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نگاهی به مثل 

»از مرگ خود چاره�ای نیست«

در آیینۀ ادب فارسی و عربی

وحید سبزیان پور*

ــیار.به. ــاعران.و.گویندگان.بس از.بدیهی.ترین.مضامینی.که.ش

ــتن.درد.مرگ.است..این.مضمون. آن.پرداخته.اند،.درمان.نداش

ــاعرانه.در.ادب.فارسی.و.عربی.دیده. با.تعبیر.های.متفاوت.و.ش

می.شود؛.به.گونه.ای.که.دهخدا.)1352:.150-157(.در.امثال.

ــت«.بیش.از.200.بیت. ــم.ذیل.»از.مرگ.خود.چاره.نیس و.حک

ــت..سؤال. ــعر.و.ضرب.المثل.با.این.مضمون.نقل.کرده.اس ش

اساسی.این.است.که.چه.کسی.در.درمان.ناپذیری.مرگ.تردید.

ــودن.مرگ.چه.معنایی. ــن.همه.تأکید.برای.قطعی.ب دارد؟.و.ای

دارد؟.

ــارحان.و.صاحب.نظران.متون.ادب. نکته.دیگر.اینکه.چرا.ش

ــون.را.برگرفته.از.منابع.عربی. ــی،.در.آثار.خود،.این.مضم فارس

می.دانند؛.از.جمله،.محفوظ.)1336:.258(.این.مصراع.از.متنبی:.

.َطبیِب:.داروی.مرگ.هر.پزشکی.را.عاجز. »َو.أَعیا.َدواُء.الَموِت.ُکلَّ

ــتان:.»که.در. ــعدی.در.این.مصراع.از.گلس کرد«.را.منبع.الهام.س

طب.ندیدند.داروی.موت«.دانسته.است..در.جایی.دیگر.)همان،.

ــي.الَبرایا./.بَِل.الُدنیا. ــی:.»َوما.أََحٌد.ُیَخلَُّد.ف ــن.بیت.متنب 279(.ای

ــردم.جاودان.نمی.ماند؛.به�یقین.دنیا. ــی.از.م تَؤوُل.إِلى.َزواِل:.کس

ــتی.است«.را.با.این.بیت.از.بوستان.»جهان.ای.پسر. در.حال.نیس

ــت./.ز.دنیا.وفاداری.امید.نیست«.مقایسه.کرده. ملک.جاوید.نیس

.علَی.الّزماِن.بِباق:. است..همچنین.این.عبارت.عربی.»لیَس.حیٌّ

ــعدی.در. هیچ.زنده.ای.در.زمانه.باقی.نمی.ماند«.را.منبع.الهام.س

این.بیت.دانسته.است:.»نبودست.تا.بوده.دوران.گیتی./.به.ابقای.

ابنای.گیتی.معّود«.)همان:.157(.

یوسفی.)1368:.256(.و.خزائلی.)1363:.124(.نیز.مصراع.

ــعدی. ــتان.س مذکور.از.متنبی.را.برای.توضیح.یک.بیت.از.بوس

آورده.اند..خزائلی.در.شرح.این.بیت.از.بوستان:.»رمق.مانده.ای.را.

ــود.انگبین.در.دهن«،.این.بیت.از. که.جان.از.بدن./.برآمد.چه.س

ــته.است:.»َکیَف.الَرجاُء.ِمَن.الُخطوِب. متنبی.را.هم.مضمون.دانس

.َمخالِبا«..)همان،.349؛.یوسفی،. ــبَن.ِفيَّ صًا./.ِمن.بَعِد.ما.أَنَش
تََخلُّ

..)260.:1368

دامادی.)1379:.45.و.331(.دو.بیت.عربی.زیر.)منسوب.به.

امیرالمؤمنین(.را.با.یک.بیت.فارسی.مقایسه.کرده.است:.

ــر.. أَِفـ ــوَت. الَم ــَن. ِم . ــيَّ َیوَم أَي.

ــِدر. َق ــوَم. َی أَو. ــِدُر. َیق ال. ــوَم. َی

ــُه.. رَهـُبـ أَ ال. . َر ــدِّ ُقـ . ــا مـ . ــوَم َیـ

ــَذر. الَح ــي. ُینـجـ ال. َر. ــدِّ ُق إِذا. َو.

ترجمه:.

از.مرگ.حذر.کردن.دو.روز.روا.نیست..

روزی.که.قضا.باشد.و.روزی.که.قضا.نیست.

)مقایسه.کنید.با.دهخدا،.1352:.84(.

ــت.که.هدف.خزائلی،.یوسفی،.دامادی،. ــتی.معلوم.نیس به.درس

ــت..آیا.سعدی.و.دیگر. ــواهد.چیس محفوظ.و....از.آوردن.این.ش

ــی.زبان.در.چاره.ناپذیری.مرگ.تردید.داشته.اند. ــاعران.فارس ش

ــت. ــاعران.عرب.گرفته.اند؟.بدیهی.اس که.این.مضمون.را.از.ش

ــعدی.از.متنبی. ــان.دادن.تأثیرپذیری.س که.هدف.محفوظ،.نش

ــت.زیرا.این.کتاب.را.به.همین.منظور.نوشته.است.اما.معلوم. اس

ــی.زبان،.از.آوردن.شواهد.عربی. نیست.که.صاحب.نظران.فارس

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.می.کنند.برای.همیشه.در.این.دنیا.زندگی.می.کنند.

و.حد.و.مرزی.برای.زیاده.خواهی.و.ستم.به.دیگران.نمی.شناسند.1.

.wsabzianpoor@yahoo.com../.دانشیار.دانشگاه.رازی..*

کوُن.علَي.الّدنیا.معما.نعاین.ِمَن.الموِت.جهٌل.)توحیدي،.بي.تا:.2/3،.641(..ترجمه:.»تکیه.به.دنیا. ــت:.الرُّ ــخن.بزرگمهر.اس 1..از.قراینی.که.این.ادعا.را.تأیید.می.کند.س

.في.کثرِة. .یوٍم.و.لیلٍة.مراراً.....فانَّ ــت:.»و.علَي.العاقِل.أن.یذُکَر.الموَت.في.کلِّ ــکویه.)بی.تا:.70(.از.ایرانیان.نقل.کرده.اس ــت.«.ابن.مس با.دیدن.مرگ.نوعي.ناداني.اس

ذکِر.الموِت.عصمًة.ِمَن.االشر.و.أمانًا.ِمَن.الهلع:.بر.عاقل.الزم.است.که.شب.و.روز.به.کرات.به.یاد.مرگ.باشد....زیرا.کثرت.یاد.مرگ.مانع.کبر.و.حرص.می.شود.«
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ــی.دارد. ــابقه�ای.طوالن ــتان.س ــون.در.ایران.باس این.مضم

ــمه.های.ایرانی.این.مضمون. ــاره.به.سرچش ــت.اش ممکن.اس

ــده.جلوه.کند.ولی. ــی.خوانندگان.بی.معنی.و.بی.فای برای.برخ

ــه.چنین.مضامین.عمومی.و. ــتناد.ب در.جایی.که.محفوظ.با.اس

ــی.می.داند.و.صاحب.نظران. ــعدی.را.متأثر.از.متنب همگانی،.س

ــواهد.مذکور. این.مرز.و.بوم.هم.همین.راه.را.می.روند،.ارائۀ.ش

ــتۀ.باریکی.از.فرهنگ.و.ادب. ــت.کم.رش الزم.می.نماید.تا.دس

ــتان.در.فضای.مه.آلود.ادب.تطبیقی.مشخص.گردد.. ایران.باس

ــعدی.از.متنبی.متأثر.باشد. ــت.س ــو،.اگر.قرار.اس از.دیگر.س

ــاعر.دورۀ.عباسی.و.روزگار. چرا.نمی.توان.ادعا.کرد.متنبی.که.ش

ــه.های.ایرانی.که.در. ــت،.از.اندیش حاکمیت.فرهنگ.ایرانی.اس

منابع.عربی.منعکس.شده.متأثر.شده.است؟.

نشانه های این مضمون در ایران باستان 

ــروان:.و.ما.الذی.ال.حیلة.له؟.فقال:.حیلة.الموت. ــئَِل.أنوش 1..ُس

)ابن.قتیبة،.بی.تا،.395/1(..ترجمه:.از.انوشروان.پرسیده.شد:.آن.

چیست.که.گریزی.از.آن.نیست؟.گفت:.مرگ.

2..»یکی.مژده.آورد.پیش.انوشروان.عادل.که.خدای.تعالی.فالن.

ــنیدی.که.مرا.فرو.گذاشت؟«2. دشمنت.برداشت..گفت:.هیچ.ش

)سعدی،.1387:.83(

3..ابشیهي.)1421،.2./501(.و.زمخشري.)1412،.137/5(.

ــح.کردیم..به.غاري. ــهري.را.در.فارس.فت ــل.کرده.اند:.»ش نق

ــي.از.طال.بود،.مردي.روي.تخت. ــدیم.که.در.آن.تخت وارد.ش

ــرام.ملُِک. ــته.بود:.أنا.به ــرش.این.نوش ــته.و.باالي.س نشس

ــًا،.و.أقساهم.قلبًا،.و.أطولُُهم.أماًل،. فارس،.کنُت.أغناهم.بَطش

نیا؛.قد.َملِکُت.البالَد،.و.قتلُت.الملوَك،.و. ــی.الدُّ و.أحرُصُهم.َعلَ

ــَرَة.و.جمعُت.ِمَن.األمواِل.ما. ــُت.الجیوَش.و.أذللُت.الَجبابِ َهَزم

ــَتِطع.أن.أفَتدي.بِِه.ِمَن.الموِت. ــم.َیجَمعُه.أحٌد.قبلي،.و.لم.أس لَ

ــي«.. ــِزَل.ب إذ...نُ

ــتم..من. ــاه.ایران.هس ترجمۀ.عبارت.عربی:.»من.بهرام،.ش

ــاهان. ــن.ترین،.آرزومندترین.و.حریص.ترین.ش غني.ترین،.خش

ــبت.به.دنیا.بودم..حاکم.بر.کشور.شدم،.پادشاهان.را.کشتم،. نس

ــت.دادم،.بزرگان.را.ذلیل.کردم.و.اموالي.به. ــپاهیان.را.شکس س

دست.آوردم.که.هیچ.کس.به.دست.نیاورده.بود.ولي.هنگامي.که.

ــتم.آن.را.بخرم.«.بدیهی.است. ــد.نتوانس مرگ.به.من.نزدیک.ش

ــدار.به.زندگان. ــنگ.قبر،.به.منظور.هش وجود.چنین.پندی.بر.س

نوشته.شده.است.3.

ــواهد.زیر.از.متون.پهلوی.نشان.دهندۀ. ــاهد.باال.و.ش دو.ش

رواج.و.شهرت.این.مضمون.در.ایران.باستان.است:.

ــال.هم.زیست،.سپس.راه.به. »هرچه.اندر.زمان،.اگر.صد.س

ــت..)عریان،. ــتاخیز.و.گذر.از.پل.چینود.اس پل.آمد.«.منظور.رس

ــت.«.)همان،.85،.از.پند.های. 1371:.114(؛.»مرگ.را.چاره.نیس

ــیانس.و.آن.هفت.کی،.همه.کس.میرایند.«. ایرانیان(؛.»جز.سوش

)همان،.88(.

ــر.اینکه.با.وجود.آیاتی.از.قرآن. از.نکات.قابل.تأمل.دیگ

ــوا.ُیدِرکُکُم. ــان«،.»أیَنما.تَکون .َمن.علَیها.ف ــل.»کلُّ کریم.مث

.نفٍس.ذائقُة.الموت«. الموُت.ولَو.ُکنُتم.فی.بروٍج.ُمَشیَّدة«.و.»کلُّ

ــی،.احادیث.و.امثال. ــعار.جاهل ــینۀ.این.مضمون.در.اش و.پیش

ــی.)2003:.269/2(..ضرب.المثل. ــبب.میدان ــرب.به.چه.س ع

ــت.«.را.از.امثال.. .أجل:.برای.هر.زنده.ای.مرگی.اس .حيٍّ
»لکلِّ

ــته.است..بعید.نمی.نماید.. غیر.عربی.و.نوخواسته.)مولد(.دانس

ــیاری.که.در.ایران.باستان.بر.این.مضمون. با.وجود.تأکید.بس

ــق.ترجمه.های.متون. ــته،.این.ضرب.المثل.از.طری وجود.داش

پهلوی.به.ادب.عربی.منتقل.شده.و.در.شمار.امثال.مولد.قرار.

ــه.پند.های.اخالقی. ــالوه.با.توجه.به.اینک ــد..به.ع گرفته.باش

ــزام.عملی.برای. ــی.و.نوعی.الت ــتان.جنبه.دین ــران.باس در.ای

ــت.که. ــته،.گمان.غالب.بر.این.اس ــظ.نظام.اجتماعی.داش حف

ــاعران.فارسی.زبان. ــتردۀ.این.مضمون.در.اشعار.ش تأثیر.گس

ــرش.ایرانیان.به. ــی.و.تاریخی.در.نوع.نگ ــینه.ای.فرهنگ پیش

ــد. ــته...باش دنیا..داش

منابع: 

ــیهی،.المستطرف.فى.کل.فن.مستظرف،.دار.الفکر.للطباعة.و. -.االبش

النشر.و.التوزیع:.1421.

ــلم،.)بی.تا(،.عیون. ــوري،.ابو.محمد.عبدهلل.بن.مس ــة.الدین -.ابن.قتیب

االخبار،.بیروت.-.لبنان،.دار.الکتب.العلمیة.

ــنیدن.خبر.وفات.امام.حسن.)ع(.از.روی.شادی. ــت..توضیح.آنکه.معاویه.با.ش ــه.کرده.اس ــخنی.از.ابن.عباس.خطاب.به.معاویه.مقایس 2..زرین.کوب.این.جمله.را.با.س

ــتر.از.آنکه.احتمال.دهد.این.سخن.از.انوشروان.نقل.شده.باشد،.احتمال.می.دهد.که.سعدی.با.الهام.از. ــجده.کرده.بود..آنچه.جای.حیرت.دارد.اینکه.زرین.کوب.بیش س

سخن.ابن.عباس،.این.پند.را.به.انوشروان.نسبت.داده.است..نک:.زرین.کوب،.1384:.210..

3..برای.اطالع.از.پند.های.حکیمانه.ایرانیان.باستان.بر.سنگ.قبر،.دخمه.و.تابوت.نک:.سبزیان.پور،.1390:.156.و.162.
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ــا(،.الحکمة.الخالدة،. ــى.احمد.بن.محمد،.)بی.ت ــکویه،.ابوعل -.ابن.مس

تحقیق.عبدالرحمان.بدوی،.بیروت،.لبنان،.دار.األندلس.

ــازمان. ــعدي،.چاپ.پنجم،.س ــتان.س ــرح.بوس -.خزائلي،.محمد،..ش

انتشارات.جاویدان،.1363.

ــترك.در.ادب.فارسی.و.عربی،. ــید.محمد،.مضامین.مش -.دامادی،.س

چاپ.دوم،.تهران:.انتشارات.دانشگاه.تهران:.1379..

ــارات. ــوم،.تهران:.انتش ــدا،.علی.اکبر،..امثال.و.حکم،.چاپ.س -.دهخ

امیرکبیر،.1352.

ــاني،.تهران:. ــرقی.نه.غربی.انس ــین،.نه.ش ــوب،.عبدالحس -..زرین.ک

مؤسسه.انتشارات.امیر.کبیر،.1384.

ــة. ــورات.مؤسس ــري،.ربیع.األبرار.و.نصوص.األخبار،.منش -.الزمخش

األعلمی.للمطبوعات،.1412.

ــر.ابزار.و.لوازم. ــد،.»نگاهي.به.پندهاي.مکتوب.ب ــبزیان.پور،.وحی -.س

ــي.و.عربي«..مجلۀ.. ــتان.و.اثر.آن.بر.ادب.فارس زندگي.ایرانیان.باس

بوستان.ادب.دانشگاه.شیراز.)مجلۀ.علوم.اجتماعي.و.انساني.سابق(،.

سال.سوم،.)1390(،.شماره.ي.اول،.پیاپي.7،.صص.178-147

-.عریان،.سعید،..متون.پهلوي،.گزارش.سعید.عریان،.تهران:.کتابخانۀ.

ملی.جمهوری.اسالمی.ایران،.1371.
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