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نوشتار فراروی ،جستاری است درباره مرگ ،از نگاه دو سخنسرای پراوازۀ تازی و پارسی،
متنبی و ابوالقاسم فردوسی .هر کدام از این دو حکیم فرزانه به فراخور اندیشه
ابوالطیب ّ
ّ
و بایستههای زمانه دورنمایی از مرگ به دست دادهاند ،و در واکاوی باورهای این دو
سراینده برجسته و بلندآوازه ،فراروی مرگ با نمونههای فراوانی از هماندیشی و همگرایی
برمیخوریم .در جایگاههایی نیز گونۀ نگرششان با یکدیگر ناهمگون و دوگانه است
و این دگرمانی بازمیگردد به هموار نبودن بستر بر پایۀ نگاه و خواسته و واداشتههای
پیرامونی.
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مرگ از نگاه متنبّي
مرگ امري است گريزناپذير و هر زندهاي را در کمين؛ زيرا زمان است که زندگي را
به پاي آدمي میریزد .کالبد زندگان از خاک است و به زودي زمين و زمان آنچه را ارزاني

داشتهاند ،بازپس خواهند ستاند .از اين رو نبايد در برابر مرگ زاري کنيم و بايد آن را چونان
امري حتمي بپذيريم (الفاخوری.)460 :1368 ،
نحن بنو الموتي فما بالنا

تــبخل ايــدينا بارواحنا
فهــذه االرواح من جوه

نــعاف ما ال بـد من شربه

علي زمان هن من کـسـبـه
و هـــذه االجسام من تربه

(البرقوقي ،1407 ،ج)336-337 :1

«ما فرزندان مرگ هستيم .پس چرا بايد از آنچه مجبور به نوشيدن آن هستيم ،سرباز زنيم.

دستانمان از باز پس دادن جانهاي خويش به زمان که از آن او هستند ،دريغ ميورزند».

اين سخن شاعر از گفتههاي حکيمان است که گويند :اگر پرورش جان آدمي به سبب
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گردش ايام است ،پس چرا ما از بازگشت جانها به مواطن آنها گريزان و بيزاريم.
اين جانها از هواي جهان و اين جسمها از خاک آن هستند.

مراد اين است که آدمي مرکب از جوهري لطيف به نام روح و جوهري کثيف به نام جسم

است .شاعر ،لطافت را به هوا و کثافت را به خاک نسبت داده است (منوچهريان،1382 ،

ج.)455 :1

انسان نيز در گرو مرگ است و چون پاي در بند آن دارد از دستش رهايي نشايد.

متنبي بر اين باور است که انسان در گرو مرگ است و نميتواند از آن رهايي يابد.
يا من نعيت علي بعد بمجلسه

کــل بما زعم الناعون مرتهن

(البرقوقي ،1407 ،ج)365 :4

«اي آن که از مدتهاي طوالني زنگ مردن مرا به صدا درآوردي ،مرگ را همگان
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گردن فرو مينهند و فراروي آن چارهگري ندارند».

در جاي ديگر ميگويد انسان به ناگزير سر بر بالين خاک مينهد و در آن به خوابي فرو

ميرود و هيچ حرکتي از خود نشان نميدهد (همان ،ج.)336 :1
وي در رثاي مرگ «ابوشجاع فاتک»سروده است:
مازلت تدفع کل امــر فـــادح

حتي اتي االمر الــذي اليدفع

مازلت تخلعها علي من شاءها

حتي لبست اليوم ما التــخلع

فظللت تنـظر الرماحک شرع

فيمـا عراک و السيوفک قطع

يا من يبدل کــــل يوم ƨǴƷ
مازلت تدفع کــل امــر فادح

بـــابي الوحيد و جيشه متکاثر

اني رضيـــت  ƨǴŞالتنــزع؟

حتي اتي االمـر الذي اليـدفع

يبکي و من شر السالح االدمع

(همان ،ج)17 :3

کردن آن نيستي .اي کسي که در حال حياتات ،هر روز جامهاي نو ميپوشيدي ،اکنون

چگونه راضي شدي جامهاي بپوشي که هرگز کنده نميشود؟ همواره جامهات را ميکندي
و به کسي که ميخواست ،ميبخشيدي؛ وليکن امروز جامهاي پوشيدي که ديگر آن را
نميکني و ديگر نميتواني ،اين آن را به کسي ببخشي .همواره گرفتاريها و بالهاي مردم
را از بين ميبردي تا اين که امروز باليي بر سرت آمد که دور کرده نميشود .اکنون به

حالتي درآمدي که عاجزانه به مرگ مينگري؛ زيرا نه نيزههايت در برابر اين بال نشانه رفته

و نه از شمشيرهايت کاري ساخته است؛ چيزي جلودار مرگ نيست .پدرم فداي کسي باد که
با داشتن سپاه انبوه ،در برابر مرگ ،تنها و بيياور بود و سپاهش جز گريه ،سالحي نداشت؛
هرچند که گريه از بدترين سالحهاست».

وي در رثاي خوله ،خواهر بزرگ سيفالدوله سروده:

مطالعات ادبیات تطبیقی

«تو پيوسته هربال و مصيبت را ميراندي تا اين که امري رخ داده است که قادر به دور
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تخالف الناس حـــتي الاتفاق لــهم

فقيل تخلص نفـــس المـــرء ƨŭƢǇ

و مـــن تفکر فـــي الدنيا و مهجته

اال علي شجب و الخلف في الشـجب
و قيل تشرک جسم المرء في العطب

اقامه الفکر بيــــن العـــجزو التعب

(همان ،ج)224-225 :1

مردم با يکديگر اختالف کردهاند تا جايي که آنها را جز در مرگ همداستاني نيست و حال

آن که در حقيقت همين مرگ نيز اختالف است (حريرچي.)70 :1375 ،

گروهي ميگويند :با مرگ ،روح زنده ميماند( .اين گروه به رستاخيز ايمان دارند) .گروه

ديگر ميگويند :با مرگ ،روح و جسم هر دو از بين ميروند (و اينها ،همان دهرياني هستند
که قائل به قديم بودن جهاناند) .هر کس درباره دنيا و روح بينديشد راه به جايي نميبرد.

( .1انسان طبع ًا نميخواهد دل از دنيا بکند؛  .2انسان نسبت به مرگ و جان دادن وحشت

دارد؛  .3انسان ميداند مرگ امري گريزناپذير است.

نتيجه :هر کس در مسایل فوق بينديشد فکرش به جايي نميرسد و خودش را خسته و
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ناتوان ميبيند (رضایي ،حسنزاده.)264-265 :1389 ،

مرگ چونان راهزني در کمين آدمي نشسته و انسان در کاروان زندگي بشري بدون هيچ

واهمهاي گذر خويش را دنبال ميکند؛ غافل از اينکه روزي اين راهزن دهر بر او يورش

برده ،او را به غارت خواهد برد .متنبي در رثاي خوله ،خواهر بزرگ سيفالدوله ميگويد که
ما از مرگ غافل هستيم؛ در حالي که مرگ در طلب ماست.

مرگ راهزني است که بر طعمهاش وارد شده ،بي آن که کسي دريابد چگونه آمد و چطور

رفت .وي مرگ را دردي بيدرمان دانسته و دردي فراتر از آن نميداند.
در رثای جدهاش سروده است:

و لـــم يسلها اال المــنايا وانما

اشد من السفم الذي اذهب السقما

(همان ،ج)230 :4
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«درد او را چيزي جز مرگ ،درمان نکرد و بيگمان اين درمان ،بدتر از درد بود».

باور متنبي اين است که مرگ سرانجام انسان است و نه تنها سرانجام انسان بلکه

سرانجام هر موجود زندهاي است.

فــــان المنايا غا ƨȇالحيوان

فان يک انسانا مضي لسبيله

(البرقوقي ،1407 ،ج)374 :4

«پس اگر انساني چشم از دنيا فرو بست ،همانا سرانجام هر جنبندهاي مرگ است».
من کل من ضاق الفضاء بجيشه

حتـــــي ثوي فحواه لحد ضيق

(همان ،ج)75 :3

«آن فرمانرواياني که با سپاهيان انبوه ،فراسو و پيرامون برايشان در تنگنا بود ،رخ در نقاب

خاک کشيدند و گوري تنگ و تاريک آنها را در بر گرفت».

(همان ،ج)13 :3

«آثار انسانها مدتي پس از آنها باقي ميماند .سپس فنا و نيستي ،آن آثار را درمييابد و

آنها به دنبال صاحبان خود ميروند».

همگان ازدارا و ندار ،خردمند و بيخرد ،توانا و ناتوان ،نيکوکار و بدکار و باالخره همه و

همه فراروي اجل معين و مرگ مقدر برابرند و مرگ همه را درميربايد و همه دانشمندان را
باور همين است .در اين باره در قران آياتي است:

المصِ ير» (ق.)43/
حن نُحیي َو نُم ُ
«اِنّا نَ ُ
ِيت َو الي َنا َ

ُ
عون» (العنکبوت)57/
«کل نَ ٍ
ُرج َ
الموت ثُم الي َنا ت َ
فس َذاَ ƨُ ǬÈÊƟ
ي ٍء َه ٌ
الک الاّ َوج َهه» (القصص)88/
« ُکل شَ 

ُرجعون» (يونس)56/
«هو يحيي َو ُي ُ
ُ
ميت َو اليه ت َ

مطالعات ادبیات تطبیقی

تتخلف اآلثار عن اصحابها

حيــــنا و يدرکها الفناء فتتبع
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متنبي بر آن است هر زندهاي ،هرچند شيفتۀ جاودانگي باشد ،خواهد ُمرد و اين گونه به

سخنوري ميپردازد:

فقلت لکل حي يـــــوم موت

و ان حرص النفوس علي الفالح

(البرقوقي ،1407 ،ج)287 :1

«پس گفتم هر زندهاي روزي ميميرد؛ گرچه جانها آزمند ماندگاري و رهايياند».

هر انساني از مرگ ناخشنود ميشود؛ چرا که انسانهاي زيادي را نابود و در زير خاک

پنهان کرده است و اين نابودي انسانها و رفتن آنها زير خاک داغي است در دل زندگان ،که

در کشاکش زندگي هميشه در دلهايشان پابرجاست و بيرون نخواهد رفت.

متنبي بر مرگ عزيزان اندوهگين شده و اين گونه داد سخن ميدهد که اي مرگ چه

انسانهايی را نابود و چه ضجههايي را خاموش کردهاي.
غدرت يا موت کم افنيت من عدد
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بمن اصبت و کم اسکت من لجب

(همان ،ج)216 :1

«اي مرگ ،ستم روا داشتي؛ زيرا به کسي آسيب رساندي که با همدستي او چه مردمان

بيشماري را نيست و نابود ،و چه بسيار سپاهيان پر بانگ و فريادي را خاموش ساختيد».

انسان با لختي درنگ در انديشۀ قهرمانان تاريخ ،درمييابد که بين مرگ و قتل هيچ

ناهمساني نبوده؛ بلکه مرگ خود نيز گونهاي قتل است؛ چرا که انسان روزي خواهد مرد .پس
نبايد به زندگي در دنيا فريفته شود و از نبرد و کشته شدن در ميدان کارزار بپرهيزد .مرگ نيز

اگر مردانه و در راه هدفي واال باشد ،شيرين وگوارا است و از آن باکي نيست .انچه از شعر

متنبي درمييابيم ،ترس از مرگ نيست .وي حتي ديگران را بر آن ميدارد تا بر سر دار شوند
و موهاي مردان را افشان و پريشان شده از نبرد ميپسندد (ساکی ،گودرزی.)142 :1388 ،

متنبي بر آن است که انسان وقتي به زمان و گذشت آن ميانديشد ،ميبيند که قتل به

سان مرگ است؛ زيرا در هر دو ،روح از بدن انسان خارج ميشود و انسان از هر دو پرهيز

«مرگ» از دیدگاه ابوالطیّب المتنبّي و...
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اذا مــــا تاملت الزمان وصرفه
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تيقنت ان الموت ضرب من القتل

(همان ،ج)177 :3

«آنگاه که به زمانه و گرفتاريهايش انديشه کنی ،دريابي که مرگ نيز گونهاي از قتل

است».

قهرمانان تاريخ همواره اينگونه انديشيدهاند که هر انساني خواهد مرد و چارهاي جز مرگ

نيست .از اين رو بهانهاي براي واهمه از مرگ نميبينند و شجاعانه به ديدار مرگ ميشتابند
و اگر شجاعانه به ديدار مرگ نشتابند ،از دليران و توانمندان نخواهند بود.

متنبي با اين گمانهزني که چون از مرگ چاره نيست ،ترس از مرگ را سبب ناتواني

ميداند.

واذا لم يکن من الموت بد

فمن العجز ان تکون جبانا

متنبي بر آن است که جوانمرد به ديدار مرگ ميشتابد؛ ولي پستي و زبوني را به جان

نميخرد.

غير ان الفتي يالقي المنايا

کــالحات واليالقي الهوانا

(همان ،ج)372 :4

متنبي دوستدار مرگ زودرس در عزت و گريزان از زندگي ديرپاي در ذلت است و اين

انديشه را اين گونه به نظم ميکشد:

ولحتف في العز يدنو محب

و لعمر يطول في الدل قالي

(همان ،ج)310 :،4

«بسا که مردن در بلنداي عزت و سرافرازي دوستداشتنيتر از زندگي درازمدت در ذلت

و پستي است».

مطالعات ادبیات تطبیقی

(همان ،ج)372 :4
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وي در يکي از بيتهايش ،زندگي را با مرگ برابر ميداند و گمانهزني ميکند که اگر

جواني مستي است و پيري غم و سستي؛ پس زندگي يعني مرگ:
اذا کان الشباب السکرو الشيب

همــا فـــــــالحيا Ƨهي الحمام

(همان ،ج)193 :4

مرگ از نگاه فردوسي

حکيم ابوالقاسم فردوسي در جاي جاي «شاهنامه» يادآوري مينمايد که مرگ سرانجام

انسان است.

اگر چرخ گردون کشد زين تو
سرانجام هر زنده مردن بود
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سرانجام از او بهره خاک است و بس
سرانجام هر دو به خاک اندرند
سرانجام بستر جز از خاک نيست
يکي زود سازد يکي ديرتر
اگر عمر باشد هزار و دويست

سرانجام خشت است بالين تو

(فردوسي ،1382 ،ج)539 :4

خود اين زندگي دم شمردن بود

(همان ،ج)170 :1

رهــــايي نيــــابد از آن روز کــس

(همان)164 :

بـــــه تاريک چاه مغاک اندرند

(همان ،ج)493 :4

از او بهره زهر است و ترياک نيست

(همان ،ج)151 :1

سرانجام بر مرگ باشد گذر

(همان ،ج)117 :1

بجز خاک تيره تو را جاي نيست

(همان ،ج)275 :2
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سخنسراي طوس ،سخنهاي حکيمانه و پندآموزي فراروي مرگ گريزناپذير همگان

دارد .شاعر مرگ را دنبالۀ زندگي و رشد و بالندگي آن و مرتبۀ كمال هستي ميداند .او

در اين انديشه است كه اگر مرگ در عالم جانداران نباشد ،رشتۀ هستي ميگسلد و نظام
زندگي دستخوش از هم پاشيدگي و بينظمي در جهان سايهگستر ميشود .در باور سراينده

«شاهنامه» کسي نميتواند از چنگال مرگ بگريزد و حتي نميتواند لحظهاي زمان رخداد
آن را پيش و پس کند .چنان که ميدانيم اين همان باور است که کتاب آسماني ما قرآن بر
آن تاکيد ورزيده است .وقتي شنگل ،بهرام گور را به جنگ کرگدن ميفرستد ،يارانش وي

را از اين کار برحذر ميدارند و از احتمال کشته شدن او در اين پيکار سخن ميگويند .بهرام

در پاسخ ميگويد(سرامی:)607 :1388 ،

چنــين داد پاسخ که يزدان پاک
به جاي دگر مرگ من چون بود

مرا گر به هندوستان داد خاک

کـه انديشه ز اندازه بيرون بود

بار ديگر نيز که شنگل از او مي خواهد تا با اژدها دراويزد ،پاسخ وي به ياران که مي

کوشند او را از اين کار باز دارند ،چنين است:

از ديدگاه فرزانه طوس ،مرگ با زندگي ،پيوندي تنگاتنگ و ناگسستني دارد و مرگ را

ادامۀ زندگي ميداند .به اعتقاد شاعر ،مصلحت پروردگار يگانه چنين است كه تمامي جانداران
روي زمين ،از آن جمله آدمي ،از چنگال بيامان و زورمند مرگ در امان نباشند .گريز از دست
مرگ در توان هيچ موجودي نيست .هر پديدهاي كه به وجود آمده الزام ًا محكوم به مرگ

و بيچون و چرا مجبور به مردن است .مرگ مقام ،ثروت ،قدرت ،دانش و خرد نميشناسد.

توانا ،ناتوان ،دارا ،نادار ،شاه ،فقير ،خوب و بد ،همه و همه ،طعمۀ مرگ هستند .سرانجام نيز
جويبار زندگي به درياي مرگ سرازيرشدني است .مرگ بقا و رشددهنده زندگي است و بدون

مرگ زندگي امكان ندارد.

مطالعات ادبیات تطبیقی

(فردوسي ،1382 ،ج)423 :7

19

مطالعات ادبیات تطبیقی ،شمارة 20

اگر تاج ساييم و گر خود و ترک

رهــــايي نيابيم از چنگ مرگ

(همان ،ج)439 :4

فرزانه طوس ،مرگ را در سرتاسر زندگي به يادمان ميآورد و اين نکته را به ما گوشزد

ميکند که چراغ عمر هر زادهاي با تندباد مرگ خاموش خواهد شد و ساز و نهاد جهان بر آن
است که سرانجام هر زايشي ،بهرهمندي از بستر خاک و باليني خشت باشد.
جهان را چنين است ساز و نهاد

فردوسي انسان را فرزند خاک ميخواند:
ز خاکيم و ما خاک را زادهايم

که جز مرگ را کس ز مادر نزاد

(همان ،ج)223 :1

ز بيچــــارگي تن بدو دادهايم

(همان ،ج)346 :3

فردوسي نيز هشدار ميدهد که تو شادان دل هستي؛ در حالي که مرگ چون شير ژيان

در طلب تو نشسته است:
20

تو شادان دل و مرگ چنگال تيز

نشسته چو شير ژيان در ستيز

(همان ،ج)283 :2

شاعر بلندمرتبه و تواناي توس به فرجام کار از زبان دانشمندان میپردازد و ميسرايد:

چو داني که از مرگ خود چاره نيست

جهان را به کوشش چو جويي هـمي

ز پيــري بتـــــر هيچ پتياره نيست

گــل زهـــــر خيره چو بويي همي

وي ميگويد که مرگ را نتوان از جان و تن دور کرد:
نه مرگ از تن خويش بتوان سپوخت

(همان ،ج)360 :3

نه چشم زمان کس به سوزن بدوخت

(همان ،ج)59 :1

شاعر ،سرانجام كار ،قهرمان داستان خود اسكندر را نيز به دريافت اين راستي آشکار وادار

«مرگ» از دیدگاه ابوالطیّب المتنبّي و...

CLQ

ميسازد .به او ميفهماند كه مرگ بيدرمان و گريزناپذير است و كسي را از پنجۀ زورمند

و تواناي آن رهايي نشايد؛ به طوري كه از زبان خود اسكندر نيز در هنگام جان دادن به
مادرش چنين مينويسد:

تو از مرگ من هيچ غمگين مشو

هران كس كه زايد بيايدش ُمـرد

كــه اندر جهان اين سخن نيست نو

اگـــر شـهريار اسـت اگــر مرد فرد

(همان)513 :

وقتي رستم با تير اسفنديار زخمي ميشود ،زال بر زخم وي مرهم مينهد .رستم سرگذشت

خود با اسفنديار را براي او بازگو ميکند و ميگويد :اگر شب نميشد ،من از چنگ آن اژدها
نرستمي .اکنون هم ندانم که خواهم مرد يا نه؟ زال پاسخ ميدهد :اي پسر ،اين پند را گوش
کن که:

همه کارهاي جهان را در است

مگر مرگ کان را در ديگر است

فردوسي نيز به اين مطلب اشاره ميکند که چارهاي از مرگ ندارم .پس اگر مرگم فرا

رسد از آن باکي ندارم (همان ،ج.)231 :2

و نيز از زبان رستم ميگويد :چون سرانجام انسان جز خاک نیست؛ پس مرا از کشته

شدن باکي نيست.

چنين گفت رستم کزين باک نيست

که آخر سرانجام جـــز خاک نيست

(همان ،ج)109 :1

ديدگاه فردوسي اين است که فرقي ميان اين که انسان با مرگ طبيعي از بين برود و يا

اين که کشته شود ،وجود ندارد.

وفــــــا با سپهر روان اندکيست

زمانه به مردن به کشتن يکي است

(همان ،ج)181 :5

مطالعات ادبیات تطبیقی

(همان ،ج)295 :3
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رهــــا نيست از مرگ ّپران عقاب

چه در بيشه شير و چه ماهي در آب

(همان ،ج)441 :4

فردوسي نيز بر اين نکته اشاره دارد که چه کشاورز و چه پادشاه هر دو در پيش مرگ

برابرند و هيچ فرقي با هم ندارند« .همه باید راه سفر در پیش گیرند؛ شاه و گدا ،دارا و ندار،

باسواد و بیسواد ،نامدار و بینام» (رنجبر.)331 :1369 ،
اگر شهرياري اگر زيردست

جز از خاک تيره نيابي نشست

(فردوسی ،1382 ،ج)380 :3

وقتي دژخيم به فرمان اردشير بابکان ،اردوان را گردن ميزند ،چنين ميخوانيم:
چنين است کردار اين چرخ پير

اگــــر تا ستاره برآرد بلــــند

چه با اردوان و چه با اردشير
سپارد هم آخر به خاک نژند

(همان ،ج)135 :7

خسرو پرويز در پاسخ فرزند خويش شيرويه که خراد و اشتاد را به نزد وي فرستاده است
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تا او را از بابت گناهان گذشته نکوهش کنند ،چنين ميگويد:
بميرد کسي کو ز مادر بزاد

ز کيخسرو آغاز تا کيقباد

اين ابيات نيز همگاني بودن مرگ را تصريح ميکنند:

(همان ،ج)273 :9

چه ديني چه اهريمني بدپرست

ز مرگاند بر سر نهاده دو دست

نـــزايد جــز از مرگ را جـانور

سراي سپنج است و ما بر گذر

اگر تاج ساييم و گر خود و ترک

(همان ،ج)303 :8

رهــايي نيابيم از چنگ مرگ

(همان ،ج)293 :8

در جاي ديگر انسان را مخاطب قرار ميدهد که چه در ناز و نعمت و چه در رنج و نقمت،

«مرگ» از دیدگاه ابوالطیّب المتنبّي و...

خواهي مرد:

چه با رنج باشي چه با تاج و تخت

چنيـــن است هــرچند مانيم دير
فردوسي در بيت دیگر ميگويد:

هر آن کس که زايد ببايدش مرد

CLQ

ببــــايدت بستن به فرجام رخت

نــــه پيــل سرافراز ماند نه شير

(همان ،ج)68 :4

اگر شهريار است و گر مرد خرد

(همان ،ج)367 :3

فراروي مرگ فرارسيده ،چاره سر فرونهادن است و راهي ديگر نيست؛ يعني تن دردادن

به خواست پروردگار ،خرسندي و رضاست .فردوسي در موارد متعدد به مخاطب اثر خويش

پيشنهاد ميکند راه نيکي و نيکوکاري پيش گيرد و کار خود را به خدا واگذارد و مطمئن باشد

که خوبي او بيپاداش نخواهد ماند (سرامي.)609 :1388 ،
ميگويد:

تــــو را يار کردارها باد و بـــس

يله کن ز چنگ اين سپنجي سراي

کـــه بــــاشد دو گيتيت فريادرس

که پرمايهترين زين تو را هست جاي

(فردوسي ،1382 ،ج)391 :9

او رمز شکيبايي فراروي مرگ را تابش نور ايمان بر دل ميداند که پيامد آن پذيرش

بر حق بودن مرگ و هراس به دل راه ندادن از اين داد ايزدي است .او مرگ را داد قلمداد
ميکند و شيون و فرياد در برابر آن را ناپسند ميشمرد:
اگر مرگ داد است ،بيداد چيـــست؟

چنان دان که داد است و بيداد نيست

ز داد ايـن همه داد و فرياد چيست؟

چــــو داد آمدش جاي فرياد نيست

(همان ،ج)169-170 :2

مطالعات ادبیات تطبیقی

به هنگام گزارش پادشاهي پورانداخت ،پس از بيان همگاني بودن و ناگزيري مرگ،
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او با يادآوري دل شستن از مهر سپنجيسراي ،بر اين نکته پافشاري ميکند که فرجام

همۀ جانداران ،رهايي جان از زندان تنشان است و اين امر ،از چرخش روزگار جلوگيري

نميکند .بنابراين نبايد پنداشته شود که با از ميان رفتن يک فرد ،همه روي گيتي پر خاک
ميشود و زندگاني بيمعني .شاعر از اين انديشۀ تابناک و نگاه قطعي خود به يك دستاورد

فراگیر میرسد و هشدار ميدهد كه اي فرزندان بشر آگاه باشيد و با چشم دل به رويدادها
بنگريد .حتي اسكندر مقدوني با آن همه زور و زر ،امكان ،قدرت ،نيرو و توان ،از دست مرگ،
آن هم مرگ نابهنگام نتوانست رهايي يابد؛ ناگزير فراروي نيروي پايانناپذير پروردگار زانوي

تسليم به زمين زد.

در اين صورت ميگويد که برخي از شما چه نابخرد كساني خواهيد بود كه از اين حادثه

درس عبرتي نگيريد و مرگ حتمي و ناگزير را در برابر ديدگان خود نبينيد.

فردوسي با يادآوري اين نکته به ما ميفهماند که قهرمانپروري و وابستگي بيچون

و چرا به يک شخص ،کاري ناپسند است و از خردورز و بزرگراي به دور است که چنين
24

بينديشد:

چنين است رسم سراي ســــپنج

ســـرانجام نيــک و بدش بگذرد

گهي ناز و نوش و گهي درد و رنج
شکـــارست مرگش همي بشکرد

(همان ،ج)138 :2

از اين روست که فردوسي در جاي جاي «شاهنامه» ،ما را از کينجويي و خونريزي و

ماديگري و بدخويي بازميدارد و به ما ميگويد:
چو بستر ز خاک است و بالين ز خشت

کـــه هرچند چــــرخ از برش بگذرد

درخـــتي چــــرا بـــايد امروز کشت؟
تنـــش خــــــون خورد بار کين آورد

(همان ،ج)98 :1

فردوسي برخي از نشانههاي مرگ را بازگو ميكند .و با تمهيد مقدماتي فرارسيدن آن را

CLQ

«مرگ» از دیدگاه ابوالطیّب المتنبّي و...

بيان ميدارد .او پيري و موي سپيد را عالئم ظاهري و پيامآور مرگ ميخواند و اين نشانهها
را يك هشدار و بيدارباش به انسانها ميشمارد.
پيام است از مرگ موي سپيد

به بودن چه داري تو چندين اميد

وي همچنين مردن به نام را بر شکست خوردن از دشمن برتري ميدهد:
چنين گفت موبد که مردن به نام

او زندگي در ذلت را نميپذيرد:

مرا کشتن آسانتر آيد ز ننگ

(همان)504 :

بــه از زنده دشمن بر او شادکام

(فردوسي ،1382 ،ج)463 :4

اگر باز مانم به سختي ز جنگ

(همان ،ج)312 :3

در جاي ديگر ميگويد :مرگ براي سروران بسي آسانتر از بندگي و فرمانپذيري
مرا مرگ بهتر از اين زندگي

که ساالر باشم کنم بندگي

همچنين مرگ را بر نام و ننگ برتری مینهد و اين گونه ميسرايد:
مرا سر نهان گر شود زير سنگ

(همان ،ج)37 :1

از آن به که نامم برآيد به ننگ

(همان ،ج)1509 :3

فردوسي در جاي ديگر از اين که روزگار انسانها را در زماني که در بزم و شادي هستند

به ماتم مينشاند اندوهناک شده ،اين گونه بيان ميدارد:
چنين است گردنده کار جهان

که ماتم کند سور را در زمان

(همان ،ج)404 :3

فردوسي ميگويد :انسان از فرتوتي و کارافتادگي اعضاي بدنش ،که ناشي از پيري است،

مطالعات ادبیات تطبیقی

است.
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به ستوه آمده ،آرزوي مرگ ميکند و از خدا ميخواهد که او را نزد خود ببرد؛ زيرا وي ديگر

توان زندگي در اين دنيا را ندارد.

اگر خود بماني بـــه گيـــتي دراز

ز رنج تن آيــد بـــه رفتـــن نياز

گـــراني درآيد تو را درد و گــوش

نه تن ماندت بر يکي سان نه هوش

بدانگه کــه خم گيردت يال پشت

نبينـــــي به چشم و نپويي به پاي

مرا پيش خود بـــر به زودي نه دير

بجــز بــاد چيزي نداري به مشت

بگویي بـــه بــانگ بلند اي خداي

که گشتم من از خــاک تاريک سير

(همان ،ج)214 :2

فردوسي اندوه خويش را از مرگ اين گونه بيان ميدارد که جهان تا جهان بوده است

بسي داغ بر دل هر کسي نهاده است و اين يک پديدۀ نو نيست:
جهان را بسي هست زينسان به ياد
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بـــسي داغ بــر جان هر کس نهاد

(همان ،ج)599 :2

نتيجه

پس از واکاوی سرودهای دو سرایندۀ نامدار تازی و پارسی به باورهایشان درباره «مرگ»

دست مییابیم و در مواردی با نگاهی مانند آن دو روبرو میشویم .متنبي براي انديشههاي
خويش به واکاوي بخردانه و گسترده ،آن چنان که شأن فالسفه است ،نميپردازد؛ ولي
خود بدانها سخت باور دارد و آنها را به راستي جايگيرشده ميپندارد .بسا ميشود که اندک
بنمايهاي در سان شيوايي و رواني براي پابرجايي بنيانهاي آنها ارائه ميدهد تا بگويد که

به طور باورپذيری درستي آنچه را گفته شده است ،پذيراست« .اين را هم بايد در نظر داشت
که ذوق شعري متنبي از معلومات و فرهنگ ادبي و فلسفي و اخالقي او بيشتر است» (انوار،

 .)25 :1380متنبی به سبب عدم بهرهمندی از عاطفۀ جوشان و توان روحی ،وانگهی فزونی

«مرگ» از دیدگاه ابوالطیّب المتنبّي و...
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پیشامدهای ناگواری که در زندگی خود دیده است به بازگشایی فلسفۀ بدبینانه درباره مرگ
میپردازد .از آنجا که خوی شاعر فزونخواهي و جاهپرستي و سرکشي است ،فلسفۀ او هم
هرچه هست بزرگداشت قدرت و پاسداشت آن است .او در پی سروری و ساالری بود .آنگاه
که در برآوردن خواسته و آرزویش با ناکامی روبرو میشد ،آن را دستپخت روزگار یا مردم

آن میدانست؛ از این رو سخت خشمناک میشد و از بددلیها و فرومایگیهای اطرافیانش
بیزار شده ،به کوچک شمردن مردم زبان میگشود؛ در نتیجه به خود کمتر اجازه میداد ،آن
سان که سزاوار است به ماهیت راستین مرگ پرداخته ،به آگاهی دادن مردم دل سپرد؛ «در

حالي که انديشۀ فردوسي در سرودههاي پندآموزش بر اين است که آدمي به زدايش درون

خود بپردازد و به خوي ستوده گرايد» (شوقی« .)148 :1350 ،شاهنامه» جاودان فردوسي

سرشار از نکات پندآموز راجع به مرگ است .بزرگ مرد ادب پارسي در جاي جاي اين گنجينۀ

ژرفبینانهتر از متنبی است .متنبی «مرگ» را در برابر زندگی میداند و فردوسی آن را در
کنار زندگی و به دنبال آن و بر این باور است که زندگی با مرگ معنا پیدا میکند و کامل

میشود .سخنسرای پارسی ،مرگ را یکی از نمادهای فلسفۀ آفرینش دانسته ،موجب رشد

و بالندگی زندگانی و مرتبۀ کمال هستی میداند .وی پیوند مرگ را با زندگی تنگاتنگ و
ناگسستنی میداند .بنا بر باور متنبی آنگاه که سختیهای زندگی بر انسان یورش میآورد و

او را دچار رنج و دشواری میسازد ،باید آرزوی مرگ کرد:
کفي بک داء ان تري الموت شافيا

و حسب المنايا ان يکن امانيا

(البرقوقی ،1407 ،ج)417 :4

«همين درد تو را بس ،که مرگ را درمان آن بداني و همين ناراحتي و مصيبت بس ،که

مرگ را آرزو کني».

در حالی که فردوسی فراروی نامالیمات زندگی ،انسان را به شکیبایی و آرامش فرا
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سترگ به يادآوري آموزههاي نيکمنشانه پرداخته است .نگاه فردوسی به «مرگ» همواره
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میخواند و رمز پیروزی و کامیابی در زندگی را پرهیز از بیتابی میداند.
شکیبایی و رای و هوش و خرد

هــــــژبر ژیان را به دام آورد

(فردوسی ،1382 ،ج)118 :1

متنبی از آنجایی که رزمآور بوده و تن به دریای نبرد میزده ،و با این پندار که مرگ

طومار زندگانی را در هم میپیچاند ،نزد وی پسندیدهتر است که این مرگ در رزمگاه و

در چکاچک تیغ و سنان و برق شمشیرها رخ دهد .متنبی بر این باور است که اگر مرگ

سرنوشت انسان است پس بهتر که در اوج مهتری و سروری بمیرد .ولی فردوسی برای
بیداری مردم و از سر دلسوزی و برای پاالیش روح و روان همگان یادآور مرگ و آگاهی
دادن به آن است تا همگان در اندیشۀ آغاز و فرجام جهان باشند و در پندار و گفتار و کردار

به نیکی گرایند .از گناه و آزار و رنجاندن دیگران به دور باشند و همواره خیراندیش و خیرخواه
باشند .چنين بزرگ مردي با چنين دانش و گسترۀ آگاهي از خوب و بد جهان در بسياري از

گفتههايش به مرگ ميانديشد .هرگز اين راستي هميشه جاويد را از ياد نميبرد .همواره در
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گفتههايش پس از سپاس از يزدان پاک به سرانجام کار خويش نيم نگاهي مياندازد .مرگ
را در برخي موارد در اين آشفته بازار راه نجات ميپندارد.

قدری از این دگرماني و ناهمگونيها ،برآمده از بايستههاي زمانۀ دو سراينده بلندآوازه

است .در مواردی چشماندازشان به زندگي و مرگ یکسان است .از جمله ديدگاههاي يکسان
ميان دو سراينده نامي عبارتند از -1 :مرگ با عزت به از زندگي با ذلت؛  -2مرگ همه جا

و همه وقت در کمين نشسته است؛  -3مرگ سرانجام آفريدگان است؛  -4ناچاري فراروي

مرگ و تن دردادن بدان؛  -5با دانستن واقعيت مرگ باز هم به طور طبيعي از پيشامد آن
اندوهناک و ناالن شده؛  -6پذيرش مرگ و نهراسيدن از آن؛  -7ميان مرگ طبيعي و قتل

شکافي نيست؛  -8زندگان روزي سايۀ سهمگين مرگ را خواهند ديد؛ -9گذر دوران در
مرحلهاي يا تنگناهايش آرزوي مرگ را فراروي ديدگان آدميان نمايان ميسازد.
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