
 

 
  

دان جانو  يسپهر سهراب آثار در مرگ مضمون يقيتطب يبررس  
  1يفومش رزابابازادهيم بهنام                                                                               

  چكيده
جان . پردازدسهراب سپهري در برخي از اشعارش به موضوع مرگ مي ،شاعر معاصر ايران

دان، بزرگترين شاعر متافيزيك انگلستان، نيز از آن دسته از ادبايي است كه توجهش به 
راك در موضوع دستماية اين اشت. مندان به ادبيات استمرگ در سطح جهاني زبانزد عالقه

در . پژوهش پيش رو قرار گرفته تا از اين طريق افتراق ميان تفكّرات دو شاعر بررسي شود
انديش لقب حالي كه دان، به دليل باال بودن بسامد موضوع مرگ در آثارش، شاعري مرگ

. پردازدگرفته، سپهري به مرگ به اندازة ديگر مسائل بنيادين بشر و نه بيش از آن مي
، سپهري با يك نگاه ثابت و مثبت ندارد هيرو ثبات مرگ با برخورد ةنحو دربرخالف دان كه 

شود و نگرش مثبت عدم ثبات روية دان از ترديد مذهبي وي ناشي مي. نگردبه مرگ مي
   .در عرفان اسالمي و آشنايي وي با عرفان شرقي دارد شهيرسپهري به مرگ 
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  مقدمه

ها بيشتر از آنكه اين مشابهت«. توان يافتدر ادبيات جهان موضوعات مشابهي را مي
مرگ . )44: 1389انوشيرواني،(» نشانة تأثّر باشد، نشانة ماهيت جهاني ادبيات است

خود مشغول  ست و به همين دليل افكار وي را در تمامي سطوح بها سرنوشت محتوم آدمي
ترين موضوعات مرگ از مهم. استاين اشتغال ذهني در قلمرو ادبيات متجلّي شده .داردمي

اين اشتراك . مرگ تعلّق دارد/مشترك در ادبيات جهان است چرا كه به جفت متقابل زندگي
ها يكي است ولي چه بسيار آثاري كه موضوع آن«. انجامدموضوع به نوبة خود به افتراق مي

تم نگاه و سبك نويسنده را . ها از هم متفاوت استهاي اساسي دارند زيرا تم آنهم فرقبا 
از آنجا ). 435:  1388 ،شميسا(» ادبيات بحث تم و مضمون است نه موضوع. در خود دارد

ها در عين يابي علل اين تشابهات همراه با بررسي ژرف تفاوتقابل تأمل ريشه  موضوع«كه 
روست اين اشتراك موضوع سنگ بناي نوشتار پيش) 45: 1389وشيرواني،ان(» هاستشباهت

  .تا به بررسي افتراق ميان تفكّرات دو شاعر بپردازد
از  ،بزرگترين شاعر متافيزيك انگلستان) 1572- 1631م( ،)John Donne(جان دان  

ادبيات مندان به آن دسته از ادبايي است كه توجهش به مرگ در سطح جهاني زبانزد عالقه
سي و دو شعر به موضوع مرگ  هاها و غزلسروداز ميان پنجاه و چهار شعر مجموعة . است

، »آيند؟ها براي كه به صدا در ميزنگ«مي پردازند و عنوان رمان مشهور ارنست همينگوي، 
 ،)Ralph Waldo Emerson(امرسون  .استاز اشعار دان دربارة مرگ انتخاب شده

و ) 68: 1974 ،به نقل از هاموند(كند از دان به عنوان فيلسوف ياد مي ،يگراي آمريكايتعالي
او را هم سطح  ،منتقد و شاعر رمانتيك ، )Samuel Taylor Coleridge(كلريج 

اين دو اظهار نظر به روشن شدن جايگاه ). 278: 1983 ،به نقل از اسميت(داند شكسپير مي
نيز ) 1359-1307(سهراب سپهري  ،عاصر ايرانشاعر م. كنددان در ادبيات جهان كمك مي

صداي «وي در يكي از مهم ترين اشعارش . پردازددر برخي از اشعارش به موضوع مرگ مي
 ،به زندگي) 27:  1382 ،شميسا(كه در تسلّاي مادر پس از فوت پدر سروده شده » پاي آب

اگر مرگ نبود دست «وي معتقد است . پردازدمرگ و ديگر مسايل بنيادين حيات بشري مي
  ). 294: 1386 ،سپهري(» گشتما در پي چيزي مي
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اين دو شاعر از دو زمان، مكان، زبان و فرهنگ متفاوت تا چه ميزاني به موضوع مرگ 
اند؟ داليل اين توجه به مرگ چيست؟ نگرش هر يك از دو نويسنده به اين موضوع پرداخته

است؟ داليل اين اني همسان يا متفاوت بودهاست؟ اين نگرش به مرگ تا چه ميزچگونه بوده
شباهت يا تفاوت چيست؟ مقالة پيش رو تالشي است در راستاي كشف نگرش دو شاعر به 

  .مرگ از خالل بررسي آثارشان و پي بردن به نكات اشتراك و افتراق ايشان
  بحث و بررسي

  نگرش سپهري به مرگ
- آوري شدهجمع هشت كتابن اي با عنواحاصل فعاليت شعري سپهري در مجموعه

طور كه از عنوان اثر پيداست اين مجموعه دربردارنده هشت اثر مجزاست كه به همان. است
 ،مسافر ،صداي پاي آب ،شرق اندوه ،آوار آفتاب ،زندگي خوابها ،مرگ رنگترتيب عبارتند از 

ال اولين مجموعة شعري شاعر است كه در س مرگ رنگ. ما نگاه ،ما هيچ وحجم سبز 
اشعار اين . چاپ قرار گرفتنظر و تجديدمنتشر شد و چند سال بعد مورد تجديد 1330

آيد تحت تأثير شرايط سياسي و اجتماعي دورة ميگونه كه از عنوانش برمجموعه همان
بارزترين ويژگي شعري آن دوران اين است . هشت مرداد قرار دارندومنتهي به كودتاي بيست

استبداد و  ،سرما ،سكوت ،تنهايي ،تاريكي ،ستفاده از مفاهيمي مانند شبكه قاطبة شعرا به ا
. اين ويژگي در مجموعة شعري نخست سپهري قابل مشاهده است. شكست تمايل داشتند

در  نيما بر سهراب تأثير. تحت تأثير شعرهاي نيما بود خويش در آغاز كار شاعريسهراب 
غمناك و تيره  مرگ رنگضاي كلّي مجموعة ف. مشهود است ة شعري اين شاعرمجموعاولين 
بانگي از دور مرا ./ رنگ خاموشي در طرح لب است/ ديرگاهي است در اين تنهايي«. است
آغازگر اين مجموعة ) 12-11:  1386 ،سپهري( »ليك پاهايم در قير شب است/ ،خواندمي

ن را به پايان آ) 73:  1386 ،سپهري( »رويد گياه شعر مندر زمين زهر مي«شعري است و 
در . آلود و تاريك در بررسي بسامد واژگان كامالً آشكار خواهد شداين فضاي غم. رساندمي

  .ذيل بسامد كلمات مشخص شده است
                            12غم                                                     46شب 

                       9خاموش و خاموشي                                                11پژمرده 
  9تاريكي و تيرگي                                                      9سايه 



  15) 11- 31( دان جانو  يسپهر سهراب آثار در مرگ مضمون يقيتطب يبررس   
 

                 7افسرده و افسرد                                                      7مرده 
                             5تنها و تنهايي                                     5شكست و شكسته 

  4ويران و ويرانه                                         5سياه و سياهي 
                                               3دود                                                     3سرد 
   3جغد                                                     3خار 

 ،فرسوده ،مجروح ،تشنگي ،غراب ،شام ،غريب ،خستگي ،خسته ،گور ،كلمات خاموش
مار و جسد نيز دست كم يك يا  ،سوسمار ،سكوت ،مرگ ،خراب ،رنج ،سراب ،غروب ،الشخور

 مرگ رنگدفعات در  كلماتي با بار معنايي مثبت نيز در معدود. انددو مرتبه استفاده شده
مرتبه و  2نور  ،مرتبه 2سحر  ،مرتبه 3صبح  ،مرتبه 6به عنوان نمونه روز . اندرفته كاربه

نكتة حايز اهميت در مورد كلمات مثبت اين است كه نحوة . اندمرتبه استخدام شده 1نشاط 
يك قرار اي است كه در خدمت ايجاد همان فضاي غمناك و تارها به گونهاستفاده از آن

استفاده » رود رو به تمامقصة رنگي روز مي«در جمله » روز«به عنوان مثال كلمة . اندداشته
  .باد و ابر نيز صادق است ،نور ،چراغ ،نشاط ،اين مطلب در مورد كلمات صبح. شده

با بررسي انجام شده توسط  مرگ رنگمقايسة بررسي واژگان پربسامد مجموعة       
  .بررسي زير حاصل تالش ايشان است. گر خواهد بودر روشندكتر ريحاني بسيا

  كتاب                   بسامدصفات مثبت       بسامد صفات منفي        مجموع                  
  140                    8                           132             صداي پاي آب

   151                    5                            146      مسافر                   
  210                   11                           199                  حجم سبز

  136                   10                            126     ما نگاه        ،ما هيچ
  ).      78: 1385 ،ريحاني(                                                                                

شود بسامد صفات مثبت در چهار كتاب واپسين بسيار بيشتر طور كه مشاهده ميهمان
كلمات . كنداز بسامد صفات منفي است، اما در كتاب نخست عكس اين قضيه صدق مي

مورد  هشت كتابمرتبه در  202موع غروب و سياه در مج ،تيرگي ،تاريكي ،تاريك ،شب
  مورد آن كه حجم قابل توجهي  66كه از اين تعداد ) 78: همان(اند استفاده قرار گرفته

. رسانددارد و فضاي كلّي حاكم بر اين كتاب را مي نخستباشد اختصاص به كتاب مي
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خالصه  به طور). 337: 1388 ،فتوحي(سپهري در اين دوران به ترس از مرگ دچار است 
تاريك است كه اين قضيه شامل  نخستتوان گفت نگرش كلّي سهراب در مجموعة مي

هاي آغازين روي سهراب از نيما در سالرسد دنبالهبه نظر مي. شودموضوع مرگ نيز مي
بر » گراييانديشي و مرگتاريك«در اين دوران . تأثير نباشدفعاليت شعري در اين نگرش بي

سهراب در مجموعة نخست شاعري معاصر است و ). 76: 1383 ،فرخزاد(سهراب حاكم بود 
به ) 63: 1378 ،آزاد(با زبان و تفكر روز آشناست ولي مي داند با اين امور همنوايي ندارد 

  .كندباشد كه با مجموعة بعدي تغيير مسيري را تجربه ميهمين دليل مي
منتشر شد و همان طور  1332در سال  زندگي خوابهامجموعة بعدي سپهري با عنوان 

هم چنين . كه از عنوانش پيداست در اين مجموعه مرگ جاي خود را به زندگي داده است
است و كلماتي مانند نور و در اين مجموعه از بسامد كلمات با بار معنايي منفي كاسته شده

 در همين. خوردتغيير مسيري در نگرش شاعر به چشم مي. كندخورشيد جلب توجه مي
زمان بود كه سهراب به مطالعة عرفان شرقي پرداخت و به دنياي تفكّر عرفاني وارد شد 

دهد كه سپهري قصد هاي بعدي نشان ميمجموعه). 44:  1378 ،عابدي به نقل از عماد(
را ندارد و شاعر مسير خود را از تاريكي  نخستبازگشت به فضاي تاريك و غمناك مجموعة 

در كتاب سوم يعني » فراتر«است مخصوصاً با شعر ت تغيير دادهو مرگ به سمت نور و حيا
بخش هاي شاعر به اميدي زندگياين راه تازه قابل درك و فهم است كه يأس« آوار آفتاب
شهامت روبرو هستيم در اين كتاب با شاعري با ). 1386:236 ،ثروتيان(» شودبدل مي

  ).110:1388 ،رحماني(
نه از يك مجموعه شعر بلكه از يك شعر بلند به  هشت كتابپنجمين بخش از   

:  1382 ،شميسا(مرگ موضوع اصلي اين شعر است . استتشكيل شده» صداي پاي آب«نام 
 ،پدر آموزگار سهراب بود و به او نقّاشي. سپهري در جواني پدرش را از دست داد). 121

ر داشت و از او سهراب بستگي و عالقة خاصي نسبت به پد«. خطّاطي و موسيقي آموخت
مرگ پدر الهام بخش ). 22:  1388 ،سپهري(» و اين عالقه متقابل بود ،تأثير مي گرفت

شاعر براي سرايش اين شعر شد تا از اين طريق مادرش و در واقع خودش را  تسلّي دهد 
هاي فلسفي آيد مرگ يكي از دغدغهطور كه از اين شعر بر ميهمان). 27:  1382 ،شميسا(

. دار مرگندبه نظر وي مرگ همراه زندگي است و اصوالً زيبايي و لذّت وام. ستسهراب ا
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نگرد، بلكه تلّقي او از مرگ بسيار لطيف و سپهري به مرگ به چشم پايان زندگي نمي

داند به ملكوت آبي و آرامش بخش مومنانه است و پايان زندگي در اين دنيا را سفري مي
  ).182:  1385 ،رامشيني(

در دست يابي به مفهوم مورد نظر سپهري از مرگ  »صداي پاي آب« خش ازاين ب  
  :بسيار اهميت دارد

  و نترسيم از مرگ
  .مرگ پايان كبوتر نيست(
...  

  .گويدمرگ در ذات شب دهكده از صبح سخن مي
  .آيد به دهانمرگ با خوشه انگور مي

...  
  .مرگ مسئول قشنگي پر شاپرك است

  .چيندمرگ گاهي ريحان مي
  .نگردگاه در سايه نشسته است به ما مي. نوشدمرگ گاهي ودكا مي

  دانيمو همه مي
  ). 297-296:  1386 ،سپهري.) (پر اكسيژن مرگ است ،هاي لذّتريه

اشاره به اين نكته به روشن شدن مطلب بسيار كمك خواهد كرد كه كبوتر در اسطوره 
) 184:  1385 ،رامشيني(ح است پرواز و صل ،آزادي ،روح ،زندگي ،شناسي نماد سرور

را مي توان اين گونه تعبير » مرگ پايان كبوتر نيست«بنابراين ). 109:  1382 ،شميسا(
كند كه سهراب به اين مسئله اشاره مي. مرگ پايان بخش زندگي و شادماني نيست: كرد

مرگ و  تولّد صبح در واقع مرگ شب است و به زيبايي خواننده را به تعامل و تعادل ميان
خلق پر » .مرگ مسئول قشنگي پر شاپرك است«به اعتقاد سهراب . سازدحيات متوجه مي

. زيباي شاپرك نتيجة مرگ كرم در پيله است و تا مرگي نباشد تولّّد زيبايي نخواهد بود
شود و شاپرك نيز تشبيهي پنهان ميان موجود داخل پيله و انسان در اين دنيا مشاهده مي

پيله در مقايسه با دنياي بيرون بسيار كوچك و حقير . مرگ اشاره دارد به انسان پس از
شاپرك بسيار . چنين نسبتي ميان دنياي پيش و پس از مرگ نيز برقرار مي باشد. است

 دررسد و زيباست و توانايي پرواز دارد در حالي كه كرم در پيله چندان زيبا به نظر نمي
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-سان نيز پس از مرگ زيبا و از محدوديت ها رها ميان. فاقد قدرت پرواز است محدود يفضا

اين حجم مفاهيم عميق و . اين نكته به زيبايي معنوي و آزادي پس از مرگ اشاره دارد. شود
دهندة توانايي بسيار باالي سهراب لطيف در يك خط شعر متشكل از چند كلمه ساده نشان

اين نگرش سپهري به مرگ با  .سازداست كه وي را از بسياري از معاصرانش متمايز مي
قابل مقايسه  -شودكه در آثار دان مشاهده مي- » ترجمه به زباني بهتر«تشبيه مرگ به 

  ).1386:120 ،ثروتيان(اند به اعتقاد سپهري آرامش را تنها در مرگ نهاده. است
با ). 337:  1386 ،سپهري(» چيندمادرم ريحان مي«سپهري در جايي مي نويسد   
توان مي) 296:  1386 ،سپهري( »چيندمرگ گاهي ريحان مي«ن اين خط در كنار قرار داد

» بهتر از برگ درخت«مادري  وي مرگ را در كسوت. به نگرش سهراب به مرگ پي برد
سپهري با استفادة هنرمندانه از صنعت جان بخشي و به . نگردمي ) 272:  1386 ،سپهري(

حس آشنايي و نزديكي با ... ودكا نوشيدن و  ،تصوير كشيدن مرگ در حال چيدن ريحان
كند و ترس ناشي از غريب و ناشناخته بودن مفهوم مرگ را از مرگ را در خواننده القا مي

طبيعي است كه با خوانش اين اشعار ترس و كراهت مرگ در ذهن مخاطب «. بردبين مي
: 1382 ،رحماني( »اه كندگير و هميشگي نگتر به اين پديده همهفرو بريزد و با نگاهي مثبت

21.(  
اين درهم تنيدگي به زيبايي هرچه تمام . انداز نظر سهراب مرگ و زندگي در هم تنيده

هر زمان كه انساني . استبه تصوير كشيده شده» پر اكسيژن مرگ است ،هاي لذّتريه« در
بخشد و در مياين عمل زندگي او را تداوم  ،كندهاي خود را از اكسيژن  پر ميتنفّس و ريه

اي از دو به باور سهراب حيات آميزه. سازدتر ميعين حال يك گام او را به مرگ نزديك
نگاه سپهري به مرگ همانند عرفاي بزرگ ). 30: 1385،ريحاني(نيروي مرگ و زندگي است 

پندارند و مرگ براي ايشان ادامه زندگي ايراني است كه مرگ و زندگي را در واقع يكي مي
. در دبستان هاي عرفاني مرگ به معناي نابود شدن نيست« ).220:  1382 ،شميسا(است 

- شاعر مي. به معناي گسست از حالتي و پيوست به حالي ديگر است و پيوسته و بادوام است

  ).106: 1385،دستغيب(» اي است بازگردندهداند كه زندگاني چرخه
ز يك قانون مقدس سپهري به نظام احسن معتقد است و اينكه همه چيز ا  

. ها مورد نياز است تا انسان به كمال برسدگيرد و مرگ نيز مانند ديگر پديدهسرچشمه مي
عالم يك نظام يكپارچه و ). 35: 1379 ،حسيني(داند وي مرگ را ماية اعتالي آدمي مي
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در نتيجة چنين اعتقادي است كه  .است و حكمت و عدالت ويژگي پروردگار است مندنظام
وي ). 291:  1386 ،سپهري(» جور ديگر بايد ديد ،ها را بايد شستچشم«نويسد اب ميسهر

آسان خود را در . مرگ پدر مرا از من بازنگرفت« نويسددر يادداشتي در مرگ پدر مي
بايد به دگرگونيهاي اين . اي است از هماهنگي بزرگزندگي ما تكّه. آرامش خويش بازيافتم

كل زندگي را «سهراب ). 5:  1388 ،ب به نقل از پريدخت سپهريسهرا(» تكّه تن بسپاريم
گاز بايد زد با  ،زندگاني سيبي است«نويسد مي) 91: 1387 ،غياثي( ،پذيردمي »دربست
- سيب زندگاني را با پوستش يعني مرگ نوش جان ميو  )343:  1386 ،سپهري(» پوست

و همان طور كه هست پذيرفتن  با پوست گاز زدن كنايه از مسامحه و سخت نگرفتن« .كند
وي به نياز آدمي به مرگ واقف است و مي  .)318:  1382 ،شميسا( »و لذّت بردن است

  : نويسد
  .دست ما در پي چيزي مي گشت ،و بدانيم اگر مرگ نبود
  منطق زنده پرواز دگرگون  ،و بدانيم اگر نور نبود

  ).294:  1386 ،سپهري(ي شد م                                                 
كند و زندگي را به خواب و مرگ را به بيداري و هم چنين شكوفايي تعبير مي» و«در 

  :نويسدمي
  .آري ما غنچة يك خوابيم

  شكفيم؟غنچة خواب؟ آيا مي -
  .بي جنبش برگ ،يك روزي -
  اينجا؟ -
  .در درة مرگ ،ني -
  .تنهايي ،تاريكي -
  ).230-229:  1386 ،سپهري. (خلوت زيبايي ،ني -

چنين برداشتي از . استمرگ در اينجا به صورت يك شروع آرامش بخش تصوير شده
الناس «مي فرمايند ) ص(پيامبر اكرم . هاي مذهبي باشدتواند تحت تأثير آموزهمرگ مي

همان طور » .شوندميرند بيدار ميمردم در خوابند و هنگامي كه مي» «نيام فاذا ماتوا انتبهوا
مرگ را به تولّد و آغاز » دوئل مرگ«ه در بخش مربوط به دان اشاره خواهد شد دان در ك

چنين برداشت هايي از مرگ در آثار دو ). 179:  1962 ،راگف(كند حيات ابدي تشبيه مي
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شود كه در مورد سهراب اسالم و در مورد دان مسيحيت شاعر از تأثيرات مذهبي ناشي مي
  .مؤثّر است

» در بگشا ،مرگ آمد ،ديدة تر بگشا ،و نه من ،نه تو مي پايي«نويسد مي »پاراه« در
. كشيدن آن استپذيرد و مهياي به آغوشسپهري مرگ را مي ).234:  1386 ،سپهري(

شود بر هراسد، اما اين عدم ترس از مرگ به تحقير مرگ منجر نميسهراب از مرگ نمي
عالوه بر اين عدم . پردازدتمسخّر مرگ مي به تحقير و» 10غزل الهي «خالف دان كه در 

ها ترين فرصتسهراب به اهميت كوچك. انجامدهراس از مرگ به سستي و كاهلي نيز نمي
شقايق گلي . )35:  1386(» تا شقايق هست زندگي بايد كرد«نويسد نيز واقف است و مي

سيار كوتاه بايد نهايت سپهري معتقد است كه از اين عمر ب. است كه عمر بسيار كوتاهي دارد
سپهري زوال و نابودي «. استفاده را برد و هنگام مرگ نيز آن را بايد با آغوش باز پذيرفت

داند لذا با مسالة مرگ و فناي آدمي برخورد كامالً آدمي را در گريز از واقعيت مرگ مي
آگاهي رگبرخالف منتقداني كه سهراب را فاقد م). 210:1386 ،احمدي(» اي داردعارفانه

آگاهي به معناي ترس و نگارنده معتقد است اگر مرگ )274:1385 ،براهني(دانند، مي
آگاه نيست اما اگر منظور از آن انديشيدن به مرگ در اضطراب از مرگ باشد سهراب مرگ

آيد، قطعاً شاعري چارچوبي فكري باشد سهراب، همان طور كه از خالل اشعارش برمي
  .انديشدي به مرگ ميعرفان در يك چارچوب فكريآگاه است زيرا مرگ

اين شاعر . نگاه سپهري به مرگ بسيار مشابه ديدگاه تصوف اسالمي در مورد مرگ است
-است كه در اشعارش قابل مشاهدههندي و ژاپني مطالعه كرده ،چيني ،دربارة عرفان ايراني

 ،آشناييش با تصوف سپهري به ،آوار آفتاب ،در مقدمه چاپ نخست كتاب چهارم. است
اين تفكّرات در سراسر حيات شاعر او را به خود مشغول  .كندبوديسم و هندوئيسم اشاره مي

» بيني ديرينخوش«او با ). 6:  2007 ،ترنر(اند بيان شده» مسافر«داشته و به نحو خوبي در 
- ها ميهچهره زرين مرگ را از غبار عادات و دانست) 72:1387،سپهري( ،نگردبه مرگ مي

). 314:1386،سپهري(» كه پاك پاك شود صورت طاليي مرگ«كند مي» فوت«زدايد و 
يكي از «به عنوان » نگاه زيبا به مرگ«منتقدي در بررسي راز مانايي سهراب چه دقيق به 

سهراب به ). 19: 1382 ،رحماني(كند اشاره مي» هاي جهان بيني و شعر سهرابويژگي
كشد و قدرت ضعف مرگ را به رخش نمي ،كندبه آن حمله نمي ،تمسخّر مرگ نمي پردازد
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مرگ از ديد او يك پديدة ناخوشايند منجر به . كشدو تسلّط مرگ را بر انسان به تصوير نمي
سپهري از مرگ . انجامدباشد، بلكه مسيري است كه به رستاخيز و رستگاري مينيستي نمي

 .ستايدپذيرد و ميمي ،شناسدبه رسميت مي ،ددانآنرا بخشي از نظام احسن مي. هراسدنمي
سروده نادر نادرپور حسن ختام اين بخش مي » سهراب و سيمرغ«بخشي از شعر زيباي 

  .شود
  نقطه نداشت ،در انديشة تو ،»مرگ«واژة 

  زين سبب بود كه در دفتر عمر
  ،دانستيمرگ را نقطه فرجام نمي

  زين سبب بود كه در لحظه بدرود پدر
  اور توچشم خوشب

  ...پاسبانان جهان را همه شاعر مي ديد 
  نگرش دان به مرگ

). 176: 1995 ،فلين(كند تنيدگي بررسي آثار دان و زندگي وي تأكيد ميفلين به درهم
اين نوشتار نيز با توجه به همين نكته بررسي مختصري از زندگي شاعر را مقدمه بررسي 

هنگامي كه . هاي متعددي شدتحمل مصيبتدان در طول زندگيش م. دهدآثارش قرار مي
سال بعد از آن خواهرش و پنج سال بعد از آن  ،تنها چهار سال داشت پدرش را از دست داد

بدين صورت بود كه شاعر قبل از ده سالگيش مرگ چهار تن از . دو خواهر ديگر خود را
كه از يسوعيون بود  برادرش در زندان از طاعون جان داد و عمويش. نزديكانش را شاهد بود

يي از اين نوع منتقدي را بر آن هادشواري. و به دار آويخته شد) 28: 2004 ،هكت(زنداني 
گرچه حكومت ). 18: 1981 ،كاري(» دان در ترس و وحشت زاده شد«دارد تا بنويسد مي

سيار هاي زمانه و در مقايسة با حكومت هاي قبل و بعد از آن بملكه اليزابت بر اساس معيار
. داشتبا تحمل و مدارا به حساب مي آمد، اما آزار و اذيت بسياري بر كاتوليك ها روا مي

هاي نامناسب حكومت با شايد اين برخورد. بهره نبوددان نيز از اين خوان گسترده بي
مدت . تأثير نبوده باشددان بي) 192:  1998 ،پاندر(ها در ترديدهاي مذهبي كاتوليك

پنج فرزند از دوازده فرزندش در . ندگي مشترك او با همسرش در فقر سپري شدزيادي از ز
درست يك هفته پس از  1617همسرش نيز در سال . زمان تولّد يا در طفوليت از دنيا رفتند



  »  عرفانيات در ادب فارسي« پژوهشي  فصل نامة علمي 22
 

- هاي مصيبت بار تنشدر خالل اين سال. اين كه دان به منصبي در كليسا رسيد فوت كرد

طاعون در لندن و حومه به طور مرتّب باعث مرگ  ،شتهاي مذهبي در انگلستان ادامه دا
دان در برخي آثارش به . مند نبودانسان ها مي شد و دان خود نيز از سالمت خوبي بهره

هاي ادبي فعاليت). 254: 2008 ،گوپتا(پردازد صراحت به بيان احساسات يأس و نااميدي مي
 باياتاناتسو ) Divine Poem( )1607( اشعار الهي دان در اين دوران شامل

)Biathanatos) (1608 (اثر اخير به نوعي تخفيف در قباحت خودكشي محسوب . شودمي
با توجه به اين اثر . كند كه خودكشي به ذات گناه آلود نيستشود و دان استدالل ميمي

 .عجيب نيست كه شاعر هميشه مرگ را در ذهن داشته باشد
فقر شاعر و طاعون كه به طور مستمر به  ،ر كاتوليك هاآزا ،سوگواري دان بر فوت عزيزان

ساگ به كنجكاوي دان . شد تنها داليل اشتغال ذهني دان به مرگ نيستندور ميلندن حمله
يابد و دوباره تجسم مي ،شودروح آدمي آزاد مي«كند كه در آن نسبت به فرايندي اشاره مي

براي بسياري از مسيحيان جهان واقعي و  رسد كهبه پاكي و سعادت جاويدان در بهشتي مي
-انديشي غمراگف نيز داليلي را براي مرگ). 192:  2007(» آمدزندگي واقعي به حساب مي

داليلي از قبيل سنّت ادبي  ،شماردفزاي نويسندگان دورة ملكه اليزابت و جيمز اول برمي
افسردگي و  ،سمتأكيد شديد علماي مذهبي قرون وسطي بر بيهودگي ج ،اغتنام فرصت

خروشيدند و جنگ كه هم چون امراضي كه به طور غيرقابل كنترل مي ،بدبيني دورة اليزابت
وي همچنين به عدم تندرستي دان ). 234:  1962(يكي از لوازم حيات پذيرفته شده بود 
داد نيز به عنوان يكي از داليل پرداختن شاعر به مرگ كه در تمام طول زندگي آزارش مي

  ).همان(كند مي اشاره
اشعار موجز  ،هايي از التينترجمه ،اشعار مذهبي ،موعظه ،آثار دان شامل اشعار عاشقانه

نوشتار حاضر به بررسي نگاه دان به مرگ . شودسرود و غزل مي ،مرثيه ،طنزآميز و پندآموز
 ،»17غزل الهي « ،»دوئل مرگ« ،»دعا در مناسبت هاي غير منتظره« ،»10غزل الهي «در 

 . پردازدمي »تشريح روزگار«و » دعاي شبانه براي مراسم قديسه لوسي«
اين شعر به عشق و . هاي مرسوم دوران خودش متفاوت استبا غزل» 10غزل الهي «

شايد بتوان گفت دان ايدة مرگ را با استفاده از قالب غزل خوشايند . پردازدشباب نمي
به عشق جسماني يا زميني محدود بود ولي غزل  تا پيش از دان گسترة موضوع. استساخته

هاي غزل). 290: 1999 ،ابرمز(دان دامنة موضوع غزل را تا دايرة موضوعات مذهبي گستراند 
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دان نشان داد كه چگونه غزل به عنوان يك نوع ادبي غنايي غيرمذهبي توسط يك  الهي
دان به طور مكرّر از  ).135:  2008 ،كينن(گيرد تواند مورد استفاده قرارشاعر مذهبي مي

   داللت ضمني كلمات به منظور تحقير مرگ و تأكيد بر عدم تسلطّ مرگ بر انسان بهره
تشبيه خواب به مرگ . استدر خالل شعر مرگ به استراحت و خواب تشبيه شده. جويدمي
از شود و در واقع ترس هاي ناشناخته ناشي ميترس انسان از پديده. اي قابل تأمل استنكته

دان با علم به اين مطلب پديدة ناشناخته مرگ را به يك پديدة . شودجهل ناشي مي
كند تا احساس آشنايي و علم را به خواننده القا كند تا شده يعني خواب تشبيه ميشناخته

پديده ناشناخته به يك پديده شناخته شدة آشنا مبدل  ،در نتيجه اين احساس علم و فهم
شاعر ارتباط مرگ با جهان پس از مرگ را به ارتباط ميان . بين برودشود و ترس از آن از 

اين . شودچنين تشبيهي در اشعار سپهري نيز يافت مي. كندخواب و بيدار شدن تشبيه مي
پردازد و اين كه مرگ حالتي دائمي نيست، بلكه تنها تشبيه به جنبة مذهبي مرگ مي

شجاعانه شكست نهايي مرگ را از «دان . تمعبري از حيات اين جهان به جهان پايدار اس
شايد بتوان  ).106:  2008 ،تارگف(كشد به تصوير مي» طريق حيات جاويدان پس از مرگ

) apostrophe(خطاب » 10غزل الهي «ترين صنعت ادبي مورد استفاده در گفت مهم
مرگ مغرور «اين شعر از جمله اول . تمام شعر در خطاب به مرگ سروده شده است. باشد
- خطاب قراروردم. دهدمرگ را مورد خطاب قرار مي» تو خواهي مرد« تا جمله آخر» مباش

كند كه مرگ در جايگاهي بسيار گرفتن مرگ توسط شاعر اين مطلب را به خواننده القا مي
اين صنعت مرگ را در . باالتر از انسان قرار ندارد كه نتوان او را مورد خطاب قرار داد

دهد كه توسط يك انسان فاني مورد خطاب قرار بگيرد گويا مرگ خود نيز موقعيتي قرار مي
 ،اين فضاي ايجاد شده توسط شاعر از طريق استفاده از صنعت خطاب. وجودي فاني استم

  .بردترس از مرگ را به طور ناخوداگاه در خواننده از بين مي
به باور . اثر بعدي است كه به آن پرداخته خواهد شد» منتظرههاي غيردعا در مناسبت«

ي كشندة دان از اواخر نوامبر تا اوايل رسپا اين اثر تحليل روانشناختي مؤثّري از بيمار
بيماري سخت شاعر ). 17- 16:  2007 ،به نقل از يونگمن(دهد دست مي به 1623دسامبر 

در اين مجموعه ). 22: 2003 ،زمباك(بخش او براي آفرينش اين اثر بود در آن سال الهام
او . استداشته شاعر توجه خود را به جاي درمان دارويي جسم به سالمت معنوي مبذول

يكي از مهمترين ). 861:2011 ،ژانگ و وانگ(اي براي غلبه بر مرگ بيابد كوشد تا چارهمي
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» 17عبادت «است آثار اين مجموعه كه حسن تعليل متافيزيكي در آن به كار گرفته شده
  :نويسدكند و ميدر اين اثر دان زندگي انسان را به فصلي از كتابي تشبيه مي. باشدمي
ميرد هنگامي كه انساني مي. مامي افراد نوشته يك مؤلّفند و به يك جلد تعلّق دارندت

شود و هر فصل بايد بدين شود بلكه به زباني بهتر ترجمه مييك فصل از كتاب جدا نمي
ولي دست خدا در تمامي ... كند خداوند چندين مترجم را استخدام مي. گونه ترجمه شود

امي برگه هاي متفرّق ما را براي آن كتابخانه كه در آن اسرار هر هاست و دست او تمترجمه
:  1987 ،به نقل از ابرمز(دهد شود دوباره به هم پيوند ميهاي ديگر هويدا ميكتاب بر كتاب

622.(2  
غرور آن را  ،دهداين متن مرگ را مورد تمسخّر قرار نمي» 10غزل الهي «بر خالف 

اي به زباني بهتر ترجمه ،مرگ در اينجا. كشده رخش نميكند و ضعف مرگ را بتحقير نمي
-بنابراين مرگ هم. شوداست، يك ضرورت پسنديده است كه دست خدا در آن مشاهده مي

توسط يك مرد مذهبي » 17عبادت «. رسدزمان اجتناب ناپذير و خواستني به نظر مي
اين اثر پنجاه و يك سال بايد در خاطر داشت كه در زمان خلق . استسالخورده نوشته شده

از عمر دان گذشته بود و وي به عنوان رئيس كليساي سنت پل داراي جايگاه مذهبي وااليي 
شايد بتوان گفت اين نگرش به مرگ تحت تأثير جايگاه شاعر به عنوان رئيس كليسا . بود

  .يافتبوده است و در غير اين صورت اين اثر شكل ديگري مي
. آفريندعنوان رئيس كليساي سنت پل تعدادي اثر مذهبي ميدان پس از انتصابش به 

آلودگي و رستگاري گناه ،بيماري دان او را به سمت تعمق بر موضوعاتي مانند فناپذيري
از ميان ). 203:  2008 ،كينن(كرد داد كه توسط رنج بيماري به ذهنش خطور ميسوق مي

ها در زمان حيات دان ه تعدادي از آنهايي هم اشاره كرد كتوان به موعظهاين آثار مي
در سال  ،ترين واعظ روزگار خود بودبايد به اين نكته توجه داشت كه دان فصيح. منتشر شد

به سمت رئيس كليساي سنت پل منصوب شد و تا زمان مرگش در اين سمت باقي  1621
ها اين موعظه. رودهاي وي از آثار برجسته نثر سدة هفدهم انگلستان به شمار ميموعظه. بود

آميز از متون انجيل و به خاطر توصيفات تخيل -شصت عدد استوكه در حدود يكصد-
  .اندزوال و رستاخيز جسم شهرت يافته ،پرداختن به موضوع عشق الهي

                                                 
  .استهتوسط نگارنده ترجمه شد  ٢
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اين موعظه بسيار تاثيرگذار بود از آنجا كه دان .  آخرين موعظة دان است» دوئل مرگ«
در هيچ اثر ديگري دان بدين گونه به تعمق و تفكّر در مرگ . تبا مرگ فاصلة چنداني نداش

پردازد و با چنين كلمات واضح و آشكاري شكست نهايي مرگ را از طريق رستاخيز نمي
با اين موعظه دان در واقع مجلس ترحيم خود را ). 156:  2008 ،تارگف(كند توصيف نمي
كند بزرگترين موعظة دان ياد مي كه راگف از آن به عنوان» دوئل مرگ«. برگزار كرد

. كشدزندگي را به صورت يك نزول مداوم به سمت رنج و مرگ به تصوير مي) 179:  1962(
مسيح و رستاخيز  ،در عين حال دان به رستگاري و جاودانگي از طريق پذيرش خداوند

ت تولّد و آغازي براي يك حيا«در اين اثر به مرگ به عنوان . استچشم اميد دوخته
اي است موعظه» دوئل مرگ«از آنجا كه ). 179:  1962 ،راگف(شود نگريسته مي» جاودان

نگرد و به نظر مذهبي ميكه توسط رئيس كليساي سنت پل ايراد شده  به مرگ از نقطه
روح اين شاعر عجيب به «به عقيدة گاس . كندرستاخيز و جاودانگي پس از آن اشاره مي

كردن اين گورستان و نماياندن ديوارهاي روشن ،ه و مجلّل مرگهاي باشكواقامت در جنبه
ولي بايد به اين منتقد يادآور شد كه ) 99:  2008(» مند استپوشيده از جواهر آن عالقه

هاي ديگر نماياند بلكه در مواردي به توصيف جنبههميشه اين جواهرات نيست كه دان مي
  .شن شدن مطلب كمك خواهد نمودهاي بعدي به روبخش. پردازدمسئله نيز مي

يكي از اين . الهام بخش برخي از اشعارش شد 1617مرگ همسر دان در سال 
از آنجا كه . استاست كه به همسر مرحوم شاعر اختصاص يافته» 17غزل الهي «اشعار
 ،كشدهاي شاعر براي كنار آمدن با مرگ همسرش بار ديگر قدرت مرگ را به رخ او ميتالش

دعا در مناسبت هاي « ،»10غزل الهي «ل نگرش شاعر به مرگ با اشعاري مانند در اين غز
شاعر ديگر مرگ را » 10غزل الهي «برخالف . متفاوت است» دوئل مرگ«و » غير منتظره

كند بلكه قدرت و سلطة دهد و بر عدم تسلّط و ضعفش تاكيد نميمورد تمسخّر قرار نمي
در اين . مرگ ترجمه به زباني بهتر نيست» 17ادت عب«برخالف . كشدمرگ را به تصوير مي

. نمايدشود ولي با اين وجود هم مرگ خواستني نميسروده دست خدا در مرگ مشاهده مي
ساگ معتقد است مصيبت دان بيش از حد تحمل او بوده است زيرا وي در برابر حكمت و 

دان » دوئل مرگ«الف برخ). 189:  2007(گشايد نيكي بي نهايت خالق لب به اعتراض مي
همين . مسيح و رستاخيز اميدي ندارد ،به رستگاري و جاودانگي از طريق پذيرش خداوند

شود شاعر اين غزل ديگر آن رئيس كليساي سنت پل و خالق سه اثر طور كه مشاهده مي



  »  عرفانيات در ادب فارسي« پژوهشي  فصل نامة علمي 26
 

واعظان كاين جلوه در «رسد به قول خواجه حافظ به نظر مي. باشدپيشتر بحث شده نمي
چون خود به مصيبتي مبتال مي شوند آن كار ) 142:  1381(» منبر مي كنندمحراب و 
  .كنندديگر مي

. اثر ديگري است كه به آن پرداخته خواهد شد» دعاي شبانه براي مراسم قديسه لوسي«
). 160:  1967 ،اندرسن(اي بود كه او را گردن زده و به شهادت رساندند قديسه لوسي باكره

» جوهر نيستي«اندرسن اين اثر را . نوميدي شاعر به سبب مرگ عزيزي استاين اثر بيانگر 
 ،و پس از مرگ فرزند دان 1627اين شعر معروف احتماالً در سال ). 155:  1967(نامد مي

اي اين نامهنقد زندگي. استلوسي و دوست شاعر كه او هم لوسي نام داشت سروده شده
 ،اندرسن(است الهام بخش شعر باشد تقويت كردهاحتمال را كه مرگ لوسي كنتس بدفورد 

موضوع شعر مي  1617ولي به نظر منتقد ديگري مرگ همسر شاعر در سال ) 10:  1967
اگر چه در مورد شخصيت مورد اشاره در شعر اجماع نظر وجود ندارد ). 1994 ،اجكام(باشد 

شاهكار تخيل شاعرانة  اشتاين اين شعر را. ولي درهرصورت بايد يكي از عزيزان شاعر باشد
پردازد و مرگ ديگر ترجمه دان در اين اثر به تمسخّر مرگ نمي). 178:  1965(نامد دان مي

شاعر اميدي به رستگاري و جاودانگي از طريق » دوئل مرگ«برخالف . به زباني بهتر نيست
كان به اعتقاد اندرسن اين شعر سرپيچي ضمني از اعتقاد به ام. پذيرش خداوند ندارد

 ،نوميدي كامل«اين منتقد شرايط شاعر را با استفاده از عبارت . رستاخيز و رستگاري است
تمرين «توان اين شعر را مي). 160:  1967(كند توصيف مي» يأس كامل و افسردگي كامل

گرچه تعداد زيادي از ). 178:  1965 ،اشتاين(ناميد » خودويرانگري ارعيتمامشاعرانة 
برگرفته از چرخة مرگ و زندگي دوباره است ولي پس از مطالعة اين اثر  تصاوير اين شعر

خورد شود كه در هر دو سوي آن مرگ به چشم ميچرخة ناقصي در ذهن تصوير مي
شود بزرگترين واعظ انگلستان نيز در طور كه مشاهده ميهمان). 154:  1967 ،اندرسن(

-هاي موردايت نااميدي تمام آموزههاي شخصي و مرگ عزيزانش در نهمواجهه با مصيبت

  .شودكند و منكر آنان ميتبليغ خود را فراموش مي
. است »روزگار حيتشر«گيرد آخرين اثر دان كه در اين بخش مورد بررسي قرار مي

دختر  ،مرگ اليزابت. استمرگ عزيزي الهام بخش اين شعر شده ،همانند دو شعر پيشين
. الهام بخش شاعر در سرايش اين شعر است 1611سال حامي شاعر در  ،سر رابرت دروري

شود و از اين دان در اين اثر در نهايت غمگيني و در فضايي تاريك با مرگ اليزابت روبرو مي
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كوچر به نامفهوم بودن و . كندمرگ به عنوان نماد هبوط آدم و ويراني عالم استفاده مي
اين شعر را ). 210:  2008(كند ه ميفهم بودن مرگ در اين شعر براي دان اشارغيرقابل

مقايسه كرد لذا از » دعاي شبانه براي مراسم قديسه لوسي«و » 17غزل الهي «توان با مي
نكتة قابل توجه اين است كه شاعر دو شعر پيشين واعظ . شودها خودداري ميذكر شباهت

ن قبل از انتصاب بزرگ انگلستان و رئيس كليساي سنت پل بود ولي شاعر اين شعر جان دا
  .به اين مقام مي باشد

  گيرينتيجه
: 1389، انوشيرواني(ر ادبيات تطبيقي است هاي پژوهش داز حوزه) تم(بررسي مضمون 

     جان دان و سهراب سپهري از موضوع مرگ به منظور خلق آثاري شاعرانه بهره ). 26
امر باال بودن بسامد است كه دليل اين انديش لقب گرفتهدان شاعري مرگ. جويندمي

برخي از داليل استفاده زياد دان از موضوع مرگ در مورد . موضوع مرگ در آثار او است
جيمز اول و چارلز اول نيز صادق است؛ داليلي از قبيل سنّت  ،زابتيديگر شاعران دورة ال
افسردگي و  ،تأكيد شديد علماي مذهبي قرون وسطي بر بيهودگي جسم ،ادبي اغتنام فرصت

داليلي نيز به ). 234:  1962 ،راگف(امراض غيرقابل كنترل و جنگ  ،بدبيني دورة اليزابت
داد گردد مانند عدم تندرستي دان كه در تمام طول زندگي آزارش ميشخص دان برمي

 ،»10غزل الهي «مرگ عزيزان كه در اشعار  ؛شودمشاهده مي» دوئل مرگ«و در ) 234(
»حرفة دان  ؛قابل پيگيري است» تشريح روزگار«و » يسه لوسيدعاي شبانه براي مراسم قد

فقر  ،هاو آزار و اذيت كاتوليك شودمشاهده مي» دوئل مرگ«به عنوان يك واعظ كه در 
  .شدشاعر و طاعون در لندن و حومه كه به طور مرتّب باعث مرگ انسان ها مي

وي را در برابر  منتقدي. شودانديش محسوب نميسپهري شاعري مرگ ،برخالف دان
بينند دهد كه زندگاني آدمي را پر از سياهي و مرگ ميانديشي قرار ميشاعران مرگ

-اي پرآشوب از تاريخ معاصر ايران زندگي مياگرچه وي در بازه ).141: 1385 ،دستغيب(

آلود پس از آن و انقالب اسالمي را شاهد فضاي اختناق ،هشت مردادوكودتاي بيست ،كند
گيرد و بدين دليل ي برخالف بسياري از معاصرانش تحت تاثير شرايط آني قرار نمياست ول

در واقع مضامين و موضوعات وي جهاني و . گيرداي شديداً مورد انتقاد قرار ميتوسط عده
زمان و مردم خاصي  ،درباره شهر«گويد وي زاد ميطور كه فرخزماني است و همان همه
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سهراب به ). 289:  1380 ،به نقل از سليمي( »سرايدن و زندگي ميوي از انسا. نويسدنمي
  .پردازدمرگ به اندازة ديگر مسائل بنيادين بشر و نه بيش از آن مي

در يك غزل از عدم سلطة و ضعف مرگ . دان در نحوة برخورد با مرگ ثبات رويه ندارد
در اثري به . كشدمي گويد و در غزلي ديگر تسلّط و قدرت مرگ را بر بشر به تصويرمي

در برخي آثارش بيمناك است كه  ،جاودانگي و رستگاري پس از مرگ چشم اميد دوخته
و در ديگري منكر رستاخيز و  )1606: 2006 ،گرينبلت(شود اش گناهانش مانع رستگاري

پندارد و در شعري اي مرگ را تولّد دوباره به حيات جاويدان ميدر موعظه. شودنجات مي
واعظ بزرگ انگلستان و رئيس كليساي سنت پل در مواجهه با . ماد نابودي عالم استمرگ ن
هاي ديني مورد تبليغ هاي شخصي و مرگ عزيزانش در نهايت نااميدي تمام آموزهمصيبت

با يك  سپهري به استثناي مجموعة نخست. شودكند و منكر آنان ميخود را فراموش مي
وي از مرگ . شباهت به نگاه عارفان نيسترد ونگرش او بينگنگاه ثابت و مثبت به مرگ مي

شود و با آغوش باز پذيراي آن پندارد كه به رستگاري منجر ميآن را معبري مي ،هراسدنمي
كه به منظور تسلّاي مادر در مرگ پدر سروده » صداي پاي آب«سپهري حتّي در . است

گشايد و با ه اعتراض و شكايت نميلب ب ،شده از عقايد خود در خصوص مرگ كوتاه نيامده
  .همان لحن و بيان پيشين، و چه بسا بهتر، از مرگ سخن مي گويد

ثبات و يا عدم ثبات رويه در برخورد با موضوع مرگ از اعتقادات مذهبي دو شاعر نشأت 
ترديدي كه خود را در  ،شودعدم ثبات روية دان از ترديد مذهبي وي ناشي مي. گيردمي

نگرش ثابت و مثبت . دهددان از كاتوليك به كليساي انگلستان نشان مي تغيير مذهب
در يادداشتي . در عرفان اسالمي و آشنايي وي با عرفان شرقي دارد شهيرسپهري به مرگ 

است، سهراب به نقش مذهب در ارائة معناي مرگ و تمايز كه پس از مرگ پدر نوشته شده
به نقل از (است نسان مدرن از خود دريغ كردهمعنايي كه ا ،گويدآن از نيستي سخن مي

  ). 105:  1385 ،ديانوش
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