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ي ادب غنايي پژوهشنامه

          دانشگاه سيستـان و بلوچستــان  

1391بهار و تابستاندهم، يجي ه، شمارهدهمسال 

)185-198:صص                  (

بير مرگ در اشعار سهراب سپهري و تصاوير و تعامعاني، 

ليفريدون تولّ

*وراهللا نوروزي داودخانيندكتر

خالخلدانشگاه پيام نور مركز زبان و ادبيات فارسياستاديار

چكيده
 پر رمز و راز و ابهام آلود آن بر سراسر فرهنگ انساني گسترده شده  يمرگ پديده اي است كه سايه

الت بعضاً م بشر موجب پيدايش افكار و تأ يو ناشناختگي و رازناكي ماهيت آن در طول تاريخ انديشه

فارسي گرديده است و متناقض در خصوص مرگ در عرصه هاي مختلف فكري از جمله در شعر و ادب 

 ديگر به اين پديده نگريسته اند و ياز لونبر پايگاه هاي فكري و معرفتي خود، هر كدام از شاعران با تكيه 

 در اين پژوهش . بشري ارائه داده اند يمفاهيم ذهني خود را در قالب تصاوير و تعابير متنوع به جامعه

بررسي و ، هري و فريدون توللي را در مورد مرگ سهراب سپ يساحات انديشه تااستنگارنده بر آن 

. ذيل دست يابد ي مقايسه اي به نتايج عمدهيتحليل كند و در تحقيق

*Email: th.norouze@pnu.ac.ir
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1391بهار و تابستان -ب غنايي اديهپژوهشنام ١٨�

مرگ در ديدگاه سهراب سپهري، استمرار حيات و جزء الينفك و شرط مقدس زندگي است اما در نگاه 

رگ در شعر سپهري با نگاهي م.توللي پايان هستي و عامل رهايي از مشكالت زندگي محسوب مي شود

خوش بينانه و استقبال از دنياي پس از مرگ به تصوير كشيده شده است و قلب تصاوير مرگ در شعر او 

 ناپسند معرفي شده و عناصر ه يلي مرگ با چهربا عناصر زنده و جانبخش طبيعت مي تپد اما در شعر تولّ

.ذهن متبادر مي كنند، نوعي نيستي و نابودي را به  مرگ در شعر اوتصاوير

.ليشعر معاصر، سپهري و تولّمرگ، تصاوير مرگ،:  كليديواژگان

دمهمق
 پر رمز و راز و ابهام آلود آن بر سراسر فرهنگ ه يمرگ از جمله موضوعاتي است كه ساي

ها و  دائمي و پرسش بنيادين انسانه يچيستي و ماهيت مرگ دغدغ. انساني گسترده شده است

هايي كه بدان داده شده، بسيار و فكري مختلف از آغاز تاكنون بوده است و پاسخمكاتب ديني 

: كلي به شرح ذيل خالصه كرده يها را به دو دستمتنوع مي نمايد اما مي توان مجموع آن

 ديگري از حيات است كه با آن هستي انسان ه ي زندگي به مرحله يمرگ گذر از يك مرحل-1

.رگ نابودي خودآگاهي و پايان زندگي استم-2به پايان نمي رسد

هاي اساسي ذهن انسان در طول تاريخ انديشه بشر اعتقاد به زندگي پس از مرگ از تالش

هاي اوليه نيز تا حدودي به  كمي پژوهش در اساطير كهن، روشن مي شود كه انسانبااست كه 

داد و توانايي فوق طبيعت بقاي حيات انسان پس از مرگ معتقد بودند و آنان را داراي استع

بشري مي دانسته اند كه به عنوان نمونه، گذاشتن انبوهي از سنگ بر روي جسد مرده يا بستن 

 جسد مرده و ميخكوب كردن ه ي نوك تيز در سينچوبيهاي محكم و فروكردن بدن او با طناب

.بر اين مدعا باشداو بر زمين براي جلوگيري از حركت و به راه افتادن مردگان مي تواند دليل 

، عقايد مصريان داللت بيشتري بر وجود يك نوع در ميان اقوام اوليه)9-10: 1375، ناس(

روح است كه يكي موسوم به هر شخصي داراي دو: زندگي پس از مرگ دارد، آنان معتقد بودند

راي مراجعت يا روح جاويد كه هرگز نمي ميرد و ب) Ka(»كا«و ديگري موسوم به ) Ba(»با«

ها بماند تا سعادت بعد از مرگ را كه وابسته به حفظ بدن و الزم مي دانستند كه جسم سال» كا«
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١٨٧ليلّفريدون تومعاني، تصاوير و تعابير مرگ در اشعار سهراب سپهري و 

 در ميان اديان الهي، پس از اساطير)48: 1342نوري،(جسد مي دانستند به حصول بپيوندد

ه  حيات عقبي و روز قيامت سخن به ميان آورد يدين زرتشت نخستين ديني است كه از مسأله

)464: 1375،ناس(.و زندگي پس از مرگ را به مفهوم كامل خود طرح كرده است

،»اشعياي نبي «،»اول سموئيل« در برخي كتب عهد عتيق مثل كتاب  زرتشت،پس از دين

 پس از مرگ تا حدودي اشارات اندكي به رستاخيز مردگان و زندگي» دانيال«و» مزامير داود«

اما ) 3-2 آيه12دانيال باب،6يهآي2، اول سموئيل باب15-14يه، آي49مزامير باب (.شده است

اين ساير كتب در دين يهود پس از مرگ در زندگييهبا صرف نظر از مطالب اين كتب دربار

؛ مسأله حيات اخروي و حيات بعداز مرگ مبهم است و هيچ تصوري از جاودانگي روح؛ دين

؛ها و لذات دنيوي، گوردارد و مرگ پايان كامرواييپس از مرگ انسان در اين آيين وجود ن

)   20-19آيه،49بابمزامير،عهد عتيق،(.منزل ابدي انسان است

 رسوالن و يهنام(يل و ساير كتب مربوط به اين ديندر دين مسيح، تا آنجا كه از اناج

ري اين دين است بر مي آيد اعتقاد به آخر الزمان و احوال قيامت از اصول محو) مكاشفه يوحنا

 او را حياتي ديگر پس از مرگ  دفتر زندگي انسان بسته نمي شود بلكه،و در اين دين با مرگ

پس از اديان مذكور، دين اسالم بيشترين توجه )46-31آيه ،25بابمتي،عهد جديد، (.است

يه مرگ نقط، در اين دين.خود را به موضوع مرگ و مسائل پيرامون آن معطوف ساخته است

 ي زندگي،طلوع در نشئه يپايان  هستي و حقيقت انسان نيست بلكه آن غروب از يك نشئه

 تاريك جهان طبيعت در  يديگري از مراتب عالي تر حيات است كه روح پس از عروج از نشئه

: خود ديدار مي كندعالم روشن علوي به اصل خدايي خويش رجوع مي كند و با پروردگار

.)5 عنكبوت، آيه قرآن كريم،(هللا فان اجل اهللا آلت و هو السميع العليم   من كان يرجو لقاءا

 مرگ را مورد بررسي و يهعالوه بر اديان، برخي از مكاتب فلسفي و عرفاني نيز پديد

هريك از چشم اندازي متناسب با ساختار تحليل قرار داده اند اما به دليل ماهيت اسرارآميز آن،

چنانكه مرگ در فلسفه و عرفان اسالمي كه منبعث از تعاليم قرآن . اندفكري خود به آن نگريسته 

 ورود به يك يهاي از تكامل وجود و درواز به ترتيب مرحلهاستكريم و روايات اسالمي 
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1391بهار و تابستان -ب غنايي اديهپژوهشنام ١٨٨

اما در نظر برخي از مكاتب ) 1369:786همايي، (.قي شده استلزندگي عالي تر از حيات ت

ركسيستي و مكتب اگزيستانسياليسم كه بيش از ساير فلسفي جديد مثل فلسفه ماده گراي ما

پايان زندگي اند مرگ نابودي خودآگاهي و  مرگ توجه نشان داده يه به پديدمكاتب فلسفي

)139-140: 1372معتمدي،(.انسان محسوب شده است

ارسيف ادب منظوم  ي مرگ در عرصه ينديشها-1
بر طبق تفكر موروث اساطيري رسي همواره  ادبيات، بويژه در متون نظم پايهمرگ در عرص

 اين جاندار پنداري مي تواند ناشي از دو عامل ،جاندار و روانمند انگاشته شده است، انسان

 و بينش شاعران كه بينشي بدوي و - كه اساساً انسان انگارانه و اسطوره سازانه است-زبان

هاي طبيعت دارند، پديدهاء وبرابر علل پيدايش اشيهاي بدوي درتخيلي چون تخيل انسان

 ادب منظوم پارسي، يه مرگ در عرص ينگاه اجمالي به سير انديشهبا )13:1360اونامونو،(.باشد

قع شده است مورد توجه شاعران وااين پديده از همان آغاز تكوين شعر فارسي : مي توان گفت

- صوفيانه و غيرصوفيانه-هدو دستجهت برخورد با موضوع مرگ؛ بهاز و در مجموع شعر فارسي

اشعار غير صوفيانه از جمله ديوان رودكي، شاهنامه، ديوان ناصرخسرو،ديوان :تقسيم مي شود

ديني با بياني كالمي و ي با موضوع مرگ، عقلي و فلسفي و در چارچوب انديشه ...  وخاقاني

م ماوراء الطبيعه،موضوعي است متعلق به عال،  نگرش آنان مرگدرمنطقي مواجهه داشته اند و

 ماهيت حقيقي آن به نظر مي رسد و به طور كلي مرگ دراين ه يكمي نارسا و بيرون از حيط

دسته از اشعار محصول طبيعي گذشت زمان و پايان عمر محسوب شده است و اغلب در 

از سوي شاعران ...) زغن و مثل گرگ مرگ، چنگال مرگ، (نآتصويرگري و تعابيرآفريني از 

)13:1373،رودكي(.ه و ناخودآگاه، نسبت به مرگ اظهار ناخرسندي شده استخودآگا

ها مرگ از جوانب گوناگون فردي و اجتماعي، اشعار صوفيانه اشعاري هستند كه در آن

اخالقي و روانشناسي، ديني و فلسفي مورد مطالعه قرار گرفته و از آن تصاوير و تعابير متنوعي 

 اشعار، مرگ را نوعي تولد و زايش جان و شروع ايندگان اين دسته از سر،ارائه شده است
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١٨٩ليلّفريدون تومعاني، تصاوير و تعابير مرگ در اشعار سهراب سپهري و 

شفقت و مهر آنان به .  ديگري از حيات مي دانند و با دل و جان از آن استقبال مي كننديهمرحل

مرگ ناشي از عجز و ناتواني آنان در برابر آن نيست بلكه اين شفقت كه اساس و جوهر عشق 

پيشواز مرگ  را قادر مي سازد تا عاشقانه به ايي است كه عارفروحاني انسان است نوعي توان

، نخست مضامين مرگ و تصويرگري و تعابير آفريني از آن در شعر اينك پس از اين مقدمه.برود

 به طور جداگانه بررسي و تحليل مي شود سپس نتايج يافته ها سهراب سپهري و فريدون توللي

:اي تبيين مي شودرگ، در يك بررسي تطبيقي و مقايسه م يه پديديهاز شعر اين دو شاعر دربار

تصاوير مرگ در شعر سهراب سپهريمعاني و -2
 تا حدودي تفسير عرفاني از كهشاعري است داراي نظام فكري مشخص و هدفمند سپهري،

جهان و پديده هاي آن دارد و از ديدگاه عارفان به جهان مي نگرد و بر آن است در آن سوي 

.برسد» هاوسعت وسيع برگ«ان و مكان به حقيقت اشياء و زم

طبيعت و به نيك و ي  او شيفته  ؛قلب شعر سپهري با طبيعت و عناصر موجود در آن مي تپد

او اين عشق . هايش نيز زيباستي كه عيببد آن تسليم است، همچون تسليم عاشقي به معشوق

 همه چيز را  وراي همگان مي خواهد و بر آن است كه همه كسرا نه تنها براي خود بلكه ب

همانطور كه به گل مي نگرد به خار بنگرد.ي بگيرد و طبيعت را چنانكه هست بپذيردجد .

 با همه چيز بي حجاب واژه و و چون انسان اعصار نخستين... همانطور كه به كبوتر  به كركس 

 و با آنها خوش بزيد و نخواهد كه به اكسيژن آب و خود برخورد كند» عادتي «يهبيرون از جام

.راز گل سرخ راه برد همچون ماهي شناور در آب كه هرگز به فكر گشودن گره رودخانه نيست

)48-49: 1371حقوقي،(

.ها را جايگاه تجلي خدا مي داندآني سپهري به قانون طبيعت وگياه پايبند است و همه 

، سپهري(و نقض حرمت هر يك از آنها را نقض حرمت خدا تلقي مي كند) 22: 1371حسيني،(

دا را ــبر اين باور است كه در نزديكي به طبيعت مي توان صداي خ» هسه« و چون)295:1374

)92:1368،سرانو (.شنيد
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1391بهار و تابستان -ب غنايي اديهپژوهشنام ١٩٠

:چيستي مرگ-2-1

لكه آن شرط مقدس مرگ در ديدگاه سپهري به معناي حادثه و پايان ناگريز زندگي نيست ب

ل كرده، آن را و جزء الينفك زندگي است كه به صورت يك قانون ضروري در متن زندگي عم

 يگويي آن نقطه اي است از يك خط گسترده)296:1374سپهري،(.سر و سامان مي دهد

:چنانكه سپهري مي گويد. زندگي كه زندگي براي تكامل و بالندگي خويش به آن نيازمند است

 مرگ نبود، دست ما، در پي چيزي مي گشتو اگر

)294:1374سپهري،( پرواز دگرگون مي شده يو بدانيم اگر نور نبود منطق زند

حكمت و دليل مي داند سپهري آفرينش مرگ را چون ساير پديده هاي جهان خلقت داراي 

)297:1374سپهري،(. در به روي آن بستآن غافل شد وكه نبايد از درك حكمتو معتقد است

 چون .بلكه براي آگاهي از راز و حكمت مرگ بايد از عشق مدد جست و از آن راهنمايي طلبيد

تنها عشق است كه مي تواند انسان را با خود و خدا و ساير پديده هاي آفرينش از جمله مرگ و 

ها گفتگوي صميمي داشته باشد چنانكه آنها را به او بنمايد و با زندگي پيوند زده، حقيقت آن

:او مي گويد

و عشق سفر به روشني اهتزاز خلوت اشياست

و عشق تنها عشق

ترا به گرمي يك سيب مي كند مأنوس

وعشق تنها عشق

.)308:1374،سپهري(مرا به وسعت اندوه زندگي ها برد

/:تصويرگري و تعابير آفريني سپهري از مرگ.2�2

):آب زندگي بخش( بقاي حياتمايه و2�2�1

 يك بره روشن هستممن در اين تاريكي فكر

كه بيايد علف خستگي ام را بچرد
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١٩١ليلّفريدون تومعاني، تصاوير و تعابير مرگ در اشعار سهراب سپهري و 

من در اين تاريكي ريشه ها را ديدم و براي

)306:1374سپهري،( نورس مرگ آب را معني كردمه يبوت

ين  نورس و در حكم آبي مي داند كه مانند اه يدر اين شعر، سپهري مرگ را چون بوت

در جاي ديگر نيز آن را ،  شادابي زندگي استه يعناصر در طبيعت عامل بقاي حيات و ماي

: هر دم و بازدم انسان را در بقايش ياري مي كند باچون اكسيژن دانسته كه

)341-1374:340،سپهري(و همه مي دانيم ريه هاي لذت پر اكسيژن مرگ است 

 زندگيه ي ساي- 2- 2-2

قي جاري استمرگ در ذهن اقا

.مرگ در آب و هواي خوش انديشه نشيمن دارد

.مرگ در ذات شب دهكده از صبح سخن مي گويد

 انگور مي آيد به دهانه يمرگ با خوش

 سرخ گلو مي خوانده يمرگ در حنجر

مرگ مسئول قشنگي شاپرك است

مرگ گاهي ريحان مي چيند

)296 :1374،سپهري(.مرگ گاهي ودكا مي نوشد

ر اين اشعار مرگ را در ذات هر پديده جستجوگرست و نگرش اين چنين او به سپهري د

] عرفان اسالمي[او به زندگي نشأت مي گيرد نگرشي كه ريشه هايش ازي مرگ از نگرش ويژه 

همه چيز مظاهر يك وجودند پرتوي از آب مي خورد،...  عرفان خاور دور چين و ژاپنو شايد

مرگ مي تواند به مفهوم انديشيدني ژرفتر به  يدر انديشهل يك ذات و چنين است كه تأم 

زندگي و ذات هستي باشد براي او لحظه هاي زندگي همچون جلوه هاي حقيقت پرجاذبه و 

ستودني اند اما بر آن نيست كه آن را به چنگ آورد زيرا مي داند هرگونه تالش براي تصرف 

 بي  ژرف به كشف لحظه هاي زندگي داردسپهري توجهي. زندگي به از كف دادن آن مي انجامد
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1391بهار و تابستان -ب غنايي اديهپژوهشنام ١٩٢

سپهري در اشعار )36:1372پرهان،(. تصرفات خود بكشانده يآنكه بخواهد آن را به حوز

 همسان و همجوار زندگي مي نهد و بيان مي كند كه مرگ، نه تنها در تقابل با مذكور مرگ را

.د باشد خلقت مي تواند مفييهزندگي نيست بلكه همگام با زندگي در عرص

استمرار حيات-2-2- 3

)296:1374سپهري،(.مرگ پايان كبوتر نيست/نترسيم از مرگو

 زندگي است كه پس از مرگ از اً رمز روح و آزادي و پرواز و نهايتكبوتر در اين تصوير

كالبد تن رها شده در حيات ديگر به زندگي خود ادامه مي دهد و تنها گذرگاه و گريزگاه كبوتر 

 هشيار بخش مي داند و به مردمان توصيه ه يان از قفس تن، مرگ است كه سپهري آن را پديدج

بخش مي كند كه نبايد از آمدن مرگ ترس و بيم به دل راه دهند بلكه بايد از اين پديده هشيار

به طربناكي استقبال كنند و آن را به عنوان يك واقعيت گريزناپذير هستي در كنار زندگي قبول 

:دكنن

/مرگ آمد/در بگشا /  مرگ آمد/   تر بگشا يديده

ترس شما را آورد/حيرت ما را برد

)232 : 1374سپهري، (.از باغ طال آورد/سيب طال / صبح آمددر خاكي

بررسي و تحليل مضامين، تصاوير وتعابير مرگ در شعر فريدون توللي-3
ثارش  مضمون نزديك به هم در آ اشعار توللي به طور كلي در دو طيف با يدرون مايه

ارزشوآرزوهاي گمشده و دنياي عاشقانهبازتاب احساسات«گسترش يافته كه بخش اول آن 

خاطرات جواني را در تصوير و پرده اي از شب تيره و  از پندارها وهاي موجود است كه حالتي

كند و مي تصوير سياهي شبگير و سايه هاي گريزنده خيال در فضاي خلوت رازهاي شبانگاهي

و )44:1374جمشيدآبادي، (»يابدمي كران سوق بي دامن پندار به دورترين زواياي بي نشان و 

بخش ديگر از اشعار او بويژه در قطعه . تصويري غم انگيز و رمانتيك از خود بر جاي مي گذارد

چهره اندوهبار مرگ  بازتاب و تبيين ...»دره مرگ«و » پيشواز مرگ« مثل» رها«هاي پاياني كتاب
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١٩٣ليلّفريدون تومعاني، تصاوير و تعابير مرگ در اشعار سهراب سپهري و 

 كه )199-1333:188توللي،(هاي مرده است ا و دنياي خاموش عشقو وصف تلخكامي ه

را مي توان در دفترهاي) مرگ و مرگ انديشي( از اشعار توللي  اين بخش يبارزترين چهره

. جستبازي او »نافه«و » رها«

چيستي مرگ-1-3

هاي مكاتب ماديگرا در فضاي فرهنگي و اجتماعي مرگ در نگاه توللي در اثر نفوذ انديشه 

 و گرداب )58:1369توللي، (بازپسين چاره طغيانجامعه و تأثيرپذيري توللي از اين انديشه ها،

 و چون نوشدارويي متصور شده است كه )77:1379توللي، (جوهاي زندگي انسان تلقي شده

توللي، (او را درمان مي كند دل  يهاي موجود در دخمههاي مرده و ناكاميزخم عشق

ها و زندگي پر درد ها و نااميدي او را از دست بار سنگين ناكامي ي و وجود خسته)184:1369

 مرگ را تنها راه رهايي از زندان»مالرو«  او چون)122:1333توللي،  (.و رنج نجات مي دهد

و آن ) 306:1370وللي،ت (مي داندو يكتا در زندان حيات) 158:1375،لپ(غول آساي زندگي

را چون معشوق دالويز به تصوير مي كشد كه هر لحظه خواهان شتاب آن شيرين لب به سوي 

:گويدمي خود است چنانكه او 

ار كن از ننگ درنگمـبشتاب و سبكب خواهان تو شيرين لبم اي مرگ دالويز

)306: 1370توللي، (

يـك  ه مرگ حاصل كـار فكـري و         هاي او نسبت ب   ورزي توللي و برخي خوش بيني     عشق

ذهني منسجم و تراويده از شـعور پـاك انـساني او نيـست بلكـه آن بـه قـول صـاحب كتـاب                     

صبي و تناقضات   هاي ع ي هاي ارثي يا اكتسابي و نارساي      ناشي از ناهنجاري  » روانشناسي ژنتيك «

هـا گـاهي بـه طـور        طوري كه اين تناقضات و نارسـاي        به) 223:1366منصور،(دروني اوست   

ناخودآگاه در زبان شعري او نيز روي خود را نشان داده و بـه طـور آشـكار از روي تناقـضات                      

ـ               ل و ژرف نگـري در زبـان       فكري و دروني او پرده برداشته است چنانكه خواننده بـا كمـي تأم

: مثل اين بيت كه مي گويد-برخياز اشعار او
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1391بهار و تابستان -ب غنايي اديهپژوهشنام ١٩�

بيرون كشد دو چشم و دمد بر چراغ منادم كه مرگ تيره در اين شام سرمه فام ش

)121:1360توللي،(

در مي يابد كه توللي اگرچه در ظاهر از آمدن مرگ اظهار خوشنودي مي كند ولي در 

 و تهديدي براي عشق هاي هوسناك خود مي داند و از آمدن آن در ناخودآگاه خود آن را تيره

كه هيچ پاسخي به نداي او او زندگي را چون دهليزي وحشتناك تصور مي كند . وحشت است

 و چون مرگ در برابر او سكوت كرده است لذا او براي رهايي از )135:1370توللي،(.نمي دهد

و نسبت به آمدن آن اظهار )122:1333توللي،(فتدچنين مرگي باز در انديشه مرگ ديگري مي ا

 نوعي رهايي از مرگي مرگ در چنين نگرش:با اين وصف مي توان گفت ،خرسندي مي كند

.است) به نام زندگي(

: ويژگي هاي تصاوير و تعابير مرگ در شعر توللي-2-3

ه ي دربار توللي از مرگ همچون ساختارهاي فكري و ذهني او هاياغلب تصويرگري

س و نااميدي و أو همواره رنگي از حاالت يمرگ، نيستي و نابودي را به ذهن تبادر مي كند

 اجزاء و عناصر اين تصاوير در مجموع از.درون تيره و تار پر از وحشت شاعر را با خود دارند

باطني پديده هاي خوفناك و تيره گون طبيعت گرفته شده اند و به نوعي ديدگاه شاعر و حاالت 

ناصر يا مشبه به  چنانكه اگر كمي در روي ع.او را در برابر چشمان خواننده به نمايش مي گذارند

 در خواهد ،ل شوداز سوي خواننده تام)  مرگه يپنجمثل چنگال مرگ تيره،(و وجه شبه آنها 

هاي  استعاره و خود را در تشبيه ها ه ي ناخود آگاه درون پر از وحشت و تيريافت كه توللي

شعرش نمايانده است و هر يك از ابزار بياني او كليدي است براي گشايش حقيقت و راز درون 

هاي توللي به مرگ نشسته است و راز او را بر  باشياو و كوسي است كه بر باالي كوي شاد

.عام و خاص آشكار مي كند

:تصويرگري و تعابير آفريني توللي از مرگ.1,2,3

جوهاپايانواستمرگكه گردابيآبخروشندهچشمميشفراپ:گرداب.1,1,2,3

)77: 1370توللي ،(
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�١٩ليلّفريدون تومعاني، تصاوير و تعابير مرگ در اشعار سهراب سپهري و 

:اژدر گرسنه2,1,2,3

بيند شكارخويش    چون اژدري گرسنه كه كامه كشدش هر زمان بدرياي تيره مي

)124:1369، توللي(

: است شدهدر اين بيت مرگ انسان به غروب آفتاب در هنگام شفق تشبيه:غروب. 3,1,2,3

بيزارم از فروغ سحرگاهيبيمارم از غروب شفق پيوند

)181 : 1369توللي،(

:خزان. 4,1,2,3

باغ شكوفه سردي دوران خزان گرفتيار گذشته،دشمن قلب شكسته گشت

)160:1333،توللي(

:در كتاب رها گويد» دره مرگ«توللي در وصف: هيوالي سياه. 5,1,2,3

 پرشيب و شكسته يتو چه داني كه درين در

)213:1333توللي، (راه تو نگاهه ويخته از دور به آاين هيوالي سياه چيست ك

:عفريت. 6,1,2,3

»روزگار نيست«عفريت مرگ خنده زند)    دريغ(سره روزگار تجربه آيد بتا 

)183:1369، توللي(

 مرگ را به غولي تشبيه مي كند كه در كمين ،»دره مرگ«در شعرتوللي : غول. 7,1,2,3

:ها نشسته است و آنان را مي پايدهالكت انسان

اي بسا غول فريب/خسته از تاب شكيب/...دور شو از اين دره كه اين كوه فسون خيز بلند

)213:1333، توللي(!ه نشستست براه تو بپاسكه در آن گوش

گرزه مار. 8,1,2,3

:در وصف آن دره و مرگ مي گويد»  دره مرگ« توللي باز درشعر

گرزه مارست كه چنبر زده بر دامن سنگدور شو، دور كه در سينه آن چشمه خشك 

)213 :1333،توللي(
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1391بهار و تابستان -ب غنايي اديهپژوهشنام ١٩�

:حيوان درنده. 9,1,2,3

رده دامنشـــشره بيفــتيرگ ــال مــچنگراسـرداب پر هــاي ظلمت گــز ژرفن

)125:1369،توللي(

ننواخت مرگت  يچنگ غم بودي و جز پنجهسنگ ره بودي و جز نفرت خلقت نگرفت

)48: 1369توللي، (

نتيجه
قابل  مرگ در دو زاويه ميهتوجه به پديدر توللي و سپهري در ميان شاعران معاصر از نظ

 مرگ ارائه ه ي تفسيري خاص از پديد،هم قرار دارند و هر يك از آنان بر اساس بينش خويش

: مرگ چنين دسته بندي كرديهداده اند كه مي توان مجموع نگرش آنان را دربار

ي و عامل سپهري بر اساس بينش عرفاني خود مرگ را شرط مقدس و جزء الينفك زندگ

اما ه هاي ديگر طبيعت در نظر مي گيردرشد و بقاي آن مي داند و آن را واقعيتي همانند پديد

توللي تحت تأثير انديشه هاي ماديگرايانه، آن را امري جداي از امور زندگي و در تقابل با آن و 

اك خود هاي هوسنساير پديده هاي طبيعت تلقي مي كند و آن را تهديدي براي زندگي و عشق

.تلقي مي كند

 غير طبيعي و ي طبيعي و زيستي است، اما در اشعار توللي امريامرمرگ در نگاه سپهري 

 فضاي دشمن خوي اجتماع و كائنات و ناكامي و شكست توللي در عشق هوسناك و ه يزاد

 را بي اختيار بر هاي حزبي و فردي اوست كه قهراً زندگي را بر او تيره و تار ساخته و اوآرمان

.خالف ميلش به سوي مرگ سوق داده است

 و موجب رهايي  بخشييده دارد و ذاتاً پديده اي هشياراي پسند مرگ چهرهدر نظر سپهري

 اما در نگاه توللي مرگ نابودي خودآگاهي و رسيدن است) به معني مذموم(از غفلت و حيراني 

 تيره و تار به تصوير كشيده شده  يا چهرهبه وادي غفلت و سرگشتگي است و در شعر او ب

.است
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١٩٧ليلّفريدون تومعاني، تصاوير و تعابير مرگ در اشعار سهراب سپهري و 

توللي مرگ را گرداب جوهاي زندگي و يكتا در زندان حيات مي داند و آن را موجب 

 اما در ديدگاه سپهري مرگ پرواز كبوتر جان و شروع رهايي از مشكالت زندگي تلقي مي كند

. آن است يزندگي دوباره

قلب :ير آفريني سپهري و توللي از مرگ بايد گفت تصويرگري و تعابه ي مقايسيه دربار

 در تصاوير و تصاوير مرگ در شهر سپهري با عناصر زنده و جانبخش طبيعت مي تپد و مرگ

موجود زنده متصور شده كه مي تواند ، تعابير شعري وي بر طبق تفكر موروث و اساطيري انسان 

.ودكا نوشدون آنها ريحان چيند كارهايي شبيه كار ساير موجودات زنده انجام دهد و چو

 به يك عامل تقويت كننده در زندگي در در اين طرز تفكر مرگ در واقع خود تبديل

و » آب« زندگي مي شود كه تشبيه مرگ به  رشد و بقاي هستي يك موجود دره يمي آيد و ماي

ا عناصر تصاوير و تعابير  اين ادعا باشد  ام بارزي بر يمونهدر شعر سپهري مي تواند ن» اكسيژن«

مرگ در شعر توللي برخالف تصاوير مرگ در شعر سپهري اغلب از پديده هاي تيره و تار و 

خود تهديدي ؛ هر يك از آنها در وضعيت عادي زندگي،هولناك طبيعت گرفته شده كه در ماهيت

، گرزه مار،  غول، عفريت، هيوالي سياهبراي زندگي موجودات به شمار مي آيند كه عناصري مثل

.اژدر گرسنه مي تواند نمونه هايي از اين نوع باشد
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