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 سپهری سهراب و پور امین قیصر آثار در اندیشی مرگ تطبیقی بررسی
 

 شکوفه نوروزی

 ماهیدشت شهرستان اول متوسطه پرورش و آموزش رسمی مدیر بیجار، نور پیام دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان ارشد کارشناسی دانشجوی

 

 چکیده

رایان سیخود مشغول داشته است و سخن هیی  ییا از سیخن از مفاهیمی است که همواره اندیشۀ آدمیان را به« مرگ»مفهوم 

ها رهنگ انسانهای ففارسی از این مقوله خالی نیست. اهمیت این مفهوم آنقدر زیاد است که به عنوان یکی از مهمترین قسمت

ده اسیت. بیوها و مکاتب فکری از آغیاز تیاکنون شود. چیستی و ماهیت مرگ دغدغۀ دائمی و پرسش بنیادین انسانمحسوب می

ملیه در های مختلف فکیری از جناشناختگی و رازناکی ماهیت آن موجب پیدایش افکار بعضا متناقض درخصوص مرگ در عرصه

-اند. بییده نگریستههای فکری و معرفتی خود به این پدیپایگاه شعر و ادب فارسی گردیده است و هر کدام از شاعران با تکیه بر

چنیان درهی   است. مرگ و زندگیدگی هر انسان است و همواره فکر او را به خود مشغول داشتهگمان مرگ مهمترین رویداد زن

ه اسیت. در تر و بیشیتر از گششیتمعنی است. در شعر معاصر حضور مرگ، عمیقاند که وجود یکی بدون دیگری بیآمیخته شده

اندیشی در شعر قیصر امیین پیور و مسأله مرگوصیفی انجام گرفته است؛ سعی شده است تا ت -این پژوهش که به روش تحلیلی

 سهراب سپهری مورد نقد و تحلیل قرار گیرد.

 .سپهری سهراب پور، امین قیصر شعرمعاصر، زندگی، مرگ،های كلیدی: واژه
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 مقدمه -1

 روزی نی ک قبول که است دشوار و سخت .است انسان روحی و ذهنی معماهای ترین بغرنج از و اصلی هایدغدغه از یکی مرگ

 اگیر ببنیدی . ریدیگ ناشناخته جای سمت به سفر رخت و بکنی  ای ،یافته تعلق بدان آنچه از دل اجبار باید به که آمد خواهد

 همیه اصیلی سائلم از را مرگ بیندازی ، هازبان و هافرهنگ همه در و خرد ذوق صاحبان هنری و فلسفی و ادبی به آثار نگاهی

 و رمی  پیر گمیر است. طبیعی امری و مشترک مرگ، نام به ای مساله از آدمیان بی  همه و حیرت که چرا ابی ؛ی می آثار این

برخوردهیای  بشر، فکری مختلف هایدستگاه. است هستی مقوله ترینمحتوم و ترینصریح ترین،بدیهی حال عین در و رازترین

 ت.اس فلسفی مکاتب تمام ناگشودنی معمای مرگ. اندداشته مرگ با متفاوتی

 آن، معنای اتمواز به است تا مرگ نموده تفسیر معنابخشی و جهت در فراوانی تالش خود پیوسته اندیشه تاریخ طول در انسان

ام صحیح دمی را به اغتنالهی و تحقق رستاخی  همراه باشد آدریابد. یاد مرگ اگر با ایمان مشهبی و اعتقاد به عدالت جاودانگی را

سالم اشوایان ب رگ های که از پیهای خردمندانانگی د. توصیهعمر و برخورداری از نع  خداوند برمی ها و ضایع نکردناز فرصت

 ودن بیه میرگ دربارۀ یادآوری مرگ شده است مبین حقیقت م بور و دلیلی آشکار بر ثمرات معنوی فراوانی است که از اندیشیی

 گردد.های حق نیوش مینانگی ی از احوال ایشان نصیب انساسرگششت پیشینیان و عبرت

اندیشی از همان آغاز مورد توجه شیاعران توان گفت مرگبا نگاه اجمالی به سیر اندیشه مرگ در عرصه ادب منظوم فارسی می 

دیشیی در انأله میرگاند. مسواقع شده است و به استناد آثاری که از آنان برجای مانده است هی  یا از این دغدغه برکنار نبوده

رگ میررسی مفهیوم کند، لشا پرداختن به تفکرات ب رگان ادب گششته دراین باره و بکری هر شاعر نقشی بنیادین ایفا مینظام ف

 ود.وثر خواهد بنماید و در شناخت بهتر و آشنایی با دیدگاه فکری و معرفتی این شاعران مدر شعر آنان از هرجهت ضروری می

  و ای میبهآدمیان را به خیود مشیغول داشیته باشید. میرگ بیه عنیوان تجربیهشاید کمتر رویدادی چون مرگ ذهن و ضمیر  

 میواره در طیولباشد. انسیان هانسان به جاودانه شدن می آور است. هراس از مرگ به علت تعارض آن با میلتکرارنشدنی هراس

اندیشیی گاز مرگ اسیت. میر های او ناشی از میل به زندگی پستاریخ بشر، با معضل مرگ در چالش بوده است و تمام کوشش

ر شاعران معاصی نی  وارد شده است وهای مختلف بوده است، در حوزه ادبیات طور که مسأله اساسی تمامی ادیان و فرهنگهمان

 اند.ما ه  از این دغدغه همگانی )مرگ( برکنار نبوده

 بیان مسأله -1-1

والی گی دوباره، سو یا آغاز زند ت. اینکه مرگ پایان زندگی استهای تاریخ بشر بوده و هساندیشۀ مرگ یکی از مهمترین دغدغه

عاصر معر شاعران شاست که ذهن انسان را همیشه به خود مشغول داشته و او را به اندیشه و تأمل واداشته است. این اندیشه در 

جتمیاعی و ابییان نیوعی ییأس بیشترین توجه به مرگ در ادبیات ما، در دورۀ معاصر اسیت کیه  ؛ ونی  رسوخ زیادی داشته است

ان برجسیتۀ پیور و سیهراب سیپهری کیه از شیاعرفلسفی است و نمود منفی دارد. در این مقاله نمود مرگ در اشعار قیصر امین

 ه بییان مسیألهگیری از عناصر بیانی و زبان سیلیس بیپور و سهراب سپهری با بهرهمعاصر هستند، بررسی شده است. قیصر امین

 پردازند.مرگ می

 

 اهداف تحقیق -2-1

-لعیۀ زمینیهمطاو  پور و سهراب سیپهریاندیشی در آثار قیصر امینهدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی پدیده مرگ و مرگ

بررسی  همچنین و سهراب سپهری پور وادبی قیصر امین ذهنیت در زندگی و مرگ مفهوم گیریشکل در تجربی و عاطفی های

 .است دیدگاه مشترک این دو شاعر
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 های تحقیقپرسش -3-1

 در این پژوهش به دنبال یافتن سواالت زیر هستی :

 یابد؟پور و سهراب سپهری چگونه جلوه میپدیده مرگ و زندگی در اشعار قیصرامین 

 می ان شباهت مضامین و افکار این دو شاعر در زمینه مرگ و زندگی چگونه است؟ 

 های تحقیقفرضیه -4-1

 ی مرگیی کیه های روزمره و همیشگی و دیگرشود: زندگی و مرگدو صورت پدیدار میعار دو شاعر بهمرگ و زندگی در اش

 برای رسیدن به زندگی حقیقی و جاودانه است.

 آن دو در  ها و زبان شعری دارای اندیشه مشترکی هستند کیه موجیب ن دیکیی مضیامیناین دو شاعر معاصر در راه آرمان

 .زمینه مرگ و زندگی گشته است
 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -5-1

 دگان بسییارمسأله مرگ موضوعی است که به طور عام در بین همه علوم و به طور خاص در اندیشه ادیبان و شیاعران و نویسین

ز مهمتیرین امورد توجه قرار گرفته است و با رویکردهای فکری متفاوتی به آن نگریسته شده اسیت. از جنبیه دیگیر میرگ نیی  

ن را آو بیه نیوعی  انیدها در مقاطع زمانی و مکانی خاص خود و در طول ادوار تاریخ به آن اندیشیدهه تمام انسانمسائلی است ک

انید. تهار خود پرداخپور و سهراب سپهری به این مسأله مه  در آثاند. شاعران معاصر نی  از جمله قیصرامینرقیب زندگی دانسته

تیه نشیده تا کنون به صورت تطبیقی در شعر این دو شاعر بیه مسیأله میرگ پرداخ اهمیت و ضرورت این نوشتار درآن است که

 است.

 پیشینۀ پژوهش -6-1

سیت و بیا مسیبوق بیه سیابق نی« پور و سهراب سپهریاندیشی در آثار قیصرامینبررسی تطبیقی مرگ»پیشینۀ پژوهش درباره 

ی، کتیاب ییا هی  تحقیقی ...و Noormagsو سایت  Irandoc بررسی و مراجعه به سایت کتابخانۀ ملی و پایگاه اینترنتی معتبر

های معتبر اینترنتیی انجیام ها و سایتبا جستجویی که در کتابخانه است.صورت تطبیقی دیده نشدهای در این زمینه بهنامهپایان

 بندی شده است:تقسی  هایی را که در این زمینه به صورت مج ا انجام شده است، در دو دستهگرفته است، مقاالت و پژوهش

 پور انجام گرفته است.هایی که درمورد قیصر امیندستۀ اول: پژوهش

فصیلنامه  نیژاد،(، مهدی فیروزیان، نسیی  عظیمیی1392، )«پور دردورۀ نخست شاعریمفهوم مرگ ن د قیصرامین»مقاله   -

 .49-73ام، صص پژوهشی زبان و ادبیات فارسی، شماره سیعلمی

 (، کبیری روشینفکر، کبیری1390، )«اندیشیی درشیعر محمیود دروییش و قیصیر امیین پیورطبیقی ژرفبررسی ت»مقاله  -

 .99-130صص  ،2ذوالفقاری، فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی کرمانشاه، سال اول، شمارۀ 

 حامید موسیوی(، مصیطفی گرجیی، 1393، )«بررسی و تحلیل مفهوم معنیای زنیدگی در اشیعار قیصیر امیین پیور»مقاله  -

 .135-156صص  ،230 ، شمارۀ67 سال نشریۀ زبان و ادب فارسی، جروکانی،

فصیلنامه  رجیی،(، مصطفی گ1387) ،«پور، دردهای پنهانیبررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار قیصر امین»مقاله   -

 .107-129 ، صص20 های ادبی تهران، سال پنج ، شمارهپژوهش

ش طبیعیت، آرایی یبیافر (،1394، )«پور بیا تکییه بیر ادب پاییداریعار حسین من وی و قیصرامیننمود مرگ در اش»مقاله  -

 .21-42، صص 29 پژوهشی بهارستان سخن، سال دوازده ، شمارۀ فصلنامه علمی

 هایی که در مورد سهراب سپهری انجام گرفته است.دستۀ دوم: پژوهش
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 سهرابو اخوان ثالث زاد، فروغ فرّخ اشعار بر تکیه با معاصر شعر در آن ببازتا و مرگ و زندگی»ارشد نامه کارشناسیپایان -

 .اردبیلی محقق (، آذر خانی، دانشگاه1389، )«سپهری

 داودخیانی، ینیورا  نیوروز (،1391) ،«فرییدون تیوللی و سیپهری سیهراب اشعار در مرگ تعابیر و تصاویر معانی،»مقاله  -

 .185-198صص ، 18شماره  ،ده  سال ه سیستان و بلوچستان،دانشگا غنایی، ادب پژوهشنامه فصلنامه

کری، مهدیه پراک، زهیرا غرییب حسیینی، جلییل شیا (،1393، )«بررسی مصادیق ابدیت در اشعار سهراب سپهری»مقاله  -

 .41-68 ، صص35 شمارۀ ،17سال نشریه ادب و زبان دانشکده شهید باهنر کرمان، 

، «سیهراب سیپهری و ثالیث اخیوان مهیدی شیعر در میرگ شناختی مفهوموانر بررسی شعر در مرگ روشن سایه»مقاله  -

 .دشتمرو واحد اسالمی دانشگاهی دانشگاه آزاد جهاد اطالعات مرک  فروزانی، فرزانه و کوچی (، سکینه مرادی1387)

 

 ی تحقیقشیوه -7-1

بیرداری از موضیوعات میرتب  و نیی  شوصیفی است. نگارنده ابتیدا بیه فیت -نوع روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی

بیه تلفییق و  بیرداریپور و سهراب سپهری پرداخته و بعد از اتمام فیشاندیشی در آثار قیصرامیناستخراج ابیات مرتب  با مرگ

 هایگیرینتیجیهانجام شیده در ایین آثیار  هایبررسیسپس به تج یه و تحلیل مطالب پرداخته و در پایان از بندی آنها و دسته

 .الزم به عمل آمده است که در ادامه از نظر خواهد گششت

 جامعه پژوهش -8-1

 جامعه پژوهش در این تحقیقی مجموعه آثار قیصر امین پور و سهراب سپهری است.

 بحث و بررسی -2

 مفهوم لغوی و اصطالحی مرگ -1-2

رای کسیی شن، چی ی است کیه شیاید هرگی  بیاما در آن سوی این مفهوم رو؛ زندگی مفهومی روشن دارد ۀمرگ مانند واژۀ واژ

ن ن تعرییف درعییپیشیرد؛ اییدنیا با مرگ پایان میی« الدنیا یتهالموتٌ غا»مرگ پایان زندگی است.  .درست و دقیق آشکار نباشد

هیا، تیالش هیا،مسیللیتۀ رسد. مرگ به همترین تعریف مرگ است به هرسان زندگی دنیوی با مرگ به پایان میسادگی، واقعی

اسیت.  کشد. مرگ درنظر اهل حکمت و معرفت به صیور گونیاگون تعرییف شیدههای دنیوی انسان خ  پایان میو هدف رزوهاآ

 از نقیل مشاهی،)ذخیره خوارز «.اندباطل شدن قوت حیوانی و حرارت غری ی دانسته» :طبیعی نگریسته طبیعیون آن را از منظر

 .دهخدا، ذیل مرگ(ۀ ناملغت

لیی، بیاز ک( حیات از مشخصات مرگ ی )سوخت وسازفرایندهاۀتوقف هم»مرگ آمده است:  ۀی در تعریف واژفارس ۀدر دانشنام 

 (ذییل میرگ )دایره المعارف مصیاحب،« ترین تعریف برای مرگ است.این طبیعی ؛ وایستادن قلب و دستگاه تنفس از کار است

یین لیق بیه بیدن و امفارقت روح است از بدن و تجیرد او از تععبارت از »اند: تعریف آن گفتهر برخی دیگر با دیدگاهی عرفانی د

 .(1378:426الهیجی، )« .موت شامل جمیع حیوانات است

 وی و فنیا درمادی و طرد قیود و عالیق دنیوی و توجیه بیه عیال  معنیۀ در اصطالح عرفا به معنی خلع البس»به طورکلی مرگ، 

 ی از میرگ کیه ازدوم از تعریف به حالت خاصۀ این گون .(ذیل واژهعرفا، فرهنگ اصطالحات)« ذات، آمده است. صفات و اسماء و

 ت.در این حالت مرگ شامل حیات دنیوی و حواس ظاهر اس ؛ وشود؛ اختصاص داردآن به مرگ اختیاری نی  تعبیر می

 ایم رعه را دنیا این و ددانننابودی نمی را آن پس شود؛می یاد «توفی»به  آن از قرآن در که است روح گرفتن بازپس یا مرگ

ماننید: ارسیطو،  روحییون. و میادیون روحییون شوند:می تقسی  دسته دو به مرگ مسئله این در فیلسوفان گویند. آخرت برای
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 مرگ که مادیون و روح معتقدند جاودانگی و به دانندنمی نابودی را ندارند، مرگ قبول را جسمانی معاد ... ،سینا مالصدرا، ابن

 مرگ حتی که ندارد را قبول روح مرگ نه تنها که اونامونو نام به اسپانیایی فیلسوفان از یکی کنند.می معنا و نیستی دینابو را

 چهار در بردمی کار به ادامۀ خود برای منفرد موجود هر که تالشی»گوید: می و اندیشدجاودانگی می به او پشیردنمی ه  را تن

 .(38:1391 )اونامونو،« است. زمان نهایت چوب به چهار در نیست زمان از کوتاهی برهۀ چوب

 اهمیت مرگ اندیشی -2-2

تربیتیی  زییرا ییاد میرگ اثیرات روحیی و ؛های فراوانی نسبت به یادآوری مرگ و آخرت شیده اسیتدر دین مبین اسالم توصیه

-ر انسان آسیان مییبها را دارد و تحمل سختیمی های دنیوی بازها و لشتور شدن در هوسانسان را از غوطه ؛ وای داردسازنده

، میرگ را بیه شناختن خود و جهان پیرامون خیود داشیته اسیت گیتی نهاده و سعی درۀ سازد. بشر از همان ابتدا که پا به عرص

طبیعیت  انوننسان و قاطوری که باید پدیده مرگ را ذاتی ای آشنا و نه بیگانه از حیات، با خود همراه دیده است بهعنوان پدیده

 آدمی موجودی است اندیشمند و مردنی که مرگ آگاهی ریشه در ذات او دارد. او دانست.

ی بیه وشیود تیا جستجو و کاوش آدمی در باب مرگ و شناخت آن، از آن جهت ضروری و ناگری  است که این تکاپو باعیث میی

پیی  ه ضیرورت آنبیرویی خود را با مرگ باالتر بیرده و معنایی بسی ژرفتر از هستی خود دست یابد و از طرف دیگر توانایی رویا

یگیر برمیرگ های درونی خویش فیائق آیید و بیه عبیارت دهتواند بر ترس از مرگ و تمامی دلهربرد، در این صورت است که می

 پیشدستی کند و وجود خود را که اساساً در نیستی ریشه دارد از آن بیرون بکشد.

 یاد مرگ -3-2

 (156بقره/«.)وّ انِا الِیهِ راجِعون لِلَّهِ إِنَّا قَالُوا مُصِیبَۀٌ أَصَابَتْهُ ْ اإِذَ الَّشِینَ»

وه عنِّید ن ذِکیرِ تمِیند الغِنی هِّدمیه وّ اِکرِ تمِّوه عِّالدُنیا ذّحصُ الشِنّوبّ یّ هِد فِی وّ اّذکِّر المِوت فِاِنّه یّمُکثِّر اّ»فرمایند: پیامبر اکرم )ص( می

بیه هنگیام  دهید اگیرش مییزداید و آزمندی به دنیا را کیاهمرگ را بسیار یاد آرید یاد مرگ گناهان را می«    بعِیثِکِضاکالفقِّر ارِ

تیان زندگی ، شما را ازکاهد و چنانچه به وقت تنگ دستی از آن یاد کنیدتوانگری مردن را یاد آرید از اهمیت دنیا و اندوه آن می

 در نهج البالغه مشاهده می شود:هایی کند، چنین سفارشخرسند می

. )رزم ی غفلیت از آنکین  بیه ییاد کیردن از میرگ و کمیشیما را سیفارش میی«   بِیشکِّر المِّیوت وّ اقیاللِّ الغّفّلیه عّنیهُاُوصِیکِ»

توار جیای و در دژهیای اسی( انسان هر کجا باشد و به هر مأمنی پناه برد و ا78)انبیاء/« موتکِل نّفسّ ذائِقّه الُ. »(323:1369جو،

 چشد.گ یند عاقبت مرگ او را درمی یابد و ناگ یر طع  آنرا می

عت ورداران شیریداران را تاج کبریا و کرامت به دروازۀ مرگ بر سر نهنید برخیای درویش! هی  وقت ع ی تر از مرگ نیست، دین

است و  مر زوار حقالملا قیامت است و متوقیع دولت به در مرگ خواهند یافت. مرگ حری  ال ا  اال ا  است مرگ آستانۀ دار

 (.347:1370)میبدی، مرک  ع  عارفان است و مطمعنه ارواح مقربان.

ا و ضایع هح از فرصتالهی و تحقق رستاخی  همراه باشد آدمی را به اغتنام صحییاد مرگ اگر با ایمان مشهبی و اعتقاد به عدالت

وری دربیارۀ ییادآ های که از پیشیوایان بی رگ اسیالمهای خردمنداننگی د. توصیهانکردن عمر و برخورداری از نع  خداوند برمی

ششیت مرگ شده است مبین حقیقت م بور و دلیلی آشکار بر ثمرات معنوی فراوانیی اسیت کیه از اندیشییدن بیه میرگ و سرگ

 گردد.های حق نیوش میانگی ی از احوال ایشان نصیب انسانپیشینیان و عبرت
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 پور و سهراب سپهری و آثار آنانیصر امینمعرفی ق -4-2

زفول است. وی تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود جایی بین شوشتر و د« گتوند» در 1338پور متولّد دوّم اردیبهشت قیصرامین

سیی ارشناسی کارشناسی و در رشتۀ زبیان و ادبییات فدر رشتۀ جامعه»را در گتوند و دزفول به پایان برد و سپس به تهران آمد 

 شاخی 1376ن در سیال ارشد را به اتمام رسانید و دکترای خود را نی  در رشته زبان و ادبیّات فارسی از دانشیگاه تهیراکارشناسی

بیه  1382آغیاز کیرد. درسیال  1358( وی فعالیّت هنری خود را از حوزۀ اندیشه و هنراسیالمی درسیال 9:1378محقق، «)کرد.

کیه بخیش عمیدۀ « تنفّس صبح»ی شعرش را با عنوان اولین مجموعه»فارسی انتخاب شد. عنوان عضو فرهنگستان ادب و زبان 

وّمیین منتشیر کیرد و در همیین سیال د 63آن غ ل بود و حدود بیست قطعه شعرآزاد، از سوی انتشارات حوزۀ هنیری درسیال 

« ازار فرسیتاد.بلیغات اسالمی به بیتوس  انتشارات حوزه هنری وابسته به سازمان ت« در کوچه آفتاب»مجموعۀ شعرش با عنوان 

 (.162:1381)قاسمی، 

آید که شیاعر یتوس  انتشارات برگ وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی به بازار م« منظومه ظهر روز ده » 1365در سال 

سیال  .گییردر میای ظهرعاشورا، غوغای کربال و تنهایی عشق را به عنوان جوهره سروده بلندش درنظصفحه 28دراین منظومه 

از وی منتشر  از سوی انتشارات سروش« گ یده دودفتر شعر»با عنوان « در کوچه آفتاب»و « تنفّس صبح» برگ یده دو دفتر 69

تری از شعر و ادبییات دهد. دراین مرحله او به درک روشنپور را بازتاب میتحوّل کیفی و کمّی امین «های ناگهانآینه» شود.می

 (.249:1390کاظمی،  رسد. )ر.ک.می

از سوی انتشارات مروارید منتشرشد  81پور بود که درسال درآن برهۀ زمانی جدیدترین کتاب امین« ها همه آفتاب گردانندگل»

رغ  تمایلش از سردبیری سیروش نوجیوان اسیتعفا علی 1382درسال های متعدد رسید و با استقبال خوبی روبرو شد. و به چاپ

ی کیرد و بیه کارهیای پژوهشیدر فرهنگستان زبان و ادبیّات فارسی، در دانشگاه تهران و ال ّهرا تیدریس میداد و ضمن عضویت 

بیا راهنمیایی اسیتاد خیود « سنّت و نیوآوری در شیعر معاصیر»ی خود با عنوان با دفاع از رساله 1376مشغول بود. وی درسال 

 1386بسیتان تاآخرین دفتر شعر او بیود کیه « دستور زبان عشق» شفیعی کدکنی موفّق به اخش مدرک دکترا از دانشگاه گردید.

و  اعران بی رگمنتشر شد و مورد استقبال بسیاری از منتقدان قرار گرفته بود. او شاعری ب رگ و مردمی بود، ایین سیخن را شی

پیور، بیر اثیر ه امینست کیها حاکی ازآن ا(. شنیده249 دهند. )همان:اند گواهی میمردمی که از آخرین کتاب او استقبال کرده

های برد و در این تصادف کلییههای مختلف رنج میدر راه شمال صورت گرفته بود، همواره از بیماری 1378تصادفی که درسال 

فیت. گدارفیانی را وداع  1386ماه سیال خویش را از دست داده بود و پس از چندین بارعمل جرّاحی و دیالی م سرانجام در آبان 

 و جایگاهش آباد باد.روحش شاد 

 لگیراف کاشیانت و پست ادارۀ کارمند سپهریسهراب اسدا   پدر .آمد دنیا به در کاشان 1307 مهرماه 15 در سهراب سپهری 

 دبستان در و دخو هنردوست خانوادۀ در کنار را ابتدایی تحصیالت سپهری، سهراب بود.« ایران فروغ»جبین  ماه مادرش، و بود

 انشیکدۀد نقاشیی رشیتۀ در پرداخیت. بعیدها آموزگاری به مقدماتی، دانشسرایی از دورۀ پس . ویگشراند« شهیدمدرس»خیام 

 سییاییآ و کشیورهای اروپیایی در هنیری سیفرهای و نقاشیی شیعر، بیه فعاالنه 1332 سال داد. از تحصیل ادامه زیبا هنرهای

 شیینقا و شیاعری هنیر دو کیردن تیوأم بیا که است دستی چیره نقاش و شاعر سپهری ( سهراب225:1381 )روزبه، پرداخت.

 هر سازد. نمایان شاعران، میان در ه  و نقاشان میان در ه  را خود آوازۀ و نام که وجودآورد به را جدیدی سبا است، توانسته

 گیرد.می اوج اشعار سپهری زیبایی مدتی از بعد زیبا نیستند؛ امّا و قوی بسیار سپهری اولیّه اشعار چند

 تأمّیل در و شدنبا دست دو انگشتان شمارۀ از پیش شعرمعاصر، آسمان اوج در سپهری پروازهای زیباترین اوّل، شمار در یدشا»

 کیالم، ابدیّت رودخانۀ در گمانبی مسافر، و سب  و حج  آب پای صدای مجموعه سه سرودن با او امّا و نرسد ه  بیست به دوم

 سیفر میا زمان رشع کاروان پیشاپیش هنر، در کشت ار دیگران و اخوان و شاملو و فروغ و نیما دوشادوش و ماند خواهد جاودانه

 (.41:1375 )ثروتیان، «فارسی. مکتوب ادبیّات های افق بی کرانِ تا سرسب  و خوش سفری کرد، خواهد
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 ،1340 هاندو شرق 1340 آفتاب آوار 1332 هاخواب ، زندگی1330 رنگ مرگ های،مجموعه از عبارتند سپهری سهراب اشعار

میع ج« هشت کتیاب»عنوان  تحت کتابی در که 1356 نگاه ما هی  ما ،1346 سب  ، حج 1344 ، مسافر1343 آب پای صدای

 درگششت. تهران پارس بیمارستان در 1359 سال ماه اردیبهشت اوّل در سپهری سهراب سرانجام، .است شده آوری

 مرگ از دیدگاه قیصر امین پور -5-2

تیی ل خیود فراغار تعلقات جسمانی است. اگر احیانا حالی و مجالی دست دهد که از این غوغا برکنار نشست و به خییابشر گرفت

رانۀ دمیاغ تازد وحشت مرگ و هراس تنگنای گور و لحد است که همچون بوم شوم در وییافت نخستین دشمنی که بر سر او می

 میین ماسیت.که از مرگ چاره نیست، اجل محتیوم خیواه و نیاخواه در ک انگی  آنسایۀ هول او می نشیند و بر سراپای وجودش

د و تنهیا شیو(. وحشت و مرگ مختص به طبقۀ خاصی از افراد انسانی نیست؛ بلکه همه افراد را شیامل میی785:1369 )همایی،

 کنند.یماستقبال  عارفان دید دیگری نسبت به این مرگ دارند و آن اینکه نه تنها از مرگ وحشتی ندارند؛ بلکه از آن

ا پلیی د، او مرگ رپردازپور که از شاعران برجسته انقالب و جنگ است با بیانی زیبا و سلیس به بیان مسأله مرگ میقیصر امین

ل بیه عشیقی داند که اصل زندگی است و در تفکر او این پدیده رستاخی ی سب  برای رسیدن و نییبرای رسیدن به حقیقتی می

ویی کرد؛ جتوان پیست. او در اندیشه و اشعارش دو دیدگاه دربارۀ مرگ و غلبه بر هول و هراس ناشی از آن میابدی و جاودانه ا

دانید؛ چنیین یمیداشتن یا زندگی آرام را در گرو تن دادن به موت اختیاری و تیرک تعلقیات « توانیتو می»پور در شعر امین

 شود:مرگی سعادتی است که نصیب همگان نمی

 امیینتیوانی ییا ذره، ییا مثقیال/ مثیل مین بمییری. )های سال مردم/ تا اینکه یا دم زندگی کردم/ تیو مییمن سال-

 (.29:1390پور،

د. او خود خواهد ش آورد که باعث حضور همگان در ن د خدایداند؛ بلکه آن را اصل بقا به حساب میوی مرگ را نه تنها فنا نمی

قی ابیدی و داند که اصل زندگی است و پدیده مرگ، رستاخی ی سب  برای نیل به عشیمرگ را پلی برای رسیدن به حقیقتی می

 به مرگ و زندگی جاوید و ابدی اشاره دارد:« نه گندم و نه سیب»جهانی جاودانه است. او در شعر 

 ا را بیه هگر این روزدی شمار نام شهیدانت/ هابیل را که نام نخستین بود/نه گندم و نه سیب آدم فریب نام تو را خورد/ از بی

سیت!/ نیامی اامت ضرورتی نآوری/ هابیل نام دیگر من بود/ نام تو نور، نام تو سوگند/ نام تو شور، نام تو لبخند/ در تلفظ یاد نمی

 (.269برای مردن نامی برای تا ابد زیستن/ نامی برای بی که بدانی چرا گاهی گریستن )همان،

گی پایان زند واجه است و برای یافتن پاسخی برای آن پیوسته در تالش است. مرگ نقطۀانسان در باب مرگ با ه اران پرسش م

 ن است:آرود. به اعتقاد شاعر با مرگ پاسخ تمام سواالت انسان دربارۀ ماهیت و چگونگی شمار میمادی و اوج آن به

 ار هنوز/ مگیر یشه/ ه ار بنرفته/ ه ار بار هم ه ار خواهش و آیا/ ه ار پرسش و اما/ ه ار چون و ه اران چرا بی زیرا/ ه ار راه

 (.42:1386 پور،)امین تو ای همه هرگ !/ مگر تو ای همه هی !/ مگر تو نقطۀ پایان/ براین ه ار خ  ناتمام بگشاری!

-ین مب  راز گفتبا زبان س« »شکفتن»اشاره می کند و زندگی را « راز زندگی»در شعر بعدی خویش با زبانی زیبا و شنیدنی به 

جیح ا بر غنچه تربیند، بالیدن، از خویش در آمدن، نه درخویش پیچیدن در یا کالم، گل رآری او زندگی را شکوفایی می« داند

 دهد.می

 زندگی گل به خنده گفت /ای درون خود نشستن استلب ز خنده بستن است/ گوشه «:زندگی»: غنچه با دل گرفته گفت :

رده اسیت. بیشیتر ز غنچیه پیاره کی /گل یکی دو پیرهن هر چه باشد او گل است /«گفتن استبا زبان سب ، راز » /شکفتن است

 (.9:1386 پور،)امین

 به دشوار بودن مرگ و سهل بودن زندگی اشاره دارد:« راز پرواز»او در شعر 
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 همچییییون رود ناآرام، زین کرانه کوچیدن    ای خوشا خروشیدن، جاودانه جوشییییییدن

 سرخوش ازسماعی سرخ، عارفانه رقصیدن    ای خونینخلسه مست د رفتن،ای خوشا زخو

 جوانه روییدن چون مثل غنیییییچه خندیدن،    معنی شکوفایی اسییت، ترجمان واالیی است

 یگانه را دیدن آن مثیییییل مرگ دشوار است،    مثل زندگی سهل است، چش  بستن و خفتن

 (.405:1390پور،)امین        

ر در آن نیه در است کیه شیاع« دستورزبان عشق» ویژه در دفترپور بهو مرگ اندیشی یکی از مضامین پر بسامد آثار امینمرگ »

د گیررار میسطح خرد و فردی که در سطح کالن است. در این حالت که زیرساخت شعر در ارتباط ن دیا با عنصر درد و رنج ق

 )گرجیی، «گویید.دی و جهانی و بشری است که از زبان انسان نوعی سیخن مییو منِ سخنگوی در متن نه منِ فردی که منِ فر

ه والدت کرود، جشنی (. در این مجموعه نمود مرگ با یا یأس فلسفی از زندگی همراه است شاعر به جشن تولد می73:1387

 آورد:و زندگی است؛ اما سر از مجلس خت  درمی

 ر از مجلس خت  درآوردمچرا س    مرا به جشن تولد فرا خوانده بودند

 (.21:1390پور، )امین        

 شیودینه میپنشیند که شاعر بعد از دهۀ جبهه و جنگ و بعداز روی آوردن به مرحلۀ شا و تردید ک  ک  دردهایی بر دلش می

ینش بیه میرگ آخربخشد مگر صداقت و راستی مگر درد جاودانگی عشق. او در آثار ها را هی  چی  بهبودی نمیو جای این زخ 

ی شیروع ز همان ابتداداند. او ادرمانش میداند؛ زیرا تنها رفتن را تسکین دردهای بیاندیشد و آن را چارۀ همۀ دردهایش میمی

 سُراید:اش میاش، زندگی شاعرانهخواست شهید شود امّا شاعر شد. سپس در دهۀ دوّم زندگانیجنگ می

 ه پیس از کن  کیاحساس می /!حسّ مرگ زیسته باشییا روز/ بی سراسر عمرته درآنکبی خواهد/مُردن چقدر حوصله می

 (.30:1372 پور،)امین .شومیا روز دیوانه می /عاقبت مرگ

نفس صیبح از مجموعیه اشیعار تی« لبان مرگ»خواهد. او در شعر قیصر مرگ را برای خود هدفی دینی و اجتماعی و سیاسی می

 اینچنین آورده است:

 وی  از آنکیه نشیبوسیی / درییا، درییا، اگیر زمیا برگیرنید/ کی  مییه و آوخ و افسوسی / یا شوق لبان مرگ را میما دشمن آ

 (.447:1390پور،اقیانوسی . )امین

 یی / سیری بیه ها سری ب نی / ز داغ با دل خود حرف دیگری ب نی / به یا بنفشیه صیمیمانه تسیلیت گیوبیا به خانه آالله

 ه نیت خیوبیتمام حج  قفس را شناختی ، بس است/ بیا به تجربه به در آسمان پری ب نی / اگر چ مجلس سوگ کبوتری ب نی /

 (.406 )همان، است زیستن اما/ خوشا که دست به تصمی  بهتری ب نی .

رگ سُراید و مگوید، باز از رفتن میهای ناگهان از آمدن ناگهانی مرگ سخن میاز مجموعۀ آینه« حسرت همیشگی»در شعر نو 

 آدمی خیود را یابد. این حکایت همیشگی بیش از آنکهداند که در طول زندگی موجودات نمونه عینی و عملی میرا حکایتی می

 گیرد:برای شنیدن آن آماده کند، او را فرا می

 شیوی/ اخبر بیکنی/ وقت رفتن است/ باز ه  همان حکایت همیشگی!/ پییش از آنکیه های ما هنوز نا تمام تا نگاه میحرف

 (.48-49:1372،پور)امینشود! شود/ آی ... ای دریغ و حسرت همیشگی!/ ناگهان چقدر زود؛ دیر میلحظۀ ع یمت تو ناگ یر می
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ر ود تحت تیأثیخیابد، او در اشعار نخستین شاعر معتقد است که پس از مرگ در جهانی برتر و دیگرگونه به جاودانگی دست می

بیه  ییابیبیرای دسیت طبیعی و راهییای ماوراءرو مرگ را پدیدهگوید. از اینو عاشقانه سخن می فضای انقالب، از مرگی عارفانه

ست ود و آماده ارشتابد؛ قیصر از مرگ هراسی ندارد و با شتاب به سوی آن میداند و مشتاقانه به دیدارش میحقیقت مطلق می

ه و تجربیه آید چون آب، آن را بنوشد حتی اگر چون دوزخ گرم باشد. او مرگ را را یا حماسیهر وقت که مرگ به سراغش می

ا ایین ه و تشخیص زیبگیری از کنایرود و با بهرهوار به سویش میکند و شیفتهخدا( قلمداد میمعشوق )پاک اشراقی در قربانگاه 

 کشد:شیفتگی را به تصویر می

 دیدار تو را به شوق خواهییی  کوشید    پیراهنی از شتاب خواه  پوشید

 ای مرگ، تو را چو آب خواه  نوشید    گر آتش صید ه ار دوزخ باشی

 (.426:1390پور،)امین       

پور وصال به خدای تعالی است که معشوق حقیقی است؛ بسیاری از شاعران فارسی به مرگ به عنوان رهایی از مرگ برای امین 

-تلخیی هیا وه خوشیدانند. اینان دنیا را با همرنج و عشاب است، نگریسته و آن را آرامش نهایی می کالبد دنیوی خود که عامل

د یسیت؛ بلکیه خیونکنند. از این رو مرگ ن د آنان نه تنها منفیور و مکیروه شماری می هایش رها کرده و برای لقای الهی لحظه

 داند:ریدن را تنها راه وصال به جانان میمرگ و از خود ب« رفتن، رسیدن است»زندگی است، او در شعر 

 ای است، رفتن رسییدن استساحل بهانه موجی  و وصل ما، ازخود بردن است

 شمعی  و اشا ما، در خود چکیدن است    تا شعله در سری ، پروانه اخیییگری 

 پروانه بال ما، در خون تپییییییییدن است    پری ، از فوج دییییییگری ما مرغ بی

 اعجاز ذوق ما، در پرکیییییییشیدن است    کشی  و بال، بر پردۀ خییییییالیپرم

 آییییییییییین آیینه، خود را ندیدن است    ای ز خویشما هی  نیستی ، ج  سایه

 پاسخ همیییییین تو را، تنها شنیدن است    گفتی مرا بخوان، خواندی  و خامشی

 و درد ما، از کال چییییییدن است خامی     درد و غ  است، چیدن رسیده رابی

 (.352 )همان،         

 داند که فردا و شاید امروز او را در یابد.شاعر در نوبت مرگ نشسته است و می« نوبت»در شعر 

 ای ب رگ/ جهان را آخر بیه کیام نگ آسیاب نان/ چون لقمهس -چرخد/ دندان گرد سنگو آسیاب نان آسوده/ همچنان می

خمییازه  ای / و لحظه لحظه نوبت خودرا/خواهد خورد ما ایستاده /–مام ما را ت -هد برد و بوی حسرت نان/ ما را خویش برد/ خوا

 (.69:1372 پور،کشی / شاید همیشه نوبت ما فرداست! )امینمی

گ و چهیرۀ میربیه شیگفت بیودن « وداع»شیود؛ او در شیعر پور یافت مییموارد بسیاری از اندیشۀ نفرت از مرگ در اشعار امین

 نامطلوب آن اشاره دارد:

 رگ میکیه  تیابآهنگ وداع و ترک یاری داد/ گویی که سرشگفت کاری دارد/ بر دوش گرفته جان چو بیاری سینگین/ بیی

 (.423:1390 قراری دارد. )امین پور،
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 سُراید:بیتی را برای مرگ می« آبروی آب»او در غ ل 

 یل رفتگان بشمارید و بگشریداز خ    ما را به حال خود بگشارید و بگشرید

 (.104:1372پور،)امین       

ار سینگ تمیام را بخواهد که این گوید و از او میبا مرگ سخن می« ه ار»شاعر بعد از تکرار کلمۀ « آخرحرف»در شعر نیمایی 

 بگشارد.

 ر تیو ای همیه ش و اگر/ مگکرده، ه ار کاه ار خواهش و آیا ه ار پرسش و امّا/ ه ار بود و نبود، ه ار شاید و باید/ ه ار کار ن

و/ سنگ تمام تاین میانه آخر/ درهرگ / مگر تو ای همه هی !/ مگر تو نقطۀ پایان/ بر این ه ار، خ ّ ناتمام بگشاری!/ مگر تو ای دم

 (.43:1372 پور،بگشاری! )امین

ز یند و همیشه ابتر میخود را به مرگ ن دیا چشد، یا گامکند و کشش عشق را میها را باور میقیصر هر کجا که تپش ثانیه

 رسد.پرسد که آیا کی؟ آن لحظه سر میخویشتن خویش می

 سُراید:می« هالحظه »در شعر 

 لحظۀچش  وا کردن من/ از نخستین نفس گریه/ در دوّمین صبح اردیبهشت سیی و هشیت/ تیا سیی و هشیت اردیبهشیت 

 .(50:1372 پور،های دیگر امّا تا کجا باد؟/ تاکی؟ )امینلحظه پیاپی/ پیاپی!/ عین یا چش  بر ه  زدن بود/

 زند حتّی اگر نرسیدن .از رفتن حرف می« امّا همیشه»همچنین در شعر 

 (.55:1372 پور،آید/ رفتن/ همیشه رفتن/ حتّی همیشه در نرسیدن/ رفتن! )امینامّا همیشه/ از ریشۀ همیشه می 

وزی خواهید اشعارش نمود دارد؛ مهمترین نمود مرگ در شعر او این است که سیرانجام ر اندیشۀ قیصر نسبت به خود مرگ در 

از ایین  کنید وبات میتفکّر مرگ اندیشی او را برای ما اث« مرگ»رسید. در مجموعه گلها همه آفتاب گردانند، شعری عیناً با نام 

 رسید. اورا مییباشی  اما روزی هر جا که باشی مرگ فاعتنا گوید که ما ممکن است مرگ را درک نکنی  و به آن بیحقیقت می

 ها از مرگ سخن رانده است:در مقام تنبه و هشدار، از غفلت برخی انسا

 (.58:1386 پور،یابی! )امینیابی / امّا تو ناگهان/ همه را در میما/ در تمام عمر تو را در نمی 

فته اسیت کیه گوید.گویی باوری به او گحافظی با روزگار سخن میبه وضوح از دل کندن زندگی و خدا« خداحافظی»در شعر نو 

 چند سال بیش فرصت نداری.

 ن کیرامیواج بییباور نمی کن / که ناگهان به سادگی آب/ از ساحل سالم/ دل بر کن / تا لحظه لحظیه در دل درییای دور/ ا

 (.64 دقایق را پارو زن ! )همان،

رگ و پاییانی او می پور به دلیل سانحه تصادف در دفترهیایکند. در اشعار قیصر امیناو حتّی در سبا سنّتی نی  از مرگ یاد می

ا و بیه صیورت یی شوداش بسته میداند و انسان با مرگ پروندهگشر عمر مکرر و پربسامد است و مرگ را نقطۀ پایان آرزوها می

 «:های کاغشیدر شعر لحظه» شود.ها میآگهی ترحی  در روزنامه

 خواهد بست روزی، باد خواهد بردباری   خاک  ام را با غبار آرزوهاروندهعاقبیییت پ

 ها نامی ازما یادگاریستون تسیییییییلیّت    در  روی می  خالی من صفحۀباز حوادث

 (.96:1386 پور،)امین        
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 «ای دیگرزمانه»در شعر 

 (101 همان،ی دیگر )ادل  ز دست زمین و زمان به تنگ آمد/ مرا ببر به زمین و زمانه 

مان اسیت و میرگ هایش را از دست داده است، امّا او شیادبیند که تمام طعمهگیری میشاعر خود را مرد ماهی« شکار»در شعر 

 ماند .تنها در میان تور باقی می

 ور،پیزد. )امیینهایش را به دریا ریخت/ شادمان برگشت/ در میان تور خالی/ مرگ تنها/ دست و پا مییمرد ماهیگیر/ طعمه 

31:1385.) 

 «:آخرین برگ»در شعر 

 ،(.32 آخرین برگ درخت افتاد/ در حیاط خلوت پایی  شادی شمشاد.)همان 

 «حسرت پرواز»در غ ل 

 (.63 گشارد/ سنگ تمام عشق را بر خاک گورم )همان،آخر دل  با سربلندی می 

اوّل بیود، روز  که آنچه روز داند امّا با این تفاوتتهای یا زنجیر میمرگ را و خلقت انسان را ابتدا و ان« اتّفاقی دیگر»او در شعر 

 آخر نیست.

 (.56:1386 ر،پوشناسد/ همدیگر را )امینگردد/ امّا/ دیگر نمیافتد/ از نو به شاخه ه  بر میسیبی که از درخت می 

 مرگ از دیدگاه سهراب سپهری -6-2

شیگفت بیه  ای است. آن چه میرگ را چنیین رازآلیود وامر مبه  و ناشناختهمرگ موضوعی است که در عین تکرار، برای آدمی 

ر انسیان گردد؛ ماهیتی که همیشیه ذهین جسیتجوگرود به ماهیت آن برمیکشد که با هرآمدنش آدمی به فکر فرو میچش  می

 دارای او عرشداد. می عرش رنگ چی  همه به که خویش هنر و شعر دنیای در ورغوطه بود، شاعری سهرابدرگیر آن بوده است. 

 چیی  هر ژرفای در داشتند، معنویت او برای است. همۀ اشیاء غنائی و فلسفی و عرفانی مفاهی  و و مضامین شاعرانه تصویرهای

 ودنید. زبیانب احسیاس و عاطفه و روح دارای عال  ذرات تمام او برای بخشد. گوییمی معنوی حیات به آن و رفتمی فرو مادی

 اوست. و ویژۀ خود لطیف زبانی نی  سپهری

رگ هراسیی می از و انس گرفتیه طبیعت و خدا و عرفان با و زیسته کاشان دیار در که زبان پارسی معاصر شاعر سهراب سپهری

 فرزند و تازه هنگا فلسفۀ به توجه با آن دربارۀ ظریف نکات از یکی و است سهراب شعر در مطرح اساسی مسائل از مرگ»ندارد. 

 مییان کیه گیزنید تداوم از را آدمی فرای تروپ نور قول به و آینده و گششته بین است اینقطه مرگ که است ن اینبود لحظه

 طبیعی یگرد چی های همۀ مثل بلکه ندارد تأثیر زندگی کلی نظام در مرگ هرحال به کند؛می جدا است آینده جاری و گششته

 .(125-134:1382 )شمیسا، «.الینفا زندگی است ج ء و

 پیوسته هریسپ نیست کار پایان مرگ او است، برای« زنده»است، مرگ  یکی و زندگی مرگ که دارد تأکید نکته این بر سهراب

است  عتقدم او است. حیات این اج ای از اکسیژن که است بخشحیات عنصری مرگ او نظر از نگرد.می مثبت دیدی با مرگ به

میی احسیاس را نزیست و ماندن لشت انسان، و یابدمی تداوم حیات اکسیژن، از انسان هایریه شدن خالی و پر با که طورهمان

 .داندمی آفرین لشت را مرگ حقیقت در کند.می خالی پرو را لشت هایریه بخش، حیات اکسیژن با نی  کند، مرگ

 توجییه عینیو به نی  را مرگ تا کندمی تالش و رودمی مرگ یعنی هستی، پرسش ترینب رگ سراغ خود به اشعار در سپهری»

نترسیید از »ه کی کنیدمیی تأکیید پایان زندگی است اینکه از کامل آگاهی با او بلکه نه است، مرگ منکر سپهری اینکه نه کند،

 (.130:1382 )ترابی،« نیست. هستی پایان چرا که مرگ پایان کبوتر نیست،« مرگ
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 را واننیدهخ گویید؛ سیپهریمی مرگ از ادامه در گفته، زندگی از شترپی که کسی و هم ادند زندگی و مرگ سهراب دیدگاه از 

 :داندنمی پایان مرگ را که چرا کندمی مرگ دعوت از نترسیدن به مستیما

 رگ در می / اسیت جاری اقاقی ذهن در مرگ /نیست زنجره یا وارونه مرگ /نیست کبوتر پایان مرگ / مرگ از نترسی  و

ه دهان/ بآید گوید/ مرگ با خوشۀ انگور میدارد/ مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن میآب و هوای خوش اندیشه نشیمن 

-میی چیند/ مرگ گاهی ودکاخواند/ مرگ مسئول قشنگی پرشاپرک است/ مرگ گاهی ریحان میمرگ در حنجرۀ سرخ گلو می

 (.284:1392 کسیژن مرگ است. )سپهری،های لشت پر ادانی / ریهنگرد/ و همه مینوشد/ گاه در سایه نشسته است به ما می

ی هیاتن و آمیدنکبوتر به سبب باز و بستن پرها و رفی»داند: دکتر سیروس شمیسا در این شعر کبوتر را نماد مرگ و زندگی می

وج او را بیه ا توان گفت که شاعر در انتظار زندگی دیگیری اسیت کیهمکرر، رم  مرگ و زندگی توأمان است. به عبارتی دیگر می

-میاتم، آن حیات و سمبل کبوتر با فنا ارتباط دارد؛ در آیین بودایی، سامسارا )سنساره( رساند. از سویی دیگرآسمان سپید می

گریی د و ین گردونه بدارد. وظیفۀ آدمی این است که هر چه زودتر از اهای پی در پی است که آدمی را از وصول به نیرونا باز می

 ه  به زندگی و مرگ خراسان، مکتب عارفان مانند سپهری فلسفه (. در182:1382 )شمیسا،« صل شود.به نیروانا )فنافی ا ( وا

 (.101 بینی  )همان، می مرگ را دیگرش و سر زندگی را سرش یا که است مفهوم یا است آمیخته در

نید و کر پرواز نمیتر افتاد و دیگبه نظر سهراب مرگ تنها آن نیست که ببیند کبو»نویسند: دکتر ثروتیان در شرح این شعر می 

ی اموجود زنیده مرگ همانند های لحظه به لحظه به سوی مرگ است،ای وارونه افتاده و مرده است، بدانید همه حرکتیا رنجره

ه نشسیته نوشد و گاهی در سایو ودکا می چینداست که گاهی پری قشنگ، چون شاپرک دارد و گاهی همچون شاعر ریحان می

 (.166:1386 )ثروتیان،« نگرد.میبه ما 

ن ایین سیرزمی برخورد سپهری با مرگ و فضای آدمی، برخوردی کامال عارفانه و مأنوس برای کسانی است که با ادبیات عرفیانی

 گوید:می« و»کوتاه  شعر در شوی می شکوفا درواقع مرگ ما است با معتقد که آشنا هستند. او

 ،خلوت نی، /مرگ دره در جنبش برگ/ اینجا؟/ نی،بی شکفی ؟/ یا روزی،می آیا اب؟خو یا خوابی / غنچۀ غنچۀ ما آری 

 (.220:1392 بوید؟/ و به بادی پرپر؟/ و فرودی دیگر )سپهری،کسی ما را می چه آید،به تماشا چه کسی می زیبایی/

 تنهیایی و انیدوه گیاه شیاعری، وابتیدای  در و رنیگ مرگ در و است درگیر مرگ مسأله با شاعری ابتدای از نی  سپهری ذهن

 :است قرین اندوه و آه با سهراب، برای مرگ یادآوری و است همراه زوال مفهوم با سپهری

 ام،کیودکی هیایبازی تابید/ امبه زندگی گورستان /کردم باز خاک سردی به دری انگار /رفت  و درآمد پوچ لحظه دو میان 

 (.135:1392 ،)سپهری. است بیهوده چه انتظار قبر، کنار غ / شنوم: ابدیتمی ار هاپالسیدند/ سنگ سیاه هایسنگ این روی

 شیکلی به تحیا آغاز را مرگ او داندخود می حیرت شدن زدوده موجب و دیگران ترس مایه را مرگ عارفانه، دیدی با سپهری

 زندگی پایان نه داند،می دیگر

  ،(.223:1392 صبح آمد، سیب طال، از باغ طال آورد. )سپهری،مرگ آمد حیرت ما را برد/ ترس شما آورد/ در خاکی 

در  رنیگ از سیهراب آنچه شود؛می آغاز رنگ مرگ از گ ارشی با شعر دارد نام رنگ مرگ سپهری سهراب مجموعۀ شعری اولین

 است. سیاهی و مرگ و افسردگی رنگ گیرد،می کار به اول دفتر

 است. مرده حرف بی /شب کنار رنگی 

میرده  فضیای نیست؛ ویرانه و جغد و شب خاموشی، و تنهایی از سخن ج  آن در دارد. مرگ رنگ راستی به هرابس رنگ مرگ

 میرگ رنگ، مرگ ،مرگ فضای اند.انت اعی و غریب نی  هاخود رنگ بلکه زند،می موج آفریندمی که مفاهیمی در تنها رنگی، نه

 (.25:1379 راندوست،شود.)وزیرنیا و ایمی گرجلوه او شعر در امکان حد رس تا ویرانه و الشخور و جغد از تصاویری با چی  همه

 زجیا منقیار دشیت/ کنیده بیه مانیده ایالشیه فرود/ آیند تا، تا هوا، از سنگین/ خواند/ الشخورهامی هاکنگره بر جغد 

 (.30:1392 )سپهری،.کبود گودِ در مانده /او زیر پیشانی چشمانش،/

 سیوگواری و رگمی از اینشانه ها گورستان و هاخرابه باالی بر آن تصویر ویژهبه است شگونی بد و مرگ جغد نمادهای از یکی

 .است آوری نشانه مرگ نی  الشخورها است. تاریکی و مرگ ترانه هاکنگره این باالی بر جغد دارد. ترانه
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 ییاد مرگ از اندوه و غ  با گاهی خود، تیننخس در آثار فق  و دارد مرگ با آفرین شادی و آرامش از سرشار برخوردی سپهری

 زنیدگی میلمک و طبیعت قانون الینفا ج ء و حیات طبیعی ادامه را آن زیرا گ نده نیست؛ و تلخ سپهری برای مرگ کند.می

 دهد:داند و آن را سروسامان میمی

 اگر نور نبیود،  گشت/ و بدانی میدر پی چی ی  ما دست نبود، مرگ اگر داشت/ و ک  چی ی زندگی نبود، کرم اگر بدانی  و

 (.281 شد. )همان،منطق زندۀ پرواز دگرگون می

 رگ بیه تعبییریمییابند. هر دو بال و پر دارند. هر دو وسعت یکسیانی دارنید. ای میدر اشعار سهراب مرگ و زندگی هویت تازه

بیه  ایرگ دریچهمشکوفد. بالد و میی است، میحک  نوزادی را دارد که در این آب روان قرار گرفته است. با آب که مظهر زندگ

تیا آن  دهیدمقاومت خود را در برابر مرگ نشان میی« جان گرفته»در شعر « مرگ رنگ»سوی روشنایی است. سهراب در دفتر 

 کند:جایی که مرگ را از خود دور می

 د زیه روشن/ بانگ شد از جا در میان ساها ریخت/ پا ای را جان به رگای بشکافت گور، مغ  من امشب/ مردهاز هجوم نغمه

رانید. یما از خویش بر من: مرا پنداشتی مرده،/ و به خاک روزهای رفته بسپرده؟ لیا تو پندار تو بیهوده است:/ پیکر من مرگ ر

 (.36 )همان،

 تپشییبی ینا بیان برای سهراب که کند. عناصریمی «گنگ تپش بی سرد سیاه» تعبیر به آن از سهراب« پرده»شعر  پایان در

 از عناصیری ییا و کنیدن جیان تیابوت، مانند اندخوان ه  مرگ با مستقیماً که هستند هاییواژه یا گیردمی کار به تحرکیبی و

دارنید:  منفی اربسی عاطفی بار که هستند صفاتی یا هااس  دیگر بعضی«. مرداب»مانند:  اندهشد مرگ و سکون نماد طبیعت که

 اتیاق، میرداب پنجیره، تابوت سرگردان، جهن  سازد؛می چنین ترکیباتی نی  واژگان این با ... و جهنمی جهن ، دوزخی،دوزخ، 

 زنیدگی حساسیاتیا و عواطیف از که هاییترکیب و هاواژه این بار زیر بارها وی ... و زندگی مرداب مردن، را مرگ خود گودال

 اندبرخاسته ستی 

 (.25:1379 ندوست،.)وزیرنیاو ایرامیردمی را خود

 ییدهرو نیلوفر یا / بودم مرده را خود از ایگوشه من که جا هر / هاآینه تهبی مرداب در / رویاها ایشیشه درهای پس در 

 .بود

 گیشر/ مرز هسیتی مین ب ات را/ و ازجنبشیپایان شوند/ تا نگاه  رها گردد/ دره  شکن بیها بیها بشکافند/ تا سایهتا دوزخ

 (.86:1392 بی تپش گنگ. )سپهری، سیاه سرد

 طبیعت به و کندمی رها دارد جریان آن در هاخواب زندگی که را ایناگرفته و تاریا فضای «آفتاب آوار»سوم  دفتر در سپهری

 گرچیه .اسیت نهاده گام تریوسیع در مرزهای و شده رها درون زندان از سهراب دفتر این در نهد.می گام زنده و روشن و سب 

 باالیی ندارد بسامد اما است؛ نبسته بر رخت او شعر از تمامی به و گورستان شب، قیر، مرداب، چون هاییواژه دفتر این در هنوز

انیدوه  و مرگ تاریکی در پایش یا هنوز اما نهاده؛ گام زیستن مرزهای در است. تابیده او شعر به حیات روشنی گفت توانمی.

 است.

 ایین در است. اییموالن اندیشه با و معنوی مثنوی هموزن است ایپاره چهار آفتاب مجموعۀ آوار از «گرن به ایروزنه»شعر  در

 است. بلند راجعون الیه انا و انا  آسمانی فریاد شعر

 ردبیند مرا/ یمبیند مرا/ سایۀ ترسی به ره لغ ید و رفت/ جویباری خواب اندهی خ  شد فراز ش  نور/ چش  من در آب می 

 . )همیان،برد باد ار ای آورده باد ریگ /نیافت ره ها لب به من سرگششت /برد یاد از من پای نقش راه / راه ز رفت  لغ شی  نسی

151.) 

 ود:رمی مرگ استقبال به و لغ اندمی و لغ دمی نیستی و مرگ در غمگنانه اندوه شرق از «پاراه»شعر  پایان در

 (.225 بگشا. )همان، در /آمد مرگ /بگشا دیدۀ تر /من نه و پاییمی تو نه 
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 آن از شیوددوست میی و دهدمی دست مرگ با بخورد. هوایی احساس تا زندمی سو یا را پرده که آب پای صدای در سهراب

 :هراسدنمی

 همیان، مرگ مسئول قشنگی پرشاپرک است./ خواندمی گلو سرخ حنجرۀ در مرگ /دهان به آید می انگور خوشه با مرگ( 

284.) 

 است: تسلی  تسلی  که است دفتر همین در

 همان(. ..شنوی صدا می چپرها پشت از که تقدیر سخن زندۀ روی به نبندی  در( 

 جستجوی هب را ما منظومه پایان در و کندمی توصیف ما برای است، شنیده که را مرگی پای صدای« آب پای صدای»در  گویی

 خواند.می فرا است بوده دنبالش به عمری خود آنچه

 این یاد به و فتدامی سفر یاد به مجدداً هایشتجربه و هادیده و سفر سرگششت بازگویی از پس مسافر مرد« مسافر»منظومۀ  در

 داشت. خواهد مالی  ادامه هی  تا حضور نیستی و به پیوستن تا و مرگ تا که کرد سفری باید که عبور

 سیمت بیه نوبرۀ میو چند هیاهوی می  روی و / دیدمی را وقت حج  یمنتظر نگاه / خستۀ اشیاء حضور میان غروب، دم 

 (.289 کرد. )همان،بود/ و بوی باغچه را باد، روی فرش فراغت/ نثار حاشیۀ صاف زندگی می جاری مرگ مبه  ادراک

 مد.نجااو هی  می مرگ به که است حرکتی نی  سفر و است مرگ مفهوم درگیر آغاز همان از سپهری منظومۀ مسافر در

 پور و سهراب سپهریهای شعری قیصر امینبررسی اختالفات و شباهت -7-2

رگ ن شاعران بی توانی  قیصر و سهراب را ج و ب رگترین شاعران عصر خویش به حساب آوری ؛ زیرا عصر ما دوراهر چند ما نمی

ل فرهنگیی یاری از مسائمسائل شعری آنها با بس و ؛توان به عنوان شاعران نمونه دوران به حساب آوردباشد؛ امّا هر دو را مینمی

 توان مسائل اجتماعی را در اشعارشان وارسی کرد.کشور ما ارتباط دارد حتّی به نوعی می

ی کیه سیت. در زمیانتوان در بیان دردها و مسائل اجتمیاعی جامعیه دانبا نگاهی عمیق به شعر این دو شاعر اوّلین اختالف را می

 ود، سیهراب درسُیرخروشید و مییجنگید و میزدگی و ویرانی همراه بود و میی با جبهه و جنگ و درد جنگقیصر از اوان جوان

ن مجموعیۀ دیید و اوّلییکرد و جهان اطراف خویش را غیراز تاریکی و سییاهی چیی ی نمییاشعارش آن گونه ناامید سُرایش می

ت و زواییای ا خوانیدن اشیعار قیصیر، میوجی از همیدلی و سینخیّباشد. ببیانگر مفاهی  فوق می« مرگ رنگ»شعری او با عنوان 

کنیی کیه یق میای و تو مخاطب نیستی متکلّمی و در آخِر تصدای که گویی خودت شعر سرودهکند به گونهوجودت را لبری  می

 وشناسیانه سییبحنیی آگری که بیا لکنی، شعرهایی را نظارهگوید؛ امّا در اشعار سهراب چنین همدلی را پیدا نمیچه راست می

 عرهای سیهرابگییرد انگیار درشیتصاویری تودر تو همراه با ادراکات غیر عادّی همراه است و از روحی بیمارگونه سرچشمه میی

 نیی کیه پشیت دردانمایی امّا به خیوبی مییای و با همۀ تالشی که برای بازکردن در میمدّتی است پشت درهای بسته کِ  کرده

 بیهوده است. چی ی نیست و تالشت

یی  نو از آینیده  گردد. سهراب به گششته هی  تیوجّهی نیداردبر می« ، آیندهحال گششته،»باز به نگرش این دو شاعر به مفاهی  

فیتن در رنیدگی را فیرو زاِبن الوقت است. او  داند که باید به حال پرداخت آری او به نوعیدهد. او خود مینگرانی به دل راه نمی

 کنید وها میتننگرش صمیمانه سپهری او را وادار به شنیدن شکف دهد.نمی داند و از مرگ هراسی به دل راهمیحوضچۀ اکنون 

 اشته باشد:شود تا سهراب در برخورد با دو مقولۀ مرگ و زندگی، برخوردی کامال یکسان دسادگی این نوع نگرش، باعث می

 زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

 و نترسی  از مرگ

 مرگ پایان کبوتر نیست
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ین بیه مرگ خوشبدید زیرا او به یگانگی و وحدت نظر رسیده بود. سهراب و خالصه اینکه او مرگ و زندگی را جدای از ه  نمی

 داند.یداند؛ بلکه آن را قسمتی از زندگی ماست و نگاهی مثبت به این پدیده دارد. او مرگ را پایان و انجام نمی

-ت گندمخورد، حسرت دوران جبهه و جنگ حسرت دوران کودکی و حسرل گششته بود، حسرت گششته را میامّا قیصر به دنبا

و چندین بیار  بیند یا نه؟تواند آینده را بزار و محلّ والدت خویش را امّا او نسبت به آینده نی  بی  داشت مطمئن نبود که آیا می

 جواب را پرسیده بود.در اشعارش این سلال بی

 گشرد هر روززها که میاین رو

 در انتظار آمدنت هست !

 امّا

 با من بگو که آیا من نی 

 (.14:1372 پور،در روزگار آمدنت هست . )امین

 گیرینتیجه -3

گیی کیه در ای و مرهای روزمره و همیشگی بدون هیی  فلسیفهپدیدۀ مرگ در اشعار هردو شاعر به دوگونه است: زندگی و مرگ

ه اودانه. دغدغیای است به سوی جهانی بدون قفس و آزاد و رسیدن به زندگی جداشتنی است و دریچهتها زیبا و دوسعقیده آن

زد. پردایشتن میگونه اشعار به جستجوی خوپور در تأمالت درون اندیشانه، بازگشت به خویشتن است و اغلب در اینقیصر امین

 .ای مطلوب و رها بخش از غفلت و حیرانی استیدهای پسندیده دارد و ذاتا پددر نظر سپهری و قیصر مرگ چهره

 اشیعارش، در آنهیا تعریف دوبارۀ با سپهری دارد جاودانه آمیختگی در سپهری، کالم با که هستند تصویرهای مرگ از و زندگی

 ایین بیه ینسیایر از بییش سپهری سهراب معاصر فارسی شاعران میان است. در داده ارائه مفاهی  این از توجهی قابل برداشت

 کسیب رپیید او .دارد شیاعران سایر با چشمگیری هایتفاوت زندگی و دربارۀ مرگ او نگرش و تعریف و است پرداخته مفاهی 

 که است هبود ملثر او شناسیهستی در دیگر هرعامل از بیش زندگی و مرگ میان، این در و است هستی خویش تجربۀ و هویت

 بیه جربیهت ایین کیه داشیته را پدر مرگ تجربۀ است سپهری بوده تأثیرگشار بسیار او هنری درخالقیت شناسی هستی نوع این
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Abstract 
 

The concept of death is one of the concepts that has always been the subject of thought for human beings, and 

none of the Persian speakers of this category is empty. The importance of this concept is so high that it is 

considered as one of the most important parts of human culture. The nature of death is a constant concern and the 

fundamental question of humans and schools of thought has been on the rise since then. The nonsense and 

clamor of its nature have led to the emergence of sometimes contradictory thoughts on death in various 

intellectual arenas, including Persian poetry and poetry. And each of the poets have looked at this phenomenon 

on the basis of their intellectual and intellectual bases. Death of death is the most important event. The life of 

every human being has always been his thoughts. Life and life are so trodden that the existence of one without 

another is pointless. In contemporary poetry, the presence of death is deeper and more than in the past. In this 

research, which an analytical and descriptive method has been carried out. We have tried to analyze the problem 

of Death Thinking in the poems of Qaisar Aminpour and Sohrab Sepehri. 

Keywords: Death, Life, Contemporary Poetry, Qizar Aminpour, Sarahi Sepehri. 

 

 

 


