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نــین همچ ا و گرایشــات ودســتوره، هادیدگاه، هاداوري، هابیان اندیشه در شاعرانن که ای ویژهبه، اي برخوردار استویژه

. کشــندهاي خیــالی بــه تصــویر میســمبل گیــري اززبانی مجازي با بهره ملموس خویش با در ترسیم رؤیاهاي عاطفی و

مــرگ و ي اســتاي اندیشــههــاي آن را در رهاي ســنتی و داللتشــگردهاي فراخــوانی شخصــیت کوشدمیحاضر  گفتار
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  ي زندگی می نگرد.با عطف به مرگ و مرگ را از دریچه
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 مسئله بیان - 1- 1

 و ادبی فلسفی  يهاپژوهش و موضوع داشته خود مشغول بشر را به ذهن ههموار مرگ و زندگی

. نشود پرداخته مرگ موضوع آید اما به میان به سخن از زندگی است محال. است قرارگرفته بسیاري

 عنوانبهو  است زندگی ناپذیرجدایی جزء یکدیگرند اما مرگ در ظاهر مقابل موضوع دو هرچند این

 و منطقی طبیعی، موزون اتحادي درواقع و زندگی مرگ همنوایی. شودمی نظر گرفته در آن پایان طبیعی

  . است با هممتضاد  دو مسئله بین

 يهاپدیده که داشت توجه باید نکته این به موت از پدیده در بحث است حیات گسترش مرگ

 حیات زمینه ک گروهی مرگ همواره کهآورند به وجود می هستی جهان در را متعاقبی نظام و موت حیات

 ملتی هر در ادبیات مرگ و زندگی وجود یعنی عالم اساسی مسائل. سازدمی دیگر فراهم را براي گروهی

 است شده و توصیف تعریف و هنرمندان شاعران، نویسندگان توسط سازسرنوشت هايدر دوره ویژهبه

  . )185: 1391، مطهري(

 در ادبیات. ستهاملت همه ادبیات ياندیشه و فکر درها مایهدرون تریناز عمومی مرگ و زندگی

 دلیل به دو زبان شعر معاصر این در اما، داشته رواج مسئله این به از دیرباز توجه هم و فارسیعربی 

 پدیده این به شاعران ....و ماندگیعقب، فقر، درگیري، نظیر جنگ و اجتماعی سیاسی وجود مشکالت

و  یأس معناي به در شعر معاصر همیشه یشیاندمرگ البته. اندداده ننشا توجه بیشتري مرگ باألخص

و  اندآورده روي با مرگ و مبارزه به رویارویی شاعراناز  بسیاري بلکه، مرگ نیست به نسبت بدبینی

از . انداندیشیده بخشزندگی مرگ استعمار به از قیدو رهایی  )یشانهاملت( از مرگ جلوگیري براي

  . است پیشرو شعر مدرن  عربی عراق معاصر ردیگر شع طرفی
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 در ادبیاتتحولی  البیاتی عبدالوهاب و المالئکه نازك، شاکرالسیاب بدر چون بنامی شاعرانظهور 

 زبان این قدیم از ادبیات با وامداري هاآن. هویداست آن شگرف اثرات تا امروز که انداخت راه عرب به

  آالم بیان براي تازه فضا و مفاهیم این از چنان و ایجاد کردند ينوآور ي شعرهاقالب و فضا چنان در

  . یدنامبیعر مدرن ادبیات مبدعان را هاآن توانمی حقبه که جستند بشري سود جامعه

 کنار گذاشتن در شعر عرب و تحول دگرگونی گرآغاز اگرچه عرب نامدار شاعر البیاتی عبدالوهاب

و  و معانی بیان يدر حیطه شعر عرب يهاظرفیت به بخشیدن توسعه در اما شعر نبوده يهاو سنت قالب

  . شودمی محسوب پیشگامان از هاآن معاصر شکل به اساطیري يهاظرافت کارگیريبه

 شعري نهضت دارانیهطآل از و شعري زبان در جدید سبک خالق شاعر عراقی البیاتی عبدالوهاب

خدمت زندگی  در هنر تا سازدمی خود سالحی از شعر راقانقالبی ع و شاعر ملیاین . جدید عربی است

 باید با شعر ویران کهداند می زندگی ابزار و را اسلحه شعر .برآشوبد هاپلیدي و هازشتی علیه و درآید

 نقطه پایان و به شناسدنمی مرزي و ساختن ویرانی این )186: 1380(شفیعی کدکنی،ساخت و کرد

 خوردنمی چشم به و کپی نقاشی، تقلید در آنکه  ساخته جهان از دیگر يرا تصویر شعر خود. رسدنمی

 و اشعارش اندیشیدمی هاآن سعادت و بهاست  بوده هاانسان همه بهتر براي دنیایی در آرزوي و همواره

  . مدعاست بر این گواه

 یاروییشاعر معاصر از آن براي رو. است معاصر شاعر يزیسته و روز تجربه شب، مرگ و زندگی

 دارد و مرگ اعتقاد راسخ در مرگ زندگی به. سازدمی جدید و نامرئی سالح و بیرونیدرونی  نیروهاي با

 پرتحرك جهانی البیاتی مردگان عبدالوهاب عالم. است دیگري سرآغاز که ناپای به معناي نه او قهرمانان

   ).283: 1986(صبحی،  انددوباره خیزش در پی آن که ساکنان جهانی، است

، سوسیالیستی گراییواقع ـ گراییاز واقع البیاتی شعري عبدالوهاب سبک تحوالت توانمیدرواقع 

 در اینعبدالوهاب البیاتی  بر اینعالوه . همین راستا دید در را ....و و سورئالیسم سمبولیسم، رمزگرایی

در  که است کسی البیاتی ابعبدالوه . زندمیدست به آفرینش زبان شعري جدید   زندگیسفر ادیسه وارِ 

 و واژگان زبان کارگیريدر به وي. است کرده  ایجاد تحول عرب شعري معنایی و حوزه بیان اسلوب
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 عبدالوهاب. جستنمی گذشته و میراث سنت در میانرا فقط  شعر خود الفاظ وکوشید می امروزي

  . است بوده و خالقیت در پیشرفتدائمًا  بلکه ، متمرکز شود نقطه یک روي که نبوده شاعري البیاتی

  پژوهش هايسؤال  - 2- 1

  چیست؟ مرگ و زندگی تجربه به نسبت البیاتی عبدالوهاب دیدگاه-1

  است؟ برده بهره نمادهایی ازچه مرگ و زندگی پیرامون مفاهیمی بیان براي بیاتی-2

و د شگر ازچه مرگ و زندگی میان و کشمکش دیالکتیک بازتاب براي البیاتی عبدالوهاب-3

  ؟جویدمیبهره  تکنیکی

  پژوهش يهافرضیه  - 3- 1

مرگ نگاهی  يمقوله او به و نگاه است زندگی پایان مثابه به البیاتی عبدالوهاب شعر در مرگ-1

  . استانگیز و یأستلخ ، بدبینانه

 این نمادها و اکثراز نمادهاي انسانی استفاده کرده  مرگ و زندگی بیان مفاهیم براي بیاتی-2

  . است تاریخی يهاشخصیت

 تبیین او براي از شگردهاي یکی البیاتی بدر شعر عبدالوها و محتوا شکل و انسجام هماهنگی-3

  . است در شعرش مرگ و زندگیدیالکتیک 

  پژوهش هدف - 4- 1

 مقوله به پرداختن، البیاتی در شعر عبدالوهاب و بررسی تحلیل، پژوهش این از انجام کلی هدف

  . منظر است این از او شعر و تحلیل البیاتی ر شعر عبدالوهابو زندگی د مرگ

  پژوهش و اهمیت ضرورت  - 5- 1

مسائل هستند و به هستی انسان ارتباط دارند و یکی  ترینبنیاديبا توجه به اینکه زندگی و مرگ از 

وجه در این پژوهش ت. از مسائل اساسی هم این است که انسان همیشه بین مرگ و زندگی قرار دارد

عبدالوهاب . به این دو (مرگ و زندگی) در خالل شعر شاعر عراقی عبدالوهاب البیاتی شده است ايویژه
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اندیشه خویش و مخاطبانش را ، شنودي به گذشته و پیشینیانتوانا بودن در نگریستن با خ به خاطرالبیاتی 

، گی نیاز داریم پایان بخشیدر هر لحظه زند آنچهکه  مفهومبدین . به زیستن دوباره معطوف کرده است

  . به دنیاي کهنه و آغاز دنیاي نو است

  پژوهش ينهیشیپ - 6- 1

-مقاالت و پــژوهش، کتب. است بوده علمی محافل موردتوجه البیاتی و اشعار او همواره عبدالوهاب

شــعر  برجســته در يهاازجملــه؛ اســطوره(عرب  جهان و ایران در او شعر و شخصیت درباره هاي فراوانی

 دکتــر از البیــاتی عبــدالوهاب در شــعر پایــداري هــايجلوه، ایــوکی نجفی یدکتر عل از البیاتی عبدالوهاب

 التــراث اســتدعاء، معروف یحیی نوشته از مولوي البیاتی عبدالوهاب و رمزگرایی نعمتی تأثیرگذاري فاروق

 هايجنبــه به که گرفته رتصو )....و عبدي الدین الدکتورصالح تألیف البیاتی اشعار عبدالوهابمرآت  فی

 و مــرگ مقولــه تاکنون اما. حاضراست پژوهش مبناي آثار آن مطالعه و است شده پرداخته مختلف شعرش

  . است نگرفته قرار بررسی مورد طور خاصبهزندگی 

  پژوهش و روش مواد - 7- 1

 مطالعه بتدا بها. محتواست تحلیل از نوع ـ استقرائی ـ ايکتابخانه روش بر اساس جاري نامهپایان

ـ  برداريفیش به ملزم که کرده استفاده موضوع به مربوط هاينامهو پایان از مقاالت سپس کتب پرداخته

  . شوندمی و ارائه بنديفصل موضوعی صورتبههستند و  بنديدسته



 
 

  

  

  

  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  دیالکتیک معنا و مفهوم - 1- 2

معنی  به»لکتیک« و دو معنی به»دیا« پیشوند :از است مرکب لفظ یک لغوي ازلحاظ دیالکتیک

اما در مفهوم  است گفتن و نطق  معناي به دیالوگ دیگر از کلمه شکل و است لوگوس، گفتار و سخن

 قدمت دارد و معانی اندازه خود فلسفه به تقریباً  واژه این). 10: 1362فولکیه، ( است چیز دیگري

 و رایج، بحث عامیانه کردن، گفتگو یا سخنرانی کردن، تفکیک و امتحان چیندست :دارد ازجمله مختلفی

  ).                      1: 1380افالطون، (فلسفی و دلیل، روش عقل تعاریف درباره مسئله، بحث یک با یکدیگر درباره

 معناي  صفت در حالت. است کردن و مجادله مذاکره، صحبت مفهوم در حالت مصدر به دیالکتیک

کار  به اسم صورتبه وقتی و. دو نفر باشد بین که ايمجادله است ـ مباحثه به مربوط که چیزي است آن

  ).781- 785: 1373مطهري، ( است مباحثه ،فن رود مفهوم آن

از  دیالکتیک یکی. است و مناظره مباحثه معناي به )ΙΚήКТЄΙσλδ یونانی به( "دیالکتیک"  واژه

طور بهو باستان  یونان به دیالکتیکی تفکر پیشینه، است منطق سرشت درباره ايو نظریه فلسفه ادوات

 که شودمی گفته و مناظره از بحث خاصی روش به دیالکتیک. گرددبازمی سقراط نظریات به مشخص

اشتباه  رفع، شروازاین وي هدف. پیش گرفت در خود گفتگوي طرف در مقابل حکیم بار سقراط اولین

  . )59-61: 1385، نراقی( بود حقیقت به و رسیدن

، رحیمی( رسدمی از میالد پیش سده 5 حدود به آن قدمت، دارد یونانی ریشه که دیالکتیک يواژه

1383 :23( .  

 »مجادله کن با آنان وجه بهترین به«:است آمده صورت این به هم کریم در قرآن دیالکتیک مصداق

  . )1380، پورکاشانی آریان(
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. )65: 1460، فلوطین( است در آن یمنطق حقیقت توسط خطا بازشناسنده الکتیکدی طورکلیبه

  . )14: 1965، هیچ است (گورویچ از و از همه هنر گفتگواساس دیالکتیک 

وجود دارد  فرضپیش این همیشه در دیالکتیک. دهدمی تشکیل را تقابل دیالکتیکی اندیشه اساس

 و کرد گذر توانمی متقابل امور از این و منطقی معقول نحوي به و یکدیگرند با تضاد یا که امور در تقابل

   ).5: 1379نسکی، بوخ(رسید  حقیقت به

   مرگ و زندگی لغوي مفهوم - 2- 2

 مفهوم و ماهیت حقیقت در اما »حیات زوال و فنا شدن، مردن« :از است عبارت مرگ لغوي معناي

دیگر  حیات به )دنیا( از حیاتی انتقال هم آن، است انتقال بلکه نیست حیات و زوالنیستی  مرگ

به  اجمالبهکه  معنی دارد 80این واژه بیش از. مقابل آن است يو نقطهمرگ پایان زندگی . )آخرت(

نیست ، فناي حیات، غریزي و حرارتازجمله؛ باطل شدن قوت حیوانی . کنیممیاشاره  هاآناز برخی 

:ذیل 43؛ج1377، (دهخدا  ....درگذشت و، َمنیَّت، هوش، کام، فوت، اجل، وفات، موت، شدگان زندگانی

  . مرگ)

 مرگ رایج اصطالح عامطور به. بود خواهد مرگ هر حیاتینبود  پس، است حیات در مقابل موت

خداوند است  مخلوق و وجودي امري کل در و نیستی و فنا نه است دیگر جهان به از جهانی انتقال

  . )22: 1384، صنعتی(

این تعریف در عین . نهایت زندگی این دنیاست ؛ پایان زندگی دنیوي ودر اصطالحمرگ  و اما

 را بهآن است که مرگ زندگی  فهمیممیتعریف چیزي که  از این، تعریف مرگ است ترینواقعیسادگی 

(فیض  آیدنمیچیزي به دست  گرددمی آغاز با آنکه  و دنیاییولی درباره خود مرگ  رساندمیپایان 

  . )98: 1379،ماالسال

، و مماتمرگ ، مردگی مقابل زندگانی-حیات، است بودن وزنده زندگانی، معناي زندگی به حیات

  نداشته خاصی و توضیح ترجمه اینکه بساچه است بدیهی شدهشناخته و معناي حیات همان زندگی

  . )14: 1354، دهخدا(باشد
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 :گرفت نظر آن در براي توانمی لتحا عمومًا سه، است انتزاعی هرچند مفهومی زندگی معناي

  . )12: 1370، وال(  زندگی و ارزش کارکرد زندگی، هدف زندگی

  قرآن در مرگ و زندگی - 3- 2

موارد  به توانمی هاآن ازجمله که است آمده گوناگون الفاظ در قالب در قرآن کریم مفهوم مرگ

  :کرد اشاره ذیل

 موت ماده، داده خود اختصاص را به کریم در قرآن مرگ کاربرد معناي بیشترین) و ت م( ماده. 1

  . است کاررفتهبه قرآن در بار 165

 )ناسپاس است و کافر چقدر، انسان این بر مرگ( »أکفره ما االنسان قتل« :مانند) ل ت ق( ماده. 2

  17/عبس

  . است کاررفتهبه بار 150 حدوداً  تنهاییخود به مرگ معناي به در قرآن ماده این

  :مانند. است مرگ معناي به موارد بیشتر در و رفته کار به بار168) ك ل ه(هماد. 3

 از این پیش( »هَلَکَ  إذا حّتی به جاءَکم مّما شکٍ  فی زلتم فما بالبینات قبل من یوسف جاءکم لقد و«

 بود تردید داشتید تا آورده شما براي او چهنآ در شما همچنان ولی شما آورد براي روشن دالیل یوسف

  ). 169: 1377، قرشی(  34/غافر )رفت دنیا از که زمانی

 »الموت َملَکُ  َیتَوَّفاکُم قُل« :مانند. است رفته کار به مرگ براي آیه 14در ماده این )ي ف و( ماده. 4

: 1374، شیرازي مکارم(  11/سجده)گیردمی را شما روح شده مأمور شما بر که مرگ بگو فرشته(

167 .(  

است  مرگ معناي بیانگر که شده گرفته نظر در نیز دیگري معانی صعق براي )ق ع ص( ماده. 5

  ). 458: 1412، اصفهانی راغب(

خداوند  از مخلوقاتهردو  و موت حیات. است آن ضد معناي به و موت زندگی معناي به حیات-

  :فرماید مجیدمی قرآن. هستند

  )2(ملک/ » یُّکُم اَحَسُن عَمًَال َو هَُو الَعزیُز الغَفوُر َو الحَیاَة  ِلیَبلُوَُکم اَ  َالَّذي خَلََق المَوتَ« 
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 او وکنید می عمل بهتر شما از یک کدام که بیازماید را شما تا آفرید را و حیات مرگ که کسآن

  . استتوانا و آمرزنده 

ا ب که شده مشتق آن از مصادر و افعال و انواع آمده در قرآن) ي ي ح(از ریشه متعددي يهاواژه-

  . است شده بکار برده در قرآن کثرتش همه

عدد  این) ي، هُم، کُم( ضمیر به اضافه با که است آمده قرآن در بار 71، )مدور تاء با( حیاة کلمه-

 بدون هیچ بار 35 موت واژه خود که آمده فراوانی مشتقات) ت و م( از ریشه همچنین. رسدمی  76به 

 به بار14بار با تنوین و 1، تکرار شده کریم در قرآن الم و لفا و با مصدري در حالت و ضمیرياضافه 

  . است »الموت« مساوي که الموتۀ مصدر با هم بار 3 ضمیر و همراه

 آمده قرآن در بار 185) وت م( مشتقات مجموع و بار189)  ي ي ح( مشتقات تمام مجموع در-

 مورد و مرگ موت از بیشتر ندگیز و حیات مسئله که شودمی استنباط اجمالی بررسی از این. است

  . است مجید قرآن عنایت

  ). 778: 1379، براي واژه مرگ است (معلوف عربی بهترین برابر واژه الموت در

توقف کامل اعمال  قطعی و همانا مرگ، شودمیاستنباط  قرآن کریم کلمه موت در مفهومی که از

  : بارزترین آیات مصداق این امر حیاتی است و

  )158(آل عمران/» فسٍ ذآئَِقُۀ المَوتِکُلُّ نَ«

  )78(النساء/»  اَیَنما تَکونوا یُدرِککُُم الَموتُ «

  )8(الجمعۀ/»  اِنَّ المَوَت الَّذي تَِفّروَن ِمنُه فَِانَّه مُالقیکُم«

  )168(آل عمران/» فَادرَءوا عَن َانفُسِکُُم المَوتَ «

  )30(الزمر/» اِنََّک َمیٌِّت وَاِنَّهُم مَیِّتون«

  قرآن در نگرش مرگ و زندگی ماهیت -2-3-1

. و بقاست جاودانگی سويبه ايدریچه بلکه نیست نابودي و فنا معناي به منطق قرآن در مرگ

 بر تاکنون آن حقیقت که ايگونهبه است هستی اسرار از و زندگی حیات حقیقت چون مرگ حقیقت
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 این آیدمی بر از قرآنآنچه . است آن تنها آثار شناسیممی آن حقیقت از ما آنچه نشده بلکه روشن کسی

 عبور و انتقال یک. است امري وجودي بلکه نیست نیستی و فنا معناي به عدمی و امر یک مرگ که است

  .)www.mortezamotahari.com(سایت  است دیگر جهان به جهان از

  به مرگ و زندگی شناسانهرواندیدگاه  - 4- 2

 و رو بودهروبه با آنمسائلی است که انسان همواره  ترینمهمو  تیناز نخسآفرینش  از علتپرسش 

 با اینآنجاکه همیشه  از و انسانمقابل آفرینش مرگ است  ينقطهاست. پی یافتن پاسخ آن برآمده در

آن داشته  و شناساندنهمیشگی براي شناختن  ايدغدغه، ترسان بوده آن گریزان و از پدیده مواجه و

  ادامه دارد. است و همچنان 

 دارد دهپیچی میمفهو زندگی و حادثه مشکل ترینو پیچیده ترینبزرگ عنوانبه مرگ روانشناسی در

  ) .368: 1999بلسکی، ( است همراه فراوان روانی و جسمی رنج و درد با نشانگانکه 

چند  است که پزشکیروان و از روانشناسی ايشاخه )thanatology( تاناتولوژي یا شناسی مرگ

 در اساطیر یونان مرگ فرشته نام) thanatos( تاناتوس از واژه برگرفته نام این. گذردمی آن عمر از دهه

 است ايپدیده حیات .است مرگ و زندگی آمیختگی در هم شناسی مرگ آموزه ترینمهماصوًال . است

 وجههیچ به و هستند هم همراه مفاهیم این. است نهفته و میالد مرگ جادویی دو مفهوم در ترکیب که

 ضرباهنگ در کنار یکدیگر و میالد مرگ، کرد تفسیر یکدیگر تقابل با در جدا و از همرا  هاآن نباید

 که است مشخصی مسیر پایان مرگ. هستند کتاب زندگی جلد دو مرگ و تولد، کنندمیرا ایجاد زندگی

  ). 184: 1372، معتمدي. (همبسته است با مرگ و زندگی گوییممی زندگی آن به

در  نآ و عظمت و اهمیت از مرگ و ترس جاودانگی به انسان بر تمایلمتفقًا  و روانشناسی قرآن

قدر  شودمیباعث  کهدانند می حیات و تهدیدکننده پرمعنی را فرایندي مرگ. کنندتأکید می انسان زندگی

با  افراد در مواجهه هیجانی هايشواکن نوع که دارند توافق دیدگاه دو بدانیم. هر را محدود خود زندگی

و  مسائل با او ايمقابله و توان ساختار شخصیتی، افکار، رفتار، به اعمال کامل بستگی آن و پذیرش مرگ
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از  پس حیات به اعتقاد در دو دیدگاه این تفاوت ترینمهماما زمان حیات دارد.  در طول گذشته مشکالت

  .شودمی با مرگ مواجهه و نوع مرگ کیفیت تیعملیا در تعریف تفاوت باعث که است مرگ

 مایهبن. است ىگزند رویدادهاى ترینو بزرگ ترین ناك از راز یکى گمر ظ روانکاوي همبه لحا

  ). 2ـ  24ـ 36(همان:  است شده نهاده ریزىگ گمر جهان بر انگنویسند ادبى آثار از بسیارى

  زندگى در فلسفه و مرگ - 5- 2

 آدمى امی کهگهن تاریخ آغاز از، تردقیق بیان به. است بوده فالسفه معضل ازآغ همان از گمر پدیدار

 یزىچ جهان کنترل بر و تسلط نپایا، خودپایان  عنوانبه گمر، کرد درك "خود" یک عنوانبه را خود

 برابر در سد عظیمى ونچهم را خود رگدی سوى از و کشدمی خود به را ذهن سو یک از که بوده است

  . مایاندنمی آن

 نادیده را گمر تواننمی، است گمر با یرىگدر یا تأیید باز هم و ذیرشپ، انکار یا رفتنگ نادیده

  ).9: 1907، بالنشو( ماست برابر در هماره گمر رفتگ

 فتگ توانمی است، تا جایی که بوده ىگوزند گمر آمیزش بشر از ابتدا ناظر بر موضوع اندیشه 

و  ونگوناگ هايبسیارى از فالسفه و ادبا از دیدگاه. نیست و ممات حیات درباره یزى جز بحثچ فلسفه

دهند و قرار می ىگرا در برابر زند گمر بسیارى. اندی پرداختهگو زند گدر امر مر تدقیق گاه متضاد به

 بسیاري. در انسان وجود دارد که است تضادي تریندو پدیده، بنیادي این تضاد میان باور دارند که

  ). 2: 1372معتمدى، (اند دانسته هستى جزء طبیعتو روز  شب را همچون یی مرگ و زندگیهمنوا

ساختن  با مشغولمفاهیمی است که  ترینمهم شکنندگی وضعیت آدمی نامید از توانمیآنچه  و گمر  

. اندافکندهدرمتوجه ندایی ساخته که پیامبران  به تکاپوي یافتن معنا انداخته و آدمیان را، به خود ذهن بشر

که سقراط  گونهآن اصلی فلسفه است. و قطعیت مرگ کار برابر پادزهري در یافتن تسالیی متافیزیکی و

براي مرگ (مشق موت) نیست   سازيجز آمادهچیزي  در زندگیاصیل  يفلسفه؛ شودمیحکیم متذکر 

   ).463: 1969اشمیت، (
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 که آغازدمی جایى از و کندمی محدود را رىگدی هریک، حد زندگی گمر و است گى حد مرگزند

 هریک و هم این دو ادامه بلکه ندارند باهم تنافري یا ضدیت گونههیچ دو این. است یافته پایانرى گدی

. مرگ متضادي کندنمی آشکار خود را حقیقت زندگی، نشود دانسته مرگ تا. است دیگري براي ايمرحله

 خودش متضاد است و در برگرفته را خود پیشاپیش متضاد همیشه و زیرا امکان زندگی است و ندارد

       آنجا که موالنا در توصیف مرگ و زندگی چنین می گوید :). 45است (همان:  خود

ــــس ــــق پ ــــد مطل ــــان ب ــــد در جه   نباش

  پایبنــــد دیگــــر ىپــــارا  مــــر یکــــى

ـــــار را باشـــــد  زهرمـــــار آن ـــــاتم   حی

  

  بـــدان راهـــم باشـــد ایـــن نســـبت بـــد بـــه  

  قنــــد وچــــر گــــرا زهــــر دی مـــر یکــــى

  باشــــد ممــــات بــــا آدمــــى نســــبتش

  ). 65/4-68: 1375، مثنوى(

  ). 3: 1372، معتمدي( است نیستی به آغشته انسان هستی ؛(ایده آلیسم آلمانی)اعتقاد هگل به

. دارد بارزى نمود رایانهگهستى ادبى ىهامکتب  ویژهبه، امروزه ادبى فلسفى مکاتب در میان گمر

 حضور گمر. است رایانهگهستى ادبیات مهم هايویژگی از یکى نسانا ىگزند بر گمر ینگهیمنه سهم

 را گمر نقش و آن است تحلیل در همیشه گراهستی نویسنده و دارد ىگزند ىهاصحنه تمام در مستمرى

 واقعیت انهگی طورکلیبه و. دنیاست بیهوده پایان ،نیستى رمز گمر آنان نظر از. داندمی ىگزند کنندهتعیین

  ). 51: 1349، اوبراین( است  گرم ىگزند

  در ادبیات وزندگى مرگ مفهوم - 6- 2

نیستی  انسان براي مرگ کهآن و حال اندپنداشته را نیستی آن که از اینجا پیدا شده گمر اشکال

ی مرگ نیست تعبیر دیگر به است؛ دیگر در نشئه و طلوع نشئه کیاز  غروب. است تطور و تحول، نیست

 انسان. دیگر يدر نشئه و هستی نشئه دریک نیستی یعنی، نسبی نیستی بلکه طلقم نیستی نه ولی است

 هر مانند و دیگر است حالت یک آوردن دست و به حالت یک دادن از دست مرگ، ندارد مطلق مرگ

  . است نسبی فناء دیگري تحول
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-80:1391،مطهري( اوست زندگی از نوین ايمرحله آغاز و انسان زندگی از بخشی پایان مرگ

 افراد  نظر بیناتفاق آن تعریف درباره ولى است هستى در فلسفه زیربنایى از مباحث یکى گمر .)178

 ارائه از آن ايویژه معناى خود خاص تلقى و تفکر با هر نویسنده، ادبیات دنیاى در و ندارد وجود بشر

  . دهدمی

 در ادبیات.  کندمی منعکس هم را وا گمر پردازدمی انسان یگزند به که طورهمان اصوًال ادبیات 

 یطورکلبه. است آمیخته ىگزند ىهاجلوه تمام با و دارد حضورجا همه تقریباً  گمر مایهدرونمعاصر 

 را روزمره ىگزند ىگبیهود گمر مفهوم درك ویابد می گمر مقابل در را واقعى خود معناى ىگزند

  ). 28: 2002، اشمیت( شکندمی

پدیده  با رویارویی او ينحوه بسیاري در تأثیر  دتوانمی از زندگیانسان  لقیطرز تدیگر  از سوي

 کاربرد که ادبیات در آنجا کاوید. از روان انسان را اندیشه و براي جستجوي این نگرش باید مرگ باشد

). 217: 1378، براي این کاوش است (شمیسا بستر ترینمناسب، ذهن آدمی است هايحقیقی واگویه

 هم گمر. است گیزند ذات بلکه، تجاوز کند حیات قلمرو به از بیرون که نیست انهگبی ايدیدهپ گمر

 و نهایتاً  زبان نمایاندمیخود را ) (مرگ و زندگی گانگیاین دو که جایى. است ممکن هم و ناممکن

ن امکا يهمارهحداقل یک ، ابهامات از همه و بیشنخست  گمر). 10: 1907، بالنشو( است ادبیات

 در ادبیات؛ شودمیآغاز  پرسدمیچیزي که  دیگر درامکاِن  يهمارهیک  تأیید عنوانبهدیگراست. مرگ 

  ). 156-157پرسِش خاموِش امکاِن ادبیات (همان: ، پرسدمی است که مرگ این پرسش را

 هرا برنج آن  که این نفرین و نویسنده کسانی هستند و و هنرمند آفریندمیگ است که زندگی مر

به سمت آن  زیچهمههمان حدي است که  و هستیهستی برسند  به مستی رویارویی با تا خرندمیجان 

  ). 161روي دارد (همان:

  عربی در ادبیات مرگ و زندگی - 7- 2

خود  اشعار در هاآن. اندداشته توجه آن به مختلف ادوار در شاعران که است هاییاز واژه گمر

  در اختالفاتی که  با همه. اندکشیده تصویر به آن با را خود الفت و نسا، آن بودن قطعی و مرگ قدرت
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Abstract: 

 

The pragmatics of tradition in Contemporary Poetry and the poets’ exploitation of the 

traditional figures are of great importance in Contemporary Arabic Poetry. In particular, 

the poets benefit from the figurative language and the fictional symbols to describe their 

thoughts, judgments and viewpoints and to depict their emotional and tangible dreams. 

Abdul wahab Al-Bayati (1926-1999), who was one of the pioneers of Contemporary 

Arabic Poetry, had frequently made use of the traditional figures and the literary, 

mythological, religious, mystical, historical and folkloric traditional symbols in his poem's. 

He was suggested the dialectical thoughts (relations) between life and death artistically. 

In this paper, the s dialectics (relations) between life and death are examined in Abdul 

wahab Al-Bayati’s poems by analyzing these symbols. Dialectic of life and deat is believed 

that human is not ferminated and moribount creature but he has extra presence of death in 

the track of immortality which he attitudes life with turning to death and see death from the 

life perspective. 
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