ارائه شده در 

در  است که شاملو گرایانهو طبیعت با همین مقدمات نچرالیستیاست. 
(، که در مقام نوعی 1371)سروده شده در آبان « در آستانه»شعر معروف 

هستی ی دربارهاش شاعرانه کند، تاملی شعری شاعر عمل مینامهوصیت
 کند:می چنین ارائهنوعی انسانی را 

 زاده شدم« ما» أت  یمن به ه»

رشکوه  انسان أت  یه به  پ 

 نمیپروانه بنش کمان  نیرنگ یبه تماشا اهیدر بهار  گ تا

 را بشنوم ایدر بت  یو ه ابمیکوه را در غرور  

 شیخود را بشناسم و جهان را به قدر  همت و فرصت  خو یطهیشر تا
 معنا دهم

 دستنیاز ا یکارستان که

 توان  درخت و پرنده و صخره و آبشار از

 .است رونیب

 :بود فهیزاده شدن تجّسد  وظ انسان

 شدنداشتهداشتن و دوستدوست توان  

 شنفتن توان  
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 و گفتن دنید توان  

هگ توان    شدنو شادمان نیاند 

و ستنیبه وسعت  دل، توان  گر دنیخند توان    جان یدایاز س 

کوهناک  فروتن توان    یگردن به غرور برافراشتن در ارتفاع  ش 

 به دوش بردن  بار  امانت ل  یجل توان  

 «ییتوان  غمناک  تحمل  تنها و

ی دیگر های ذاتی هستی نوعی انسان به واسطهممکن است گرایش
هایی که ساختارهای )از جمله گرایش واقعیتهای موجود در گرایش

کنند( خنثی و تحریف شوند. اما این عدم اجتماعی یا طبیعی ایجاد می
شود که ها باعث نمینتطابق هستی نوعی و هستی تاریخی بالفعل انسا

ی تعامل هعینیت مفهوم عدالت به خطر بیفتد. چرا که  تغییر نحو
ی و از بین رفتن برخی از آنها، باعث های تولیدی سیستم اجتماعمکانیسم

داری، شود. مثاًل با از میان رفتن سرمایهتغییر در سیستم اجتماعی می
یابد و گرای هستی نوعی انسان مجال تاثیر بیشتری میگرایش عدالت

ها را از نو بر مبنایی تواند سیستم اجتماعی و هستی تاریخی انسانمی
 عادالنه بیافریند.

اگر  . گرایشی کهگرایشی ذاتی نهفته در زندگی انسان است ،هستی نوعی
شود این ساختارهای اجتماعی مانع بروز شکوفایی آن نشوند، باعث می

ی میان فرد ی انعکاسی و بی واسطهی نوع انسانی، یعنی رابطهجایگاه ویژه
قرار شود. یکی از ن زندگی فردی و زندگی جمعی او برو نوع و میا
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نوعی، همان  ی این هستیترین روابط برسازندهابتداییترین و اساسی
ی فردی و اجتماعی با هم پیوند که در آن جنبه استی عاشقانه رابطه

عشق انسانی، شکلی از اومانیسم و شکوفایی نیازهای انسانی  ند. خورمی
رانی دهد. مارکس شهوتگیرد و نشان میو ذات انسانی را پیش فرض می

ای ، نشانهرا شده با روابط عاشقانه و زنان در جامعه بورژواییو رفتار کاالیی
 .زدایی شده استانسانیت رداری چقدگیرد که جامعه سرمایهبر این می

هایش هم باز هم شعرش ترین عاشقانهبرای همین هم شاملو در شخصی
شود برای ای میی اجتماعی دارد. انگار عشق بین دو نفر میانجیجنبه

 تر از شخص خودشان هستند. ها متوجه شوند چیزهایی مهماینکه آن

های شاملویی آدمی که کاًل نسبت به ذات انسان بدبین از منظر عاشقانه
 و هاهوس دنبال به تنها و شماردمی خوار و توخالی را است و آن

 آن است قرار عشق چون باشد، عاشق تواندنمی اساساً  است، گراییلذت
اموری فرافردی ارجاع دهد تا دشان، به خو از بزرگتر چیزی به را نفر دو

کنند و انسانیت را با  های جدیدی در زندگی کشفبتوانند معانی و ارزش
گرایانه شاملو نیز چون مارکس، عشق را با نگاهی طبیعت هم تمرین کنند.

در « دریغطبیعتی بی»و  «گیاهی خزنده»کند و به آن چون بررسی می
 روابط انسانی و به تواند شکوفا شودنگرد که میسرشت انسانی می

 .بخشدب «مرگ» یو حت «گذر زمان» یفرا یگاهیجا

دهند، چرا که ایمان خود را از ی آن کسان که به عشقی تن در نمیبه همه»
 اند:دست داده

 در تن من گیاهی خزنده هست
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 کندکه مرا فتح می

 و من اکنون جز تصوری از او نیستم

 از تواممن جزیی 

 دریغی که دیگر نه زمان و نه مرگ،ای طبیعت بی

 «کنندنیاز نمیات بیی وجود و خیالهیچ یک عطش مرا از سرچشمه

چنین شکلی به خود  در مراوده عاشقانه تعامل میان عاشق و معشوق 
 در و هاانسان پس داریم، دوست این چنین همدیگر را «ما»گیرد: اگر می
ی انسانی میان انسانیت چیز دوست داشتنی است. اگر چنین به رابطه کل

ی انسانی باید گذاریم، پس اساسًا رابطهمان نیاز داریم و به آن احترام می
 راینقد «تبار انسانی»مند باشد. چه چیزی واقعًا چیزی ارزشمند و شکوه

شاملو جواب  .کند که اساسًا ما توانستیم عاشق هم باشیمارزشمند می
 . «شمند ترین میراث تبار انسانی استبرابری ارز»روشن است: عدالت و 

ای داشت از تحلیل معانی و الزم نیست استدالل فلسفی پیچیده
رسیم که بکورس( عاشقانه تا به این نتایج های زبان )یا دیسفرضپیش

گاهیکردارهای عاشقانه نوعی معرفت یا  را در خود نهفته دارند. به قول  آ
گاهی مغشوش و مفصلآنتونیو  بندی نشده نهفته در کردار گرامشی نوعی آ

گاهی و . ممکن است دو عاشق هیچوجود دارد اجتماعی گاه نتوانند آن آ
اشان وجود دارد را به صورت های عاشقانههایی که در کردارفرضپیش
گاهانه و مفصلخود کند ی کاری که شاملو میبندی شده بیان کنند. همهآ
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گاهی مغشوش و نهفته در کردار عاشقانه اصیل را به  این است که این آ
گاهانه در می  آورد. زبانی خودآ

عاشق شاملویی نه تنها عاشق انسانیت و نیازمند ایجاد یک جامعه انسانی 
زدایی شده است بلکه همچنین به نوعی اخالق اکولوژیک و و بیگانه
ی انسان با طبیعت نباید که رابطه بردآورد و گمان میگرایی روی میطبیعت

جویانه باشد بلکه باید همراه با نوعی پذیرندگی و احترام به ای ستیزهرابطه
  .هارمونی طبیعت باشد

 درخت با جنگل سخن میگوید»

 علف با صحرا

 ستاره با کهکشان

 و من با تو سخن میگویم

 نامت را به من بگو

 دستت را به من بده

 حرفت را به من بگو

 لبت را به من بدهق

 من ریشه های تو را دریافته ام

 با لبانت برای همه لبها سخن گفته ام

 «و دستهایت با دستان من آشناست
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 در عین رابطه و برداشت از طبیعت ها ایننوشتهبه قول مارکس در دست
. برای است «کاماًل رشد یافته»گرایی طبیعت وگرایی انسان یک حال

مادی و معنوی انسان با طبیعت صرفًا به معنای پیوند پیوند زندگی » مارکس
پس  1.«زیرا انسان بخشی از طبیعت است طبیعت با خود است

 یمنزله با خصوصی مالکیت از ایجابی رفتن فرا»سوسیالسیم برای مارکس 
 طریق از انسانی ذات راستین تصاحب نتیجه در و انسان بیگانگی خود از

ی ت کامل انسان به خود به منزلهبازگش بنابراین .است انسان برای و انسان
گاهانه که کل غنای  وجودی اجتماعی، یعنی انسانی است، بازگشتی آ

ی گیرد. این کمونیسم به منزلههای پیشین تکامل را در بر میحاصل از دوره
 انسان عنوان به طبیعت باوری کاماًل رشد یافته با انسان باوری برابر است

 2.«بیعت باوری برابر استط با یافته رشد کامالً  باوری

ها را به اشان آنهای عاشقی که کردار عاشقانهایم روایت زوجکم نشنیده
ز بهبود ادیده را مراقبت کنند و بعد این واداشته که حیوانات و پرندگان زخم

ه ها را در طبیعت رها کنند.کسانی که تجربه عاشقی را از سر گذراندآن
ها در اند که آرایش عواطف و امیال آدمغالبًا متوجه این نکته شدهباشند، 

هنگام عاشقی به نحوی است که انگار با جهان سر صلح دارد. متوجه 
توان به این مسئله پرداخت ها و هارمونی جهان هست. اکنون میزیبایی

ملو که این معرفت نهفته در پراکتیس یا کردار عاشقانه چگونه در شعر شا
 د.شودازی میپروممفه

 

                                                           
 ۱۳۱ص  1
  .۱۶۹صهمان،   2
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 پرده با حافظ : احیای فیگور عاشقانهمیان

کند عشق انسانی گویی آدم را در معنایی کالسیک حکیم و فیلسوف می
فلسفه خوانده باشد. چرا که در عمل در کردار علم و بدون اینکه واقعًا 

که یک فیلسوف یا  کنندبر اساس اصولی عمل میاش دارد عاشقانه
 فلسفهشناسی و تاریخ و ی انساندانشمند باید به طرز معتنابهی درباره

د. این نتیجه نمشابه برس ینتایجاصول و د به نتا بتوان خوانده باشند اخالق
ها و در در برخورد با سایر انسان ، عادالنه و زیباکه عمل واقعًا انسانی

پیشاپیش  «دلعاشق بی»برخورد با طبیعت همان چیزی است که قباًل یک 
نگار من به مکتب ». به قول حافظ کنداش استفاده میدر کردار عاشقانه

 «.نرفت و خط ننوشت/ به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

ن اافظ واقعًا با هممدعی شوم که ح یبه نحوی التقاط هدف این نیست که 
 یبینش ماتریالستی که مثاًل مارکس و شاملو متوجه اهمیت انسانی رابطه

. بینش اند، به این عشق انسانی نگریسته استها بودهی بین انسانعاشقانه
گیرد با بینش حافظ در تضاد قرار می یجویانه و زاهدانهعزلت یعارفانه

شود در افکار شاملو و مارکس تی که میگرایانه و اومانیسماتریالستی، جمع
ای که بر روایت خود از دیوان خود شاملو در این بار در مقدمه .پیدا کرد

 نویسد: حافظ نوشته چنین می

ً شناختی علمی نبوده است و » شناخت حافظ از جهان طبعا
مصالح فکری او )و هر انسان اندیشمند دیگری در آن روزگار( 

بینی باشد که با آن بتوان نوعی جهانتوانسته در حدی نمی
غیرخرافی عرضه کرد. او نخست همین قدر احساس کرده است 
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خواند. آنگاه با که عقاید جاری منطقی نیست و با عقل سلیم نمی
ها پرداخته و در این راه تا آنجا پیش رفته دقت بیشتر به بررسی آن

است و چون است که یکسره معتقدات پیشین خود را به دور افکنده 
کننده نیافته، خسته و های خویش جوابی قانعسرانجام برای پرسش

باشی )قابل مقایسه با هدونیسم و بی نتیجه در قلمروی خوش
 1«و این سرنوشت جبری او بوده است ادمونیسم( لنگر فرو کشیده

 

ظ با تر است. به نظر تا آنجا که حافروانهخیلی میانهدر اینجا ادعای من 
توجه ی را کاویده مهای عمیق کردار عاشقانهاش زوایا و الیهاعرانهتخیل ش

گاهی به زبان نیامده در کردار عاشقانه شده است. یعن ی این معرفت و آ
ی باالیی تواند انسان را به درجهمتوجه این شده است که کردار عاشقانه می

نوعی ، یعنی به عدالت، برابری و عقالنیت برساند از تمرین انسانیت،
 شکوفایی هستی نوعی انسان در قالب هماهنگی زندگی فردی و جمعی.

ی او ی ماتریالیستی تخیل شاعرانهتوان جنبهاین جنبه از شعر حافظ را می
ها، عواطف و مفاهیم عاشقانه نفوذ تر کردارهای عمیقدانست که در الیه

گاهی تلویحی و نهفتهکند و آشکار میمی کردار ی در اکند که چه آ
و  ی عارفانهی ماتریالستی در مقابل جنبهعاشقانه نهفته است. این جنبه
گیرد که به این معرفت و مقام انسانی که با ایدئالیستی شعر حافظ قرار می
دهد. انگار آن ی اجتماعی نمیآید جنبهتمرین عاشقی به دست می

های رزشکند اشاره به ای فرافردی که عشق به فراسوی خود میاشاره

                                                           
 اینترنتی.. نشر 9حافظ شیراز به روایت شاملو، مقدمه، ص  1
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ای چون عدالت و آزای و انسانیت نیست، بلکه در عوض گرایانهجمع
نه  های فرافردیآورد جایگاه ارزشجویی روی میحافظ به نوعی عزلت

عرفانی در بطن   (mysticism) گراییدر نوعی رمز در جامعه بلکه در
رسد در شعر به نظر می دهد.الوهیتی وحدت وجودی قرار می/طبیعت

های حاصل از حافظ همواره نوعی تضاد و تنش حل ناشدنی میان بصیرت
 هایبندیبازفرمول این و  عاشقانهی کردار نگر دربارهتخیل ژرف

 است حافظ شعر مرکزی هسته در تنش همین. ماندمی باقی ایدئالیستی
 و داردمی نگه ابهام یمیانه و ایآستانه وضعیت در را او شعر نوعی به که
کارانه و ایدئالیستی حافظهم هایبازتفسیر برای کندمی خوبی یطعمه را آن

 .از شعرش

 هن تنش را در شعرش حل کند بستگی بتواند ایاینکه حافظ چرا نمی
ی تاریخی او چارچوب فرهنگی حاکم بر دوران او دارد. یعنی دورانی زمانه

ها، که هیچ زمینه مادی و از فترت تاریخی و آشفتگی پس از حمله مغول
برای اینکه در جامعه جنبشی مردمی و وجود ندارد اجتماعی 

های زندگی جمعی اعاده ها و آرمانخواهانه باشد تا بتواند از ارزشعدالت
ثیت کند و تعادلی نسبی میان زندگی فردی و جمعی انسان پدید آورد. حی

میالدی در شورش فرودستان شهری به رهبری علویان و  ۸مثاًل در قرن 
عباسیان علیه اشرافیت بنی امیه، امکان چنین جنبش مردمی وجود داشت. 

های فرافردی به هیچ وجه میالدی( ارزش ۱۴ی حافظ )قرن اما در دوره
هایی چون اش در جامعه باز یابد در قالب ارزشواند جایگاهتنمی

ها از جا در عوض این ارزش (militant) خواهی مبارزاومانیسم و عدالت
ی گرایی و وحدت وجود عاشقانهدر رفته هستند و به دامن نوعی عرفان
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ی حافظ هیچ مبنای مادی ندارد که افتد. فرهنگ زمانهخدا/طبیعت می
هلیسم، یعنی از تفوق زندگی فردی بر زندگی جمعی انسان خود را از ن

سبک زندگی مبتنی بر تفوق زندگی نجات دهد. حافظ در شعرش به نوعی 
نوعی دستور ۀ به ارائاو برد. پناه می جویانهلذتدر قالب نهلیسمی  فردی

رستگاری زندگی فردی  پردازد جهتمی 1گرایانههای زاهدانه/لذتالعمل
بنیانه. باید در جویی از زندگی عوامانه و کوتهبرای خواص در قالب عزلت

قالب نوعی عاشق بودن و سرسپردگی به زیبایی )زیبایی الوهی، زیبایی 
طبیعت، زیبایی معشوق یا ترکیبی از هر سه( خود را از بند زندگی اجتماعی 

 /ایم در این شهر بخت خویشدهما آزمو)  .های مادی آن نجات دادو بند
 ش(بیرون کشید باید از این ورطه رخت خوی

 که است شاملو و داری مدرن، یعنی دوران مارکس مایهسر تنها در دوران
 فردی زندگی یگسترده تفوق یزمینه آنکه وجود با جامعه تولید مناسبات

 مینه اما شده، بیگانه کار یواسطه به آوردمی وجود به را جمعی زندگی بر
 که آوردمی وجود به را مردمی هایجنبش و طبقه داری،سرمایه بیگانگی

 :داری فراتر رود. به قول مارکساز سرمایه تواندمی

سازد و زندگی نوعی را به بیگانه شده انسان را از نوعش بیگانه میکار »
 نوعی زندگی اول یوهله در. کندمی بدل اشای برای زندگی فردیوسلیه

 انتزاعی شکل در را فردی زندگی سپس و سازد می بیگانه را فردی زندگی و
وعی آن هم به شکل انتزاعی و بیگانه شده بدل می ن زندگی هدف به خود
 2 «.سازد

                                                           
 شودیرندانه حل نم یبه نحو گاهچیدوگانه در شعر حافظ ه گریهمچون د دوگانه هم نیا رسدیبه نظر م 1
 .۱۳۱ص همان،  2
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ی طبقاتی را پدید هخواه و مبارزاما همین سرمایه داری جنبش عدالت
 گرایانهجمع معانی ابداع به نیاز و جامعه به نیاز کارگران آن در که آوردمی

را  انسانیت تا جنگندمی داریسرمایه علیه و کنندمی احساس را جدیدی
های جمعی که عباراتی توخالی شده ها و ارزشبر قرار کنند و از آرمان

داری به همان اندازه که زندگی را برای سرمایهسیستم  .حیثیت کند یاعاده
کندکه برای طبقه افتاده میمعنا و از ریخت طبقه کارگر بیگانه، بی

ی این طبقات زندگی جمعی چرا که در نزد همه دارو طبقه متوسط.سرمایه
شود. تفاوت در انسان به درجاتی متفاوت تابع زندگی فردی انتزاعی می

شده را این است طبقه کارگر و سایر فرودستان، زندگی اجتماعی بیگانه
کنند. اما در ادی تجربه میهای شدید مادی و اقتصهمراه با محرومیت

داری بنابر منطق درونی روابط تولیدی خود، طبقه کارگر عین حال سرمایه
دهد که بیشترین توانایی ساختاری را برای را در موضعی ساختاری قرار می

آن داشته باشد که معانی جمعی را از نو در زندگی خود ابداع کنند و 
آزادی و انترناسیونالیسم پرچم مبارزه هایی چون عدالت و برابری و آرمان

چنین  1844های طبقاتی خود بکنند. مارکس جوان در همان دست نوشته
بخش عقالنیت را در مبارزات های رهاییزایش معانی جمعی و فرم

 کند:کارگران توصیف می

شوند هدف هنگامی که کارگران ]سوسیالیست[ با هم متحد می
لیغ است. اما همزمان خواستار نیاز تب وی آنها آموزش واسطهبی

شوند: نیاز به جامعه. آنچه ]قبالً[ به عنوان وسیله ظاهر جدیدی می
شد، ]در میان این کارگران[ بدل به هدف شده است. این تکامل می

های کارگران توان در گردهماییگیرترین شکل میعملی را به چشم
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نوشیدن و سوسیالیست فرانسه مشاهده کرد. سیگار کشیدن، 
خوردن دیگر ]صرفاً[ وسایلی برای خلق پیوند و معاشرت میان افراد 
نیست. تشکیل گروه، انجمن و جلسات مباحثه که در نهایت 

دهند برای آنها کافی است. از نظر ]تحول[ جامعه را هدف قرار می
ها عباراتی توخالی نیست، بلکه یک واقعیت آنها برادری انسان

های فرسوده از کارشان ی از چهرهاست، و شرافت انسان
 1درخشد.می

ی خاص خودش از حافظ در مقابل شاملو وقتی به دنبال تصحیح نسخه
خواند به درستی به دنبال رود و شعرهای حافظ را با صدای خودش میمی

ی این تنش و تضاد میان ماتریالیسم و ایدئالیسم در شعر فعال کردن دوباره
ت شاملو، بنا به شکایت مالنقطی مفسران و حافظ است. حافظ به روای

کادمیسینها محافظهایدئولوگ های خنثی، روایتی وفادارانه از کار و آ
حافظ نیست. البته شاملو هم خودش چنین ادعایی بر وفاداری کورکورانه 
ندارد. اما دقیقًا از آن رو که شاملو به نحوی جانبدارانه عمل کرده است به 

بنابه  ی دیالکتیکی حافظ وفادار مانده است.شاعرانهی اصیل تخیل هسته
خوار بشریت و به احتمال زیاد حافظ انسانی است غم»تفسیر شاملو، 

از دیدگاه «. نخستین شاعری که شعر را سالح مبارزه اجتماعی کرده است
ی حافظ در نهایت به راهی برای فرارفتن از شاملو هر چند تفکر شاعرانه

یابد اما این تالش و این تاریخی حاکم بر زندگی انسانی نمینهلیسم و فقر 
رونق بازار متشرعان »شکست به خوبی در شعر حافظ ضبط شده است. 

گاهی و جهل مطلق خلق است، کار و جباران مردمفریب سوار در گرو ناآ
                                                           

 .199، ص 1844های نوشتهدست 1
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گاه کردن خلق از حقیقت حال اما هیچ گاه  و جهاد حافظ در راه آ
روزگار حافظ یا هر اندیشمند دیگری را مستقیمًا  توانسته است در آننمی

به انسان و حقوق و امکاناتش توجه دهد. الجرم او نیز به اقتضای 
محدودیت فکری و علمی زمانه، به رغم آزاد اندیشی خویش، در تبار 

 «.نگردی وسیله نمیانسان جز به مثابه

است. عاشق و عشق در حافظ  عاشق فیگور دفاع و احیا دنبال به شاملو 
در بازخوانی شاملو از رقیق القلبی رمانتیک و درونگرا که از جامعه گریزان 

شود. عاشق همچون گرا و اجتماعی میاست و بدل به فیگوری آرمان
اش او را به ی او به دیگری و کردار عاشقانهمبارزی متعهد که نیاز عاشقانه

ا عامل گرایش هستی دهد. او رهایی فرافردی و انسانی ارجاع میآرمان
کند تا در راه احیای هماهنگی میان زندگی فردی و زندگی نوعی انسان می

 .نوعی بجنگد

 ی طبقاتی ی عاشقانه و مبارزهی آخر: مبارزهپرده

توان این تصور اومانیستی از عشق را در نزد شاملو اکنون در بخش آخر می
های خرده در مقابل تصور نارسیستی از عشق قرار داد که در آهنگ

توان مشاهده کرد. این شکل از عشق بورژوایی و بحران فرهنگی کنونی می
تنها نوعی لذت نارسیستی است که در آن عشق هیچ رفرنس و معنای 

اش را با خواهد معشوق را به دست بیاورد تا تنهاییندارد. فرد می فرافردی
حالت، سودگرایی و فردگرایی حاکم بر جامعه  ایناو تقسیم کند. در 

های های درون واحدشود بلکه فقط عملگرداری هیچ تهدیدی نمیسرمایه
کند. این عشق دیگر پیش فردگرایانه از یک نفر به دو نفر افزایش پیدا می

بینانه به انسانیت داشته باشیم فرض خود ندارد که دیدی اومانیستی و خوش
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داند. این بدبینی بلکه بر عکس انسان و روابط انسانی را توخالی و پوح می
متوجه نیست که این ذات اصیل انسانی و نیروی هستی نوعی او نیست که 

ه در زندان معنایی زندگی دامن زده است بلکه انسانی است کبه آشوب و بی
 داری اسیر شده است.گرایی انتزاعی سرمایهفردیت

های دیگر دارد و نسبت اما آدمی که اساسًا دیدی بدبینانه و نهلیستی به آدم 
تواند از میان تفاوت است، اساسًا چطور میهای دیگر بیزار یا بیبه انسان

اسًا ها اسها یکی را قابل دوست داشتن بیابد؟ اگر انسانهمین آدم
شود یکی از آنها را دوست موجوداتی توخالی هستند پس چطور می

دهد اما به معنایی پاسخ روشن است، این دوست داشتن رخ می داشت؟
متفاوت. دوست داشتن در قالب نوعی قرارداد در میان دو آدم ظاهر 

)و نه را بر طرف کنند  شود که نیازهای جنسی و عاطفی فردی هممی
 که گیرد. عاشقی به نحوی انجام میذات شکوفای انسانی( نیازهای بیانگر

خورد. روابط عاشقانه میان افراد نب و کتاب و تعادل قرارداد به هم حسا
کند. عشق همچون تمایل آنها را به نارسیسم نه کاهش بلکه تشدید می

ی لذت در این کند که هر گاه موازنهگرایی مشترک تجلی مینوعی لذت
اش را از دست م بخورد، خود رابطه عاشقانه موضوعیتقرار داد به ه

دهد. عشق نارسیستی برخالف عشق اومانیستی تنها عشق روزهای می
خوشی است و نه عشق روزهای سختی و مبارزه، پس بسیار ناپایدار و 
شکننده است. شاملو در مقابل این عشق بدون خطر و مبتنی بر قرار داد 

 .دهدمی عشق حماسی خود را قرار

عشق اومانیستی یک عشق رمانتیک که به زودی محو شود نیست و در عین 
حال عشق حسابگرانه و سرد نیست. نوعی سبک زندگی ایدئالیستی و 
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کوشد عاشقی را میانجی زندگی اجتماعی نیست، بلکه می از جوعزلت
پروری بدون بنیاد برای پیوند با مبارزات اجتماعی و طبقاتی کند. نه خیال

 .مادی است و نه تسلیم شدن غیر انتقادی به واقعیت غیر اخالقی است

در عشق اومانیستی، عاشق قبل از آنکه به عنوان یک زن یا مرد عاشق 
ی شود و شیفته، در مقام یک انسان عاشق او میمحبوب خود شود

توان گفت در سطحی کلی می .شودهای انسانی او میها و فضیلتزیبایی
ی زندگی فردی بر زندگی جمعی در جامعه غلبه هم تحت تاثیر هر انسانی

داری است و هم الزامات هستی شده و نهلیستی سرمایهو فرهنگ بیگانه
در حیات عاطفی خود پس هر انسانی  کند.نوعی را در خود حس می

معمواًل شاهد تضاد و ستیز میان دو گرایش عشق اومانیستی و عشق 
و  هاین دو گرایش خود را در قالب تضادنارسیستی و تضاد میان ا

دهد. فرد مداوم در های کردارهای عاشقانه خود را نشان میناسازگاری
کند؟ آیا  اش فداکاریهشک و تردید است که تا چه حد باید در رابط

ارزد؟ چرا او را دوست دارد؟ فقط بخاطر هایش میهای رابطه به رنجلذت
اش )زیبایی جسمانی یا پول و های مادیخودش است یا بخاطر امتیاز

که گاهی  «خودی»خودش جدای از این فضایل است؟ آن شهرت(؟ اما 
برد فقط بخاطر آن او را دوست دارد و نه چیزهای دیگر، چیست؟ گمان می

آن خود برخالف ادعای کسانی چون ژیژک، نوعی مازاد بیان ناپذیر و غیر 
است  شکوفایی هستی نوعیهمان  «خود»قابل نمادینه شدن نیست. آن 

ست رفته که در انقیاد نهلیستی زندگی جمعی به زندگی فردی انتزاعی از د
است که به چیزی ورای معانی « طبیعت بی دریغی»آن خود همان  است.

همان احترام گذاشتن و « خود»آن  کند.های فردگرایانه اشاره میو غایت
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عنوان عضوی از نوع کلی انسان همتای یک فرد به بازشناسی ارزش بی
 .ارزشمند است نه پوچ و توخالی النفسه. نوعی که فیاست

قانه فرد با خودش از این دست اغلب در جدال عاش هاییابهام و هاسوال
یابد و کننده نمیماند یا پاسخی قانعپاسخ باقی میبی اشیا با معشوق

. شودعشق نارسیستی می هوی و هوستسلیم  ی اومانیستی عشق اوجنبه
های این روزها عشق»دهد که چرا  این واقعیت تا حد زیادی توضیح می

به تناسب افزایش بحران فرهنگی و «. شوندی کم پیدا میواقعی خیل
ی داری، غالب شدن عشق نارسیستی و روحیهاقتصادی در جامعه سرمایه

گرایانه به ها و معانی جمعمانده ارزشیابد و باقیفردگرایانه افزایش می
های سیاستمداران پردازیشود و  حیثیتی توخالی در عبارتعقب رانده می

 کند.حاکم پیدا میطبقه 

های تر شدن وضعیت اقتصادی، کردار عاشقانه، مانند دیگر جنبهبا بحرانی
تر سختی یشود و عاشقان با جهانحیات انسانی دچار تراژدی و فقر می

های ی این همه ابهام، گرایششوند در میانهبرای عاشقی مواجهه می
ی ا مبارزه در جبهههای دروغین. امناسازگار و بحران فرهنگی و کلیشه

های حیاتی برای تثبیت و حفاظت از عشق اومانیستی یکی از نبرد
داری است، همانطور که مان در مقابل بیگانگی سرمایهشخصیت انسانی
ی انسانی جامعه ی مبارزه طبقاتی راهی برای احیای جنبهجنگیدن در جبهه

نگیدن در این در مقابل سلطه سیاسی و اقتصادی سرمایه است. چه بسا ج
دو جبهه متفاوت در حیات شخصی و جمعی، پیش شرط و تقویت 

ی طبقاتی باشد ی مبارزهی عاشقانه الزمهی هم باشند. چه بسا مبارزهکننده
  .ی طبقاتی راهی برای به انتها رساندن مبارزه عاشقانهو مبارزه
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 یبرادر از نظر آنها»خواند که میی کارگران همانطور که مارکس در چهره
 یاست، و شرافت انسان تیواقع کیبلکه  ست،ین یتوخال یها عباراتانسان

را  «شرافت انسانی»، همان «درخشدیفرسوده از کارشان م یهااز چهره
، دید. نیزهای عاشق های جوان یا پیر برخی زوجدر چهره توانمی

در « جامعهنیاز به »سوی به اشان آنها را ی عاشقانههای که مبارزهزوج
هایی که داری کشانده است. زوجمقابل فردگرایی انتزاعی سرمایه

ی طبقاتی پیوند دهند. شاملو اشان را با مبارزهی عاشقانهاند مبارزهکوشیده
ترین هاست به عنوان یکی از ارزشمنداش سالو تخیل انقالبی شعری

قان عمل کرده های مختلف عاشراهنماها در مسیر این پیوند زدن برای نسل
های بامداد بدیل عاشقانهمیراث بی و در آینده نیز عمل خواهد کرد. این

 در ادبیات مدرن ما.است 

 

 
 


