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هستند که از جهان شمول ادبیّات های اصلی و جهانمایهعشق و مرگ از بن :چکیده

ارتباط  ،اند. در این مقالهباط با یکدیگر همواره حضور داشتهدر ارت ،امروز به گذشته تا

 فارسیگوناگون شعر معاصر  فکری یهدر شعر سه شاعر از سه نحلمایه، بین این دو بن

بررسی و مقایسه شده است و ( ، هوشنگ ابتهاج و فریدون مشیرییداهلل رویایی)

در شعر  ها،دو مفهوم عشق و مرگ و چگونگی همسویی یا تقابل آنچیستی  ،همچنین

و در نهایت با بررسی مقایسه ای،  گردیده با استناد به شعر ایشان برآورد ،این سه شاعر

. بدین اهم آمده استتصویری کلی از ارتباط عشق و مرگ در شعر معاصر فارسی فر

شاعر به اجمالی پژوهش، ارتباط عشق و مرگ در شعر این سه  ینهمنظور پس از پیشی

ای قرار میها مورد بررسی مقایسهیافته ،شود و در نهایتتفکیک، تجزیه و تحلیل می

نتایج نشان می دهد که در شعر معاصر فارسی همواره، عشق از سوی مرگ به  .یردگ

ی شاعر متفاوت به فراخور اندیشه ،مخاطره می افتد؛ اما واکنش عاشق نسبت به مرگ

 .است

 .، فریدون مشیریعشق، مرگ، شعر معاصر فارسی، هوشنگ ابتهاج، یداهلل رویایی: واژگان کلیدی

 
 مقدمه  -1

شناخت ما از مرگ، می تواند به پیوند عمیق ما با  ت ذاتی انسان و زندگی اوست.است که جزو خصوصیاای مرگ پدیده

هستی ما تا ابد تحت الشعاع  ،در واقع. تواند به زندگی ما جهت بدهدمی است که نحوه ی نگرش ما به مرگ و هستی، کمک کند

 ،در کنار مرگ میریم. و روزی ناگزیر پژمرده می شویم و می دانستن این نکته است که می بالیم، به اوج شکوفایی می رسیم

عشق به کانون توجه  ،این مفاهیم میانت، عشق و... مطرح شده است. از چون زمان، پیری، زندگی، جامعه، سیاسمفاهیمی هم

شمار می رود که از گذشته ات به های اصلی و فراگیر ادبیمایه از بن ،نویسندگان و شاعران تیدیل شده و حضورش در کنار مرگ

هایی بوده که شاعران ی گونه های خود، راوی احساسشعر فارسی در همهو  اندتا امروز در ارتباط با یکدیگر همواره حضور داشته

ی 
ص

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

ل(
 او

ال
)س

ی 
الم

 اس
نی

سا
م ان

لو
ع

 

ره 
ما

ش
41 

د 
جل

 /
1 

اد 
رد

  م
/

59
3

1
ص 

 /
07- 

33
 



 33-07، ص   1593،  مرداد 1، جلد 14علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792   

http://www.joih.ir  

 

55 
 

در شعر سه شاعر معاصر تحلیل و مقایسه  ،ارتباط بین عشق و مرگ بررسی،در این  اند.داشتهعشق ارسی زبان در برابر مرگ و ف

اندیشه و فرم شعر خویش  و های بعد از اوستکه یکی از پیروان آوانگارد جنبش شعری نیما در دهه« یداهلل رویایی»شده است: 

سنت به عنوان یکی دیگر از پیروان شعر نیمایی که نسبت به  «فریدون مشیری»؛ عر نیمایی بسیار متمایز ساخترا نسبت به ش

 . شودسرایان معاصر فارسی محسوب میکه سرآمد غزل«هوشنگ ابتهاج»شعری نیما وفادارتر است و 

با  ،این مقاله در تالش است تا چیستی دو مفهوم عشق و مرگ و چگونگی همسویی یا تقابل آن در شعر این سه شاعر را

، تصویری کلی از ارتباط عشق و مرگ در شعر معاصر فارسی استناد به شعر ایشان برآورد ساخته و در نهایت با بررسی مقایسه ای

ی اجمالی پژوهش، ارتباط عشق و مرگ در شعر این سه شاعر به تفکیک، تجزیه و تحلیل پس از پیشینه ،فراهم آورد. بدین منظور

 ی نهایی حاصل آید.نتیجهیرد تا ها مورد بررسی مقایسه ای قرار می گمی شود و در نهایت یافته

 

 پیشینه -2

های بسیاری انجام شده است؛ اما در در مورد نمود مرگ و هم چنین نمود عشق در شعر معاصر فارسی، تحقیق ها و پژوهش

مورد نمود ارتباط این دو، در شعر شاعرانی از نحله های فکری گوناگون، تحقیق و بررسی خاصی صورت نگرفته است و به نظر می 

 ای باشد.توجه و تازهرسد این پژوهش، حاوی نکات قابل 

 

 بحث و بررسی  -3

 مرگ -3-1

قانونی است که همیشه بوده و چون »و هایی است که جزو خصوصیات ذاتی یک انسان و زندگی اوست پدیدهجزو مرگ 

. پس شناخت ما از مرگ، می تواند به پیوند عمیق ما با هستی، )98: 2731)معتمدی، «باید به آن اندیشید و شناختش هست،

به عوامل  ،مرگ شده یمسألهرویکردهایی که به  ، تعالی ببخشیم. را حقیقتاز  به ما یاری برساند که درک خود کمک کند و 

م جهان شناسی و خداشناسی فرق و نحل فکری و دینی است و هرکدا تابعی از انسان شناسی،»مختلفی بستگی دارد و هرکدام 

شگرف به رغم تنوع،  ۀاین تجرب ۀهای بشر دربارها و واکنشکاوش .(31: 2781 زارع،کمپانی  )« را در این مقام بیم و امیدهایی

پیرامون آن قابل مالحظه  از پرسش، ابهام، ترس، انکار و...هایی هاله همواره، نکاسته و و قریبغریب  ۀآلودگی این حادثاز راز

شاید به دلیل و این  افراد را به خود جلب کرده است. یاندیشمندان، بلکه توجه همهنه تنها افکار متفکران و  ،است. این موضوع

 مرگ باشد.امر معنی بودن و یا ناگزیر بودن عظمت و پرپر

یا نابود شدن است که دیگر هیچ احساساتی وجود نخواهد داشت و یا انتقال روح  ،مرگآورده است که سقراط در آپولوژی 

با داوران خدا و نیمه  ،خوابی است که آشفته نشود و نعمتی است بس بزرگ. در صورت دوم ،است به جهانی دیگر. در صورت اول

خیر دیگری هم  ۀبها هم نشین. مرگ به صورت اول نیست و اگر هم باشد، خود نیکوست. مرگ جن خدا روبرو می شود و با آن

: 2791رضازاده ،ر.ک )  .شوندند، آشکار میقایق آن چنان که هستنمایی آزاد است. پس از مرگ است که حدارد و آن حقیقت

221) . 
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جدایی نفس از تن را  ،افالطون است. او در آثار خودی باب چیستی مرگ، نظریه در نظریه های پرطرفداردیگر از یکی 

موجب از بدن مادی جدا شده و این جدایی  ،بخشی از نفس انسان که مجرد است معتقد است صرفاًدهد و کید قرار مید تأمور

دو جنبه  ،دید او بررسی حقیقت مرگ ازکند که مرگ نابودی محض نیست. بر این امر تصریح می ،در واقع .شود مرگ انسان می

نفس  ،ارسطو نیز(. »222، 73، 73، همانر.ک ) تواند داشته باشد: یکی مرگ بدن و دیگری سرنوشت روح پس از مفارقتمی

معتقد  بدین ترتیبه تالزم ماده و صورت حکم می کند و ب ،آن می داند و در عین حال یبدن را ماده انسان را صورت بدن و

را  –یعنی عقل فعال یا فاعل –ترین عنصر نفس انسانی ییاغارسطو  ،شود. البتهنابود می نیز مرگ بدن انسان، نفس او با است که

) فرامرز  «تواند پس از مرگ بدن نیز وجود داشته باشدمیآید و ؛ چرا که عقل فعال از خارج میکنداز این قاعده مستثنا می

 .(11: 2799قراملکی، 

 . به دیدگاه ابن سینا و مالصدرا، اشاره کردتوان میهای صاحبنظران ایرانی، از میان مهمترین دیدگاه 

بحث از مرگ را در ، پیشینیاناند. ابن سینا به اقتفای و انواع آن پرداخته مرگاین سینا و مالصدرا هر دو به بیان چیستی »

 هرچند قائل به تجرد نفس ،بحث از آن را در سفر نفس مطرح کرده است. هر دو ،، در حالی که مالصدرازمره ی طبیعیات آورده

نوآوری خاصی نداشته و در  ،اختالف نظر مبنایی دارند. ابن سینا در چیستی مرگ ،آن گیریهستند؛ اما در چگونگی و نوع شکل

کری فیلسوفان یونان باقی مانده و مرگ را به جدایی نفس ناطقه از بدن تعریف کرده است. اما مالصدرا با طرح مبنای فضای ف

 ۀرا امری وجودی و الزممرگ یف دیگری از مرگ ارائه نموده و تعر ،جدید مانند حرکت جوهری و استکمال نفس انسانی

 .( 28 ،همان ) «داند فرایند حرکت جوهری و اشتدادی می استکمال نفس در

 عشق -3-2

ود و هم در نسبت خلق با شخلوقات با یکدیگر به کار برده میمفهومی کلی است که هم در نسبت میان م ،محبت یا عشق 

کند و مختص به  تواند در امور مختلف تجلی پیدادات مختلفی باشند. عشق میموجوتوانند محب و محبوب هم می .حق تعالی

ند می بخشد که نیرویی به هنرمآن، بر هنر بسیار شگفت انگیز است و آنچنان ثیر حوزه ی مشخصی نیست. به عنوان مثال تأ

زند و آنچنان ، مسائل دور از هم را به هم پیوند میعشقدر واقع،  گاه هنرمند را به آن مرتبه نمی رساند.خرد و خردورزی هیچ

  شود.شود که زمان، امری بی مفهوم میخود محور امور می 

ده تا دم مرگ به این معنی که دو دلدا ؛های کهن ایرانی ساختاری تثبیت شده داردحدیث عشق و دلدادگی در حکایت»

، گشتاسپ ه، سیاوش و سودابه، بیژن و منیژههایی چون زال و رودابه، رستم و سهراب، تهمینازلی رابطه یعاشق هم هستند. ریشه

ها در عشق سرشته است که متضمن خوبی و خوشی بردوام بوده است و کتایون، اردشیر و گل ناز، خسرو و شیرین و مانند این و

خوش بینی ایرانی یا خوش گمانی مزدایی است. در سنت غنایی و عرفانی  ۀمندی و عاقبت به خیری در عشق، نماینداین سعادت

 (.39: 2739سیع دارد) ر.ک: بهارلو، مفهوم عشق، جایگاهی گسترده و و ما نیز

 در شعر فارسیارتباط این دو  مرگ و عشق و  -3-3

به نظر می رسد که ارتباط تنگاتنگی میان مرگ و عشق وجود دارد. برای بسط این نظر باید به  از دیدگاه روانشناسی،

 مقدماتی پرداخت.
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نوعی انقالب فکری محسوب می شد و دیدگاه مردم و به ویژه شاعران را نسبت  به عنوان یک نظام فکری و ادبی، رمانتیسم

یا در یک  و شوالیه ها پیش از آنکه رهسپار میدان جنگ بشوند»  به عنوان مثال: به مفهوم عشق و مرگ، تغییرات اساسی داد.

افراد  هم سازند. امروزهخطر مرگ روبرو می شان، خود را با دادگانلدوئل شرکت می کردند، همواره ادعا می کردند که به خاطر د

ی جوانب رمانتیسم و مستقل از زیادی هستند که با غرور و تکبر می گویند که عشق فقط یک واقعیت بیولوژیکی عاری از همه

 مرگ است؛ اما تنها کافی است که نگاهی به پیرامون خویش بیافکنیم تا ببینیم که حتی امروزه هم در بین جوامع شهری،

(. برای بسیاری از 271: 2737) لپ، «جوانانی گذشته وجود دارد؛ بخصوص در میان به همان اندازه رومانتیسم یهروحی

، خود عشق شاید برای آنکه نشان دهد که مرگ معشوق خود را کشت؛ "کالسیک برگور" »مرگ بسیار جذاب بود.  ،هارمانتیک

با آثار  ،داختند. در واقعبه شکوهمند کردن مرگ می پر "شلینک " که مانند هایی بودت. عشق به مرگ نشان بارز رمانتیکاس

هایش، انگار گونه ای زیبایی ها و ناکامیها بود که مرگ و بازنمودهای آن بر ادبیات چیره شد، و زندگی با دردها و رنجرمانتیک

و گاهی باید؛ به خاطر تواند می دهد که بشر میسراسر ادبیات رمانتیک گواهی در واقع، . (22همان،)« شناسی درد و مرگ بود

سدهای فرا راه عشق را کنار می گذارد و عشق را در  یهدر خدمت آرمان عشق است؛ هم ،مرگ از دید رمانتیسم. »عشق بمیرد

حتی ...توم و چاره ناپذیر باقی می ماندمرگ به صورت یک امر مح ،قالب خودش ابدی می سازد. در حالی که اگر چنین نمی شد

گیر بود، نسبت به کسانی که داوطلبانه به خاطر داوری نسبت به خودکشی بسیار سخت مسیحیت که در سده های پیشین در

 (.271)همان،  ر عصر ماتریالیسم وجود داردعشق می مردند با نظر اغماض می نگریست و همان دیدگاه امروزه د

وجود ندارد، بنابراین مرگ سبب رهایی آنان از درد و رنج جدایی و چون امکان رسیدن در این دنیا  از دید رمانتیک ها،

مرگ تفسیر  یهبرداری عشق از غریزهواداران فروید چنین نگرشی را به فرمان عشقشان ثابت می شود. درستیفراق می شود و 

در واقع نوعی معتقد است که ارتباط عاشقانه،  "خیره به خورشید"الوم در کتاب هم چنین ی (278: 2798یالوم ،ر.ک ) می کنند

 است که گ را کاهش می دهد و حس ارتباطابتالی به عشق، اضطراب وجودی مر ترس است و یهمبارزه با مرگ و خنثی کنند

 فقط عشق است که می تواند عالوه بر یالوم، این اندیشه که. ( 283و  139: 2781همان:ر.ک )مرگ را کاهش می دهد  یهدغدغ

: 2781کمپانی زارع، ؛271: 2737لپ،ر.ک ) نیز دیده می شود  "لپ"و  "اونامونو"، در تفکرات ورطه هراس از مرگ را پر کند

73). 

عشق در شعر فارسی از گوناگونی فراوانی برخوردار است و به فراخور این گوناگونی، ارتباط آن با مرگ نیز  ییشینیهپ

 ،اینکه این گونه عشق زیرامتفاوت بوده است. در عشق عرفانی )سبک عراقی( مرگ اهمیّت و ارزش خویش را از دست می دهد؛ 

ای تنگاتنگ می موالنا بین عشق و مرگ رابطهبه عنوان مثال،  .نیستاست و مرگ را یارای شکست آن امری آسمانی و جاودانه 

که اکراه از مرگ از میان برود، مرگ خود نیز می میرد و مردن سراسر سرمایه و سود عاشق می شود همین» باید. در دید موالنا 

دوست را به آب حیات تعبیر  جاست که اکمال دین عشق به وقوع می پیوندد: پس عجیب نیست که حضرت موالنا دیدنو این

 .(211: 2797)عطایی ، «کند که بقای جاودان می بخشدمی

 نام برد که معشوقی کامالً(  مکتب وقوععشق زمینی )آسمانی و عرفانی معشوق سبک عراقی، می توان از  یهگون در مقابلِ

های عارفانه اش. این معشوق ازلی و شود تا جلوهو رفتار روزمره معشوق می حاالت فیزیکی یفتهزمینی است و شاعر بیشتر شی

باعث  ،برسد؛ چه اینکه پیری و مرگ و کام یابی همواره در تالش است تا به وصال ،با دم غنیمت شماریابدی نیست و عاشق 

 نابودی این عشق می شود و به واقع، مرگ این گونه عشق را می بلعد.
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در  ) های عارفانه داردمعشوق از سویی جلوه .است زمینی و آسمانی ینهگوترکیبی از دو ، عشق هم در شعر معاصر فارسی

، برخی از اشعار فروغ ،شاملونیما،  زمینی است ) در شعر  ( و از سویی دیگر کامالً و... ، برخی از اشعار مشیریشعر شهریار، ابتهاج

انسان را در نهایت  مکتب رمانتیسیم، یکرد؛ به تبع اندیشهفارسی ایجاد شعر یوشیج با تحوّل عمیقی که در نیما .(مشیری و رویایی

روزی می آید و دیگر روز می رود. اما است که  داند. طبیعت انتهای همه چیز است و مرگ ابزار طبیعت و عشقمغلوب مرگ می

بیّات غرب که بن مایه های خویش را از اد خالف نیما بهار بر ق و مرگ در شعر معاصر فارسی نیست؛تنها آبشخور عش ،این تفکّر

بیشتر  ،قیک شاعر عاشق در یک ملت مغلوب و متملّ »ند: کگونه توصیف میرا اینعشق و مرگ  اش دربارهوام گرفته است، اندیشه

های وصل و لذت دیدار  وفایی معشوق و مرگ عاشق سخن رانده و یک شاعر عاشق در یک ملت فاتح و متکبر بیشتر از شباز بی

 (. 787:  2732)گلبن ، « یار و صداقت معشوق بحث می نماید 

ها  اگرچه انسانبه این معنا که شوند. ی فعالیت بشر به یکدیگر متصل میدر سطوح باال گاهی در شعر معاصر، مرگ و عشق

ها، می بینند؛ ولی بشر در تمام اعصار و تمدن به طور طبیعی آرزوی زندگی کردن دارند و مرگ را به طور غریزی در تضاد با حیات

تواند موجب واالیش مرگ و عشق می ،است. در واقعآرمان و یک کمال مطلوب پذیرا شدهخطر مرگ را به خاطر عشق به یک 

 لپ در این باره می آورد:  ین حوزه قابل بررسی است.ناسخ هراس ما از آن باشد. عشق به وطن و شهادت در راهِ وطن نیز در ا

تر از فداکردن های بدوی و به سبب رشد کمترآگاهی های فردی، از لحاظ روانشناسی هیچ چیزی عادیی انساندر جامعه»

ی بقا در اینجا بیشتر عامل محرّک بود؛ حتی در جوامعی که فردگرایی زندگی به خاطر آنچه نفع عمومی تصور می شد، نبود؛ غریزه

های بی شماری بودند که به خاطر عشق به کشورشان،که یک ارزش جمعی و گروهی است، به شرفت کرده بود؛ انسانبسیار پی

ی نفرتها بوده و انسان برانگیخته می شود تا آرزوی مرگ را مرگ تن دادند. در این مورد یک عشق ناب وجود دارد که عاری از همه

ی معاصر و زمان فردیت گرایی؛ مرگ به خاطر (  و اگرچه در دوره247 - 241: 2737لپ،« ) در سر بپروراند و مرگ را پذیرا شود

 عشق به آرمان های جمعی کمتر است؛ اما این جنبه از عشق به مرگ را به هر حال نمی توان نادیده گرفت.

 عشق و مرگ در شعر رویاییارتباط  -7-7-2

 

 غالباً ،در شعر رویایی لیتخ د،ید آن لیّتخ نوع در توانیمرویایی  شعردر ، مرگ با را  و ارتباط آنعشق  زیتمام ماهیت

دوست  را شناختهنا و وهمناک یفضا در پروازاو  .دارد دوردست و مبهم ،آلود مه یهاافق یسو به روشامل عشقی می شود که 

 ریتصو ،این گونه تخیل محصول .ردیگیم فاصله ،دارد آشنا و روشن آفاق به رو که کیکالس لیتخ از رو نیهم ازمی دارد و 

 دچاررا به ناچار، و عشق امور غیرواقعی، محصور می شود  از یاهاله در تیواقع ،آن درکه  است آلودوهم و راز و رمز پر عوالم

 می داند: مرگ

  (197-194)از دوستت دارم  :             بالشی سنگی است در ویرانه هایی گُم /گر سراغ عشق می خواهی-

    

 آن از یانمونه را ماین یهافسـان و دنکنیم ریتعب «دیجد لیتخ» به ،لیتخ نیا ازبرخی از  اصحاب شعر معاصر فارسی 

، هم از است گرفته مدد یلیتخ نیچن از شیخو یهاسروده از بسیاری خلق در(. رویایی  97: 2782شهریار ، ر.ک )  نددانـیم

  داندمرگ میبح( همه چیز را در چنگال طلوع خورشید در ص انگیزترین لحظات زندگی )این روست که حتی در توصیف دل 

 و آن را بی بنیه و زودگذر می داند:
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 یزندگ / سبز زلف نكیا افشانده درخت هر /برگ انیهذ در بشکفت زد بال /روز تابان یههلهل از الل صبح-

 (77) برجاده های تهی :                                                                             مرگ انینس در دهییرو

 

 ، عشق را عبث می پندارد:می هراسدگاهی بدین خاطر که در انتهای زندگی از مرگ ) سوختن( رویایی 

 (282) از دوستت دارم :  ...سوختن/له ای بر حیله های زندگی اندوختنحی/راستی را چیست عشق آموختن-

 

که هر کدام نیمی از حیات انسان را « درگذشت» دانسته می شود و مرگ «  سرگذشت» ، عشق سو در شعر رویاییاز دیگر 

 در بر می گیرد:

 ( 37)گزینه اشعار:                «درگذشت » نیمی از /«سرگذشت » نیمی از /نیمی از زندگی : نیمی از مرگ-

کثرت تصاویر متعدد و مختلف در یک شعر پرهیز می کند و شعر او از منظر وحدت تصویر و لحن جایگاه  همواره از وی

از » هایش ابت عشق و مرگ در شعر او شده است؛ چه اینکه نام یکی از مجموعه شعرباعث قر ،خاصی دارد و همین وحدت تصویر

اصلی شعر  یهمواره دغدغه ،مهم یهدهد که این دو بن مای نشان می به خوبی« هفتاد سنگ قبر» و نام دیگری « دوستت دارم

ی مجموعهن در  برشی از شعر زیر از رویایی را می توا( در شعر  ای ) وحدت عشق و مرگای از تصاویر خوشهنمونه اوست.

 : بررسی کرد «دلتنگی ها»

 ما از /ماند ینم استغاثه جز ما از /خواند ینم شیخو به دگر را ما /مرگ هراس در جز /عشق نکهیا است چون-

 چاه در یخال یها سطل جز /اشباح انتحار در ، نجایا /مشروط یگفتگو انیم نجا،یا /ییهوا یها چراگاه گرانودر

 (78دلتنگی ها : )                                                       ؟ ست داده عبور را ما /نمك مزارع از یک /یخال یها

 

مرگ نزدیک می  از وی معتقد است که وقتی ترس .همراه با مرگمگر  ؛است که عشق به سراغ انسان نمی آیدو اینگونه 

-می همیشگی و مداوم یعشق له برای او خوشایند نیست؛مسأاین  خود را آشکار می کند و عشق بیدار می شود.رابطه  ؛شود

 گونه بیان می کند: این دلتنگی ها یاز مجموعه 9ی این مضمون را در قطعه خواهد و

ما را دگر به خویش نمی خواند/همیشه رابطه از حادثه است که  حیف است اینکه عشق/ جز در هراس مرگ/-

 ....شه رابطه پیدا در وقت مرگ می شودمی زاید / همی

 

ه همیش :کندمضمون را با این تعبیر تکرار می همین -778ص-در جرخ باد و برگ ۀقطعدر نیز  لبریخته ها ۀدر مجموع 

 ....رابطه پیدا /در وقت مرگ می شود

 

 همواره که تایپیآرکی ترینمهم اینکهاست؛ چه اهمیت  ئزنیز حا یتایپمرگ در شعر رویایی از منظر آرکی ارتباط عشق و

:  2737، شفیعی کدکنیر.ک )  .است زندگی و مرگ یمسئله ؛شودمی تکرار ادبی آثار در گوناگون هایشکل به تاریخ طول در

177). 
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ارتباط بین مرگ و عشق در شعر رویایی را نشان می  ،، گرفتار آمدن انسان در سرنوشت خویش(جبرآرکی تایپ دایره )

 نمادی عنوان به که است هندو و بودا ادیانی استفاده مورد است که هندسی جدولی ،سانسکریت در دایره معنی به -الاماند دهد.

 آیین در ولی ؛است هندو دین از مانداال اصل. کند می محصور را مربع یک که است ایدایره  -رودمی کار به هستی جهان برای

های ها و زبانفرهنگدر  ،ذشته و امروزیکی از کهن الگوهایی است که در متون ادبی گ و است کرده پیدا زیادی کاربرد هم بودا

 گرفتار آمدن انسان در سرنوشت خویش است. در شعر رویایی نیز این جبر ونشانه ی ، است و از منظر یونگمختلف تکرار شده 

که  عشق را یارای تغییر  انسان در مسیری مقدّر و مکررّ گام بر می دارد که شود تا ثابت کنددایره و حلقه به وفور مشاهده می

 :مرگ نیز پایان آن نباشد ،چه بسا آن نیست؛

 (13)در جستجوی آن لغت تنها :                         دهان دایره مدار دایره /تمام دایره دهان دایره-

 (72)همان :              تمام دایره تعریف دایره است/دایره کامل تر/دایره کامل-

 (244:)همان                                                 حلقه خالی ، حلقه بر در ... -

 

او از  .نام دارد« نمی گذرد » ای می داند که در حال گذر از مکانی است که عشق را به سان رودخانههم رویایی گاهی 

 که به باور او دروغین است( و واقعیت مرگ اشاره کند:د به تناقضی که بین ماهیّت عشق )سعی می کن ،پارادوکس زبانی

رودخانه ای که  / باشد؟ در چگونه می تواند در/نمی تواند دیگر در باشددر /در تهی که در گذار خاک /در لغت-

 (82:  همان)                                                                                       ...در نمی گذرد/می گذرد

 

« گوشت»عشق به مرزهای تن انسان و لذّتی  د ونشو، مرغان اسیر گوشت دانسته میو در چنین شرایطی است که عشّاق

 محدود می شود:« بی سمت»آلود و 

 (23)همان :                     وقتی که می پرند/که هیچ سمت ندارند/مرغان اسیر گوشت-

 

، خودی او با انطباق شاعرانه»  :دمدرنیته مرتبط می سازتقابل عشق و مرگ در شعر رویایی را بدین صورت به  خائفی

تولد  »، همان مطلبی که فوکو نیز در کتاب در تاریخ آشوب و دروغ پیش می کشدما را « تعلیقی بودن » و « وارونگی » مبحث 

دموکراتیزه  یتنبیه طی یک پروسه ،در فرهنگ غربوارونگی نقش بازیگران نمایش تنبیه. اگر  :به آن پرداخته است« زندان 

، این پروسه روندی رنج جسمانی مجازات بشود، در نظام مقابل، بی هیچ کند، تا فرد خاطی ز بدن به روح انتقال پیدا میشده ا

، اگر نگ عمومی نشان می دهد. به عبارتیزبان و فره یمدرنیته و معادالت آن در جامعه ، همچنان که پذیرشمعکوس دارد

، تبدیل به طنزی تلخ و گزنده می گی از نوعی دگراز تنبیه در فلسفه و فرهنگی دیگر، رسیدن به انکار جرم است، در فرهنهدف 

زندگی  جای حیات و« مرگ » فرو می ریزد و نفس « فرد » ی پایبندی حیات د. به طوری که با تکرار هر تنبیه، آستانه شو

 (23: 2799خائفی ، «) ؛ منی که ماییمرا می گیرد« من » انسانی 

شناسی و تجربه گرایی هوسرل ریشه دارد د که در اعتقاد او به پدیداری شوگاهی حضور مرگ در شعر رؤیایی بسیار عجیب م

وقتی طناب آینه اش را  /با مرگ منتظر می رفت /و روی راه ، منتظر مرگ /شکل طناب بود، منتظر مرگ /و مرگ-:

                                                                                                                   ....ام ه من جیو:/و در زالل آینه اندیشه کرد /سرباز محکوم را زاللی دید /مرگ را شناختو مرگ، /دید
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 (173)گزیده ی اشعار، 

  خون عاشق را می ریزد: «منقار دوست  » و، معشوق عامل مرگ عاشق است در نمونه های نادری از شعر رویایی

  روزگاری تاج خونین کرده از منقار دوست/-درکالف دیگران گم -با سر سودایی خود

 (191اشعار:  ی )گزیده

   

 عشق و مرگ در شعر ابتهاجارتباط  -3-3-2

 ،عشق اتشین یهشعل ،تر استی نسبت به سنّت شعر فارسی وفاداردر شعر هوشنگ ابتهاج که در قیاس با رویایی و مشیر

 باعث سوختن و مرگ عاشق می شود:

 )غزلیات، زندان شب یلدا(      هیزمای عشق بزن در من کز شعله نپر    گر سوختنم باید افروختنم باید        -

 

 می داند: -عشق -« بحر» در«  غرقه» و خویش را 

 ام من و بر ساحل است ایندر بحر غرقه        پندم دهد که سایه درین غم صبور باش-

 همان،آخر دل است این(   )

  

 مرگ است:ی مقدمهو نیز عشق عامل پیری و فرسودگی می شود که همانا  

 )همان،سایه گل(         که پیر عشقم و زلف تو داده چین به جبینم        گره فکنده بر ابرو ،مرو به ناز جوانی-

  

 او شادمانی می کند:« عزای » معشوق به هنگام مرگ عاشقان خویش و در  

 )همان،همیشه بهار(    سمند شوق برانی ،که بر عزای عزیزان     پایمال عشق تو گرددی رتو را چه غم که س-

  

 و به طور مشابه:

  رفت و زد باال غمکده نیا خلوت ی پرده    رفت و زد ما دل به یدست و آمد نینازن-

  رفت و زد لدای شب چشم به دیخورش خواب    کرد خوش یالیخ به را ما ییتنها کنج

 ) همان ، خواب و خیال(       رفت و زد بایشک جان نیدر شوق آتش        آمد غشیدر و دید ما یعشق یب درد
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، به شاعر نور و امید در مواردی دیگر عشق به سان چراغیچه اینکه  ؛البته این موضوع را نمی توان یگانه پندار شاعر دانست

 می بخشد و او را از مرگ و خاموشی می رهاند:

 چشم خاموشه ی خان در کنم بر یچراغ تا     عشق  برق ی،ایشب کن روشن رخساره آتش-

 ابتهاج،ناز و نوش( )غزلیات

 جدا می داند: ،اندپیشینیان در باب عشق گفتهچه ر مواردی حساب عشق خویش را از آنو نیز د

 مشق، داستانی دیگر()سیاه   ی دوست حدیث وصل و هجران بگذار   کاین عشق من و تو داستانی دگر استا-

 

 عشق است نشان من و توست یی عقل     هر کجا نامهننگارند به دیباچه نقش ما گو-

 ، زبان نگاه(همان)

و نامیرایی عشق ) هزار ساله (که گویا بنیان بحث و جدل های انسان جاودانگی را با  اعر نیایش خویشش در شعر ابتهاج، 

 می آراید: ،معاصر است

  کند یم آه همدم مرا دل یهنیآ   کند یم نگاه تو در من چشم دو از که ستیک-

  کند یم گواه تو بر را ساله هزار عشق   من سالخورد دل نیو ،ییتو یسرمد شاهد

 )غزلیات ، عشق هزار ساله( 

 

 :عشق او فزونی می یابد ،هم از این روست که هر چه از عمر عاشق کاسته می شود و هر چه به مرگ نزدیک تر می شود

  افزود عشق ،کاست چه هر من ی خسته عمر ز     تو غم در که نیآفر بیشک دیام یزه-

 )غزلیات ، نقش پرنیان( 

 

 می داند:درمان خویش  را ، گاهی شاعر از عشق خسته می شود و مرگسایهدر شعر 

  ستین درمان منش مرگ جز که درد نیاز آه         ستین حرمان جز تو عشق هنر از یحاصل-

 ) غزلیات ، رنج دیرینه( 

 

 مرگم به لب نهاده غم آلود خنده ای           اشکم دود به دامن و چون شمع صبحدم-

 )غزلیات ، خنده غم آلود(   
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این اشعار که برخی به مناسبت  .اشعاری سروده است ،هم های جمعیو مرگ در راه عشق به آرمان شهادت یدرباره ،سایه

ارزش هر انسان  ویکه با عشق انتخاب شده است. بیانگر ارجمندی مرگی است  ،و دفاع از وطن و آزادی سروده شدهایام انقالب 

  را با مرگش می سنجد و می گوید:

 از هستی ام اگرچه برانگیختند گرد    من برنخیزم از سر راه وفای تو      -

 نسنجند قدر مرد ،دردا که جز به مرگروزی که جان فدا کنمت باورت شود    

 (4/217سیاه مشق )

ه و از جدا کردن یک برگ هم مرگ ساده ترین مسأل ترین مرگ می داند و از نظر او،خوش ،وی مرگ مردان در میدان را

سخن از کشته  شعر زیر، در. وستا یاز دشمن کام شدن و مرگ با دشنه اشز مرگ هراسی ندارد و تنها نگرانیآسانتر است. او ا

گونه استنباط می شود مل در اشعار سایه اینبا تأ» انسان آزادی خواه است که به دست جالد می میرد.شاعر، یا  یشدن هر لحظه

ه دار آویزان شده و همراه با تمام شهیدان بار تیرباران شده و ب که وی از زمان حالج تا زمان انقالب اسالمی و بعد از آن هزار

 (243: 2799)شریفی،« تاریخ، خون او بر زمین ریخته است

 اندنده اش سوخته اند/ و به دارش زدهکه لبش دوخته اند/زانسان است  یسرگذشت دل من/زندگی نامه-

 (717)راهی و آهی :                  /...راز سر سبزی حالج این است /ریشه در خون شستن/با از خون رستن

با ر/هزاران با /انددل زیبای مرا از دار آویخته/و هزاران بار/ متیرباران شده ا/رمن هزاران با/تنه هراسی نیس-

که لبش است/ یانسان هر یهزندگی نام /سرگذشت دل مند/انبه زمین ریخته /خون جوشان مرا/ان تمام تاریخ شهید

 (273-277: همان)                                       ...و به دارش زده اندد/انزنده اش سوخته /دوخته اند

های دیگر پذیر و زیباست و رنگ این مرگ با مرگبلند زندگی صورت پذیرد، مرگی دل مرگی که در راه آسمان و اهداف

صفیر تیر و برق و شمشیر همراه است، اما  متفاوت است. این مرگ اگرچه دردناک است و پیکری غرقه به خون، زیر سم اسبان با

  :بسیار شیرین و گواراست

، اما شگرف و سرکش و مغرور/مرگ مردان، مرگ در میدان/ با تپیدن لیك مرگ دیگری هم هست/ دردناک-

های طفل و شیون شیپور/با صفیر تیر و برق و تشنه ی شمشیر/غرقه در خون پیکری افتاده در زیر سم اسبان/ وه 

لب  چه شیرین است /رنج بردن/ پا فشردن /در ره یك آرزو مردانه مردن/ وندر امید بزرگ خویش/با سرود زندگی بر

صورت دلخواه زده بر /جان سپردن /آه اگر باید/ زندگی را به خون خویش رنگ آرزو بخشید/ و به خون خویش نقش 

)راهی                                                               پرده ی امید/من به جان و دل پذیرا می شوم /این مرگ خونین را

 (212و آهی :

 :باترین لبخندها را آن می داند که جوانمردان هنگام مرگ بر لب می نشانندیسایه خوشترین و ز
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ها پرسیدش/خوش ترین لبخندها چیست / شعله ای در چشم تاریکش شکفت /جوش خون در میان اشك - 

ب مردان نشاند/من ز جا برخاستم / لن بر /لبخندی که عشق سربلند/وقت رفتگفتدر گونه اش اتش فشاند/

                                                                                                                    بوسیدمش 

 (212)همان، 

 کسانی که مشتاقانه به استقبال مرگ می رفتند و سرود زندگی را زمزمه می کردند چنین توصیف شده اند: در شعر او 

شان د/امیدی آشنا می زد چو گل در چشمسرود زندگی بر لب /به سوی مرگ می رفتن/با  هنگامی که یارانو -

 همان)                                               /و تا پایان به راه خود باوفا ماندندند/به شوق زندگی آواز می خواندندلبخ

:247) 

ایمان خلیلی دارد. از مرگ نمی هراسد و در بالی عشق و پیمانی که انسان کامل از نظر ابتهاج، آن عاشقی است که به تعبیر او 

-اند، ثابت قدم و صبور باشد. به نظر می رسد که ابتهاج به خوبی توانسته است از اندیشه های عرفانی و آموزهروز الست با او بسته

است؛ ولی با توجه به محتوای ابیات و به های کالسیک بهره ببرد. او اگرچه در اشعار خود از عشق بیش از عرفان سخن رانده 

اعتبار ابیات قبل و بعد آن و یا اشعار دیگرش، می توان از آن به عشق الهی و معنوی تفسیر کرد و بدین گونه به مرزهای مشترک 

 (.272-218: 2799عشق و عرفان دست یافت ) ر.ک شریفی،

آسایان و راحت طلبان، بر انسان وارد شد، ولی در این میان تن« بلی  »از دیدگاه سایه، بالی عشق از همان روز الست و با گفتن 

این پیمان را فراموش کردند و از سر آن گذشتند؛ اما او هنوز هم بر سر پیمان ازلی خویش است و از آن جام عشق الست، چابک 

 (.274: 2791و سرمست )ر.ک حسن پور،

 م از آن جرعۀ نخست هنوز به هیچ جام دگر نیست حاجت ای ساقی      که مست-

 (4/181)سیاه مشق   چنین نشسته به خاکم مبین که در طلبت    سمند همت ما چابك است و چست هنوز

 مشیری عشق و مرگ در شعرارتباط  -7-7-7

صفا و  ، صمیمیت،هار دهه با مهربانیشاعری که بیش از چ .عاشقانه سرا می شناسیم ینوان شاعرفریدون مشیری را به ع

ه این است که جالب توجنکته ی را به زبانی ساده روایت کرده است.  هایشاین اندیشیدنصداقت به هستی و انسان اندیشیده و 

معشوق و طبیعت افق این تماشا بر روی و  ی اجتماعی و سیاسی گره خورده استاندیشه ها کمتر با عواطف وتفکر عاشقانه این 

چون  او. رو همواره معشوق زمینی را می بیند از این .انسان امروز از عشق است ی تجربه او، یهبزیرا تجر ؛گسترانیده شده است

شاید بتوان گفت، رنگی از سیاهی و رنگی شفاف و دلپذیر است و  ،شرنگ شعرهای ؛آدم را با دیدی عاشقانه می نگرد عالم و یههم

 تیرگی در آن نیست.

همین  یهبرپای معشوق و طبیعت وجود دارد. همواره مثلث عاشق، ،از اولین دفتر تا آخرین دفتر ،یریمش یشعر عاشقانه در

سان در فضای رویایی در بین دو ان ،این مثلث دلبستگی ،اول شعری یدر شعرهای دوره او شکل می گیرد. یشعر عاشقانه مثلث،

وی  .های این دو به وجود می آیدقرار می گیرد و وحدتی از همسانی شاعر عاشق در برابر مخاطب معشوق .خالصه می شود

-یابد و نمیقلمرو محیط زیستی انسان معنا می این یگانگی فقط در کند.ا به یگانگی عشق تبدیل میدوگانگی عاشق و معشوق ر
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ق در لحظه های زمینی حیات انسانی نشانگر وحدت عش ،آفریندجهانی که او می  گرفت.آفاق را برای این تجلی در نظر یتوان همه

یا آنکه  یارو می شود؛به صورت مستقیم رو یا با معشوق زمینی مشیری از دو مرحله پا فراتر نمی گذارد؛ در جهان عاشقانه، است.

دوست داشتن  بین انسانها که خواستن و ی وی عشق را در روابط ساده رس تمام لحظه ها قرار می دهد.مضمون عشق را فریاد

 . (177-117: 2791محمدی آملی ،ر.ک : ) تعبیر می کند و دنیای او به دنیای خوانندگان عوام نزدیکتر است است،

 گرگونهید و زیمتما ،ییایرو و ابتهاج جمله از و معاصر شاعران گرید غالب به نسبت یریمش شعر در عشق و مرگ ارتباط

 تیرضا با عاشق ،یفارس معاصر شعر در غالب یستیمدرن تفکر خالف بر یریمش شعر در نکهیا خستن: منظر دو از گرگونهید. است

 ینم ییگراعبث دچار و هراسد ینم مرگ از اما ؛است خبر یب شیخو عشق یهندیآ از نکهیا وجود با و ردیپذ یم را مرگ ،میتسل و

با مرگ هم از بین  می داند. عشق او رگ بودن را بهتر از فرارخسته ای است که با م عاشق دل ،. وی در اکثریت این شعرهاشود

نور  » های خسته و تاریک شاعر است و به آن به عنوانلحظه ،عشق جان پناه. یارش نباشد مرگ را ترجیح می دهدنمی رود، اگر 

می زند که نمی تواند اما گاهی مرگ نهیبش  ؛لحظه های عشق و دل بستگی است عاشقِ می نگرد. « امیدی در این سیاهی کور

 پس نباید عشق بورزد:اودان باشد، ج

 (179) کلیات اشعار،گل خشکیده :  عشق فریبم دهد که مهر ببندم/ مرگ نهیبم زند که عشق نورزم            -

 

وی از زبان یک  هست که در اوج عاشقی است و مردن در راه یار را به گونه ای رمانتیک، زندگی دوباره می داند.هم لحظاتی 

                                                                                      عشق تو، نور عشق تو، عشق بزرگ توست/ خورشید جاودانی دنیای دیگرم می آورد که:عاشق دلخسته 

آغوش ) ،(771ین :زهر وشیر ) در از جمله ؛یاری در شعرمشیری داردمضمون بسامد بساین . (777)کلیات اشعار، خورشیدجاودانی :

تفکر در بسامد این گونه می داند؛  بی وفایی دیدن رنجد و مرگ را بهتر ازهای یار می از بی وفایی ها،در کنار ایناو البته  (. 187 :

 )، (147)پرستش : هایو در قطعه « گناه دریا » و « طوفان تشنه» است. تفکری که در مجموعه های او فراوان تر  عاطفیاشعار 

 بیشتر نمود دارد: به دلیل جوان تر بودن شاعر،(  212)دل خسته :  ،(211)یادآشنا : ،( 277قربانی عشق: )(، 147 شمع نیم مرده :

 ره نیابد هراس در دل من               دشمن آن هرچه گویی ز قهر-

 (2719:جور دوست)                         پیش من،جور دوست سختتراست !    مرگ اگر اژدهای هفت سر است

 

 بسامد یفارس معاصر یعاشقانه شعر یها نمونه گرید به نسبت «مرگ» یهواژ او یهعاشقان شعر در نکهیا دومین وجه تمایز    

 :رود یم مرگ استقبال به بارها شعرش در شاعر یریمش نکهیا چه. دارد یباالتر

  دید تواند کس خوشتر مرگ از یآرامش کجا/دیترس یم مرگ از چرا/دیگرد ینم آرامش دنبال مگر-

                                                                                              )ابر و کوچه:چرا از مرگ می ترسید(
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 باورکن، را بهار) ستین برگش و زاد ها یآلودگ نیچن در را ستنیز/ستین مرگش هنگام و ردیمیم من شعر-

 (ستوه

 ...جستجوکنم اش غمزده دگانید در/را نگاه نینخست یصفا مگر گفتم/من سراغ ردیبگ مرگ که شتریب زان-

                                                                                                                               بازگشت( )گناه دریا،

 همان شاعر معشوق ایآ که کند یم جادیا مخاطب ذهن در را تصور نیا ،باال یهننمو در بیغا ریضم در موجود هامیا البته که

 . کندیم ریتفس شیخو عشق امتداد در را مرگ شاعر نکهیا ای ؛است مرگ یهفرشت

 تیلئومس سارتر قول به یا تعهد ،یشاعر یوقت » که کرد اذعان دیبا یریمش شعر در عشق و مرگ نیب ارتباط مورد در

، دهد جهت مردم یهتود یزندگ به تواندمی افکارش با که داندمی او. بخشدمی خود یزندگ به خاص یجهت ،ردیپذمی را یاجتماع

 ، یمفتاح ) « پردازدمی اتیح و یزندگ به نهاده وا را یستین و مرگ از صحبت .ندیگزبرمی را دیام کرده رها را یدینوم نیبنابرا

2798 :2). 

 :است بخش لذت و عاشقانه یاندوه شود، دهیکش ریتصو به مرگ از یاندوه اگر یحت یریمش شعر در

 غم درافتد تو با که یشب/یپنهان قطره دو/دیشا که تو ییتو نیهم/یرانیو دست به را دلم سپرده یا تو-

 مرا ادی به یآور یم که/تو نیهم/ییتو/یافشان یم من مرگ در یتلخ سرشك/یمانیپش

 (یپنهان قطره دو ، یخاموش از ) 

 

 نه ،او شعر در مرگ از اما .است شده استفاده کرّات به یریمش شعر در که است هاییواژه از یکی مرگ ،شد گفته چنانچه

 از تر ناتوان را یعیطب مرگ ،داند یم جاودانه عشق با را انسان وجود نکهیا خاطر به یریمش .شاعر خود نه و دارد ایواهمه مخاطب

 که یآرامش همان ؛باشد نهفته مرگ در انسان یجستجو مورد آرامش بسا چه ،ردیبگ را یجاودانگ یجلو بخواهد که داند یم آن

 به. است ستهینگر زین گرید یمنظر از مرگ به یریمش البته .است بوده گذرا اما ؛آورد خواهد دست به عشق با پنداشته یم انسان

 :دهد می جلوهای دیگر به گونه را مرگ حضور که است سخت و دشوار زندگی نیا او نظر

 گور تنگ بیسراش به مرا کشد یم خوش           مرگ دست که کوشش همه نیز سود چه اما-

 است رسانده راحت منزل به ترا گرید                       سرنوشت ز ینال چه خسته رهنورد یا

 (ییطال دروازه ا،یدر گناه)

 :زین و 

                                                                                                 ؟ییگر یم چیه تو/ام ستهیگر/بشر اهیس سرنوشت به /صبح یدهیسپ تا و /ام ستهیز مرگ یوالیه بال ریز به-
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 نمازی از شکایت( )بهار را باور کن،

 نیا در / ارای کدام با من/؟ را اتیح مرگ/را نبات و هوا و آب مرگ /آسوده/ام نشسته تماشا به دل کدام با من-

 (سوخته یادهایفر ، یخاموش از)                                                   ؟ ام مانده خاموش/را ها پرنده مرگ/نیسنگ غبار

 :دانست او ییفردگرا در سمیمدرن یها نشانه نیبارزتر از توان یم را یریمش های یناخرسند  گونه نیا 

 است یجاودان دل در تو مهر مرا               ردینگ ینامرد به مرگم اگر-

 (نیریش زهر ، کوچه و ابر)                       است یزندگ مرگم که دارم ترا             دیسرآ یناکام به عمرم وگر

 بان دروازه / بود باز همواره/داشت مرگ زیدهل به راه که یدر تنها/بود بسته داشت خدا یسو به ره که در هر-

 (یآب غبار باورکن، را بهار)                                                                                       بود نشسته آنجا در ریپ

 دیکش پر ها قله از مرغیس که        ؟ دیکش بر سر کوه آن از یابر چه-

 (خوان هفت ، یخاموش از)                رفت خواب در و دیچیپ مرگ با که       ؟ رفت سهراب کار در رنگین چه

 

 نتیجه گیری .2

اما واکنش  ؛یافته های این مقاله نشان می دهد که در شعر معاصر فارسی همواره عشق از سوی مرگ به مخاطره می افتد

ندام معشوق است و عاشق در عشق محدود به ا ،شاعر متفاوت است. در شعر رویایی یهبه فراخور اندیش ،مرگق نسبت به عاش

بش توجه نشان داده است و مرگ مدام نهی ،رویایی به حضورِ مرگ و عشق تقدیر خویش در نهایت به مرگ دچار می شود؛ یهدایر

پذیرد و با وجود در شعر مشیری عاشق با رضایت و تسلیم مرگ را می  پس نباید عشق ورزید.می زند که جاودانگی ممکن نیست؛ 

تلفیقی از  ،در شعر هوشنگ ابتهاج گرایی نمی شود.از مرگ نمی هراسد و دچار عبث ،استخبر ی عشق خویش بیهاینکه از آیند

عشق آسمانی و عشق زمینی مشاهده می شود که در آن عشق و مرگ همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند و به فراخور حال 

از  عشق و عاشق را یکجا می بلعد. ،مرگهم  گاهی دهد و به جاودانگی می رسد.گاهی عشق است که مرگ را شکست می ؛شاعر

؛ و در فراق معشوق ناله سر می دهد زمینی حرف می زند زمانی که از عشق است که ابتهاجمیان سه شاعر بررسی شده، تنها 

عدالت  و یعنی همان وطن ملموس می توان در آثارش مشاهده کرد و بعدها هم با مدرن شدن معشوقش؛ حضور مرگ را به صورت

 حاضر است در راهش جان فدا کند. ،و حقیقت
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