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چکیده
مرگ و زندگي پيوسته دو عنصر مهم و برجسته در ديدگاه انديشمندان بوده است؛ شاعران
معاصر ايران به مرگ از چشماندازهاي گوناگون نگريستهاند .در اين ميان ،سه شاعر شاخص پس از
نيما( ،خوان ،شاملو و فروغ) اهميت ويژهاي دارند.در اين جستار به شيوهي تحليل محتواي کيفي،
انديشه و احساس سه شاعر معاصر ايراني( ،اخوان ،شاملو و فروغ) دربارهي مرگ و زندگي ارزيابي
شد؛ به اين منظور با جستجو در ديوان اين شاعران ،همهي شعرهايي که مضمون مرگ و زندگي در
آنها يافت ميشد ،واکاوي شد و سپس از اين رهگذر ،مباحثي مانند تصوير زندگي ،مرگ ،سير
تحول فکري سه شاعر ،دنياي پس از مرگ و سرانجام شهادت و هراس از مرگ بررسي شد .يافته-
هاي پژوهش نشان داد که تصوير نازيباي زندگي و بيزاري از مرگ و گاه هراس از آن ،در آثار
اخوان کم و بيش بدون تغيير نمايان است که گاه ماليم و گاه بيتفاوت و توأم با ريشخند است ،اما
در نگاه شاملو ،زندگي با عشق زيباست و با وجود جانکاهي ،چيزي کم ندارد .او زيستن در ميان
نامردمان و ظلمپذيران جامعه را بدترين نوع مرگ ميداند و مرگ در راه عقيده براي او زيبا و
تحسينبرانگيز است؛ مرگ طبيعي را نيز به اجبار و به عنوان قانون طبيعت ميپذيرد .در نگاه فروغ،
سير تحول بيشتر مشهود است .زندگي را با همهي پوچياش دوست دارد .در ابتدا اگر خواهان
مرگ است به دليل بيزاري از زندگي است؛ اما کم کم مرگ در نگاه او زيبا ميشود و با واژههايي
روشن ،شاعرانه ،ترسيم ميشود.
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 -1مقدمه

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

تابستان 3131

انديشيدن دربارهي مرگ ،موضوعي است که عمر آن به اندازهي تاريخ زندگي بشر است؛

تقريباً هيچ انساني را نميتوان يافت که در طول زندگي ،ساعتها به مرگ نينديشيده باشد و شايد
7
بتوان گفت کمتر کسي به اندازه ي شاعران و فيلسوفان ،مجال آن را داشته باشند که ديدگاه و
احساس خود را در پيوند با مرگ ،بيان کنند و گفتههايشان را در البهالي تاريخ به يادگار بگذارند.
شاعر ،امّا در اين ميان ،به دليل نگاه هنري ،جايگاه ويژهاي دارد .به طور کلي ،ميتوان گفت در
دورههاي مختلف ادبيات ايران ،ديدگاهها و واکنشها در پيوند با مرگ ،متفاوت و گاه متضاد بوده
است .گسترهي ادبيات ،لحن شاديبخش سبك خراساني را مانند نوميدي تلخ شعر پس از کودتاي
 4991در خود پذيرفته است و خوشباشي هراسناک خيام را مثل آرزوي بيصبرانهي مرگي عاشقانه
در مکتب عرفان يا شهادت در خود جاي داده است .در دو دورهي تاريخ ادبيات ،مرگ به زيباترين
شيوه ،ترسيم ميشود :يکي در مکتب عرفان ،به ويژه عرفان موالنا که در سير تکامل انسان ،مرحلهي
مرگ مثل رويش دانه از خاک ،ضروري و زيباست و عارف (موالنا) عاشقانه و بيصبرانه ،آرزوي
وصل (مرگ) دارد ،بيآن که از زندگي در اين دنيا متنفر باشد .ديگري در مکتب شهادت و ادبيات
دفاع مقدس که البته رگههايي از اين تفکر ،در شعر اعتراضي پيش از انقالب هم قابل مشاهده است.
نگاه به مرگ ،همچون نگاه به زندگي ،با انقالب اسالمي دگرگون شد و گسترش فرهنگ شهادت به
ويژه در هشت سال دفاع مقدس ،بر حوزهي شعر هم اثر گذاشت؛ قيصر امينپور ،حسن حسيني،
عليرضا قزوه و وحيد اميري از جمله شاعراني هستند که نگاهشان به مرگ ،نگاه تازهاي است.
در اين پژوهش ،ديدگاه سه شاعر معاصر (اخوان ،شاملو و فـروغ) دربـارهي "مـرگ و زنـدگي"،بـا
توجه به نزديکي ديدگاهايشان بررسي ميشود .جاي خالي شاعر بزرگي مانند سهراب در ميـان ايـن
شاعران ،به دليل متفاوت بودن نگاه او به مرگ و زندگي اسـت کـه بررسـي جداگانـهاي مـيطلبـد.
گفتني است که منظور از مرگ انديشي اين است که اين سـه شـاعر تـا چـه انـدازه از مـرگ سـخن
گفتهاند و احساس و انديشهي آنها دربارهي مرگ چگونه است.

-2پیشینه ی تحقیق
از جمله پژوهشهايي که در پيوند با مرگ و مرگ انديشي در ادبيات فارسي صورت گرفته ،ميتوان
به موارد زير اشاره کرد:
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فالح در مقالهي«مرگ در ديدگاه موالنا ،خيام و سعدي» بر اين باور است که موالنا مرگ را مي-
قدمياري
خيام از مرگ نفرت و کراهت دارد و براي غلبه بر آن به خوشباشي روي
دكتركرمعليميستايد،
پذيرد و آن را
ميآورد و سعدي با نگاهي واقعگرايانهتري به مرگ دارد (فالح .)119- 151 :4937،همچنين در
پژوهشي با عنوان «حيات مرگ در شريانهاي ادبي» ،نويسنده به واکاوي مرگ در ديدگاه شاعران
بزرگ ايراني همچون موالنا ،سعدي ،محمدحسين شهريار ،سهراب سپهري ،سلمان هراتي و ...
همچنين نويسندگان غربي مانند اُ .هنري و آنتوان دوسنت اگزوپري ،ميپردازد و نتيجه ميگيرد که
اين شاعران نسبت به مرگ ،انديشهي مثبتي داشتهاند (انجمروز .)55-51 :4939،از ديگر پژوهش-
هاي صورت گرفته ميتوان به «جلوههايي از مکتب باروک در رباعيات خيام» اشاره کرد .در اين
مقاله ،پيوند درونمايههاي اصلي مکتب باروک با مضمون مرگ در انديشهي خيام بررسي شده است
(خطاط و شوهاني .)91-13 :4935 ،يکي ديگر از پژوهشهاي مربوط به مرگ «سيماي مرگ در
شعر فردوسي و ناصرخسرو» نوشتهي وجداني است که در آن به داليل هراس فردوسي از مرگ و
امنيت خاطر ناصرخسرو نسبت به آن بررسي ميشود (وجداني.)439-475 :4931 ،

-9پرسشهای تحقیق
 .4تصوير مرگ ،زندگي و دنياي پس از مرگ در نگاه اخوان ،شاملو و فروغ فرخزاد چگونه است؟
 .1آيا سير تحول فکري اين سه شاعر (اخوان ،شاملو و فروغ فرخزاد) نسبت به مرگ و زندگي با
هر مجموعهي شعري ،تغيير يافته است؟

 -1روش پژوهش
روش پژوهش در اين مقاله ،تحليل محتواي کيفي و واحد تحليل ،شعر سه شاعر مورد نظر است.

 -5سیر تحول فکری اخوان ،شاملو و فروغ نسبت به مرگ و زندگی
در پژوهش حاضر ،اشعار سه شاعر معاصر (اخوان ،شاملو و فروغ فرخزاد) که با مرگ و زندگي
پيوند دارند ،ارزيابي شد؛ به اين منظور با جستجو در ديوان اين شاعران ،همهي شعرهايي که
مضمون مرگ و زندگي در آنها يافت ميشد ،واکاوي و سپس بر اساس آنها ،ديدگاه اين شاعران
نسبت به مرگ و زندگي ،سير تحول فکري آنها و سرانجام دنياي پس از مرگ تحليل و بررسي
شد.در دهههاي دوم تا چهارم سدهي چهاردهم هجري شمسي ،بهويژه پس از کودتاي  13مرداد،
فضاي نوميد کننده و غمبار سياسي ،حتي شاعران غيرسياسي را هم زير تأثير قرار داده بود« ،همه
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مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
چيز در نزدشان نابود شده ...سر در کار خود در راه خود پيش ميرفتند .شعر ،پناه شکستخوردگان
تابستان 3131

و نوميدان و از راه ماندگان شده بود» (شمس لنگرودي.)14/1 :4977 ،
 .1-75اخوان
اخوان در اولين مجموعه شعريش ،ارغنون ،آهنگ سرزنش جهان و زندگي را مينوازد
و با خشمي عصيانگونه ،معماي هستي را به پرسش ميگيرد و از خداوند شکوه ميکند و به همين
دليل آرزوي مرگ دارد و آشکارا نفرت خود را از زندگي اعالم ميکند:
مگر به سفرهي هستي نخوانده مهمانم

که ميزبان به تغافل سپرده جاي مرا..........

خوش آن که سر رسدم روز و سردمهرسپهر

شبي دو،گرم بـه شـيون کنـد سـراي مـرا
(اخوان4939 ،الف)11 :

البته بايد گفت نگاه به مرگ تا حد زيادي متأثر از نگاه به زندگي است« .بسياري از افراد که از
هستي خويش رضايت ندارند ،از زندگي روزمرهي خود ارضا نميشوند و يا از دست کشمکشهاي
عاطفي خويش به ستوه آمدهاند ،ميپندارند که با وقوع مرگ آرامش هميشگي فرا خواهد رسيد؛ اما
اين پذيرش ظاهري مرگ ،اغلب ساختگي و مصنوعي است» (معتمدي .)99 :4971 ،از ميان اين سه
شاعر ،اخوان که زندگي را زشتتر ديده ،مرگ را نيز زشتتر ميبيند و اين زشت ديدن مرگ از
همان نخستين اثر شعرياش ،ارغنون ،قابل مشاهده است:
تلخ است خوردن زهر ،خاص از ساغر مرگ (اخوان4939،الف.)439 :
توصيفهايي که اخوان دربارهي مرگ دارد و نامهايي که مرگ را به نام آنها ميخواند ،گوياي
تصوير منفور مرگ در نگاه اوست:
بر او شبيخون زد اجل ،چون دشمني شوم (همان)435 ،
گاه تيغ مرگ هم دشوار ميآيد فرود

(همان)919 ،

تا مرگ -اين حقيقت بيرحم  -بس نماند (همان)91 ،
او در ارغنون ،خشنترين واژهها را براي زندگي و مرگ به کار ميبرد .هر چند که معتقد است "ته
جرعههاي خيام را خورده است" ،اما بيشتر از آن که مثل خيام ،فلسفه و چرايي هستي را شاعرانه
و بي پاسخ ،بپرسد ،از تلخي زندگي و مرگ سخن ميگويد.اين فرايند همچنان در شعر ديگر او
«زمستان» که به اقتضاي نامش ،سردي و خمودي بر آن حاکم است ،حفظ شده و زندگي مرده و
پژمرده است و مرگ ،سرد و تاريك .در اين اثر ،دو ويژگي سردي و سياهي مرگ بيشتر از ارغنون
به تصوير کشيده ميشود:
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شـــب طوفـــاني ســـرد زمســـتان
دكتركرمعلي قدمياري

زمستان سياه مرگ مرکب (اخوان)75 :4931 ،

اخوان در "زمستان" به نسبت "ارغنون" تا حدي غير مستقيم و با لحني ماليمتر از مرگ ميگويد؛
لحن او لحن پرخاشگر و مالمتگوي ارغنون نيست ،لحن کسي است که شايد به اقتضاي سرماي
"زمستان" ،با همهي سردي و تاريکي مرگ ،حوصلهي سرزنش و مالمت آن را ندارد و با تسليمي
تلخ ،مرگ را -که جايگاه سقوط است ،نه پرواز -به نظاره نشسته است:
جنگــل در آســتانهي بــيمهــري خــزان

من در کنار درهي مـرگ ايسـتاده ام
(همان)431 ،

"آخرشاهنامه" ،تداوم لحن غمانگيز و شاکي اوست .آنجا که قالبهاي موزون و کالسيك را کنار
مينهد ،شومي و سردي مرگ در کالمش ماليمتر و شاعرانهتر کنار هم مينشيند .گاه به نظر ميرسد
مرگ را با تلخي پذيرا شده و ديگر سر ستيز با آن ندارد ،اما همچنان از خلقت نازيباي جهان شکوه
دارد:
خداوندا خودت ايـن قـدر زيبـا

جهانــت را چــرا زشــت آفريــدي
(اخوان4931 ،الف)15 :

زشتي تصوير مرگ و زندگي در "از اين اوستا" نيز ادامه مييابد؛ دوباره با منفيترين واژهها زندگي
را وصف ميکند و مينالد که:
پيش اين عمري که ما داريم

مرگ را بايد عروسي خواند
(اخوان4931 ،ب)114 :

عبارتهايي که براي توصيف زندگي و عمر به کار ميبرد ،گوياي رنجي است که از زنده بودن مي-
کشد ... :نميدانم چرا /شايد براي آن که دنيا  /کشندهست  /دد است  /درنده است  /بد است /
زننده است  /و بيش از اين همه اسباب خندهست( .همان)97 ،
او زندگي را "خلط گنديدهاي" ميداند که از "سينهي بيماري"بر زمين افتاده است و "غمآور
وحشت منفورگي"که خيام نيز با وجود پرسشهايش به پاسخ آن نرسيده است :باز هم از" بي-
رحمي صيادان مرگ" فرياد برميآورد و در ترسيم تصوير مرگ ،از گور فراتر ميرود و از منزلي
مبهم و ناآشنا در دوردست سخن ميگويد.
در"سه کتاب" که مجموعه کتابهاي "درحياط کوچك پاييز در زندان"" ،دوزخ اما سرد" ،و
"زندگي ميگويد اما باز بايد زيست" را شامل ميشود و در فاصلهي سالهاي 4955تا  4957چاپ
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و منتشر شده است ،بيهودگي ،رنگ غالب تصوير مرگ و زندگي در نگاه اوست .هنوز ميل به فرياد
تابستان 3131

دارد ،اما از بيهوده بودن فرياد ،آگاه است؛ باز هم از"شبيخونهاي مرگ" متنفر است .به نظر ميرسد
در"سه کتاب" ،نگاه احساسي به نگاه فلسفي تبديل ميشود .هرچند اين فلسفه ،سطحي است و به
7
شکل عمقي به واکاوي هدف آفرينش نميپردازد .اما همين مسأله سبب ميشود که از پديدههاي
طبيعت نيز ،تصويري زشت و منفور ارايه دهد :عشق را عاشق شناسد زندگي را من /من که عمري
ديدهام پايين و بااليش /که تفو بر صورتش لعنت به معنايش( .اخوان4939 ،ب.)151 :
او به دليل نگاه تيره به زندگي ،عناصر زندگيبخش را نيز زشت ميبيند و براي توصيف آنها از
واژههايي ناخوشايند و نفرت انگيز بهره ميگيرد .او خورشيد را که مظهر زيبايي است ،چنين ترسيم
ميکند ... :کاين کهنه زخم زرد ،به هر روز بامداد /سر وا کند به مشرق و خوناب و زهر و درد  /تا
مغرب قلمرو و تکرار گسترد (همان .)134 :سرانجام آخرين مجموعه شعرش" ،تو را اي کهن بوم
و بر دوست دارم" از نظر تصوير مرگ و زندگي ،حال و هوايي شبيه نخستين مجموعه (ارغنون)
دارد.
 .2-5شاملو
شاملو از لحاظ تکنيکي ،بسيار ظريف و ماهرانه به مسألهي مرگ و زندگي پرداخته است .او مثل
اخوان نيست که ديدگاه خود را دربارهي مرگ ،همه جا به طور مستقيم بيان کرده باشد .در بيشتر
موارد بايد به ژرفي شعر او را واکاويد تا از طريق ارتباط عناصر و واژههايي که با مرگ همنشين
کرده است ،ديدگاه او را دربارهي مرگ فهميد.
شاملو در نخستين مجموعههاي شعريش يعني" آهنها و احساس" و "قطعنامه" ،کمتر از مرگ
سخن ميگويد .مرگ را تنها در يك شکل ،يعني فدا شدن در راه عقيده پذيراست و آن را لذت-
بخش ميداند؛ اما همان شاعرانههاي کوتاه ،بيانگر متغير بودن نگاه او نسبت به مرگ است؛ چون گاه
از "وحشي و جانفرسا بودن رقص مرگ" سخن ميگويد (شاملو )15 :4931 ،و گاه مرگ را
"جوانهي زندگيبخش" ميداند (همان.)14 :
شاملو به اعتبار ديد مبارزاتياش ،از همان ابتدا ،مردن را از زماني زيبا ميبيند که انسان ،مرگ را
شکست داده باشد (همان .)91 :در "هواي تازه" ،قافيهي زندگي را مرگ ميداند:
اما اگر چه قافيهي زندگي  /در آن  /چيزي به غير ضربهي کشدار مرگ نيست ( . . ./همان.)413 :
هر چه اخوان پديدههاي طبيعت را زشت ميديد ،شاملو نه از طبيعت ،که از مردم خسته است:
هوايي که ميبويم ،از نفس پر دروغ همسفران فريبکار من گندآلود است (همان.)911 :
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در اين مجموعه شعري ،او مرگ را در تصاوير و ابعاد گوناگون مينگرد و هرگز مرگ را مانند هم
قدمياري
دكتركرمعلي
ميکند که" ،مرگ مسکين را نميگيرم به هيچ" (همان )499 :و گاه عاجزانه
رجزخواني
نميبيند.گاه
ميسرايد" :بگذار اي اميد عبث يكبار  /بر آستان مرگ نيازآرم " (همان.)39 :
گاه به "نازلي" توصيه ميکند که" :با مرگ نحس ،پنجه ميفکن" (همان )499 :و گاه ميگويد:
"معني هر مرگ  /زندگيست" (همان .)413 :هر چند رفتگان را آزاد و پاک ميداند؛ اما صفت "
گم شده " که براي ياران رفته ميآورد ،نشانهي مبهم بودن مرگ در ديدگاه اوست:زندگي دام نيست
..../حتي مرگ ،دام نيست  /چرا که ياران گم شده ،آزادند  /آزاد و پاک (همان.)113 :
در "هواي تازه" ،قهرمانان شعر شاملو در حال پنجه افکندن با مرگ و سرانجام"گره خوردن با
ابديت زيست" هستند (مرگ نازلي و آواز شبانه براي کوچهها) .آنجا که از مرگ نحس و فجيع
ميگويد ،بيشتر ديدگاه او شخصي است و منظورش مرگ طبيعي است .قهرمانان مبارزهي او
کساني غير از خود اويند و مرگ آنها زيباست .چنين مرگي در نظرش با شکوه ميشود و آنانکه
ماندهاند ،زندگاني پردروغ دارند.
در"باغ آينه" ،کمي شخصيتر به مرگ و زندگي مينگرد .هر چند در ابتدا از بيهودگي تالشها،
نوميدانه و با حسرت ميسرايد:
خانه ويران کـه در او حسـرت مـرگ خانـه

اشــك مــيريــزد بــر هيکــل زيســت

ويـــران کـــه در او هـــرچـــه کـــه هســـت

رنـــي ديـــروز و غـــم فردايـــيســـت
(همان)945 :

اما کمکم بارقههاي عشق از رنگي ديگر (غير از مبارزه) به سراغش ميآيد و اگر او به اندازهي
اخوان زندگي را زشت نميبيند به سبب همين عشق است :جز عشقي جنونآسا  /همه چيز اين
جهان شما جنون آساست  /جز عشق  /به زني /که من دوست ميدارم (همان.)959 :
اما باز هم مرگ در نگاه او تاريك و مبهم است و با شب پيوند دارد :شب تار / ...زيباتر شبي براي
مردن  /آسمان را بگو از الماس ستارگاناش خنجري به من دهد (همان.)953 :
مورد ديگري که به عنوان ابهام مرگ در ديدگاه شاملو ميتوان به آن اشاره کرد .شعر" ترانهي اندوه
بار سه حماسه" است :مرگ را پرواي آن نيست  /که به انگيزهيي انديشد  /اينو يکي ميگف  /که
سرپيچ خيابون وايساده بود .که سرپيچ ايستادن تعبيري از اين مطلب است که ادامه و پايان راه
نامعلوم است .راه ديگري نيست و بايد از آن گذشت.
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و تاريك و بيتحرک ميبيند :کوچهها باريکن  /دکونا بستهس /خونهها تاريکن  /تاقا /شيکسهس /
از 7صدا  /افتاده  /تار و کمونچه /مرده ميبرن /کوچه به  /کوچه( .همان.)119 :
و ادامه ميدهد که اين مردهها شبيه مرده نيستند و اين شايد ،اشاره به مردمي دارد که مايهي رشادت
و زمينهي مبارزه را دارند ،اما خاموشي و سکوت را ترجيح ميدهند و شايد هم کسي نيست که با
جرقهي يك فرياد ،فيتيلهي آنها را روشن کند و بر همين اساس مانند فروغ مرده را در ميان همين
زندگان جستجو ميکند :برهوتي شده دنيا که تا چش کار ميکنه  /مردهس و گور (همان)119 :
اين ديدگاه مبارزاتي در مجموعههاي "آيدا در آينه" و "آيدا ،درخت ،خنجر و خاطره" ادامه مي-
يابد و شکوه مرگ در راه عقيده را در اين دو مجموعه به زيباترين بيان به نمايش ميگذارد:
جستن /يافتن /و آنگاه  /به اختيار برگزيدن  /و از خويشتن خويش  /بارويي پي افکندن  /اگر مرگ
را از اين همه ارزشي بيشتر باشد  /حاشا حاشا که هرگز از مرگ ،هراسيده باشم (همان.)191 :
شاملو زندگي با "غلي بر پاي" و "غالدهاي برگردن" را به تمسخر ميگيرد و از زندگي دلخور
نيست مگر به خاطر نامردمانش :مرگ من سفري نيست  /هجرتيست  /از سرزميني که دوست
نميداشتم  /به خاطر نامردمانش (همان)511 :
او زندگي ذليالنه را در شعر "البهي يك جمجمه" از مجموعهي "آيدا در آينه" با نفرتي
تمسخرآميز به ريشخند ميگيرد.
در مجموعهي "آيدا ،درخت ،خنجره و خاطره "،در شعر "از مرگ من سخن گفتم "،به شکل
شخصي و خصوصي ،مرگ طبيعي را به نظاره مينشيند و بيهيچ اعتراض آن را به عنوان يکي از
قوانين طبيعت ميپذيرد؛ او مرگ خود را با چهار فصل در ميان ميگذارد؛ اما از هر فصلي ،صفتي
غمناک برميگزيند و با آن از مرگ سخن ميگويد :با برف کهنه  /که ميرفت  /از مرگ  /من /
سخن گفتم (همان.)511 :
او از زمستان ،برف را برميگزيند که يادآور تصوير سرد و مرگبار است و با موي سپيد و فصل
پيري تناسب دارد :و چندان که قافله در رسيد و بار افکند  /با آتشدان باغ  /از مرگ  /سخن گفتم
(همان.)515 :
در فصل بهار ،با زيبايي شکوفههاي سرخ و رويش جوانههايش ،باغ را آتشدان ميبيند .با آن از
مرگ سخن ميگويد؛ آتشي که سوزاننده و يادآور عذاب دوزخ است :غبارآلود و خسته  /از راه
دراز خويش /تابستان پير چون فراز آمد  /با او  /از مرگ  /من  /سخن گفتم( .همان.)519 :
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ناگفته پيداست که صفت غبارآلودگي و خستگي ،بهويژه آمدن از راه دراز که از طول عمر حکايت
دكتركرمعلي
قدمياري نيست هرچند ،اين پير خسته -تابستان -خورجيني پر از گوجه سبز و
تصويري خوشايند
ميکند،
سيب سرخ و . . .دارد ،اما اين ارمغاني است براي کودکان و آناني که هنوز در ابتداي راه زندگي
هستند و اميد زيستن دارند ،نه شاعري که حس ميکند به پايان خويش نزديك است :او مرگ خود
را با "عطش ماهيان خرد و خاموش کاريز"" ،ديوار" و "آخرين پروانهي باغ" در ميان مينهد که
همهي اينها يادآور تصوير سرد ،بيروح و خاموش مرگ است.
به طور کلي هر چند زندگي با عشق آيدا کمکم زيبا ميشود؛ اما مرگ زيبا در نگاه شاملو همان
مرگ در راه مبارزه است .در مجموعهي "آيدا ،درخت ،خنجره و خاطره" ،سه نوع مرگ را ترسيم
ميکند؛ هم شکوه مرگ اختياري را ،هم تجربهي تلخ زيستن در ميان مردگان اين جهان را و هم
مرگ طبيعي را .او مرگ از نوع سوم را پذيرفته است ،اما نه با روي باز؛ بلکه ميداند که اين مسير،
اجباري است" .فصلها" شايد نماد زندگي اويند و او در همهي زندگي ،مرگ را با خود زمزمه مي-
کرده است .اين ديدگاه در مجموعههاي ديگر نيز کم و بيش بيتغيير باقي ميماند.
در" ابراهيم درآتش" ،اعتراف ميکند که هر چقدر هم که از زندگي رنجيده باشد ،باز هم آن را
دوست دارد و ميداند که لحظهي جدايي از زندگي برايش دشوار و حالوت زندگي تا آخرين
جرعه ،خواستني است:مجال ،بيرحمانه اندک بود و  /واقعه  /سخت  /نا منتظر  /از بهار  /خط
تماشايي نچشيديم  /که قفس  /باغ را پژمرده ميکند  /از آفتاب و نفس  /چنان بريده خواهم شد/
که لب از بوسهي نا سيراب (همان.)711 :
در شعر "ترانهي اندوه بار سه حماسه" ،از مجموعهي "مدايح بيصله" ،مرگ ،عشق و زندگي را
حماسه ميداند .جالب است که فردي که دربارهي حماسهي زندگي نظر ميدهد ،سر سه راهي
ايستاده است :زندگي را فرصتي آن قدر نيست  /که در آيينه به قدمت خويش بنگرد  /يا از لبخنده و
اشك  /يکي را سنجيده گزين کند  /اينو يکي ميگف /که سر سه راهي وايساده بود (همان)391 :
سه راه زندگي ،لبخند ،اشك و آميزهاي از اين دو است .اگر زندگي در آينه به قدمت خود بنگرد،
ميبيند آميزشي از اشك و لبخند است .يا به ديگر سخن ،در زندگي ،گروهي راه خوشباشي و
لبخند را برميگزينند و گروهي راه اندوه و اشك را و گروهي هم با فکري منطقي ،رها از اين
هيجانها ،در راه شناخت فلسفهي زندگي ،گام برميدارند.
در "مدايح بيصله" ،مرگ را بيهدف ،زندگي را شتابزده و عشق را بيفرصت ميداند؛ گويا هر چه
به پايان راهش نزديك ميشود ،مرگ را با تصاويري جزئيتر و شخصيتر حك ميکند .تصويرهاي
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ناهمگون مرگ طبيعي در نگاهش ،گاه انسان را به اين گمان وا ميدارد که او از ابهام مرگ گريزان
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است و براي رهايي از هراس و فلسفهي پوچي ،سعي در زيبا جلوه دادن مرگ دارد و اين تصوير
7در شعر "در آستانه" بيشتر نمايان است .در "مرثيههاي خاک "،مرگ را رهاييبخشي ميداند ،اما
خاطرهي عشق ،پذيرش آن را سخت ميکند .وقتي از عشق آيدا سرشار است نميتواند به راحتي
حتي از زندگي بيهوده دل بکند .عاشقانه در کنار آيدا بودن ،خود بهشت است و بهشت در
مقابلش" جنگل شو کرانها" است :و عشق  /مرگ رهاييبخش مرا  /از تمامي تلخيها  /ميآکند /
بهشت من ،جنگل شوکرانهاست (همان.)975 ،
در مجموعهي "درآستانه "،بيهيچ اظهارنظر و هيجاني ،مرگ را همانگونه که ميشناسد ،تصوير
ميکند :بايد استاد و فرود آمد ،بر آستان دري که کوبه ندارد /چرا که اگر به گاه آمده باشي دربان به
انتظارتوست /و اگر بيگاه  /به در کوفتنات پاسخي نميآيد  /کوتاه است در  /پس آن به که فروتن
باشي( . ...همان.)374 :
از همان ابتدا ،واژهي "بايد" بيانگر جبري بودن مرگ و پذيرش اجباري آن است .او سرانجام اين
جبر را ميپذيرد و ميسرايد :رقصان ميگذرم از آستانهي اجبار ،شادمانه و شاکر( .همان.)371 :
و سرانجام در آخرين مجموعه شعرياش "حديث بيقراري ماهان" با اين نتيجه ميرسد که:
"مرگ ،پايان نيست"( .همان)4151 :
 .3-5فروغ
سير تحول فکري در نخستين مجموعههاي شعر فروغ (اسير و ديوار) بنمايهاي عاشقانه دارد و آن-
گاه که حاصل اين عشق ،ناکامي و شکست ميشود ،نوع نگاهش به زندگي ،ترديدآميز و منفي مي-
شود و همين ن گاه او را به طغيان و سرکشي در برابر هستي و خالق آن ميکشاند .در مجموعهي
"اسير" ،نگاه او به مرگ ،نگاهي اخوانوار است .اگر مرگ را ميطلبد ،از روي بيزاري از زندگي
است:
رفتم که گم شوم چو يکي قطره اشك گرم

درالبـــالي دامـــن شـــبرنگ زنـــدگي

رفتم کـه در سـياهي يـك گـور بـينشـان

فارغ شوم ز کشمکش و جنـگ زنـدگي
(فرخزاد.)17 :4939 ،

البته شايد چون از زندگي توقع چنداني ندارد ،به اندازهي اخوان هم از آن شکوه نميکند:
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کتــابي ،خلــوتي ،شــعري ،ســکوتي
دكتركرمعلي
قدمياريبهشــتي ره نــدارم
غــم گــر در
چــه

مرا مسـتي و سـکر زنـدگانيسـت
که در قلبم بهشـت جـاودانيسـت
(همان)59 :

تنهايي فروغ از عواملي است که سبب شده به انديشهي مرگ و نابودي بيفتد؛ تنهايي زني است که
در عشق خود شکست خورده و از ديدار تنها فرزندش ،کاميار ،محروم شده است .خود او ميگويد:
«تمام ناراحتيهايم مال تنهاييست .وقتي تنها هستم .... .ميبينم از زندگي سيرم ... .آن وقت رني
ميبرم و پيش خودم نقشه ميکشم که همه را از دست خود راحت کنم» (ديانوش.)51 :4931 ،
اما تنهايي اخوان و شاملو ،تنهايي دو انسان ناراضي از وضع موجود است که جز فريادهاي شاعرانه،
دستاويزي ندارند .در اين ميان ،نارضايتي شاملو از انسان است و سکوتش در موضع فرياد؛ اما
نارضايتي اخوان از خداست که تالش براي زيباتر کردن دنيا نميکند.
فروغ در"ديوار" نگاه متناقضي به زندگي و مرگ نمايان دارد؛ مرگ را از يك طرف رسيدن به
ساحل خورشيد و از طرفي ديگر تاريك ميداند :عاقبت يك روز / ...ميگريزم از فسون ديدهي
ترديد  /ميتراوم همچو عطري از گل رنگين روياها  /ميخزم در موج گيسوي نسيم شب /ميروم
تا ساحل خورشيد  /در جهاني خفته در آرامش جاويد (فروغ.)497 :4939 ،
در مجموعهي "عصيان" ،کالم و انديشهي فروغ ،تا حدي يادآور کالم اخوان در اشعار عصيان-
گرانهاش است« .و اين طرز تفکر هم کامال ً تقليد از يك مقدار شکل ظاهري تفکر دهري است. . .
فرخزاد در اين مرحله از تفکر ،درست مثل جوان نابالغي است که به تمام مسائل اعتقادي مرسوم
شك ميکند و درست همان تند و تيزي يك جوان نوبالغ را هم در ميان اين مسائل دارد (جعفري،
 .) 947 –943 :4973او اذعان ميکند که زندگي را دوست دارد ،اما نميتواند از حس پوچي و
بيهودگي بگريزد .عشق او به زندگي با شور مرگ در آميخته است و اين تضاد در بيشتر شعرهاي
او احساس ميشود:
آه اي زنـــدگي مـــنم کـــه هنـــوز

بـــا همـــه پـــوچي از تـــو لبريـــزم

نــه بــه فکــرم کــه رشــته پــاره کــنم

نــه بــر آنــم کــه از تــو بگريــزم
(فرخزاد.)114 – 119 :4939 ،

در " تولدي ديگر" مثل شاملو ،مردن خود را زندگي در پناه شب ميداند و در همين مجموعه است
که مثل اخوان با فلسفهاي سطحي ،مبناهاي گوناگون زندگي را بررسي ميکند :زندگي  /شايد  /يك
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با آن خود را از شاخه ميآويزد (همان.)993 :
تصويري که فروغ در اين شعر از زندگي ارايه ميدهد ،تصويري صميمي و تازه دربارهي زندگي و
7
نشانگر لحظهها و دقايق زودگذر عمر است .گاهي سادگي و صميميت شعر فروغ دربارهي زندگي
از اين مسأله سرچشمه ميگيرد که ميان تجربههاي روزمرهي زندگي ما و آن چه او به صورت شعر
درميآورد ،فاصلهي چنداني ديده نميشود .اصوالً جستجو و کاوش در راز و رمز زندگي ،يکي از
ويژگيهاي شعر فروغ است .البته اين تصاوير متعدد را با قيد "شايد" همراه ميکند و «با همين
شايدهاست که فرخزاد بينشي خاص و زنانه دربارهي زندگي ارائه ميدهد» (براهني.)935 :4953 ،
در اين مجموعه ،نگاه او به مرگ ،معموالً نگاه يك توصيفگر صرف ،يا يك پذيرنده از روي قانون
طبيعت است ،بيآنکه نگاهي زيبا به مرگ داشته باشد و جالب است که همان لحظه که زندگي
خود را نازيبا ميبيند ،مرگ را نيز نازيبا ميبيند؛ آنگاه که خود را "بادبادکي سبك و ولگرد بر
پشتبامهاي مهآلود" ميبيند ،مرگ نيز "موشي" ميشود که هيجانهاي وجود او را ميجويد:
من ،من که هيچگاه  /جز بادبادکي سبك و ولگرد  /بر پشت بامهاي مهآلود آسمان  /چيزي نبودهام /
و عشق ميل و نفرت و دردم را  /در غربت شبانهي قبرستان  /موشي به نام مرگ جويده است
(فرخزاد.)139 –7 :4939 ،
فروغ در سه مجموعهي اول شعر خويش (اسير ،ديوار و عصيان) دربارهي مرگ و سرنوشت بشر
کليگويي ميکند ،اما در اغلب اشعار" تولدي ديگر" به آنها رنگ کامال ً خصوصي ميدهد و در
واقع از تجربههايي خصوصي گفتگو ميکند که با حاالت فردي در چارچوب عمومي همان تجربه-
ها ميگنجد .البته اين مطلب عموميت ندارد و او در مجموعهي "ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد"،
نيز مرگ را با نگاهي کلينگر چنين وصف ميکند :و مرگ  /آن درخت تناور بود  /که زندههاي
اين سوي آغاز  /به شاخههاي ملولش دخيل ميبستند /و مردههاي آن سوي پايان  /به ريشههاي
فسفرياش چنگ ميزدند( . . .همان.)991 :
به نظر ميرسد آنچه را که فروغ ،مرگ ناميده ،همان زندگي است .چون مضمون اين شعر ،حسرت
بر پايان يافتن دوران کودکي است .او زندگي دور از صداقت و پاکي کودکانه را مرگ ميداند.
زندههاي اين سوي آغاز ،کساني هستند که هنوز متولد نشدهاند و به شاخههاي زندگي دخيل مي-
بندند ،تا قدم به دنيا گذارند و مردههاي آن سوي پايان ،در گورخفتگاني هستند که هنوز ،ميل به
زندگي در اين دنيا دارند .چون ريشه در خاک جاي دارد و مردگان هم در خاک هستند.و سرانجام،
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نگاه متحول و تکامل يافتهي او به مرگ در همين مجموعه در کالمي شاعرانه به يادگار ميماند .او
قدمياري
دكتركرمعلي
ميداند و لحن کالمش يادآور ديدگاه موالنا دربارهي مرگ است .از سوي
پيوستن به نور
مرگ را
ديگر ،مرگ را برخالف اخوان ،پرواز ميداند نه سقوط :چرا توقف کنم؟ چرا؟  /پرندهها به
جستجوي جانب آبي رفتهاند  . . . /پرندهاي که مرده بود به من پند داد که پرواز را به خاطر
بسپارم  /نهايت تمامي نيروها پيوستن است ،پيوستن  /به اصل روشن خورشيد  /و ريختن به شعر
نور( . . .همان.)931 :
به طور کلي مي توان گفت انديشيدن به مرگ در اشعار فروغ نرم و لطيف و از ديگر سو عميق
است؛ بنابراين براي خواننده خوشايند است و باعث تنفر او از مرگ نميشود.

 .9تصوير دنیای پس از مرگ در نگاه اخوان ،شاملو و فروغ
چگونگي ديدگاه انسان نسبت به مرگ ،عالوه برهدفمند يا بيهوده ديدن زندگي ،تـا حـد زيـادي بـه
باور انسان دربارهي معاد بستگي دارد ،عدهاي مرگ را پايان ميدانند و عدهاي ديگر آن را آغازي بـر
تکامل .بديهي است اگر مرگ پايان باشد ،نازيباست و اگر ورود بـه دنيـايي ترسـناک باشـد ،بـازهم
ناخواستني و زشت است .تنها آنانکه راز زندگي و هستي را به خوبي فهميدهاند ،مـرگ را نيـز زيبـا
ميبينند.اخوان که زندگي و مرگ را نادلپذير ميبيند ،دربارهي هستي پس از مـرگ ،گـاه بـا حيرتـي
خيامگونه سخن ميگويد:
آدمي که ميرد و زايد ،هول و حيرتم بفزايد

مشکلم خرد نگشايد،خاک ديگري به سرم کن
(اخوان4939،ب)911 :

و گاه عصيانگرانه فرياد برميآورد:
آنچه پيدا هست دنيايي پر از رني است وحسرت

اعتقادي هم به آن دنياي ناپيدا ندارم
(اخوان4939 ،ب)91 :

گاه مرگ را آغاز نابودي و خـواب هميشـگي و گـاه دنيـاي پـس از آن را ،دنيـاي تنهـايي و خشـم
ميداند:
در گوشــهاي زخلــوت دشــت اوفتــاده خــوار

بر بستر زوال و فنا در جوار مرگ
(اخوان4931 ،ج)33 :

و با وجود اينکه ميگويد" :اعتقادي هم به آن دنياي ناپيدا ندارم" ،در شعر "منزلي در دور دسـت"،
شاعر ،منزلي را ترسيم مي کند که از آن تصويري مبهم در ذهـن دارد؛ منزلـي کـه سـفر بـه سـويش
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(اخوان4931 ،ب.)3 :
به 7طور کلي ديد تحيرآميز توام با بدبيني اخوان دربارهي پس از مرگ ،در آثارش کـم و بـيش بـدون
تغيير و تحول نمايان است.
فروغ در "عصيان" ،هراسان از وعدهي دوزخ ،خداوند را به گله مينشيند:
وحشت از من سايه در دلها نميافکند

عاصيان را وعدهي دوزخ نميدادم
(فرخزاد)143 :4973 ،

اما به تدريي که نگاهش به همه چيز تغيير ميکند ،واژههايي که براي دنياي پـس از مـرگ مـيآورد،
واژههايي روشن و نوراني هستند :ميروم تا ساحل خورشيد (فرخزاد.)497 :4939 ،
آيا صداي زنجرهاي را /که در پناه شب به سوي ماه مـيگريخـت /از انتهـاي بـاغ شـنيديد؟ (همـان:
.)133
او گاه ،مثل موالنا ،انسان را دانهاي ميداند که با فرورفتن در زمين نميپوسد ،بلکه رشـد مـيکنـد و
در بهاري ديگر گل ميدهد :شايد حقيقت آن دو دست جوان بود ،آن دو دست جوان /که زير بارش
يکريز برف مدفون شد /و سال ديگر /وقتي بهار /با آسمان پشت پنجره هـم خوابـه مـيشـود /و در
تنش فوران ميکنند /فوارههاي سبز ساقههاي سبکبار /شـکوفه خواهـد داد اي يـار ،اي يگانـهتـرين
يار( .....همان.)957 :
در شعر«تولدي ديگر» ،بازگشت به دوران کودکي و حس غربت ،به شکل اميدي براي تولّدي ديگـر
پس از مرگ و سبزشدني ديگر ،جلوهگر ميشود :دستهايم را در باغچه ميکارم /سبز خواهم شـد،
ميدانم ،ميدانم ،ميدانم /و پرستوها در گودي انگشتان جـوهريم ،تخـم خواهنـد گذاشـت (همـان:
.)911
شاملو دنياي پس از مرگ را براي آنان که مرگ را شکست دادهاند ،زيبا ميداند .او در تحقير مرگـي
که در راه مبارزه نباشد ،آنقدر پيش مي رود که گاه برخـي باورهـاي دينـي را نيـز بـه بـاد ريشـخند
ميگيرد :و اکنون  /به انتظار آن که جاز ...اسرافيل آغاز شود /هيچ به از نيشخند نيست /امّا من آنگاه
نيز بنخواهم جنبيد / ...چرا که ميان تمامي سازها /سـرنا را بسـي نـاخوش مـيدارم (شـاملو:4931 ،
.)139
گاه دنياي پس از مرگ را" خالي جاودانه" ميخواند :تـا قلـب بـه کـاهلي از کـار /بازمانـد /و نگـاه
چشم /به خالي جاودانه /بردوخته /و تن /عاطل (همان.)595 :
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وگاه آن را پيوستن به اصل ميداند :من اينجا ماندهام از اصل خود به دور /کـه همـين را بگـويم /و
دكتركرمعلي
قدمياريتا مرگ را /فريفتهام (همـان .)799 :هرچنـد در شـعر آسـتانه ،گذشـتن از
ديريست/
بدين رسالت/
آستانهي مرگ را" ... .موجوديت مطلق و محض شدن ميداند؛" امّا بـر خـالف فـروغ کـه مـرگ را
پيوستن به شعور نور ميداند ،او مرگ را چکيدن در تاريکيها ميداند :گذارت از آسـتانهي نـاگزير/
فروچکيدن قطرهي قطرانيست در نامتناهي ظلمات .... ./شايد اگرت توان شنفتن بود /پـژواک آواز
فروچکيدن خود را در تاالر خاموش کهکشانهـاي /بـيخورشـيد /چـون هرّسـت آوار دريـغ /مـي
شنيدي (همان.)371 :

 .7هراس از مرگ در نگاه اخوان ،شاملو و فروغ
روانشناسان برا ين باورند که دو نوع ترس در زندگي انسان وجود دارد -4« :ترسهاي بهنجـار کـه
در انسان هاي معمولي وجود دارد ،مانند تـرس از خطـر ،تـرس از آينـده ،تـرس ازمـرگ ،تـرس از
بيماري -1 ...ترسهاي بيمارگونه که فقط در اشخاص روان رنجور و نابهنجار ديده ميشـود ،ماننـد
بيگانههراسي ،جامعه هراسي ،مسئوليت هراسي( »....گودوين.)41-14 :4971 ،
«به طورکلي مرگ و تولد دو اصل مهم زندگي هستند و در حالي که آنها را به عنوان يـك واقعيـت
پذيرفتهايم ،با اين حال باز هم مرگ پديدهاي خالف طبيعت جلوه ميکند .در همهي شرايط اميد بـه
زنده ماندن و عشق به عمرطوالني وجود دارد و اين موضوع در تمام اعصار و درهمهي کشـورها و
تمدنها صادق بوده است» (فالماريون.)19 :4979،
در واقع هر چه قدر که اين زندگي ،اندوهبار باشد ،باز مرگ حداقل بـه دليـل ابهـامش -موضـوعي
هراسانگيز است .اخوان ،هرچند گاه از دست زندگي به مرگ شکايت ميبرد ،اما گاه نيز فکر مـرگ
او را از زندگي بيزار ميکند :و من با اين شبيخونهاي بيشرمانه و شومي که دارد مرگ  /بدم ميآيد
از اين زندگي ديگر (اخوان4939 ،ب.)71 :
هراس از مرگ نه تنها به دليل ابهام آن ،که گاه به دليل ترس از کشتهي اين دنياست:
بازم به مرگ وعدهي فـردا دهـي کـه :هـان

اول عذاب گور بـود پـس عـذاب نـار....
(اخوان4931 ،الف)11 :

فروغ ،بارها از آرامش مرگ سخن گفته است .او در جايي ميگويد« :چرا از مرگ بترسـم؟ مـن
بين زندگي و مرگ تفاوتي نميبينم .مرگ هم مثل زندگي يك چيز کـامالً طبيعـي اسـت» (جاللـي،
.)71:4971اما گاه از هراس مرگ نيز خالي نيست :تمام روز تمام روز رهـا شـده /رهـا شـده چـون
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گوشتخوارترين ماهيان /و مهرههاي نازک پشتم /از حس مرگ ،تير کشيدند (فرخزاد.)917 :4939،
شاملو ،گاه هراسان از رقص مرگ سخن ميگويد:با نالههاي مرغ حـزين شـب /ايـن رقـص مـرگ،
7
وحشــي و جانفرساســت /از لــرزههــاي خســتهي ايــن ارواح /عصــيان و سرکشــي و غضــب
پيداست(شاملو.)15 :4931 ،
در "مرغ باران" ،تصوير شب طوفاني را به گونهاي رعبانگيز ترسيم ميکند تا تالش ماهيگيـري را
نشان دهد که ميکوشد تا «زاد و رود زندگي را از دهان مرگ بگيرد» .درواقـع دهـان مـرگ ،همـان
شب طوفانيست...:ليکن آن شب خيز تن پوالد ماهيگير /که به زيرچشم طوفان برميافـرازد شـراع
کشتي خود را /درنشيب پرتگاه مظلم خيزآبهاي هايل دريا /تا بگيرد زاد و رود زندگي را از دهـان
مرگ( ....همان.)493 :
حتي آن هنگام که منتظر مرگ است ،انتظارش شيرين نيست:آري ،مرگ انتظاري خوف انگيز اسـت/
انتظاري که بيرحمانه به طول ميانجامد /مسخي است دردناک( ...همان.)599 :

 . 8تصوير شهادت (مرگ در راه عقیده)
در التهاب آن سالهاي اختناق و مبارزه ،شهادت با مرگ طبيعـي تصـويري متفـاوت دارد .زيبـاترين
جلوهي زندگي و با شکوهترين شکل مردن ميشود .مرگ در راه عقيده ،ديگـر مـرگ نيسـت ،پيـك
آغاز جاودانگي است .شاملو و اخوان نيز به تناسب ديدگاه مبارزاتي ،تصـاوير زيبـايي از شـهادت و
شهيد ترسيم ميکنند .در نگاه اخـوان ،کـه بيشـتر از انسـانهـاي اطـرافش گلـه دارد و در زمسـتان
زندگياش همهکس را ناپاک ميبيند ،شهيدان پاک و قدسيانـد :پسـت و ناپـاکيم مـا هسـتان /پـاک
ميداني کيان بودند؟ /آن کبوترها که زد در خونشان پرپر /سربي سـرد سـپيده دم (اخـوان4931 ،ج:
.)491
شاملو ،شهادت را از اخوان زيباتر ميبيند و شهيد را خورشيدي که «بودن» را در« نبودن » مـيبينـد:
نازلي سخن نگفت /چون خورشيد /از تيرگي بر آمد و در خون نشسـت و رفـت(....شـاملو:4931 ،
.)491
او مرگ را جاودانگي ميداند به شرط آنکه در راه عقيده باشد :اما مردمـي از کوچـههـا بـه خيابـان
ميريختند که برف  /پيراهن گرم برهنهگيشان بود ...../آنان آسمان بـاراني را بـه لبخنـد برهنگـان و
مخمل زرد مزرعه را به روياي گرسنگان پيوند ميزدند / ...آنـان مـرگ را بـه ابـديت زيسـت گـره
ميزدند( ....همان.)117 :
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او در شعر «خفتهگان» که به مناسبت بيستمين سال قيام دليرانهي «گتتوي شهر ورشو» سروده اسـت،
قدمياري -با هرمليتي -ترسيم کرده است :از آنها که روياروي /با چشمان گشـاده
دكتركرمعلياز مبارزان
تصويري زيباتر
در مرگ نگريستند ... ./اينان مرگ را سرودي کردهاند /اينان مرگ را /چندان شـکوهمنـد و بلنـد آواز
دادهاند /که بهار /چنان چون آواري /بر رگ دوزخ خزيده است( ...همان.)191 :
مبارز انقالبي ،با هر نژاد و مليتي که باشد ،شباهتي از خداي خودش را به ارث برده است :شايد که
چشم ستارهيي /به شهادت /در ميان اين هياکل نيمي از رني و نيمي از مرگ که در گـذرگاه رييـاي
ابليس به خال پيوستهاند /تصويري چنان بتواند يافت /کـه شـباهتي از يهـوه بـه ميـراث بـرده باشـد
(همان .)191 :و اين زيباترين کالمي است که ميتوان دربارهي يك مبارز گفت.

 .9نتیجه
اخوان ،شاملو و فروغ مانند ديگر شاعران هم عصر خود ،تصوير زندگي را تـا حـد زيـادي غـمزده
ترسيم کردهاند و طبيعي است که فضاي نوميد سياسي و مشکالت فالکتبار اجتمـاعي و فرهنگـي،
سايه سنگين خود را بر شعر اين شاعران نيز گسترده باشد .البته نازيبا ديدن زندگي در اشعار اين سه
شاعر ،با هم تفاوت دارد؛ به نظر ميرسد اخوان زشتي زندگي را تنها به دليـل فضـاي تلـخ سياسـي
نميداند ،او ،گاه از ديد يك فيلسوف مادهگرا ،زندگي و مرگ را ميکاود و به آن رأي منفي ميدهد.
فروغ ،اما ،زندگي را دوست دارد حتي لحظـاتي کـه آن را پـوي مـيبينـد و اگـر جـايي زنـدگي را
نفسگير ميداند به دليل تنهايي است .خاطرهي پاک کودکي و خاطرهي شيرين عشقي ناتمـام ،طعـم
زندگي را به کام او شيرين ميکند.
شاملو نيز اگرچه همه جلوههاي زندگي را زيبا نميبيند؛ امّا عشق به آيدا و زندگي در هيات انسـان،
زندگي را با تمام جان کاهي اش در نگاه او بي کـم و کاسـت مـيکنـد .در نگـاه او ،زنـدگي امـري
تصادفي است و از "روي حسابي" نيست .امّا وقتي به زندگي پيوستي ،دل بريدن از آن سخت است
و گذشتن از «آستانهي اجبار» ،دشوار.
زندگي در نگاه شاملو با همّت انسان زيبا ميشود ،در نگاه فروغ با وفاداري و عشقورزي و در نگاه
اخوان با توجه و اعتناي بيشتر خدا به هستي.
طبيعي است که وقتي زندگي ناخوشايند است ،انديشيدن به مرگ ،بيشتر جلوه مينمايد ،اخوان
که عصيان خود را برضد زندگي و خالق آن بيپروا به زبان ميآورد ،مرگ را نيز نميپسندد .از مرگ
نفرت دارد و آن را حتي در قالب شهادت نميپسندد .طلب مرگ نه از زيبا ديدن مرگ ،که از زشت
ديدن زندگي است .سير تحول فکري او تقريباً از اوّلين مجموعه تا آخرين آن يکسان است .بـا ايـن
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در مجموعههاي ديگر کمي ماليمتر و گاه فلسفيتر.
مرگ در نگاه شاملو ،متغير است و اين تغيير به دليل چندگانگي مفهوم مرگ در نظر اوست .او سـه
7
نوع مرگ را در اشعارش ترسيم ميکند :يکي مرگ زندگاني که در واقع مردگان پراکنـده در خيابـان
هستند و اين بدترين شکل مرگ است که شاملو از آن هراسان و بيزار است و زشـتتـرين تصـوير
مرگ را در چهرهي اين گروه ديده است؛ ديگري مرگ طبيعـي اسـت کـه هرانسـاني بـا آن روبـرو
ميشود .او در شعر "آستانه" به اين مرگ اشاره کرده است .هرچند در ابتدا به نظر ميرسـد شـاعر،
کامالً منطقي و خالي از هراحساس و قضاوتي دربارهي اين مرگ سـخن مـيگويـد؛ امـا از لحـن او
ميتوان دريافت که گذارش از آستانهي اجبار ،شـادمانه نيسـت .اگـر از ايـن آسـتانه (مـرگ) شـاکر
ميگذرد نه به خاطر زيبايي مرگ است ،بلکه به خاطر زادن و زندگي در هيأت انسان است.
نوع سوم ،مرگ اختياري است؛ يعني همان شهادت و مرگ در راه عقيده که انسان خود به سـراغش
ميرود .اين گونه مرگ ،از ديدگاه شاملو زيبا و ستودني است؛ چنين فردي پشتوانهي مـردم و ملـت
خود است و هرگز تمام نشده است .اين نوع نگرش به مرگ از آغاز تا پايان بدون تغييـر ،بـا زبـاني
لطيف و شاعرانه ،در همهي دفترهاي شعر شاملو جاري است.
فروغ نيز در اوّلين مجموعهها ،نگاهي نازيبا به مرگ دارد؛ اما آن را به زندگي رنيبارش ترجيح مي-
دهد .هر چند در "عصيان" مانند اخوان از خدا شکوه ميکند؛ اما در آخرين مجموعههاي شـعري-
اش ،مرگ را پيوستن به نور و رويش دوباره ميداند و از اين نظر گاه به سـهراب و موالنـا نزديـك
ميشود؛ به ويژه در آخرين مجموعهي شعري اش ،مرگ در نگاه او به زيباترين شکل ترسـيم مـي-
شود و در مقايسه با اخوان و شاملو ،مرگ در نگاه او سير تحولي دارد و بـه سـمت زيبـايي محـض
پيش ميرود.
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دكتركرمعلي قدمياري
Death and thinking about death in the poetry of Akhavan Sales,
Shamloo and Forough Farrokhzad
Abstract
Life and death have always been two important issues in scholars’
views; contemporary Iranian poets have looked at death from different
perspectives. In this regard, three distinguished poets after Nima
(Akhavan, Shamloo and Forough) are of paramount importance. In
this research, using qualitative content analysis, three contemporary
poets’ (Akhavan, Shamloo and Forough) thought and feeling about life
and death were evaluated. In so doing, the themes of life and death in
their poems were found and analyzed, and then in this way, issues like
life, death, evolution of thought in the three poets, the world after
death, and eventually martyrdom and fear of death were investigated.
The findings indicated that the unpleasant image of life and hatred of
death and sometimes fear of it, are more or less unchangeably present
in Akhavan’s works, sometimes being mild and sometimes indifferent
accompanied by sarcasm. But in Shamloo’s perspective, life with love
is beautiful, and although sometimes it is unbearably painful, at the
same time it is perfect and lacks nothing. To him, living in the midst of
deception and oppression of society is the worst type of death and
death for his belief is beautiful and impressive. He unwillingly accepts
the natural death as the law of nature. Evolution is more vividly
depicted in Forough’s perspective. She loves life with all its absurdity.
At first, she likes death because of her weariness with life, but little by
little death in her view becomes beautiful and is depicted by clear and
poetic words.
Keywords: Akhavan, life, Shamloo, martyrdom, Forough, death

