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1388پاییز و زمستان - 1پژوهشی)، شمارة - ادبیات و علوم انسانی سابق) (علمیی (مجله مجلۀ زبان و ادبیات عرب

)، نویسنده مسؤولییدانشگاه عالمه طباطباگروه زبان و ادبیات عربی ( استادیاردکتر جالل مرامی
ه تهران)دانشگاگروه زبان و ادبیات عربی يدکتردورة (دانشجوي حبیب کشاورز

ابوالقاسم شابی اشعار در مرگ و زندگیمیان تناقض ایهام 

چکیده
، مکاتـب فلسـفی  که زندگی است ، مسأله مرگ و لی که فکر بشر را از دیرباز به خود معطوف کردهئترین مسااز مهم

زند و راز آن را بگشایند. تالش کرده اند از زاویه دید خود بدان بپردااند وغافل نبوده نیز از آن ادبی و هنري معاصر 
به ایـن  بارها در دیوان کم حجم خود ، از جمله کسانی است که شاعر تونسی،ابوالقاسم شابی،در ادبیات معاصر عرب

ـادات دینـی   گرایش ادبی ،بیماري قلباز انگیزه هاي مختلفی چون تأثیر به و پرداخته مسأله  ، ی ، مرگ عزیـزان و اعتق
درصدد تحلیل و این مقالهو تعابیر تناقض گونه اي دارد اشعار این او در .دگی سروده استمرگ و زناشعاري پیرامون

، به علت این تناقض گویی است.بیان
شابی.ابوالقاسم ، تناقض ، معاصر عربیمرگ ، زندگی ، شعر: کلید واژه ها

زندگی و آثار ابوالقاسم شابی-1

ن عرب به شمار می آید که تأثیر زیادي در ادبیات و شـعر  بزرگ معاصر جهابدون شک شابی یکی از شعراي 
ه در هجري قمري در شابی1327میالدي برابر با 1909به سال شابیابوالقاسم «داشته است. معاصر عرب 

روزگار به حساب می آمد از فرهیختگان جامعه آنشابیمحمد ،ويپدر ،جنوب تونس چشم به جهان گشود
، وبعد از ه بودر و در دانشگاه األزهر نزد محمد عبده در رشته حقوق به پایان رساندکه تحصیالت خود را در مص

.)1995:60(الحر».باز گشتفتن منصب قضاوت به تونس  آن براي به دست گر
خانواده اش نیز او را همراهی مـی کـرد ، ایـن    در نتیجهدائم در سفر بود و ،پدر شابی به مقتضاي شغلی«

ـاه خـو     شابیطی این مدتسال به طول انجامید و 20سیر وسفر حدودا  ـار موفـق شـد زادگ را یشتنها دو ب
.)65:(همان»ببیند.
او در .پدرش او را براي حفظ قرآن به مکتب فرسـتاد .کودکی آغاز کردشابی تحصیل را از همان ابتداي «
وت بمانند پدر خـویش در  و در قضارفت"الزیتونه"دانشگاهسالگی به 12در و سالگی قرآن را حفظ کرد 9
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رشته حقوق تحصیل کرد و تحصیالت خود را در این رشته به پایان برد ، اما به خاطر عالقه به شعر و ادبیات از 
.)1954:38،کرومحمد (»گردان شد و به مطالعه و سرودن شعر پرداخت.قضاوت روي

ـال   .را تمام نکرده بودسال25عمر بسیار کوتاهی داشت به شکلی که هنگام مرگ هنوز شابی او بـه س
جهان مادي را بدرود ،طلیانبیمارستان در ،از آن رنج می بردچند سالمیالدي بر اثر عارضه قلبی که 1934

آثاري گرانبار از خود بر جاي گذاشت که مهمترین آنها دیوان شاعر ،این ادیب فرزانه با توجه به سن کم.گفت
است.هبه نام أغانی الحیا

عبارتند از:شابیترین آثار مهم
ـال   أغانی الحیاه- 1 ـار در س ـار   م.1955: شامل مجموعه اشعار وي که براي اولین ب ـاهره انتش در ق
یافت.
ـال  (.سـت هاي شاعر در کنفرانسهاسخنرانی: شاملالخیال الشعري عند العرب- 2 م. 1994در س

.ه است)چاپ شد
منتشر شد.. م1966: شامل خاطرات شاعر که در سال شابیالمذکرات - 3
حلیوي کـه  ي شاعر به دوستانش مخصوصا محمد شامل مجموعه اي از نامه ها:شابیالرسائل - 4

به چاپ رسید.م.1960در سال 
از متفاوت را پشت سر گذاشت که به طور خالصه مرحلهچند ، در زندگی خویششاعر به رغم عمر کوتاه

این قرار است.
ـاعران      :مهجرمرحله تأثیر پذیري از ادبیات اندلس و- 1 شاعر در این مرحلـه ابتـدا بـه شـیوه ش

جبران خلیل جبران می شود.کبه ویژه رمانتی،سپس شیفته ادباء مهجر،اندلس شعر می گوید 
تأثیر بسـیار  ،و این اتفاقاین مرحله با مرگ پدر شابی آغاز می شود:مرحله مواجه شدن با مرگ- 2

زیادي بر زندگی و افکار شابی می گذارد .
: این مرحله با شدت گرفتن بیماري شاعر مصادف است، و درد و رنج شاعر حله رنج و مصیبتمر- 3

ـاعر در ایـن مرحلـه از       در این مرحله به حدي می رسد که شاعر از مرگ کمک می طلبد ، شـعرهایی کـه ش
)1991:704،فاخوريزندگی اش سروده آکنده از حزن واندوه است.(
اهاـــــالدنیا             بعیدا عن لهوها و غنثُم ماذا ؟ هذا أنا صرت فی 

ی بکاهاــــو ال أستطیع حتأیامی          أدفنالفناءفی ظالم
)  1997:191،شابی(
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(سپس چه؟ این من هستم در جهان به دور از لهو و لعب آن هستم.
)در به گریه کردن بر آن نیز نیستمی قادر تاریکی فضا روزهاي خویش را دفن می کنم ، وحت

عنصر مرگ و زندگی در اشعار شابیبررسی دو-2

عبارتند از:شابی در مورد مرگ و زندگی متأثر از عوامل مختلف بوده است که افکار
،است و تحت تأثیر افکار آنهاک: در اینجا باید گفت شاعر پیرو مکتب رمانتیعري شابیمکتب ش- 1

جبران آثاربولو و أمدرسه ها به واسطه مانتیکبسیار می کند، آشنایی شابی با رتوجه و زندگی به دو مقوله مرگ
خلیل جبران صورت پذیرفت.

رنج می دانند و می خواهند از زندگی ها این است که آنها زندگی مادي را سرشار ازانتیکیکی از عقاید رم«
یا به دامان طبیعت پناه می برند و یا به تخیـل  آنرهایی ازمادي خصوصا زندگی متمدن دوري کنند و براي 

د ، بنابراین تا شاید در زندگی اخروي به آرامش برسن،متوسل می شوند و در نهایت مرگ را تنها چاره می دانند
ـان حقیقـی درد و   «.)83: 2006(محمد ولدیب»ها مرگ را مثبت ارزیابی می کنند.بسیاري از رومانتیک درم

سلی خاطر موقت به دست نمی آید ، بلکه با دست کشیدن از زندگی و عدم رغبت بـه آن بـه   رنج زندگی با ت
.)95:(همان»دست می آید.

این و شابی شاعري مردمی است و در اشعار خود توجه ویژه اي به مردم دارد :مردمی بودن شابی- 2
ین رهگذر نیـز بـه مسـأله مـرگ و     ابنابراین او از،به وضوح دیده می شود» اراده الشعب « قصیده در گرایش 
ـان      زندگی  ـا سـعادت را بـراي خـود و هموطن می پردازد و از یک طرف سعی دارد زندگی با عزت و همراه ب

ـاعر در  کـه به عزت و سعادت خویش فراهم کند و از طرف دیگر مرگ را وسیله اي می داند براي رسیدن  ش
سراغ مرگ می رود، البته این افکار تا حدود زیادي متأثر از این مواقع هراسی از مرگ ندارد بلکه با آغوش باز به

ـار وي تـأثیر   ،هاز حفظ داشتقرآن را ،شاعر. در ضمنعقاید دینی شاعر است بنابراین مفاهیم قرآنی نیز در افک
گذار بوده است.

یکی مشکالت روحی که ناشی از :مشکالت شابی به دو گروه تقسیم می شود:مشکالت شابی- 3
ـاعر    ومحبوبه اش بوده و دیگري مشکالت جسمی بواسطه بیماري اش.مرگ پدر ـاري قلبـی ش یکـی از بیم

.می پردازیم عواملدیگربیش از به این عامل نیز ما بنابراینبر اشعار وي است،تأثیرگذارامل ومهمترین ع
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تناقض در افکار شابی در مورد مرگ و زندگیایهام

عنصر مرگ و زندگی پرداخته اند ، اما این دو عنصـر در اشـعار شـعراي    شاعران زیادي در طول زمان به دو«
رمانتیک نمود خاصی دارد و شابی نیز به عنوان یک شاعر رمانتیک به مسأله مرگ وزندگی حتی شاید بیش از 

ـاعر دیـوان خـود را     ـانی  «سایر رمانتیکها پرداخته است، و مطمئنا این مسأله از روي آگاهی بوده ،چرا کـه ش أغ
نام می نهد و در اولین بیت از اولین قصیده دیوانش لفظ حیات(زندگی) را به کار می برد، البته مرگ نیز » لحیاها

1960:211،(فروخ»دیگر عنصر مهم اشعار شابی است که تقریبا به یک اندازه در دیوان او به کار می رود.
(.

مرتبـه در  230مرگ نیز با مترادفهاي خـود  بار و375کلمه زندگی و الفاظ شبیه به آن در دیوان شاعر 
ـاعر ،خواننـدگان و         دیوان شاعر تکرار می شود ، با توجه به این تعـداد و همچنـین کوچـک بـودن دیـوان ش
پژوهشگران دیوان او به این فکر می افتند که می توان پژوهشی مستقل و مجزا بـر روي ایـن دو عنصـر در    

چون این دو به شکلی بسیار پراکنده در دیوان او ،کامال صحیح باشدی تواند ام داد ،اما این تفکر نمدیوان او انج
ذکر شده است و همچنین از رویه خاصی پیروي نمی کند و در بسیاري موارد بسته به احوال جسمی و روحی 

.دندیگر تناقض دارکشاعر سروده شده است و با ی
اري شاعر توجه می کنیم و این عامل را مورد بررسـی  ابتدا به بیمبه دلیل تأثیر بیماري شاعر در افکار وي 

قرار می دهیم.
و درك گوینده آن است و این احساس بدون شک متأثر از احوال درونی و شـرایطی  سشعر بیانگر احسا

ـاع از خـود و... یکـی از    ،ناراحتی،است که شاعر قبل و هنگام سرودن شعر دارد ، شرایطی مانند خوشحالی دف
شرایط که تأثیر بسیار زیادي در احساس شاعر و به همان نسبت در شعر او دارد نقص و کمبـود  مهمترین این 

زشتی چهره ، عیوب جسمی :عواملی مانند؛این نقص و کمبود می تواند در نتیجه عوامل بسیاري باشد.است
،ضعف نسب و... 

؛شعراء می یابیمبرخی مبود در اشعار با نگاهی به سیر ادبیات عربی نمونه هاي زیادي را  از تأثیر نقص و ک
حطیئه شاعر مخضرم به خاطر همین نقص که عمدتا ناشی از ضعف نسب بود راه هجو را در پیش گرفـت و  

همین به دلیل)1986:681، لفاخوريا(در ابتداي عصر عباسی بشارنزدیکان و حتی خودش را هجو کرد.
ابـوالعالء معـري  شـعر أثیر نقص و کمبود در ادبیات عربـی در بیشترین تص به هجو مردم می پردازد. شاید نق
به شکلی که این شاعربه نماد بدبینی در ادبیات عرب تبـدیل مـی   ،نمود پیدا می کند) 851همان صر.ك.(

شود.
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مانند بیماري قلبی ها بیماري برخی گفت کمبود به شمار نمی آید، اما باید ، نقص وشاید گفته شود بیماري 
به آن دچار است نوعی نقص و کمبود به حساب می آید چون بیمار در این حالـت عمـال از زنـدگی    که شاعر

نمی تواند انجام دهد.،مانند ورزش وتحرك،عادي فاصله می گیرد و کارهایی که باعث نشاط می شود
ـا  بدون شک شابی هنگام فارغ التحصیلی خود و یا اندکی قبل از آن از بیماري خود اطـالع داشـت  « ه ، ام

ـا    1329عالئم بیماري تا قبل از سال  ـابی از وي خواسـت ت میالدي بر او نمایان نشده بود، زمانی که پدر ش
ـاري خـویش نـزد     ازدواج کند ، شابی براي راضی نگه داشتن پدر و از سوي دیگر اطالع یافتن از وضعیت بیم

»فعالیت فکـري و جسـمانی منـع کـرد     پزشک رفت و در این دیدار بود که پزشک شاعر را از انجام هرگونه 
.)76: 1960،(فروخ

که یک فرد پزشکان شابی را از دویدن ، پریدن ، شنا کردن ، باال رفتن از درخت و سایر کارهایی بعالوه، 
ایـن مسـأله   ،نشاط طبیعی از یک انسان استوداشتند و این در حقیقت گرفتن شورعادي انجام می دهد باز

در شخصیت شاعر داشت و او را گوشه نشین کرد.تأثیر بسیار زیادي
آن طور که از شواهد بر می آید نزدیکان و اطرافیان شاعر نیز از بیماري او اطالع داشتند و با او به شکل «

ـان  هدیگري رفتار می کردند و این مسأله نیز شاعر را عذاب داد و گاهی در مقابل آن از خود عکس العمل نش
.)92:(همان.»می داد

)12: 1997،شابی(الشماءهسأعیش رغم الداء و األعداء            کالنسر فوق القم
بر قله هاي بلند زندگی خواهم کرد.)باز(من به رغم دردها و دشمنان همچون 

فهرست وار می توان به نکات زیـر  ی و اندوه وي تأثیر گذار بود که تر شدن وضعیت روحعوامل زیادي در حاد
کرد:اشاره
؛پیشرفت بیماري وي به مرور زمان- 1
؛ضعف جسمانی او- 2
؛اتفاقاتی که در کودکی براي شاعر رخ داده بود- 3
؛هاي دانشجوییوضعیت بد زندگی در خوابگاه- 4
؛مرگ محبوبه شاعر و همچنین مرگ پدرش- 5
توجه نکردن شابی به توصیه هاي پزشکان.- 6
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داشت و به همین علت شعر او را مملـو از  شو شعراو در زندگی هايبیماري شابی تأثیر بسزایی درگرایش
باعث شد نتواند از زیباییها و لذتهاي زندگی بهره کافی ببرد و در حقیقت بیماري اشبیماري.بدبینی می بینیم

او را اسیر خود کرده بود.
ـابی  در همه موارددرست به همین علت است که نمی توان ی در مـورد مـرگ وزنـدگ   را نظرات و آراء ش

تأثیر شرایطی که در آن به سـر  تحتدانست، چرا که او و دیدگاه فلسفی اوصحیح و برگرفته از براهین عقلی
نظرات او را شعر می سروده است و در این صورت لزوما نمی توانو حالتی که بر او عارض می شده،می برده

خالف این امر را نشان می دهد و در آن دارد که هر چند شاعر اشعاري؛دانستاشبرگرفته از دیدگاه فلسفی 
هاي عقلی شعر سروده اما تعداد این ابیات بسیار کم ومحدود اسـت و  گرفتن از  مفاهیم دینی و دیدگاهبا بهره

ـار وي را    .اصوال همین تناقض یکی از دالیل نگاشتن این مقاله بود البته ما سعی نداریم صـحت و سـقم افک
یم افکار او را در این زمینه بررسی کنیم و آن را در شعر او نشان دهیم.می خواهد بررسی قرار دهیم ، بلکهمور

به طور خالصه می توان در مورد تأثیر بیماري شاعر در افکارش چنین گفت:
گردد و از پیامدهاي بیماري او می توان به محرومیت به بیماري او بر می زیادي تا حداندوه و بدبینی شاعر 

اشاره کرد، هر چند عوامل دیگر را نمی توان در شکل گیري افکار شاعر درباره ويل زندگی دنیاز لذتهاي معمو
لیت یک خانواده وبه دوش کشیدن مسؤ،عواملی مانند مرگ پدر و محبوبه شاعر ؛زندگی و مرگ نادیده گرفت

با وجود سن کم و تأثیر پذیري از افکار جبران خلیل جبران.
ض یکی از خصوصیات بارز شعر شابی در این زمینه است او گاهی اظهار می کند تناقگفته شدطور نهما

که زندگی را دوست دارد و دیگران را نیز به دوست داشتن آن تشویق می کند:
فالبد أن یستجیب القدر هإذا الشعب یوما أراد الحیا

)1997:67،شابی(ی جوها و اندثرتبخر فهومن لم یعانقه شوق الحیا
ـا وقـدر خواسـت و اراده    د ، بایـد  ننـ ک(آزاد وسـعادتمند) د زندگینبخواه(ها)ملتروزي (اگر  ـان قض را آن

استجابت کند.
و هر کس که شوق به زندگی او را در آغوش نگیرد در فضاي آن بخار می شود و از بین می رود)

و از زندگی ابراز تنفر می کند و مرگ را تنها نجات دهنده خود در جایی دیگر کامال برعکس فکر می کند
از این زندگی می داند:

)152:(همانهفسرت و نادیت یا أم هیا              إلی فقد عذبتنی الحیا
حرکت کردم و گفتم اي مادر (مرگ) بیا که زندگی مرا عذاب داده است.)پس (
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در جایی مـرگ را شـیرین و   نیز به همراه دارد. ام پرداختن به مرگ جالب اینجاست که این تناقض را هنگ
ناجی خود می داند و می گوید:
فلسوف ینقذك المنون و یفرح الروح السجینزمان و ما تصرفه الشؤونفاصبر علی سخط ال

)127:(همان
ودي مرگ تو را نجات می دهد و روح ( بر مشکالت روزگار و آنچه انجام می دهد صبر پیشه کن که به ز

زندانی مسرور می شود.)
و در جایی دیگر از مرگ می هراسد ونفرت خود را از آن بیان می کند:

و قصمت باألزراء ظهريدري            ــموت قد مزقت صیا 
)234:منی أي سخر(همانو رمتنی من حالق، و سخرت        

ي و مورد هدف قرار داددر اوج آسمانمرا و ها کمرم را شکستیشکافتی و با مصیبترگ سینه ام را(اي م
)!مورد تمسخر قرار داديچه سختامر

او مرگ را حقیقت می داند، اما یک حقیقت تلخ:
)58:(همانالموت لکن إلیها الورد و الصدرهیا لیل مبغضهمرهحقیق

یقت تلخ و دردناك است اما سرانجام محتوم همه موجودات است.)مرگ یک حق!( اي شب
خیـر ؟ اگـر   که آیا در اشعار شابی در مورد مرگ و زندگی تناقض وجود دارد یابه این مسأله می پردازیماینک

در ابتدا باید به این نکته پی ببریم که اصوال نگاه او بـه مـرگ و زنـدگی    ت آن چیست؟ تناقض وجود دارد عل
ه است؟ آیا این دو را یک پدیده مادي می داند و یا بالعکس آن دو را پدیده هاي متافیزیکی می داند یا به چگون

عبارت دیگر آیا به عنوان یک شاعر رمانتیک به مرگ و زندگی نگاه می کند یا خیر؟
ـاري  ها را بایـد قضبیشتر کسانی که در مورد شابی تحقیق و پژوهش کرده اند معتقدند ریشه این تنا در بیم

ـاعر    از این گروه معتقدند هرگاه .ووضعیت جسمانی و همچنین مرگ عزیزان شاعر دانست ـاري ش شـدت بیم
کاسته شده  ویا شاعر بیماري خود را فراموش کرده ، او از زندگی لذت می برده و اشعاري می سـروده کـه در   

.)33: 1954،کرو؛ محمد1995:15،حر:ر.ك(آنها زندگی را ستایش می کرده است
براي مثال زمانی که شاعر محبوبه اي زیبارو می بیند ، بیماري خویش را فراموش می کند و همه چیـز را  

غرق در لذتهاي زندگی است آواز سرخوشی سر می دهد:که و مانند کسی زیبا می بیند 
و یمأل نفسی صباح األملهو تحلو  لدي  الحیاأراك 

)183: 1997،شابی(و تحنو علی قلبی المشتعلد عذابو تنمو بصدري ورو
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(تو را می بینم و زندگی برایم شیرین می شود و آکنده از صبح امید  می شوم.
)گلهاي زیبا در سینه ام رشد ونمو پیدا می کند و قلب سوزانم بر من رحم و شفقت می ورزد

نوجوانی زندگی تقریبا مرفهی داشته و زیر سایه پدر بوده این گروه عقیده دارند که شاعر چون در کودکی و 
با مرگ پدر و شدت گرفتن بیماري اش از زندگی بیزار می شود و تاب و توان مقابله با سختیهاي زنـدگی را از  

خود .مرگ او ضربه اي مهلک بر پیکر شاعر بود .شابی پدر خویش را بسیار دوست داشت«دست می دهد ،
نّ الحق خیر ما فی هذا العالم و أقدس أو الحنان و علمنی هإنه أفهمنی معانی الرحمشاعر در این باره می گوید :

ـا را  شعاري نیز در دیوان او وجود داردا) 294:تابی ،حسن حسنی،(عبدالوهاب» ما فی هذا الوجود که این ادع
مـی اندیشـد و زنـدگی را    سخن می راند ، بسیار مثبتبراي مثال زمانی که او از کودکی خود؛اثبات می کند

دوست دارد و کودکی را همچون خواب شیرین می داند:

السباتهعهد کمعسول الرؤي ما بین أجنحهیاــــالحإنها حلمههللا ما أحلی الطفول
)162: 1997،شابی(

ـان   دي است مانند رؤیا عه،رؤیاي زندگی است را کهچ، !شیرین  است چه (کودکی  ـاي شـیرین در می ه
بالهاي خواب )

ـا در مقابـل     و یا در جاي دیگر کودکی را با بهار همراه می کند ، بهار که رمز زندگی و نشاط اسـت و دقیق
مرگ قرار 

می گیرد:
من ریق األنداء فی الفجر الودیعهب الربیع              ریانـــتهتز فی قلهإنّ الطفول

)169: 1997،شابی(
انتهاي صبح سـیراب  از آب شبنم در کهگلانچونبه وجد و طرب می آید (زندگی)(کودکی در قلب بهار

).می شود
شاعر هنگامی که از محبوبه خویش سخن می گوید بیماري اش را به باد فراموشی می سپارد و محبوبـه  

لوي چشمان شاعر نمایان می شود ، او عزم اش را شیرن تر از زندگی می داند ، زمانی که زیباییهاي زندگی ج
خود را جزم می کند تا غم و اندوه را از دل بزداید و به سراغ زندگی جدید،پر از نشاط و امید  برود :

اسکنی یا جراح            واسکتی یاشجون
مات عهد النواح           و زمان   الجنون 
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و اطلّ الصباح              من وراء القرون
)194:فی فجاج الردي          قد دفنت   األلم     (همان

و صبح از پسِ قرنها /زمان ناله کردن  و جنون به سر آمد/ (اي دردها آرام باشید و اي غم ها ساکت شوید
در راههاي مرگ به خاك سپرده ام.)درد و رنج را /سر زد 

و در جاي دیگر با لحنی صریح تر می گوید:
یا جبال الهمومالوداع الوداع

)195: 1997،شابی(یا ضباب األسی      یا فجاج الجحیم
)!و اي راههاي جهنم!اي مه اندوه!اي کوههاي غمخداحافظ! خداحافظ! (

براي مثال زمانی که زیباییهاي زندگی به او رو می کند او با توجه ؛شاعر خود نیز به این علت پی برده بود
اما این نکته را نیز متذکر می شود که تنها اوست که بیچاره است و نمی تواند ،اعتراف می کندها به اینکه به آن

از زیباییها لذت ببرد:
18:(همانحولی و ینبوعی مشوب  هما للمیاه نقی(

)!(چرا آبها در اطراف من صاف وزالل است و چشمه من گل آلود
ـاري بـه   شاعر همین که می خواهد بدون درد و رن ج بیندیشد و مانند سایر مردم از زندگی لذت ببرد ، بیم

سراغش می آید و این مسأله که او نمی تواند مانند سایر مردم زندگی کند و باید به زودي با زندگی وداع کند، 
او را آزار می دهد:

دــیا بنی أمی تري أین الصباح              قد تقضّی العمر و الفجر بعی
)179:(همانالعیش الحمیدهلبی  فما أقسی الجراح          کیف طارت نشوخبروا ق

ـا زخم/عمر سپري شد و فجر دور است؟صبح کجاستچه شده!!عجبامن(اي برادران درد چقـدر  يه
)».ورفت«پرواز کردباسعادتزندگی سرمستیچگونه قلبم را با خبر سازید کهرنج آور است 

او قلب مریض خود را صدا مـی  .به خاطر بیماري است که آرزوي مرگ می کندخود شابی بیان می کند
زند و از او می خواهد که در برابر مرگ تسلیم شود:

)193همان:(یا قلبی الباکی          فهیا نجرّب الموت هیاهجف سحر الحیا
)!پس بیا مرگ را تجربه کنیم، بیا،زندگی خشک شد!جادويمن (اي قلب گریانِ

نـه د سایر مردم به شراب و وصف آن روي می آورد ، البته نشاعر در تالش براي لذت بردن از زندگی مان
بلکه توصیفی از شراب به شیوه صوفیان ارائه می دهد:،به این معنا که او شراب می نوشیده
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نا          یا مدیر الکؤوس فاصرف کؤوسکـــنا و اکتفیـــرنا بحبـقد سک
)339همان:(الثري یضم عروسکمر للعصافیر و النحل        و خلواسکب الخ

ما بگردان( به سراغ دیگران برو) چه ما از عشق سرمستیماز جامهایت را » اي ساقی«ه جامها د(اي گردانن
عروس اجازه بده تا خاك بهرا براي گنجشک ها و زنبورهاي عسل بریز و تشرابو ایم - و بدان بسنده کرده

ا در بر گیرد.)تو ر
این ابیات ناخودآگاه ابیات خمریه ابن فارض را در گوش طنین انداز می کند:

قبل أن یخلق الکرممنسکرنا بهاهشربنا علی ذکر الحبیب مدام
)1980:179،(ابن فارض

.)که تاك خلق شوداز آن پیشاز آن سرمست شدیم ، (با عشق محبوب شرابی نوشیدیم  و
بنابراین ،محبوبه شاعر را از او می گیرد ، شاعر این واقعه را ظلم روزگار می داند،اما زمانی که چنگال مرگ

می داند:بر روزگار می تازد و تنها راه نجات از این زندگی و رنجهاي آن را مرگ
الم تخرسک الشجونإییا أیها القلب الشج

رحماك قد عذبتنی بالصمت و الدمع الهتون
)1997:126،شابی(ات الحبیب و کلُّ ما قد کنت ترجو أن یکونم

با سکوت و اشک ریزان مرا - خدا بر تو رحم کند- /می کندخاموشها تو رادردتا کی !(اي قلب غم زده
)دل بسته بودي از بین رفت.بدانچه هرآن، محبوبم و يعذاب داد

دگی را می توان به این مسائل یعنی بیماري و مـرگ  هر چند تناقض بین آراء شابی در رابطه با مرگ و زن
ـاقض علـل    نباشبه تنهایی تأثیر گذارل نمی تواند وامعزیزان او نسبت داد ، اما این ع د ، بلکه باید براي ایـن تن

ـاري و  «به دیوان شاعر می توان تا حدود زیادي تأثیر این عامـل دیگري نیز جست ، هر چند با نگاه آماري  بیم
ـاري   » مرگ عزیزان را اثبات کرد، به این شکل که شاعر قبل از مرگ پدر و محبوبه اش و شدت گـرفتن بیم

و از روي می گرداند این رویه ، از دید مثبت تري نسبت به زندگی داشته و بعد از مرگ پدرش و سایر مسائل 
ار از زندگی است.و بیشتر ابیاتی که از این زمان به بعد می سراید در ابراز انزجزندگی متنفر می شود

که در سال »نشید الجبار«قصیده چرا که او مثال در ؛البته نمی توان به طور قطع و یقین چنین نظري داد
یعنی سال وفاتش سروده تماما از زندگی سخن می گوید و بر مرگ می تازد:1934
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1997:12،شابی(الشماءهسأعیش رغم الداء و األعداء            کالنسر فوق القم(
زندگی خواهم کرد.)،بر باالي قله هاي بلندباز(من بر خالف دردها و دشمنان همچمون 

ـائلی از   استآماري که در ادامه می آید با مطالعه دقیق دیوان و استنتاج افکار او به دست آمده ، البتـه مس
ودي راه گشاست.اما به هر حال تا حد،این قبیل را نمی توان به شکل ریاضی و آمار بیان کرد

ـاعر ده بر اساس سالهاي سرودن اشعار صورت گرفته و تنظیم این آمار بـین  یعنـی  ،سال پایانی زندگی ش
، یکی تکیه داردچند واقعه مهم در زندگی شاعر بروزرا در بر می گیرد. این آمار به 1934تا1925هايسال
ـال  بـه و دیگرياست مت بیماري اش و اطالع از وخابا مرگ محبوبه شاعر همزمانکه 1929سال به  س

:که مصادف با مرگ پدر وي است1930
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سیر نزولی دید مثبت شاعر نسبت به زندگی و اشتیاق به آن به وضوح دیده می شود.باالدر نمودار 
یل در اشعارش نسبت به زندگی تقریبا راحتی داشته و به همین دل1930و1929وي تا قبل از سالهاي 

این دید رو به ضعف می نهد و سیر نزولی طی و معشوقه اشزندگی دید  مثبت تري دارد ، اما بعد از مرگ پدر
.می یابدنه نیز تقلیل می کند و اشعار او در این زمی

سالهاي 
سرودن 
اشعار

تعداد تقریبی ابیات شاعر در مورد نگاه
به زندگیخوش بینانه
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ـا   ، بررسی این آمار در مورد مرگ و مترادفهاي آن حال با مال پی می بریم که این آمار در مـورد مـرگ ک
از مرگ هراس زیادي ندارد ومانند سایر مردم عادي بـه  1329برعکس است، یعنی شاعر تا قبل از سالهاي 

ـالم مـی     ،مرگ می نگرد اما بعد از مرگ پدرش و وخامت بیماري اش از مرگ تنفر پیدا مـی کنـد و آن را ظ
انگارد.

که مرگ را دوست معنا این بهاما نهگاهی آن را شیرین می داند ، ،اودر عین حال که از مرگ متنفر است
داشته باشد و تنفر از مرگ را فراموش کند بلکه به این خاطر که مرگ را راهی براي رهایی از زندگی پر از رنج 

وسختی می داند.
عودي آن صنمودار زیر تعداد تقریبی ابیات شاعر در مورد انزجار وي از مرگ را نشان می دهد و سیر 

ابل مشاهده است:به شکل ملموسی ق
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که مشکالت را تجربه می کنـد تنفـر   هر اندازهبه این نکته پی می بریم که شاعر باالدار وبا نگاهی به نم
و که سالهاي مـرگ پـدر   1931تا1929بیشتري از مرگ پیدا می کند به شکلی که در فاصله بین سالهاي 
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خامت بیماري اش است، بیشترین تعداد ذکر مـرگ را دارد و در اکثـر ایـن اشـعار از     وي و اطالع از ومعشوقه 
مرگ ابراز تنفر می کند.

آراء ، اکنـون  مـرگ وزنـدگی  بـه بر نگاه اوالت جسمی و مرگ عزیزان شاعر مشکتأثیر بررسیاز پس
.ه بحث می گذاریمبنسبت به مرگ وزندگی شاعر نگاه تناقض دروجود یا عدم در مورد را اندیگر

ـافیزیکی   برخی ادباء معتقدند تناقض موجود بین دو عنصر مرگ وزندگی در افکار شابی ناشی از عاملی مت
شاعر به خاطر اینکه خود را از وطن اصلی و آسمانی خویش دور مـی دانـد ، دوسـت دارد بـه     عتقدند است و م

ـادي و     همان وطن بازگردد و مرگ را تنها راه بازگشت به آن وطن م ـان م ـا ایـن جه ی داند و از سوي دیگر ب
ـارت دیگـر ایـن اف   مردم آن روبه رو است ، از این رو دچار تن ـار را بـر گرفتـه از عقائـد     اقض می شود، به عب ک

.)15: 2001، (سندرمانتیکها می دانند
ه از درد و رنج شاعر مرگ را پلی می داند که او را به زندگی واقعی رهنمون می سازد و از این زندگی آکند

می سازد:رها
)1997:35،شابیشرّدت عن وطنی السماوي الذي            ما کان یوما واجما مغموما (

نبود ، دور شدم.)گاه تیره وتاروطن آسمانی خود که هیچ من از آن(
ی دانـد  شاعر زندگی بر کره خاکی را نوعی مرگ می داند چرا که آن را جدایی  از زندگی وحیات واقعی م

که قبال از آن برخوردار بوده است و زندگی مادي را تا زمانی که با ماده سروکار دارد همـه رنـج وعـذاب مـی     
)1960:75، پندارد.(فروخ

ـا دوره اي را در تبعیـد و زنـدان بـه سـر ببـرد و        او معتقد است خداوند وي را در تاریکی این دنیا انداخته ت
سختیهاي این جهان را بچشد:

)1997:138،شابیاألرض          و قد کنت فی صباح زاه (هتنی إلی ظلمأنزلأنت 
.)به سر می بردمدرخشان یدر حالی که من در صبحفرود آوردي (تو مرا به تاریکی زمین 

و یابدهمین خاطر  او زندگی مادي را بر نمی تابد و آرزو می کند که اي کاش از زنجیرهاي ماده رهایی به 
:شودور در فضا شناور همچون ن

لم تسبح الکواکب حولیا ولیتنی لم  أفد إلی هذه الدنی
لیتنی لم یعانق الفجر أحالمی ولم یلثم الضیاء جفونی 

)181همان:ضوء شائعاً فی الوجود غیر السجین (–کما کنت - لیتنی لم أزل
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ي کاش سپیده رؤیاهایم را در آغـوش  اشناور نبود/اي کاش به این دنیا نیامده بودم و ستاره ها در اطرافم 
ي در نـور چـون - همانگونه که قـبال بـودم  –پیوستهاي کاش نزده بود/و نور بر پلک هایم بوسه نگرفته بود

.)نه زندانی در آنمنتشر بودم وجود
خود را اسیر جسم هماین عقاید باعث می شود تا شاعر همراهی براي خود در زمین نیابد ، به همین دلیل 

از مردم نیز کناره گیري می کند و از این ناحیه نیزدر غربت به سر می برد:و همی داند م
ضمیريیرضی فؤادي أو یسرّوجود الناس من شیء     ما فی 

)176همان:(و فتورهکّرَغثاً  یفیض  بِه      ــفإذا استمعت حدیثهم ألفیت
ـا  /راضی کند یا درونم را خوشحال کند نیست که قلبم را ي(در وجود مردم چیز زمانی که به سخنان آنه

)سستی است.ضعف وگوش می کنم آن را بی ارزش می بینم که سرشار از
و در جاي دیگر نیز می گوید:

)62همان: بعیدا عن أمتی و بالدي (للجمال و الفن أبغیها   هعیش
زیبایی و هنر می خواهم.)براي زندگی را به دور از ملت و کشورم، (

چون شاعر معتقـد اسـت   ؛با توجه به مفهوم این ابیات می توان نشانه هاي از مکتب هنر براي هنر را دید
زندگی فقط براي هنر است.

ـان   البته شاعر در برخی موارد در مقابل زیبایی زندگی مادي سر تعظیم فرود می آورد و آن را به وضوح بی
ر تناقض گویی می شود:می کند و به شکلی دچا

لوالك مت بلوعتی و شقوتی و کآبتییا رفیق صبابتی    هیا ناي أحالمی الحبیب
)62همان: (

ـارگی و  !اي رفیق عشق من!(اي ناي رؤیاهاي دوست داشتنی ام اگر تونبودي به خاطر سوز عشق ،بیچ
اندوهم می مردم.)

مرگ وزندگی نباید تأثیر ادبیات مهجر خصوصا جبران خلیـل جبـران را   پرداختن به آراء شابی در مورد در
که در اینجا مجالی براي ذکر  آن ،ثیر باید مطالب زیادي نگاشته شودنادیده گرفت ، هر چند براي بررسی این تأ

کنیم:مینیست ، اما در پایان نمونه اي از آن را بیان 
جبران در مورد خوشبختی می گوید:

)34: 1985،جبران(یرجی فإن صار جسما ملّه البشرا سوي شبح     یفی الدنهسعادوما ال
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مبدل مـی  به جسم، اگر خوشبختیشود می سته ست که به آن امید باشبحی فقط(خوشبختی در دنیا 
از آن دلزده می شد.)بشرگشت ،

شابی نیز در همین موضوع چنین می سراید:
)1997:119،شابیناء تُضَحی له أیامها األمم (سوي حلم      فی الدنیا هوما السعاد

در دوردست ، که ملتها روزگار خویش را در پی آن قربانی می کنند.)رؤیایی استفقط(خوشبختی در دنیا 
مصراع اولالفاظ دربه شکلی کهبا نگاهی به این دو بیت شدت تأثیر  جبران بر شابی را درك می کنیم ، 

.یکسان استدو بیت هر

نتیجه

ظاهرا  در اشعار شابی تناقضاتی در مورد دو پدیده مرگ  و زندگی دیده می شود که می توان این تناقضات 
را در موارد زیر تحلیل و تبیین کرد:

در این موارد ،افالطونی خود شعر سروده است که هايباورهاي دینی و گرایششاعر گاهی تحت تأثیر - 
ـافیز   ،نیستیتشاؤمناشی از دیدگاه بدبینانه واما این دوست داشتن ،ست داشتهمرگ را دو کی یبلکـه بعـد مت

دارد.
آن و تعامالت از زندگی ماديدر آن که است ،مانتیسم رمکتبتأثیر تحت موارد اشعار شاعر در برخی - 

وجود دارد.ت به شدتشاؤم،اشعاراز ومرگ را طلب می کند ، که در این نمونهبردرنج می 
وجود می آورد و از این رو ، مرگ ه بدبینانه به زندگی در او بیچون پدر و محبوبه نگاه، مرگ عزیزان - 

خود را طلب می کند.
ـانتیکی یبیماري او در ایجاد نگرش-  بـی تـأثیر   اشمتفاوت با باورهاي دینی وي و متناسب با دیدگاه روم

نبوده است.
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