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نگاهی به مثل
«از مرگ خود چارهای نیست»
در آیینۀ ادب فارسی و عربی
وحید سبزیان پور

*

از بدیهیترین مضامینی که ش��اعران و گویندگان بس��یار به
آن پرداختهاند ،درماننداش��تن درد مرگ است .این مضمون
با تعبیرهای متفاوت و ش��اعرانه در ادب فارسی و عربی دیده
میشود؛ به گونهای که دهخدا ( )157-150 :1352در امثال
و حک��م ذیل «از مرگ خود چاره نیس��ت» بیش از  200بیت
ش��عر و ضرب المثل با این مضمون نقل کرده اس��ت .سؤال
اساسی این است که چه کسی در درمانناپذیری مرگ تردید
دارد؟ و ای��ن همه تأکید برای قطعیب��ودن مرگ چه معنایی
دارد؟
نکته دیگر اینکه چرا ش��ارحان و صاحبنظران متون ادب
فارس��ی ،در آثار خود ،این مضم��ون را برگرفته از منابع عربی
میدانند؛ از جمله ،محفوظ ( )258 :1336این مصراع از متنبی:
بيب :داروی مرگ هر پزشکی را عاجز
الم ِ
وت ُ ك َّل َط ِ
« َو أَعيا َدوا ُء َ
کرد» را منبع الهام س��عدی در این مصراع از گلس��تان« :که در
طب ندیدند داروی موت» دانسته است .در جایی دیگر (همان،
 )279ای��ن بیت متنب��یَ « :وما أَ َح ٌد ُ يخَ لَّ ُد ف��ي َالبرايا  /بَ ِل ال ُدنيا
تَ ُ
وال :کس��ی از م��ردم جاودان نمیماند؛ بهیقین دنیا
ؤول إِلى َز ِ
در حال نیس��تی است» را با این بیت از بوستان «جهان ای پسر
ملک جاوید نیس��ت  /ز دنیا وفاداری امید نیست» مقایسه کرده
مان بِباق:
حی علَی ال ّز ِ
است .همچنین این عبارت عربی َ
«لیس ٌّ
هیچ زنده ای در زمانه باقی نمیماند» را منبع الهام س��عدی در
این بیت دانسته است« :نبودست تا بوده دوران گیتی  /به ابقای
ابنای گیتی مع ّود» (همان.)157 :
یوسفی ( )256 :1368و خزائلی ( )124 :1363نیز مصراع
مذکور از متنبی را برای توضیح یک بیت از بوس��تان س��عدی
آوردهاند .خزائلی در شرح این بیت از بوستان« :رمقماندهای را

که جان از بدن  /برآمد چه س��ود انگبین در دهن» ،این بیت از
متنبی را هممضمون دانس��ته استَ « :ك َ
طوب
الرجا ُء م َِن الخُ ِ
يف َ
��بن ف َِّي َمخال ِبا»( .همان349 ،؛ یوسفی،
َتخَ لُّص ًا  /مِن بَع ِد ما أَنشَ َ
.)260 :1368
دامادی ( 45 :1379و  )331دو بیت عربی زیر (منسوب به
امیرالمؤمنین) را با یک بیت فارسی مقایسه کرده است:
��وت أَفِـ��ر  
الم َ
��ي م َ
أَي َ
ِ��ن َ
 يو َم َّ
 ي��و َم َق��دِر
 يق�� ِد ُر أَو َ
َي��و َم ال َ
ـ��د َر ال أَ ر َه ُـبـ�� ُه  
َيـ��و َم مـ��ا ُق ِّ
الح�� َذر
َو إِذا ُق ِّ
 ينـجـ��ي َ
��د َر ال ُ
ترجمه:
از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست  
روزی کهقضاباشدوروزیکهقضانیست
(مقایسه کنید با دهخدا)84 :1352 ،

بهدرس��تی معلوم نیس��ت که هدف خزائلی ،یوسفی ،دامادی،
محفوظ و ...از آوردن این ش��واهد چیس��ت .آیا سعدی و دیگر
ش��اعران فارس��یزبان در چارهناپذیری مرگ تردید داشتهاند
که این مضمون را از ش��اعران عرب گرفتهاند؟ بدیهی اس��ت
که هدف محفوظ ،نش��اندادن تأثیرپذیری س��عدی از متنبی
اس��ت زیرا این کتاب را به همین منظور نوشته است اما معلوم
نیست که صاحبنظران فارس��یزبان ،از آوردن شواهد عربی
چه منظوری دارند.
به اعتقاد ما تأکید بر حتمیت مرگ ،در متون دینی ،اخالقی
و حکمی معنایی ثانوی دارد و آن هشدار به غافالن و سرمستانی
است که گمان میکنند برای همیشه در این دنیا زندگی میکنند
1
و حد و مرزی برای زیادهخواهی و ستم به دیگران نمیشناسند.

* .دانشیار دانشگاه رازی wsabzianpoor@yahoo.com  /
ٌ
جهل (توحيدي ،بيتا .)641 ،2/3 :ترجمه« :تكيه به دنيا
كون علَي ال ّدنيا معما نعاين م َِن الموتِ
 .1از قراینی که این ادعا را تأیید میکند س��خن بزرگمهر اس��ت :ال ُّر ُ
ِّ
فان في كثر ِة
الموت
العاقل أن يذ ُك َر
با ديدن مرگ نوعي ناداني اس��ت ».ابنمس��کویه (بیتا )70 :از ایرانیان نقل کرده اس��ت« :و علَي
في كل يو ٍم و ليل ٍة مراراً َّ ...
َ
ِ
ذك ِر الموتِ عصم ًة م َِن االشر و أمان ًا م َِن الهلع :بر عاقل الزم است که شب و روز بهکرات به یاد مرگ باشد ...زیرا کثرت یاد مرگ مانع کبر و حرص میشود».
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این مضم��ون در ایران باس��تان س��ابقهای طوالن��ی دارد.
ممکن اس��ت اش��اره به سرچش��مههای ایرانی این مضمون
برای برخ��ی خوانندگان بیمعنی و بیفای��ده جلوه کند ولی
در جایی که محفوظ با اس��تناد ب��ه چنین مضامین عمومی و
همگانی ،س��عدی را متأثر از متنب��ی میداند و صاحبنظران
این مرز و بوم هم همین راه را میروند ،ارائۀ ش��واهد مذکور
الزم مینماید تا دس��تکم رش��تۀ باریکی از فرهنگ و ادب
ایران باس��تان در فضای مهآلود ادب تطبیقی مشخص گردد.
از دیگر س��و ،اگر قرار اس��ت س��عدی از متنبی متأثر باشد
چرا نمیتوان ادعا کرد متنبی که ش��اعر دورۀ عباسی و روزگار
حاکمیت فرهنگ ایرانی اس��ت ،از اندیش��ههای ایرانی که در
منابع عربی منعکس شده متأثر شده است؟
نشانههای این مضمون در ايران باستان
ُ .1س��ئ َِل أنوش��روان :و ما الذی ال حيلة له؟ فقال :حيلة الموت
(ابن قتيبة ،بیتا .)395/1 ،ترجمه :از انوشروان پرسيده شد :آن
چيست كه گريزی از آن نيست؟ گفت :مرگ.
« .2یکی مژده آورد پیش انوشروان عادل که خدای تعالی فالن
2
دشمنت برداشت .گفت :هیچ ش��نیدی که مرا فرو گذاشت؟»
(سعدی)83 :1387 ،
 .3ابشيهي ( )501/ 2 ،1421و زمخشري ()137/5 ،1412
نق��ل کردهاند« :ش��هري را در فارس فت��ح كرديم .به غاري
وارد ش��ديم كه در آن تخت��ي از طال بود ،مردي روي تخت
نشس��ته و باالي س��رش اين نوش��ته بود :أنا به��رام مل ُِك
فارس ،كنت أغناهم بَطش�� ًا ،و أقساهم قلب ًا ،و أطولُ ُهم أم ً
ال،
ُ
َ
الملوك ،و
و
قتلت
ِكت البال َد ،و ُ
أحرص ُهم َعلَ��ی الدُّنيا؛ قد َمل ُ
ُ
األموال ما
جمعت م َِن
��ر َة و
م��ت
َ
ُ
الجيوش و ُ
َه َز ُ
ِ
أذللت َ
الجباب ِ َ
الموت
جمع ُه أح ٌد قبلي ،و لم أس�� َتطِ ع أن أف َتدي ب ِ ِه م َِن
ِ
لَ��م َ ي َ
إذن   ُ�� ِز َلب��ي».
ترجمۀ عبارت عربی« :من بهرام ،ش��اه ايران هس��تم .من
غنيترين ،خش��نترين ،آرزومندترين و حريصترين ش��اهان
نس��بت به دنيا بودم .حاكم بر كشور شدم ،پادشاهان را كشتم،
س��پاهيان را شكس��ت دادم ،بزرگان را ذليل كردم و اموالي به

دست آوردم كه هيچكس به دست نياورده بود ولي هنگامي كه
مرگ به من نزديك ش��د نتوانس��تم آن را بخرم ».بدیهی است
وجود چنین پندی بر س��نگ قبر ،به منظور هش��دار به زندگان
3
نوشته شده است.
دو ش��اهد باال و ش��واهد زیر از متون پهلوی نشاندهندۀ
رواج و شهرت این مضمون در ایران باستان است:
«هرچه اندر زمان ،اگر صد س��ال هم زیست ،سپس راه به
پل آمد ».منظور رس��تاخیز و گذر از پل چینود اس��ت( .عریان،
)114 :1371؛ «مرگ را چاره نیس��ت( ».همان ،85 ،از پندهای
ایرانیان)؛ «جز سوش��یانس و آن هفت کی ،همه کس میرایند».
(همان.)88 ،
از نکات قابل تأمل دیگ��ر اینکه با وجود آیاتی از قرآن
کریم مث��ل ُّ
«کل َمن علَیها ف��ان»« ،أی َنما تَکون��وا ُید ِر ُ
کک ُم
بروج ُمشَ یَّدة» و ُّ
نفس ذائق ُة الموت»
ُ
«کل ٍ
الموت ولَو ُکن ُتم فی ٍ
و پیش��ینۀ این مضمون در اش��عار جاهل��ی ،احادیث و امثال
ع��رب به چه س��بب میدان��ی (  )269/2 :2003ضربالمثل
ِّ
حي أجل :برای هر زنده ای مرگی اس��ت ».را از امثال  
«لكل ٍّ
غیر عربی و نوخواسته (مولد) دانس��ته است .بعید نمینماید  
با وجود تأکید بس��یاری که در ایران باستان بر این مضمون
وجود داش��ته ،این ضربالمثل از طری��ق ترجمههای متون
پهلوی به ادب عربی منتقل شده و در شمار امثال مولد قرار
گرفته باش��د .به ع�لاوه با توجه به اینک��ه پندهای اخالقی
در ای��ران باس��تان جنبه دین��ی و نوعی الت��زام عملی برای
حف��ظ نظام اجتماعی داش��ته ،گمان غالب بر این اس��ت که
تأثیر گس��تردۀ این مضمون در اشعار ش��اعران فارسیزبان
پیش��ینهای فرهنگ��ی و تاریخی در نوع نگ��رش ایرانیان به
دنیا  داش��ته   باش��د.
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