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ی وی علی باباچاهی و تأمّالت مرگ اندیشانه  

 

 نسرین مظفری استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گروه دروس عمومی

 مرضیه نوروزی کارشناس ارشد ادبیات فارسی

 

                                                                                                                        چکیده

این  و شاعران نقش موثری داشته است ی زبان شعری در ساخت و مایه یکی از مسائل عالم وجود هموارهمرگ به عنوان      

نیز جنوبی  رعلی باباچاهی شاعر نامدا اند. ی شعر خویش ساخته های مختلف دستمایه گونهمفهوم را بر اساس جهان بینی خود به 

 ی کشف و جوهر بیداری خود را منعکس کند. تا با احساس خود خالصه زند بسامدی ویژه به این مفهوم چنگ میبا هنرمندی و 

و بر سراسر  گشاید چهره میمرگ  ،با رنگ باختن زندگی در منظرش  کند، اما ترس و هراس از مرگ را تجربه میوی در ابتدا 

کار  و ساز ،و به هر صورت یابد از مرگ با مذاق شاعر سازگار نمی تا جایی که اندوه و تأسف افکند میسنگینی  ی اشعارش سایه

را شاعری مرگ اندیش جلوه گ او ی وی در قبال مفهوم مر وسواس گونه کردعاطفی و رویو نمایش  شعری وی و نحوه و حضور

 کمتر و تلخی و زهرآلودی و سیاهی آن را بیند آن میی طبیعی و جریان زندگی و بر خواسته از  مرگ را دنباله ؛ شاعری کهدهد می

 دهد و مرگ را راه رسیدن تصاویر خوشایندی از مرگ ارائه میدر بسیاری از شعرها که  یابیم. چنان کند می جهانی که ترسیم میدر 

در این  یابد. ز مرگ گریزی نیست و همه را در میشود که ا طبق سخن قرآن یادآور میداند و  سان به سعادت جاودانی میان

به این مقوله اساسی پرداخته شود و با روش توصیفی ـ  ،شاعر نگرش و جهان بینی پژوهش تالش شده در مسیر دست یابی به

                                                                                                   .مرگ تبیین گردد ی مقوله به نسبت با استناد به اشعارش دیدگاهش تحلیلی

                                                               مرگ. زندگی، علی باباچاهی، گان کلیدی: شعر، درون مایه،واژ    
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Abstract 

 

     Death, as one of the problems of the universe, has always had an effective role in the construction of 

poetic language, and poets have made this concept, based on their worldview, different sources of poetry. 

Ali Baba Chahi, a well-known southern poet, also grabbed the concept with a special artistry style to 

capture the essence of his discovery and reflects the essence of his awakening. He first experiences fear of 

death, but with the loss of life in his face, he shakes his shadow over his poems until the grief and sorrow 

of death overcame his poems. His emotional presence and expressions, and his obsessive attitudes 

towards the concept of his death make him a poet of death; a poet who views death as a natural 

consequence and sees the flow of life and the demands of it, and finds its bitterness, poison and blackness. 

As many poems offer pleasant images of death and consider death as the path to human happiness, and 

according to the Qur'an no one can escape death and it happens to all creatures. In this research, we try to 

find a way to achieve the poet's attitude and worldview, and explain his viewpoint to death in a 

descriptive analytical method based on his poems. 

 

Key words: Poetry, Inside, Ali Baba Chahi, Life, Death. 
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                                                                                                                         مقدمه

 را به خود مشغول داشته است. بر این اساس مسائل عالم وجود همواره ذهن بشر مرگ به عنوان یکی از     

موت صفت وجودی است که ضد حیات آفریده شده » ند از جمله:ا ی آن تعاریف گوناگونی ارائه داده درباره

ی خود بمیرد به ارشاد حق زنده در اصطالح اهل حق ریشه کن کردن هوای نفس است. پس هرکه از هوا است.

موت عبارت است از ریشه کن کردن و از »نزدیک به همین مفهوم  یا تعریفی دیگر (461::73:)نوربخش،«شود. می

ن امیال شهوانی لذت خود ی آ ای نفسانی وابسته است و به واسطهنفس؛ زیرا حیات نفس به هوبین بردن هوای 

و  (417::637)سجادی،«اند. به هدایت حق زنده میرند در حقیقت ند. کسانی که از هوای نفس خود مییاب را در می

بر  (414::334الهیجی،)«تفرّق هیأت اجتماعی و خفا و کمون است.»جامع دیگر مرگ یعنیچنین در تعریف  هم

ی اول از مرگ آن  دستهباشد.  مون بر سه دسته میموت یا همان عدم شعور و خفا و ک»اساس همین تعاریف 

کُلُّ شی ء »است که در هر لحظه و در هر ساعتی از زندگی به حسب اقتضای ذاتی ممکن است انسان به حکم 

حمانی در هر لحظه هست گردد. به تجلی نفس ر «جدیدبَل لَبس مِن خَلق »نیست گردد و به مقتضای « هالِک

است که است و مخصوص نوع انسانی است و منظور از این نوع مرگ این « مرگ اختیاری»ی دوم از مرگ دسته

کشد که  شود و در حقیقت نفس خود را می های جسمانی و نفسانی خود دور می انسان از هوا و هوس و لذت

اشاره به همین موت اختیاری « موتوا قبل اَن تَموتوا»و عبارتگویند.  می« احمرموت »اصطالح تصوف به آن در 

و آن عبارت است از جدا شدن  شود است که بر انسان واقع می« ضطراریمرگ ا»ی سوم از مرگ،  کند. دسته می

به مرگ  از این روی (334)همان:شود و قابل مشاهده است. حیوانات می از بدن و این نوع مرگ شامل همهروح 

آثار همه شعرا و نویسندگان  توجه اندیشمندان قرار گرفته و دری از زندگی انسان، همواره مورد ا هحلعنوان مر

دگاه شاعران در دی مرگ ی به مقولهاما پرداختن  های گوناگون کم و بیش بازتاب داشته است. هبه اشکال و چهر

در سطرهای شعری از در آمیختن با حس و ذهنیت و ط ؛ زیرا همین معنای مسلّگیرد رنگی دیگر به خود می

ها را به  که ناگفته بی آن و حتی در اغلب مواقع یابد شاعر دیگر گونه تجلی می ـ روانی تفکر و موقعیت عاطفی

شاعران نیز با  در واقع نشاند. افت خاصی در اعماق وجود مخاطب میذهن متبادر کند معنای واحد را با ظر
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های مختص خود را  بر اساس جهان بینی خود واکنش به عنوان جز الینفک زندگیپذیرش این حقیقت عریان 

هایی  و کمتر تفاوت یکسانی پایبند هستند اً؛ زیرا تمامی آنان از نظر دینی و مذهبی به اصول غالبداند راز میاب

مرگ مهم » چنان که شمس لنگرودی نیز معتقد است: هم گیرد آنان شکل می ی اندیشه اصلی اساسی در مبانی

ی ذهن بشر در یک دستگاه فکری به معنای پایان زندگی است و در دستگاه دیگر به معنی آغاز  ترین مشغله

ان اشعار علی باباچاهی را ورق وقتی صفحات دیوکه از سویی وقتی  (416::3::)شمس لنگرودی،«زندگی است.

چنین نگرشی  ی هشویم که تحت سیطر روبه رو می تکرار همین مفهوم در اشعارش با با بسامدی باال زنیم می

به سمت و سویی  ار برداشت که به نوعی شاعر وی توان پرده از نوع نگرش و بسیاری از رازهای زندگی می

                                               خاص سوق داده است که در این عرصه نیز بسیار موفق عمل کرده است.

                                                                                     زندگی و حیات ادبی علی باباچاهی

تان بوشهر های اس هرستاندر کنگان یکی از ش :43:وی در سال  پر کار ادبی است. شاعر، نویسنده و منتقد      

در مدرسه  اول دبیرستان ی ورهد گشود. تحصیالت مقدماتی خود را در شهر بوشهر گذرانید ودیده به جهان 

به شعر و  زاده منوچهر آتشی و محمدرضا نعمتی ای چون های فرهیخته هچهرتحت تأثیر  پهلوی]شریعتی امروز[

چاهی و محمد بیابانی علی بابا» در آن سال در کالس وی منوچهر آتشی ی که به گفته چنان ادبیات عالقمند شد.

و از  (413::43:)یاحسینی،«ی شعر و شاعری داشتند. زمینه به عنوان شاگرد حضور داشتند که استعداد درخشانی در

که مورد  شد نیز در همین سال و تحت تأثیر همین شاعران سرود« باران»به نام  باباچاهی نخستین شعر سویی

شود.  چاپ می« ع.فریاد» ، با نام  مستعارانشعرهایش در مجالت تهردر این دوره . قرار گرفت نیز ستایش آنان

به چاپ رسید شعرهایش را با امضای « بهترین شعر هفته»شعرهایش در مجله امید به عنوان اما وقتی یکی از 

ی لیسانس  ات دانشگاه شیراز درجهیی ادب دانشکدهاز  434:در سال »باباچاهی  . خودش در مجالت چاپ کرد

سال در بوشهر به تدریس ادبیات  1:و مدت  (417::61زنگویی،)«ی زبان و ادبیات فارسی اخذ کرد. رشته را در

برای ترک جنوب  زمینه تاشد از امر آموزش کنار گذاشته حق نابه  473:مشغول بود که بعد از انقالب در سال 

همواره  همین امر سبب شد کهپایتخت کرد  سوی ستگی شاعر فراهم شود و در حالی رو بهچنین دل شک و هم

تا آن سال به عنوان ایام سایه افکند ز درد بر اشعارش رنگی اشود و  ش نواختهارعنوایی محزون بر سراسر اش
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یند بسیاری پیش دیدگان شاعر گشود اشوهای ناخ که صحنه با وجود آن نحس زندگانی وی ثبت شود؛ سالی که

کند و  رک میبازنشانده شده است که جنوب را به قصد پایتخت تشاعرـ معلمِ ما » برای وی شروع دیگری بود

                     (474::6لوطیج،)«یابد. به محافل ادبی راه می دهند ی که به خوبی تغییر را بازتاب میا هبا شعرهای تاز

دفتری که  ؛را منتشر ساخت «بی تکیه گاهی» نخستین دفتر شعری خود 437:کار معاصر در سال  این شاعر پر 

 و پس از آن نیز (473::17)مظفری،«داد. در آن شعرهایی بود که از همان ابتدا آینده روشنی را برای وی نوید می»

این چهره درخشان  منتشر ساخت شاهد هستیم. 464:ی نم نم بارانم که در سال  اوج شهرت وی را با مجموعه

در این عرصه پر چنان نیز  و هم های مختلف در کارنامه دارد زمینهاثر را در  36امروز بیش از ادبیات ایران تا به 

های  ، جهان و روشنایی(437:شود که برخی از آثار شعری او عبارتند از: بی تکیه گاهی) تالش ظاهر می

   ...( و411:(، آوای دریا مردان)447:(، صدای شن)444:(، از نسل آفتاب)437:غمناک)

 و آوانگارد عالقه نشان داده و مبدع شعر پسانیمایی در ادبیات معاصر است و بعداً باباچاهی که به شعر پیشرو  

نی تخریب و در نهایت تغییر به مع»: و معتقد است را مطرح ساخت« شعر در وضعیت دیگر» تری به طور عمیق

گیرم به کند،  ی شعری مرا با خودش حمل می ی تغییر، گذشته ی شعری من نیست، بلکه جوهره انکار گذشته

                                                                                                 (473::343)باباچاهی،«صورت تقطیر شده.

                                                                                      باباچاهی های اشعار مایه درون

های بسیاری را  زارهگ توان به راحتی ی جنوبی می جسته این شاعر بر ی با بررسی اشعار و زندگی نامه    

شاعر و بر شاعر سخت گذشت  کوچ اجباری شاعر از زادگاهش )بوشهر(دهند  نشان می کهنمود  فهرست

دنیا را چون برج تهی و گشت که آزرده و دلخون  ای تلخ چشید و چنان به گونهرا  آنچون فقدان معشوق  هم

به گیرد و  از دنیا فاصله میشاعر دم به دم  . از این رویآن گریزان استپندارد که همواره از  ب میی بی آ واحه

وجوه بارزتری  شود با چاشنی صداقت وی توأم میاین گرایش  وقتیکه  . چنانیابد می سوق یگ اندیشسوی مر

بومی به چشم   یابیم که تفاوت او را با برخی شاعران معاصر حداقل در سطح ز این مفهوم را در اشعار شاعر میا

در این مقاله  که . چناناین مهم دست خواهیم یافت هبه سادگی ب باباچاهی . بدین جهت با بررسی اشعارآورد می

                                                   است: حچند به صورت فشرده هستیم که بدین شر مترصد بیان آن هر
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                                                                                               بازتاب مرگ در اشعار شاعر

های کالن و مهم در اشعار باباچاهی است که از زوایای گوناگون و بسامدی ویژه به این  مرگ یکی از اندیشه

الت مرگ هر چند این تأمّ که برای همه قابل لمس است. زبانی رسا آن را ارائه داده استپدیده نگریسته و با 

ی معطوف آدمیان به مرگ است که در تقابل با  ی اراده واقع نشان دهندهه عنوان یک انسان در بشاعر  ی اندیشانه

ی محصول یک جهان شناسی همرگ اندیشی در اشعار باباچا ، اماگیرد ها به زندگی قرار می ی معطوف آن اراده

و از  آن را مورد ارزیابی قرار داده استباشد، بلکه از زوایایی گوناگون به این پدیده نگریسته و  واحد نمی

ی دینی و  لهرا به عنوان یک مسأ مرگ ی لهمسأهای فکری شاعر است که گاه  ترین علت این امر، تناقص همم

تی حالینفک زندگی  ءوان جزناز این منظر با پذیرش مرگ به ع پردازد پذیرد و به انعکاس آن می اعتقادی می

دیگر گاه  از سوی خواند. فرا می ن نوید آن را دادهنیا و رسیدن به سرای جاوید که قرآمخاطبان خود را به ترک د

 .یابد و تار میود در نتیجه آن را تیره ش از آن گریزان می ندارد وپ ی مییبا دیدی کامال متفاوت مرگ را عامل جدا

ن طرز تلقی باباچاهی از مرگ البته ناگفته نماند که ایدهد.  صویری ناخوشایند از مرگ ارائه میاز این منظر ت

باباچاهی، بسامد و نوع رویکرد  در کل، از دیدگاهی مختلف تبیین کرد، بلکه که بتوان آن را آور نیست شگفت

است  است که به عنوان مدار خاکستری وجود وی قابل کشفی وی را برجسته ساخته  تأمالت مرگ اندیشانه

                                                                               آن پرداخت: شرح توان به می که با عناوین زیر

وزی انسان ر مسلم آن است که عمر امر  ی آن با عقل و خرد و رابطهی تصویری خوشایند از مرگ  ارائهالف:  

هر انسانی  ی در مبانی اندیشه را جایگاه خاصی مرگ ی لهمسأبنابراین  .شود رسد و به مرگ منتهی می به پایان می

های  در منظر افراد رنگ این مفهوم هر چند .است معطوف ساختهبه خود و را و ذهن ابه خود اختصاص داده 

دنیا را سرای رنج و محنت یافته و آن را  کسانی کهبر توان گفت گویا  ای که می گیرد به گونه مختلف به خود می

. این واقعیت گیرد کند و رنگی روشن به خود می تر جلوه می این حقیقت عریان اند تجربه کرده ای تلخ  به گونه

مرتع  چون هم که آن را با صفاتی کند ای تلخ تجربه می به گونه که او نیز دنیا را نماید زمانی بر باباچاهی رخ می

 ع گرایانهنشیند تا بیش از پیش به شکلی واق به وصف میبرج تهی، کویر، دشت منقش  ی بی آب، واحه خوکان،

برداشت خود را از این  بر اساس عقل و خرد گاه منحصر به فردخاص و  و به نوعیبپردازد  مرگ ی هبه مسأل
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تحت تأثیر  بارهادهد که  ی گویا مرگ را بر زندگی ترجیح میبا چنین گرایش او در واقع کند. مقوله بیان 

دلم هوای » :تا مرگ را فرا خواند زند و به پوچی دنیا گریزی می آورد یاد میه خزان را ب نامالیمات زندگی

در سراسر  از سویی (473::43) باباچاهی،«هوای مردن کرده است... دلم چه بی تفاوتی تلخی!/ پژمردن کرده است/

این راستا اغلب از که در  شمارد غربت خود را بر مینالد و طرزی دردناک غم  از دوری زادگاهش میاشعارش 

 دهد تصویری خوشایند از مرگ ارائه می و برای نشان دادن تنهایی، یأس و ناامیدی خود گوید مرگ سخن می

پشت سر بگذاریم/ اما/ دیوانه تر بیا!/ از قبله/ از بلندی گرداب و خون/ تا عاشقانه رقصی کنیم/ خنجروار/ آفاق »

در ظهر عشق و/ جشن جنون/ با چرخشی میان یاران/ با مرگ عاشقانه/ در میدان/ در انتظار مرگ 

زند که  چنان روزهای تاریکی برایش رقم میو  کند بر شاعر سنگینی میپیوسته موج سنگین این  (436)همان:«دگر.

در قعر پنهان کند یا  آن را کند سعی می وارهکه هممحسوب کرد  باباچاهی سرآمد دنیا گریزیتوان آن را  می

 زیر انگشت سترگ این بد من چگونه می توانم سنگ باشم؟/ آه ای روزان تاریکی/» ها دفن کند: فراموشی

 فارغ از و برای لحظاتی هم که شده (67)همان:«؟آهنگ باشم توانم چنگ بی من چگونه می اندیشان کوته بین/

ست/ چه  چه دنیایی» :دنیا را به وصف بنشیند های ، زیباییی مرگ هر چند به صورت تصنعی ی اندیشه سایه

ها بی درد  اندوه بودن آب بودن/ تمام دشت ها خفتن/ بی گشتن/ پشت خانه ها کوچهست تا شبگیر توی  دنیایی

ا امیدی شاعر کمتر در او س و نیأ یداری حسپدبا ترفندی که  (44)همان:«...غصه پیمودن ها بی تمام درهرفتن/ 

 روح او را خراشید و کوچ اجباری چنان. در واقع همان شود و خیلی زود به فراموشی سپرده می یابد دوام می

های ای » :کند چنین وداعی می های آن با دنیا و تمام شادی که کوبید بر ساحت درونی و شاد او سخت ای ضربه

دیگر از این  است/ ستم که جاودانه تاریک/که اینک در سراشیب غریبی رهسپاریاران خداحافظ!/ بگذرید از من 

را غم دامنگیر غربت  او  همپایتا این سکوت سرد  (76همان:)«سیر...تفاوت این سکوت سرد سیرم  های بی خنده

 گ اندیش جلوهبه عنوان شاعری مر او را بپاشد و شاشعار و پیاپی رنگ غم و بد بینی را بر نداز خود تهی ک

 نای از همواره به دنبال رهایی ند تاویج می های آن هم بیزاری ظواهر و تعلقات دنیوی از زیباییکه به جز  دهد

را ای آشنا در بر  ی نا دل خوشایند و تهی از مهر/ من تو در چنین هنگامه» گی ناخوشایند خود باشد:دزن

با دیدی خوشایند به  از این روی وی (61)همان:«.گیرم باران نیست،/زندگی از سر نمی رگیرم/ تا فضاها نو نمی
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 ی باطل شده، مرده، سنگ قبر، شناسنامه تابوت، قبرستان، غسالخانه، جسد، کفن، واژگان عریانی چون با مرگ

که حتی خاطر  پردازد گسترده به انعکاس چنین مفهومی میبه طور و...  ، تدفین، خاکسپاریعزراییل، گور

بردار مولف مرده نترس!/ و در بیستِ سال همین حاال/ و سنگ مرمر قبر من/ نترس!/ از » آزارد مخاطب را نیز می

زنند/ مات و موقر/ تا که به تدفین آخرین گل دنیا/  بر در غسالخانه باز قدم می»، (6:3)همان:«...ات را فنجان قهوه

ای تلخ چنین  به ویژه زمانی که به گونه (346همان:«).خاک دروغین بر سر کنند/ با رخی از زرّ و/ زعفران

زند از کسی که مرده/ یا به قتل  دانم/ کسی حرف می را میام و اصل ماجرا  من مرده به دنیا آمده»: سراید می

ی مفهوم مورد  که عنوان نیز در بردارنده «تعجیل خروج»شعر  در و در حرکتی غیر معمول (6:3)همان:«رسیده؟

/ جراید تهرانعلی باباچاهی هم در گذشت  »: سازد گذشت خود را به دست خود منتشر میبحث است آگهی در

من چه  کرد از بس که خودش را/ ختمانی بلند تا سطح زمین/ خفه میبس که خودش را/ و از سااو برای من از 

کند که شور و حال زندگی  غمی تأکید میدر این شاهد شعری بر و (777)همان:«؟یکنم؟/ تو خودت میل جدایی داشت

کرد ؟/ اگر در کسوت من شور و چه باید » :کند چنان که خود نیز به این نکته اعتراف می هم .را از او گرفته است

نشیند که او بچنین به قضاوت خواننده به راحتی تا  (34)همان: «...گیرند / اگر ما را پشیزی هم نمیحالی نیست

دلم می سوخت/ و می » :یابد دنیا را تنگ و ماالمال از رنج میاین چنین که  های زمانه است شاعر ناسازگاری

شاعر با ای که در دیوان  لفهمؤ (4:)همان:«نیست/ که دنیا راستی تنگ استدیدم که دنیا راستی آبشخور ما 

ای ه مایه ر رنگ تعلقی به دنیا یکی از درونآزادی از ه توان گفت که می . چنانکند نوازی می بسامدی باال چشم

 آورد فریاد بر می و جوید های آن بیزاری می و از تمام رنگ دهد که این گونه باباچاهی را تشکیل می راصلی اشعا

اسر اشعارش با رسشاعر در توان گفت  حقیقت می که در( 7:همان:)«هیهات/ هیهات!/مازندگی را باختیم...» که:

سپاری و  ها و رسیدن به حق ندارد که در این دل جدا شدن از تمام وابستگیانعکاس چنین مفهومی هدفی جز 

 کهمعتقد است و شود  به قرآن کریم  متوسل می فنا بودن و نیستی دنیا  رسیدن به سرای جاودان و معتقد به

دنیا/ دنیا حجاب » ن حجابی پیش چشمان ماست:چو ین دنیاست؛ دنیایی کهحقیقت زندگانی جاوید در گذر از ا

ای که بسیاری از بزرگان دین اسالم نیز بر آن تاکید  نکته (:3:همان:)«ماست/ آن سوی حجاب باید با من باشی...

که بر اساس آن  پندارد آن را رها خواهد کرد د این دنیا را فانی و بی ارزش میکس که وجو هر معتقدند و دارند
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انسان همیشه تنهاست/ این راز را » :که باید از آن بگریزد کند این دنیا تنها معرفی میباباچاهی نیز انسان را در 

ت و زیبایی/ پیوسته بر ت./ بگذار تا حقیقهای خرامان گف ی/ وقتی بر آب خم شد/ در گوش موجشقایق سرخ

آه، بگذار این » :واژه وداع با زندگی را سر دهداز صمیم قلب  چون خودش یا هم (3:::ن)هما«ها باشد. گلزبان 

ه بدرود/ای /از صمیم دل بگویم واژصمیم دلجهان خاطره انگیز در قعر بدرود و فراموشی بیاندازم/آه، بگذار از 

آورد که  و بهشتی صحبت به میان می و از جهنم (77همان:)«!های نامکشوف/ ای همه لحظات نامحدود همه غم

رم تو به بهشت/ پس برویم/  ز تو قبولِ قبول/ من به جهنم نمیهر چه که ا» خود نیز بدان سخت معتقد است:

به مخاطب خود توصیه  نهد و حتی گامی فراتر می (774)همان:«یستند/ فبول؟اهل بوفه همان اهل کوفه که ن

وقتی که میل و رغبت مردن هم در تو نبود/ حتما سراغ گورستانی » کند حال به قبرستان گذرر همه کند که د می

از نظر  بدین سان (374)همان:«گردی. تنگ اگر بروی/ با روی باز/ بر میرا بگیر/ و مطمئن باش/ مثل انار/ با خَلق 

                                          رسد. یات ابدی میحو انسان با مرگ به نیست و نباید از آن هراسی داشت  وی هرگز مرگ پایان بخش زندگی

 مرگ                                                                   ب: هراس از مرگ و تصویری ناخوشایند از    

ی زندگی در اشعار شاعر حضور پر رنگی دارد، اما این بدان معنا نیست که  مرگ به عنوان روی دیگر سکه    

دیل شده باشد ای تب و به شعله ی تباه و تاریک خود را از دست داده باشد ن مفهوم در نظرش به یک باره چهرهای

بلکه او نیز مانند هر انسان دیگری در ابتدا ترس و هراس از مرگ را تجربه کرده  هاست، که پایان بخش تیرگی

دل  توان آن را از اشعارش نهفته شده است که به سختی می ه صورت بسیار کم رنگ درهر چند ب .است

از   «ای است؟ چرا قهوه»ویژه زمانی که در شعرلفه نیست به کشید، اما اشعارش خالی از این مؤ اشعارش بیرون

ای در یک  و به گونه کند اره نیستی مطرح میسواالت پیچیده و رازآلودی درب« نشان است های دریا بی منزل»دفتر 

تأثیر این  از که ک نیست. چنانکه به آسانی قابل در کند را به خواننده القا میمعنای ـ عقیدتی  دستگاه فکری

گویی هرگز به این اصل مهم که مرگ تمام اجزایش به اجزای زندگی وصل است و به نوعی برخاسته از  اندیشه

ست/  های مرگ چرا/ قهوهای مرگ چرا/ جای قدم.»خود زندگی و شکل دیگری از آن است هیچ اعتقادی ندارد

شکند شیشه  ست؟/ می ای مرگ چرا/ برگ چرا قهوه ست؟/ قهوهایهای مرگ چرا/  برگ فرو ریخته بر جای قدم

افروزد/ این همه لفظ این همه  نه از این واژه و آهنگ تازه بر میاز این راز/ کوزه از این رنگ/ آینه زین لفظ/ خا
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در  (467::73باباچاهی،)«ست؟ ای ه را رنگ چرا ظرف چرا قهوهلفظ چرا حرف چـ/  رنگ این همه راز این همه

  ،شود میدیوان وی دیده  از در یک شعرتنها هر چند  واقع این نوع نگاه فلسفی به مرگ و واقعیت آن در کائنات

که از این  چناندر واقع  لفه نیز درگیر بوده است که به چنین استنباطی پرداخته است.وی با این مؤ ی اما اندیشه

را بر مرگ زندگی ساده و بی آالیش خود  روزی او آید از اشعارش بر می موارد اندک دیگر شاهد شعری و

ی انگشت و زنگ  که با اشارهگذشت بر آن چند قطره گل سرخ/  نه نگذارید بمیرم!/ چه می»است داده ترجیج می

با در اشعارش از این روی   (473:::43باباچاهی،)«...در/ آبگینه پر از سنگ و / راه پله پر از شیشه و شیون شد

به ویژه  .کند نمایی می خود کمترکه در جاهای دیگر  شویم نسبت به مفهوم مرگ مواجه می این چنین رویکردی

در وسط دریا دود از  غرقی اگر بودی» کند با واژه عزراییل ترسیم می که تلخی و زهر آلودی مرگ رازمانی 

شد که:/ چه جرثقیل چه  دیرم شده و کمی بعد/ دستگیرت می گفتی: بلند شو! اد شرطه میشد/ به ب سرت بلند می

 و به دنبال چنین جریانی (344:همان:).«..عزراییل/ چه فرو بروی چه نروی/ و دریا برای تو فقط یک کلمه بود

باری/ آن » توان یافت: ا غم زده در سوگ مادر در کنجی میتوان ورق زد که شاعر ر را در حالی می «مادر» شعر

ی مخملی مرگی عمیق/ تا فرشتگان  ای بود/ بر شاخه شد/ برگ پاییزی بال زالل پروانه ای که از سرِما کم سایه

که  «رانرقص خیز»در شعر  چنین هم و (336)همان: «.دنسپید پوش خورشید های خاوری/ بر سرِ ما/ خاری شو

در  (313)همان:«.ص رقصان رفتکه رق زاده رضا نعمتیبرای محمد »زیر عنوان آن نیز چنین نگاشته شده است

 » یابیم ای از بیزاری شاعر از مرگ می ز نشانهبا زاده محمدرضا نعمتی خود دوست شفیق سوگ از دست دادن

جای خارا سنگ/ با شکفد به  / گل میزند  ن بود دستارش/ بی موزه به خار میشالی به کمر نبسته اما گل ارغوا

.../ الماس در او/ ماه در او/ واژه در اوست/ با اند/ ر سوی خشکی می ود اما/ کشتی عسل بهر کوزه به بحر می

که چنین  معتقد است مرگ این وجود باز به اصل با (314)همان:«...ماه/ به دف/ به دایره/ با مرگ/ به رقص

بی دندان ف دارد و/ سیکنم/ از درَ دیگر می آید/ مرگ / به طراری/ برگی پژمرده به ک تا نفسی تازه می» سراید می

این اشعار در حالی که از  و در (347)همان:«؟شود آیا که رپ رپ سم اسبی براندش از پیش چشم زده را/ می

اینما تکونوا :»کند به حتمی بودن مرگ اشاره می ی مقدس و این آیه ن کریمما بر اساس قرآمرگ گریزان است، ا

مان کند که شاید کسی گ» .داند می حتمی امری را مرگو  (61)نساء:«ککم الموت و لو کنتم فی بروج مَشیدهیُدر
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های استوار  فرمایید: هر چند شما در برج تواند مرگ را به تأخبر بیندازد، اما خداوند می در پناه قلعه محکم می

و تأخر مرگ در اختیار انسان  باشید، از مرگ گریزی نیست و مرگ شما را فرا خواهد گرفت و تقدم

                                                                                            (7:/473::473آملی،)جوادی «باشد. نمی

                                                                                 ن با عشق حقیقیآ ی پ: مرگ و رابطه

شوق مفرط و میل » توان گفت عشق در واقع ناگونی ارائه شده است که میگودر رابطه با کلمه عشق تعاریف 

از زمانی که  (417::413)سجادی،«شدید به چیزی. عشق آتشی است که در قلب واقع شود و محبوب را بسوزد.

و شاعران به بیان رابطه عاشق و معشوق و ت شد ی سروده شد کم کم عشق وارد ادبیاهای شعر فارس نمونه

کم این عشق جای خود را به عشق حقیقی داد و  گفتند اما کم پرداختند و از عشق زمینی سخن می ناناحوال آ

 علی باباچاهی نیز تجلی همین اندیشه در اشعارش ای بود برای عشق حقیقی. در واقع همان عشق مجازی پایه

مانند خورشید  عشقدر تفکر وی نیز . تا بر این پایه مضمون آفرینی کندداشته  نمودی روشن دارد و او را وا

ی  کند و این تنها دست مایه عشق همیشه خالق است، عشق هرگز ویران نمی» بر تمامی ابعاد بتابد؛ زیرا باید

 ی سنگینی دارد های دیگر انسان از جمله مرگ سایه بر بسیاری از اندیشهو  (463::36:)لئوبوسکالیا،«انسان است.

یعنی که عشق تذکره از شقایق است/ »یابیم. به این مهم دست می باباچاهی در اشعار لمّکه با بررسی و اندک تأ

ن رود را/ به کف دریای طوفانی و آینه در برابر ظهر برهنه/ برابر دوست/ یعنی که مرگ/ جریان عشق را/ جریا

شاعر  بینیم  از اشعار دیگر می برخی در این شعر و (473:::41باباچاهی،)«/ یعنی که مرگ دوستت دارد....سپارد می

ورزد که عشق حقیقی راهی است برای رسیدن به حق و حقیقت و در واقع مقصد  روی این نکته تأکید میبر 

مرگ در نظرش رنگ کند که  و بصیرت را عشق به انسان هدیه میانسان به سوی کمال است  و این بینش 

کنم/ و اول تر از  گانم بازی میدطوطی/ هم با بازمان من اینو » :کند ین را این گونه تجسم مکه آباخته است 

را به روی من البته، خیلی باز همه با تو/ که بازی در زیر این مالفه خیلی سفید/ چشم و گوش تو 

سنگین عشق که وجودش را فرا گرفته بارها به سوی  ی زیر سایهو به طور مداوم در  (:33:)همان:«کند.... می

بگذار این درخت جوانمرگ/ با  ای دشتبان خسته!»:دهد د و آن را در ذهن خود پرورش مییاب سوق میمرگ 

گ را به اجزا زندگی مر با داشتن چنین حسی، او و (73:)همان:«میوه شفاف اشک/ در رهگذر رگبار/ تنها باشد
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بنداز زود بمیرم/  رختخواب مرا مستانه»یابد زهرآلودی و سیاهی آن را شیرین میو تلخی و  دهد خود پیوند می

چنین در  هم و (737)همان:«که از فرطِ هر چه/ که این مار لعنتی/ گوشه ـ کنار میز کار مرا هم نه اینکه بلد نیست

به تماشای اجباری آن چه ماندن و زیستن ناگزیر و گردن نهادن  در توصیف زندگی اندوهبار، سراسر اشعارش

و تا چند دقیقه دیگر  من مرده ام/» :یابد آن را دوست خود می گوید و میفقط از مرگ سخن دارد  دوست نمی

ز رهایی ندارد تا که بر این اساس از این نوع نگاه هدفی ج (631)همان:«همه از همه زیباترند/ و مرده اند...

  (373:)همان«گیرم دارم و / در گودالی از پَر/ آرام می تا که سرانجام/ گامی بر می»یابد رامشی دستسرانجام به آ

ی تو/ برای امروز کافی ست  های حل نشده دور و داز تو باید بروم/ با غصه باید بروم دیگر/ با فکرهای» 

                                 (643همان:)«انگار

اش از  گیری دارد در بررسی مبانی اندیشهاین شاعر حضور چشم اشعار به طور گسترده در تمام حس این     

باید بروم/ با فکرهای دور و دراز تو »:دارد به سویش خیز بر می عاشقانه مرگی که شاعر ؛سخن گفتمرگ هم 

و در اشارتی دیگر مرگ و  (643همان:)«روز برای من کافی است انگار...بای بروم/ با غصه های هل نشده ی تو/ام

مگر چیست/ جز این سهره/ که عشق »نشیند کند و به وصف آن می طلیعه و مبشّر هم دیگر معرفی می عشق را

تا با نیرو گرفتن از همان عشق  (311)همان:«افشاند پر؟/ تا که شود مرگ از این پس/ به قفس طوطی خاموش می

کند و عاشقانه به وصف آن  م میمرگ را پر ابهت ترسی« آید از خاکمان آفتاب بر می»از دفتر «شهید ما»در شعر 

فوج کبوتران سفید/  بر فراز دار// تا تو بیایی»کند و تصویری خیره کننده از مرگ ارائه می نشیند شهید می

که  سان ی عشق نبود/ این ه روح ابراهیم اینچنین در محاصرهاند/ حاشا/ ک آغاز کرده ای سرخ را/ بدرقه

درون  تواند از می که تنها (4:3همان:)«کند ی کن/ که آفتاب/ تا آمدنت/ دق میگر درخشی/ بر تارک فلق/ جلوه می

ای از بینش و بصیرت  ی عشق انسان را به درجه گاهی اوقات پدیده» ؛ زیرات گرفته باشدیک عاشق راستین نشأ

ن با عشق به تولدی روحانی دست رساند که مرگ در نظر وی رنگ و بویی نخواهد داشت و در واقع انسا می

ی عاشق و معشوق تبدیل می  ی انسان و حق به رابطه یابد و رابطه هستی تغییر می یابد و همه چیز در عالم می

خورسندی )«شود و هراس از مرگ در نظر عاشق بیهوده است. گردد. در این بینش مرگ، امری خوشایند تلقی می
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مؤلفه آشکارا موج  که دارد اینهای معنایی  اشعار علی باباچاهی با تمام پیچیدگی و از این منظر (473::77شیرغان،

                                                                                                                              زند. می

                                                                                                                      نتیجه گیری

در  و شود مواجهه می خود با آن ی مرگ از جمله مسائل قابل تأمل است که انسان در زندگی روزمره ی مسأله  

اما  .و عمر چون آفتاب غروب خواهد کرد هیچ تردیدی وجود ندارد که روزی مرگ فرا خواهد رسیداین رابطه 

 .کند مطرح میشود و هر کس بر اساس نگرش خود آن را  نظرات متفاوتی منعکس می مفهوم مرگ در باب

در سراسر اشعارش با ابعاد تازه و دیگرگونی خاص به اس و روشن بین حس نیز شاعر جنوبی ما، علی باباچاهی

ز به طور برجسته یو در تبیین جهان بینی خود، در کنار دیگر مفاهیم این مفهوم را نپردازد  مفهوم مرگ می

اند، اما با وجود این تلقی  شاعران جنوبی در آن حد پیش نرفتهدیگر  توان گفت می که تا جایی دهد میانعکاس 

دیدگاهای مختلف قابل تببین باشد؛ زیرا وی تنها یک حقیقت  آوری نیست که از شاعر از مرگ تلقی شگفت

ای هیچ حد و مرزی بر زند که گی خود پیوند میبا زند چنان آن را کند و عریان را با بسامدی باال منعکس می

با وجود این که در ابتدا مانند  که خوش نسشتهدر نظرش این پدیده چنان  از این جهت .شود این دو قائل نمی

و حتی با از دست رفتن عزیزانش تلخی آن را نیز چشیده ه کرده است جربهر انسان دیگر ترس و هراس آن را ت

و  و به طریق گوناگونی خوشایند و دوست داشتنی دارد  در نظرش چهره ، مرگباز در هر دو صورت اما ،است

ی مرگ در  توان گفت که اندیشه که به صراحت می ی آن ارائه نموده دیدگاهای خود را درباره بسامدی باال

ای از  سایهدر سراسر اشعارش  نندهتحت تأثیر این اندیشه خوا های مرکزی است که اشعارش از جمله اندیشه

 ی رود خاطرش از این همه سایه تر می کند که خواننده هر چه پیش را مشاهده می او ذهن خالق ر خاکستریمدا

های آن  وی زندگی شاعرانه و تمام زیبایی و چه دردناک است که شود آزرده میهای آن  ستهسنگین مرگ و واب

از او را  و در آرزوی مرگی است گوید تابوت، عزاییل، تدفین و .... سخن می کفن،نهد و از را به یک سو می

حاصل نا  ،از مرگ شاعر که در واقع این چشم انداز دنیای دیگر رها سازدگرفتاری برهاند و در دنیای پر

پدیده  ه زندگی را دستخوش تغییر کرده ونسبت باست که نوع دید وی  در گذر عمرش وی زندگیمالیمتی 

        .با ذهنش عجین کرده استرا چنین  مرگ و اندیشه های وابسته به آن
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    عمناب

ی عباس مصباح زاده، مشهد:هاتف. ـ...............،قرآن کریم، ترجمه  

                                                               مجموعه اشعار، تهران: نگاه. (2931باباچاهی، علی)ـ 

                                               ران: تکاپو.ته ،نشان است دریا بیهای  (منزل2931.....................)ـ..

                                              .(دری به اتاق مناقشه، چاپ اول، تهران: نگاه2931ـ ...................) 

م حجت السالم روح اهلل رزقی، حیدر (تسنیم: تفسیر قرآن کریم، تحقیق و تنظی2931ـ جوادی آملی، عبداهلل)

 علی ایوبی و ولی اهلل عیسی زاده، قم: اسراء.

( تأمالت مرگ اندیشانه در آثار سنایی، فصلنامه 2931شیرغان، مصطفی و محمد بهنام فر) ـ خورسندی 

نهم. ی علمی پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا، سال پنجم، شماره  

لیان. سرایی، تهران، ( بومی2933) ـ زنگویی، عبدالمجید   

طهوری. فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، تهران: (2931ـ سجادی، سید جعفر)   

لیلی شعر نو، تهران: مرکز.ح(تاریخ ت2933محمد) شمس لنگرودی،ـ    

( هفتاد گل زرد، تهران: سرزمین اهورایی.2939لوطیج، محمد)ـ   

ی مهدی قراچه داغی و زهره فتوحی، تهران:  دیگر هیچ، ترجمه(زندگی، عشق و 2931ـ لئوبوسکالیا)

 روشنگران.

، تصحیح و تعلیقات محمد رضا فاتیح العجاز فی گلشن راز، مقدمه( م2939ـ الهیجی، شمس الدین محمد)

و عفت کرباسی، تهران: زوّار. خالقی  

( جنوبگان شعر، تهران: شالک.2931ـ مظفری، نسرین)  

(فرهنگ نوربخش، تهران: یلدا قلم.2933جواد)ربخش، ـ نو   

شروع آتشی در مسیر زندگی، چاپ اول (2931ـ یا حسینی، سید قاسم)  
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