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The approach to "death" varies greatly depending on different cultural and intellectual factors. 

Although death is generally considered a negative and unpleasant issue, it sometimes finds a 

desirable meaning and leads to a kind of "contemplation on death" and "death wish" in people. 

This contemplation has been manifested in literature, and this research aims to study the ideas 

of poets who have perceived the mortality issue with this approach. In the present study, we 

have first tried to examine the death-wish poems of three poets: the Iranian Sohrab Sepehri, 

the Arab Ghada al-Saman, and the English John Keats separately. Next, we have tried to 

analyze the causes of this manner of thinking based on Freud’s psychoanalytic concept of 

death drive which indicates that the activity of the death drive associates with the 

"psychological development", that is, the more people develop psychologically, the more 

active the death drive is in them. In the course of this research, we find many of the poems' 

intellectual components compatible with the characteristics of this theory. 
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  ها:واژهکلید

مرگ، سهراب  ،یقیتطب اتیادب

 تس،غادةالسمان،یجان ک ،یسپهر

 یروانکاو

 یادهیاست؛ با وجود آن که عموماً مرگ پد ریمتغ یو فرهنگ یبسته به عوامل گوناگون فکر« مرگ» ینگرش به مقوله  

 «یدوستمرگ»و  «یشیاندمرگ» یو نوع ابدییم« مطلوب» یمفهوم زیاما گاه ن شود،یم یتلق «ندیناخوشا»و  «یمنف»

 دیعقا یبررس قیتحق نیا یوجود دارد. هدف عمده زین اتیدر ادب یشیاندمرگ نیاز ا یی. نمودهاآوردیم دیدر افراد پد

 یشانهیاندکه اشعار مرگ میاحاضر، ما ابتدا تالش کرده قی. در تحقنگرندینگاه متفاوت  به مرگ م نیاست که با ا یشاعران

و سپس  میقرار ده ی( را جداگانه مورد بررستسی)جان کیسیعرب)غادة السمان( و انگل(، ی)سهراب سپهریرانیسه شاعر ا

 دیاز  فرو« مرگ یرانه»با عنوان  یروانکاو یهینظر کی یطرز تفکر بر مبنا نیعلل و عوامل ا یتا به واکاو میادهیکوش

به  شتریهر قدر افراد ب یعنیمرتبط است؛ « افراد یتکامل روان»مرگ با  یرانه تیفعال ه،ینظر نی. مطابق با امیبپرداز

 یهااز مؤلفه یاریبس قیتحق نیفعال است. ما در خالل ا یشتریب زانیمرگ در آنها به م یباشند، رانه دهیرس یتکامل روان

 .میابییقابل انطباق م یروانکاو یهینظر نیشعراء را با مختصات ا نیا یشانهیانداشعار مرگ یفکر

 823-791, 1401, 2, 27معاصر جهان اتیادب پژوهش. "دیفرو« اصل لذت یورا» یهیبر پا تسیالسمان و ک ،یدر اشعار سپهر« مرگ» یقینقد تطب". دیوحکشاورز : استناد
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 . مقدمه1

شر  در صور     ،یجوامع ب سبت به مرگ، ت صورِ غالب ن ست. افراد  « آلودهراس»و  «یمنف» یت ا
 یها شههههیاز اند  دی که با   نگرند یم «دی تهد » کی همچون  «ییرایم»و « مرگ» یغالباً به مقوله    

مرگ ما را به    یشههههیاند  میکنیما معموالً گمان م   ن،یجسهههت. عالوه بر ا یمرتبط با آن دور 
 م،یکنیتنها خود از تفکرات مرتبط با مرگ اجتناب منه رو،نیخواهد کشاند. از ا «زواان»و « انفعال»

 . میاز آن بازدار زیرا ن گرانید میکوشیبلکه م
نگرش  نینسبت به مرگ وجود دارد؛ صاحبان ا   زین یگریطرز فکر، نگرش د نیدر مقابلِ ا اما

 یآن را مفهوم یندارند، بلکه گاه حت یو سههخن گفتن در باب مرگ هراسهه  دنیشههینه تنها از اند
شا »و « مطلوب» س  یبرا یاینیبجهان نی. چنابندییم «ندیخو آور، نامفهوم و البته شگفت  یاریب

 است. زیانگبرپرسش
از  یکیاند. بشهههر پرداخته یشهههیانددر باب علل و عوامل مرگ قیبه تحق یاریبسههه محققان

با عنوان  یااست. او در رساله   یش ی( روانپزشک اتر 1939-1856) دیفرو گموندیها، زنآ نِیبزرگتر
صل لذت  یورا» ست که ا باور  نیبر ا«  ا صل فعال  نیا در  یا رانه تینگرشِ متفاوت به مرگ، حا

  یورا»خود  یکه او رساله  نیا لیو دل کندیم ینامگذار«  مرگ یرانه»که او آن را  است انسان  
)از   یزندگ یهامرگ را فراتر از رانه یرانه ق،یتحق نیاسههت که در ا  نیا نامد،یم« اصههل لذت 

«  افراد یتکامل روان »مرگ با  یرانه تی فعال  ه،ی نظر نیا.  مطابق با  داندی( میجنسههه یجمله رانه
 زانیمرگ در آنها به م یباشند، رانه  دهیرس  یبه تکامل روان شتر یهر قدر افراد ب یعنیمرتبط است ؛ 

ست. از نظر فرو  یشتر یب ص  یبا نمودها یتکامل روان نیا د،یفعال ا و  هاشیدر تفکرات، گرا یخا
شخ  یرفتارها سبب م   صیافراد قابل ت ست، و در مجموع  سبت به مرگ  دگاهیکه د شود یا  ،آنها ن

 و مثبت باشد. یعیطب
 نیاز ا کی چیاز سه شاعر، اما ه   کیبا موضوع مرگ در آثار هر  یمستقل  یهاوجود پژوهش با
س  صورت   «یروانکاو یهینظر» کیمطابق با  هایبرر شاعر با     قی)تطب «یقیتطب»و به  سه  هر 

 یمناسههب برا یچارچوب نظر کی نییتع رسههدیکه به نظر م ییاز آن جا( نبوده اسههت. گریکدی
 کیاز  یریگپژوهش با بهره نیباشههد، ما در ا یضههرور قاتیدر تحق حیصههح جیبه نتا دنیرسهه
سههه  یِشههیاندمرگ یپنهان و ذهن یهاهیال یتا به واکاو میادهیمرتبط کوشهه یِروانکاو یهینظر

ص  میشاعر بپرداز  شود. از هم  یو منطق یعلم یو مباحث فاقد مبناصِرف   فاتیتا از تو  نیاجتناب 
بوده است  نیاند؛ اقرار گرفته گریکدیپژوهش در کنار  نیسه شاعر در ا   نیآن که ا یاصل  لیرو، دل



 794                                             1401 ، پایيز و زمستان2 هشمار ،27، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان

 

 

 

 

اصههل  یورا» یهینظر یهاوجود دارد که با مؤلفه یشههیانداز مرگ ییکه در اشههعارشههان نمودها
 .میینما لیآنها نقد و تحل یاشعار را بر مبنا نیا میتوانیانطباق است و ما مقابل دیفرو« لذت

شگران  س  نیاز ا شیکه پ یپژوه شعر ا  یبه برر شاعر پرداخته   نیمفهوم مرگ در  اند، غالباً سه 
س  یاگز» ،«سم یرمانت»، «عرفان»همچون  یشاعران را به عوامل  نیا یش یاندمرگ و  «سم یالیستان

 دیرا با هاشیگرا نیاست که اساساً خودِ ا نیا شودیکه مطرح م یاند. اما پرسش  نسبت داده  رهمیغ
 شانهیاندمرگ سمِیالیستانسیاگز ای سم یبه عرفان، رمانت لیتما یعنیمنسوب دانست؟    یچه عوامل هب

مل   توانیم ای آ رد؟یگینشهههمت م یخود از چه منبع   نیچن یریگدر شهههکل  زیرا ن «یدرون»عوا
  «یروانکاو»از دانش  یاهیما نظر رو،نیباشد؛ از ا نیکه چن رسدیمؤثر دانست؟ به نظر م یالتیتما

 یحوزه عمدتاً به سههراس سههرچشههمه  نیا قاتیچرا که تحق م،یادهیبرگز یعنوان ابزارِ بررسههرا به
 .رودیم« روان» ای« ذهن» یعنی یبشر التیتما

س  یقاتیو تحق هاپژوهش هم -شاعران   نیاز ا کیدر شعر هر در خصوص مفهوم مرگ   یاریب
شکل تطب  ست.   رفتهیصورت پذ  -یقیرتطبیو هم غ یقیبه  ستر    »ا شب با  یدر پژوهش  «یمعصومه 

سمان  شه یمرگ در اند»عنوان  شعار ا   « غادةال ست که مفهوم مرگ در ا شاعر متمثر از   نیمعتقد ا
شهادت  »مقاومت اعراب،  یهاشه یاند ریشاعر را تحت تمث  نیاست و ا  یست یالیستانس  یتفکرات اگز

مرگ در آثار  یو داللت موضوع  تیاهم»با عنوان  یادر مقاله «ادیب میمر». کندیم یمعرف« طلب
رنج آلود  اتیو تجرب کیاز تفکرات رمانت یرا ناش  تسیدر اشعار جان ک  یش یمرگ اند «تسیجان ک

ص    یشاعر در زندگ   ،یمعان»با عنوان  یادر مقاله «یداودخان ینورااله نوروز». داندیمخود  یشخ
صاو  سپهر      ریو تعاب ریت سهراب  شعار  س  «یتولل دونیو فر یمرگ در ا  یمقوله یقیتطب یبه برر
 یمفهوم یسپهر  دگاهیکه مرگ از د داردیم انیدر شعر دو شاعر مذکور پرداخته و ب   یش یاندمرگ

مقوله دارد.  نیبت به او نامطلوب نسهه یمنف یدگاهید یتولل مااسههت ا ندیمثبت، مقدس و خوشهها
در مضمون مرگ   یش یتضاداند »با عنوان  یادر مقاله «رهندهیسارا زارع ج »؛  ،«روزیغالمرضا پ »

شعر رمانت  س  کیدر  صرت رحمان    دی)با تمک یفار شعار ن سپهر    یبر ا سهراب  س    «یو    یضمن برر
 یسپهر  یش یاندمثبت لیدل ،یفارس  کیشعر رمانت  رمرگ د یمختلف نسبت به مسمله   یهادگاهید

 «یمراد وبیا»و  «یموسو هیرق». دانندیبه عرفان ذن و خراسان م یو شینسبت به مرگ را گرا
با  یسهههراب سههپهر« مرگ رنگ»ترس از مرگ در کتاب شههعر  ینمودها»با عنوان  یقیدر تحق

صاو « دوران لبریژ لیتخ یهیبر نظر هیتک سپهر  یمجموعه رموجود د یشعر  ریت را  یمرگ رنگ 
اشعار   یالیخ یمذکور، نمادها یهینظر یهابا مؤلفه قیاند و در تطبکرده یبررس  کیاز منظر سمبل 
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تحت   یادر مقاله« سروش دباس ». دانندیم یسپهر  یعرفان شیمرگ رنگ را غالباً مطابق با گرا
 یبه بررسهه «یسههپهر ابدر مفهوم مرگ در هشههت کت یدر مرگ / تممل یحجم زندگ»عنوان 

 یو مولو یباور اسههت که سههپهر نیو بر ا پردازدیم یبا مولو یسههپهر «یشههیاندمرگ» یقیتطب
ض    یمثبت یهادگاهیهردو د سبت به ق و  یزندگ ،یبرخالف مولو یسپهر  کنیمرگ دارند؛ ل یهین

ص    یش یاندمرگ قت،یو در حق ندیبینم« زندان»و « قفس»را همچون  یماد اتیح  لسهراب حا
صار ». ست ین یاو از جهان ماد زیگر ش  «یزهرا جاننثار»و  «ینرگس ان س »با نام  یدر پژوه   یبرر
نگرش دو شاعر   ی)مطالعه موردپژوهانه تسینازک المالئکه و جان ک یشعر  نیمضام  یا سه یمقا

اند و مفهوم مرگ عبور کرده یسنت  میاز مفاه تسیمعتقدند که نازک المالئکه و جان ک« به مرگ(
از مفهوم  ییزداییآشههنا یامر نوع نی. به باور آنها، اانددهیالش کشههج آن را در قالب مرگ به چیرا

باره  نیدر ا «شتر یکاوش ب»به  ت،یو در نها ندیخود فائق آ یزیگرمرگ است تا دو شاعر بر مرگ  
آثار  رمضمون مرگ د یقیتطب یبررس»با عنوان  یقیدر تحق «یفومش رزابابازادهیبهنام م»بپردازند. 

سپهر   شاره به ا  « و جان دان یسهراب  سپهر   نیضمن ا و جان دان هردو از  یمطلب که سهراب 
نسبت به   یاعتقاد دارد که جان دان نگرش ثابت و مشخص   روند،یبه شمار م  شیاندشاعران مرگ 

ش  یو «یمذهب یدهایترد»امر از  نیمرگ ندارد که ا سپهر    شود یم ینا سهراب  سبب   یاما  به 
 نسبت به مرگ دارد.   یروشن، مشخص و مثبت یدگاهید ،یو شرق یاسالم عرفانبه  شیگرا

 . بحث و بررسی2

 مفهوم مرگ
شن و غ  فیتعر کیهمگان  یبرا «مرگ» شت »دارد:  رییتغ رقابلیرو عالئم  ریناپذتوقف برگ

آن که محتاج به اسههتدالل  یب رایز د،یآیشههمار مدر منطق به «یهیبد» فیتعر کی نیا. «یاتیح
 است. رشیافراد قابل پذ یباشد برا

ما از مرگ متمرکز است که برخالف  « برداشت » یعنی« مفهوم»حاضر بر   قیاما مباحث تحق 
گاه مبهم اسههت. با وجود آن که  یو حت ریمتغ -مختلف طیبسههته به عوامل و شههرا -آن،  فیتعر

شر غالباً   ست، ل « آلودهراس»و  «یمنف»مفهوم مرگ در ذهن ب  یمفهوم گر،ید یاعده یبرا کنیا
ش یم قیتحق نیدارد و ما در خالل ا ندیشا خو یو حت یعیطب س  میکو شاعرانِ     یکه به برر شعار  ا

 .میبپرداز« مرگ یرانه»با عنوان  یاهیاز نظر ییجوطرز فکر با بهره نیبرخوردار از هم
 اتیادب  و یروانکاو
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سائل ذهن  قیعم لیو کاربرد آن در تحل یروانکاو رامونیپ مباحث شر، در دهه  یم  ریاخ یهاب
اسههت.  پس از  دیفرو گموندیز ،یروانکاو انگذاریدر کانون توجهات محققان بوده اسههت. بن اریبسهه
شاخه  یروانکاو د،یفرو س  یهابه  ست که ا    میمتعدد تق ستردگ  نیخود مب نیشده ا قابل توجه  یگ

ناخودآگاه » تیخاصههه یبر مبنا دیفرو یروانکاو اتینظر ،یاسهههت. اما به طور کل یانکاودانش رو
 د،یبشر خارج است اما همچنان بر عقا   میمستق  یبخش از ذهن از دسترس   نیبشر است. ا  «  ذهن

قسمت از   نیگوناگون به ا یهابا ابداع روش دیکوش یم دیاو مؤثر است. فرو  یهارفتارها و واکنش
سان د  از جمله «  انتقال»و «  مقاومت»،  «ایرؤ لیتحل»، « آزاد یتداع»کند؛  دایپ یسترس  ذهن ان

 هاست .روش نیا
س  یاو برا شود؛ یآغاز م دیبا خود فرو زین روانکاوانه ینقد ادب  جهان از  یادب یشاهکارها  ریتف

)سوفوکل( از نقد روانکاوانه بهره برده است.     «اریشهر  پیاد»( و ریشکسپ   امیلی)و« هملت»جمله 
شعر و آثار ادب  لیدل نیبه ا شد   یم ییهاامیواژگان و حامل پ یحاو -در اغلب اوقات- زین یکه  با

ابزار  توانیم زیرا ن ینوع نقد ادب نیا ن،یاست. بنابرا ریکه منشم آن ناخودآگاه بشر بوده و قابل تفس
 دانست . سندهینو ایپنهان و رمزآلود ذهن شاعر  یایکشف زوا یبرا یمناسب

منتشر  « اصل لذت  یورا»با عنوان  یارساله  1920در سال   د،یفرو گموندیزاصل لذت    یورا
 ن،یازا شی. پدینام« مرگ یرانه»در انسان شد که آن را  یاوجودِ رانه یرساله مدع نیکرد. او در ا

رساله، انسان    نیاما او در ا دادینسبت م  یجنس  یرا به رانه یانسان  یقسمت اعظم رفتارها  دیفرو
نه  نای در کشهههمکش م یرا موجود ندگ   یدو را ناقض اروس)ز با خالق   ی( میمت ند همراه    ت،ی دا

 ب،یو  تاناتوس  )مرگ(  که با تخر شهههتنیمثل، و مراقبت از خو دیتول ،یارتباط جنسههه ،یهارمون
که در فصههول چهارم و  یمباحث یط دیدر ارتباط اسههت. فرو یبیتکرار، پرخاش و اجبار و خودتخر

 یها به سبب فشار  محصور درون سلول   یمعتقد است که انرژ  کشد، یش میخود پ یپنجم رساله 
شار ماده برا » نیا آورد؛یبه وجود م« عدم تعادل» ینوع کنند،یم جادیکه ا شت به حالت   یف بازگ

آن  ند،یفرآ نیا یساز ینیع ی. معموالً برادهدیم اتیح تیفیها کاست که به سلول  « خود یهیاول
مورد  یانرژ یباتر کی یهیگونه که تخل. همانکنندیم سهههیمقا «یشههدن باتر یپر و خال»را با 

ستگاه را تمم  کی ازین سلول   یپر و خال دارد،یو آن را به حرکت وام کندیم نید سبب   زیها نشدن 
 سم یمتابول میعظ یروین نیحال ا نیکه در ع میدقت داشته باش   دی. اما باشود یحرکت موجودات م
که در اصههطالح آن را  دیآیم دیدر انسههان پد ییرفتارها جهیو در نت سههازدیمانسههان را نامتعادل 

ص » ص  نیهم قتیو در حق مینامیم «انگرانهیع ست که باعث م  انیع سمت    یموجود شود یا به 
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نه »(. او معتقد اسهههت که وجود   33دی حرکت کند)فرو   یطلبکمال  در ما موجب بروز   « مرگ یرا
 نیاز ا یبرخ یبه بررس  میقصد دار  روشیکه ما در مطالب پ شود یم یمتعال ییهایژگیحاالت و و

 .میموارد بپرداز
مرگ در ما   یمعتقد اسهههت که وجود رانه    دی فرو ییبه نوگرا  لی از انفعال و رکود و تما   زیگر

که تفکرات  شههودیکه غالباً گمان م یدر حال شههود؛یاز رکود م زیو گر ییبه نوگرا شیسههبب گرا
خود را  یهیفرضهه رامونیپ حاتی. او توضههدهدیمرتبط با مرگ ما را به سههمت انفعال سههوق م 

ست حق »: کندیآغاز م نیچننیا ش  گونهنیا قتاًیممکن ا که  -کارانهمحافظه زیکه عالوه بر غرا دبا
 دیولو ت شههرفتیوجود داشههته باشههند که به طرف پ  گریید زی، غرا-دارند شیبه طرف تکرار گرا

 (.32)همان  « سخت دارند یشیاشکال نو گرا
گان  زیکه چرا غرا  نیا حیدر توضههه او ندگ  کی ار ند ی=اروس( نمی)ز ها    توان تار   یمنشهههاء رف

اند و به کارانهمحافظه کیارگان زیتمام غرا»: داردیابراز م نیو نوآورانه باشههند، چن انهیجوشههرفتیپ
امر  نیدارند. از ا شیگرا زهایچ یهیحاالت اول اییاند و به طرف احکسههب شههده  یخیشههکل تار

و  یمخرب خارج  راتیبه تمث   دی هسهههتند با   کی که دچار تحول ارگان    ییها دهی که پد   دی آیبرم نیچن
صر زنده     منحرف شوند. عن سبت داده  ست  ،ییابتدا یکننده ن ندارد؛  رییبرای تغ یاز همان آغاز، خوا

. در یزندگ انیبماند او کاری نخواهد کرد، مگر تکرار مداوم همان جر یباق کسههانی تیاگر وضههع
که ما در  نیزم یکره خیتار دیبا گذاردیم هاسههمیوهله، آنچه نشههان خود را بر تحول ارگان نیرآخ

 و نسبت آن با آفتاب باشد)همان(.   میکنیم یآن زندگ
 یآن به نوع ندیکه فرآ داندیبشههر م زهیغر نیمرگ را نخسههت زهیغر دیفرو یبه آگاه شیگرا

احتماالً  یانسان به آگاه  لیتما ن،یماست. بنابرا  اتِیاز ح شیدر وجودِ پ یآگاه جادیا ندیمشابه فرآ 
صل فعال  ست:   یرانه تیحا شتش ه   میتوانیکه ما نم ییرویکنش ن»مرگ در او سر  یمفهوم چیاز 

 نیا دی. شههاختیبرانگ جانیب یرا در ماده یروزی روزگاری صههفات زندگ میدر سههر داشههته باشهه
سبب تحول آگاه   ندییهمان نوع فرآ هیشب  ندیفرآ شد که بعداً  ص   یبا شر خا زنده  یاز ماده یدر ق

ش      سپس تن ش  جانیب یدر آنچه قبالً ماده یشد.  سازد.   یتا خود را ملغ دیبود به وجود آمد و کو
بازگشههت به سههوی حالت  یزهیوجود گذاشههت: غر یزه پا به عرصهههیغر نینخسههت وه،یشهه نیبد
 (.33همان )«جانیب

 تواند یم دهی عق نیا»: سهههازدیطلب م کمال  یمرگ از ما موجودات  یرانه  تی فعال  یکمال طلب 
 انیکه آدم ایزهیبرای کمال در کار است، غر  ایزهیاز ما دشوار باشد که در بشر غر    ارییبرای بس 
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که  رودیرسههانده اسههت و انتظار م یفعل یو دسههتاوردهای فکری بلندمرتبه یرا به اعتالی اخالق
 (.36همان «)تا سرحد اَبر انسان باشد آنهامواظب تحول 

ست مرگ گر؛ید یعیطب یدهیمواجهه با مرگ همچون هر پد  سآن  یدو  یکه از تکامل ذهن ییهاان
ساً با مرگ همچون پد    ستند، یبرخوردار ن یکاف سا از  . آنها معموالًکنندیبرخورد نم یعیطب یادهیا

 دی فرو یدهی . به عق پردازند یمرگ م یدائماً به سهههرکوب رانه    جه، یمرگ وحشهههت دارند و در نت 
رخ  انشههانیرا که در م یهر مرگ ناسههت. آنا گانهیکامالً با مردمان بدوی ب یعیمفهوم مرگِ طب»
  یکه توسههعه ی(در حال38همان )«دهندینسههبت م یطانیشهه یروح ایبه نفوذ دشههمن  دهدیم

به آن   یحت ای و  میریتر بپذ مرگ را سهههاده یدهی که پد   شهههودیمرگ در ما سهههبب م   یزهیغر
شان ده  یمندعالقه سل "ینوع که میاکرده اریسبب اخت  نیرا به ا دهیعق نیما ا دیشا »  م؛ین  یت
از دست ما  ندیما زانیرا که عز یو مرگ آنان میریدر آن وجود داشت. اگر ما بناست خود بم "خاطر

تا  میشو  "یضرورت متعال " میتسل  عت،یطب یرحمانهیقانون ب میتر خواهد بود که تسل ساده  دیبربا
 همان(.)«زدیبتواند از چنگ بگر دیکه شا یبخت مِیتسل

س  دیفرو یو هدف زندگ جهینت یمرگ به مثابه  ض  ریدر م که به  ابدییخود درم یهیاثبات فر
س « مرگ»شوپنهاور در باب   دیعقا ست.    دهیر سفه      »ا سوی مممن فل سته راه خود را به  ما نادان

اسههت،  یهدف زندگ زانیو به همان م یقیحق یجهی. از نظر او]شههوپنهاور، ، مرگ نتمیاگشههوده
 (.44)همان « است یندگمعطوف به ز یتجسم اراده یجنس زهیکه غر یدرحال

 یزندگ  زیحاصهههل از غرا  یها و فشهههارها  مرگ وجود ما را از تنش  یزهیغر آرامش دآورِی پد 
 گریمهم د تیواقع»مرگ دانسههت:  یرانه تیاز فعال یناشهه توانیآرامش را م ن،یچننیا رهاند؛یم
ندگ  زیاسهههت که غرا  نیا ماس بسههه  یز کات درون   شهههترییب اری ت به عنوان     یبا ادرا ند و  ما دار

ندگان آرامش ظاهر م   برهم به وجود م  ییها و مداوماً تنش   شهههوند یزن با     آورند یرا  ها  که رفع آن
انجام  سروصدا  یکه کار خود را ب رسد یمرگ به نظر م زیکه غرا یاست. درحال  نیاحساس لذّت قر 

دارد که  قتیامر حق نیمرگ است. ا زیکه اصل لذّت عمالً در خدمت غرا رسدی. به نظر مدهندیم
اما خاصه،   ؛کنندیآن را خطر محسوب م  زهیاست که هر دو غر  یاصل لذّت مواظب محرکات برون 

 یزندگ فیتکل توانندیکه م یکاتیمراقب است، تحر  شتر یاز درون ب کاتیتحر هایشیدر برابر افزا
 (.57همان «)کردن را دشوارتر سازند

 مرگ  و  یسهراب سپهر         
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سال   یسپهر  سهراب   شان   1307در  ست    -رانیدر مرکز ا یشهر -در کا شد. نخ  نیمتولد 
شعر  سپهر    یمجموعه  سال    « مرگ رنگ» یسهراب  شت که در  که  یهنگام یعنی، 1330نام دا

 یورود به عرصه یبرا یسپهر یواژه نینخست« مرگ» ن،یسال داشت، منتشر شد. بنابرا 23تنها 
سپهر    یاحرفه ست و   یماریدوره ب کیپس از تحمل -پدرش را  یسالگ  34در  یشعر بود.  و د

شهور       -پنجه نرم کردن با مرگ شعر م ست داد و او  آن را  برخی که–را « آب یپا یصدا »از د
شم     زهیبه انگ -دانندیشعرش م  نیبهتر ست) سروده ا سپهر  31 سا یمرگ پدر خود  سهراب  در  ی(. 

 خون درگذشت.  انبر اثر ابتال به سرط یسالگ 51و در سن  1359سال 
سپ    یشه یدر اند «مرگ» او »: یبه قول ای ست ین یزندگ یورا یاهرگز مقوله ،یهرسهراب 

سپهر  ست، مرگ جزو زندگ ی] ست  ی، منکر مرگ ا سهراب، مرگ همواره    35همان «)ا شعر  (. در 
اسههت.   زیدوسههت اسههرارآم  کیبه لطافت حضههور  یهمراه نیو ا رود،یم شیپ یبا زندگ یمواز

منتظر انسههان نشههسههته اسههت.   یخاک یبرد در سههر حدات لحظهیکه شههاعر از آن نام م یمرگ»
(که   128 یسهههنجر«)...میابی یم زیو عرفا و بزرگان متقدم ن    خیرا در اقوال مشههها یمرگ گونه نیا

شههمردن مرگ و  یکی»چرا که  گرددیاز عرفان کهن بازم یسههپهر یریرپذیاز آن به تمث یبخشهه
 کندیمعلوم م یکه تا حد یرییاز معا یکیشههده اسههت.   انیدر عرفان کهن ما به کرات ب یزندگ

 (.36 سایشم«)او از مرگ است یدر تلق قیتحق ر،یخ ایعارف بوده است  قتاًیشاعر حق
ندارد. بلکه، در  یانسهان اسهت... او به بعد از مرگ اشهارت    "یجسهمان "مرگ  یمراد سهپهر » 

 یاکنون بر انسهههان احاطه دارد. بعد از مرگ معنا ندارد. همه      اسهههت که هم  ینظرش مرگ، جهان 
ست. از ا  یزندگ ست  یمرگ، هم زندگ سان، نیپس از مرگ، خود مرگ ا  گرید یهمان(. نکته«)ا

 «ییرها»اسههت؛ بودا مرگ را  « بودا»متمثر از  یمرتبط با مرگ، سههپهر  یهاشههه یآن که در اند
 (.  119)عماد دانستیم

 یسپهر یشانهیانداشعار مرگ
سپهر     یو هولناک مرگ به کل یمنف مفهوم  سهراب  شعار  تا به  یدگرگون نی. ابازدیرنگ م یدر ا

مدنظر  یدر معنا یحت یگاه م،یآگاه نباش  یشعر سپهر   یکه چنانچه ما از مختصات فکر  ست یحد
س   میشو یم دیدچار ترد« مردن»و « مرگ»از واژگان  یسپهر  ست از خود بپر  ایکه آ میو ممکن ا

ست  ست؟! مگر مرگ همان مفهوم هولناک    «یست ین»همان « مرگ»از  یسپهر  نظورم یبه را ا
  «یجاودانگ ریاکس »و  «اتیآب ح» افتنیاست تا با   دهیخود کوش  خیکه بشر در سراسر تار    ست ین

گاه از  یاست و حت « آرام»اندازه  نیدر برابر مرگ تا ا یپس چگونه است که سپهر   زد؟یاز آن بگر
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سک    ضور آن ت سهراب منعکس  نگاه آرام و به مرگ، به ان نی! اابد؟ییم نیح حاء گوناگون در کالم 
 .میآن اشاره کن یهانمونه یبه برخ میکوشیو ما در ادامه م شودیم

 یانسهان به نوع  یکه برا« پرندگان»و « ابر»آن با  یسهت یآرام مرگ در جهان و همز حضهور 
 (.150 ی)سپهر «ستیسر کوه، مرغان لب ز یها، ابردر دامنه یمرگ»:انداتیح دبخشینو

بلکه او را   زدیانگیبرنم -گرانیهمچون د-که نه تنها هراس شهههاعر را     سهههتیمرگ قانون  
« ما را برد/ ترس شههما آورد رتیمرگ آمد/ ح»: سههازدیم اتیح شههماریب یهایمتوجه شههگفت

 (.135 ی)سپهر
ست  یبرا ابد؛ییم اتیاز ح رتریشاعر مرگ را دلپذ  یگاه و و  کندیعبور م شیخو یمرگ، از ه
و »و نه مرگ:  ندیآفریما هراس م یکه برا سهههتیموجود در زندگ میمفاه نیاسهههت که ا معتقد

 ی)سپهر « است  زیانگترس یدوست من، هست   /رابمیمرگم. کنار تو، زنبق س  ییکه سودا  شیندیب
116  .) 

. داندیم« عشق »و « مرگ»از دو عامل معنابخش  یرا ناش  اتیح میمفاه یندیخوشا  یسپهر 
: رسهههاندیو به اوج م برَدیو عشهههق ما را فرا م ندیآفریم «ییرها»احسهههاس  مفهوم مرگ در ما

 یدارد اندازه یدارد با وسههعت مرگ،/ پرشهه یبال و پر یاسههت/ زندگ یندیرسههم خوشهها یزندگ»
 (.166 یسپهر«)عشق

شاعر حضور دارد و همچون اجزا   مرگ  زیانگمبهم و پرسش  اتیح گرید یهمچنان در جهان 
ها  انبوه زمآن  سهههت،یچه، آنها چ   ها نیبرگ. ا ییبا یمرگ، آن سهههو ز یکیسهههو تار  نیا»اسهههت: 

 یمرگ، تا هسته یتا چهره دمیو دو چ،یتا ه دمیو دو»: گرید یی(. و در جا131 یسپهر)«ست؟یچ
 (.145 یسپهر«)هوش

 یهیتشههب بیترک عت،یاز طب شیخو ییخود در تنها ریدلپذ فاتیدر کنار انبوه توصهه یسههپهر
شنا » یکه نوع بردیکار مرا به« مرگ یسبزه » ست؛ از آن رو   «ییزداییآ غالباً  «یسبز »که  یا

بار  نیشاعر ا -جیرا یدهیبرخالف عق-اما  شودیاستفاده م  شیو رو اتیح یاست که برا  یمفهوم
و کبوترها لب آب/  اد،ی یتنها من، و سرانگشتم در چشمه»را به سبزه مانند کرده است : « مرگ»

ن  جه  یمرگ، و شهههکوه یبر سهههبزه یموج، هم تن زنبور یدههم خ چه  « »باد.  یدر پن و 
سا    »( و در 149 یسپهر «)تنها سو سخن از حس مرگ و تنها    « شا سر  سرا ست، مواجهه   ییکه  ا

با شههههاد    میمسهههتق با مرگ،  به مرگ  در آب نقره یاچهره»اسههههت:  وأمت یشههههاعر  گون 
 (.89  یسپهر«)...خنددیم
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سبت به مرگ  ختهیآم ییهابازهم خواهش و آن، مفهوم  یب -شاعر  یدهیکه به عق- با لذت ن
و اگر »و  «یآغوش دندان هم ریخواهش/ و تمشک لذت، ز  یمرگ در ساقه »: بودیناقص م اتیح

 (.169 یسپهر)«گشتیم یزیچ یمرگ نبود، دست ما در پ
 یاز آن هراس  ست ین یازین نیبنابرا  ست؛ ین انیاست، مرگ پا  ییکه به دنبال رها یکس  یبرا

ش    شته با س »:میدا کبوتر » جا،نی( در ا171 یسپهر ...«) ست یکبوتر ن انیاز مرگ/ مرگ پا میو نتر
 (.125 سایشم«)است یزندگ تاًیو پرواز و نها یرمز روح و آزاد

 ییِبایشاعر مرگ ز یدهیهمان( به عق)«ستیجار یمرگ در ذهن اقاق»: دیگویم یگرید یجا
 (.126 سایشم«)است ییبایرمز ز "یاقاق"»  رایمطلق است ز

به سههمت مرگ در  میشههیندیکه هرلحظه بدان ب آنیو ب« ناخودآگاه» اتیح یعیطب ریمسهه
ست؛ مرگ  انیجر صورت رو  یا ست:   یآن برا »تیفیک»و تنها  دهدیم یکه در هر و »ما مبهم ا
 (.178  یسپهر«)بود ینوبر/ به سمت مبهم ادراک مرگ جار یوهیچند م یاهویه ز،یم یرو

 شه یهم»باشد:   یبه مرگ مواز دنیش یبا اند دیبا انه،یجوییرها اتِیو ح یعشق به زندگ  ییگو
 یسههپهر«)مرگ ییکرد/ که پاکِ پاک شههود صههورت طال دیرفت/ و فوت با دیبا نفس تازه راه با

185.) 
شاهده    یگاه و ست    یراثیکه م- یخیتار ییبنا یشاعر با م شتگان ا  دیگوی، با خود م-از گذ

:  رودیم شیو پ« در مرگ فرورفته یزندگ»خود او  انیبه ب ایاسههت  کیبه مرگ نزد یچقدر زندگ
را در آب/ نگاه « تاج محل»نشههسههته بودم/ و عکس  «/ جَمنا»سههاحل  یراه سههفر، رو مهیو ن»
(.  192 یسپهر «)مرگدر  یحجم زندگ یشرفتگ یو پ /یریاکس  یهالحظه یمرمر:/ دوام کردمیم
 خواهدی. شههاعر ظاهراً مکندیرا به ذهن متبادر م «یخشههک»و  «جیخل»حاالت  فاتیتوصهه نیا

ست و خل  داینفوذ پ یطور که آب در خشک همان دیبگو با رسوخ   زیکرده، مرگ ن جادیرا ا جیکرده ا
 آورده است. دیپد« انسان»نام  هب یالوجوددر وجود ما، ممکن

 فیو آن را تلط دهدیانس م یمرگ را به زندگ بیسههراسههر ابهام، مفهوم غر اتیدر ح شههاعر
« کردم ینورس مرگ، آب را معن یبته  یو برا /دمی را د ها شههههیر /یکیتار  نیمن در ا»: کند یم

 (.226 ی)سپهر
 السمان و مرگ ۀغاد       

در دمشق چشم    1942در سال   ه،یمعاصر عرب اهل سور   یسنده یالسمان، شاعر و نو   غادة   
مادرش  ی. او در کودکافتیپرورش  لکردهیسرشناس و تحص    یابه جهان گشود.غادةدر در خانواده 
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ست داد، و به  شد. به هم  نیشدت از ا را از د از مادرش به  یزیعلت، او چ نیمرگ نابهنگام متمثر 
جا غادةالسمان هرساله به آن که است هیسور «هیالذق»اش در شهر او مقبره ادگاریندارد و تنها  ادی
– زیپدرش را ن یسههالگ 24و در سههن  1966سههال  غادةدر ن،ی(. عالوه بر ا33)أألرناؤوط رودیم

او با مرگ بود. پس از  میعظ ییارویرو نیدوم نیاز دسههت داد و ا -اشیزندگ حامی تنها عنوانبه
 یحمله کهیهنگام ژهیو. بهدیدیم پناهیکامالً تنها و ب یاو خود را در مواجهه با هسههت ه،حادث نیا

 (. 35او شدت گرفت)همان   یشعر دیعرب به عقا یگراواپس نیمنتقد
« متفاوت»و « شههکنسههنت» یمعاصههر عرب،غادةالسههمان را به عنوان شههاعر   اتیادب در

سند   یم س شنا س -فرزاد،  نی. دکتر عبدالح سور    نیاز آثار ا یاریکه ب س  یشاعر  ترجمه  یرا به فار
به جان آمده،  یزهیاست؛ غر زهیغادة السمان شاعر غر»: کندیم یمعرف گونهنیاو را ا -کرده است

ست و د   داکثرکه ح یازهیغر شار را تحمل کرده ا ست؛ غر     گریف ستن آن ا س  یزهیهنگام از هم گ
که از پس د  ها یزن عرب  نه  یوار . ند کیو اظهار وجود م  آوردیبرم ادی قرون، فر یسهههتبر و که

ست   یقیکه به وجود حق یازهیغر ست و برا     افته،ید سته ا ش ست  یبه باور خود ن صدا  نینخ  یبار 
بر لب بلغزاند و به آوا  ده،یهرگز فرصت نداشت، آن را از حنجره گذران   هک ییصدا  شنود، یخود را م

معناسههت که  نیسههخنان به ا نیمنظر، ا کی(. از 12فرزاد «)بدل کند تا بتواند بشههنود و بشههنواند
و  دیزدایرا در باب مسهههائل گوناگون از از ذهن خود م شیجامعه خو یعرَضههه میالسهههمان مفاه

اسههت.غادة ، مرگ را با  نیچن زی. نگاه او به مرگ نکندیادراک م «واسههطهیب»را  اتیح ن،یبنابرا
 خود.   رامونیکهنه و هراسناک پ میو نه از پسِ مفاه کندینظاره م اشیدرون یندا

 غادۀالسمان یشانهیانداشعار مرگ        

« مرگ در جوهر یفتهیش »  ای« المحبرة یعاشقة الموت ف »با عنوان  یالسمان در شعر   غادة 
است که  یمیمفاه یشعر حاو نیحال، ا نی. در عکندیم انیخود به هنرش را نما یدلبستگ تینها

سبت به مقوله   شه یر شاعر ن سورئال   نیمرگ دارد. او در ا یدر نگرش  س  سم یسطرها از   میو رمانت
شعر در حال ردیگیفضا بهره م  میترس  یراهمزمان ب سات     یزیکه چ شود یآغاز م ی.  شگفت احسا

گرفته و او با تعجب به آنها       دنی اش بار بر مُرکب  یکه باران   یاسهههت. در حال  خته یشهههاعر را برانگ
( ترجمه: با 58،  1992السههمان «)أراقب محبرتی بذهول،/ و مطر دافئ یهطل داخلها...»: نگردیم

 .باردیگرم بر آن م یکه باران /کنمینگاه م رکبمبه مُ یشگفت
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ضا      نیا از شعر وارد ف  داریما پد یشاعر برا  یشگفت  لیو دل شود یم یست یسورئال  ییسطر 
که  نمیبیهمان(. ترجمه: و م«)و أرى الحبر یتحول إلى بحر/ وأصههابعی إلى قوس قزح»: گرددیم

 کمان.  نیو انگشتانم به رنگ /شودیبدل م ییایجوهرم به در
بدل  تونیاز درخت ز یبه شههاخ زین ی. قلم ودیآیو به شههکل پرندگان درم رودیاو فرام اندوه

وأحزانی إلى عصههافیر/ وقلمی إلى غصههن  »: گرددیم شیتر از پبالسههبک نیچن نیو ا شههودیم
 ... .تونیاز درخت ز یپرندگان/ و قلمم به شاخبه  میهمان(. ترجمه: اندوهها«)زیتون
مفهوم را  نیاسههت؛ ا« مرگ»متعلق به  ریدلپذ یهاییبایو ز هایبالسههبک نیا یتمام ایگو اما
شدن تن    میابییدرم یهنگام شاعر از بدل  در مرگ  رایز آورد،یم انیمسخن به  « ابر»اش به که 

همان(. ترجمه:  «)فضاء/ و جسدی إلى سحابةو ورقتی إلى » :دهدیجسم رخ م یسیاست که دگرد
 ،.شودیکاغذم به هوا/ و تنم به ابر]بدل م

مبهم  یحال، اندوه   نیو در ا دهد ینامشهههخص را مورد خطاب قرار م   یشهههاعر مخاطب  ناگاه  
أطلق سههراحی من »: دیگویخود م« نامعلوم». او خطاب به مخاطب ردیگیمشههعر را فرا  یفضهها

ضورک فی غیابک/ عبثاً  سی/ على ظلک فوق جدار عمری ح ساز  «) أنهال بفم همان(. ترجمه: رها 
تو، بر  یهی به سههها /آورمیبا تبرم هجوم م هودهی(/ بابتی )در غ"نبودنت"در  "بودنت"وجود مرا از 

 عمرم. واریفراز د
سان یشاعر   یو بودن مخاطب برا نبودن ساس »دارد؛ آن  تیآنچه اهم رایز د؛ینمایم ک «  اح

 رایهمان(. ترجمه: ز«)ألن غیابک هو الحضههور»: زندیخاص اسههت که همواره در جهان او موج م
 است!« بودنت»همان « نبودنت»

سطر پا  در صور ن  یبرا یزیراه گر یانیدو  که مفهوم  یمگر عبارت ست، یخود از مخاطبش مت
ربما ال شهههفاء من إدمانی    «: »گمر»آن  گریاسهههت و مفهوم د «اری  یطوالن داری د»آن  یظاهر 

قاء داخل الشهههریان       یاک،/ إال بجرعات کبیرة من الل  یبرا یدرمان  چیه ییهمان(. ترجمه: گو  «)إ
 ،! میها]]تو، به درون رگ داریاز د ی)دوز( فراوانریمگر مقاد/ستیبه تو ن من ادیاز اعت ییرها

، مرگ را عامل عمده در «مرگ یحافظه» ای« ذاکرة الموت»با عنوان  یدر شهههعر السهههمان
 یهودگیرا از ب یکه زندگ سههتیضههرور ی. در نگاه او، مرگ مفهومداندیم اتیبه ح یمعنابخشهه

: داندیخود م یزندگان ییعامل شههکوفا گانهی. در سههطر نخسههت شههعر، شههاعر مرگ را  رهاندیم
ست که روزگار من ا« مرگ»(. ترجمه: تنها با 211،  1992السمان )«أیامیفبالموت وحده تزدهر »

 .شودیشکوفا م
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را  «انیعصهه» داند؛یخود م یانگرانهیبر اعمال عصهه لیرا دل« علم به مرگ»السههمان  غادة
لو لم أعرف أننی »دانسههت. در نظر او، مرگ عامل حرکت اسههت:   یطلباز کمال ینمود توانیم

ستم یهمان(. ترجمه: اگر نم«)سمموت لما تمججتُ ناراً فی غابة  خواهم مُرد، هرگز  یزودکه به دان
 .دمیکشیبه آتش نم ار یجنگل
و « پسهههت» میمفاه  انی م صیآن که قدرت تشهههخ   یب-ما   یابد  یحالت ماندگار      نیدر ا و

قاً ب  -میابی را ب اتی ح «یواال» ناً من األبدیة،/ دون أن أمیّز بین       »: بودیم هودهیمطل ثاءبت زم ولت
نامعلوم ]از کسههالت،  یهمان(. ترجمه: و ناچار بودم تا زمان«)خنوع الرماد المتثائب و طیران الحریة

شم/ ب  ازهیخم ستر فروما  انیفرق م آنکهیبک شد یم ازهیکه خم یاهیخاک را درک  یو پرواز آزاد ک
 کنم.

ست آن  شاعر  ست.   « مرگ یحافظه»همان  قتیدر حق م،ینامیم یچه ما آن را زندگمعتقد ا ا
. بخشهههدیم تی که مرگ به آنها معنا و موجود     سهههتیمیمملوء از مفاه  اتی ح گر،یبه عبارت د  

صل  اتیصرف پس از ح  یانه مرحله« مرگ» ن،یبنابرا  یبه زندگ یما، که همان عامل معنابخش ا
 مرگ است. ادآوری "یزندگ"نام  نسانیاسمها الحیاة... )همان(. ترجمه: ا وتماست: فذاکرة الم

 نی. او اگرندیکدیبلکه مکمل  سههتند،یمتضههاد ن یدو مقوله و مرگ یدر باور السههمان، زندگ و
  «یزندگ»که در آن  یارتباط کند؛یم انیعاشقانه در شعرش ب   یگفت و گو کیارتباط را در قالب 

 یتیوجود معشوق خود، موجود یمعشوق است، و عاشق معترف است که اساساً ب« مرگ»عاشق و 
 امی)همان(. ترجمه: و زندگ« تقول لموتی: أحبکَ... فلوالک لعشتُ دون أن أحیا... حیاتیو »ندارد: 

 !ستمیزیباشم، م« زنده» آنکهیب ،ی: دوستت دارم! اگر تو نبوددیگویبه مرگم م
وهمناک   ییبا خلق فضا  «نیریمرگ ش » ای «یالموت الشه »با عنوان  یالسمان در شعر   غادة

  تیشههخصهه کی. شههعر خطاب به زدیآمیرا درهم م« مرگ»و  «عشههق»و رمزآلود در شههعر خود، 
(. ترجمه:  147، 1992: تقف فوق صههخرة االنتحار فی الروشههة  )السههمان   شههودینامعلوم آغاز م

 «.روشه»در ساحل « انتحار» یرهصخ یبر بلندا یستیایم»
منتصف اللیل و تقفز فی ظالم »: شودیروانه م ایدر یمرگ به سو یبرا مهیسراس شب،مهین او

تا   یزنیم ادی فر ای شهههب رو به در  یها مه ین یکی)همان(. ترجمه: و در تار   « إلى البحر لتموت...
 ! یریبم

شاعر را از خواب     « کابوس» کیصحنه   نیا ییکه گو میابییادامه، درم در شب  ست که هر ا
وع تغطی  وکل لیلة، أسههتیقم من کابوسههی و الدم»اسههت: « خودِ شههاعر»زن  نیو ا کندیم داریب



 805                                         دیفرو« اصل لذت یورا» یهیبر پا تسيالسمان و ک ،یدر اشعار سپهر« مرگ» یقينقد تطب

 

 

 

ام روان که اشههک بر چهره یدر حال پرم،یهمان(. ترجمه: هرشههب با کابوس از خواب م«)وجهی
 است.
وأهرول إلى  »: ردیگیتا با آن وداع کند و سهههاحل او را فروم زدیگریسهههاحل م یبه سهههو او

تا با او  رومیساحل م  یهمان(. ترجمه: شتابان به سو  «)الشاطئ ألودعها، فتمزّق لی بطاقة سفری  
 .کندیسفر مرا پاره)=باطل( م تیوداع کنم، و او سرانجام، بل

فروگرفتن اوسههت؛   یسههاحل برا لیکه همان دل ردیگیوجود شههاعر را فرا م یحسهه ان،یپا در
شق »با  ختهیکه آم« مردن» یبرا یلیدل ست ز « ع شهی فی بیروت،/ ربما أکثر  »که  رایا الموت 

ش     نیریش  روتی. ترجمه: مرگ در بهمان(«)من الحیاة فی أی مکان آخر سا  ست/ چه ب از  ترنیریا
 .یگرید یدر هرجا یزندگ
 و مرگ  تسیجان ک           

پدر  یآمد. او در نُه سالگ ایبه دن -انگلستان تختیپا-در لندن  1795اکتبر  31در  تسیک جان 
کودک  نیا یزندگ قاًیجمجمه از دست داد. مرگ پدر عم  یخود را بر اثر پرتاب از اسب و شکستگ   

ساس را تحت تمث  س  ینحوقرار داد، به ریح شرا  یاریکه تا حد ب سان در زندگ  طیفهم او را از   یان
سال بعد، ک   کلش  سال از  15شاهد بود تا تنها پس از گذشت    زیمرگِ مادرش را ن تسیداد. شش 

رگ و مجادالت  م» ،یطور کلتجربه کند. به    کی خود را از نزد یافراد زندگ  نیمرگ مهمتر ،یزندگ 
سه  یکودک یغالبِ روزها ینهیزمپس یخانوادگ بر اثر  تسیک یی(. دا29 نگزیتیگ«)او بود یو مدر

شت و هنگام « سل » یماریب ست داد،   یماریب نیبر اثر هم زیکه مادرش را ن یدرگذ  نیبه ا»از د
س  ست و ا  یسل در خاندان آنها ارث  یماریبود که ب دهیباور ر عمر با او بود. چنان  انیفکر تا پا نیا

سرم رژه م  نیدائم ا»: سد ینویم گونهنیکه در اواخر عمرش ا  یکه همه ما در جوان رودیفکر در 
سل درگذشت.    یماریبر اثر ب یسالگ  26در سن   1821 هیفور 23در  تسی(. جان ک30) «میریمیم

سالمت    یاو که برا ضاع  سفر کرده بود، به   اشیبهبود او نابهنگام مبتال  یدگسرماخور  کیبه رم 
 اش شد.مرگ عیسبب تسر زین نیشد و هم

  تسیجان ک یشانهیانداشعار مرگ   

 هزار دستان یدهیقص         

از  یسهههمبل تواندیم تسیمعروف جان ک یدهیدر قصههه” Nightingale“ ای «هزاردسهههتان»
اما مقصود  خواهدیباشد که وجود شاعر را فراگرفته است؛ او شراب م ییاز دردها «ییرها آورامیپ»
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شراب  ست و ا  یاو  ست   نیچن نیدگرگونه ا ست که نخ سمبل  نیا شعر   نیدر ا تسیجان ک کیمفهوم 
 (.106 تیب سون)جکردیگیشکل م

ش     ،یوهم ییایهمزمان با فرورفتن در دن شاعر  شار از خو ستان  شود یم یسر را  یو آواز هزارد
ستان را مخاطب خو  تسی. کنودش یم را به جهان  یکه و خواهدیو از او م دهدیقرار م شیهزارد

سخن از      یوهم شاعر  سپس    «راینام»که پرنده را  یدر حال  آورد،یم انیبه م« مرگ»خود ببرد.  
 ییو شههکوفا« بهار یمناد»اسههت و او را « عشههق ناخواسههته»و  «یشههاد»نماد « بلبل». داندیم
خطاب « جاودان»و بهار و  ییشههکوفا ی(. سههخن گفتن از مرگ در حضههور مناد27)جابز دانندیم

 . کندیدگرگونه از مرگ مواجه م یمخاطب را با تلق ،یکردن و
 فیتوص نیدرد را چن نی. او اشودیآغاز م شیهزاردستان با احساس درد شاعر در قلب خو شعر

شاد  ختهیآم یدرد و اندوه پس از اندک نی. اما ااست دهینوش  یجام شوکران  ییکه گو کندیم و  یبا 
  «یرود فراموش»به  ییو گو شنودیکه او آواز هزاردستان را از دور دست م یهنگام شود؛یشعف م 

 است: دهیرس
“My heart aches, and a drowsy numbness pains/ My sense, as though of 

hemlock I had drunk,/ Or emptied some dull opiate to the drains/ One minute 

past, and Lethe-wards had sunk”: (Keats:107). 
شد یم ری: قلبم تترجمه ساس م  یو رخوت ک ست که      /کنمیدردناک در آن اح سم چنان ا سا اح

، در رود ییگذشت و ]گو  یزمان /امختهیآور بر جانم رنشئه  یونیاف ای/امدهینوش  یجام شوکران  ییگو
 ام.غرق گشته یفراموش

شادمان    یشاد  شاعر  شور و   -نامدیم« عروس جنگل»که او را  -مخاطب خود  یخود را از 
 : زندیاو موج م یکه در آواز سبز و تابستان یاز شکوه و عظمت داند؛یم

“Tis not through envy of thy happy lot,/ But being too happy in thine 

happiness,-/ That thou, light-winged Dryad of the trees, 
In some melodious plot/ Of beechen green, and shadows numberless,/ 

Singest of summer in full-throated ease”(107). 

شادمان      نی: اترجمه شک بر  ساس به علت ر شاد      امدهین دیتو پد یاح سبب  ست/ بلکه به   یا
س  ست   اریب سرم ست/ که تو ا  یاز  سب  یتو سرزم عروس  خوش،/   یپُر از نواها ینیکبال جنگل!/ در 
 .یدهیاز عمق جان، آواز تابستان سر م/شماریب یهاهیو سرسبز و با سا زیانگدل
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سال  کندیطلب م یوهم یشراب  شاعر   یم»به  یسرد و به قول  نیسال در اعماق زم  یهاکه 
 را به خود گرفته است: یبدل شده است، و طعم و عطر روستا و سبزه و رقص و آواز محل« ناب

“O, for a draught of vintage! that hath been/ Cool'd a long age in the deep-

delved earth,/ Tasting of Flora and the country green,/ Dance, and Provencal 

song, and sunburnt mirth” (Keats 108). 
خنک شده باشد/ و به    نیزم یدراز در ژرفا انیاز شرابم/ که سال   یاالهیپ ی: آه! در آرزوترجمه
 درآمده باشد! یآفتاب یِرقص و آواز و شادمان ،ییروستا اهانیها و گطعم سبزه

 و شراب سرخ جوشان: یجنوب، سرشار از راست یاز گرما زیلبر یاالهیزمان پهم و
“O for a beaker full of the warm South,/ Full of the true, the blushful 

Hippocrene,/ With beaded bubbles winking at the brim,/ And purple-stained 

mouth” (108). 
  یها با حباب   /یقیسهههرخِ حق  پوکرنیجنوبم/ پر از ه یاز گرما  یااله ی پ ی: آه! در آرزوترجمه 

 نقش بسته. یارغوان یهااش لکهو بر دهانه/زنندیچشمک م ییآن گو هیوار که بر حاشمهره
ست که معجون  دیدر آن ام شاعر  شا   نیچن یا شد تا  ستان در    دیرا بنو شم فروبندد و با هزارد چ

 جنگل فرو رود: یکیتار
“That I might drink, and leave the world unseen,/ And with thee fade away 

into the forest dim” (108) 
جنگل محو   یکیو با تو در تار  /میا جهان را ترک گو که بنوشهههم و در خف   دی : بدان ام ترجمه 

 گردم.
ست  و شود تا چ در دور د ستان هرگز در خانه  ییزهایها محو   انیم-سبز خود    یرا که هزارد

ش  داند،ینم یزیاز آن چ -انبوه برگ درختان شاعر چ    یبه فرامو سپارد. در جهان  جز  ست ین یزیب
شفتگ »، «رنج» شق » ،«ییبایمرگِ ز»، «انتظار»، «غم» ،«یریپ»، «گِله»، «آزار» ،«یآ « اندوهِ ع

 و ... . 

Fade far away, dissolve, and quite forget/ What thou among the leaves hast 

never known,/ The weariness, the fever, and the fret/ Here, where men sit and 

hear each other groan;/ Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs,/ Where 

youth grows pale, and spectre-thin, and dies;/ Where but to think is to be full 

of sorrow/ And leaden-eyed despairs,/ Where Beauty cannot keep her lustrous 

eyes(Keats 109). 
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 یشههوم و به دسههت فراموشهه «حل»ها محو گردم و در حجم جنگل : ]تا،در دوردسههتترجمه
چه تو در م    پارم/هرآن گاه نبوده     یها برگ انی بسههه ها آ گل هرگز از آن تب و   ،یخسهههتگ/؛یاجن

  ییجا/دهندیهم گوش فرام یهابه ناله گریکدیها در مصاحبت که انسآن ستییجا نجایا/یشانیپر
 کریکه پ ییجا/زدیریانسههان را در اندوه فروم دیسههپ یمو یتارها نیآخر یحت «یریگنیزم»که 
سرانجام، جان م  گرددیم فینزار و نح بازد،یرنگ م یجوان  «دنیش یاند»که تنها  ییجا/دهدیو ]

 داریپا ییبایدرخشان ز یهاکه چشم ییبار/جاکسالت یمس یو  /ست یجز اندوه دمادم ن یزیدر آن چ
 .ستین

گونه که او را آن تواندینم «یانگور یم»حاصل از   یکه مست  ابدییناگهان شاعر درم  ایگو اما
ساند و او م     دیبا صودش بر صد و مق  یسو و به ردیمدد گ« شعر  ینامرئ یهابال»از  خواهدیبه مق

 درمانَد:  ریمس نیدر ا« عقلِ کُندرو»هزار دستان پرواز کند. گرچه 
“Away! Away! For I will fly to thee,/ Not charioted by Bacchus and his 

pards,/ But on the viewless wings of Poesy,/ Though the dull brain perplexes 

and retards” (109). 

سو  خواهمیم رای: دورتر! دورتر! زترجمه سوار بر مرکَب ا  یبه  باده و  زدیتو پرواز کنم/]اما، نه 
گان  به پ   یپلن ند یم شیکه آن را  بال  /ران که بر  ندرو     نیگرچه ا «/ شهههعر» ینامرئ  یها بل عقلِ کُ

 مانَد.   ، درریمس یشود و ]از ادامهسرگشته 
که  یشاعر از آسمان شب همراه با هزاردستان در جنگل، در حال      کیرمانت فاتیادامه، توص  در

 متیرا غن« نور» نیا دیو شاعر اعتقاد دارد که با رسدیم نیجز آنچه از ماهتاب به زم ستین ینور
 .رسدیم نیاست به زم« بهشت» گاهیادانست، چرا که از آسمان که ج

“Already with thee! Tender is the night,/ And haply the Queen-Moon is on 

her throne,/ Cluster’d around by all her starry Fays;/ But here there is no light,/ 

Save what from heaven is with the breezes blown/ Through verdurous glooms 

and winding mossy ways”(109). 
شب لط ترجمه ضا،     فی: هنوز با توام و  ست!/ و از ق سلطنت خود   زین« ماه یملکه»ا بر تخت 

جز /سهههتین ینور نجا یاند/اما ا  پراکنده  یو رامونیپ واریزده اسهههت/ و همه سهههتارگان پر    هی تک
س   ییپرتوها سمان همراه با ن سد یم نیو به زم وزدیم هامیکه از آ س  یالبهاز ال/ر  کیتار یرهایم

 از خزه. دهیو خم و پوش چیسرسبز و پرپ
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تنها  دیگویچه شهههاعر مکه آن سهههتیعیطب نیبنابرا سهههت،یمتعلق به او ن یجهان وهم نیا
،  «هابر شاخه  ختهیآو یخوشبو  اهانیگ» رد؛یگینشمت م  یو یکه از احساسات آن   ست ییهاگمآن

 و... :« حشرات پُرزمزمه یهاانهیآش»، «رُزها»، «خودرو یهانسترن» ،«یدرختان وحش یوهیم»
“I cannot see what flowers are at my feet,/ Nor what soft incense hangs 

upon the boughs,/ But, in embalmed darkness, guess each sweet/ Wherewith 

the seasonable month endows/The grass, the thicket, and the fruit-tree wild;/ 

White hawthorn, and the pastoral eglantine; Fast fading violets cover’d up in 

leaves;/And mid-May’s eldest child, The coming musk-rose, full of dewy 

wine,/The murmurous haunt of flies on summer eves” (Keats 110). 
بر  ییخوشهههبو اهانیچه گ ایرُسهههته/ ییهاچه گل میپاها یکه رو نمیبب توانمی: من نمترجمه

  /زنمیاز آنها را حدس م کیهر  ف،یمطبوع و لط یکیتار نیاسههت/اما در ا ختهیشههاخسههاران آو 
ش   ی]پ صل)برج( به ا  نی، که ایشک سبز      یجنگل ارزان نیماهِ ف سر شته/ و درختان  هاشه یب ،یدا
اند و که در حال پژمردن ییهابنفشهه  ف،یلط یهاو نسهترن  دیسهف  یهازالزالک/یوحشه  یهاوهیم

 یاز شههبنم زی، لبر-یگل سههرخِ مشههکبو-ماه مه ؛/ یانهیکودک م نیاز برگ/ و بزرگتر دهیپوشهه
 .یتابستان یهاحشرات آوازخون در غروب عادگاهیم/گونیم

  یمن در زندگ  دی گویکه م  شهههنودیاز هزاردسهههتان م  یشهههاعر آواز ،یکیناگهان در تار    اما 
 ام!سر داده زیآممحبت یمعشوق خود آوازها یها براام و مدتبوده« بخشمرگِ آرام عاشقِمین»

“Darkling I listen; and, for many a time/ I have been half in love with 

easeful Death, Call’d him soft names in many a mused rhyme,/To take into 

the air my quiet breath” (110) 
ام، بخش بودهمرگ آرام عاشهههقِمیمن ن/رسهههدیبه گوشهههم م ییبارها ندا ،یکی: در تارترجمه

مرا با خود به هوا    یصهههدایام/تا دمِ )نفس( آرام و ب دادهخطاب به او سهههر    زیآممحبت  یآوازها 
 )آسمان( ببرد.

 مردن است: یهنگام برا نیکه اکنون بهتر دیگویشاعر با خود م نیچن نیا و
“Now more than ever seems it rich to die,/To cease upon the midnight with 

no pain, While thou art pouring forth thy soul abroad/In such an ecstasy” 

(Keats 110-111) 
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سد ی: اکنون به نظر مترجمه شکوه  ر ست/تا در ن  یلحظه برا نیترکه با   یب -شب، مهیمردن ا
پا   زیهمه چ  -یدرد چیه با هنرت م   که یبرسهههد/ در حال  انی به  نت را   نیدر چن /یتراویتو روا

 !یاو نشئه یشادمان
ش  یوسوسه، همراه با دلباختگ   نیا و مرگ، و احساس حقارت در برابر   آورِامیپ نیاو به آواز دلن

 :رسدیآن به اوج خود م
“Still wouldst thou sing, and I have ears in vain -/ To thy high requiem 

become a sod” (Keats 111). 

سوگوار  /دهمیبدان گوش م هودهیو من ب یخوانی: تو هنوز مترجمه تو به  یدر برابر آواز بلندِ 
 !شومیخاکِ مرغزار بدل م

نتوانسته است حق    یموجود چیو ه یامرگ زاده نشده  یکه تو برا دیگویخطاب به پرنده م و
 را از تو سلب کند: یزندگ

“Thou wast not born for death, immortal Bird!/No hungry generations tread 

thee down; The voice I hear this passing night was heard/In ancient days by 

emperor and clown: Perhaps the self-same song that found a path/Through the 

sad heart of Ruth, when, sick for home,/She stood in tears amid the alien 

corn;/The same that oft-times hath/Charm’d magic casements, opening on the 

foam/Of perilous seas, in faery lands forlorn” (Keats 111). 

شده  ی: تو براترجمه سل راینام یرندهپ یا یامرگ زاده ن  توانندینم صیگرسنه و حر  یها!/ ن
شههده  دهیها شههنقرن شههنومیشههب گذرا م نیکه من در ا یخود لگدکوب کنند/ آواز یرپایتو را ز

ستا       سط امپراتور و رو ستان، تو ست/در روزگاران با ست که راه   دیشا  /انییا بود/به  افتهیهمان نوا
 انی در م سهههتاد یا هی بود/ و به گر  شیموطن خو که دلتنگ   ی، هنگام « راعوت» نیاندوهگ  بقل 
]همان،    یافسهههون شهههده را باز کرده اسهههت/به رو یها، که بارها پنجرهیی]همان نوا /گانگان یب

 اند.درمانده انِیپر نیسرزم یکه به سو نیسهمگ یاهایدر
 اشیالیکه ناگاه او را از جهان خ آوردیرا بر زبان م یااشههتباه واژهعبارات به نیدر ا ییگو اما

واژه همچون  نیا یاسهههت. به اعتقاد شهههاعر آوا « درمانده» یو آن واژه کند یپرتاب م رونیبه ب
 :گرداندیبازم اشیکسیانزوا و ب یایکه او را به دن ستیزنگ یصدا

“Forlorn! The very word is like a bell/To toil me back from thee to my sole 

self” (Keats 112). 
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خودم  شههتنِیکه مرا از نزد تو به خو سههتیزنگ یواژه همچون صههدا نیا«! درمانده»: ترجمه
 !گرداندیبازم

ستان پروازکرده و از او دور م   و شاعر هنوز باور ندارد   ی. در حالشود یسپس، ناگهان هزارد که 
پشهههت » زیپرنده ن« محزون آواز»و  دیگوینبوده، بدرود م شیب «الیخ»تنها  یریتصهههو نیکه ا

 :رودیمجاور م یدره یعنیخود  یمقصد بعد یسوبه «شودیعلفزارها محو م
“Adieu! The fancy cannot cheat so well/As she is fam’d to do, deceiving 

elf/Adieu! Adieu! Thy plaintive anthem fades/Past the near meadows, over the 

still stream/Up the hill-side; and now ‘tis buried deep/In the next valley-

glades” (112). 

مه  بدرود!  ترج ند ینم «الی خ»:  بد    بی خوب]مرا، فر نیچن توا هد!/ که پر    نید نه   یگو
ستان( بد   بندهیفر ستعاره از هزارد ست/ بدرود! بدرود! آواز محزون تو محو م    نی)ا از /شود یشهره ا

نه  و از فر کی نزد یمرغزارها  په  رودیو فرام/گذرد یخاموش م  یاز رودخا مدفون   از ت ها و اکنون 
 مجاور. یتپه یدرختزارها عمقدر /گرددیم

در  ییای رو» ای بود و  «الی خ» کی بود  دهی آنچه د  ای آ پرسهههدیاز خود م تسیحال، ک  نیا در
رو،  نیشههاعر اسههت و از ا  یزندگ اتیدرسههت مانند واقع ایرو نیا یدادهایکه رو ییگو ؟«یداریب

 سلب شده است: یآنها از و کیتفک ییتوانا
Was it a vision, or a waking dream?/Fled is that music: - Do I wake or 

sleep? (112). 

مه  ته اسهههت )د  ؟«یداری در ب ییای رو» ای بود و  «الی خ» نی: اترج به گوش   گری!/آن آوا رف
 «.خواب؟! ایبود  یداریب ایآ -(: رسدینم

 زییخطاب به پا           

خطاب به »(  اما شعر 498است)گرترود  «یدگیپوس»و « زوال»غالباً نماد  زییوجود آن که پا با
سر نو   ” To Autumn“ ای «زییپا ش یسرا ست. هارولد بلوم    دیو ام یدبخ س -ا شعار   یاریکه ب از ا
ست    تسیک شرح کرده ا ستعاره از   زییپا -را نقد و  س « مرگ»را ا سان م  یزندگ ریدر م که  داندیان

س  نی(. ا47-44)بلوم شود یمنجر به تکامل او م با توجه به قرائن موجود در خودِ - توانیرا م ریتف
س  -مرگ رامونیپ تسیتفکرات ک یشعر و به طور کل  ست  ریتف ست. ا  یدر ص  نیدان مملوء از  دهیق

به  کیسههمبل یهاآنها را با داللت کوشههدیاسههت که شههاعر م زییخطاب به پا زیمهرآم فاتیتوصهه
 بزند. وندیخود در باب مرگ پ یهاشهیاند
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 : کندیآغاز م گونهنیا زییشعر خود خطاب به پا ییبند ابتدا شاعر
Season of mists and mellow fruitfulness,/ Close bosom-friend of the 

maturing sun;/ Conspiring with him how to load and bless/ With fruit the vines 

that round the thatch-eves run;/ To bend with apples the moss'd cottage-trees,/ 

And fill all fruit with ripeness to the core;/ To swell the gourd, and plump the 

hazel shells/ With a sweet kernel; to set budding more,/ And still more, later 

flowers for the bees,/ Until they think warm days will never cease, For 

Summer has o'er-brimm'd their clammy cells(Keats 137( 

 یآن یدرحال تکامل،/ تو در پ دِیخورش  یِمیصم  ارِی یا /یمِه و فراوان رِیموسم دلپذ  ی: اترجمه
سان با   ش  یاریکه چه  شاخِ تاک  /یدار یو ارزان یپربار کن د،یخور که گرداگرد  ییهاانگور را، به 

اند/ تا عسل  یهاکه از آنِ زنبور ،یآت یها... ازگلشتر یهمچنان ب /انددهیچیپ یکاهگل یهاخانه بامِ
ر را به با ییروسههتا یبسههتهو درختان خزه /سههتین یانیگرم را هرگز پا یجا که بپندارند روزهاآن
  یتا کدو یو بر سر آن  /یو پخته ساز  دهیرس  آن یرا تا هسته  یاوهیو هر م /یگردان دهیخم بیس 

از آن  یانیبرو شتریب یهاهو غنچ ن،یریش یابا هسته  /ییتنبل را برآمده و پوست فندق را فربه نما 
 سرد و مرطوبشان را سرشار]از عسل، کرده است. یرو که تابستان کندوها

معناسههت که او خزان را همچون  نیحامل ا تس،یک یو لحن دوسههتانه   صیتشههخ صههنعت
ست  ساس م    پنداردیخود م یمیصم  یدو ضورش را در کنار خود اح شاعر در ا کندیو ح بند نه  نی. 
  ،یفصهههل عامل فراوان   نیبلکه به باور او، ا    داند، یمرتبط نم یدگی را با انحطاط و پوسههه   زییتنها پا  

 است. عتیدر طب ییبایبالغت و ز
 مرگ: ی«دوستانه»و « همواره»از حضور  ریدلپذ یفاتیدر ادامه توص و

Who hath not seen thee oft amid thy store?/ Sometimes whoever seeks 

abroad may find/ Thee sitting careless on a granary floor,/ Thy hair soft-lifted 

by the winnowing wind;/ Or on a half-reap'd furrow sound asleep,/ Drows'd 

with the fume of poppies, while thy hook/Spares the next swath and all its 

twined flowers:/ And sometimes like a gleaner thou dost keep/Steady thy 

laden head across a brook;/ Or by a cyder-press, with patient look,/ Thou 

watchest the last oozings hours by hours(Keats 138). 

س  ای: آترجمه ست که تو را بارها در م  یک شد؟!/گاه هرکس به دنبال تو   دهیانبارت ند انیه با
و  /یانشههسههته  یاخاطر بر کفِ انبار غلهکه تو فارس و آسههوده یدر حال/کندیم دایباشههد، تو را پ

  یباشههد؟، که رو دهیهسههت که تو را ند یکسهه ای]آ /رقصههندیم تو با وزش باد فیلط سههوانیگ
شده مزرعه خفته  مهین یارهایش  ست  /؟یادرو که داس  یدر حال ،یو از عطر کوکنارها مدهوش و م



 813                                         دیفرو« اصل لذت یورا» یهیبر پا تسيالسمان و ک ،یدر اشعار سپهر« مرگ» یقينقد تطب

 

 

 

  ینیچرها کرده/ و گاه چون خوشهههه اشدهی تندرهم یهارا به همراه گل نیاز زم یگرید فِیتو/رد
صول دروکرده  /یدارینگاه م  ای /یگذریم یاز جو یو به آرام شتن یسر خو  یخود را باال یمح

قطرات  نیلحظه به لحظه، تا واپسهه /بانهیشههک یو با نگاه یسههتیایم یریگکنار دسههتگاه افشههره
 .یکنیها را تماشا مافشره

آرام و « همراه» کی . او همچون داند یحاضهههر م  عت یمظاهر طب  نیباتر یرا در ز زییپا  شهههاعر
ست که گاه  فیلط از  ی، گاه»خفته» یگاه به آرام شود، یم دهید« انبار انیدر م» اشییبایبا ز یا

را به کار « داس» یبند واژه یانهیشههده اسههت. اما شههاعر در م« مسههت و مدهوش»ها عطر گل
آرام  فاتیانبوه توصهه انی(. در م283اسههت)جابز « مرگ»و هم نماد  «زییپا»هم نماد  که بردیم
ص  کی دیداس را تنها با یکاربرد واژه تس،یک به  کیسمبل  فاتیدالّ  در نظر گرفت که ما را از تو

صود حق  ساند یشاعر م  یقیمق صال عمل م  ینقطه کیو همچون  ر  نیمطابق ا نی. بنابراکندیات
 در ذهن شاعر با مرگ مشترک است. زیهمان مرگ است و طبعاً اوصاف آن ن  زییداللت، پا

صم   ییگو ،یانیبند پا در ست  شاعر ن   ریدلگ یزیشاعر از چ  یمیکه دو ست و    یبه او دلدار زیا
 :دهدیم

Where are the songs of Spring? Ay, where are they?/ Think not of them, 

thou hast thy music too,—/ While barred clouds bloom the soft-dying day,/ 

And touch the stubble-plains with rosy hue;/ Then in a wailful choir the small 

gnats mourn/ among the river sallows, borne aloft/Or sinking as the light wind 

lives or dies;/ And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn;/ Hedge-

crickets sing; and now with treble soft/The red-breast whistles from a garden-

croft;/ And gathering swallows twitter in the skies(Keats 139). 
سرودها ترجمه   ینغمه زی! ]چرا که، تو نشیندیبه آنها م /ند؟یآه! آنان کجا ند؟یکجا یبهار ی: 

حال  /یرا دار شیخو ها    یدر  تاب(، روزِ لط    نیراهِ رنگراه یکه ابر تابش آف حالِ  " فِی)در اثر  در 
 ییهمسرا کیگاه، حشرات در آن /سازدیدروشده را گلفام م یهاو دشت /کندیرا شکوفا م "مرگ

همگام با  ندیآیو فرو م /روندیفرا م ،یارودخانه یدهایب انیدر م /کنندیم یاندوهناک، سههوگوار
په   یها و بره /ردیمیو سهههپس م کند یم یکه زندگ   یآرام مینسههه ند   ها بالغ بر فراز ت به آواز بل  ،

ند یم ند یآواز سهههر م نیپرچ یها رکیرجیو ج /خوان با نوا  ده پذ  فیلط ییو کنون  مرس  /ریو دل
ها  ناپرسههتوها در آسههم یو دسههته /دهدیباس سههرود سههر م انِیم یهادر کشههته زین سههرخنهیسهه

 .کنندیم ییسرانغمه
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با بهار  زاتشیرا به سههبب اندوه او از تما زییپا یگرفته یفضهها ف،یلط یلیبا حسههن تعل تسیک
ست -و  داندیم شفق  یمانند دو . «یرا دار شیخو ینغمه زیتو ن»که  پردازدیاز او م ییبه دلجو -م

شاعر   شود یم کیاما در ادامه، روز به غروب نزد ست. ا « در حال مرگ»و به قول  مرگ در  نیا
است که  ییبایو ز «نیرنگ یابرها» ییشکوفا نیروز است و نمود ا «ییشکوفا» ینظر او به مثابه

 ی. اسههتفاده از واژهکنندیو گلگون م بایرا ز نیو آسههمان و زم شههوندیم داریدر هنگام غروب پد
نا  یبرا« مردن» باز هم داللت «غروب کردن» یروز، در مع فاه   جاد یا یبرا گرید ی،   میپل از م

صل    کیسمبل  صود ا سطرها    یبه مق ست. در  شاعر ا  یا . دیگویسخن م  «یسوگوار » کیز بعد، 
سان    ست مثل مرگ ان در  «ریناگز» یهمچون قانون ییبه دنبال دارد و گو یسوگوار  کیها که در

 است. عتیطب
 دیفرو گموندیز« اصل لذت یورا» هینظر یهااشعار با مؤلفه قیتطب            

که در -اصل لذت  یورا یهینظر یهااز اشعار سه شاعر را با مؤلفه ییهابخش، نمونه نیا در 
بخش نشههان  نیا یهاداد. شههاهد مثال میخواه قیتطب -میآنها پرداخت حیبخش سههوم به تشههر 

ضا  دهدیم صات ا  کی به کدام ،یش یاندزمان با مرگشاعران هم  یذهن یکه ف  هینظر نیاز مخت
سخن م    نیپس از ا یمثال، گاه ی. برااندافتهی شیگرا شاعران از مرگ  ضا  ند،یگویکه   ییما با ف
  تیحاصههل فعال یآرامشهه نیچن د،یفرو یهی. مطابق با نظرمیشههویدر شههعرشههان روبرو م« آرام»
«  خلق آرامش»مرگ در وجود ما  یرانه یاصههل یاز کارکردها یکی رایاسههت، ز«  مرگ یرانه»

 است.  
و منابع اشهههعار اجتناب      ها از اطناب کالم، از ذکر مجدد ترجمه    زیپره یبرا روشیمطالب پ   در

 .شودیم
 ییبه نوگرا لیاز انفعال و رکود و تما زیگر      
 دیماسههت. فرو یانهیو رکودگرا منفعالنه یهاشهههیمرگ در تضههاد با اند یکارکرد از رانه نیا 

 ییو شههکوفا ییو به سههمت نوگرا رهاندیبه تکرار م لیمرگ ما را از تما یمعتقد اسههت که رانه
شاعران مدنظر ما دارد و ما به ذکر نمونه   یینمودها ش،یگرا نی. اسازد یم لیمتما شعر   از ییهادر 
 .میپردازیآن م

 :یسپهر سهراب
 دیرفت /و فوت با دیبا نفس تازه راه با شهههیتماشههاسههت/هم ریدر مسهه وسههتهیغبار عادت پ »

 )مسافر(« مرگ ییکرد/که پاک پاک شود صورت طال
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نفس »با  -به رکود و انفعال اسههت لتمای همان که–را « غبار عادت»که  دیگویم یسههپهر
 اصههل در که–مرگ  یاز چهره -دارد اتیبه تجدد و نو شههدن در ح اقیکه نشههان از اشههت-« تازه

مرگ  یرانه تیحاصل فعال « تجدد»و « نو شدن »به  لیتما نیزدود. ا دیبا -باست یو ز «طالیی»
ست، ز  شد:     کهچنان  رایا شاره  شکل تار کارانهمحافظه کیارگان زیتمام غرا»ا سب   یخیاند و به  ک
 یعنصهههر زنده»...  نیدارند. عالوه بر ا شیگرا زهایچ یهیحاالت اول اییاند و به طرف احشهههده

ست  ،ییابتدا اری نخواهد بماند او ک یباق کسان ی تیندارد؛ اگر وضع  رییبرای تغ یاز همان آغاز، خوا
 . «یزندگ انیمداوم همان جر تکرارکرد، مگر 

 : غادةالسمان
 وحده تزدهر أیامی، فبالموت
. مطابق با شههودیمعتقد اسههت که تنها با حضههور مرگ اسههت که روزگارش شههکوفا م شههاعر

صل فعال  «ییشکوفا »و « مرگ»زمان به هم دنیش یاند د،یفرو یهینظر ست.   یرانه تیحا مرگ ا
سبب م    یرانه ست که  شکوفا  ییفرد به نوگرا شود یمرگ ا  ای یزندگ زیغرا رایز شد، یندیب ییو 

 ییبه نوگرا شیآنها سبب گرا تیمشخص را دارند و فعال یچرخه کیدر  «رتکرا»به  لیاروس تما
 . شودیدر انسان نم

 :تسیجان ک 
Fade far away, dissolve, and quite forget/ What thou among the leaves hast 

never known,/ The weariness, the fever, and the fret/ Here, where men sit and 

hear each other groan;/ Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs,/ Where 

youth grows pale, and spectre-thin, and dies;/ Where but to think is to be full 

of sorrow/ And leaden-eyed despairs,/ Where Beauty cannot keep her lustrous 

eyes,/Or new Love pine at them beyond tomorrow. 

شان از   یعلل همگ نی. اشمرد یبه مرگ برم لیتما یخود را برا لیدال اتیاب نیدر ا شاعر  ن
است   ییجا عتیطب رایز شد، یاندیبه نو شدن دارد. او به مرگ م  یو شیشاعر از رکود و گرا  زیگر

 لیاما تما «دهدیو ]سههرانجام، جان م گرددیم فینزار و نح بازد،یرنگ م یجوان کریکه پ»...که 
 یدگیبرود و گرفتار تکرار، رکود و پوس  شیو نو شدن پ  یاست که همواره به سمت تازگ   نیا اعرش 
 نشود.  عتیطب
 یبه آگاه شیگرا 
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در او  زین «یتحول آگاه»در انسههان،  «یصههفات زندگ» جادیمعتقد اسههت که پس از ا دیفرو
حاصههل  نیو ا دیآیم دیدر ما پد یبه آگاه شیاز بدو تولد، گرا ن،یاسههت. بنابرا رفتهیصههورت پذ
 میبدان یزیچ یاز زندگ میمندکه ما عالقه نیاساساً ا   گر،یمرگ است. به سخن د   یزهیعملکرد غر

شف و دانش م  بالو به دن صل فعال  م،یرویک ست. در ادامه، نمونه  یرانه تیحا از  ییهامرگ در ما
 .شودیشاعران ذکر م یشیاندزمان با مرگو دانش هم یبه آگاه لیتما

 :یسپهر
 «کردم ینورس مرگ، آب را معن یبته یو برا /دمیرا د هاشهیر/یکیتار نیمن در ا»

 دهیرا د هاشهههیر -اسههت دهیپوشهه گرانیبر د قیکه در آن حقا ییجا یعنی- یکیدر تار شههاعر
ست؛   ست »را  قیحقا یعنیا ست و آب نمادِ  « آب» یمعنا یحاو قیحقا نیا ییگو«. درک کرده ا ا

صل ح  یشکل جوهر » صر تولد دوباره  اتیظهور، ا سمان  یو عن ست  یو روحان یج و  هیشوال «)ا
سفه  دهدیم میتعل« مرگ»معنا، آن را به  نیا افتیبا در شاعر ( 4،  1379گربران ب   میتعل یو فل

و « مرگ»زمان به هم دنیشیاند د،یبدان است. مطابق با نظر فرو شیو گرا «یآگاه جادیا»اساساً 
سبب فعال یآگاه جادیا«)=کردن یمعن» ست. ز  یرانه تی( به  ست که در   یرانه رایمرگ ا مرگ ا

 .کندیم جادیا «یآگاهبه  شیگرا» یما نوع
 :السمان

 یة،/دون أن أمیّز بین خنوع الرماد المتثائب وطیران الحریة.زمناً من األبد ولتثاءبت
سمان  شت، او تفاوت م    ال ست که اگر مرگ وجود ندا ست » میمفاه انیمعتقد ا   ی«واال»و « پ

. اما حاال که از مرگ خود مطلع اسههت سههتیزینامعلوم م یتا زمان هودهیو ب افتییرا درنم یزندگ
به  دنیشههیشههاعر با اند زیسههطرها ن نی. در اکندیتالش م زین« بد»و « خوب»از  «یآگاه» یبرا

 .دیآیمرگ به شمار م یرانه یاز کارکردها زین تیخصوص نیکه ا ابدییم شیگرا یآگاهمرگ، به 
 یکمال طلب 
ند یز که     دی فرو گمو قد اسهههت  عال  «ییگراکمال » ای  «یطلبکمال »معت نه  تی از ف مرگ  یرا

و  یبه اعتالی اخالق »که ما را    سهههتیاکننده تی هدا  یرویهمان ن  نیو ا ردیگیسهههرچشهههمه م 
با نمادها و  دیدر شههعر را با ییگراکمال«. رسههانده اسههت  یفعل یدسههتاوردهای فکری بلندمرتبه

 نیا ی. در ادامهشههودینم یابه آن اشههاره «ماًیمسههتق»را به طور معمول، یشههناخت، ز شینمودها
سمبل    «شانه یاندمرگ ییگراکمال» نیاز ا ییهامطلب، نمونه ساس  مرتبط  ییکنا میها و مفاهبرا
 کرد. میخواه حیبا آن را تشر
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 :السمان
 لم أعرف أننی سمموت لما تمججتُ ناراً فی غابة لو

را به آتش   یخواهد مُرد، هرگز جنگل  یزودکه به   دانسهههتیمعتقد اسهههت که اگر نم   شهههاعر
از  یناشهه زین انیعر اسههت و عصههشهها انیاز عصهه ینمود« جنگل دنیبه آتش کشهه» د؛یکشههینم

عبارات  نی. اکندیم یسرکش  « باالتر یامرتبه»به  دنیرس  یبرا ناًیقی یاست. هر انسان   یطلبکمال
 انیعص  نیشاعر به مرگ است. بنابرا   دنیش یدارد که ظاهراً حاصلِ اند  یسرکش   ینشان از نوع  زین

 مرگ در وجود او دانست.  یرانه تیفعال یجهینت دیشاعر را با یانهیگراکمال
 : تسیک جان

Away! away! for I will fly to thee,/Not charioted by Bacchus and his 

pards,/But on the viewless wings of Poesy,/Though the dull brain perplexes 

and retards: 

پرواز در »پرواز کند.  یآرمان یشههعر به جهان ینامرئ یهامشههتاق اسههت که بر بال تسیک جان
و فراگذشتن از برخوردها   یدرون یهماهنگ یبه صعود، جستجو   لیم ی( نشانه کاروسیها)ااسطوره 

از  ینمود توانیرا م« به صهههعود لیم( »208،  1379و گربران  هی شهههوال«)اسهههت هایریو درگ
 یط «یشاعر  شعر و  ینامرئ یهابر بال»کمال را  ریاست که مس   لی. شاعر ما نست دا یطلبکمال

به  لین یرا برا اتیشههعر و ادب یذهن خود عرصههه یدر پسههتو تسیگفت که ک دیبا نیکند. بنابرا
 است.  دهیکمال برگز

 
 

 یدوستمرگ گر؛ید یعیطب یدهیمواجهه با مرگ همچون هر پد 
شاره شد فرو   چنان  گانهیکامالً با مردمان بدوی ب یعیمفهوم مرگِ طب»معتقد است که   دیکه ا

ست  ست   لیدل نیبه ا -شود یاز آن م یزاربی و هراس به منجر که–با مرگ  یگانگیب نیو ا« ا ا
س  یزهیکه غر ست. زمان  دهیمرگ هنوز در آنها به تکامل نر مرگ در ما به تکامل  یزهیکه غر یا
  «یضرورت متعال میتسل» دیخواهد بود و به قول فرو یعیبا مرگ کامالً طب زیما ن یمواجههبرسد، 

به « خاطر یتسههل» یما نوع یبرا میتسههل نیباور اسههت که ا نیبر ا دیفرو گموندیشههد. ز میخواه
 در ما ختم خواهد شد. «یدوستمرگ»همراه خواهد داشت که سرانجام به 

 :یسپهر سهراب
 « دوست من.../رابمیمرگم کنار تو، زنبق س ییکه سودا شیندیو ب »
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آن در نظر  یبرا «یکنندگ محافظت  »از جمله   یمختلف یاسهههت که نمادها    یبهار  یگل زنبق
شوال گرفته شاعر ما 316،  1379و گربران جلد اول  هیاند) ستِ مراقب و     لی(.  ست که در کنار دو ا

 او به مرگ است. یمندعالقه ینشانگر مراتبِ باال نیمحافم خود، مرگ را تجربه کند و ا
 السمان: غادة

 «لعشتُ دون أن أحیا...حیاتی تقول لموتی: أحبکَ... فلوالک  و»
و « عاشههق»اش را در قامت و مرگ یاسههت که زندگ یاشههاعر به مرگ به اندازه یعالقه

 یو خطاب به و داندیمعشوق خود م  ونیعاشق اساساً وجود خود را مد    نی. اانگاردیم« معشوق »
 «.!ستمیزیباشم، م« زنده» آنکهیب ،یدوستت دارم! اگر تو نبود»: دیگویم

 :تسیک جان
Who hath not seen thee oft amid thy store?/ Sometimes whoever seeks 

abroad may find/ Thee sitting careless on a granary floor,/ Thy hair soft-lifted 

by the winnowing wind;/ Or on a half-reap'd furrow sound asleep,/ Drows'd 

with the fume of poppies, while thy hook/Spares the next swath and all its 

twined flowers:/ And sometimes like a gleaner thou dost keep/Steady thy 

laden head across a brook;/ Or by a cyder-press, with patient look,/ Thou 

watchest the last oozings hours by hours 

 یدر انبار غله، زمان ی: گاهکندیخود احساس م اتیح ریظات دلپذلح یمرگ را در تمام تسیک
شهههاعر  یگونه حضهههورِ مرگ در زندگ نی. ایریگوهیمعطر و گاه کنار دسهههتگاه آبم   یهاکنار گل 

بوده و گذشههته از داللت بر  «ریدلپذ»حضههور  نیاسههت. ا «یگرید یعیطب یدهیهمچون هر پد»
 هست.  زین یو «یدوستمرگ» انگریبه مرگ، نما رشاع یعینگرش طب

 یو هدف زندگ جهینت یبه مثابه مرگ 

شد، فرو    گونههمان شاره  شر  دیکه ا سد یم جهینت نیمرگ به ا یرانه حیدر ت   قت،یکه در حق ر
مقصههد » کی یاسههت که زندگ نیعبارت ا نیاسههت. منظور او از ا یزندگ یجهیمرگ، هدف و نت

ست و با مرگ است که    زیدارد و آن ن «یینها  ن،ی. بنابراشود یروشن م  «یزندگ یجهینت»مرگ ا
و  «جهینت» یو در پ نندیبیم« حرکت به سههمت مرگ»دائماً خود را در حال  افرادتصههور که  نیا

 مرگ در آنهاست. یزهیو تکامل غر تیاز آن هستند، حاصل فعال« هدف»
 :یسپهر

  «گشتیم یزیچ یو اگر مرگ نبود دست ما در پ »
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را  یزیکه چ کسی همچون–ما مرگ وجود نداشت، دست ما  یکه اگر در زندگ دیگویم شاعر
ست  ست و جو م  -گم کرده ا ست  «یزیچ یدر پ» ی. ما عموماً در زندگبودیهمواره در ج که  میه

شد و ا « مقصد »و « هدف» ست. بنابرا « مرگ»جا، هدف و مقصد   نیما با ست    نیا شاعر معتقد ا
شت، وجود ند یکه اگر مرگ  یو ما همواره به دنبال هدف شد یگم م زیکردن ن یهدف ما از زندگ ا

 .میبود اتیح یبرا
 :تسیک

Season of mists and mellow fruitfulness,/ Close bosom-friend of the 

maturing sun 

شعر       تسیک سر  سرتا ست که مرگ در زندگ  نیبر ا ،«زییخطاب به پا»در  ما همچون  یباور ا
ست؛ همان  عتیدر طب «زییاپ» سمت پا  عتیطور که طبا شر ن   زییبه  ست، ب سمت   زیدر حرکت ا به 

با ا رودیم شیمرگ پ ند، یبه نظر م « زوال» یکه در ظاهر، خزان و مرگ نوع   نی.  ما در   رسههه ا
و  دهدیسوق م  «یزیحاصلخ » یرا به سو  عتیطب «زییپا» رایاست؛ ز  یضرور وجود آنها  قت،یحق
 است. «اتیح یهدف متعال» قتیدر حق نیو  ا بردیم شیپ« بلوس»ما را به سمت « مرگ»

 موجد آرامش 
ندگ  زیغرا» دی فرو به عنوان  )=«یز ندگان آرامش  برهم»اروس( را  به   کند؛ یم فیتوصههه« زن

و ما از برطرف کردن آنها احسهههاس    «آورند یرا به وجود م  ییها مداوماً تنش  »او، آنها   یدهی عق
صدا  یکار خود را ب»ظاهراً « مرگ زیکه غرا یدرحال». میکنیم« لذت» و در  «دهندیانجام م سرو

 نیاز ا ییها به نمونه   رو،شی. در مطالب پ  آورند یم دی پد  «یشهههیاند آرامش توأم با مرگ » یما نوع 
 کرد. میاشاره خواه تسیو ک یموارد در شعر السمان، سپهر

 السمان: غادة
 تقفز فی ظالم منتصف اللیل إلى البحر لتموت... و
  شههب،مهیکه ناگهان ن دهدیقرار م یخود را در قامت زن «یالموت الشههه»السههمان در شههعر  

 نی. ازدیگریمرگ م یسههوبه ،یآشههفتگ نیاز ا ییرها یو برا زدیخیو آشههفته از خواب برم انیگر
به  یما از آشفتگ  عتاًیطب رایز ند،یبیخود را در مرگ م« آرامش»است که شاعر    نیدالِّ بر ا ریتصاو 

سک  زین یزیگر نیچن لی. دلمیبریو به آن پناه م میزیگریم« آرامش» ست که   ینیهمان حالت ت ا
 .کندیم ادی« خاطر یتسل»از آن تحت عنوان  دیفرو

 :یسپهر سهراب
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را در آب/نگاه « تاج محل»نشههسههته بودم/و عکس «/جَمنا»سههاحل  یراه سههفر، رو مهین و»
 « در مرگ یحجم زندگ یشرفتگیو پ/یریاکس یهالحظه ی:/دوام مرمرکردمیم

سر آرامش، مرگ را ن    یامنظره یدر نظاره یسپهر  شا م  زیسرتا اندازه که  به همان کند؛یتما
س  یهالحظه یدوام مرمر» ست    یهیما ،یزندگ «یِریاک شاعر ا  یحجم زندگ یشرفتگ یپ»آرامش 

دو  انیم« واو عطف»را با  یوسههتگیپ نیو شههاعر ا دهدیخاطر م نیتسههک یبه و زین« در مرگ
 .دهدیم نشان یعبارت به خوب

 :تسیک
Now more than ever seems it rich to die,/To cease upon the midnight with 

no pain, While thou art pouring forth thy soul abroad/In such an ecstasy 

زمان وجودش سههرشههار از  و هم دیگویو از مرگ سههخن م شههدیاندیبه مرگ م تسیک جان
شئگ »خودش دچار  ریبه تعب ای شود یم« آرامش»  تیبه فعال دیبا زیآرامش را ن نی. اشود یم «ین

 مرگ نسبت داد. یرانه
 یریگجهینت.3          

جامعه  یتوده جیرا یهاشهههیاز اند یسههیعرب و انگل ،یرانیدر تفکر هر سههه شههاعر ا «مرگ»
. آنها نه نگرندینم مونیو نام یمنف یمقوله کی یمثابهشههاعران به مرگ به  نی. اکندینم تیتبع

 دانب زیخود را ن یمنداز عالقه یندارند، بلکه مراتب یبه مرگ از آن هراس دنیشیتنها در هنگام اند
 گموندیز« اصههل لذت  یورا» یهیدر باب مرگ، مطابق با نظر یشهه یاندمثبت نی. اکنندیابراز م

 هینظر نیدر ا دیدر وجود انسههان اسههت. فرو« تاناتوس» ای« مرگ یرانه»تیحاصههل فعال د،یفرو
ست که رانه  صا » یدآورندهیمرگ پد یمعتقد ا ستق     « واال صیخ سبت م ست و ن با  میدر وجود ما

از انفعال و  زیگر» ،«یطلبآرامش» ،«یدوسههتمرگ» ،«یطلبکمال»انسههان دارد؛  «یروانتکامل »
در اشههعار  یمتعال اتیخصههوصهه نیموارد اسههت. اغلب ا نیا یاز جمله «ییبه نوگرا لیرکود و تما

 قت،یدر حق نیما، قابل مشههاهده هسههتند و ا  یهر سههه شههاعر مورد بررسهه   یشههانهیاندمرگ
و  یعیبرخورد طب ن،ی. بنابرادهدینشههان م یآنها را به خوب «یتکاملِ روان توأم با یِشههیاندمرگ»
که آن  ردیگیمرگ در آنها سرچشمه م یرانه تیمرگ از فعال یسه شاعر با مقوله نیمثبت ا یحت

 آنها شده است. «یروان یتعال»منجر به   زین
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