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 چکیده:
ت که در حمرگ تجربه  و هدف:  نهیزم ان اتیتجرب  گرید ۀطیاي اـس . به گنجدینم یانـس
متفاوت و گاه متضادي نشان داده و داوریهاي    انسانها دربرابر آن واکنشهاي  لیدل  نیهم

هاي خود، راوي احسـاسـات و گونه  ۀدر هم  یاند. شـعر فارسـدربارة آن نموده  یگوناگون
داشته و دارند.   یدر مواجهه با مرگ و زندگ  یفارس  راناست که شاع  -بوده  ییهاشهیاند

 دونیفر  ار،یهرتن از شـاعران معاصـر (شـ 9  ۀبرداشـت و مواجه  دگاه،یپژوهش د  نیدر ا
نادر نادرپور، محمدرضــا   ،ینصــرت رحمان  ،ییکســرا  اوشیاحمد شــاملو، ســ  ،یتولل

ــف ــ ،کدکنی¬یعیش ــریو ق   يمنزو نیحس  قرار  ي) درمورد مرگ مورد واکاوپورنیام ص
 . ردیگیم

اس داده  یلیتحل  -یفیپژوهش با روش توـص  نیا مطالعه:  روش  ياکتابخانه یابیو براـس
 صورت گرفته است.

ـشاعران    نیدر اـشعار ا  یـشیاندمرگ  يهامؤلفه دهدینـشان م قیتحق يهاافتهی :هاافتهی
تامرگ  ،يزیگرو مرگ  یهراـسعبارتند از: مرگ قانه از   ،یطلبو مرگ  ییـس ت عاـش برداـش

ــراهـیمرگ، مرث ا  ،ییسـ اـپ ــرت بر ـن و  ،یـجاودانگ  يو ـگذر عمر، آرزو  یزـندگ يدارـیحسـ
 .یاسیو س یاجتماع يدهاانتقا ياز مرگ برا نینماد ةاستفاد

ۀ هفت دسته، متعلق به دست   نیا   انیدر م   يشعر  يها شواهد و نمونه  نیشتریب  :يرگی¬جهینت
 ، ي ویاز تعلقات دن  ییاشعار رها  نیدر ا  ییستا مرگ  ة عمد  لیاست. دال  یطلبو مرگ  ییستا مرگ

 ی انگاشتن زندگ  هودهیو ب  ، یاز اندوه و مشکالت زندگ   ییدر برابر مرگ، رها  میامر شهادت، تسل
آثار شهر  انیم   وندیپ  نی شتریب  نیاست. همچن در  مرگ  و  و   ، ینصرت رحمان  ار، یعشق  نادرپور 

شاعران هر کجا که مرگ   نی سرآمد است. در اشعار ا  يمنزو  انیم   نیوجود دارد که در ا  يمنزو
خورده   وندیقرار گرفته است، با مفهوم مقدس شهادت پ  شی مثبت داشته و مورد ستا  ياچهره

از  یدر کار بوده است. بخش  ي ویمانند ترك تعلقات دن  یو مذهب  يعنوم   ی لیدال  نکهیا  ایاست و  
و فاقد ارزش    هودهی ب  لیدلبه    ،یو رحمان  یتولل  ژهیشاعران بو   نیدر نگاه ا  زیمثبت مرگ ن  ةچهر

 ة چهر  ۀارائ  یعلت اصل   نیاز انبوه مشکالت روزگار است. همچن  ییرها  يبرا  یو راه  یانگاشتن زندگ
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Death is an experience that does not fall into 
the realm of human experience. For this reason, humans have reacted 
differently and sometimes contradictory to it and have made different 
judgments about it. Persian poetry in all its forms has been the narrator of 
feelings and thoughts that Persian poets have had and still have in the face of 
life and death. In this research, the views, perceptions and encounters of ٩ 
contemporary poets (Shahriyar, Fereydoun Tolli, Shamloo, Siavash Kasraei, 
Nosrat Rahmani, Nader Naderpour, Shafiei Kadkani, Hossein Manzavi, and 
Qaisar Aminpour) on death are analyzed. 
METHODOLOGY: This research has been done by descriptive-analytical method 
and based on library data retrieval. 
FINDINGS:  The research findings show that the components of mortality in the 
poems of these poets are mortality and aversion to death, mortality and 
mortality, romantic perception of death, mourning, longing for the instability 
of life and the passage of life, desire for immortality, and political symbolic use 
of death. 
CONCLUSION: The most evidence and examples of poetry among these seven 
categories belong to the category of mortality and mortality. The main reasons 
for mortality in these poems are liberation from worldly attachments, 
martyrdom, submission to death, liberation from the sorrows and problems of 
life, and the futility of life. Also, there is the most connection between love and 
death in the works of Shahriyar, NosratRahmani, Naderpour and Manzavi, 
among which Manzavi is prominent. In the poems of these poets, wherever 
death has a positive face and is praised, it is associated with the sacred concept 
of martyrdom, or that there are spiritual and religious reasons such as 
abandoning worldly belongings. Part of the positive face of death in the eyes of 
these poets, especially Tully and Rahmani, is because of the futility and lack of 
value in life and a way to get rid of the many problems of the time. Also, the 
main reason for presenting a negative image of death is fear of it and regret for 
the instability of life. 
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 مقدمه 
چرایی   به  ،اي است که همواره فکر بشر را به خود مشغول داشته است. هر انسانی، فراي دین و مذهب مرگ مقوله

 آنها هاي روشنی براي پاسخکه سعی دارد    میشودمبهمی مطرح  سؤاالت    اندیشد و در ذهنش-و چگونگی مرگ می
جب شده در آثار آنها نمود و انعکاس این مسئله قاعدتاً ذهن و ضمیر شاعران را نیز به خود مشغول داشته و موبیابد.  

امر منحصر به آثاري نیست که از مایۀ فلسفی برخوردارند یا با اندیشه و تفکر آمیزش دارند، بلکه در  پیدا کند. این 
خویش، آن  ها و احوال  اندیشهنوعی از آن سخن گفته شده و هر شاعري متناسب با    هاي شعري، بهیک از گونهر  ه

قضاوتهایی است که هنرمندان مختلف دربارة وت  تفار  کرده است. تفاوتهاي میان این آثار بیانگ  را تعریف و تفسیر
ه نگا ظ  اف، سعدي، و حموالنا  : فردوسی، خیام،همچون  ادبیات فارسیشاعران بزرگ  د.  مرگ و زندگی داشته و دارن

 : درمورد مرگ مواجه میشویم عمده    برداشت، برخورد یا  سه رویکرد  در آثار ایشان بااند.  مرگ داشته  سئلۀاي به م ویژه
دومین نگاه، مرگ در    .میپنداردپایان زندگی    است که مرگ را  هراسانهانگیز و مرگ، نگاه هراسنخستین برخورد

به مرگ   ستایشگرانه ، نگاه عارفانه ونیز  سومین نگاه  اند.که نام مقدس «شهادت» را بر آن نهاده  استراه آرمان  
 ۀ بعد از جنگ جهانی دوم، بر تفکر جامع است. اما در شعر معاصر با نگرش جدیدي در مورد مرگ روبرو میشویم که  

ست. صادق هدایت، ا  اگزیستانسیالیستها  ۀثر از فلسف أدیدگاه مت  و آن  ثیر فراوانی گذاشته استأادبی و روشنفکران ت
را در آثار خود منعکس   به مرگراجع    ان، این تأمالت فلسفیاحمد شاملو و بسیاري دیگر از شاعران و نویسندگ

وید گآن بخش از اگزیستانسیالیسم که می«وجودگرا، بیش از همه به هستی و مرگ است.    ۀه فالسفتوجاند.  کرده
مرگ را   ئلۀدر عرفان اسالمی هم هست؛ منتها صوفی مس  ،انسان مدام در حال شدن است و باید خود را بسازد

 :مکتبهاي ادبی. شمیسا(   »الوجود میداند، حال آنکه اگزیستانسیالیست مرگ را یک پایان پوچ میشماردفی  ي فنا
 . ) 191 ص

ساز توجه به مسائل و مفاهیمی چون مرگ و انعکاس آن همچنین ظهور رمانتیسم در ایران بیش از گذشته، زمینه
غرب محسوب میشود که «ظهور آن، همزمان در آثار ادبی گشت. رمانتیسم یکی از مکتبهاي مهم ادبی در جهان  

با فروپاشی نظام کهن، وقوع انقالب صنعتی، رشد شهرنشینی، رشد طبقۀ متوسط، گسترش سوادآموزي و تحوالت 
سابقه بودند و انسان کالسیک با آنها مأنوس نبوده است» (سیر رمانتیسم  هاي نو و بیدیگري بود که همگی پدیده 

هاي جریان رمانتیسم میتوان توجه به احساسات فردي، عنایت به عشقهاي  از بُنمایه   ).160در اروپا، جعفري: ص
اندیشی  توجهی به عشقهاي آسمانی و همچنین توجه به برخی از مفاهیم فلسفی همچون مرگ و مرگزمینی و بی
 عر مختلف، دستمایۀ ش  هاي انسان، زندگی و مرگ را به گونه  ،متعهد   انشاعرادبیات معاصر فارسی  در  اشاره کرد.  

در این پژوهش با  د.  نبرابر انسان و سرنوشت او مسئول میشناسر  متفکر که خود را د  شاعرانی.  اندخویش قرار داده
تن از شاعران معاصر، شهریار، فریدون توللی، احمد شاملو، سیاوش   9تحلیلی نگرش و برداشت  -روش توصیفی

پور، دربارة پدیدة کدکنی، حسین منزوي، و قیصر امینرضا شفیعیکسرایی، نصرت رحمانی، نادر نادرپور، محمد
اندیشی در اشعار این شاعران عبارتند هاي مرگهاي تحقیق نشان میدهد مؤلفهیافتهمورد بررسی قرار میگیرد.  مرگ  

مرگ مرگاز:  و  مرگهراسی  مرگگریزي،  و  مرثیهستایی  مرگ،  از  عاشقانه  برداشت  بر  طلبی،  حسرت  سرایی، 
 ناپایداري زندگی و گذر عمر، آرزوي جاودانگی، و استفادة نمادین از مرگ براي انتقادهاي اجتماعی و سیاسی. 

 سابقۀ پژوهش 
موضوع مرگ در آثار ادبی زمینۀ پژوهشهاي بسیاري بوده است. بعنوان نمونه مقالۀ «سیماي مرگ در شعر فردوسی 

ل هراس فردوسی از مرگ و امنیت خاطر ناصرخسرو در ) است که در آن دالی1390و ناصرخسرو» از وجدانی ( 
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)که نویسنده در آن 1387مورد مرگ بررسی شده است. یا مقالۀ «سه نگاه به مرگ در ادبیات فارسی» از فالح ( 
دیدگاه خیام، مولوي و سعدي را دربارة مرگ بررسی نموده و عقاید متفاوت این شعرا را تحلیل کرده است. برخی 

اندیشی در اشعار اخوان ثالث، مانند مقالۀ «مرگ و مرگاند؛  دیشی در شعر معاصر توجه نشان دادهاننیز به مرگ
 تصویر نازیباي  میدهدپژوهش نشان  این  هاي  یافته).  1394پور، نبوي و حسینی ( شاملو و فروغ فرخزاد» از حسام

وبیش بدون تغییر نمایان است که گاه مالیم و گاه  زندگی و بیزاري از مرگ و گاه هراس از آن، در آثار اخوان کم
زیباست و با وجود جانکاهی، چیزي کم ندارد.  تفاوت و توأم با ریشخند است، اما در نگاه شاملو، زندگی با عشقبی

اندیشی  هاي مرگد این پژوهشها، تاکنون پژوهشی که مؤلفهبا وجوپوچیش دوست دارد.    ۀزندگی را با هم  فروغ نیز
 را در شعر شاعران مذکور در این جستار مورد بررسی و مقایسه قرار داده باشد، صورت نگرفته است.

 
 اندیشی در شعر معاصر فارسی هاي مرگبحث و بررسی: مؤلفه

در اینجا بخشی از اشعار شاعران مذکور مورد بررسی قرار میگیرد که به مناسبتهاي گوناگون، هستی و مرگ را 
مندي از توانمندیهاي ویژه و مداومت در نوآوریهاي خویش  با بهرهاند. ایشان  جانمایۀ اصلی کار خویش قرار داده 

. در ادامه به مهمترین دنشاعرانه ببخش   صورت و ماهیتی،  انددریافته  به آنچه از انسان، زندگی و مرگ  اندتوانسته
 اندیشی در آثار ایشان پرداخته میشود.هاي مرگشاخصه

 
 گریزي هراسی و مرگمرگ

منفی و منفور مرگ همراه است. در این دسته از اشعار،  اي اندیشی در شعر معاصر، با چهرههاي مرگیکی از مؤلفه 
ترس، عمومیترین هراس یا نفرت از مرگ موجب شده شاعران نتوانند آن را به رسمیت شناخته یا با آن کنار بیایند.  

شناخته دشدهو  انسانها  که  است  واکنشی  گونهر  ترین  مرگ،  میکنند برابر  و  کرده  تجربه  را  آن  مختلف   .هاي 
اسان بر این باورند که دو نوع ترس در زندگی انسان وجود دارد: الف) ترسهاي بهنجار که در انسانهاي معمولی روانشن

وجود دارد، مانند ترس از آینده، ترس از بیماري، ترس از خطر، و ترس از مرگ؛ ب) ترسهاي بیمارگونه که فقط 
: صص 1هراسی» (فوبی، گودویناسی و مسئولیتهررنجور و نابهنجار دیده میشود، مانند جامعهدر اشخاص روان 

). شاعران نیز مانند تمامی انسانها ذاتاً با ترس و هراس در مورد مرگ، در وجود خود مواجه هستند. مواجهۀ 21-10
هایی از این اشعار اشاره آمیز و دردمندانه همراه است. به نمونه ایشان با این ترس معموالً با نوعی اعتراض شِکوه

 د. میشو
توللی که بواسطۀ پرداختن به مضامینی چون اندوه، ناامیدي، خستگی و مرگ به «پیشواي شعر مرگ» ملقب شده 

)، تصویري که از مرگ ارائه میدهد همراه با رنج، وحشت و 95کوب: ص  انداز شعر نو فارسی، زریناست (چشم
سته به صد زنجیر/ پاي پویندة رهوارم/ حسرت است. او از مرگ به «پتک سرنوشت» تعبیر کرده است: «زندگی، ب

مغزِ شرربارم/ مرگ اِستاده که هان این تو و این تابوت/ هودج کام تو بر دوش سرنوشت، آمده همچون پتک/ به گران
-105  گویم: «اینک زن ناکام و سه فرزندم» (نافه، توللی: صص  -پیوندبیکس و بی  -که بربندم؟/ چار تن باید و من

 ). او در این شعر نفرت و هراس خود را از مرگ بروشنی به تصویر کشیده است. 104
کسرایی نیز یکی از شاعران معاصر است که مواجهۀ او با «مرگ» در اشعارش با پذیرش و تسلیم همراه نیست. گویا 

این چنین از خود واکنش   الریه، نزدیکی مرگ را به خود احساس کرده واو بواسطۀ تجربۀ بیماریهاي قلبی و ذات

 
۱-Goodwin 
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نشان میدهد: «باور نمیکند دل من مرگ خویش را/ نه نه من این یقین را باور نمیکنم/ تا همدم من است نفسهاي 
همه رؤیاي زندگی/ من با خیال مرگ دمی سر نمیکنم/ آخر چگونه گُل خس و خاشاك میشود؟/ آخر چگونه این

میپژمرد به جان من و خاك میشود؟» (از آوا تا هواي آفتاب، کسرایی:  نونهال/ نگشوده گل هنوز/ ننشسته در بهار/
). او در این راستا آرزوي جاودانگی کرده و معتقد است مرگ، پایان آدمها نیست. کسرایی عشق را نشانۀ 267ص  

تا دوست زنده بودن دانسته و اعالم میکند تا عشق هست، مرگ نمیتواند بر زندگی پیروز شود: «تا دوست داریَم/  
دارمت/ ...تا هست در زمانه یکی جان دوستدار/ کی مرگ میتواند/ نام مرا بروبد از یاد روزگار؟/ ... اما منِ غمین/ 

). او مرگ را باور نکرده و 269گلهاي یاد کس را پرپر نمیکنم/ من مرگ هیچ عزیزي را/ باور نمیکنم» (همان: ص  
 بر پایان زندگی حسرت میخورد. 

 در شعري بصراحت علت زندگی کردن خویش را «ترس از مرگ» بیان میکند: نادرپور نیز 
 که دیگر قصدت از این زندگی چیست؟ /اگر روزي کسی از من بپرسد

 ) 185مرا راهی به غیر از زندگی نیست!  (مجموعه اشعار، نادرپور: ص   بدو گویم که چون میترسم از مرگ   
کم پذیرش آن، بعنوان بخشی از  ان مذکور در ستایش مرگ یا دستبا وجود این اشعار، بخش اعظم اشعار شاعر

 سرنوشت بشر، است.
 

 طلبی ستایی و مرگمرگ
، نگرشی همراه با پذیرش و حتی استقبال نیز در شعر معاصر فارسی گریزانههراسانه و مرگدر مقابل نگاه مرگ

وجود دارد. در این نوع مواجهه، هم دالیل مثبت و هم منفی وجود دارد؛ بدین ترتیب که برخی مرگ را راهی براي 
ت روزگار اند؛ برخی دیگر نیز آن را راه نجات از اندوه و مشکالدیدار پروردگار و رهایی از تعلقات دنیوي دانسته

 ستایی را در موارد ذیل خالصه کرد:اند. بنابراین میتوان دالیل مرگدانسته
 

 الف) رهایی از تعلقات دنیوي 
جسمانی   اند، نجات از بُعداي براي ستایش مرگ بیان کردهیکی از مواردي که شاعران موردنظر بعنوان دلیل و انگیزه

از   از اشعار خود، مرگ را رهایی  از شاعرانی است که در بخشی  و رسیدن به رهایی روحانی است. شهریار یکی 
انجامد، مورد ستایش قرار داده جسمانیت و به تعبیري «طالق تن» دانسته و آن را از آنجا که به دیدار حق می

 ر واقع قبل از مرگ، بمیرد. است. او معتقد است انسان باید به استقبال مرگ رفته و د
 ) 97که داده با دل من وعدة لقاي تو را (مجموعه اشعار، شهریار: ص  /خوشا طالق تن و دلگشا تالقی روح 

 ) 165ور نه بر دوش کسی بار گران این همه نیست (همان: ص  /مرد آن است که با پاي خود آید به مزار 
طلب محسوب میشود. او در  نصرت رحمانی نیز یکی از شاعرانی است که در بسیاري از اشعار خود، شاعري مرگ

سوي تو شعري مرگ را «نسیم رهایی» نامیده و اعالم میدارد با کمال آمادگی بسوي مرگ حرکت میکند: «به  
). او مرگ 569  خواهم کرد/  با خاك راه تو/ اي مرگ اي نسیم رهایی» (مجموعه اشعار، رحمانی: ص  آیم/ تیمممی

اي گردد پدید؟/ مرگ اي کی لحظهست/ تا نمیرد لحظهرا پایان زندگی نمیداند: «همرهم! پایان هر ره باز آغاز رهی
) یا «... 188ح سپید؟» (همان: ص  ست!/ تا نمیرد ظلمت شب چون دمد صبپایان کی پذیرد؟/ مرگ شعر زندگی 

 ).437-441ست» (همان: صص اند/ پنداشتند مرگ/ نقطۀ پایان زندگیاز کنج زاویۀ دیدگاهشان/ محدود دیده
 ب) مرگ مقدس (شهادت) 
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اي مقدس از مرگ یکی دیگر از دالیل ستودن مرگ در اشعار معاصر، پیوند آن با مفهوم شهادت است. شهادت جلوه
در این اشعار ارائه داده است. یکی از دالیل این نگرش این است که «نگاه به مرگ همچون نگاه به زندگی، با انقالب 

سال دفاع مقدس، بر حوزة شعر هم اثر گذاشت» اسالمی دگرگون شد و گسترش فرهنگ شهادت، بویژه در هشت  
هاي مذهبی ). تحکیم اعتقادات و پایه77پور، نبوي و حسینی: ص  اندیشی در اشعار اخوان ثالث، حسام(مرگ و مرگ

امواتاً بل   اهللاِ  الذین قتلوا فی سبیلِ   و التحسبنَّنیز در این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده و استناد به آیاتی مانند «
اند، مردگانی هستند، بلکه آنان زنده و در بارگاه و گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شده:  ربهم یرزقون  احیاءُ عندَ

طلبی کارگر افتاد. همچنین مبارزات سیاسی ، در ترویج فرهنگ شهادت) 169/   عمرانآل مندند ( پروردگارشان بهره 
 ا با مفاهیمی چون شجاعت و ایثار پیوند زد.و آزادیخواهانه در دورة پهلوي اول و دوم، مرگ ر

وهفت قطعه شعر با عنوانهایی چون  شهریار یکی از شاعران همگام با انقالب اسالمی و دفاع مقدس است. او در سی
هاي شهیدان» «پرواز شهیدان، توفیق شهادت، جام شهادت، شهید زنده، قیام شهدا در رکاب مهدي (عج)، و شکوفه

واز شهادت بسامد واژه  طلبی  انقالبی شهریار  اشعار  نظیر بزرگداشت مقام شهدا سخن میگوید. در  هاي حماسی 
 جنگ، شمشیر، تانک، پرچم، درفش، خون، و کمین باالست. به این ابیات از او توجه کنید:

هریار:  خونِ شهادت میکند نقشینه پرّ و بال ما (مجموعه اشعار، ش   /این جبهه تا عرش برین توفیق پروازیش هست  
 ) 1173ص 

 ) 1094همان: ص ( که در جهاد عقیدت به خون خود آغشت /ولی سعادت مطلق شهید را بخشند 
توللی نیز شهادت را از آنجا که موجب آسایش و امنیت براي دیگران میگردد، موجب شادي روح شهید میداند. او  
دخترش، نیما، را پس از مرگش تصور میکند که اشکبار است، اما در نهایت میتواند براثر جانفشانی دیگران در  

ام ولی شادم که ي من مرا/ میجوید اشکبار/ من مردهشادمانی روزگار بگذراند: «فرداي انقالب/ بر صحن کارزار/ نیما
شدة ). «انقالب» در این شعر احتماالً به آرمانهاي سرکوب71-76صد چو او/ شادند و کامگار» (رها، توللی: صص  

 بخش را در سر میپروراند.  شاعري روشنفکر با گرایشهاي چپ اشاره دارد که آرزوي انقالبی رهایی
، سالگرد قتل دکتر تقی 1318بهمن    14ز که به مناسبت یک واقعۀ سیاسی خاص یعنی، روز  شعر زیر از شاملو نی

اي از ستایش مرگ در جامۀ شهادت است. ارانی در زندان به دستور رضا شاه به قتل ارانی سروده شده است، نمونه
ا جاودانگی است: «تو نمیدانی رسید. شاملو در این سروده به مرگ ارانی در پی آرمانخواهی اشاره میکند که برابر ب

مردن/ وقتی که انسان مرگ را شکست داده است/ چه زندگیست!/ تو نمیدانی زندگی چیست، فتح چیست/ تو  
جویانه است، هاي مبارزه). از آنجا که شاعر تحت تأثیر اندیشه 62نمیدانی ارانی کیست» (مجموعه آثار، شاملو: ص  

انی از شهامت و سرافرازي آنان بشمار آورده است و نیست شدن آنان را  مرگ قربانیان سرکوبگري سیاسی را نش
شناسی میریزد (درنگی در هستیعین «زندگی» میداند. میتوان گفت در نظر شاعر مرز میان زندگی و مرگ فرو

 ). 275شعر، اندیشه و بینش شاملو شریعت کاشانی: ص 
اند/  اینان مرگ را/ چندان یکند: «اینان مرگ را سرودي کردهشاملو جایی دیگر نیز از این نوع مرگ بدینگونه یاد م

هاي اند/ که بهار/ چنان چون آواري/ بر رگ دوزخ خزیده است/ ... اي برادران! / این سنبله شکوهمند و بلند آواز داده
زیده است» اند/ که دروگر/ از حقارت خویش لب به تَحَسُر گَانگیز خواندهسبز/ در آستان درو سرودي چندان دل 

 ). 462(مجموعه آثار، شاملو: ص 
کسرایی نیز در نگاهی شبیه به شاملو، شهادت مبارزان راه آزادي را، مرگی فراتر از مرگ میداند: «آنان به مرگ وام 
ندارند/ آنان که زندگی را الجرعه سرکشیدند/ آنان که ترس را/ تا پشت مرزهاي زمان راندند/ آنان به مرگ وام 



 57/  اندیشی در شعر معاصرمرگهاي مؤلفه

 

نان فراز بام تهوّر افراشتند نام/ آنان تا آخرین گلولۀ خود جنگیدند/ آنان با آخرین گلولۀ خود مردند» (از ندارند/ آ
 ).450-451آوا تا هواي آفتاب، کسرایی: صص 

نادرپور نیز شهید را دچار رنج مردن نمیداند، بلکه معتقد است رنج شهید در «تنها» مردن است و اینکه در راه 
آید، از میدان مبارزه میگریزند:  هایش، همراهان چندانی ندارد و مدعیان تا پاي مرگ به وسط میرسیدن به آرمان

«رنج شهادت، رنج مردن نیست/ آزار تنها بودن است اي دوست!/ از غربت این خاك/ تا خلوت افالك، ره پیمودن 
 ).744-745پور: صص است اي دوست! / افتاده میبینی درین وادي، سواران را» (مجموعه اشعار، نادر

آورد. او زندگی جاوید را در گر وطن میشفیعی کدکنی نیز در این سروده «برگ» را بعنوان تشبیهی براي مبارزه
مقام رفیع شهادت دیده و مرگ حقیقی را تسلیم شدن در برابر استبداد میداند: «در زمانی که بر خاك غلتید/ از  

اي براي صداها، ا باد میگفت:/ زنده بادا زندگانی! / مرگ بر مرگ!» (آیینهتگرگ سحرگاهی/ آن برگ/ زیر لب/ تند/ ب
 ). 463کدکنی: ص شفیعی 

اي  پور نیز، بویژه در بخش نخست دوران شاعري او، مرگ همیشه با شهادت همراه بوده و چهرهدر نگاه قیصر امین
 «شهادت» را علت بیقراري و اشتیاق براي مرگ میداند: پورمقدس دارد. از این رو امین

 گویی که سرِ شگفت کاري دارد  /آهنگِ وداع و ترك یاري دارد
 ) 423پور: ص بیتاب، که با مرگ قراري دارد (مجموعه کامل اشعار، امین /بر دوش گرفته جان چو باري سنگین 

 بوسیم با شوق لبانِ مرگ را می /ما دشمنِ آه و آوخ و افسوسیم 
 ) 447کم مینشویم زآنکه اقیانوسیم (همان: ص  /دریا دریا، اگر زِ ما برگیرند 

وهواي جنگ و طلبی» یکی از موضوعات مهم شاعران دفاع مقدس بوده است که تأثیرش را از حال اساساً «شهادت
متعهد بود، شعرش از مفاهیمی چون   اشتیاق رزمندگان براي شهادت گرفته است. از آنجا که قیصر براستی شاعري 

«شهید»، «ارزش شهادت» و «آرزوي شهادت» سرشار است. براي قیصر جنگیدن با سالح جنگ و سالح قلم هر  
ناپذیر. او در جایی دیگر راه شهید و شهادت را راهی دو وظیفه است و این دو الزم و ملزوم یکدیگرند و جدایی

همواره منتظر رهروان خود است؛ راهی که براي پیمودنش باید با تمامی وجود  ناتمام و بینهایت معرفی میکند که  
رهسپار شد: «گفتی: دیگر به خانه بازنمیگردم/ امروز من به پاي خودم رفتم/ فردا/ شاید مرا به شهر بیارند/ بر روي 

 ). 369اه ناتمام» (همان: ص  دستها/ اما/ حتی تو را به شهر نیاوردند/ گفتند: چیزي از او به جاي نمانده است/ جز ر
در واقع آنچه در اشعار دورة نخست شاعري قیصر بیشتر بچشم میخورد، روحیۀ انقالبی و دعوت دیگران به دفاع 
به  اندیشیدن  براي  بود که فرصتی  به خود مشغول کرده  را  برابر دشمن است. همین فضا چنان ذهن قیصر  در 

نمیداد. او در دورة نخست سخت درصدد انعکاس آرمانهایش در شعر مسائلی نظیر مرگ و زندگی، از دریچۀ دیگر  
بود که از آن طنین لحن حماسی به گوش میرسد. اما در دورة دوم شاعري، بویژه براثر تصادف سهمناك رانندگی 

همراه داشت، نگاه او به مرگ شخصیتر شده است: «آه مردن چقدر حوصله میخواهد/   و پیامدهاي دردناکی که به
). یا «من سالهاي  254آنکه در سراسر عمرت/ یک روز، یک نفس/ بی حس مرگ زیسته باشی!» (همان: ص    بی

 ).29سال مُردم/ تا اینکه یک دم زندگی کردم/ تو میتوانی/ یک ذره/ یک مثقال/ مثل من بمیري؟» (همان: ص  
 

 ج) تسلیم دربرابر مرگ
از شاعران موردبحث دسته دیگر  آنها    اي  دارند.  پدیدة مرگ  به  تسلیم  و  پذیرش  با  را چنان نگاهی همراه  مرگ 

اند. درواقع این شاعران با اینکه نگاه مثبتی در مورد مرگ تقدیري محتوم پذیرفته و در برابر آن سر تسلیم فروآورده
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یقتی فراگیر میداند که اي همراه با اعتراض و شکایت نیز ندارند. براي نمونه شهریار مرگ را حقندارند، مواجهه
اي است که در آن همۀ موجودات با یکدیگر برابرند.  برابري و عدالت در آن به معناي واقعی اجرا میشود و تنها عرصه

 جرعۀ جام اجل» مینامد که از نوشیدن آن گریز و گزیري نیست: او به زیبایی مرگ را «ته
 ) 175عۀ جام اجل نوشید و رفت (مجموعه اشعار، شهریار: ص  جرباید این ته   /شاه باشی یا گدا از دست ساقی فلک  

توللی که با نگاهی سرشار از ناامیدي، به مسئلۀ زندگی و مرگ مینگرد، مواجهۀ او با پدیدة مرگ تقریباً همیشه 
 همراه با حسرت است اما گاه ناگزیر رنگ تسلیم نیز به خود میگیرد. به این بخش از شعر او توجه کنید: 

 دیدار مرگ، تیر ستیز از کمان گرفت /  پید، پرچم تسلیم برکشید موي س
 آزرده شد ز راه و دل از کاروان گرفت  /پاي امید، پیشروِ کاروان عمر 

 خاموش گشت و روشنی از دیگران گرفت/  آه از چراغ دل، که دمادم به راه عمر
 ).  165-166ن گرفت (رها، توللی: صص دام حیاتِ این شد و دامان آ  من خواستار مرگم و آوخ که دست مرگ 

نادرپور نیز مرگ را تقدیري میداند که ستیزه با آن میسر نیست: «سودي ندهد ستیزه با تقدیر/ وقتی که خروس 
). او معتقد است که باید از پیش 822: ص  براي در گشودن، دیر!» (مجموعه اشعار، نادرپورمرگ میخواند/ دیرست  

 براي مرگ آماده و تسلیم بود. 
 

 د) بیهودگی زندگی 
اند؛ اي به این پدیده ندارند و آن را پذیرفتهبرخی دیگر از شاعران نیز در بخشی از مواجهۀ خود با مرگ، نگاه دشمنانه

ان فریدون توللی است. او به همان اندازه که از سوزي نمیدانند. یکی از این شاعرچرا که اساساً زندگی را آش دهن
مرگ بیزار است، آن را بر اثر بیهودگی زندگی، میستاید. توللی توقف در زندگی و وابستگی به آن را «ننگ درنگ»  

 مینامد:  
 به گناه پدر آلوده شدن؟  چیست بازیگر بیهوده شدن؟

 شدن؟ تا به کی در ره پیموده  ... عمر چونان ره و ما رهگذریم
 کاستن گیرد و افزوده شدن جاودان است جهان، گرچه مدام 

 )176-177خوشا مردن و آسوده شدن (نافه، توللی: صص  اي  ام از ننگ درنگسخت شرمنده
او در جایی دیگر نیز این مضمون را تکرار میکند. در نگاه او زندگی مانند زندان تنگی است که تنها با مرگ میتوان 

 : از آن رهایی یافت
 تیغ پوالدم، که گردون کرده گردآلودِ زنگم  دیر شد دیر، اندرین گیتی، به ناکامی درنگم 

بوسه کو، تا چون عروسی خنده بر لب بر من آرد روي و برهاند ازین زندان تنگم (شگرف، توللی: ص ...مرگِ شیرین
54 .( 
شاملو نیز از دیگر شاعرانی است که بارها اعالم میکند از مرگ هراسی ندارد؛ چراکه زندگی در نظر او پشیزي    

ارزد: «از غریوِ دیو طوفانم هراس/ وز خروش تندرم اندوه نیست/ مرگ مسکین را نمیگیرم به هیچ/ استوارم نمی
دست و پاي من مپیچ» (مجموعه اشعار، شاملو: ص   چون درختی پا به جاي/  پیچک بیخانمانی را بگوي/ بیثمر با

123.( 
در نظر نادرپور نیز زندگی در ذات خود فاقد ارزش است و عشق تنها بهانۀ انسان براي ادامۀ آن است. او نیز به 
استقبال مرگ رفته و از آن هراسی در دل ندارد: «بسوزانم درین تاریکی مرگ/ ز چنگال گناهم ایمنی بخش/ بکوب  
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تندي بر درم، تا در گشایم/ تو مرغان قفس را پر گشودي/ من این مرغ قفس را  ست مرگ، اي پنجۀ مرگ/ بهاي د
 ). او خود را مانند مرغی گرفتار در قفس زندگی میداند.112پر گشایم» (مجموعه اشعار، نادرپور: ص 

ود با عنوان «خطابه در حضور از اشعار خکدکنی نیز در شعري اعالم میکند از مرگ نمیهراسد و در یکی  شفیعی 
مرگ» با مرگ سخن میگوید: «ندانم کجا میکشانی مرا؟/ سوي آسمان/ یا به خاموشِ خاك/ و یا جانب نیروانا و  
نور/ کجا میکشانی نهانی مرا؟/ نیَم در هراس از تو، اي ناگزیر!/ ندانم کجا میکشانی مرا؟/ لیک دانم/ یقین/ کزین 

ی آیی و با تو تنها نیَم/ ولی کاش میشد بدانم کجا/ نقابت ز رخساره یک سو شود/ در آن تنگنا میرهانی مرا/ ... هم
). او بیان میکند چهرة مرگ براي 431-433کدکنی: صص  لحظۀ ناگهانی مرا؟» (هزارة دوم آهوي کوهی، شفیعی 

که مرگ او را از تنگناي  او ناشناخته است و تنها چیزي را که با اطمینان در مورد مرگ میتواند بگوید، این است  
 زندگی میرهاند. او امیدوار است مرگ در لحظۀ جان بردن از او، از چیستی خود پرده بردارد.

در نظر حسین منزوي مرگ ادامۀ روند زندگی است. در نظر او زندگی خود به معناي «هست بودن» نیست که    
هاي خیامی، زندگی را اتهامی بیش نمیداند و آن را یا با بینشی از جنس اندیشهبا مرگ دچار نیستی شود. او «گو

ابدي تلقی میکند و به لحنی گزنده و طنزآمیز از آن یاد میکند که تیغ فصل انتقالی از نابودي ازلی به نابودي یک 
 . ) 170ص: اي ماه، کاظمیسیب نقره(  تیز تقدیر آن را به آدمی میچشاند»

 ب میدهم این جملۀ سؤالی راجوا /ات مرگ و زندگی است اگرهنوز مسئله
 )  213حیات نام مده فصل انتقالی را (مجموعه غزلیات، منزوي: ص  /سوي عدم  ایم قدم، از عدم بهنهاده

 ه) رهایی از اندوه
دلیل رهایی از اندوه و دشواریهاي یکی از رویکردهاي عمده در مورد مرگ در اشعار این شاعران، ستایش مرگ به  

زندگی است. این نگرش در شعر شهریار معموالً با مفهوم «عشق» گره خورده است؛ بدین صورت که شهریار تنها 
 د.راه رهایی از اندوه و گرفتاري عشق، بویژه فراق، را مرگ میدان

 گویم بیا که جز تو دگر غمگسار نیست  /زین غم سزد که خود بروم پیشباز مرگ 
سخت است لیک سختتر از انتظار نیست (مجموعه اشعار، شهریار: ص   / اند  گویند مرگ سخت بود، راست گفته 

157 ( 
 )  232کجاست مرگ که ما را ز زندگی برهاند (همان: ص  /به وصل اگر نرهم شهریار، از غم هجران 

نصرت رحمانی نیز به استقبال مرگ رفته و انتظار آن را میکشد تا جایی که شعري براي آمدن آن سروده است. او  
اي/ با زهر دوستی خود بیان میکند: «هر گه که طرح عشق کشیدم به گونهناکامی در عشق و تنهایی را علت مرگ

ام/ اي مرگ ظار مرگ/ در این کویر شبزده تنها غنودهاند/ تابوت من کجاست؟/ که در انتکینه طرح مرا پاك کرده
 ).40ام» (مجموعه اشعار، رحمانی: صام/ شعري براي آمدنت من سرودهسرگذار دمی روي شانه

 نادرپور نیز براثر غم و تنهایی، انتظار مرگ را میکشد: 
 که از من کس نمیگیرد سراغی /  بکوب اي دست مرگ امشب درم را

 ) 115تو اي چشم سیه! بر کن چراغی (مجموعه اشعار، نادرپور: ص    / روشنی ماند شب تاریک من بی 
 مگو چرا، که ز مرگ تنم هراسی نیست  /  ز بیم مردن دل گریه میکنم شب و روز

 ) 255به مرگ رو نهد اکنون که ناشناسی نیست (همان: ص   / دلی که زنده به دیدار ناشناسان بود 
 

 برداشت عاشقانه از مرگ



 51-66 صص ،71 پیاپی شماره ،15  دوره ،1401فروردین   ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 60

به مرگ، قرار دادن آن در برابر عشق است. در واقع از نظر   یکی از نگرشهاي رایج در میان شاعران معاصر راجع
ایشان مرگ بهتر از آن زندگی است که بدون عشق در جریان باشد. شهریار مرگ را چون شربت نوشینی میداند؛ 

 به شرط اینکه یار را بر سر مزار او حاضر کند: 
ه مزار آمده باشد  (مجموعه اشعار، شهریار:  با گُل و شمع حزینم ب    /  چه به نوشینی آن شربت مرگم که نگارین  

 )215ص 
 ) 1021(همان: ص جان  با غم عشق زاده و با غم عشق داده / اریدو سخن که شهر نیا دی نقش مزار من کن

پیر/ چرا بترسم از   رحمانی نیز در این شعر مرگ و زندگی را با عشق و ارادة معشوق پیوند میزند: «من ناخداي 
بوسه باك ز مرگ/ که  ... مرا چه  با زندگی چه کارم/  تو گرداب زندگی است/  تو  مرگ؟/ وقتی که دیدگان  هاي 

 ).588-589هاي تو/ تکرارهاي سالمند» (مجموعه اشعار، رحمانی: صص پیغامهاي قیامند/ بدرود
میداند. او بارها در اشعارش اعالم کرده که جز عشق نادرپور تقریباً در سراسر اشعارش زندگی بدون عشق را بیمعنا  

راهی براي زنده بودن نیافته است؛ گرچه عشق را نیز فریبی میداند که بیهوده پاي او را به این بودن زنجیر کرده 
است: «گر زندگی گناه بزرگم بود/ زین پس مرا امید گناهی نیست!/ ... چشم تو آن دریچۀ روشن بود/ کز آن رهی 

 ).181ندگیم دادند/ زلف تو آن کمند اسارت بود/ کز آن نوید بندگیم دادند» (مجموعه اشعار، نادرپور: ص به ز
هایی از این اندیشه در اما بیش از هر شاعري این برداشت از مرگ را میتوان در اشعار منزوي شاهد بود. به نمونه  

 اشعار او توجه کنید:
که زندگی اســت به نام ار چه، بدتر از عدم اســت (مجموعه غزلیات،   که زیستن تهی از عشق، برزخی است عظیم

 )  166منزوي: ص 
 ) 168اگر آموخت حرف دیگري جز عشق استادم (همان: ص  /همان مردن ولی از عشق مردن بود و دیگر هیچ 

 ) 227که راز زندگی و مرگ آدمی این بود (همان: ص  /و آمدیم که عاشق شویم و درگذریم 
مسئلۀ بودن یا نبودن را بر عهدة چشمان یار میگذارد و تا این اندازه زندگی و مرگ را با پدیدة عشق منزوي پاسخ 

 / اگر جهان را  یحت  /میمانم  /آي که چشمهاي تو میگویند: بمان!  /ال این نیستؤس  /ماندن یا نماندنآمیزد: «درمی
 .) 937 همان: ص( » آوار کرده باشی /منۀ هاي خستبر شانه

 اند: کدکنی نیز دوري از یار را مرگی میداند که به اشتباه نام آن را زندگی نهادهشفیعی 
-(هزارة دوم آهوي کوهی، شفیعی ایماش نام داده این مردنی که زندگی    /  دور از تو با سیاهی شبهاي غم گذشت

 ). 82کدکنی: ص 
 سرایی مرثیه

حضور مرگ در کالم شاعران، سرودن مرثیه براي مرگ عزیزان است. در میان شاعران مورد   هاي یکی دیگر از جلوه
اي براي اعضاي خانواده و خویشاوندان هاي سیاسی سروده شده است و کمتر مرثیهها به انگیزهبررسی اغلب مرثیه

نهایت سوزوگداز شعر بلند   بچشم میخورد. براي نمونه شهریار مرگ مادر را تلخترین خاطرة عمرش میداند. او در 
بند خلق میکند؛ همچنین در غم از دست دادن همسرش، عزیزه   16«اي واي مادرم» را به سبک شعر آزاد در  

 هایی به فارسی و ترکی میسراید. در بیت ذیل «عزیز» ایهام به نام همسر او دارد. عبدالخالقی، سوگنامه
 ) 291که دل از آتش آن غلغله آب است هنوز (مجموعه اشعار، شهریار: ص   / شهریارا عجب از فاجعۀ داغ عزیز

هاي توللی اما شعري است که آن را براي دوستش «ن. ا. مشکوتی» سروده است. این قطعه بوي مرگ یکی از مرثیه
تابوت فضاي شعر را تیره کرده است: «وندر آن ظلمت شب   میدهد و کلماتی چون جغد، کابوس، ناله، مُرده، و 
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میگسلد بند سکوت/ استخوان میشکند مرگ تو گویی ز حیات/ یا تنی مرده، تکان میخورد اندر تابوت.../ باد مینالد 
) توللی همچنین شعر 99-101پتِ غمگین چراغ/ سایۀ مرگ/ نمایان شده بر دیواري» (رها، توللی: صص  و در پت

، سروده است که اکنون دست مرگ بین آنها جدایی «مرگ عفیفی» را براي مدیر روزنامۀ سروش، عبداهللا عفیفی
افکنده و دل او و دوستانش از این اتفاق خون است: «پیوندها به مرگ تو بگسست و نامراد/ هر یارِ دلشکسته، فرا  

- 188اي» (همان: صصاي/ پاشید زار و گشت لگدکوب روزگار/ هر جا که بود از تو و مهر تو خوشهشد به گوشه
187.( 

کسرایی نیز شعري در سوگ فروغ فرخزاد سروده است: «آي گلهاي فراموشی باغ!/ مرگ از باغچۀ خلوت ما میگذرد 
داس به دست/ و گلی چون لبخند/ میبرد از بر ما/ در تک روزي، آري/ روشنایی میمرد/ شبنمی با همه جان میشد 

 ). 388آه» (از آوا تا هواي آفتاب، کسرایی: ص 
 

 و ناپایداري زندگی  حسرت بر گذر عمر
موارد ایشان هاي مرگ در آثار این شاعران، حسرت بر گذر عمر و ناپایداري زندگی است. در این  یکی دیگر از جلوه 

بصراحت به پدیدة مرگ اشاره کنند، سایۀ سنگین آن را بر سر لحظات زندگی نشان میدهند. بدون اینکه    معموالً
 هفتادسالگی خود، نزدیکی مرگ را احساس کرده و فریاد دریغ سر میدهد:با اشاره به فرارسیدن  شهریارمثالً 

 ؟ خداي من، که به فریاد میرسد ما را  / ما را سنین عمر به هفتاد میرسد
 ) 105 مجموعه اشعار، شهریار: ص(  اجل به موعد و میعاد میرسد ما را  / سرِ دوراهی تودیع جسم و جان، دارد 

مناسبت عید نوروز سروده است، گذر عمر را به همراه درد و حسرت و انتظار نشان توللی نیز در شعري که به  
 میدهد: 

 جامی به نامرادي آینده نوش کن  / پارینه رفت بر کف من از سبوي عمر 
 )120-121بر کام ناشکفته به حسرت خروش کن (نافه، توللی: صص / سالی دگر بمان و درین انتظار تلخ

این شعر تجر نوروز    -بۀ دردناك اجتماعیالبته در پس  قرار دارد. شاعر  نیز  از   1333سیاسی  را، یک سال پس 
مرداد، اینگونه سرد و سیاه میبیند و این نخستین شعر متأثر از دوران آوارگی توللی و زندگی مخفیانه   28کودتاي  

ه» است. «فضاي برخی ) است. این شعر متعلق به مجموعۀ «ناف276در فارس (سالشمار فریدون توللی، شعبانی: ص  
تبهکاري و   بهآمیخته است. خودستیزي، تظاهر  شدیداً شوم و شیطانی است و به یأس و عذاب درنافه  هاي  از شعر

 ). 164طلبی از خصوصیات این شعرهاست» (این بانگ دالویز، باباچاهی: ص در نهایت مرگ
تلف زندگی بتصویر میکشد: «مرگ آنگاه پاتابه  شاملو نیز در این شعر گذر عمر و حضور مرگ را در دورانهاي مخ

گشود که پوپکِ زردخال/  گشود که خروسِ سحرگهی/ بانگی همه از بلور سر میداد/ ... مرگ آنگاه پاتابه همیهمی
گشود که کبکِ خرامان/ خندة غفلت به دامنه سر میداد/  شانۀ نقره به صحرا سر مینهاد/ مرگ آنگاه پاتابه همی بی

گشود  آراست/ مرگ آنگاه پاتابه همیگشود که درختِ بهارپوش/ رخت غبارآلوده به قامت میآنگاه پاتابه همی... مرگ  
تلخ    لحظۀبا تخلصِ سرخِ بامداد به پایان بردم/ لحظهکه هَزارِ سیاهپوش/ بر شاخسارِ خزانی ترانۀ بدرود ساز میکرد/  

). در یک کالم میتوان گفت این شعر در پی نمایاندن عمر موقت  1045شاملو: ص  انتظار خویش» (مجموعه اشعار،  
و کوتاهی فاصلۀ میان آغاز و پایان زندگی است. «درونمایۀ این شعر نمایشی از همراهی دو عنصر مرگ و زندگی،  

نظیم شده که در آغاز هر بند تصویري از حضور مرگ در  اي تو تأثیر آن بر ذهنیت شاعر است. شیوة بیان آن بگونه
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العمل با  آید. این عکسالعمل راوي در برابر این تصویر به نمایش درمیدوران زندگی ترسیم میشود و سپس عکس
 ).657 -662اي ژرف همراه است» (امیرزادة کاشیها، سالجقه: صص پیامی فلسفی و مبتنی بر اندیشه

 
 آرزوي جاودانگی

هایی که مرگ در شعر شاعران مورد بحث در این پژوهش، خود را بصورت غیرمستقیم به نمایش  دیگر از زمینه  یکی
میگذارد، آرزوي جاودانگی است. ایشان معموالً امیدوارند یاد و اثر آنها بواسطۀ شعرشان، پس از مرگ، برجا بماند  

 ت از شهریار توجه کنید: اي از جاودانگی دست یابند. به این ابیاو بدین طریق بگونه
که از آب بقا جویند عمر جاودانی را (مجموعه اشعار، شهریار: ص     /  نمیري شهریار از شعر شیرین روان گفتن  

116( 
 ) 491: ص هماناند شعار ( که شعرا را ابدیت نوشته / براي ما شعرا نیست مردنی در کار 

نیز این ابیات را با این مضامین سروده است: «پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند/ دیوار    کدکنیشفیعی 
ست آواز باد و باران» (هزارة دوم زندگی را زینگونه یادگاران/ وین نغمۀ محبت بعد از من و تو ماند/ تا در زمانه باقی

عالم میکند که دوست ندارد پس از مرگ، نام و ). او همچنین در ابیات ذیل ا366کدکنی: صآهوي کوهی، شفیعی
 نشانی از او باقی نماند:

 در مسیر خویشتن از رهسپاران کن مرا [...]  چون بمیرم اي نمیدانم که، باران کن مرا 
-494هرچه خواهی کن ولی از رهسپاران کن مرا (همان: صص    خوش ندارم زیر سنگی، جاودان خفتن خموش  

493 ( 
 پور اما شهادت راز زندگی جاودانه است:یندر نگاه قیصر ام

 که در پرپر شدن خندیده بودَي  هاي چیده بوديتو همچون غنچه
 ) 484پور: ص ها فهمیده بودي (مجموعه اشعار، امینتو از فهمیده  / مگر راز حیات جاودان را 
 

 اجتماعی (استفادة نمادین)  –دستاویزي براي انتقادهاي سیاسی 
اند. ایشان بیوفایی و بیتفاوتی مردم زمانه، برخی شاعران نیز مرگ را صرفاً در معناي «مردن جسم» در نظر نگرفته

جهل و ناآگاهی عوام، و ناامیدي جاري در جامعه را در تفسیري نمادین به مرگ تعبیر میکنند. براي نمونه شاملو 
مند است. او بناچار از مردم گریزان شده و به تنهایی و خلوت پناه میبرد اش گلهزمانهدر این شعر سخت از مردم  

اندیشد. این خلوتگزینی بواسطۀ یأس اجتماعی است که بر او غلبه کرده است: «اکنون مرا به قربانگاه و به مرگ می
هرگز مرا پیوندي نبوده است/ چراکه   اید/ ... با شمامیبرند/ گوش کنید اي شمایان، در منظري که به تماشا نشسته

از آغوش  از پدرم/  از فرزندان/ و  با شما داشته است نفرت میکنم:/  از هرآنچه پیوندي  با شماست،  از هرچه  من 
). 305بویناکتان/ و از دستهایتان که دست مرا چه بسیار که از سر خدعه فشرده است» (مجموعه اشعار، شاملو: ص  

رگ در قالب انتقادهاي سیاسی و اجتماعی را در اشعار شاملو میبینیم: «مرگ من سفري  در واقع بیشترین جلوة م
خاطر نامردمانش/ خود آیا از چه هنگام این چنین/ آیین    ست/ از سرزمینی که دوست نمیداشتم/ بهنیست، هجرتی

خوشا اگرنه رها زیستن،    / اید؟/ ... خوشا رها کردن و رفتن!/ خوشا پر کشیدن، خوشا رهاییمردمی/ از دست ننهاده
 ). 545مردن به رهایی!» (همان: ص 
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میگوید. همچنین مردمانی که در انتظار چکاوکی هستند   آور جامعهکدکنی نیز در این شعر از فضاي خفقانشفیعی 
ست/ که رهایی و روشنایی را به آنان هدیه کند: «در برگ برگ قرعۀ مرگی که ریختند/ بر روي شهر و بال گشوده 

بُرِش از مرگ/ مرگی که در ستاره سنگر گرفته است/ ذراتِ مرگ و وحشت و مهتاب/ با  ... تا سهم کیست این 
آمیزد/ در شطی از شتاب/ در زیر چتر مار/ و آنگاه،/ در پردة سکوتِ میانِ دو انفجار/ تحریر ناگزیرِ  زمهریرِ لحظه می

 ).122-123: صص کدکنیست» (هزارة دوم آهوي کوهی، شفیعی صفیرِ چکاوکی
بخشی میشود: «در آنجایی وار تشبیه میکند که موجب زندگیاو مرگ در راه مبارزه و آرمانخواهی را به ایثار ققنوس

که آن ققنوس آتش میزند خود را/ پس از آنجا/ کجا ققنوس بال افشان کند/ در آتشی دیگر؟/ خوشا مرگی دگر، با  
 ).245 - 246 : صصهمانآرزوي زایشی دیگر» ( 

 
 گیري نتیجه

تن از شاعران معاصر (شهریار، توللی، شاملو، کسرایی، رحمانی،   9اندیشی در شعر  هاي مرگدر این پژوهش مؤلفه
ها تحقیق نشان میدهد این مؤلفه  هاي پور) مورد بررسی قرار گرفت. یافتهکدکنی، منزوي و امیننادرپور، شفیعی
سرایی، حسرت طلبی، برداشت عاشقانه از مرگ، مرثیهستایی و مرگریزي، مرگگهراسی و مرگعبارتند از مرگ

بر ناپایداري زندگی و گذر عمر، آرزوي جاودانگی، و استفادة نمادین از مرگ براي انتقادهاي اجتماعی و سیاسی. 
بی است. دالیل طلستایی و مرگهاي شعري در میان این هفت دسته، متعلق به دستۀ مرگبیشترین شواهد و نمونه

دنیوي، شهادتعمدة مرگ تعلقات  از  رهایی  اشعار  این  در  و ستایی  اندوه  از  رهایی  دربرابر مرگ،  تسلیم  طلبی، 
 مشکالت زندگی، و بیهوده انگاشتن زندگی است. 

جان دادن در راه آرمانهاي آزادیخواهانه وجود دارد.    در شعر تمامی شاعران مذکور ستایش و تقدیس مرگ بواسطۀ 
میتوان گفت نقطۀ اشتراك تمامی شاعران در پرداخت به مسئلۀ مرگ، همین امر است. با توجه به اینکه تمامی 

پور) داراي دغدغه بوده و گاه خود نیز از این  ایشان در مبارزات دوران پهلوي یا پس از انقالب اسالمی (قیصر امین
 بشمار میرود. رزان بشمار میرفتند (فریدون توللی)، این مسئله طبیعی و قابل انتظار  مبا

همچنین علت اصلی ارائۀ چهرة منفی از مرگ در این اشعار، هراس از آن و حسرت بر ناپایداري زندگی است. دیگر 
زوي وجود دارد که درین اینکه بیشترین پیوند میان عشق و مرگ در آثار شهریار، نصرت رحمانی، نادرپور و من

میان منزوي سرآمد است. در نظر او زندگی بدون عشق معنایی ندارد و کسی که عاشق نیست، در واقع مرده است. 
پور دیده میشود. او که خود یکی از رزمندگان دفاع بیشترین تجلی مرگ در قامت شهادت نیز در شعر قیصر امین

تقریباً هر جا که از مرگ سخن گفته، آن را با مفهوم شهادت پیوند زده مقدس بوده، بویژه در دورة نخست شاعري،  
طلبی براثر ناامیدي و خستگی در اشعار توللی به زندگی و مرگاست. همچنین بیشترین نگرش مأیوسانه راجع  

 اند.مشهود است، تا جایی که وي را شاعر «پیشواي مرگ» نام داده
اي مثبت داشته قیق میتوان گفت در اشعار این شاعران هر کجا که مرگ چهرههاي تحبنابراین با توجه به یافته  

و مورد ستایش قرار گرفته است، با مفهوم مقدس شهادت پیوند خورده است و یا اینکه دالیلی معنوي و مذهبی 
بویژه   این شاعران  نگاه  نیز در  این چهرة مثبت  از  بوده است. بخشی  تعلقات دنیوي در کار  و  مانند ترك  توللی 

دلیل بیهوده و فاقد ارزش انگاشتن زندگی و آن را بمثابۀ راهی براي رهایی از انبوه مشکالت روزگار رحمانی، به  
 دانستن است. 

 
 نویسندگان  مشارکت
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 دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دورهرساله    از  مقاله  این
در    و  داشته  عهده  بر   را  رساله  این  راهنماییبتول فخراسالم  دکتر    سرکار خانم.  است  شده  استخراج  نیشابورواحد  

 عنوان   به  فهیمه مشایخ کندسکالسرکار خانم .  انددرصد نقش داشته  50تصحیح مقاله و کمک در نگارش آن را تا  
 داشته   نقش درصد    20  و دستیابی به نتیجه تحقیق  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر

  این   انمشاور  نقش  ،در نگارش آن  کمک  با  نیزدرصد و آقاي دکتر اکبر شعبانی    15  آقاي دکتر مهدي نوروز.  اند
 بوده   پژوهشگر  چهار  هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  درصد  15  را  پژوهش

 .است
 

 قدردانی  و تشکر
بدینوسیله از حمایتِ عاطفی همسر عزیزم؛ جناب آقاي دکتر رضابخشی که در انجام این مقاله مرا یاري نمودند، 

 تقدیر و تشکر مینمایم.
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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