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 چکیده

است،  ای جایگاه ویژهدارای  الهام گیری شاعران ازآن رشعر معاصر عربی وهای سنتی )الگوهای کهن( د چهره حضورفعال سنت و

ها، دستورها و گرایشات وهمچنین در ترسیم رؤیاهای عاطفی  ها، دیدگاه ها، داوری این که شاعران دربیان اندیشه خصوصبه 

کوشد  . گفتار حاضر میی پردازندو با زبانی مجاز به بیان آن م کشند به تصویر میسمبل های خیالی خود را  وملموس خویش

ی مرگ وزندگی در شعر عبدالوهاب البیاتی   های آن را در راستای اندیشه های سنتی و داللت شگردهای فراخوانی شخصیت

ها و  دهد. ازآن روی که حضور شخصیت ، مورد بررسی قرارمیاست یکی از پیشگامان شعر معاصرعربیکه م( 0111-0121)

 ازبسامد باالیی برخورداراست، شاعرنیز درالبیاتی  شعر فولکوریک در اسطوری، دینی، صوفی، تاریخی و نمادهای سنتی ادبی،

گیرد. دراین مقاله با بیان این نمادها، دیالکتیک )رابطه(  الهام می از آنهاالقای مفاهیم مورد نظرخویش باهنرنمایی خاص خود 

 قرار گرفته است.  مرگ وزندگی در شعر عبدالوهاب البیاتی مورد بررسی

 

 البیاتی، مرگ و زندگی در شعر البیاتی دیالکتیک، مفهوم مرگ و زندگی، عبدالوهابهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه

. او رود میای مسلم به شمار  ای است که در جریان امروز شعرعرب چهره م( ازشاعران برجسته0121-0111البیاتی ) عبدالوهاب

آید، شعرش را با سازه های سنت و شخصیت های سنتی اصالت  معاصر عربی به حساب می که یکی از شاعران پیشگام شعر

بخشی کرده است. البیاتی اگرچه آغازگرِ دگرگونی و تحول شعرعرب در کنار گذاشتن قالب وسنت های شعرنبوده، اما در توسع 

ی اساطیری به شکل معاصر آنها پیشروِ ها بخشیدن به ظرفیت های شعرعرب در حیطه ی بیان و معانی و به کارگیری ظرافت

شاعران عرب محسوب می شود. عبدالوهاب البیاتی شاعری ملی و انقالبی است و با اعتقاد به اینکه وی ثمره ی گذشته است 

و بین او ومیراث کهن نوعی اُنس والفت وجود دارد و با آن همزاد پنداری می کند؛ زیرا دراصول آن نوعی تاکید بردیدگاه هایش 

 وحدت تجربه ی انسانی می بیند. 

البیاتی هنجارهای رایج را در هم می شکند تا برکُندی دنیا وزندگی درجهت محقق ساختن آزادی، عدالت وکرامت انسانی  

کند بلکه آن را براساس دیدگاه خود بازآفرینی می کند. اوبا  بتازد. البیاتی گذشته را به صورت خشک وجامد برداشت نمی

میراث کهن اعم ازاسطوره، رمز، نماد، نقاب و.. درپی آن است تا ضمن اصالت بخشیدن به شعر خود به گونه ای  فراخوانی

هایش بپردازد. کاراو صرفا نقل ساده این سنت و میراث کهن نیست بلکه برداشت جدید ومتفاوتی  پوشیده و ادبی به ابرازایده

ازه وژرف ازآن به دست می دهد. او باانعطاف پذیرساختن وآشنایی زدایی ازآن ارائه می دهد و با مهارتی ستودنی تفسیری ت

به تصویرمی کشد. همزادپنداری شاعرسبب شده تا اوبه             های خود را درچهره آنان، اندیشه ها، خواسته ها، کامیابی ها وناکامی

؛ بانگاهی سعی بر این است ید. دراین پژوهشخوبی با شخصیت های کهن درآمیزد وتجربه های معاصرخود را برآنان حمل نما

 ی اینواکاوی دفترهای شعر به البیاتی در اشعار عبدالوهابگذرا به سنت وشگردهای فراخوانی شخصیت های کهن وسنتی 

 . پرداخته شودراستای اندیشه مرگ وزندگی  در شاعر

  

 پیشینه ي پژوهش

 ها علمی بوده است؛ کتب، مقاالت و پژوهش های فراوانی درباره شخصیت فلمحا  واشعاراوهمواره مورد توجه  البیاتی عبدالوهاب

دردست  و برخی نیزی کتاب هایی که درباره البیاتی نوشته شده ونشریافته  . ازجملهانجام شده استوشعرادرایران وجهان عرب 

ازهمین « البیاتی وناظم حکمت»نین پژوهشی تطبیقی تالیف دکترجلیل کمال الدین وهمچ« المتنبی والبیاتی»انتشارند؛ کتاب 

ازشوقی خمیس « تبعیدوقلمرو گسترده درشعرالبیاتی» نوشته عبدالعزیزشرف و« دیدآفریننده درشعرالبیاتی»نویسنده، کتاب 

 (. 08-01: 0574است )غریقی، 

زبان وادبیات عربی،  از دکترعلی نجفی ایوکی، مجله "های برجسته در شعرعبدالوهاب البیاتی اسطوره"مقاالت نیز؛ مقاله 

درآن بانگاهی گذرا به روند اسطوره گرایی درشعرمعاصرعربی ازشیوه ی به   ( که0581) بهاروتابستاندانشگاه فردوسی مشهد، 

 است.  گفته شدهکارگیری وکارکرداسطوره ها )همچون سندباد، سیزیف، تموزو..( درشعرالبیاتی سخن 

(، که به بررسی شعرمقاومت، سخریه 0512ازدکترفاروق نعمتی، بهارو تابستان ) "جلوه های پایداری درشعرالبیاتی"مقاله  

 زمستانتالیف دکترصالح الدین عبدی و..  "استدعاء التراث فی مرآت اشعارالبیاتی"ونمادپردازی سیاسی می پردازد. مقاله 

نمونه ها وشخصیت های به واکاوی و..  و نقاب  اعم ازاسطوره، رمز، نماد (، که درآن با بهره گیری ازمیراث گذشته0511)

موضوعاتی چون؛ انقالب، خشونت، تبعید، غربت، سرکشی، درد،  و اقتباس کردهنیز وازبعضی متون شعری پرداخته مختلفی 

دغدغه های اجتماعی شعرعبدالوهاب البیاتی ومهدی  "ی  . درانتها مقالهمورد بررسی قرار داده استزندگی، عذاب ومرگ و.. 
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اجتماعی درشعراین  (، که مفاهیم مشترک0511فردوسی مشهد، بهاروتابستان ) ازفرهادرجبی، دانشگاه "الثالثاخوان 

هاشعرعبدالوهاب البیاتی رابه صورت مستقل  و پژوهش تحقیق. هیچ یک ازاین قرار داده استنقدوبررسی مورد دوسراینده را

وتطبیق نکشانده است. گرچه بایداذعان کرد پژوهش هایی که  ی نقد به بوته وازاین نظرگاه یعنی دیالکتیک مرگ وزندگی

 پیرامون عبدالوهاب البیاتی سخن گفته اند به صورت گذرااشاراتی اندک به این نکته داشته اند. 

 

  1مفهوم دیالکتیک

اروسخن است، به معنی لوگوس، گفت« لکتیک»به معنی دو و« دیا»یک لفظ مرکب از پیشوند  واژه ی دیالکتیک به لحاظ لغوی 

(. 01: 0512است )فولکیه،  ؛ اما درمفهوم چیزدیگریمی باشدهمچنین شکل دیگرازکلمه دیالوگ به معنای گفتن ونطق 

دراصطالح به معنای بحث ومنظره ودرحاالت مختلف ازجمله مصدری؛ به مفهوم مذاکره، صحبت ومجادله کردن دیالکتیک 

نفرباشد، ووقتی به صورت اسم به 2به مباحثه است ـ مجادله ای که بینودرحالت صفت؛ معنای آن چیزی است که مربوط 

 7(. واژه دیالکتیک که ریشه یونانی دارد قدمت آن به حدود480-487: 0545کاررود؛ مفهوم آن فن مباحثه است )مطهری، 

الکتیکی به یونان باستان (. دیالکتیک یکی ازادوات فلسفه است، پیشینه تفکردی25: 0585سده قبل ازمیالد می رسد )رحیمی، 

حکیم درمقابل طرف گفتگوی خوددرپیش  2وبه طورمشخص به روش خاصی ازبحث ومناظره گفته می شود که اولین بارسقراط

(. این واژه تقریباً به اندازه خود فلسفه قدمت دارد ودرفلسفه نیزدارای معانی مختلفی ازجمله؛ 71-10: 0587گرفت )نراقی، 

ک وامتحان کردن، گفتگویاسخنرانی عامیانه ورایج، بحث بایکدیگرپیرامون یک مسئله، روش فلسفی و.. دستچین کردن، تفکی

(. 17: 0581(. به طورکلی دیالکتیک بازشناسنده ی خطا توسط حقیقت منطوی درآن است )فلوطین، 0: 0581)افالطون،  است

ست به مانند شاعر آزاده عراقی عبدالوهاب البیاتی که در( 07: 0117اساس دیالکتیک هنرگفتگوازهمه وازهیچ است )گورویچ، 

 . در سروده هایش از همه چیز در این دنیا بی پروا سخن گفته است و با مغلطه به تحلیل مسائل مختلف پرداخته است

 

 مفهوم مرگ وزندگی

به برخی  اجماالً کهمعنی دارد 81، این واژه بیش از«مردن، فناشدن وزوال حیات»معنای لغوی مرگ عبارت است از؛  

ازآنهااشاره می کنیم ازجمله؛ باطل شدن قوت حیوانی وحرارت غریزی، فنای حیات، نیست شدن زندگانی، موت، وفات، اَجَل، 

: ذیل مرگ(. مرگ دراصطالح؛ پایان رساننده زندگی ونهایت زندگی 0544فوت، کام، هوش، مَنیَّت، درگذشت و.. )دهخدا، 

(. موت درمقابل حیات است، پس نبود هرحیاتی مرگ خواهدبود؛ درمقابل آن حیات به 18: 0518دنیاست )فیض االسالم، 

معنای زندگانی وزنده بودن است. حیات ـ زندگانی مقابل مردگی، مرگ وممات. زندگی همان حیات ومعنای شناخته شده 

معنای مرگ وزندگی درقرآن کریم  (.07: 0577بدیهی است، چه بسا اینکه ترجمه وتوضیح خاصی نداشته باشد )دهخدا، 

باروماده حیات  017درقالب الفاظ گوناگون آمده وبیشترین کاربردی را که به خوداختصاص داده درماده )م و ت( می باشد که

باردرقرآن ذکرشده 087مرتبه ومجموع مشتقات )م و ت( 081باردرقرآن آمده است. درمجموع تمام مشتقات )ح ی ی(  40

(. مرگ شناسی یا تاناتولوژی که برگرفته ازواژه تاناتوس فرشته مرگ دراساطیریونان است، 011: 0544است )قرشی، 

درروانشناسی درهم آمیختگی مرگ وزندگی است. حیات هم پدیده ای است که درترکیب جادویی دومفهوم میالد ومرگ نهفته 

                                                           
1.Dialectic 

 پیش از میالد واز تاثیرگذارترین افراد برفلسفه اسالمی و فلسفه غرب بوده است.  741یا  711( فیلسوف بزرگ یونانی اهل آتن Socratesـ )0



 فلسفه و عرفان ادبیات، عاتمطال

 47 -84، صفحات 0711 زمستان ،7 شماره ،4 دوره

44 

 

ودرتقابل بایکدیگرتفسیرکرد؛ مرگ ومیالد است، این مفاهیم همراه هم هستند وبه هیچ وجه نبایدآنهاراازهم جدا 

درکناریکدیگرضرباهنگ زندگی راایجاد می کنند. تولدومرگ دوجلد کتاب زندگی هستند؛ درنهایت مرگ پایان مسیرمشخصی 

(. ازدیدگاه فلسفی نیزمرگ 087: 0542است که به آن زندگی می گوییم وخود زندگی با مرگ پیمانه می شود )معتمدی، 

ان شکنندگی وضعیت آدمی نامید ازمهم ترین مفاهیمی است که با مشغول ساختن ذهن بشربه خود، آدمیان را به وآنچه می تو

تکاپوی یافتن معناانداخته ومتوجه ندایی ساخته که پیامبران درافکنده اند. همچنان که سقراط حکیم نیزمتذکرمی شود؛ فلسفه 

. درادبیات معاصردرون مایه ی مرگ WWR,II: 463) وت( نیست )اصیل درزندگی چیزی جزآماده سازی برای مرگ )مشق م

تقریباًهمه جاحضوردارد وبا تمام جلوه های زندگی آمیخته است. اصوالًادبیات همانطورکه به زندگی انسان می پردازد، مرگ 

 (. 28: 2112اوراهم منعکس می کند )اشمیت، 

تجاوزکند، بلکه ذات زندگی است؛ این مرگ است که درذات حیات  نیست که ازبیرون به قلمروحیات ای بیگانهی  پدیدهمرگ 

(. مرگ نخست وبیش ازهمه ابهامات، حداقل یک امکان هماره ی دیگراست. 241: 0547وجود دارد وقابل انکارنیست )لپ، 

ادبیات است مرگ هم ناممکن وهم ممکن است است، جایی که این دوگانگی )مرگ وزندگی( خودرامی نمایاند زبان ودرنهایت 

(. مرگ است که زندگی می آفریند وهنرمندان وشاعران کسانی هستند که این نفرین ورنج آن رابه جان می 01: 0114)بالنشو، 

(. باهمه 010خرند تا به مستی رویارویی باهستی برسند وهستی همان حدی است که همه چیزبه سمت آن روی دارد )همان: 

تلف دربینش وجهان بینی آنها نسبت به مرگ وزندگی وجوددارد، ازهرکجا وهرنقطه که شروع اختالفاتی که شاعران دراَدوارمخ

(. گفتنی است 011: 0544کنند درنهایت دریک نقطه به یکدیگرمی رسند وآن مساله مرگ وپایان این زندگی است )الفاخوری، 

ند واندیشه آنها درباره مرگ وزندگی چگونه که منظورازمرگ اندیشی این است که شاعران تا چه اندازه ازمرگ سخن گفته ا

(. به طورکلی دیدگاه شاعران نسبت به مرگ وزندگی برخاسته ازنوع زندگی آنهاست )مختاری، 277- 225: 0584است )فالح، 

دراینجا به  و ما (. شاعران ادوارمختلف ازعصرجاهلی تاکنون عقیده خود را دربرابراین حقیقت بیان کرده اند20: 0542

اصل فلسفه زندگی ووالدت  "ابوالعتاهیة"تصارتصویری که شعرای هردوره ازمرگ وزندگی بیان داشته اندبیان می کنیم؛ اخ

رارهسپارشدن به سوی مرگ می داند، مرگی که همواره درحال هجوم بردن به انسان هاست واین اندیشه اودربعضی اشعارش 

 نیزنمایان است: 

 وماتحیفُ وماتُحابی أتیتَ لم أرَمنک بُذا!أال یاموتُ

 ( 5/74:: دیوان ابوالعتاهیهکأنک قدهجمتَ علی مشیبی کماهجَم المشیبُ علی شبابی )د

 مرگ ونیستی می داند:  ازمیان شاعران هم دوره ی خودبامرگ انس می گیرد وفرجام هرتجدیدوحیاتی رادر "ابوتمام" 

 ( 2/250: ن ابوتمامتُقبَرُ )دیواأتأمَّلُ فی الدنیا تجدُّوتَعمُر وأنت غداً فیها تموتُ و

مساله مرگ زمزمه ی هرانسانی است، به ویژه اینکه درشعرمعاصررنگی ازرنج کشیدن شاعران معاصرازمساله مرگ وچگونه  

که دربررسی های فلسفی خودتحت تاثیرمکاتب مادی  "جمیل صدقی الزهاوی"زیستن است. برخی ازشاعران نیزهمچون 

 وین ونیچه( درتنازع بقابوده به زندگی چنان می نگردکه جنگ بین افرادقدرتمندوضعیف است: اروپایی )مثل مذهب دار

 ما للحیاة وراء الموت تجدید فالیقوم من األجداث ملحودُ

 (. 01: 0184القبرُآخربیت لأللی هلکوا والحسُّ فی الهالک الملحودمفقودُ )عبودشّرار، 
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ی گیتی می نهد. درنظراومرگ تولدی  عبارتی زندگی تازه ای است که پابه عرصه نیزمرگ حرکتی مداوم ویابه "ادونیس" درنظر

دوباره است که همواره به سوی آن حرکت می کند تا سریعتربه آن برسد، وبه تعبیری دیگرمرگ دردست اوهمچون قلم مویی 

 راترسیم می کند:  است که باآ ن تابلوی زندگی

 ةرضیتُ أن أحیا بالتمیه، أن أرسم الحیا

 (. 48: 0585بالموت والسراب واألشیاء )عرب، 

 درنتیجه این مباحث می توان دیالکتیک )رابطه( مرگ وزندگی رااین چنین تعبیرنمود؛  

مرگ دردرون زندگی است، زندگی به واسطه مرگ است که امکان پذیراست. مرگ وزندگی دارای یک ارتباط دیالکتیکی با 

(. مرگ 02-07: 0114معنای مرگ ومرگ جوهردیالکتیک است )بالنشو،  است ونفی بهیکدیگرند. دیالکتیک برمبنای نفی 

وزندگی شاید درمسیرهم، درمقابل ودرراستای هم باشند اما رابطه ای دوسویه دارند. به طورکلی سه خصیصه برای دیالکتیک 

 مرگ وزندگی وجود دارد؛ 

آغوش یکدیگروهم جنس هستند وروبه سوی تقابل  هم. هستندموت وحیات باهم تقابل دارند، درعین تقابل منشأ تحول  -0

 دارند. 

 . است مرگ است که زندگی را می آفریند وآفریننده همه چیزوجهان -2

 (. 010اندگی خودرا درمرگ است که می پاید )همان:  -5

 

 رگ وزندگی درشعرعبدالوهاب البیاتیم

موضوعات انتزاعی چون مرگ وزندگی دراندیشه ی بسیاری  میل به رازگشایی پیچیدگی های روان آدمی وپرداختن به 

(. 75: 0547ازنویسندگان وشاعران آنان رابه خلق آثاری درخورتأمل واداشته، ازجمله این شاعران عبدالوهاب البیاتی است )لپ، 

ادی، تلخکامی شعرهای البیاتی جمع نقائض وتلفیقی ازاضداداست، چندان که درمیان تیرگی وروشنایی، شب وروز، غم وش

وشادکامی، بدبینی وخوش بینی ودرنهایت مرگ وزندگی درنوسان است. امابیش از هرچیزدیگردغدغه ی مرگ وجاودانگی 

 درتنشی دیالکتیک درآینه قصایداونمایان است. 

مشغولی آنچه درپس احساسات البیاتی دربیشتراشعارش نهفته است، تنها ازیک دلمشغولی ودغدغه سرچشمه می گیرد وآن دل 

 (. 14-2/10: 0117جاودانگی است که شاعرآن را باجاودانگی شعرخود قابل تحقق می یابد )البیاتی، 

 می گوید: « بغداد»البیاتی درادامه درقصیده 

 بغداد یااغرودة المنتهی

 یاعروس االعصرالخالیة

 اللیل فی عینیک مستیقظ

 وانت فی مهدالهوی غافیة

 یحتضنان الصمت فی قبلة

 اللیلی فی شدوه والبلبل

 زنبقة فضیة طافیة

 بغداد فی حبک اهل الهوی
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 ( 45: 0117؛ 0ماتو! )البیاتی، ج

؛ )بغداد ای سرود پایان/ ای عروس روزگاران گذشته/ شب درچشم توبیداراست/ وتودرگهواره عشق خوابیده ای/ سکوت ترجمه

گل سوسن نقره ای رؤیایی / بغداد درعشق توعاشقان تورابا بوسه به آغوش می کشد / بلبل شبانه آوازسرمی دهد/ توهمچون 

 مردند!(. 

، آنگاه که دور ازوطن ودرتبعید به سرمی برد ـ خودرا اشالبیاتی دربیان وفاداری به خانواده خویش بلکه به سرزمین ومردم 

تارآمده؛ بغداد را گل زنبق بلبلی می داند که درقفسِ ]دردورنج[ تبعیدگاه جایی که شاعردرآنجا دورازوطن به سر می برد، گرف

می بیند که ]درادبیات[ نماد زندگی است. ازوفاداری وعشق خویش می گوید وبه همین خاطردرتبعیدگاه هرگز ناامید نمی شود 

(. درقصیده 010: 0148رایش شیرین است )عباس، ب بلکه تاپای جان درراه وطن ]بغداد[ ایستاده وحتی مرگ درراه وطن نیز

 بغداد این چنین می گوید:  دیگری باعنوان

 فستبقی بغداد

 شمساً تتوهج

 نبعاً یتجدد

 ناراً أزلیة

 ( 782: 0117؛ 2رؤیا کونیة لطفولة شاعر )البیاتی، ج

 ؛ )تو ای بغداد خورشیدی درخشان باقی خواهی ماند/ چشمه ای جوشان باقی خواهی ماند/ آتشی ترجمه

 عر باقی خواهی ماند(. ازلی خواهی بود/ رؤیایی همیشگی برای کودکی شا

 شرافتمندانه والبیاتی ازیک روحیه سرزنده وبانشاط برخورداراست که مرگ رانیستی نمی داند، خواه درراه وطن باشد یا ش

ازبغداد باعنوان خورشید یاد می کند، خورشیدی که سمبل همه عوامل پیشرفت وترقی وتحرک وحتی نماد بیداری وتعقل 

ریان دارد، البیاتی این حرکت و جریان چشمه راامید به آینده همچنان ج درآن تحرک است واست. چشمه ای جوشان که 

 (. 71: 0585]عراق[ می داند وآن راآتشی ازلی می داند که رؤیایش همیشگی وروشن است )عرب، 

وضعیت سرزمینش  البیاتی به ستایش بغداد پرداخته است درمجموع می توان گفت بغداد البیاتی آینه تمام نمای جزرو مد

 (. 010: 0148]عراق [ است )عباس، 

آنگاه که البیاتی ازعزیمت طوالنی اش به سوی مرگ سخن می گوید؛ مرگ وفرارسیدنش را تداوم رؤیای ابدی خویش می داند  

وباره که درآن انسان به کمال وجایگاهی که بایدباشد دست می یابد. دراین مرگ ذلت نیست بلکه سربلند به سوی شروعی د

آن  باافتخار در خویشتن )انسان( می رود. وقتی می گوید آدمی نباید تن به مرگ حقیرانه دهد برزندگی سرافرازانه تأکید دارد

 رهر شرایطی که باشد. هم د

وزمانی راگمشده در رقابت اضداد می داند ازپشت خود هرگونه نمادی راکه القاگرنیستی است می افکند. البیاتی 

( با بیان سمبولیک ازاشتیاق ها وآرزوهای خود وهمنسالن پریشان 258: 0117؛ 2، جالبیاتی« )یات عشاق الفقراءیوم»درقصیده

حال خویش خبرمی دهد.. در همین راستا برآن است تا با بهره گیری )الهام( از ابزار و واژه های نور امید، میالد دوباره، شجاعت، 

ی آینده ای روشن باز کند. وبه آدمیان عصرخود )کنونی( چنین القا کند که پیروزی انقالب و وعده ی گشایش دروازه ای به سو

نزدیک است وبا این اندیشه عزت واقتداربه آنها می بخشد. لذا به کارگیری نمادها ورمزها درشعرش همگی جهتمند بوده 
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-012: 0147ضوریافته اند )عوض، ودرراستای امیدبخشی وزندگی بخشی به انسان معاصروآینده است که دربسترشعری شاعرح

010 .) 

 می گوید: « رماد فی الریح » البیاتی درقصیده 

 یا قطرات مطرالصّیف، ویا مدینة ماعادَ منها أبداً أحد

 موعدُنا الحشرُ، فَال تداعبی قیثارة الجسد 

 أوصال جسمی أصبحت سماد

 ( 01: 0117؛ 2)البیاتی، جستکبرُاألشجار  فی غابة الرّماد ستکبرُالغابة یامعانقی وعاشقی 

؛ )ای قطره های باران تابستان، ای شهری که هرگزکسی ازآن بازنگشت/ وعده ماقیامت است، گیتارجسدرا به بازی مگیر/ ترجمه

بندهای پیکرم درجنگل خاکستر به کودی بدل گشته اند، جنگل رشدخواهد نمود، ای دوست وای دلداده ام/ درختان بزرگ 

 خواهند شد(. 

یاتی از بردار شدن حالج ورنجی که به سبب شورش ومقابله می کشید سخن می گوید. رنجی که وی را به ورطة مرگ الب

کشاند، اما مرگی که منجربه زندگی شد وبه تولدتازه ای بشارت می داد، تولدی که حق درآن پیروز می شود وظلم عقب نشینی 

دمی دراستمرارِ رویارویی وحتمی بودن تغییرازخاستگاه اعتماد وایمانش به می کند. البیاتی دربخش آخرقصیده ظاهراً به قدرت آ

 انسانی که ازروزگارمسیح وحالج نبردش ادامه دارد خوش بین است ومی گوید: 

 فالزیت فی اللمصباح لن یجفَّ والموعدُ لن یَفُوتَ

 ( 21: 0117؛ 2والجرحُ لن یَبرَأَ، والبذره لن تموتَ )همان، ج

ن چراغ هرگزخشک نخواهد شد وعده هرگزازبین نخواهدرفت / زخم هرگزشفانخواهدیافت، ودانه هرگزازمیان ؛ )روغترجمه 

 نخواهدرفت(. 

البیاتی تجربه رنج حالج ومسیح راهمچون زایش زمین می پندارد که درنهایت زندگی به جریان می افتد ولبریزاز شکوفه 

ودرنهایت منجربه                    مت عربی رامی دهد که دردورنج هایش پایان می یابدوسنبل می شود. وی بااین کاربشارت تولد دوباره ا

 (. 58: 0581پیروزی می گردد )الضاوی، 

زرتشتی رابه تصویر می کشد « هکذا قال زرادشت » ازنمادهای رهایی نزد البیاتی زرتشت یابه قول خود او]زارا[ است. درقصیده 

ت که احوال جهان وعذاب بشری وی را آزار می دهد ولذا درپی رهایی وکاستن درد و رنج های آنان که معادل واقعی البیاتی اس

 برمی آید: زرتشت تقریباً درهربخش ازقصیده ای که به بیان د رد ورنج های جهان می پردازد، حضوردارد: 

 یغرق العالَم فی الصّمتِ ویرتدُّ جوادالرّیح منهوکاً علی أبواب لیل القادمینَ

 فینادیک مُغَنّوها وکّهان حضارات الغزاة الفاتحینَ

 هذه اللیلةُ مَرَّت عدماً، صفرا والمجنون وأبناءُ السبیل

 ( 217: 0117؛ 2تقتفی خطوک من منفی إلی منفی عیون المخبرین )البیاتی، ج وهاأنتَ طرید

ن بازمی گرددوآوازه خوانانش وکاهنان ؛ )جهان غرق در خاموشی است واسب بادپا رنجوروضعیف بردرگاه شب آیندگاترجمه

تمدن های جنگجویان فاتح/ عاشقان ودرراه ماندگان تورا می خوانند/ این شب دست خالی وپوچ گذشت/ وتواکنون صید و 

 شکاری هستی وچشم جاسوسان ردّ پای تورا ازتبعیدگاهی به تبعیدگاهی دیگر پی می گیرند(. 
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ی زرتشت همان نجات بخشی است که ستمدیدگان فرودآمدنِ وی از عزلتگاهش را می دربرابر این رنج، تبعید، غربت ونابود

البیاتی دوستی خواهند تا آنها را در گذر ازرنج ومحنتشان یاری نماید؛ البیاتی زرتشت را انتخاب می کند تا رمز رهایی باشد. 

واعتماد نسبت به این نماد رااظهار می داردکه نجات را باألخص درسطح سیاسی در وی می یابد وآن راالگویی برای مرگ 

 (. 40-42: 0581سعادتمندانه وزندگی شرافتمندانه می داند )الضاوی، 

وزبان شاعرتحمیل می شود رها شده  شعرالبیاتی چشم اندازهای وسیعی راپیش روی خود دارد وازقید وبندهایی که برذهن

وسیالن وجریانی تپنده را درپیش گرفته است. چشم اندازی به گستردگی تاریخ وفرهنگ کشورهای مختلف ]ازجمله کشورهای 

عربی[ که درامتزاج باتاریخ وفرهنگ سرزمین های دیگربه گونه ای همبسته یکدیگرراتداعی می کنند. این مضامین واندیشه ها 

ازچهارچوب طرفداری ازآزادی، شرافت ورشدانسانی تخطی نکرده وازهرقید وبندی که مانع بروزنهفته های شعری هیچگاه 

 (. 1: 0511اوباشد آزاد گشته است )رضایی نیا، 

 درادامه قصیده: 

 جدارُ مستحیل

 تنطحه الوعول

 تُحدثُ فیه ثغرةً کبیرة

 تنفذ من خاللها الظهیرة

 والدةٌ تطول فی ضریح

 ( 077: 0117؛ 2جثث األموات فی الوحول )البیاتی، ج یسیرفوق

؛ )دیوارمحال را/ گوزنان باشاخ می زنند/ شکافی بزرگ درآن افتاده / که نیمروزازخالل آن خواهد گذشت/ اینک میالدی ترجمه 

 (. 070: 0578در گور، به طول می انجامد/ که روی پیکرمردگان درلجن ها به گردش است( )سرشک، 

 گردد تانویدبخش بازمیازآن سوی دیوارمحال سخن می گویدوصدای اوازدیواره صوت می گذرد وبه سوی ما البیاتی 

رستاخیزباشد. انسان های شعراو ازفسادخاک برمی خیزند وبااین میالدی که در گوربه طول می انجامد؛ نورامیدوروشنایی برآنها 

می گیرند. واین خودمظهررستاخیزوزایش دوباره ای است )شفیعی می تابد وسروچشم رابه نورامید می شویند وزندگی راازسر

 (. 014-0581: 018کدکنی،: 

. البته مهاجرت وکوچی که درراه رسیدن به تعالی آورَدالبیاتی درپی آن است که دنیارا با شعروانقالب، مرگ وکوچ به چنگ 

واین چنین آن  می داندتازه ومداومِ زندگی بخش سرآغازیک مسیرآن را  هم و برخاستهباآن به مبارزه هم باشد؛ مرگی که 

 (. 01: 0511رابیان می کند: )رضایی نیا، 

 حکمٌ علی التاریخ باإلعدام وتبرئه

 یاقدری المحتوم: لو وُلدتُ من جدید

 وَهَبتُ نجمَ الثورةِ البعید

 ها أنذا شریدفی هذه المخاضَة

 أجنحتی مغروسةٌ فی الطین 

 ( 077: 0117؛ 2وقلبی مُهاجرٌ )البیاتی، ج
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؛ )حکمی است درباره تاریخ به اعدام وتبرئه/ ای سرنوشت محتوم: اگردیگربارزاده می شدم/ قلبم رابه ستاره دوردستان ترجمه 

: 0578انقالب می بخشیدم/ اینک من آواره ام دراین غرقاب/ بال هایم رادرخاک کاشته ام/ وقلبم درمهاجرت است( )سرشک، 

070 .) 

 مه ابیات فوق می گوید: دراداالبیاتی 

 موالیَ: الغالب إال اللّه

 فآه ثم فآه

 مملکة الموت علی أسوارها الحُرّاس 

 یرنِّقُ النعاس عیونهم؛ فلتُفتح البوّابة

 ولیدخل الغالب والمغلوب 

 فالفجر فی الدروب

 موالیَ! قال النجمُ لی، وقالت األقدار

 (. 10: 0117؛ 2بیاتی، جبأننا ممثلونَ فاشلون فوق هذالمسرح المنهار )ال

؛ )باید که ابرشستشودهد/ پلیدی های این سرزمین، واین بیشه را/ ومردگان از گورها برخیزند/ آه خدایا: جزخدا کسی ترجمه

پیروزنیست/ پاسبانان برسرباورهای کشورمرگ/ خواب چشمانشان را کدر می کند، بایدکه دروازه گشوده شود/ وپیروزمندان 

ه درون درآیند/ که سپیده بر دروازه هاست/ آه خدایا! باستاره وسرنوشت مراگفتند که ما/ بازیگرانی هستیم ب خوردگانوشکست 

 (. 015: 0578برروی این صحنه پوشالی( )سرشک، 

اندیشه حاکمیت مرگ برملک هستی به عنوان یک الگوی اسطوره ای برای همگان به طورجدی مطرح با درمجموع شعرالبیاتی 

برایمان وباورقلبیِ شاعرنسبت به فناپذیری عالم وجود  تی می گوید جزخداکسی پیروز نیست؛ این عبارت تاکیدیمی شود. وق

درراستای اثبات این واقعیت، سعی و دیدگاهی  اندیشهچنین با طرح که البیاتی . است ونائل شدن به درک حقیقی این امر

 درالقای آن به سایرین دارد. 

 می گوید: « العاهات  صانع» البیاتی درقصیده 

 اللیل مسمار یُدق یُدق فی صدری الصدیع

 یاصانع العاهات، واآلهات؛ یانهرالصقیع

 إخوانی المتی، أراهم یضحکون

 إخوانَی المتثلجون

 کنوارس حول السفینة یحلمون

 ( 204: 0117؛ 0بالبعث، بالشمس الوضیئة، بالربیع؛ باألصدقاء الطیبین )البیاتی، ج

میخی است که درسینة دردمندم کوفته می شود/ ای سازندگان رنج ها، بیماری ها؛ ای رودخانه رنج/ برادران ؛ )شب، ترجمه 

مرده ام رامی بینم که می خندند/ برادران یخ بسته ام/ همچون مرغان ماهیخوار برگرد سفینه/ دررویای برانگیختگی، 

 (. 11: 0578باخورشیدتابان، بابهار؛ بایاران نیک( )سرشک، 

رودخانه همزمان می تواند سمبل مرگ وزندگی دوباه باشد. این رودخانه ابتدا تصاویرشروپلیدی را باخود می بَرَد ونابود می کند 

خن راتکرارمی کند می خواهد وجدان گروهی وجمعی بشرراتحریک س تابه جای آنها تصاویرخیروزندگی رابیافریند. وشاعرکه این
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اره ایمان دارد. مرگ راکه دراین قصیده شب نمادآن است؛ میخی می بیند که درسینه اش کند، چون به رستاخیزوزندگی دوب

کوفته می شود. با این استدالل قطعیت وثبات مرگ رابیان می کند که در نهایت نصیب آدمی خواهد شدوآن را دراین 

صورت یک آرزو ورؤیا متبلورمی شود تصویرکلی، محوری اساسی می داند. به این ترتیب مکنونات وجدان گروهی وجمعی بشربه 

 (. 021: 0585د ودرسودای خیزش وبرانگیخته شدن هستند )عرب، نزیراکه سعی درکنارآمدن با مرگ دار

 به میهنش موج می زند:  روزهای خوشی وسرسبزی وطراوت گذشتهیادآوری همه جای شعرالبیاتی دعوت به 

 البد أن نختار

 فارأن نقبض الریح وأن نُدَوِّرَاألص

 أن نجدالمعنی وراء عبث الحیاة

 ( 11: 0117؛ 2فالعیش فی هذالمدارالمغلق انتحار )البیاتی، ج

معنی رادرپشت عبث های  ؛ )بایستی انتخاب کنیم/ بایستی بادرادرقبضه کنیم وظروف زرد مسی را بچرخانیم/ بایستیترجمه 

 زندگی بیابیم/ چراکه زندگی دراین مداربسته، خودکشی است(. 

شرایط موجودبیزار وگریزان است. زندگی را تکراربیهودگی ها می پندارد. ازدید اوراضی شدن به وضعیتی ساکن وایستا مایة از

به دنبال معنایی تازه درپس این زندگی است. البیاتی به هرکرانی که می رود احساس تبعید می کند  از این رورکود است، 

دهد، اما بازبرمی خیزد وبه دنبال شهرهای آینده می رود. به تصویرکشیدن یک  ودرهمان جا برپیاده روهای شهرها جان می

آرمانشهرجزئی ازذات شاعراست. یکی ازشیوه های واکنش نسبت به غربت زدگی وتبعید روحی واجتماعی، بنیان نهادن 

 (. 77: 0111 )جعفر، هستندومولدحیات جدیدی  بخشندشهرآرزوها وسخن گفتن ازآن است. شهرهایی که زندگی می 

وحرمان  اشاست، ازکودکی  که باخاطره شاعرفقید )بدرشاکرالسیاب( سروده شده« کتابة علی قبرالسیاب »  در قصیده البیانی 

 ودرعین حال امیدوارانه دارد:  حکایتی دلنشین، اندوهگنانه، حسرتمندانهوآرمانهایش 

 أصعد أسوارک، بغداد، وأهوی میتاً فی اللیل

 نی وأشمُّ زهرة المابین أمد للبیوت عی

 جئناک من منازل الطین ومن مقابرالرماد

 نهدم أسوارک بعدالموت

 (. 201: 0117؛ 2نقتل هذا اللیل، بصرخات حبنا المصلوب تحت الشمس )البیاتی، ج

ای مابین را می کشانم وگل ه ؛ )ازباروهایت باالمی روم، بغداد؛ وچون مرده ای درشب فرومی افتم/ چشمم را تا خانه هاترجمه

می بویم/ به سوی توآمدیم ازخانه های گِل وازگورهای خاکستر، پس ازمرگ باروهایت راویران می کنیم/ واین شب رابه قتل می 

 که زیرخورشید بر دارشده اند(.  رسانیم، بافریادهای عشقمان

، شعرش البیاتی خورد. دراین قصیدهدراینجا طیف هایی ازالهام ورؤیا درواقعیت وفرورفتن این وجوه دریکدیگربه چشم می 

بربستررؤیایی مستمرشکل گرفته است؛ وآنچه درطول زمان درمصاف تاریخ، فرهنگ، انسان وجهان تغییرمی کند رؤیاهای 

شاعراست. رؤیاهایی نوبه نوکه درحقیقت ازرؤیاهای نخست زاده شده ودرجلوه وجمالی تازه درجان واژه ها دمیده اند )رضایی 

 (. 01-0511: 08نیا، 
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کند. درادامه درقصیده دیگرش  البیاتی برای بازگشایی رمزوراز رؤیاهایش وتماشای دقیق آنهاازشخصیتهای مختلفی یادمی

نام برده است، این شخصیتها برشعروذهنیت شاعرانه اش تأثیرفراوان  "هارون الرشید وخیام"ازشخصیتهای « إلی هند »باعنوان 

 نهاده اند: 

 فةَ الشهیرَ )هارون الرشید( أومغنی عصره الهمام ولست بالخَیاملکننی لست الخلی

 وأننی بالرغم من فقری بهذا الزمن البخیل

 منحت أهلی الفقراء کلماتی 

 (. 71: 0117؛ 2وتمزَّقت علی األشوال فی الهجیر )البیاتی، ج

م بینوایی وتهیدستی دراین روزگاربخیل/ ؛ )اما من نه آن خلیفه مشهورم ونه آن سرایشگرعصرِاو ونه خیام/ من به رغترجمه 

 (. 011: 0578پراکندم( )سرشک،  کلماتم رابه یاران تهیدست خویش بخشیدم/ وشوق هارا درگرمگاه به هرسوی

البیاتی فقط کلمات روشن وانقالبی اشعارش را تقدیم ستمدیدگان می کند وازاین طریق دریچه ی امید را به روی آنها می 

شتیاق می دهد تا ازحالت رکود درآیند. شاعربا مقایسه کیفیت حضوراین شخصیتها درشعرش متذکرمی شود گشاید وبه آنها ا

که حذف زمان حال ونوساختن گذشته ازشگردهای مهم وبنیادین البیاتی است. درواقع بایدگفت اواززاویة دیدِ دیروزها به 

البیاتی  داشت که توجه البته باید به این نکته نیزبیرمی نشاند. امروزها وفرداها خیره می شود ورؤیاهای شاعرانه ی خودرابه تع

بیش ازآنکه  اشاره داشته و اینهااسالمی )نظیرخیام، حالج، متنبی و..(  ازشاعران وعارفانبرخی دردوره های متأخربه 

 (. 01-08: 0511یا، نمایانگرعالقه های دینی یاعرفانی اوباشد، بیانگرعزم اودرهمدلی امروزین باایشان است )رضایی ن

البیاتی درسفربه اسطوره ها به دوران طالیی بین النهرین می رود وبه شهربابل می رسد که ازنمادهای اصیل وپایداراست. امااین 

الحمل »  شهرکه باظلمت وتباهی همراه است به مانند خودش دردام گرگهای هارافتاده ومنتظرظهور عشتاراست. درقطعه شعر

 «: الکاذب 

 ل لم تبعث ولم یظهرعلی أسوارها المبشراالنسانباب

 ولم یدمرها ولم یغسل خطایا أهلها الطوفان

 ولم یقم من قبره عبرالفرات سارق النیران

 فالعقم والصیف الذی الینتهی والصمت والتراب

 والحزن والطاعون، طعام هذی المدن المنفوخة البطون

 (. 080: 0117؛ 2فان )البیاتی، جعشرون عاماً وأنا أبکی علی أسوارها وحمل األک

؛ )بابل دیگربارزنده نشده است وانسان نوید دهنده بردیوارهایش سربرنیاورده/ توفان ویرانش نکرده، توفان گناهان  ترجمه

مردمانش رانشسته است/ربایندة آتش ازآن سوی فرات ازگورخودبرانگیخته نشده است/ ازاین سترونی وتابستانی که به انتها نمی 

سال است که من برحصارهایش می گریم وکفن 21سد وسکوت وخاک وغم وطاعون، خوراک این شهرها شکم بادکرده است/ ر

 ها بردوش می کشم(. 

توفان معادل همان مرگ است که شاعردوست دارداتفاق بیفتد تاظلم وفسادوگناهان اهالی بابل ]عراق[راباخودببردوسرزمینش 

 توفان نماد رستاخیزدوباره است.  حیات دوباره ای بیابد. درحقیقت
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سازی، بیشترین کاربردرادراشعارموردبحث ازالبیاتی دارد. عشتاری که  بی تردید اینگونه ازکاربرد مرگ بعنوان فرآیندتغییروتحول

الهة خیزش وباروری است دراین شهرمرده وسکوت بربابل ]بغدادشاعر[ حکمفرماست؛ مستبدان بابل ]عراق[به هیچ چیزرحم 

 ی کنند. افق سیاسی اجتماعی بابل ]عراق[ تاریک می نمایدومرگ برهمه چیزحکمفرماست اما درادامه: نم

 قومی وغطِّی عُری هذاالجسد الذابل باألزهار

 قومی لعل البرق

 والفارسَ المجهولَ من دمشق 

 ( 082: 0117؛ 2یبذرفی بطنک بذرةً فتحملین )البیاتی، ج

/ به پاخیز/ تا شهسوارگمنام ازدمشق دردرونت بذری ا بپوشانیانی این کالبد پژمرده راباگُل ه؛ )]ای بابل[ به پاخیزوعرترجمه 

 بکارد وآبستن گردی(. 

زندگی رادردرون همین سکوت وخاک می بیند. باامید وبسیارکوبنده ازبابل می خواهدکه درمقابل این ناکامی  اینگونه است که 

است وازبابل می خواهد برای بازگشت به حالت اولیه خود ایستادگی کند و  ها بایستد وخیزش کند. به آینده خوش بین

استقامت نشان دهد. با فرمان خیزش وکاشتن بذر دردرونش بابل ]عراق امروزی[ رابه تالش وامیدبه یافتن حیات دوباره فرامی 

بارمرگ راگوارامی داند تا به حیات مجدد عبورکند وباالج نوساناتخواند؛ به تعبیری زندگی راتحت فشارقرارداده که بایدازهمه 

« العنقاء»؛ چوننائل شود. اسطوره فینیق نمادزندگی دوباره پس ازمرگ است، ودرنزد تمدنهای مختلف بانام های مخصوصی 

نگاه  تداعی کننده، صورت رمزی این اسطوره خوانده می شوددرادبیات فارسی )بخصوص ایرانی ها( « سیمرغ»درمیان عرب ها و

 (. 257: 2111)ابوعلی،  است سان به زندگی ومرگ ورابطه ی آن بازمان ووجودان

ونیازمند تمدنی جدیداست  این اسطوره نمادتمدن عربی است بااین تفاوت که درقرن حاضربه مرحله ی کهولت وپیری رسیده

 (. 272: 0118که آن رادوباره برانگیزد؛ البیاتی نوگرایی را راه تجدید این تمدن می داند )یحیاوی، 

است. البیاتی رابطه صمیمانه ای  تهامه« العنقاء » ازنظرالبیاتی سیمرغ، نمادخیزش وازنمادهای فرعی درکنارش؛ درقصیده 

 باسیمرغ دارد، سیمرغ نمادخیزش ورستاخیزاوست ورهایی وی نیزدرآن است: 

 اُحبُّها صبیّةً

 میتةً وحیّةً

 قصیدةٌ علی ضریحِ حکمة قدیمةٍ

 مةٌقافیةٌ یتی

 ( 021: 0117؛ 2علی الفرات )البیاتی، ج تبکی

؛ )اوراچه دوشیزه ای باشد/ چه مرده وچه زنده دوست دارم / اوقصیده ای است برآرامگاه حکمتی باستانی/ قافیه ای است ترجمه 

 بی نظیرکه برفرات می گرید(. 

 زنمود وسوزاند: آغارا که نوسازی وانقالب  است آتش عشقی نتیجهاین رابطه بین شاعروسیمرغ 

 ... أحرقنی هواهُ

 حلّت بروحی قوةُ االشیاء

 ( 021وانهَزمَ الشتاءُ )همان: 

 ؛ )عشقش مراسوزاند/ قدرت پدیده ها به روحم حلول کرد/ وزمستان شکست خورد(. ترجمه 
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ه تغییرحقیقی منجرشود. سیمرغ به شاعراصرارمی کند که اورا شعله ورترنماید تا خیزش ورستاخیز، قوی تروتأثیرگذارترگردد وب

زاد  ای تاازحکمت نیاکان بهره ای طلبد وبرای پروازتازه نام می برد تهامه از برای این کاربه شرق، سرزمین نیاکان می رود و

 (: 010-012: 0581درپی رستاخیزورهایی ازغربت ومرگ برمی آید )الضاوی،  و اینگونه وتوشه برگیرد

 لی القبیلةها أنذا أعودُ من مملکة الموت ا

 أبحثُ عن جذورها فی هذه المغازة الطویلة

 ودارتِ األفالکُ

 « تهامة»ولم أزل أبحثُ فی 

 ( 050: 0117؛ 2عن تلکم الحمامةِ )البیاتی، ج

؛ )من اکنون ازسرزمین مرگ به سوی قبیله بازمی گردم/ وریشه های آن را دراین بیابان طوالنی می جویم/ افالک به ترجمه 

 (.ومن همچنان درتهامه درجستجوی آن کبوترهستم گردش درآمد/

 

 نتیجه گیري

خلق آثارهنری ومرگ درراه آرمانی مقدس تولدی دیگرمحسوب می شود؛ شاعروهنرمند باخالقیت هنریِ خود به جاودانگی می  

عنوان روندی برعکس  اندیشدوبامرگ به مبارزه برمی خیزد. بدین ترتیب مرگ درتقابل وتضاد با زندگی قرارنمی گیرد، بلکه به

تولد تلقی می شود. ارزش های اخالقی وعشق منبع الهام هنرمندان ازجمله شاعران هردوره به خصوص عصرمعاصرهستند 

وخلق هنربااندیشه ی مرگ قهرمانانه بی شک ضامن تولدی دوباره است. سروده های عبدالوهاب البیاتی همه جا را درنوردیده و 

 و البیاتیانسانی است. رشد و نمو  در جهتدمیان، اقوام وملت ها درپی ساختن جامعه ای عادالنه انعکاسی ازصدای مقاومت آ

داند  میدنیای جدیدی  خود ازتمامی این جریان ها حمایت می کند. البیاتی مرگ رامقدمه تحول ودگرگونی وساختن دراشعار

به دنبال بهشت گمشده ای است که درهمین دنیا  یاتیی آرمان ها و اندیشه های دلخواه آدمی استواراست، الب که برپایه

ی انسانها وجود دارد؛ امید، شورونشاط برای تحقق  درسراسر گیتی برپا خواهدشد. بهشتی که درآن عدالت ورفاه برای همه

 رراستای محقق شدن این هدف تفسیرهای متفاوتی اززندگیددرسروده های البیاتی موج می زند. البیاتی  چنین بهشتی

 . داده استجلوه  وچگونه زیستن وهمچنین چگونه رویاروشدن بامرگ را برای مخاطب آسان

 

 

  منابع

 (، اعمال الشعریه، بیروت: الموسسة العربیة وللدراسات والنشر. 0117البیاتی، عبدالوهاب )-

 : انتشارات رواق. اول، تهران ...................، شعرهای تبعیدوچشمان سگان مرده، ترجمه عدنان غریقی، چ-

 . یالعرب دارالکتب: روتیب، وانیالد(،  ه0727) هیابوالعتاه- 

 الشعراألدونیس، چ اول، دمشق: دارالتکوین.  (، االسطورةفی2111ابوعلی، رجاء )- 

 . یالعرب دارالکتب: الناشر، وانیالد(، ق221) اوس بن بیحب، تمام یأب-

، انتشارات دانشگاه 2ت درشعرمعاصرعرب، ترجمه دکترسیدحسین سیدی، چ(، کارکردسن0581الضاوی، دکتراحمدعرفات )-

 فردوسی مشهد. 
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 ، طوس. 2(، تاریخ االدب العربی، چ0544الفاخوری، حنا )-

 آثارافالطون، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.  (، دوره0581افالطون )-

 : گام نو. نشردی مان، چ اول، تهران،  پل (،0114بالنشو، موریس؛ رودولف، گشه )-

 الشعرالألدونیس، چ اول، دمشق: دارالتکوین.  السطورةفیا(، 2111جعفر، محمدراضی )-

 (، لغت نامه، تهران، نشر: امیرکبیر. 0577) علی اکبردهخدا، -

 . انتشارات دانشگاه: تهران، لغت نامه(، 0544................. )- 

 (، مارکس وسایه هایش، تهران: انتشارات هرمس. 0585رحیمی، مصطفی )-

 (، آوازهای سندباد، ترجمه م. سرشک، شعرمعاصرجهان، چ اول، پیک ایران. 0578) م، سرشک-

 ، تهران: سخن. 2(، شعرمعاصرعرب، چ0581کنی، محمدرضا )شفیعی کد-

 . فهالمعر: عالم کویت(، االتجاهات الشعرالعربی المعاصر، 0148عباس، احسان )- 

 (، اثرالقرآن فی الشعرالعربی الحدیث، دمشق: دارالمعرفة. 0184عبودشرّار، شلتاغ )- 

 درعرصه شعرونقدمعاصرعرب، دانشگاه فردوسی مشهد.  (، ادونیس0585عرب، عباس )-

 سات والنشر. (، اسطورة الموت واالنبعاث فی الشعرالعربی الحدیث، چ اول، بیروت: الموسسة العربیة للدرا0147عوض، ریتا )-

 . 225-277، 00پژوهش زبان وادبیات فارسی، شماره« سه نگاه به مرگ درادبیات فارسی»(، 0584فالح، مرتضی )-

 ، پاریس. 5، چ0( جEMILe Brehierفرانسه ازترجمه (، تاسوعات، )0711فلوطین، )- 

 (، دیالکتیک، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران: آگاه. 0512فولکیه، پل )- 

، هیفق انتشارات و چاپ سازمان: ناشر(، 011خطبه) البالغه نهج شرح و ترجمه(، 0518) ینق یعل، یاصفهان السالما ضیف- 

 . رانیا: تهران

 ، تهران: بنیادبعثت. 5، چ7(، تفسیراحسن الحدیث، ج0544قرشی، سیدعلی اکبر )-

 یسهام شرکت: ناشر، اول چاپ، یبیحب حسن؛ ترجمه، یشناس جامعه و یجدال ریس ای کیالکتید(، 0117) ژرژ، چیگورو-

 . انتشار

 (، روان شناسی مرگ، ترجمه محمدرفیعی مهرآبادی، تهران: خجسته. 0547لپ، اینیاس )-

 (، انسان درشعرمعاصر، چ اول، تهران: توس. 0542مختاری، محمد )-

 ، تهران: صدرا. 2، چ2(، مجموعه آثار، ج0545مطهری، مرتضی، )- 

 ومرگ، تهران: مرکز.  (، انسان0542) معتمدی، غالمحسین-

 (، علوم اجتماعی وسیرتکوینی آن، چ سوم، تهران: فرزان. 0587نراقی، احسان )-

 (، شعرأدونیس، البنیة والداللة، چ اول، دمشق: اتحادالکتاب العرب. 2118یحیاوی، راویة )-
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