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 چکیده
خنود شند کنه در خنالل آن بنا گنذار از        زیاز تار يدیجد ةدر عصر مشروطه وارد مرحل يرانیا ةجامع

در عصر مورد بحث، تحت  يرانینهاد. روشنفکران ا سميمدرن ایپا به دوران تجدد   یعصر سنت به تدر
 ان،ين م نین ا درفراهم کننند.   رانیا ةمُدرن کردن جامع يرا برا نهيتجدد، تالش کردند تا زم ةشیاند ريتأث
 يِجُستار حاضر در پ جهت، نیبود. از ا سميمدرن ۀدیمُدرن و پد ينبيجهان ريبه شدت تحت تاث يالهوت
يمن  يالهنوت  ينبيرا در جهان تهياز مدرن هایيعناصر و مؤلفه ایسوال مهم است که آ نیبه ا گویيپاسز
رسوخ کرده اسنت؟ در   يالهوت زبانتفکر به ذهن و  نیاز ا يشود، چه عناصر افتیو اگر  افت؟ی توان
 ن،یروشن و آشکار است و بننابرا « غرب»با  يالهوت يتماس فکر يعصر مشروطه، نمودها يشعرا انيم

شياو وجود داشته باشد. روش پنژوهش پن   ةشیدر اند سميمدرن ۀدیاز پد يمحتمل است که عناصر مهم
مننابع   ریو سنا  يالهنوت  وانین د قین اطالعنات از طر  آورياست و نگارنده با جمع يليتحل -يفيتوص رو،

 يالهنوت  ةشن یآن در اند يهنا و مؤلفنه  سنم يرنمد يمبان ليتالش کرده است تا به نقد و تحل ،ايکتابخانه
 .بچردازد

 .شعر معاصر ،یروشنفکر سم،یمدرن ت،یمشروط ،یهوتالواژگان کلیدی: 

                                                           

 E.mail: abdolmaleki@du.ac.ir  
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 مقدمه

در  و شنعر معاصنر دانسنت   شعر عصر مشروطه که باید آن را حد فاصنل شنعر دورۀ قاجنار    

ا و دیندگاه هن به سبب در برداشتن محتواي غني و نفنوذ نگنرش   مقایسه با دو دورۀ یاد شده

اي نتوانسته بنود تمنام   العاده دارد. تا قبل از مشروطه، شعر هيچ دورههاي مدرن اهميتي فو.

هنناي اجتمنناعي و فرهنگنني جامعننة ایراننني را دگرگننون کننند. در ایجنناد ایننن   زیرسنناخت

که آشنایي ایرانينان بنا   تر است چناندگرگوني، نقش عوامل فرهنگي از سایر عوامل روشن

 هاي سياسي مغرب زمين در این تحول نقش اساسي داشته است.شهتمدن و اندی

روشن « غرب»که نمودهاي تماس فکري او با  1در ميان شعراي عصر مشروطه، الهوتي

توانسنت خنود را بنه    هناي مُندرن   هاي جدید و تروی  آموزهو آشکار است با طرح اندیشه

بلکنه اینن    ،اروپنا نيسنت  . مقصنود از غنرب، فقنط    کندعنوان یک روشنفکر نوگرا معرفي 

                                                           

 در انقالبني  سياسني  فعنال  و نگنار روزنامنه  شناعر، ( مسنکو  1336 تکرمانشاه و وفا 1264متولد )الهوتي  ابوالقاسم -1

 شننورش بننه کننه شوروشنني دنبننال بننه تبریننز در مننيالدي 1921/ ش1300 سننال در وي. بننود مشننروطه انقننالب دوران

: 1386 اردشنيري،  بهادري)شد  وطن ترک به ناچار و خورد شکست مرکزي حکومت از شد معروف نيز خانالهوتي

 در سنچس  و رفنت  سنابق  شوروي جماهير اتحاد در نخجوان خودمختار جمهوري به جلفا راه از تنخس الهوتي(. 124

 و رشند  در الهنوتي . زیسنت  جنا آن در شند  مسکو شهر به رفتن به مجبور که زماني تا و آمد تاجيکستان به 1925 سال

 در اکتبنر  انقنالب  زا پنس  هناي روزنامنه  و ادبني  و فرهنگني  هناي کنانون  گينري شنکل  و فارسي ادب و زبان گسترش

 کمنال  بنه  پروراننده  را تاجيک ممتاز فرهيختگان و ادیبان از نسلي عيني، صدرالدین با همراه و نقش داشته تاجيکستان

 بنا  او از و اشاره مسأله این به خود هاينوشته در بارها و بارها تاجيک پژوهشگران(. 22: 1391 عرفانيان،)است  رسانده

 بنه  تناریز  کنه  اسنت  سنزاوار : »است نوشته چنين الهوتي دربارۀ عيني صدرالدین جمله از د؛انکرده یاد ژرف احترامي

 انقالبني  حقيقتاً شعرهاي فارسي زبان به که است کسي اول اليه،مومي زیرا. نماید بخش را سرخ ادیب خطاب الهوتي

 خندمات  همنة  کننار  در وتيالهن  .(586: 1926 عينني، ) «بربسنته  مطلعي حسن فارسي، صنفي ادبيات در و است سروده

 تناجيکي  زبنان  بنه  را «شنوروي  ملني  سنرود » همچنين و سرود را «تاجيکستان ملي سرود» تاجيک، فرهن  به اشادبي

 قبلني  تجربينات  بنه  توجنه  بنا  الهنوتي  اما شد، شروع 1907 سال در عيني صدرالدین با تاجيکستان نو شعر. کرد ترجمه

 و کوشيد روس ادبيات رهبري تحت آن گسترش و بسط جهت در روسيه و ایران نو شعر ساختار از آگاهي و خویش

 (.126: 1386 اردشيري، بهادري) داد گسترش تاجيک شوروي شاعران اول نسل شاعران ميان در را شعر نوع این
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آل که جنالل شود؛ چنانمفهوم تقریباً تمام ممالک صنعتي در اوایل قرن بيستم را شامل مي

احمند،  زدگي، همين مفهوم را از غرب در نظنر گرفتنه اسنت )آل   احمد نيز در کتاب غرب

1385 :14). 

عقنل   ویژگي عمدۀ تفکر روشنفکرانِ نوگراي عصر مشروطه، ایمنان بنه علنمِ تجربني،    

گرایي علمي و نگرش تردیدآميز به مفاهيم دیني بود کنه همنة اینن    مادي و غيرالهي، شک

 موارد را در شعر و اندیشة الهوتي نيز به روشني خواهيم دید.

 

 . بیان مسأله1

توسط روشننفکران اینران    ،هاي انقالب مشروطهمدرنيته به عنوان یک تفکر، مقارن با سال 

پدید آمده بنود، بنروز و   رنسانس ایراني  ةکه بر پایه دبيات مشروطابه کشور وارد شد و در 

یعنني  ؛ ها و اشعاري که از روشنفکر مارکسيسنت اینن دوره  ظهور یافت. در مجموعة نوشته

شنود.  هاي روشني از تفکر مدرنيته مشاهده مني ابوالقاسم الهوتي برجاي مانده است، جلوه

 است: ؤال زیرسدو گویي به ال پاسزله، پژوهش حاضر به دنبأبا توجه به این مس

هاي بروز مدرنيسم در اندیشنة الهنوتي چيسنت و ایندئولوژي مارکسيسنتي او چنه       ریشه -

 سهمي در این ميان داشته است؟ 

 بيني غيردینيِ مدرن به شعر و اندیشة الهوتي راه یافته است؟  چه عناصري از جهان -

 

 . پیشینۀ پژوهش2

هاي آن روشننفکراني ماننند تقني   د که تئورسينبو ددخواهمدرن و تج يجنبشيت، مشروط 

امنا در اینن مينان، علمناي دینن هنم در کننار         ،خنان و آخونندزاده بودنند   زاده، ميرزاملکم

 آخوند خراساني در نجف،روشنفکرانِ ایران، سهمي شایسته در پيشبرد این جریان داشتند. 
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تنرین  از مهنم  يئسنيدمحمد طباطبنا  و  اهلل نوري، سنيدعبداهلل بهبهناني  در تهران شيز فضلو 

 (. 86: 1388آمدند )محمدي، به شمار ميپيشوایان مشروطه 

ي ضنرور هاي فکنريِ مندرن داشنتند،    از آنجا که اغلب شاعران عصر مشروطه گرایش

و مدرنيسنم بنه دقنت منورد توجنه قنرار گرفتنه         است که در بررسي شعر این دوره، مفهوم

شنعراي  تنرین  مهنم دینوان یکني از   با نگناهي بنه    حاضر ارستجُ در. شوده ناختزوایاي آن ش

بنه  اشعار این شاعر  هاي مدرنيستيشده است تا ویژگيتالش  ؛ یعني الهوتيعصر مشروطه

 .شود تبييناختصار 

هاي مختلف انتشار یافته اسنت.  هاي بسياري دربارۀ شعر الهوتي در قالبتاکنون پژوهش

اکبنري،  انند )علني  ن شعر او را مورد توجه قنرار داده ها، نوگرایي در وزبرخي از این پژوهش

را در دینوان  « فراشعر»(. برخي دیگر، از منظر نقد جدید موضوعاتي از قبيل 156-143: 1395

هایي هم به طنور کلني، بازتناب    ( و نوشته26-29: 1395اند )بهداروند، الهوتي بررسي کرده

: 1393)حسنيني آببناریکي،    انند کنرده  مسائل سياسي و اجتماعيِ عصر را در شنعر او وارسني  

طور جداگانه موضنوعاتي از قبينل رئاليسنم و... را در شنعر اینن      (. برخي از آثار نيز به80-58

 (.67-94: 1392پور، شاعر مورد کاوش قرار دادند )رزا.

 

 پژوهش. ضرورت و اهمیت 3

گناه منورد   هاي صورت گرفته دربارۀ الهوتي هيچموضوعي که تاکنون در خالل پژوهش 

تردیند  توجه جدي نبوده، کنکاش در اندیشة مُدرن این شاعر عصنر مشنروطيت اسنت. بني    

هاي مدرنيستي و سکوالریستي الهوتي، راه را بنراي شنناخت   آشنایي بيشتر با مباني اندیشه

نماید. مقالة حاضر با توجه به اینن ضنرورت و بنا    ترِ این شاعر ایراني هموار ميبهتر و عميق

باره صورت نگرفته است، بررسي اصول و که تاکنون پژوهش مستقلي در اینه اینعنایت ب

 هاي مدرنيسم در اندیشة الهوتي را وجهة نظر خود قرار داده است.مؤلفه



 305 يعبدالملک يرضا قنبر/ یالهوت ۀشیدر شعر و اند سميمدرن هایاصول و مؤلفه یبررس 

 . بحث4

 . تعریف مدرنیسم4-1

به معني گرایش فکنري  شود نيز یاد مي «نوگرایي»یا  «تجدد»هاي مدرنيسم که از آن به نام 

هاي قندیمي  تر و کنار گذاردن برخي از سنتهاي فرهنگي نو و پيشرفتهه پدیدهو رفتاري ب

اي است که پس از قرون وسنطي بنه دنبنال رنسنانس در اروپنا آغناز       . مدرنيسم، دورهاست

شد. بنا به دیدگاه برخي از اندیشمندان، انقالب صنعتي آغاز دوران مدرن بنه حسناب مني   

داري و بنازار آزاد در اقتصناد را نقطنة شنروع     سنرمایه آید و بعضي دیگر نيز پيدایش نظام 

 (.83: 1383)فرمهيني،  کننددورۀ مدرن تلقي مي

یعنني   ؛هاي فلسفي مدرنيسم به دو جریان عمدۀ دورۀ رنسانس یا عصر روشنگريریشه

یعنني   ؛گرایني بنا ظهنور فيلسنوف انگليسني     گردد. تجربنه گرایي و خردگرایي برميتجربه

 شنود آغناز مني   2خردگرایي نيز با کار فيلسنوف فرانسنوي رننه دکنارت    و  1فرانسيس بيکن

 (.55: 1387)شمشيري، 

 

 های مدرنیسم در اندیشۀ الهوتياصول و مؤلفه. 4-2

هناي اساسني آن منورد بحنث و     در ابتندا بایند مفنروض    براي شناخت هرچه بهتر مدرنيسم

 ة الهوتي نيز نمنود دارنند  اندیشها که در شعر و ترین این مفروضبررسي قرار گيرد. عمده

 .6و سکوالریسم 5، ليبراليسم4، اومانيسم3: راسيوناليسمهستندشرح این به 

  

                                                           

1- Francis Bacon 

2- Rene Descartes 

3- Rationalism 

4- Humanism 

5- Liberalism 

6- Secularism 
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 . راسیونالیسم )مکتب اصالت عقلِ مادّی(4-2-1

کنند کنه   مدرنيسم است بر این مسأله تأکيد مني  بنيادهاي فکريیکي از راسيوناليسم که 

را اداره و  انسانزندگي  تواندمي هاي دینبه تنهایي و مستقل از وحي و آموزه بشر عقلِ

کليساي قرون اندیش جزم در تقابل با الهيات روشنگري در عصر گرایيعقل .تدبير کند

ه دربنارۀ آن،  اندیشن گنذار اینن   م( پایه1650 -1596و رنه دکارت ) گرفت وسطي شکل

از تعنابير   مذهب اصالت عقل که بر اولویّت و حاکميت عقل استوار اسنت »چنين گفت: 

شنود. اصنول عقنل کنه قنوانين      مشترکي است که بر معاني و مفاهيم مختلف اطنال. مني  

اذهان است، قوانين اعيان نيز هست و نه فقنط بنراي فاعنل شناسنایي، بلکنه بنراي متعّلنق        

تنوان  ها مطلق اسنت. پنس مني   شناسایي نيز معتبر است. به عبارت دیگر، قدر و اعتبار آن

که امري عقنالً ضنروري ینا ممتننع     ها متّکي بود و برحسب اینآن براي شناخت اشياء به

)دکنارت بنه نقنل از    « األمر نيز ضروري یا ممتنع دانسنت باشد، آن را در واقع و در نفس

 (.188: 1366فوليکه، 

دانسنته و در حقيقنت معتقند     راهنماي مسنير تعنالي بشنر    عقل مادي را بهترین ،الهوتي

چنه را در زنندگي،   واننایي دارد. بندین ترتينب او هنرآن    است که در همة شنئون زنندگي ت  

شنمارد.  اعتبار ميحقّ و امور ماوراي طبيعي و وحياني را باطل و بي ،طبيعي و عقالني باشد

 ةخنود، ماین   يخنود بنه   و پيشرفت منادي  بر همين اساس، الهوتي بر این باور است که علم

بنه   ا تنالش خنود در همنين دنينا    ببلکه  ،نه در بهشتانسان است؛ پس  خوشبختي و فضيلت

 .کمال دست خواهد یافتسعادت و 

را تنهنا راه پيشنرفت   « خردگرایني محنض  »الهوتي مطابق با دیندگاه مدرنيسنتي خنود،    

کنند کنه   طور مثال از اتحاد جماهير شوروي به عننوان کشنوري یناد مني    جامعه دانسته و به

 ستند به پيشرفت نائل آیند:مردمش به یاري خرد و با راندن دین از صحنة زندگي توان

 



 307 يعبدالملک يرضا قنبر/ یالهوت ۀشیدر شعر و اند سميمدرن هایاصول و مؤلفه یبررس 

 منننننردم شنننننورا خنننننرد اندوختنننننند   

 گننروه سننوختند خصننم زحمننت را هننم  
 

 پرتننننننو دوسننننننتي در دل افروختننننننند  

 بنننر منننا وحننندت و یننناري آموختنننند    
 

 (93: 1954)الهوتي، 

 

بدیهي است استقالل عقل مادي از وحي و این تصور که بشر دیگنر نينازي بنه ینک     

توانند نگنرش خنود را    صرف بنه عقنل و اندیشنه مني     منبع ماوراءالطبيعي ندارد و با تکية

کند. اینن عقنل  ها جدا ميگرایيگرایي عصر رنسانس را از سایر عقلسامان بخشد، عقل

پوشي از عنصر عقنل و  گرایي افراطي که نتيجة عملکرد نامطلوب آباء کليسا بود با چشم

در دورۀ « قنل ع»بخشي زنندگي انسنان بنه وجنود آمند. در حقيقنت،       جایگاه آن در نظم

رنسانس در مقابل دین قرار گرفت و درنهاینت عقنل ابنزاري را بنراي فرهنن  و تمندن       

 غرب به ارمغان آورد.

، روشننفکران اینران از جملنه    گرایي متنرادف شند  تجدد با غربدر عصر مشروطه که 

 : یک طنرف شتکه دو طرف بيشتر ندا شدندرو گرایي روبهبا یک دیدگاه ثنویّتالهوتي 

و « نينت ابننزاري فقندان عقال »طنرف دیگنر   و  «نفني عقالنينت دیننني  »و « ينت ابنزاري  نعقال»

ایجناد اینن تقابنل معينوب کنه از راسيوناليسنم افراطني عصنر          .بود« حاکميت عقاید دیني»

گرفت، مجالي براي تفکر و تعقل واقعي باقي نگذاشت و روشنگري در اروپا سرچشمه مي

 م گمراهي افکند.چند نسل از روشنفکران ایراني را به دا

 

 اومانیسم. 4-2-2

هاي بنياديِ مدرنيسم است که در شنعر  فرضپيشدیگر از ، یکي محورياومانيسم یا انسان 

محنور و مندار همنه     ،کنه انسنان  یعني این ؛اومانيسماي دارد. و اندیشه الهوتي جایگاه ویژه

اخالقي و بایدها و هاي ارزش. بدین ترتيب، است اوخود  ،هاچيز است و خالق همة ارزش
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خنود انسنان   بلکنه   ،نبایدها و شيوۀ زنندگي و فضنایل و رذاینل را نبایند از وحني آموخنت      

 .تواند مستقالً خوب و بد را بيافریندمي

 ،دهدافراطي تشکيل ميگرایي بيني آن را انسانمحور جهان کهاومانيسم نظام فکري  

اومانيسنم بنا    .خواهد بودناسازگار  ،استآن ة پای بيني دیني که خداگرایيبا جهان طبيعتاً

کنه در  راه حنل مشنکالت بشنري را بنيش از آن     مربوط به وي، و مسائل اهتمام به انسان

  در پنني آن اسننت  بشننرياز رهگننذر عقننل   جننو کننند وایمننان بننه خنندا جسننت   ۀحننوز

 (.62: 1385)اخوان کاظمي، 

هناي  شنار از جلنوه  شعر و اندیشة الهوتي همچون سایر روشنفکران عصر مشنروطه، سر 

اساس این دیدگاه، صحنة جهان را کامالً از حضور که شاعر براست؛ چنان تفکر اومانيستي

 کند:تصور مي« جان عالم»خدا خالي دیده و انسان را یگانه حقيقت جهان و 

 

 دوسنننتان اینننن صنننداي جاننننان اسنننت  

 ایننن صنندا آینندم بننه گننوش از دوسننت   
 

 ایننننن صنننندا از دهننننان انسننننان اسننننت  

 کننننه جننننان عننننالم اوسننننت  آدم، آدم،
 

 (93: 1954)الهوتي، 

 

بنه جناي او   بلکنه انسنان    ،در نظام تفکر اومانيستي الهوتي، جایي براي خندا وجنود نندارد   

الهنوتي، خنالق و رزا.    ،نشانيده شده و از قدرت آفرینندگي برخوردار است. به طور مثال

هم مهمني در توليند و   دانند کنه سن   بلکه کارگران و برزگرانني مني   ،حقيقي عالم را نه خدا

 اقتصاد جهان دارند:

 

 کننارگر، خننالق و رزا. جهننان برزگننر اسننت
 

 اننندر ایننن گفتننه ره شننبهه و پننندار کننه نيسننت 
 

 (30: 1320)الهوتي، 
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 گوید: در جاي دیگر مي

 

 دهقان خوراک و فعلنه جهنان را بنه پنا کنند     

 شک و شبهه نيسنت خندایي، اگنر کنه هسنت     بي
 

 را خندا کنند   جا گمان مبر تو کنه اینن  بي 

 مظلنننوم را مسنننخر ظنننالم چنننرا کنننند    
 

 (38)همان: 

 

کارگر، محور و مرکز عنالم اسنت کنه     ،بينيم در دیدگاه اومانيستي الهوتيکه ميچنان

سنجي ترتيب، هرآنچه در عالم است با انسان نسبتخود را به جاي خدا نشانده است. بدین

-کند. بهعالم فرمانروایي مي ت و کلاز دل طبيعت، اینک بر طبيعو انسان برآمده  شودمي

سنت اومانيسنم در اندیشنة الهنوتي تحقيقنًا بنا الحناد برابنر اسنت و سنایر           ا نحوي که پيندا 

 اند.منورالفکرهاي عصر مشروطه هم به همين نحو انسان را جایگزین خدا کرده

والرِ اومانيسنمِ سنک  »و « راسيوناليسم افراطني »گرا، خواهان اسالممشروطه عالوه بر این،

هاي غرب جدید برشمرده و به شدت با آن بنه مخالفنت   را بنيانِ واحدن ایدئولوژي« الحادي

، ماهيت مکاتب غيرالهي غنرب را  «لوای  عصر مشروطه»نوري در  اهللفضل برخاستند. شيز

خنرد گسسنته از   »اختالف در لفظ، معناً متحند شنمرده و بعند از اشناراتي دربنارۀ       ا وجودب

 .(266 -265: 1362)ترکمان، شناسد ها را سر و ته یک کرباس مي، همة آن«وحي

 محنور خدامحور و ورود به جهاني انسنان  ياخروج از دني طبيعت مشروطه طور کلي،به

 هنا انسنانِ  اینن ة ي همن او به جن  نيستجهاني که در آن از خدا، پيامبر و وحي خبري  است؛

 . (38: 1385نشيند )ابوالحسني، يم دین به نيازبي

اجتمناع   ةاز نظر بنروز در عرصن  است  دیني هايارزشتعارض با  که درم تفکر اومانيس

 .2آتئيسم و 1که عبارتند از: دئيسم رددا متفاوت دو شکل

                                                           

1- Daism 

2- Atheism 
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 مدئیس. 4-2-2-1

حقایق و احکنام وحيناني    يدین را منها که اوالً بروز اومانيسم استشکل ين نخستدئيسم،  

د کنه پنس از آفریندن    کنن ميمعرفي  را موجودي ماوراي طبيعي خداوجود  ثانياً ،ردپذیمي

)ربنناني  آن ننندارد ۀگونننه نقشنني در ادارکننرده و هننيچ رهننا خننود بننه حننال آن را جهننان،

لزوم وجود خداونند بنه عننوان مندبّر و حناکم       اساس این تفکر،بر(. 57: 1381گلچایگاني، 

دان مسنيحي  متکلم و فيزینک  1باربور شود. در این رابطه، ایاننفي مي جهان طبيعت کامال ً

تأثير اندیشة علمي بر اندیشة دیني در هيچ زميننة دیگنر بنه انندازۀ     »نویسد: معاصر چنين مي

]=  تعدیل آراي مربوط به نقش خداوند در رابطه با طبيعنت نبنود؛ خداونند صنرفاً سنازندۀ     

 (.49: 1379)باربور، « معمار[ جهان بود
 

 آتئیسم. 4-2-2-2

د و نن کوجود خدا را انکار مني  صراحتاًکه  دومين شکل بروز تفکر اومانيسم استآتئيسم، 

)شمسنيني   اسنت از عرفي شندن   افراطي بيانگر برداشتتفکر آتئيستي  .استطرفدار الحاد 

بين علم و دین هننا اسننت ها این است که قرنبنيادین آتئيست ۀعقيد(. 180: 1387غياثوننند، 

علم اسننت. بنننابراین،  خورده دین همواره شکست، یننن جننن ا که در بننودهجنگي برقرار 

دیگر دليلي وجود ندارد که یک  و شنننننننندهکامالً غالب ، سکوالر در این مقطع از تاریز

الهنوتي در چنارچوب همنين اندیشنة الحنادي بنه       . باشند توجهي به دین داشته انسان عاقل 

ختلنف بنا یکندیگر را    به همين سبب، دشمني ادیان مو وجود چيزي به نام خدا قائل نيست 

 داند:در طول تاریز، هياهوي بسيار براي هيچ مي
 

 ها بهنر خندا زاهند و راهنب کندنند     ریش
 

 اي عجب در سنر هنيچ اینن چنه کشناکش باشند؟       
 

 (10: 1320)الهوتي، 
                                                           

1- Ian Barbour 
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 در جاي دیگر گوید: 

 

 خننود فکننر خننود بکننن، بننه امينند خنندا مبنناش    

 

 

 شننيز و شنناه و مرشنند و پيننر و خنندا ]را[ منکننریم  

 

 يهننوده هننيچ را همننه جننا جسننتجو مکننن  ب 
 

 

 (12)همان: 

 

 اعتمنناد مننا بننه دسننت نامنندار مننا بننود       
 

 

 (47)همان: 

 

 گوید:در نفي وجود خدا و فرشتگان و شيطان نيز در بيت ذیل چنين مي

 

 ني مَلَک هست و نه شنيطان هسنت و ننه دادار هسنت    

 

 در همننه دنيننا فقننط زحمننت و اسننتثمار هسننت      
 

 

 

 

 (60)همان: 

 

مشني عملني   کنرد، اساسناً در تعينين خنط    مارکسيسم که الهوتي از آن تبعيت مي تفکر

در  «کژراهنه »از خناطرات خنود موسنوم بنه     خود موافق الحاد بود. احسان طبري در بخشي 

هناي جامعنة   هاي سنکوالر کنه هنيچ سننخيتي بنا واقعينت      نقد رویکرد الحادي مارکسيست

ي ایراني با قبول یک ایدئولوژي الحادي و هامارکسيست»نویسد: ایراني نداشت، چنين مي

نفي اصالت شرقي و اسالمي، راه بيگانگي از جامعة ایران را در پيش گرفتند و برنامة عمنل  

هنا تبعينت از   پنداشتند در راه بهبنود جامعنة اینران نبنود؛ عمنل آن     ها بر خالف آنچه ميآن

 (.21: 1367)طبري، « سياست روزانة دولت شوروي بود
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دهند چطنور   اي در خاطرات طبري وجود که نشان مني اط با شخص الهوتي، نکتهدر ارتب

از  4و مایاکوفسنکي  3، بلنوک 2ننين ؛ یعنني یسنه  1که شناعران معنروف عصنر اسنتالين    درحالي

کردند، ابوالقاسم الهنوتي بنه تعرینف و توصنيف     سرایي به سود استالين خودداري ميمدیحه

 (.97شد )همان: و مورد تفقّد او واقع ميپرداخت نبو  و عظمت شخصيت استالين مي

 

 . لیبرالیسم4-2-3

بنه لحناظ   اي مدرن و متعلق بنه جهنان غنرب اسنت کنه      ، پدیدهخواهيیا آزادي5ليبراليسم 

-با عناصنر و ویژگني  هاي فلسفة عصر روشنگري دارد و و آموزه اومانيسم، ریشه در مباني

بنر   ليبراليسنم . اسنت  مدرنيسنم هنا و اصنول مهنم    فنرض پنيش یکني از   خویش هاي فکري

کنند و معتقند اسنت از آنجنا کنه      اجتماع و سياست تأکيد مني  ةهاي انسان در عرصآزادي

هاي فنردي و اجتمناعي او از سنوي مکاتنب و ادینان      انسان آزاد آفریده شده، نباید آزادي

 (.19: 1388، 6)آربالسترشود تحدید یا سلب 

 به وجنود آمند  در شرایطي در عصر مشروطه غرب دنياي که آشنایي ایرانيان با  از آنجا

تفنو. خنود را بنر دیگنر      ،ليبراليسم توانسته بود به عننوان ینک پنارادایم غالنب     ةکه اندیش

ایرانني بنا    روشننفکران  عصرتحميل کنند، ورود تجندد در اینران و آشننایي    هم هاياندیشه

ان، الهوتي هنم بنه عننوان    (. در این مي62: 1386نژاد، )لطفيزمان شد هم ة ليبراليسم،اندیش

هناي اومانيسنتي و سوسياليسنتي ليبنرال بنود بنه       روشنفکري که شدیداً تحنت تنأثير اندیشنه   

                                                           

1- Joseph Stalin 

2- Yese Nin 

3- Alexander Block 

4- Vladimir Mayakovsky 

5- Liberalism 

6- Arblaster 
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آزادي مطلق و بدون قيند اعتقناد داشنت و هنر ننوع آزادي محندود شنده توسنط دینن را          

 تافت:برنمي

 

 جسننتم از هننر بننند و کننردم پنناره هننر زنجيننر را     

 

 بننه بحننر و بننر زدم   آزادي مطلننقبيننر.  
 

 

 (48: 1320)الهوتي، 

 

سنت و بننابراین، زنندگي واقعنيِ     ا هنا در تفکر مُدرنِ الهوتي، دین عامل اسارت انسنان 

)الهنوتي،   جنز در سنایة آزادي از قيند و بنند دینن و دیننداري       ،انسان محقق نخواهند شند  

انساني است که آزادي خود را بر همنه چينز    ،ليبرالمتجدد انسان  ،طور کلي(. به44: 1954

هاي دیني، محندود  پذیرفتني نيست که آزادي مطلق بشر توسط دستورالعملارد و بدمقدم 

 .شودو مقيد 

پذیرد و با اتکا بنه  هایي را ميهاي بنيادین خود، چارچوبليبراليسم در شناسایي ارزش

بنه شنرح برخني از     در ادامنه گينرد کنه   هایي را در نظر مياصل فردیت و عقالنيت، ارزش

 م پرداخت.ها خواهيآن

 

 . حاکمیت قوانین بشری و غیرالهي4-2-3-1

هاي ليبراليستيِ امروز رای  است، قوانيني است کنه ریشنة غيرالهني داشنته و     آنچه در نظام 

ها تدوین شده، نه براساس سعادت حقيقي و واقعي همنة ننوع   براساس سعادت مادي انسان

هناي الهني آننان.    نه اخال. و آموزه بشر. به عبارت دیگر، اميال مردم منظور نظر بوده است

اکثر مکاتب بشري که به نحوي ریشه در تفکرات اومانيسنتي دارنند، همگني بنه انسنان بنه       

انند و اینن   عنوان موجودي قائم به ذات که خود، فاعل و غایت خویش اسنت، نظنر کنرده   
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رار ها و جوامعي است که بشر را به جاي خداوند محور قن نگرش، طریق حاکميت بر انسان

 اند.داده
هاي مشروطه؛ یعني آزادي و الهوتي روشنفکري مُدرن است که در وفاداري به آرمان

حکومت قانون با شاعراني همچون عارف و عشقي و بهار همراه است، اما برخي اوقنات از  

طور مثنال، وقتني براسناس نگنرش طبقناتي خنود، قنانون را        دارد. بهها گامي فراتر برميآن

-مثابة ابزاري در دست صاحبان قدرت و ثروت براي استثمار رنجبران مني  همچون دین به

خيزد. در چنين شنرایطي، حکومنت قنانون؛ یعنني مينرا  بنزر        بيند به انتقاد از آن برمي

 مشروطه، دیگر براي الهوتي بهاء و ارزشي ندارد:

 
 چيست قانون کنوني، خبرت هست از این؟ حکم محکومي ما

 روي زمين، از چنين ظلم و شقا   بهر آزاد شدن، در همة

 چارۀ رنجبران وحدت و تشکيالت است
 (8: 1320)الهوتي، 

 

 کنننني روم و یکنننني یونننننان پرسننننتد  ی

 یکننني عکنننا، یکننني مکنننه، یکننني بلنننز

 بننننننراي فعلننننننه اسننننننتثمار کننننننردن 

 

 کنننني کفننننر و یکنننني ایمننننان پرسننننتد  

 یکننننني دربنننننار واتيکنننننان پرسنننننتد    

 ، یکنننني قننننرآن پرسننننتدقننننانونیکنننني 
 

 

 (8همان: )

 
 و دینن  قنانون چو مس در کنورۀ   ميگدازندت

 هر دو همدستند بهنر غنارت زحمتکشنان   

 

 بنناخبر از تنناج و از دسننتار بنناش اي کننارگر     

 بننر حننذر از مسننجد و دربننار بنناش اي کننارگر   
 

 

 (844)همان: 
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 . فمینیسم4-2-3-2

ارزشکنه خواهنان توسنعه و تسنري     است عصر جدید  دستاوردهاياز جمله هم  فمينيسم 

هنا و  فمينيسم محصنول مدرنيتنه اسنت و آرمنان    اساسا ً. استزنان  ةجامع به تيليبراليسهاي 

هنا مطالبنه   هاي آن با مناسبات عالم مدرن هماهن  است. بسياري از آنچه فمنيسنت فعاليت

برخاسته از متن فرهن  مدرن است و بسياري از بسترهاي آن قبالً و با مدرنيته بنه   ،کنندمي

 .ان آن را از مدرنيته تفکيک کردتونمي ،وجود آمده است؛ بنابراین

هناي مهنم فمينيسنتي در جهنان مندرن، فمينيسنم مارکسيسنتي اسنت.         یکني از گنرایش  

هاي مارکسيست با بسط اندیشة مارکسيسم و با استفاده از آن، توضي  و توصيفي فمينيست

داري ارائنه کردنند. بنا غلبنة     هناي سنرمایه  کشني از زننان در جامعنه   براي فرودستي و بهنره 

م نينز تحنت تناثير فمنيسنم     ارکسيسم بر اشکال گوناگون سوسياليسم، فمنيسنم سوسياليسن  م

بنه  « منشنا خنانواده  »آن را در کتناب   1نخسنتين بنار انگلنس    1844کنه در سنال    مارکسيسم

تفصيل مطنرح کنرده بنود، قنرار گرفنت. انگلنس در اینن کتناب، خواهنان از مينان بنردن            

ود تنا  نيروي کار و پرورش مشترک کودکنان بن   خانواده، یکچارچه کردن مردان و زنان در

، 2)لگنهناوزن  و به سلطة یک فرد بر فرد دیگر خاتمه داده شود تساوي در ميان مردم برقرار

1383 :24 .) 

تحت ستم قنرار   را زنان ،حاکم ةکه طبق این بود انگلس و مارکسطورکلي استدالل به

ن اساس، الهوتي به عنوان ینک متفکنر   بر همي .گيردمي نادیده جامعه در را او نقش و داده

هناي زننان محنروم ایرانني در شنعر خنود پرداخنت. طنرح         مارکسيست به انعکاس خواسته

وینژه مطالبنة برابنري در    طلباننه در جامعنه بنه   خواهانه و برابنري هاي جنسيتي آزاديخواسته

یي از هاي آموزشي براي زنان و دختران در مدارس جدید و دانشنگاه، مطالبنة رهنا   فرصت

هناي  قيود دیني به ویژه حجاب در جهت رسيدن زنان به آزادي و برخنورداري از فرصنت  

                                                           

1- Friedrich Engels 

2- Legenhausen 
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خواهانه در مسائل خانواده و بنه دسنت آوردن   اجتماعي برابر، مطالبة ایجاد تغييرات برابري

 شد.ها تاکيد ميحقو. مساوي با مردان ازجمله موضوعاتي بود که در شعر الهوتي بر آن

زارعنان   اسنت کنه هنم    ، اميندوار «مر  رفينق حجنازي  »هوتي در شعر به طور مثال، ال

اي دست یابنند و هنم   به زندگي امن و آسوده آینده بتوانند با کمک صنایع نوینایراني در 

 :شوندزنان در مقایسه با مردان از حقو. برابر، برخوردار 

 

 اي تننننننننننننودۀ زارع سننننننننننننتمکش

 ماشنننننين آیننننند بنننننه زور تکنيننننننک  

 نزدیننننکبيننننني همننننه جننننا ز دور و   

 

 چننننون زننننندگي تننننو گننننردد ایمننننن   

 در حکننننم تننننو، جنننناي گنننناو آهننننن  

 همچایننننه شننننده اسننننت مننننرد بننننا زن  
 

 

 (146: 1954)الهوتي، 

 

کنند، بلکنه بنه    البته شاعر نه تنها مردان ایراني را بنه رعاینت حقنو. زننان دعنوت مني       

و تسناوي حقنو. زن و منرد را از همنان      کند که مباني آزاديهم توصيه مي دختران ایران

 ابتدا به فرزندان خود بياموزند:

 

 گننويسننخن از دانننش و آزادي زحمننت منني

 فننر. هرگننز نگننذارد بننه ميننان زن و مننرد

 

 تا که فرزنند تنو بنا اینن سنخنان آیند بنار        

 ویننن دعنناوي را ثابننت بکننند بننا کننردار   
 

 

 (11: 1320)الهوتي، 

 

منردان   شنان بنا  کنه حقنو.   الهوتي با مقایسة وضعيت زنان ایران با وضع زنان شنوروي 

 کند:خبري دختران ایران نسبت به حقو. خود اظهار تاسف مياز بي برابر است

 



 317 يعبدالملک يرضا قنبر/ یالهوت ۀشیدر شعر و اند سميمدرن هایاصول و مؤلفه یبررس 

 زن بننود در خنناک شننورا بننا همننه مننردان برابننر

 

 دختر اینران از اینن نعمنت خبنر دارد؟ نندارد      
 

» 

 (43)همان: 

 

انگارانه در حالي بنه وضنعيت زننان در شنوروي     گماني سادهالهوتي با یک نوع خوش

-یعني لنين در ارتباط با کار زنان در اجتماع و فرصنت  ؛د که رهبر آن کشورخورغبطه مي

داري جانبنه علينه خاننه   به نابودي خانواده و مبنارزۀ همنه   مساوي از این حيث با مردانهاي 

را بنه ننوعي جنن  بنا      له نابرابري، کارشنان أها به مست کمونيستيحساسخ رد معتقد بود. 

همة استانداردهاي اخالقني  و  خانواده را از بين برد 1لشویسمباساساً و  اصل خانواده کشاند

 .در رابطة جنسي را فروپاشاند

 براسناس واحند اجبناري   بنه عننوان ینک    خنانواده  پایة ایدئولوژي مارکسيسم، دیگر  بر

بازتوليند  ، مقصود غایيبلکه  ،مطرح نبودحقو. مالکيت  و ازدواج، تقدیس کليسا ةعقدنام

 بود.ها در زندگي انسان ا مورچهعصر کندوي زنبور عسل ی

رهنایي از حجناب در جهنت    طلبانه در جامعنه، مطالبنة   هاي برابريبعد از طرح خواسته

ترین موضوعات در ارتباط بنا زننان ایرانني در شنعر الهنوتي      رسيدن زنان به آزادي از ممه

مشروطه  از دورۀ اروپایيایران با فرهن   ةجامع زمان با آشنایيبحث از حجاب، هماست. 

پوشنش و  را در بناب ننوع    ایرانني احساس شکست در برابر غرب، روشننفکران  آغاز شد. 

بنوده   ظناهر در  بنه علنت تفناوت    موفقيت جهنان غنرب  که شاید  واداشتفکر این به لباس 

براي پيشنرفت بایند    کهمطرح شد مبني بر این انگارانه، بحثياین نگاه سادهدنبال ه است و ب

زاده نگرش که از طرف روشننفکراني همچنون تقني   این . فرنگي شد ر. سر تا نوک پافاز 

تأثير نهاد و بنرهمين مبننا    بر اقشار مختلف جامعه از جمله نویسندگان و شعرا شدتروی  مي

. در اینن مينان،   شند تنرین عوامنل جهنل او مطنرح     حجاب زن ایراني به عنوان یکي از مهم

                                                           

1- Bolshevism 
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هنا  بنه برخني از آن   در ادامنه  سنرود کنه   الهوتي نيز در مخالفت با حجاب اشعار متعنددي  

 شود:اشاره مي

 

 با آن که در شنریعت خوبنان حجناب نيسنت    

 

 

 زین بنيش اینن نقناب سنيه را بنه رو مکنن      

 ي هنننوزاآور ایننن بننود کننه تننو در پننرده شننرم

 

 

 الهوتيننا بگننوي بننه مننن، دختننران پننارس  

 

 یار مرا براي چنه شنرم از نقناب نيسنت؟     
 

 

 (9: 1320الهوتي، )

 

 آبنننرو مکننننمينننان جامعنننه بننني منننا را 

 جانننا ز بنناز کننردن رو هننيچ رو مکننن    
 

 

 (11)همان: 
 

 کنني ایننن نقنناب نننن  ز رخسنناره وا کنننند  
 

 (47)همان: 

 

 در جاي دیگر گوید:

 

 بننراي روي تننو اي مننه نقنناب الزم نيسننت 

 پرسنت کهننه  1نفوذ عشق نگنه کنن کنه شنيز    

 

 اگر تنو جلنوه کنني، آفتناب الزم نيسنت      

 جنناب الزم نيسننتنوشننته تننازه کننه شننرعاً ح 
 

 

  (21)همان: 

 

                                                           

ه بنود کنه ضند    هنا مجبنور شند   االسالم عثماني در فشار جرینان تجددپروراننة عثمناني   شيز 1919 -1918هاي سال -1

 حجاب فتوي دهد و به این مناسبت گفته شده است.
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در  بنا اشناره بنه حقنو. مندني و غيرقابنل مننع زننان         ابالهوتي عالوه بر انتقاد از حجن 

 عصنر خنود را در اینن زميننه    ممالک متمدن، مانند حق تحصنيل علنم، وضنعيت زننان هنم     

 هنا از قيد دین ر که مردم ممالک مترقياست در حاليکند. او معتقد بار توصيف ميتأسف

و در روزگناري کنه غنرب در نتيجنة دسنتاوردهاي علنوم        انند شده و به آزادي دست یافته

وار تحنت  هایي نائل شده است، زن ایراني هنوز نقاب بر چهره دارد؛ بردهجدید به پيشرفت

 و حتي از داشتن سواد هم محروم است: استتسلط مرد ایراني 

 

 اي هنننوزآزاد شنند جهننان و تننو در پننرده 

 علننم و هننر سننير و پنر شنندند   منردم ز خنوان  

 دارالفنننننون تمننننام نمودننننند دیگننننران  

 هنناي غننرب در سننر کننار حکومتننند   زن

 

 اي هننوز بگذشت صد بهنار و تنو پژمنرده    

 اي هنننوزیننک لقمننه زیننن خننوراک تننو ننناخورده

 اي هنننوزا،بنني،ت را شننروع تننو ننناکرده  

 اي هننوز در دست منرد شنر. تنو چنون بنرده     
 

 

 (16)همان: 

 

 گوید:تباط با لزوم سوادآموزي زنان ایران، چنين ميدر جاي دیگر در ار

 

 بتنننا طنننراوت روي تنننو آفتننناب نننندارد  

 ز خجلنت آب شنندم، چننون رقيننب عيننب جهالننت 

 جننواب او چننه دهننم منندعي اگننر کننه بچرسنند 

 نخوانده نقشنه و جغرافني اي صننم دل سنختت    

 

 تفاوت آن کنه تنو مسنتوري، او نقناب نندارد      

 دگرفت بر تنو و منن دیندم اینن جنواب نندار      

 که یارت از چنه سنر داننش و کتناب نندارد؟     

 خبننر ز ملننک دلننم، گننر شننود خننراب ننندارد
 

 

 (15)همان: 
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توان نظر الهوتي در باب محروم کردن زنان ایراني از نعمت سوادآموزي را مسلماً نمي

هاي مختلط در جامعة ایران که دختران و پسنران  خانهچراکه وجود مکتب ،کامالً پذیرفت

هناي  خواندند، دليل روشني است بر بطالن گفتنه نين کودکي با هم درس ميها از سدر آن

و ینا اگنر کسني درس     هنا داشنتند  خاننه او  البته اگر دختران ایراني سهم ناچيزي از مکتنب 

که کسي ینا قنانوني او را از   آن خواند، چه دختر و چه پسر، عاملش چيز دیگري بود نهنمي

 درس خواندن محروم کرده باشد.

هنناي ایننران در عصننر مشننروطه و حکومننت پهلننوي بننه دليننل طننور کلنني مُدرنيسننتبننه

و نينز بنه دلينل     خاسته از فرهن  و سنن دیني و ملني برخوردار نبودن از مباني مستحکم بر

فقدان درک صحي  از آنچه در تعاليم اسالمي در مورد زنان مطرح شده است، راه احقنا.  

به الگوها و هنجارهاي متناسب با فمينيسنم غربني    قيد و شرطحقو. زنان را در تن دادن بي

 کردند.جو ميوجست

-کنرد کنه کمني آن   به هر حال، الهوتي در شرایطي از حق آزادي زنان ایران دفاع مي

اهلل شنيز فضنل   ،طنور مثنال  سوتر طرفداران مشروطة مشروعه با این عقاید مخالف بودند؛ به

و  اینران  ملنت  آمنادگي  در نظنر گنرفتن   دوند بهنخواميمعتقد بود که روشنفکران نوگرا 

را  غربيهاي و ارزش سرزمين، قوانين این و دیني دار مليریشه هايتو عقاید و سن رسوم

و  در اوضناع  و حصنر اروپنایي   حند بي هايآزادي رواجکه درحالي کنند تحميل کشوربر 

 (.73 -72: 1362)ترکمان،  نبود و ملت ملک تصلحم بهایران  روزِ آن احوالِ

 

 گرایي(. انترناسیونالیسم )جهان4-2-3-3

تنرین وجهنش، نماینندۀ اینن طنرز تفکنر اسنت کنه منا جزئني از           در ساده 1انترناسيوناليسم

اجتماعي پهناورتر از ملت و کشور هستيم و باید باشيم. اصنطالح انترناسيوناليسنم بسنته بنه     

                                                           

1- Internationalism 
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انند،  شنود انترناسنيوناليزه شنده   وامعي که ادعا ميبيني شخص منادي آن و خصلت ججهان

 حداقل به سه نحو مختلف قابل درک است: 

 انترناسيوناليسم ليبرال -

 جو  انترناسيوناليسم سلطه -

 (.9: 1367، 1انترناسيوناليسم انقالبي )هاليدي -

 سنتقل بينانه بر پایة این باور است که جوامنع م انترناسيوناليسم ليبرال طرز تفکري خوش

کنه   تر به سمت مقصدهاي مشترکاز طریق کنش متقابل و همکاري افزون و افراد مستقل

کنند. همين ننوع انترناسيوناليسنم   حرکت مي ،تر صل  و سعادت همگاني استاز همه مهم

و دیگر متفکنران   2توان آن را به روشني در قرن هيجدهم در آثار آدام اسميتاست که مي

 (.11)همان:  ادنهضت روشنگري تشخيص د

یعننني  ؛بننا فننرا رفننتن از انترناسيوناليسننم ليبننرال بننه برداشننت دیگننري از انترناسيوناليسننم

ها بنه  رسيم. مارکسيستمارکسيستي مي 3انترناسيوناليسم انقالبي یا انترناسيوناليسم پرولتري

کشنان جهنان متحند    زحمنت »همبستگي جهاني طبقات محروم باور دارند و شعار معنروف  

، شعار انترناسيوناليسم پرولتاریایي است. الهنوتي تحنت تنأثير تفکنر مارکسيسنم بنه       «شوید

انترناسيوناليسم انقالبي گنرایش داشنت و در اینن زميننه اشنعاري هنم سنروده اسنت. شنعر          

فرانسنوي اسنت، رهنایي از     4در دیوان او که ترجمة شعر اوژن پوتيه« انترناسيونال»معروف 

 دهد:کم بر جهان را نوید ميعدالتي حااستثمار، رن  و بي

 

 برخيز اي دا  لعنت خورده

 دنياي فقر و بندگي  

                                                           

1- Holiday 

2- Adam Smith 

3- Proletarian Internationalism 

4- Eugene Putie 
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 هجوشيده خاطر ما را برد

 به جن  مر  و زندگي.

 

 باید از ریشه براندازیم

 .کهنه جهان جور و بند

 

 آنگه نوین جهاني سازیم  

 .هيچ بودگان هر چيز گردند

 

 روز قطعي جدال است

 آخرین رزم ما 

 ت  اس انترناسيونال

 هانجات انسان

 (171: 1954)الهوتي،  

  

امنا بنراي پني     ،هرچند که ایدۀ انترناسيوناليسم پرولتاریایي، ظاهري زیبا و فریبنده دارد

کمونيسنم  »بردن به بطنِ آن، ناچار به مراجعه به آراي احسان طبري هستيم. از نظنر طبنري،   

هناي  همنة سنازمان   المللني اسنت کنه تنأمين همبسنتگي درونني      به ظاهر ینک نهضنت بنين   

المللني،  داري بنين ها در قبال روش سرمایهکمونيستي با یکدیگر و یکسان کردن روش آن

که حزب کمونيست اتحناد شنوروي، نخسنتين حزبني اسنت کنه        دعوي آن است. از آنجا

تنرین نينروي   انقالب کرده و اولين دولت سوسياليستي را در جهان به وجود آورده و قنوي 
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را در اختيار دارد، لذا همبستگي بخصو  با این حزب مضنمون اصنلي   نظامي و اقتصادي 

 (.239: 1367)طبري، « انترناسيوناليسم است

-قبول روش بين»هاي ایران به طوع و رغبت، تحت عنوان به عقيدۀ طبري، مارکسيست

در قبال منافع ابرقدرت شر. به عننوان وطننِ اینن انترناسيوناليسنم      «المللي جنبش کارگري

که اصنل انترناسيوناليسنم در ایندئولوژي مارکسيسنتي، دریچنة رخننة       کردند درحالي بيعت

 .(14 -15اي شد که در ایران منافعي براي خود قائل بودند )همان: هاي بيگانهدست

پرسننتي در هنناي ایراننني، ادعنناي وطنننطبننري در ادامننة نقنند خننود بننه انترناسيوناليسننت

شاره به رویندادهاي تناریز معاصنر اینران، اقندامات      شعارهاي آنان را زیر سؤال برده و با ا

چنه چينز   » کنند: روشنفکران چپِ سکوالر ایران را خالف اصول اسنتقالل ملني تلقني مني    

گوینان خنود حنزب    کند که به قرارداد امتيازي که حتي سخنانترناسيوناليست را وادار مي

خنود را در سنایة   آن را در مجلس محکوم کنرده بودنند، تنن در دهند و ینا نمنایش افنراد        

-کرد که جرینان سياسني حسناب   سرنيزۀ ارتش بيگانه برگزار کند؟ چه چيز او را وادار مي

به عنوان یک نهضت مترقي  آن اعتنائي به احساسات مردم نيستشدۀ آذربایجان را که در 

هاي بعدي تا انحنالل و  تبليغ کند؟ تمام مجموعة اعمال حزب توده در این دوران و دوران

پرسنتي را بنه پنوچ    روي و تبعيت است که ادعاي اسنتقالل و وطنن  ش ناشي از دنبالهانهدام

 .(77)همان: « کندمبدل مي

پرستي بودند ها مدعي وطناز طرفي کمونيست» افزاید:مي فو. ادامة دیدگاهطبري در 

کردنند و هنر قندم    و عوامل انگليس و آمریکا را به خيانت و جاسوسي و جنایت متهم مني 

نمودنند، ولني از بابنت    حق به اجراي منویات ارباب منسنوب مني  ال امچریاليسم را بهاین عمّ

دیگر خود فاقد کمترین احساس استقالل بودند و از تبعيت دولنت بيگاننه پرهينز نداشنتند.     

گفتند: تبعيت ما از شوروي نيست، بلکه این امر ناشي از باور ما بنه همبسنتگي   در پاسز مي

 (.77)همان: « انترناسيوناليستي است



 1399 تابستان، 84شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 324

کردند از اصنول  ت نميأهاي ایران را که جرسرانجام طبري تمام کوشش سوسياليست

دانند کنه انعکاسني در    انترناسيوناليسم پرولتاري گامي فراتر گذارند، تکرار مکرر عبثي مي

 حيات جامعة ایران نداشت.

 

 . سکوالریسم و موهوم دانستن ماوراءالطبیعه4-2-4

بننه  Saecularumیننا  Saeculumریشننه در واژۀ التيننني »لغننوي  سکوالریسننم از نظننر 

نينز تعبينر شنده اسنت و بنر همنين       « زمنان حاضنر  »دارد که از آن بنه  « سده»و « قرن»معناي 

ترین معناي اصطالحيِ آن، دنياگرایي و دنيوي شندن اسنت. اینن اصنطالح     اساس، نزدیک

توان ادعا کرد کنه جنوهرۀ   مي اما ،طي ادوار مختلف، فراز و فرودهاي بسياري داشته است

را حفظ کرده است. به همين دلينل اسنت کنه    « دنياي مادي»یعني توجه ویژه به  ؛اصلي آن

زدایني، غيردینني کنردن،    زدایي، دیاننت طيف متنوعي از واژگان معادل چون: نادیني، دین

 (.202: 1380)شجاعي زند،  «سازي و عرفي شدن براي آن پيشنهاد شده استدنيوي

تنوان اینن لفنظ    شود، ميکار برده ميهایي که براي سکوالریسم بهنظر از معادلصرف با 

دهند و اینن ننوع از    شناسي دانست که اصنالت را بنه امنور دنينوي مني     را ناظر به نوعي هستي

 شناسي است که کامال ًصبغة دیني و معنوي دارد.شناسي در برابر نوع دیگري از هستيهستي

یناري  بندون  و  بشنري  را بنا اسنتفاده از منطنق    جهان که شدهپایه بنا  بر اینتفکر سکوالر 

د. براساس این اندیشنه،  توان توضي  دامانند خدا، بهتر مي مفاهيمي ماوراءالطبيعياز  خواستن

گرا، اصل مابعدالطبيعه را کنه ذات و جنوهر دینن اسنت، غيرعقالنني و موهنوم       فالسفة تجربه

داند و هنر آنچنه   زار شناخت و معرفت را منحصر به تجربه ميگرایي، یگانه ابخواندند. تجربه

(. بندین  228: 1374، 1کنند )اليناده  را به ترازوي آزمون و تجربه درنيایند، ننامعقول تلقني مني    

                                                           

1- Mircea Eliade 
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هاي مقدسي چون خدا، بهشنت، دوزخ، وحني، امنداد غيبني، دعنا و      ترتيب، مفاهيم و آموزه

 آیند.امعقول به شمار ميناپذیرند، حکماً از مفاهيم نمعجزات که آزمون

هاي متافيزیکي را اندیشة مدرنِ سکوالر که ماوراءالطبيعه را غيرعقالني دانسته و آموزه

ینند سکوالریزاسنيون، جامعنه را از هوینت دینني      آکوشد تا با فرکند، ميمهمل قلمداد مي

و دینن زدایني  خود جدا سازد. این تفکر براي نيل به این مقصود بر مسائلي همچون تقدس

 .ها خواهيم پرداختبه آن در ادامهکند که زدایي تأکيد مي

 

 زدایي. قدسیت4-2-4-1

رود، یکني از عناصنر مشنترک    کنار مني  که در لغت به معناي معنویت و تقدس به« قدسيت» 

هنا، متشنکل از شنمار عظيمني از     تنرین آن همة ادیان است. تاریز ادیان از ابتدایي تا پيشنرفته 

(. هرچند که تعرض بنه هرگوننه   94: 1393زایي، يات حقایق قدسي است )لکها و تجلجلوه

 ةو جامعن  از مقدسات، واکنش شدید معتقدین به آن را در پي خواهد داشت، اما انسانِ مدرن

در ات مقدسن  بنه  اعتقناد  .نندارد امنور مقندس و معننوي    بنه  یي اعتقاد و اعتننا ، چندان سکوالر

 آنچنه صنرفاً   د و در برابنر آن، وشن مني  رزش معنويابيو  حرمتبي سکوالریزاسيون،فرآیند 

 (.59: 1385)اخوان کاظمي،  یافتخواهد عتبار ااهميت و  مادي دارد، ارزش

زداینني در دیننوان الهننوتي وجننود دارد کننه از تفکننرات هنناي بننارزي از قدسننيتجلننوه

بننا  متعنندد مدرنيسننتيِ ایننن شنناعر مارکسيسننت سرچشننمه گرفتننه اسننت. الهننوتي در ابيننات

زدایي زده تشکيک در فلسفة وجودن احکامي که شارع مقدس وضع کرده، دست به تقدس

شکند. مثالً او صراحتاً از ازدواج موقنت  و ق ب  انتقاد از امور معنوي و اعتقادي را درهم مي

که مذهب تشيع اجازۀ چنين عملي را به پيروان خود داده است، انتقاد کرده و از این )متعه(

 آورد: يفریاد برم
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 خوانم حدیث متعه و ینک منرد و چنندین زن   چو مي

 

 ننالم کننم فریناد و مني   از این دینن مقندس مني    
 

» 

 (22: 1320)الهوتي، 

 

وي همچنين در این رابطه، اجازۀ اسالم بنه دختنر خردسنال بنراي ازدواج را بنه سنخره       

 گيرد:مي

 

 هيچ شرمت ناید از رسنم عنرب کنز روي شنهوت    
 

 بدهنند بننه شننوهر اي دهنناتي دختننر ن ننه سنناله را 
 

 

 

 

 (58)همان: 

 

بلکه اصول اولية اسالم را نينز امنوري موهنوم تلقّني      ،تنها احکام شرع مقدسالهوتي نه

هنم شنيعيان و   ماتي است کنه  از مسلّیکي « کوثرحوض » ،معاددر بحث کرده است. مثالً 

همچون مفاهيمِ بهشنت   اما از دیدگاه الهوتي، این مفهوم ،بدان معترفند هم اهل سنت متفقاً

 هاي خيالي نيست:و دوزخ چيزي فراتر از قصه

 

 حدیث جنت و دوزخ برو بنه شنيز بينان کنن    

 

 

 ميرد ز جنوع و شنيز و مرشند ميهمنان    فعله مي

 

 که من به قصنه موهنوم هنيچ کنار نندارم      
 

 

 (29)همان: 

 

 کنند این به آب کنوثر و آن بنا حشيشنم مني    
 ج

 (29)همان: 
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شنده  زاداري عاشورا را که از دیرباز در جوامع شنيعي برپنا مني   الهوتي حتي مناسک ع

السنالم  داند که شيعيان در یادبود حسين علينه اي مياست، چيزي حدود تظاهرات متعصبانه

 (.2: 1388)الهوتي،  کنندبرپا مي

طنور  بلکنه او بنه   ،شودزدایي در اندیشة الهوتي، فقط به اسالم محدود نميدامنة تقدس

سات همة ادیان و عقاید مذهبي، مخالف است. تمام اماکن مقدس جهنان، چنه   کلي با مقد

بنراي   )قبلنة بهائينان(   و چه عکنا  )محل اقامت پاپ( )قبلة مسلمانان( باشد، چه واتيکان مکه

انند. او حتني   ست که فقط براي استثمار رنجبران به وجود آمدها معناهایي بيالهوتي مکان

 داند:کشي و استثمار ميمله قرآن را هم ابزاري براي بهرههاي مقدس عالم از جهمة کتاب

 

 یکنننني روم و یکنننني یونننننان پرسننننتد   

 یکننني عکنننا، یکننني مکنننه، یکننني بلنننز 

 بننننننراي فعلننننننه اسننننننتثمار کننننننردن  

 

 یکننني کفنننر و یکننني ایمنننان پرسنننتد    

 یکننننني دربنننننار واتيکنننننان پرسنننننتد  

 یکننني قنننانون، یکننني قنننرآن پرسنننتد   
 

 

 (8: 1320)الهوتي، 

 

 زدایي.  دین4-2-4-2

ت. اسن  آنسکوالریستي در  هايمدرن، تبلور و ظهور رویکرد ةهاي جامعاز شاخصهیکي  

همه چيز بر مبناي مصلحت فردي انسنان قابنل تبينين اسنت ننه       ،سکوالرمُدرن و  جوامعدر 

  موجودي به نام خدا و باورهاي دیني و مذهبي براساس

هم شند، بسنياري از   هناي ننو فنرا   در دورۀ مشروطه که زمينة آشنایي ایرانيان بنا اندیشنه  

ستيزي بود به ذهن روشننفکران  از جمله سکوالریسم که مبتني بر دین هاي مدرنيسمآموزه

هناي  هاي بارز آن را در دیوان الهوتي نيز شاهد هستيم. الهوتي مقولهما راه یافت که جلوه

دانسنت کنه وجنود خنارجي ندارنند و      مني کفر و دین را جزو موهومنات و عقایند بناطلي    
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کنند کنه بنه هنيچ هنذهب و دینني       صراحتاً در بيت ذیل بر این موضوع تأکيد مني  خودش

 معتقد نيست:

 

 هرکس نگري معتقند منذهب و دینني اسنت    

 

 یننا در سننر او مهننر دینناري اسننت، بننه جننز مننن  
 

 

 (48)همان: 

 

یعني حيدرخان عمنواوغلي، پنيش   ؛وي از زبان یکي از رهبران حزب کمونيست ایران

ده، رنجبنران ایرانني تحنت تنأثير داننش و معلومنات خنود، دیگنر بنه          بيني کرد که در آین

 ماوراءالطبيعه نخواهند اندیشيد:

 

 گفنت: حنق رنجبنر اثبنات خواهند شند      به خود مني 

 رهننا از قينند کفننر و دیننن و موهومننات خواهنند شنند 

 

 بننه مکتننب رفتننه و داراي معلومننات خواهنند شنند     

 خال  از زجنر و بنند و حنبس و تضنييقات خواهند شند      
 

 

 (128:  1954هوتي،  )ال

 

هناي  اي کنه در طنول تناریز، منشناء فتننه     از نظر الهوتي، دین چيزي نيست جز افسنانه 

-اما در جهان امروز که همه چيز آشکار شده است، دیگنر جنایي بنراي فتننه     ،بسياري بوده

 افروزي ندارد: 

 

 سخن از کفر و دینن دیگنر مگنو در پنيش الهنوتي     

 

 

 

 دانند ها را سر به سنر افسنانه مني   که او این قصه 
 

» 

 (15: 1320)الهوتي، 
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 يننا و هنننوز فنناش شنند فتنننة دیننن در همننه دن   

 

 راهننب و شننيز نرفتننند ز رو، عننار کننه نيسننت 
 

 

 (30)همان: 

 

کشني از طبقنات   الهوتي نهاد دین را همچون نهاد سلطنت، عاملي براي استثمار و بهنره 

 دانست: ضعيف جامعه مي

 

 مار زحمننتکشبننه قتننل و غننارت دهقننان و اسننتث    

 

 فقننط مسننجد بننود بنناني و یننا دربننار، یننا هننر دو؟     
 ججج 

 (30)همان: 

 

هناي صنرفاً   هاي خونين مذهبي در جهنان را ننه انگينزه   الهوتي حتي علت وقوع جن 

هناي صنليبي کنه    جنن   ،دانست. به عننوان مثنال، از نظنر او   بلکه منافع مادي مي ،اعتقادي

بلکنه  « زننار »و « سنبحه »ن در جریان بود، نه بر سنر  هاي طوالني بين مسلمانان و مسيحياسال

 براي منافع دنيوي به وقوع پيوست:

 

 جن  اسالم و نصنارا ز پني منفعنت اسنت    

 

 این خرابي به سر سنبحه و زننار کنه نيسنت     
 

 

 (30: 1320)الهوتي، 

 

تفکننراتن مُنندرن و سننکوالر خننود، نننه تنهننا از لحنناظ  براسنناسبننه طننور کلنني الهننوتي 

از جهت فردي نيز به شدت با مقولة دین مخالف بنود. او از جهنت فنردي،    بلکه  ،اجتماعي

کنه بنا   بنه دلينل آن   و از جهنت اجتمناعي   دانسنت ترین عامل جهنل انسنان مني   دین را مهم

همدستي با قدرت و ثروت، تبدیل به یکي از ابزارهاي مهم طبقنات حناکم بنراي اسنتثمار     

 (.41و  38، 35، 15: 1320هوتي، طبقات فرودست بود به مخالفت با آن برخاست )ال
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درحالي الهوتي به عنوان یک روشنفکِر ُمندرن، منذهب را بنه کننار نهناد کنه احسنان        

ها بنه  اعتنایي متکبرانة آنهاي سکوالر نسبت به مذهب و بياعتقادي مارکسيستطبري، بي

اینران   هنا در جامعنة  ترین دالیل انفراد و مطرودیت آنمعارف غني اسالمي را یکي از مهم

اي که تار و پود آن را باورهاي در جامعه(. البته بدیهي است 14: 1367)طبري،  دانستمي

بنه   والر بنا اختصاصنات دنياگرایاننة آن   داد، پذیرش تفکراتن مدرن و سکدیني تشکيل مي

 آساني ممکن نبود.

 

 گیرینتیجه

دارد کنه یکني از   بينيِ مُندرن وجنود   در مجموعة اشعار الهوتي، عناصر مشخصي از جهان

راهنمناي   است. بر همين اساس، الهوتي عقنل منادي را بهتنرین   « گرایي افراطيعقل»ها آن

انسنان » دانسنته و معتقند اسنت کنه در همنة شنئون زنندگي تواننایي دارد.         مسير تعالي بشنر 

دهند؛  اصولي است که پایة اندیشة مُندرنِ الهنوتي را تشنکيل مني    دیگر از ، یکي «محوري

. اسنت  اوخنود   ،هنا محور و مدار همنه چينز اسنت و خنالق همنة ارزش      ،انسان کهیعني این

بنا توجنه   که  ستا بيني الهوتيمایة اصلي جهانهم در پيوند با تفکر اومانيسم، بن« آتئيسم»

ها، تالش کنرده  . الهوتي با کاربست این اندیشهدنکوجود خدا را انکار مي به آن، صراحتاً

بت به گذشته را پنرورش دهند و جامعنة ایرانني را بنه سنمت       شياري تاریخي نسواست تا ه

 کند.عقالنيت غيرالهي هدایت 

بنه ایندئولوژي    سنکوالر در نظنام اندیشنة الهنوتي    هناي بنروز تفکنرات مُندرن و     ریشه

بينني  گردد که سهم مهمي در گرویدن این شاعر بنه جهنان  مارکسيستي و غيردیني او برمي

 .مدرنيسم داشته است
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