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  :انديشي خيامي در آثار دو شاعر فارسي و عربي مرگ

  صالح عبدالصبور و نادر نادرپور

  

  3، علي پروانه2، مهدي شريفيان∗1فرامرز ميرزايي

  

  ، همدان، ايراندانشگاه بوعلي سينا زبان وادبيات عربيگروه  دانشيار -1

  اندانشگاه بوعلي سينا، همدان، اير زبان وادبيات فارسيگروه  دانشيار -2

   همدان، ايراندانشگاه بوعلي سينا، زبان وادبيات عربيگروه پژوهشگر  -3

  
 16/1/89: پذيرش                                                      30/10/88: دريافت

  

  چكيده

 همين امر وي را شاعري پرآوازه و ؛انگيزي در شعر دنياي امروز دارد حضور شگفت» ياميانديشه خ«

زبان و   خيام به مرگ و زندگي در شعر شاعران امروزي فارسيةگاه ويژ ديد. جهاني كرده است

ري هاي فك شايد نابساماني و آشفتگي دنياي معاصر و جريان. زبان انعكاس درخوري يافته است عرب

  .انديشي خيامي باشد  از عوامل اساسي اين رويكرد به مرگ حاكم بر ادبيات امروز،و فلسفي

 شاعر دوران كنوني ادبيات - و نادر نادرپور- شاعر معاصر دنياي عرب-صالح عبدالصبور

اند و سهم  گر هستي يعني مرگ پرداخته  حاكم و ويران ةباشند كه به پديد  از جمله شاعراني مي-فارسي

هدف از اين تحقيق . اند ز شعر خود را به اين موضوع پرابهام و رمزآلود اختصاص دادهسزايي ا به

 شعر اين دو نشان ةمقايس. باشد  خيامي و تبيين آن در شعر اين دو شاعر ميةبررسي تأثير انديش

 وند ا گريزانه خيامي بوده ثير نگاه مرگأت اند و تحت هر دو شاعر از يك سرچشمه الهام گرفتهكه دهد  مي

  .اند آميخته امروزي در) اگزيستانسياليسم( گرايي آن را با معاني كهن تصوف ايراني و فلسفه هستي

  

 .عبدالصبور، نادرپور، خيام، مرگ: هاي كليدي واژه

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Email: mirzaei@basu.ac.ir  :ول مقالهئ نويسندة مس∗
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  مقدمه .1

 بشر از ديرباز با اين ةانديش.  هستينشدة حلمرگ هم واقعيتي است آشكار و هم معماي 

آب «ة هاي زندگي جاودانه مانند افسان اسطوره. ته آن را حل كندمعما سروكار داشته ونتوانس

 بشري شده ةناپذير از انديش بخشي جدايي» خضر«و داستان حضرت » گيل گمش« و» حيات

تابد و هميشه در فكر زندگي جاودانه بوده   نيستي را برنمي،انسان، اين اشرف مخلوقات. است

  :را مطرح كرد» كجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟از «خواهي، پرسش بزرگ   اين جاودان واست

  ؟روم آخر، ننمايي وطنم به كجا مي   ام آمدنم بهر چه بود از كجا آمده

  ).577: 1370موالنا، (

اگرچه مولوي خود پاسخي درخور به اين پرسش داده است، اما شاعري مانند خيام 

  :يابد نيشابوري پاسخي براي آن نمي

   وز رفتن من جالل و جاهش نفزود  وداز آمدنم نبود گردون را س

  كاين آمدن و رفتنم از بهر چه بود  كسي نيز دو گوشم نشنود  وز هيچ

  ).122 :1384خيام، (

كه  قابل انتقال كرده   و غيرهمگاني  اي تجربههستي و همين امر، مرگ را راز سربسته 

حرك كه روزي  زيرا هر انساني قبري است مت، استشدهدرك حقيقت آن، زبون در انسان 

ويژه امروزه  هاي فراواني دارد، به رو مرگ در نزد شاعران داللت  از اين؛خواهد شدآن ساكن 

  . به اين پديده اهميت دوچنداني داده است) اگزيستانسياليسم(گرايي  كه مكتب فلسفي هستي

ستايانه كه زندگي را وا  نگرش مرگ«: رسي سه نگرش به مرگ وجود دارددر ادبيات فا

 نگاه ،دوم.  اين انديشه استةترين نمايند  مولوي بزرگ؛جويد نهد و مرگ را عاشقانه مي مي

كند  نگرد و براي رهايي از چنگال مرگ تالش مي گريزانه كه با نكوهش و نفرت به مرگ مي مرگ

خيام ؛ نهد  داد عمر را از زندگي بگيرد و جهان ديگر را فرو،تا در اين زندگي ناخواسته

كه ضمن پذيرش است گرانه   نگاه آفرينشسومين،. آيد شمار مي  اين دسته بهنمايندةترين  بزرگ

برد و به ديگران هم بهره  هاي آن بهره مي عنوان يك واقعيت هستي، از زندگي و نعمت مرگ به

  .)250 :1387فالح، ( عيار اين گروه به حساب آورد   تمامةتوان نمايند  سعدي را مي؛رساند مي

ويژه دو شاعر مورد بحث اين  به -شاعران معاصر فارسي و عربي ر شعر مرگ دةپديد

. اند   انسان امروزي دانسته آن را دغدغةكه مطرح شده است -مقاله، يعني نادرپور و عبدالصبور
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هاي   انديشهسويي دارد؟ آيا با يك از سه نگرش مطرح شده هم نگرش اينان به مرگ با كدام

 ،شاعر معاصرهاي شعري مرگ در آثار دو  ؟ با بررسي داللتجديد غربي هم، درآميخته است

آيد كه اين دو  نظر مي  چنين به،)1981 -1931(و صالح عبدالصبور ) 1378 -1308(نادر نادرپور 

 صوفيانه كهن با ةاند كه همان انديش ثير پذيرفتهأ مشترك و جريان فكري سومي تةاز يك انديش

  .امروزي است) اگزيستانسيالسيم(گرايي  ه هستيرنگ و بوي خيامي و آميخته با فلسف

 با توجه به ، اشعار دو شاعر با همةمقايستطبيقي است كه در آن به رويكرد اين تحقيق 

 و »متن شعري« لذا فقط ؛ها پرداخته است آنو به منظور دريافت رسوبات ذهني » متن شعري«

 خيامي، ةثيرپذيري يا نفوذ انديشأت ةشيوو نه مسائل پيراموني آن، مانند  تبيين سير تاريخي 

  .نظر بوده است مد

  

   تحقيقپيشينة .2

توان به موارد زير  هايي انجام گرفته است كه مي  مفاهيم اساسي اين مقاله، پژوهشپيرامون

  :اشاره كرد

در » نگاهي به زندگي و اشعار صالح عبدالصبور با استفاده از آثارش«اي با عنوان  مقاله

، چاپ شده كه در )164-163( 53 ةدبيات وعلوم انساني دانشگاه تهران شمار اة دانشكدةمجل

آن سعي شده است با بررسي مختصر زندگي، اشعار و افكار اجتماعي اين شاعر براي 

 ةمقال). 157 :1381 احمديان،( ه نمايدئهاي وي شاهدي از شعر و آثارش ارا كدام از ديدگاه هر

 تخصصي زبان و ادبيات، ة، در مجل»شعر صالح عبدالصبورنمادپردازي در «ديگري با عنوان 

 درآن چاپ شده كه) 147درپي   پي،4 (37 ة ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد شمارةدانشكد

طبيعت، : ند ازا ها عبارت ترين آن پردازد كه مهم به بررسي چند نماد عمده در ديوان وي مي

: عنوان اي تحت  نادرپور هم مقالهةدربار. )147 :1383 ،سيدي (...تاريخ، ابر، شب، حالج، يعقوب و

 تخصصي زبان وادبيات دانشگاه ةدر مجل» بررسي فرايند نوستالوژي در اشعار نادر نادرپور «

غم (نوستالژي « چاپ شده است كه در آن، ضمن بررسي 6 ةتربيت معلم آذربايجان شمار

 موضوع  اين و عوامل ايجاد آن، واژهشناسي و تعريف  و ريشه»در شعر معاصر فارسي) غربت

با ذكر  -ويژه در بخش نوستالوژي اجتماعي به -عنوان يكي از رفتارهاي ناخودآگاه فرد بهرا 

 ديگري با ة مقال.)43 :1384شريفيان، ( ده استكربررسي » نادر نادرپور«در شعر شواهدي 
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 ة آقاي كاميار عابدي، در مجلاز» تحليلي از سرودهاي نادرپور: ها ها و دست شاعر چشم«عنوان 

خصوصيات و در آن  به چاپ رسيده است كه 100 -99هاي  رساني و كتابداري شماره اطالع

  .بررسي شده استپور و غم غربت در شعر وي  زبان شعري نادر

 الموت «اي با عنوان   نگرش اين دو شاعر با هم، تنها مقالهةدر مورد مرگ و معاني آن و نحو

 چاپ 8 ةشمار» ة و آدابهايمجلة اللغةالعرب«به زبان عربي در  »عر صالح عبد الصبورالخيامي في ش

شده است ودر آن به پديده مرگ در شعر اين شاعر نوگراي مصري پرداخته است كه داراي رنگ 
 افكار و مضامين شعري اين دو ة مقايسة، اما دربار)123 :2009ميرزايي، (باشد  بوي صوفيانه مي

 به نظر ،با توجه به طرح پديده مرگ در شعر اين دو شاعر.  صورت نگرفته استشاعر تحقيقي
ثيرپذيري يكسان از أ كه بيانگر نوع تباشد مي مرگ ةبه پديدمشترك  نگاه ،آيد علت اين تشابه مي

  .يك منبع سوم است

  

   مرگ خيامي.3

 بدبيني و ة با ديد خود، به كل كائناتة زمانة فيلسوفانه دارد و در اوضاع آشفتةخيام انديش

فالح  ( ناراحتي از مرگ يكي از علل پيدايش بدبيني فلسفي است.نگريسته است حيرت مي

مرگ پايان زندگي و :  مرگ در رباعيات خيام به دو شكل مطرح شده استةپديد). 237 :1387

يا  در نتيجه، وي در اين دن؛ آن است كه داللت بر پايان وجود انساني هم داردةدهند  برباد

گريزانه يا  كند كه از آن به برداشت مرگ رفتگي و بيهودگي مي دست احساس تنهايي و بيگانگي، از

  :شود نگاه بدبينانه به مرگ ياد مي

  يك چند به اُستادى خود شاد شديم  يك چند به كودكى به اُستاد شديم

   بر باد شديميم واز خاك در آمد  پايان سخن شنو كه ما را چه رسيد

  ).151: 1373 رباعيات،(

  شور ببين  وين عالم پر فتنه و پر  گور ببيناى   اى ديده اگر كور نه

   مور ببينمه در دهنچو روهاى   شاهان و سران و سروران زير گلند

  ).152: همان( 

كند اين است كه بايد پيش از آنكه  آنچه خيام پيوسته نوع بشر را به انجام آن سفارش مي

زندگي فرود آيد، در لحظه لحظه زندگي چنگ زد و آن را به شمشير سهمگين مرگ بر پيكر 

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1389 بهار، اول ة، شمار اولدورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زبان و ادبيات تطبيقهاي  پژوهش

 163

 :1383پور،  حسام(آميزد   مرگ اين شادي را با تلخي درميةالبته ياد و انديش. شادماني گذراند
ويژه مكتب ادبي   به،در ميان مكاتب فلسفي ادبي امروزه، اين برداشت خيامي از مرگ). 38

  . گرايي نمود بارزي دارد هستي
گرايانه  هاي بارز ادبيات هستي سهمگين مرگ بر زندگي انسان يكي از ويژگي ةهيمن

گرا هميشه   هستيةهاي زندگي دارد و نويسند  مرگ حضور مستمر در تمامي صحنه.باشد مي
 از نظر آنان مرگ رمز نيستي و پايان .داند  زندگي ميةكنند در حال تحليل آن است و آن را تعيين

گرايان   زيرا هستي؛)51: 1349اوبراين، (»  واقعيت زندگي مرگ استةيگان« دنياست و ةبيهود
دانند؛ براي شناخت اوبايد به برخورد او با جهانش  تصور مي قابل جهانش غير انسان را بدون

 شوند ميتوجه كرد، بسياري از مفاهيم اين فلسفه نيز در برخورد انسان با جهانش پديدار 
جهان  هاي است كه در ادبيات اگزيستانسياليسيتي از واقعيتمفهومي  مرگ؛ )51: 1387خطاط، (

 با اي شخصيت اصلي نمايشنامه نام (»گواليكال«نمونه عنوان بهشود  پيرامون انسان گرفته مي
كه  رسد مي» ميرند و خوشبخت نيستند ها مي انسان« زماني به اين حقيقت كه ) همين نام از كامو

  .)همان( ميرد ياش، م معشوقه خواهر و ،»دروزيال«
ند ا شخصيت آن، عبارت سه. اثر سارتر است» درِبسته« ةمايه اصلي نمايشنام مرگ درون

ليل خيانت به حزب اعدام شده است،  دنگاري اهل ريودوژانيرو كه به روزنامه» گارسن«از 
كردن  آزارد كه او، با باز را به حدي مي» فلورانس« اش بازي كه معشوقه همجنس زن» اينس«

كسي است كه نوزاد معشوقش را كشته  »استل«دهد و دوشان پايان مي ر گاز به زندگي هرشي
لبركامو، مرگ بر همه جا حاكم است و همه منتظر آنوشته » طاعون«در داستان  .)همان( است
 ،»ديوار«در داستان كوتاه ). 70-68: 1349اوبراين، ( » اصال طاعون همان مرگ است «؛ندا مرگ

ها اعدام خواهند شد به تصوير كشيده   ر را در شبي كه فرداي آن، به دست آلمانيسارتر، سه اسي
توجه  كنند كه در طول زندگاني به آن بي اين سه زنداني تمام شب به موضوعي فكر مي. است
براي من فكر مرگ دشوار بود، تا «: گويد مي» پابلو«، محوري و راوي داستان  شخصيت.اند بوده

به نظر (دغدغه مرگ « در نتيجه )56 :1387خطاط، (» ،اين فكر نيفتاده بودموقت به  حاال هيچ
اينجا و «  و) هستمچگونه من چرا و( »بودن« هاي  دغدغه به همراه)انديشي تولستوي يعني مرگ

 انسان (» آزادي«و )اين مكان و زمان به دنيا آمدن و نه در احتماالت ديگر چرا در( »اكنون

هاي اصلي ادبيات اگزيستانسياليسيتي  دغدغه ،)آفرين است اين دغدغهآزادي انتخاب دارد و 
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 زندگي، در ادبيات ةكنند  نابودهنسبت به پديدة و اين دغدغه، ».)42: 1385پور،  مهدي( است
   . خيامي داردةگريزان گرايانه، تشابه زيادي به ديدگاه مرگ هستي

 اميد ةرد و رنج انساني، تنها روزنپايان زندگي است كه هنگام د  رنج بيةدهند دوم پايان
  :باشد بينانه به مرگ و بدبينانه به زندگي مي اوست و در حقيقت نوعي برداشت خوش

  رشته خويش را سرى يافتمي هم  بر شاخ اميد اگر برى يافتمي
  اى كاش سوى عدم درى يافتمى  تا چند زتنگناى زندان وجود

  ).163: 1373رباعيات، (
  :ويا

  جـز خوردن غصه نيست تا كندن جـان   در اين شورستانچون حاصـل آدمـى
  و آسوده كسى كه خود نيامد به جهان  خرم دل آن كه زين جهان زود برفت

  )153: همان(
 نگاه بدبينانه به مرگ همزاد نگاه ؛اند  فكري خيام اين دو نگاه، به هم وابستهةدر منظوم البته

انداز  بينانه به مرگ همدم چشم  نگاه خوششمردن آن است و  بينانه به زندگي و غنيمت خوش
  .اي است كه مرگ، نقطه پايان رنج و بدبختي آن است سياه و تاريك زندگي

  

   نادرپور و صالح عبدالصبور.4

چون تك فرزند .  زقازيق مصر، ديده به جهان گشودم در محلة.1931عبدالصبور، در سال صالح 
 دوم او بود و عبدالصبور، در ة اول و مدرسه، خانةسخانه مدر «؛خانواده بود، تربيتي ويژه يافت

وي تا سال ). 13: 1993، توفيق بيضون(» ميان اين دو مدرسه، خود را شناخت و به كمال رسيد
 ة تحصيل به دانشكدة در مدارس ابتدايي و دبيرستان زقازيق درس خواند و براي ادام1946

: 1996، اليسوعي. (جا به تحصيل پرداخت  در آن1951ادبيات دانشگاه قاهره رفت و تا سال 
» األهرام «ةو روزنام» صباح الخير«، »روزاليوسف«مدتي به نويسندگي در مجالتي چون ). 876

هاي  از آخرين سمت. زماني به سياست روي آورد و سفير و رايزن مصر در هند بود. پرداخت
دادن اسرائيل در  اع از شركتالمللي كتاب قاهره بود و پس از امتن وي، رياست نمايشگاه بين

داد و سخت مورد   ناگزير، به آن تن -جمهور وقت رئيس -نمايشگاه، به دستور مستقيم سادات
هاي تند، در سال   روشنفكران مصر قرار گرفت و بر اثر همين فشارهاي روحي و سرزنشةحمل
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 ).547: 1381اسوار، ( قلبي در گذشت ة در سن پنجاه سالگي بر اثر سكت1981

شفيعي كدكني . اي دارد  شعري و نثر، آثار ارزندهة شعر و نمايشنامةعبدالصبور، در زمين
 شعر آزاد مصر به شمار ةكه نمايند يكي اين: اهميت او به دو جهت است«: گويد در مورد او مي

» آيد گر به حساب مي ترين تجربه  موفق، شعر دراماتيكةكه در حوز رود و ديگر اين مي
؛ أقول لكم )1975 (الناس في بالدي: اند از او عبارتدفترهاي شعري ). 229: 1380ي، كدكن شفيعي(
أبحار   و)1972 (شجرالليل؛ )1970 (تأمالت في زمن جريح؛ )1964 (أحالم الفارس القديم؛ )1961(

  ).1980 (في الذاكره
الد فرزند ميرزا تقي از او) 1378آنجلس،  لس: متوفي -1308تهران، : متولد(نادرپور

 زبان و ادبيات فارسي، شاعري با زبان كارشناس فرزند نادرشاه افشار؛ ،رضاقلي ميرزا
تهران، (ها  ها و دست چشم: ند ازا آثار شعري وي عبارت. استفصيح و تصاوير بديع شاعرانه 

؛ )1339تهران، ( خورشيد ة؛ سرم)1336تهران، (؛ شعر انگور )1333تهران، (؛ دخترجام )1333
؛ شام بازپسين )1356تهران، (؛ از آسمان تا ريسمان )1356تهران، (گ و آتش گياه و سن

؛ زمين و )1367آنجلس،  لس(؛ خون و خاكستر )1360پاريس، (؛ صبح دروغين )1356تهران، (
  .)862 :1386وفايي، ) (1381تهران، ( مجموعه اشعار  و)1357لس آنجلس، (زمان 
  

   مرگ در شعر اين دو شاعر .5

در واقع دو ديدگاه در . شود  در آثار اين دو شاعر ديده مي، مرگةاشت خيامي از پديددو برد هر
تك در  ها را تك دانند كه انسان رحم و موجودي شرور مي مرگ را بي: رابطه با مرگ دارند؛ الف

جا، هر دو شاعر از مرگ هراس  در اين. كند كند، و راهي ديار نيستي و فنا مي دام خود گرفتار مي
بخش انسان معاصر از دنيايي  مرگ را رهايي: ب. نگرند  انكار و بدبيني به آن ميةند و با ديددار
و از مرگ استقبال  كه غير از زشتي و بدي و ظلم و ستم چيز ديگري در آن نيستدانند  مي
  .بين هستند كنند و نسبت به آن خوش  آن از اين دنيا قطع رابطه ميةكنند و به وسيل مي

  

  )بدبينانه(گريزانه  گاه مرگ ديد.5 -1

اي مستبد و حاكم   مرگ را پديده،)يالناس في بالد(صالح عبدالصبور، در اولين ديوانش 
 و ديگر موجودات به كام   اعم از انسان، از آن بيزار است، زيرا همه را وداند بالمنازع وجود مي
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كه  جرم و جنايتي و بدون آن خود را بي هيچ ،»رحلة في الليل «ةوي، در قصيد. برد خود فرو مي

اش،  بيند كه بر در خانه  در برابر مرگي مي،هيچ ضرري به حيات و طبيعت رسانده باشد
 ةسرزد(» الطارق المجهول«اي وحشتناك چمبره زده است و از آن به  شرورانه و با قيافه

و / ان بالسمومينجران مسقعيناه خ/ رْي ملَثَّم شرِّيقتيا صديالطارقُ المجهول « :كند ياد مي) ناشناس
من تحت اللثامِ وجه بومالوجه  / األَجش ةٌ يو المص ..! »ريإلي المص«/  السماءشدخُيلكنَّ صوتَهورُ ه

تُرَوكيد أن أعيأر/  بنزهةٍ علي الجبلي وعدتِنيقتيا صدير يوفي لقاِئنا األخ/  الظنونْع نفحةَ  يش أشم
 / قد مد من أكتافِه الغالظِ جذع نخلة ٍعقيم/ شرِّير فوقَ بابِي الصغيرْلكن هذا الطارقُ ال/ الجبل

  ).10-9: 1972،الناس في بالدي( )1(»و المصيرُ هوة تروع الظنون.. موعِدي المصيرُ 

درآورده و همسري  اي تازه پر كند كه بچه  ميمانندآزاري   بي ة آن پرندرا بهگاهي انسان  و
كند، اما ناگهان از  از اين همه هستي كفايت مي نقار آب و دو دانه او رامهربان دارد و دو م

إليك يا صديقتي أغنيةً صغيرةْ « : فرستد شود، و او را به كام مرگ مي آسمان باليي بر او نازل مي
/ يكفيها من الشراب حسوتا منقار / و إلفُه الحبيب / في عشه واحده الزغيب / عن طائرٍ صغيرْ / 

/ على وحيدهِ الزغيب / و في ظالمِ الليلِ يعقد الجناح صرةً من الحنانْ / يادرِ الغاللِ حبتانْ ومن ب
و حار / و يعلك األشالء و الذماء / ليشرب الدماء / ذات مساء، حطَّّ من عالي السماءِ أجدلٌ منهوم 

 )2(» ...نألنني حزي/ ختام حكايتي حزينة ال... معذرةً، صديقتي .. / طائري الصغيرُ برهةً، ثم انتفض 

  ).9-8: 1972الناس في بالدي،(
صورت شري به حساب  هيچدر  ست ونيقناعت و سادگي چيزي جز زندگي اين پرنده 

صميمي اين   زندگي ساده و به)مرگ( با اين وجود عقاب گرسنه ،كن شود آيد تا ريشه نمي
كند و به   زندگي محروم مينعمت  جنايتي او را از ورمجكند و بدون هيچ  پرنده هم رحم نمي

رو درد و رنجي كه ناقدان  از اين). 362: 1998، إسماعيل (نمايد  دردناك گرفتار مييسرنوشت

 ةاي دربار گرايانه هاي هستي اند وي را واداشت تا پرسش آن را اگزيستانسياليستي ناميده
اندوه  ين درد و رنج وآيد عامل ا نظر مي به). 25 :1981عياد، (جهان و انسان مطرح كند 

  .شاعرانه همين پديده مرگ ونيستي انسان باشد
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داستان زبوني و تمرد انسان در » الناس في بالدي «ةحكايت مرگ مصطفي، در قصيد

و حين مد / حفيد عمي مصطفي / و عند بابِ القبرِ قام صاحبي خليل  «: مقابل مرگ گرسنه است
الناس في  ()3(»فالعام عام جوع/ علي عينيهِ نظرةُ احتقار ماجت / للسماءِ زِنْده المفتول 

  .)32-31: 1972،بالدي

كه چهل » فالن«اي گلين چيزي ديگري نساخته، و  مرگ تفاوتي بين عمويش كه غير از كلبه
كنند، سرنوشتي كه به مرگ  غرفه پر از طال دارد، قائل نيست، هردو يك سرنوشت را طي مي

و في / و أربعون غرفةً قد ملِئت بالذَهب اللَّماع / نٌ، و اعتَلي و شيد القالع بني فال«: شود منتهي مي
و وسدوه في / ي  قد مات عمي مصطف،باألمس زرت قريتي...  /مساءٍ واهن األصداءِ جاءه عزْريل 

التراب /  من اللَّبن(لم يبتنِِِ القالع 31-30 :همان ()4(»)كان كوخُه.(  

 شاعر كه از درك حقيت مرگ عاجز است و آن را پاياني منطقي براي زندگي ،هدر نتيج

ها يا اياة؟ ية الحية االنسان من اتعابه، ماغايماغا«: كند اي مطرح مي گرايانه داند، پرسش هستي نمي
تابد و سرپيچي خود را از مرگ  و اين سرنوشت محتوم خدايي را برنمي) 30: همان( )5(»!!االله

 )6(» !!كم أنت قاسٍ موحش يا أيها اإلله... / يا أيها اإلله«: كند  مرگ، چنين بيان ميو فرستاده

  ). 31: همان(
ي گذرا در زندگي او نبود كه مرگ از جانب صالح عبدالصبور، شكّانكار «آيد كه  ر ميظبه ن

فته بود عبدالصبور، فكرش با انكار تزيين يا. اي دست يابد  روحي جاودانهةبعد از آن به تجرب
منصور، (» برد  آن، رنج ميةو مرگ، هميشه در مقابل چشمان شاعر بود و از تفكّر دربار

كند، شبي  را با آن آغاز مي» رحلة في الليل «ةكه شاعر قصيد» شب« از اين رو ؛)138: 1999

 كه بدتردهد بلكه، شبي است   رنج مي را نيست كه عاشقان را عذاب و بيمارانرومانس

و يطلقُ الظنون في فراشِي / الليلُ يا صديقي ينْفُضُني بال ضمير « : اين موارد هم هستةدربرگيرند
  ).7: 1972الناس في بالدي، ( )7(»و رحلةِ الضياعِ في بحر الحداد/ و يثقلُ الفؤاد بالسواد ْ/ الصغير 

حين ف«: ماند  اميد ديداري براي فردا نميچآورد و هي آيد وحشت و غربت مي شب وقتي مي
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 »إلي اللقاءِ «/ يهب ثُلَّةُ الرفاقِ، فُض مجلس السمرْ / يقبلُ المساء يقفرُ الطريقُ و الظالم محنةُ الغريب 
لم ينجِه التدبيرُ، إني « / » فاحترس ـ الشاه مات -الرخُ مات «  /  »نلتقي مساء غد« ـ و إفترقنا ـ 
  ).7: همان ()8(»العب خطيرْ

رسد اين  دم است، زيرا به نظر مي تر از ظلمت و تاريكي قبل از سپيده ميقشب در اينجا، ع
إلي «ناپذير كه شاعر، آن را با تعبير  نهايت و پايان شبي است، بي. دمي ندارد شب، ديگر سپيده

شاه، .  اين غربت، همان مرگ استكه است مترادف غربت در اين دنيا كهكند  بيان مي» اللقاء
در [پس شب . در بازي شطرنج هرچند بازيگران هم مهارت داشته باشند، به ناچار بايد بميرد

  ).230: 1968، غالي شكري( چيز ديگر نيست ، جز غربت، مرگ و عذاب سرنوشت]جا اين

عت و عنصر معنا و نامفهوم براي قواي انساني و طبي مرگ در نظر عبدالصبور، انحاللي بي

، شاعر بين يك زمان »أغنية للشتاء «ةدر قصيد. فساد در هستي است كه راه عالجي ندارد

قرار دارد و به جاي فعل ) الشتاء، المساء( ناشناخته و يك زمان )الشتاء، المساء(شده  شناخته

 ذات / ينبئني شتاء هذا العامِ أنني أموت وحدي«. استفاده كرده است» أموت«از فعل » سأموت«
ذات شتاءٍ مثلَهأنني أموت وحدي /  شتاء ينبئني هذا المساء / ذاتذات مساءٍ مثلَه وأنَّ  /  مساء

وي ). 193: 1972، احالم الفارس القديم( )9(» في العراءوأنَّني أُقيم / عوامي التي مضَت كانت هباءأ

نجا يك نگاه فلسفي به مرگ داشته خواهد بگويد كه مرگ وي سرمدي و أبدي است و در اي مي

  ).71: 2006، المغربي. (زاد حزن و غربت قرار داده است و آن را هم

 تبديل دييناام شوم و دردناكي است كه اميد خانواده را به ةمرگ پديد» أبي«در قصيده 

 في نام/ و أتي نعي أبي هذا الصباح  «: بندد نقش ميرا كند و در ذهن كودك حزن و درد ابدي  مي
الناس في  ()10(» .../و رفاقٌ قبلوه خاشعين/ حوله الذؤبان تعوي و الرياح / الميدان مشجوج الجبين 

  ).23: 1972، بالدي

: كند  به اندوهي جانكاه ميتبديلانگيز را  آيد و زيبايي صبح دل هاي سنگين مي مرگ با گام

و قطة تصرخ من هول / و رعود قاصفه/ مطرٌ يهمي و برد و ضباب / كان فجراً موغالً في وحشته «
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 حزن و اندوه ةآه از اين موجود رازآلود دهشتناك كه ماي). همان ()11(»و كالب تتعاوي/ المطر 

  . بشري است و آرامش را هم از كودك گرفته است
زاد با قهر و  توان گفت كه مرگ در ديدگاه عبدالصبور، هم با توجه به آنچه ذكر شد، مي

نگرد   انكار مية حزن و اندوه بشري است و عبدالصبور به آن به ديدةودي و ماياستبداد و ناب
  . كند و آن را نفي مي

به » دزد آتش «ةوي، در قصيد. بيند تابد و آن را خوشايند نمي نادرپور نيز، مرگ را برنمي
 ةستاناند و تا آ صه كه او را به زنجير كشيدهغپردازد و از اين غم و  بيان درد و غم خود مي

  :گويد نالد و مي اند، مي فالكت پيش برده
 بر سرم اي /  دگرم نيستةگرچه به جز مرگ، چار / بر دل من آرزوي مرگ، حرام است

  ). 231: 1381 خورشيد، ةسرم( جگرم نيست ة او غير پارةطعم / كركس پيري است! سرنوشت
 با وجود اين براي رهايي كند، ولي پسندد و از آن ناله و شكايت مي نادرپور زندگي را نمي

  : دهد از مرگ به آن تن مي
  كه ديگر قصدت از ايــن زندگي چيست   اگــر روزي كــسي از مـــن بـپـرسـد

  مــرا راهـي بـه غيـر از زندگي نيـست   ترسم از مــرگ بدو گويم كه چون مي
 ).185: 1381دخترجام، (

زده  ته و سراسيمه و وحشتمسافري كه از دهليزهاي تاريك ذهن، خس«وي، همچون 
. بارش نيست  انتقام، اضطراب، يأس و ناسزا در كولهةاتي جز مرگ، كينغبيرون آمده است، سو

گري هستند كه به   روزان و شبان دزدان حيله؛نگرد چيز اين دنيا با بدبيني و شك مي به همه
اند و اختران چون  تهآويخ» دار«ها براي او چون   كهكشان.اند اش گرفتار ساخته»زندان هستي«
هاي باز ايستاده،  راه، با چشم زده و بي  در سر چهارراه هستي، حيرت.اند دهان باز كرده» چاه«

اش  خورده هاي گره بيند، در انبوه بغض اسد، هزاران سؤال دارد و جوابي نمينش هدفي نمي
  ).108: 1380سلحشور، (» :پرسد سر ناچار مي كند و آسيمه عصيان مي
  چه هست حذر دارم  زيرا از آن  ! تم كه چيست سرانجاممدر حير

  در دل، اميد مرگ دگر دارم   زين مرگ جاودانه گريزانم
  ).119 ؛118: 1381ها،  ها و دست چشم(

  :كند و از پيري و پايان آن بيم دارد گونه به گذر تند عمر فكر مي و بدين
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  اهه نهي دام هالك استهر گام كه بير   آلوده كويري است كه در او دنياي تب... 
  رفته به خاك است گيسوي سواران فرو  زار  رويد از اين كهنه نمك هر خار كه مي

  ).309: 1381ي خورشيد،  سرمه(
  :گويد و يا مي

اما از بيم مرگ،  / چون گردبادي در دل صحرا پذيرفتن /  تاريك پيريةوز روبرو انديش... 
  ).903: 1381زمين و زمان، (خود را نوجوان ديدن 
كند  كند كه او را دنبال مي ، از موجودي ناشناس ياد مي»صداي پاي آب«نادرپور، در شعر 

  :بيند كس را نمي كند، هيچ سر خود نگاه مي و چون به پشت
 من ةبا من و ساي / پاي سنگين كسي در دل شب / گذرم در بيابان فراخي كه از آن مي«

  »همسفر است
گويد شايد شيطان  پردازد و مي خاطب، به حدس و گمان ميدر ادامه، براي كنجكاوي ذهن م

  :كند  تا اين كه در آخر اين موجود ناشناس را چنين معرفي مي،باشد... و يا 
در » مرگ« / ترسي كاين موجودي كه ز بانگ قدمش مي / وين اشارت، تو را خواهد گفت... 

  )900: همان(قالب روزي دگر است 
و » مردي با دوسايه«، »نگاهي در شامگاه«، »دار عريان بنقا«شعرهاي ديگري از جمله 

خودكشي ةو گاهي نيز وسوس. ندا بسياري ديگر، سراسر آكنده از درد پيري و وحشت از مرگ
  :آفريند انگيز براي شعر مي نمايد و پاياني غم چهره مي» ها و من درخت«در شعر 

چون دود،  / شبان، از سر حريق  نيمههمراه باد / شناسم كه ناگهان راهي غير از اين نمي... 
  ).930: همان(پرگشايم و سوي فنا روم 

  

  )بينانه خوش(پذيرانه   ديدگاه مرگ.5 -2

 يك ة زيرا پايان زندگي نيست بلكه شروع دوبار؛ مرگ ستايش شده است،در ادبيات صوفيانه
 بدون زندگي قابل ،مرگ ةاما پديد. ، و اين، با ادبيات ديني سازگاري داردرود شمار مي بهزندگي 

هاي متضاد از آن  تصور نيست و همين نكته آن را پيچيده و معمايي كرده و موجب برداشت
وجود  به در شعر نگاهي رمانتيك) مانند مرگ( هاي متضاد از يك پديده اين برداشت. شده است

در . ض استهاي متضاد و متناق گاه انديشه  جوالن،ذهن و خيال شاعر رمانتيك، زيرا آورد مي

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1389 بهار، اول ة، شمار اولدورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زبان و ادبيات تطبيقهاي  پژوهش

 171

  . آميزند شعر او مرگ و زندگي در هم مي
. خورد  درشعر عبدالصبور و نادرپور به چشم مي، بارز اين نگرش دوگانه به مرگةنمون

كردند و نسبت به آن بدبين   هر دو شاعر مرگ را انكار مي،چه در باال گذشت با توجه به آن
بخش انسان از اين دنيا  دگي و رهاييبودند، ولي با اين وجود در جاي ديگر، مرگ را عين زن

البته اين تناقض ممكن است ناشي از . دانند و اين همان تناقضي است كه از آن بحث شد مي
نوع نگاه آن دو كه دهد  تحوالت زندگي اين دو شاعر باشد ليكن دفاتر شعري اين دو نشان مي

و  اگر زندگي پوچ  فكري منسجم شعري طرح شده است كهةبه مرگ و زندگي در يك مجموع
نمايد مرگ شيرين و خواستني است و وقتي كه زندگي معنادار است و هدفمند، مرگ  بيهوده مي

  .شود  و ناخوشايند ميهآزاردهند

» رئاليسم«تأثير مكتب   اگرچه هم عبدالصبور و هم نادرپور تحت است كه توجه اين  قابلةنكت
. اليستي باشدئروبينانه آن دو از سر ذوق س شت خوشآيد، بردا نظر مي بودند، اما به) گرايي واقع(

 جديد رمانتيسم ةچهر» اصالت وجود«و » سمبوليسم«و هم » رئاليسموس«جا كه هم مكتب  از آن
سمبوليسم و «كردند و  هاي تعبيري جديد دنبال مي بودند و همان اهداف رمانتيسم را در قالب

 نبودند، بلكه صورت جديدي از همان هايي اصيل و نو سورئاليسم و اصالت وجود، مكتب
 را اسير و  ماده كه خودةالعملي روحي و معنوي در برابر غلب دادند؛ يعني عكس رمانتيسم ارائه مي

ا در قبال مرگ، تعبيراتي ه  در اين مقاله، تعبيرات آن،)109: 1384رجائي، (» يافتند دربند آن مي
  . نظر گرفته شده است  دررمانتيك

 ةشاعر، در قصيد. داند رگ را تنها راه نجات از زندگي پر از فساد و ستم ميعبدالصبور، م
 ، از شخصيت بشرالحافي براي بيان فكر اصلي صوفي كه همان»الحافي مذكرات الصوفي بشر«

را از نگاه » وجود«و » انسان«كند و  گيري از دنياي فاني است، به عنوان رمز استفاده مي كناره
وجودي كه پر از زشتي و خواري است و انسان باشعور و آگاه، جز . دكن صوفيانه محكوم مي

 ؛364 :عزالدين اسماعيل. (تواند بكند سكوت و آرزوي مرگ، كار ديگري در برابر آن نمي
  ).260: هداره؛ 264: الورقي

»والبرْء ،تعالي اهللا، هذا الكونُ موبوء / لَ نحونا بالموتجاهللا، هذا تعالي/ و لو ينصفنا الرحمنُ ع 
 شيء الكونُ اليصلحه /أينَ الموت ،أينَ الموت ،؟فأينَ الموت«

)12(
: 1972، أحالم الفارس القديم (

267 .(  
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إن «: شدن از اين دنيا و زندگي دوباره است ، مرگ به معناي خالص»خروج «ةدر قصيد
مت عِشْت ما أشاء في المدينهِ لو / والموت في الصحراءِ بعثِي المقِيم / عذاب رِحلتي طَهارتي 

المنيره /مدينهِ الصحو الذي يزخر باألضواء /و الشمس ال تفارق الظهيره / أواه، يا مدينتي المنيره/ 
: 1972، احالم الفارس القديم ()13(»مدينة الرؤي التي تشرب ضوءاً مدينة الرؤي التي تمج ضوءاً 

  ). 237 ؛235
گذرد و طريق حل و عالجي براي رهايي  هاي سؤال و جواب مي چهنادرپور نيز، از تمام كو

 و اولين گام را كند مجذوب مييابد و سرانجام شاهراه مرگ و نيستي او را  از اين دنيا نمي
  :دارد برمي
تو مرغان قفس را  / به تندي بر درم، تا در گشايم /  مرگةبكوب اي دست مرگ، اي پنج... «

كه از من / بكوب اي دست مرگ امشب درم را ...  / فس را پر گشايممن اين مرغ ق / پر گشودي
/ ... بركن چراغي ! تو، اي چشم سيه  / روشني ماند شب تاريك من بي / گيرد سراغي كس نمي

بشتاب، اي  / تنها در انتظار تو هستيم / بر اين شب سياه فروتاب / !دم دور اي مرگ اي سپيده
  ).114-113 :1381دختر جام، (» !نيامده، بشتاب

  :شود هايش مي  مايه و مدار شعرها و گفته، مرگةو از اين پس انديش
ها كه  اين شام / گذرد آرام اين زندگي كه مي /  جانسوز استةمرگ است، مرگ تير... «

  ).116: 1381ها،  ها و دست چشم(كشدم تا شام  ها كه مي وين بام / كشدم تا صبح مي
  :گويد و در جاي ديگر مي

خشم / جز آرزوي مرگ  ديگر نمانده هيچ به / جز وحشت و سكوت يگر نمانده هيچ بهد«
تنها شدم،  / جسم است و جان كوفته در جستجوي مرگ / است و انتقام فرومانده در نگاه

 / تنها شدم كه اگر مرگ همتي كند / تا شايد اين گريختنم زندگي دهد / گريختم از خود، گريختم
  ). 165: 1381ها،  ها و دست چشم(اين بندگي دهد شايد مرا رهائي از 
داند  كردن و اشك ريختن را درمان درد خود نمي ، گريه»اي در شب زمزمه«شاعر در شعر 

  : بيند و براي رهايي از سيل غم و اندوه درون خويش، چاره را فقط در مرگ مي
 زمين در من فرود آيدو يا ابري به پهناي  / هاي اشك عالم را به من ببخشند اگر سرچشمه«

لهيب درد خاموش مرا تسكين  / رهِ پنهاني دل را به سوي ديده بگشايد / آسا اگر آن اشك سيل
 »مگر مرگ آيد و راه فراموشيم بنمايد / غم تلخ مرا از خاطرم بيرون نخواهد برد / نخواهد داد
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  ).921: 1381اي در شب،  زمزمه(
  

  گيري  نتيجه.6

) عبدالصبور(وعرب ) نادرپور( هاي آن در شعر دو شاعر ايراني لت مرگ و دالةبررسي پديد
 به بيان ديگر هم نگاه بدبينانه  دارند؛ستايانه گريزانه و مرگ   نگاه مرگ،دهد كه هر دو نشان مي

كه زندگي ارزشمند و وجود انساني  هنگامي. نگاه خوشبينانه، در شعرشان وجود داردهم و 
 سهمگين آن ةآيد و ساي شمار مي به بار كتاخوشايند وپاياني فالاي ن  گرامي است مرگ پديده

كننده و  هنگامي كه زندگي تكراري، خسته نمايد و دهنده مي بر سرانسان، ويرانگر و آزار
 پايان ةمند شود، مرگ ستودني و پذيرفتني و نقط تواند از آن بهره آور است و انسان نمي رنج

دهد كه اين دو شاعر   نشان مي، مرگةشت مشترك از پديداين بردا. شود ميعذاب و اين رنج 
 با اين تفاوت كه آن را ؛ مرگ استة خيامي دربارةاند و آن، انديش از يك آبشخور بهره گرفته

 هولناك و تنها حقيقت زندگي ةاز اين رو مرگ پديد. اند با مرگي اگزيستانسياليستي درآميخته
 پايان زندگي ةاين اشرف مخلوقات دارد و نقط ، سهمگيني بر زندگي انسانةاست كه ساي

 زيرا ،دانند بخش مي  از سويي ديگر آن را نجات.شود اوست كه مانع رسيدن به آرزوهايش مي
بخش انسان از اين فالكت و   نجات،هاي آن دردناك است و مرگ وچم زندگي امروزه و خم

 اصالت ة مرگ و انديشةربارهر دو شاعر، اين انديشه را از تفكر خيامي د. باشد تكرار مي
  .اند وجودي غرب وام گرفته

  

  :ها نوشت پي. 7

دار و شروري است، كه دو چشمش دو خنجر زهرآلود   نفاب– اي دوست من -سرزدة ناشناس .1

: شكافد اما صداي ناهنجارش آسمان را مي. اش در زير نقاب، مانند چهرة جغد است و چهره

اي دوست در آخرين . ترساند ها را هم مي ست گمانوسرنوشت پرتگاهي ا! »سوي سرنوشت به«

خواهم كه بمانم تا رايحة كوه را ببويم، اما اين  ديدارمان مرا به گردش در كوه وعده دادي، مي

ثمري  و از دوش خشنش شاخة درخت خرماي بي. سرزدة شرور بر در خانة كوچكم ايستاده است

ها را  رنوشت هم پرتگاهي است كه گمانوعدة من هم همان سرنوشت است و س. را كشيده است

  .اندازد هم به وحشت مي
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اي دارد و همسري  اش جوجه در النه: اي كوچلو بشنو اي كوچك از پرنده نغمه! اي دوست من .2

و در تاريكي شب . كند  دو منقار آب و از خرمني، دو دانه او را كفايت مي- از اين همه-مهربان، 

ناگهان در غروبي، از بلنداي  كشد، اش مي  بر سر تك جوجههايش را چون لحافي از محبت بال

آسمان عقابي حريص بر او نازل شد تا خونش را بنوشد و جسدش را بجود، پرنده كوچك من 

انگيزي داشت زيرا  كه داستانم پايان غم! دوست من ببخشيد... اي حيران ماند وسپس لرزيد  لحظه

  .من غمگينم

، دوستم و نوه عمويم مصطفي، ايستاده بود و هنگامي كه دستان ، خليل)قبر مصطفي(بر سر قبر  .3

زد، زيرا امسال،  اش را به آسمان بلند كرد، نگاه تحقيرآميزي در چشمانش موج مي پيچيده درهم

  .سال گرسنگي است

در غروبي . هايي بلند و محكم و چهل اتاق پر از طالي درخشان داشت كاخي ساخت با قلعه» فالني« .4

ديروز به روستايم رفتم، عمويم مصطفي مرده بود و آن ... ت عزرائيل به سراغش آمد آرام و ساك

  .اي گلين داشت كه كاخي نساخته بود و كلبه در حاليرا در خاك دفن كرده بودند، 

  !!هايش چيست، هدف زندگي چيست؟ هدف انسان از رنج .5

  .اي پروردگار! رحم و ترسناك قدر بي چه! پروردگارا .6

كند، و دلم را  لرزاند و شك را در رختخواب كوچكم رها مي رحمانه مرا مي من، بيشب، اي دوست  .7

  .سازد ام مي ام را در درياي سوگواري كند و سفر نابودي ها مي پر از تيرگي

گروه دوستان به . ، سوت وكور مي شود و تاريكي، رنجِ انسان تنهاست رسد، راه وقتي شب فرا مي .8

غروب فردا «شويم ـ  ـ و متفرق مي» به اميد ديدار«. خورد هم مي  بهنشيني آيند و شب حركت در مي

انديشي سودي ندارد،  چاره«مرد ـ پس مواظب باش ـ شاه مرد ) در شطرنج(رخ . »بينيم همديگر را مي

  .»اگر چه من بازيگر بزرگي هستم

 خبرم داد اين غروب. زمستاني مثل هر زمستان ديگريميرم،  زمستان امسال خبرم داد كه من مي .9

همچنين خبرم داد كه سالياني كه از عمرم گذشته، / ميرم، غروبي مانند هر غروب ديگري  كه مي

  .غبار بوده و من در پوچي ساكنم

در ميدان شهر پيشاني شكسته، خوابيده بود، در اطرافش . صبح، خبر مرگ پدرم رسيدامروز  .10

  .بوسيدند شعانه او را ميكشيدند، و دوستاني كه خا ها و همچنين باد زوزه مي گرگ

اي از  گربه. آلود بود باريد و هوا سرد و مه صبحگاه در وحشت فرورفته بود، باران شديدي مي .11

  .كردند ها پارس مي ترس باران ضجه زد و سگ
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اي كاش خداوند با ما به . شدني نيست واال باد خدا، اين هستي، مسموم و آلوده است، و اصالح .12

چيز اين دنيا آن را اصالح  واال بادخدا، هيچ. كرد  در مرگ ما شتاب ميكرد، و انصاف برخورد مي

  ست مرگ؟ كجاست مرگ؟ كجاست مرگ؟ كند، پس كجا نمي

جا كه بخواهم  اگر بميرم، تا آن. ام رنج سفر ماية پاكيم است و مرگ در صحرا رستاخيز هميشگي .13

فاست و خورشيد در آن غروب كنم؛ شهر بيداري كه پر از نور و ص در شهر نور و صفا زندگي مي

  .آه، اي شهر نوراني من، شهر رؤيايي كه پر از نور و صفاست. كند نمي

  

  منابع  .8

نگاهي به زندگي و اشعار صالح عبدالصبور با استفاده از «. )1381(. احمديان، حميد •

-163(. پاييز و زمستان .53 ش .)تهران(  ادبيات و علوم انسانيةدانشكد ةمجل .»آثارش

  .)زبان و ادبيات عربي و قرآني ،164

  . شركت سهامي خوارزمي: تهران.اهللا فوالدوند  عزت.كامو البر .)1349(. اوبراين، كانركروز •

  .سخن: تهران .از سرود باران تا مزامير گل سرخ .)1381 (.اسوار، موسي •

  .دارالعودة:  بيروت.الشعر العربي المعاصر .)1998 (.اسماعيل، عزالدين •
  .دارالكتب العلميه:  بيرت.الطبعة األولي .صالح عبدالصبور .)1993 (. حيدر.ونتوفيق بيض •
 .»)اگزيستانسياليـسم ( ادبيات و فلـسفه وجـود      «.)1387( . خاني، عيسي   امن ؛خطاط، نسرين دخت   •

. 45.ش. هـا وادبيـات خـارجي دانـشگاه تهـران           زبـان  ة، دانـشكد  هاي خارجي  پژوهش زبان 

   .تابستان

 با تصحيح و حواشي محمد علي فروغي و .رباعيات .)1384 (.ن ابراهيمخيام، حكيم عمر اب •

 به كوشش بهاءالدين . انگليسي فيتزجرالده ويرايش جديد همراه با ترجم.قاسم غني

  .ناهيد:  تهران.4  چ.خرمشاهي

 ةنشري. »زمان گذران در نگاه بيقرار خيام  «.)1383(. كاووس لي،  حسن؛سعيد پور، حسام •

  .پاييز. 47.س .ات وعلوم انساني دانشگاه تبريز ادبيةدانشكد

 ادبيات و ة دانشكدةمجل .» بيگانگي و گريز در شعر معاصر عربي«. )1384 (.رجائي، نجمه •

  .بهار. 148. ش.علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
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  . مرواريد:تهران .نقد و بررسي شعر نادرپور .)1380 (.سلحشور، يزدان •

 .»نمادپردازي در شعر صالح عبدالصبور  «.)1383 (.علي اكبر شجاعي، ؛سيدي، سيد حسن •

   .زمستان . ادبيات و علوم انساني مشهدة تخصصي زبان و ادبيات دانشكدةمجل

 ةفصلنام .»بررسي فرايند نوستالژي در اشعار نادر نادرپور «.)1384(. شريفيان، مهدي •

  . زمستان. 6 ش .2 س .جان ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم آذربايةدانشكد

  .سخن:  تهران. ويرايش دوم.1  چ. شعر معاصر عرب.)1380 (.شفيعي كدكني، محمدرضا •

  .داراآلفاق الجديده:  بيروت.الطبعة األولي .؟شعرنا الحديث إلي أين .)1968 (.شكري، غالي •
  .دارالعودة: بيروت. الطبعة األولي . الديوان.)1972 (.عبدالصبور، صالح •
فصول مجله النقد  .»صالح عبد الصبور و أصوات العصر «.)1981(. كري محمدعياد، ش •

  . الهيئه العامه للكتاب:  قاهره.االول. العدد. المجلد الثاني.االدبي
پژوهش زبان وادبيات  »سه نگاه به مرگ در ادبيات فارسي «.)1378 (.مرتضي فالح، •

  . پاييز و زمستان.11. ش.فارسي

  .دارالمناهل:  بيروت.الطبعة األولي .)الشاعر الناقد(صالح عبدالصبور .)2006 (.المغربي، حافظ •
  .داراألمين:  قاهره.الطبعة األولي .الشعر و التصوف .)1999 (.محمد منصور، ابراهيم •

هملت اثر ة مفهوم اگزيستانسياليستي خويشتن در نمايشنام « )1385 ( . عليرضا،پور مهدي •

 .)هاي خارجي پژوهش زبان( . علوم انساني تبريز ادبيات وة دانشكدةنشري .»شكسپير

   .و زمستان پاييز. 49.ش

  به كوشش محمدرضا شفيعي كدكني،. غزليات شمسةگزيد .)1370 (.الدين مولوي، جالل •

  علمي و فرهنگي: تهران

 ةمجل، »الموت الخيامي في شعر صالح عبد الصبور  «.)2009(. علي  پروانه،؛ميرزايي، فرامرز •

   . ربيع و صيف. العدد الثامن.، السنه الخامسه، دانشگاه تهران پرديس قمبيه وآدابهااللغه العر
  .مؤسسه انتشارات نگاه: ، تهرانمجموعه اشعار .)1381 (.نادرپور، نادر •

   .دارالنهضة العربيه: بيروت . اللغة الشعر العربي الحديث.)1984 (.الورقي، سعيد •
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  .سخن:  تهران.ين صد سالصد شعر از .)1386 (.وفايي، محمد افسين •

: بيروت.  الطبعة األولي.أعالم األدب العربي المعاصر .)1996 (.كامبل.  ب؛، روبرتاليسوعي •

  .مركز الدراسات للعالم العربي المعاصر
  .دارالنهضة العربيه:  بيروت.بحوث في األدب العربي المعاصر .)1994 (.هداره، محمد مصطفي •
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