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چکیده
مقالهي حاضر كوشيده است ضمن بررسي مرگ و حيات در اديان و نحلههاي فكري
تمدن ايراني – اسالمي ،موضوع مرگ و بي مرگي در شعر حماسي و عرفاني را كاويده و با
بررسي شعر فردوسي و سنايي ،اشتراكها و اختالفها را يافته و با تحليل آ نها نظرگاه كلي
عرفا و حماسه سرايان را در اين باره بيان كند.
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مقدمه
اگــر چرخ گردون كشد زين تو

سـرانجام خشت است بالين تو

(شاهنامه)

سرنوشت آدمي ،چنين است :زاده ميشود ،رشد و نمو ميكند ،به پيري و ناتواني
ميرسد ،بر دروازهي مرگ ميايستد ،ياد مرگ دلش را ميلرزاند و سرانجام در چنگال
مرگ گرفتار ميآيد.
مرگ چيست؟ نيستي و فنا ،يا چيز ديگر ،براي مقابله با آن چه بايد كرد؟ تسليم
شد يا جنگيد؟ آيا ميتوان فقر ،بيماري ،ضعف و ناتواني و حوادث را كه عوامل مرگ
هستند از سر راه برداشت؟ شايد كوشش بشر در راه كسب ثروت ،قدرت ،بهره بردن
از علم و گريز از خطر براي فرار از مرگ است ،اما شگفت آن كه خود اين عوامل
گاه مرگ زا هستند ،مرگ كساني كه قويتر و چاره انديشتر بودهاند ،شاهد اين مدعا
است.
پس يا بايد تسليم شد و سر نوشت محتوم را پذيرفت يا به بي مرگي انديشيد،
هر دو راهكار در حماسه وعرفان ديده شده است .در حماسهها ،افزايش طول عمر،
رويين تني ،نام آوري و در عرفان ،تهذيب نفس ،موت ارادي و بقا بعد از فنا ،توصيه
شده است.
تا كنون در مورد مرگ در آثار حماسي و عرفاني مطالب گوناگوني بر قلمها جاري
شده است اما ظاهرا در برش مقايسهاي ميان دو اثر حماسي و عرفاني ،اين مقاله پژوهشي
تازه است .هدف اين مقاله كشف ديدگاهها و دادن راهكار به انسان امروز است.

 -1حماسه و شعر حماسي
حماسه در لغت نامهي دهخدا عبارت است از« :دالوري ،دليري ...،شدت و سختي
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در كار ،دلير شدن ،سخت شدن» (دهخدا،1372،ج)8074:6
و در فرهنگ معين -1«:دليري كردن ،شجاعت نمودن  -2دليري ،دالوري ،شجاعت
 -3رجز ،ارجوزه  -4نوعي از شعر كه در آن از جنگها و دالوريها سخن رود ،شعر
رزمي ،شعر حماسي) (معين ،1372 ،ج)1:1372
حماسه در كتابهاي ديگر هم مانند «واژه نامه هنر شاعري» تعريف شده است)1(.
دكتر صفا ميگويد« :حماسه نوعي از اشعار وصفي است كه مبتني بر توصيف
اعمال پهلواني و مردانگيها وافتخارات و بزرگيهاي قومي يا فردي باشد به نحوي كه
شامل مظاهر مختلف زندگي آنان گردد» (صفا.)3:1363 ،
دكتر رزمجو ،كاربرد اصطالح حماسه را امري جديد ميداند كه در پنجاه ،شصت
سال اخير وارد زبان فارسي شده است)2( .
پس ميتوان گفت :حماسه سرگذشت قهرمانان و بزرگ مردان اقوامي است كه با
فداكاري و پهلواني و امور خارق العاده به كسب افتخارات ملي و قومي دست ميزنند
و از آنچه كه هويت و حيثيت و شرافت (نام) ناميده ميشود دفاع ميكنند ،چون اين
حماسهها به صورت شعر در آمدهاند به منظومههاي حماسي معروف هستند و انواعي
دارند)3(.
پس ،شعر حماسي كه يكي از انواع شعر فارسي است عبارت است از« :نوع حماسي
يا رزمي قهرماني است ( )epiqueكه موضوع آن رويدادهاي پهلواني و قهرماني و
داستانهاي حماسي است» (رزمجو )48:1370

-2عرفان و شعر عرفاني
در تعريف عرفان معين گفته است« :عرفان يافتن حقايق اشيا به طريق كشف و
شهود ،به اين جهت ،تصوف يكي از جلوههاي عرفان است » (معين  ،1371ج.)2292 :2
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دهخدا ميگويد« :عرفان ،شناخت و معرفت حق تعالي ،نام علمي از علوم الهي كه
موضوع آن شناخت حق و اسما و صفات اوست ،بالجمله راه و روشي كه اهل اهلل
براي شناسايي حق انتخاب كردهاند» (دهخدا،1372 ،ج)15818 :10
عرفا تعاريفي ذوقيتر،ارائه دادهاند ،هجويري ميگويد« :صفارااصلي و فرعي
است ،اصلش انقطاع دل است از اغيار و فرعش خلود است از دنياي غدار » (كشف
المحجوب )35:يا « :صوفي آن بود كه از خود فاني بود وبه حق باقي» (همان.)40:
قشيري در باب چهل و دوم رسالهاش (در تصوف) اقوال بسياري از مشايخ و بزرگان
اين طايفه را در معني تصوف و صوفي ميآورد (.)4
از ابتداي رواج شعر فارسي دري كساني چون رودكي ،ابو شكور بلخي ،كسايي،
ناصر خسرو ،سنايي و نظامي اشعاري با درون مايهي پند واندرز و وعظ و حكمت
سرودهاند ،اين نوع شعر در رباعيات ابو سعيد ابي الخير و مناجات خواجه عبد اهلل
انصاري و دوبيتيهاي بابا طاهر همداني شور بيشتري دارد .اين اشعار زاهدانه و
حكيمانه كه ترجمان ذوق و حال شاعران زاهد منش و عارف مسلك بود در شعر
سنايي شكل و قالبي مدرسهاي يافت و الفاظ و اصطالحات زاهدانه و معرفتي كه زبان
اهل خانقاه بود ،درشعر اين شاعر تشخص سبكي يافت و بعد از او با ظهور عطار و
مولوي ،شعر عاشقانه -زاهدانه به اوج رسيد و با حافظ به كمال خويش دست يافت
و شعر عرفاني لقب گرفت« :شعرعرفاني به بيان حال و عوالم خاص عارفان يا شرح
اصول عقايد يا تفسير يا تاويل افكار آنان اختصاص دارد» (ميرصادقي.)153:1373،

 -3مرگ در واژه و اصطالح
مرگ در لغت نامهي دهخدا به نقل از ديگر فرهنگها با  80معني آمده است كه از
آن جمله« :مردن ،باطل شدن قوت حيواني و حرارت غريزي ،فناي حيات و نيست
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شدن زندگي ،موت و فوت ،اجل ،از گيتي رفتن ،در گذشت و( »...دهخدا ،1372،ج:4
 ،)211درلغت نامه تركيبات گوناگون مرگ هم آمده است.
اصطالح مرگ ،در علوم گوناگون هم تعاريف مختلفي دارد ،در پزشكي ،درشريعت،
در عرفان و ...كه در دانش نامهها آمده است ،در زبانهاي باستاني ايران واژهي مرگ،
ُمردُ ،مردن از يك ريشه مشتق شدهاند ،در پهلوي ( )murtag,margihودر اوستا (مرتن)
آمده است)5(.

 -4مرگ و بي مرگي در حماسه و عرفان
الف -حماسه
همهي ملتهاي كهن و با تمدن داراي حماسهي ملي هستند ،پژوهشگران ادبيات
حماسي با مقايسه حماسههاي ملي جهان به نقاط مشتركي در بين حماسهها رسيدهاند
كه يكي از آنها توجه به مرگ و بي مرگي است .حماسهها مرگ را سرنوشت محتوم
بشر ميدانند اما مرگ ننگين وپست راقبول ندارند،مرگ بايدزنده كنندهي هويت،
شخصيت ملي و آزادگي باشد.
در ايليادهومر ،آشيل به دو ديدگاه دسترسي مييابد  -1مرگ عزت مندانه و با
افتخار و گريز از زندگي ننگين كه اين نوع مرگ در داستان رستم و اسفنديار و در
جاي جاي جنگهاي شاهنامه هم ديده ميشود  -2غنيمت شمردن عمر و شادخواري
كه در شاهنامه هم نمونه هايي دارد)6(.
نقطه مشترك ديگر ،بي مرگي و ميل به خلود و جاودانگي است كه به شكلهاي
افزايش طول عمر ،رويين تني ،جاودانگي و ...ديده ميشود.
آشيل ،اسفنديار ،نيبلونگن (در حماسه زيگفريد آلمان) به اشكال گوناگون رويين
تن ميشوند اما در نهايت حماسه سرا در برابر مرگ تسليم ميشود و رخنهاي براي
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ورود مرگ در جسم آنان باقي ميگذارد.
گرشاسب در آيين زرتشت از جاويدانان است ،اما در حماسهي اسدي طوسي از
مرگ ميترسد و از فرزندان ميخواهد بر بالينش بمانند:
بويد از پي جان غــمگيـــن مـــن

يـــك امروز هــردو به بــالين مــن

		
مگر كم روان چـــون هراسان شود

به روي شـــما مــرگم آســان شـود

(گرساشب نامه)647:

ب – عرفان
در عرفان اسالمي توصيف و تعريف مرگ با برداشت ديگر نحلهها تفاوت دارد،
مرگ در اصطالح عرفا « :خلع جامهي مادي و طرد قيود و عاليق دنيوي و توجه به
عالم معنوي و فنا در صفات و اسما و ذات است»( .سجادي)714:1370 ،
خواجه عبداهلل انصاري مرگ را به چهار نوع تقسيم ميكند « :مرگ لعنت :مرگ
كافران ،مرگ حسرت:مرگ عاصيان ،مرگ كرامت :مرگ مومنان و مرگ مشاهدت:
مرگ پيغمبران»( .همان)
برخي عرفا مرگ را سه نوع ميدانند-1 :مرگ حتمي ،كه هر لحظه و هر ساعت
انسان را به حكم «كل شي هالك» به كام خويش ميكشد  -2موت ارادي «مرگ
اختياري » كه مخصوص انسان است و آن عبارت از كشتن هواي نفس و اعراض از
لذات جسماني و شهوات و مشتهيات طبيعي است  -3مرگ اضطراري كه شامل همهي
حيوانات ميشود)7( .
قشيري در رسالهي خويش شانزده صفحه به مرگ اختصاص داده است و هجويري
با عنوان «الكالم في الفنا و البقا» شش صفحه دربارهي مرگ آورده است.
شيخ نجم الدين رازي در مرصادالعبادمي گويد(( :بدان كه حقيقت معاد ،باز گشتن
نفوس انساني است با حضرت خداوندي يا به اختيار ،چنانكه نفوس سعدا يا به
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اضطرار چنانكه نفوس اشقيا( ))...مرصاد العباد.)344:
عزالدين كاشاني هم گفته است « :فنا عبارت است از نهايت سير الي اهلل و بقا
عبارت از بدايت سير في اهلل » (مصباح الهدايه.)426 :
و شعراي عارف اين مضامين را چه زيبا و دل انگيز در قالب شعر بيان كردهاند.
سنايي:
بميراي دوست قبل از مرگ اگر ميزندگي خواهي
				

كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت پيش از ما

(ديوان سنايي)52 :

عطار:
تا بدانـي تـــو كه از چنــگ اجل

كس نخواهد بــرد جـان چنــد از حيـل

در همه آفاق كس بي مرگ نيست

وين عجايب بين كه كس را برگ نيست

(منطق الطير)125 :

و مولوي:
		
هســت ما را خـواب و بيـداري ما

بر نشـان مـرگ و محشــر دو گـــوا

حشــر اصغر ،حشــر اكبر را نـمود

مـــرگ اصغر ،مـرگ اكبر را زدود...

		
چــون بر آيــد آفــتاب رسـتخيـز

بر جهنـد از خاك خوب و زشـت نيز

		
ســوي ديــوان قـضا پويان شـوند

نقـد نيــك و بــد به كوره در رونــد

(همايي،1369 ،ج)142 :1

موالنا مرگ اختياري رابوي بردن از حقيقت ميداند:
اي خنك آن را كه پيش از مرگ مرد

يــعني او از اصــل اين زر بــوي برد

(مثنوي)693:
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حافظ سر سلسلهي رندان،عبرت از مرگ را توصيه ميكند:
عاقبــت منزل ما وادي خــاموشـان است

حــاليا غلــغله در گــنبد افالك انداز

(ديوان)357 :

و
چه جاي شكرو شكايت ز نقش نيك و بد است

چو بر صحيفهي هستي رقم نخواهد ماند

(ديوان)241:

ج -مقايسه مرگ و بي مرگي درحماسه وعرفان
حماسه و عرفان اين دو مكتب انسان ساز ميكوشند انسانها را به نحوي تربيت
كنند كه از بن بستهاي زندگي به راحتي عبور كنند و به سعادت برسند.
در حماسه رابطهي انسان با طبيعت قويتر است ،زيرا قهرمان حماسه در آفاق سير
ميكند ،مرز ،مليت و قوميت برايش ازاهميت ويژهاي برخوردار است ،خداپرست
است اما رابطهي او با خدا از باال به پايين است ،ميكوشد از زور و تدبير خود استفاده
كند و مشكالت را از سر راه بردارد ،ارزشهاي ملي و قومي آن قدر مهم است كه
خود را فداي آنها ميكند ،قدرتها و موجودات خارق العاده را در سرنوشت خويش
دخيل ميداند ،از لذات جسماني به موازات فداكاريها يش سود ميبرد به دنبال هر
رزمي ،بزمي دارد ،ميگساري و شادخواري و عشق بازي پادافره ندارد چون طبق آيين
است .حوادث و پيش آمدها را به تقدير و بخت و اقبال نسبت ميدهد ،به فال بيني
و پيشگويي معتقد است اما در مقابل مرگ ناتوان است ،زيرا مرگ دو ابزار اساسي او
يعني زور و خردش را از او ميگيرد ،بر مرگ ميشورد ،از مرگ ميهراسد ،به زمانه
بدبين ميشود و به ياس فلسفي دچار ميآيد.
قهرمان حماسه ميكوشد با افزايش عمر،خود را جاودانه سازد ،به پديدههاي خارق
العاده متوسل ميشود تا رويين تن شود اما مرگ چاره ندارد ،فرهي پهلواني و شاهي
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هم تادم مرگ بااوست .بنابراين تسليم ميشود هر چند شوقي براي ُمردن ندارد اما
دوست دارد نامش بماند ،نام را نماد جاودانگي مييابد و از كيان « نام» تا آخرين

لحظهي حيات دفاع ميكند ،نام او را به بهشت ميرساند ،زيرا نام آوري كم آزي و كم
آزاري را رقم ميزند و رستگاري اخروي و بهشت جاودان را به ارمغان ميآورد .نام
آنقدر مهم است كه براي حفظ آن بايد فرزند (سهراب) و شاهزادهي ديني (اسفنديار)
را هم قرباني كرد.
در عرفان ،عارف ميكوشد فنا و بقا را بشناسد ،بقاي واقعي را در فنا في اهلل
ميداند ،از نيستي و مرگ نمي ترسد ،خداپرست نيست ،خدا دوست است ،او با خدا و
خدا با او است ،مرگ را دوست دارد چون پلي است ،براي رسيدن به معشوق ،در دنيا
زندگي ميكند اما جانش در ملكوت است ،قهرمان عرفان دشمن نام و افتخار است.
گم بودگي را بيشتر دوست دارد،خرد گراست اما خردي كه در خدمت عشق باشد.
ميجنگد اما نه براي بقا و نام ،جنگ اصلي او با نفس است ،عارف قوميت و مليت
نمي شناسد جهان وطني است و به فكر نجات همهي انسانهاست.
از دنيا و آخرت ميگذرد حتي از بهشت و جهنم و عبادت تجاري زاهد را به
سخره ميگيرد .عارف برخالف قهرمان حماسه خود را با لذايذ ناپايدار سرگرم نمي
كند ،غذايش روحاني و شرابش ميالست است .مشتاق مرگ است ،زيرا مرگ براي او
شروع است نه پايان ،هستي را دوبار تجربه ميكند ،آن چه ديگران بعد از مرگ خواهند
ديد او قبل از مرگ ميبيند ،هر لحظه مرگ و رجعتي دارد ،عارف مرگش در زندگي
است و زندگياش در مرگ.

 -5مرگ و بي مرگي در شاهنامه فردوسي
مرگ در شاهنامه بدترين «پتياره» خوانده شده است كه چارهاي از آن وجود ندارد.
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اما حماسه سرا و شخصيتهاي حماسي ميكوشند اين معما را به نحوي حل كنند،
راه حل آنها انوشه رواني ،رويين تني ،افزايش طول عمر(ضحاك  1000سال ،جمشيد
 700سال ،رستم  600سال و )...و آرزوي جاودانگي است.
هر چند در پايان داستانها هيچيك از اين راهكارها ،كارساز نيست ،اما جزء
آرزوهاي بشر است.
قارن خطاب به نوذر:
		
انوشـــه بدي تو كــه امروزجنگ

بــه تنگ اندر آورد پور پـــشنگ

()8( )209/19/2

وسيمرغ به رستم:
		
چـــرارزم جـــستي ز اسـفنديار

كــه او هست رويين تن و نام دار

()1273/296/6

در شاهنامه به لحاظ بافت حماسي و وقوع جنگهاي مختلف مرگ غير حتمي
(اجل معلق) زياد ديده ميشود خودكشي ( ،)2/241/9-953سقط جنين (3/27/6-
 )365خفه كردن ( ،)9/49/4-662در برف ماندن ،تشنه مردن و زهر دادن هم نمونههايي
از اين نوع مرگ است.
ديگر كشي و چگونگي كشتن حريف و دشمن و ...هم در شاهنامه بحث مفصلي
دارد به دار كشيدن ( )6/403/7-395و ( ،)8/428/7-1846به چاه انداختن ،اره كردن
و كشتن با انواع جنگ افزار مانند كمان ،شمشير ،كمند ،گرز ،خنجر و ...روي ديگر
مرگ هستند.
در شاهنامه يك نوع مرگ ديده ميشود كه شباهتي به مرگ ارادي عرفان داردوآن
مرگ كيخسرو است .كيخسرو به مالقات خود با سروش اشاره ميكند و با ياران
خداحافظي كرده و ميگويد بعد از اين مرا در خواب خواهيد دهيد ()5/412/3017
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هر چند فردوسي اين نوع مرگ را از نظر خردمند خنده دار ميداند اما به آن معتقد
است .درشاهنامه مرگ حتمي ،ويژگيها وپيوستگي هايي دارد كه غالبا بر اساس كيش
و آيين سراينده و قهرمانان و شاهان داستانها است.
ويژگيهاي مرگ اين گونه است :توصيف دنياي ناپايدار ( )8/65/2-221ندانستـن
فرجام زنــدگي()4/126/4-160تقدير ( ،)3/150/4-2302اغتنام فرصت (3/196/5-
،)2993همه ميميرند ( ،)8/801/9-796مرگ ،خواب و پيشگويي (،)5/388/82-2570
ابهام مرگ ،چاره ناپذيري مرگ ،ترس از مرگ ،آرزوي مرگ ،مرگ عزيزان ،شادي بر
مرگ ديگران ،مرگ ونام (2/218/431و5/221و2316و ،)5/223/2347توبه و وصيت
()8/50/2-361
پيوستگيهاي پس از مرگ در شاهنامه شامل :عزاداري ( ،)1/105/36-430تابوت ،كفن،
شستشوي مرده ( ،)6/313/32-1528دفن و دخمه ( )8/84/60-558خيرات ،جسم
وروح ،صوراسرافيل ،قيامت و رستاخيز (3/7/17-16و5/209/2128و،)5/320/3-1422
پادافره ( ،)3/150/2297بهشت ودوزخ ( 1/19/9-107و  6/141-89و ،)6/337/276
آمرزش و تكريم مردگان:
پــس از كشتنـــــش مهرباني كنيد

يكي دخـــمهي خــسرواني كنيد

		
تنــش را به مشك و عبير و گالب

بشـــوييد مغزش به كافـــور ناب

()673-4/276/5

 -6مرگ وبي مرگي در ديوان و حديقه سنايي
موضوع مرگ و حيات در سنايي از سه ديدگاه قابل بررسي است .اول :ديدگاه
زاهدانه و عابدانهي سنايي كه برگرفته از قرآن ،احاديث و آموزههاي ديني او است،
در اين موضع سنايي مانند يك متكلم و عالم مذهبي به وعظ و پند و اندرز و بر حذر
داشتن از دلبستگي به دنيا و توجه به عقبي ميپردازد.
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در رويكرد دوم يا حكيمانه ،سنايي بيشتر دنبال حل مشكل مرگ است به فلسفهي
مرگ ميانديشد و مرگ را در نظام هستي يك امر ضروري و حلقهاي از حلقات تكامل
و تحول ميداند (حديقه .)398:ميكوشد با تشبيهات و تمثيالتي شاعرانه مساله مرگ را
به ذهن نزديك كند و چشم حقيقت بين انسان را باز كند (حديقه)87،321،420،425:
ديدگاه سوم سنايي به مرگ كه بيشتر مورد توجه اين مقاله است ،ديدگاه عرفاني
اوست.در اين حالت سنايي مرگ را ميستايد ،حاصل مرگ از نظر او حيات است وبه
اين مردن توصيه ميكند ،در چشم حقيقت بين سنايي عارف بايد قبل از مرگ بميرد
تا زنده شود و زندگي كند.
در ديد عرفاني سنايي رسيدن به بهشت و دوزخ تجارت عابدان وزاهدان است
بهشت حقيقي بهشت جان است ،سنايي زاهد و عابد بيشتر به مرگ حتمي توجه دارد،
اما سنايي عارف به موت ارادي ميانديشد .فنا و بقا دراينجا ديگر ،نيستي وهستي
نيست ،الزمهي ورود به سلوك وطي طريقت ،انتخاب فنا است ،زيرا بقا ،پس از فنا
حاصل ميشود واين همان عمر جاويدان است.
سنايي در قصيدهاي در مقام اهل توحيد موت اختياري را-كه تعبيري از حديث
معروف (موتوا قبل ان تموتوا) ميباشد -به تصوير ميكشد:
بميراي دوست پيش از مرگ اگر ميزندگي خواهي
				

كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت پيش از ما

(ديوان سنايي)52:

به تيغ عــشق شو كــشته كــه تا عمــر ابـد يابي
				

كـه از شـمشير بويحيي نشـان ندهد كس از احيا

سنايي موت ارادي را درد دين ميداند:

(ديوان)53:
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درد دين خود بو العجب درديست كاندر وي چو شمع
				

چــون شـوي بيمار بهــتر گردي از گــردن زدن
(ديوان)485:

و در قصيدهاي موت ارادي را با تمام جزئيات شرح ميدهد:
بميـــراي حكـيم از چنين زندگانـي

كــزين زندگـــاني چو مردي بماني...

به بستان مـــرگ آي تا زنده گـردي

بسـوز اين كفن ژندهي باستانـــــي...

به درگــاه مرگ آي از اين عمر زيرا

كــه آنجا امان است و اينجا امانــي...

بدان عالم پـــاك مرگت رسانـــــد

كــه مــرگ است دروازهي آن جهاني

(ديوان)675 :

در حديقه ،فصلي به ذكر و وصف عشق و عاشق و معشوق اختصاص داده است
و عشق را مقدمهي فنا ميداند:
دلـــبر جـــان ربـــاي عــشق آمد

ســـربرو ســـر نــماي عــشق آمــد

عشــق با ســر بـــريده گــويد راز

ز آنـــكه دانـــد كــه سـر بـود غماز

(حديقه)325-6 :

زندهي به عشق را جاويدان ميداند (حديقه )330:فنا شدهي در راه عشق سختي
جان كندن ندارد:
يا رب ارفاني كني ما را به تيغ دوستي

مـر فرشته مـرگ را با ما نباشد هيچ كار

			
و بقا معشوق را در فنا خود ميداند

(ديوان)9-697:

 -7مقايسه مرگ و بي مرگي در شاهنامه ،ديوان و حديقه سنايي
سنايي در ديدگاه عابدانه و زاهدانه و آن جا كه در قامت حكيم و فيلسوف ظاهر
ميشود با فردوسي مشابهت هايي دارد .هر دو دنيا را نا پايدار ميدانند :دنيا فاني و
پست است (ديوان()9:614-6،شاهنامه )1/35/8-37:سنايي در كنار دنيا به توصيف
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عقبي هم از نظر گاه شريعت پرداخته است( :حديقه)15:362-11 ،
سنايي و فردوسي به ارتباط تقدير و مرگ معتقد هستند و در اين زمينه هر دوانسان
را محكوم مرگ محتوم ميدانند (ديوان( ،)6-155:شاهنامه)2/215/3-591:
اغتنام فرصت در آثار سنايي و شاهنامه ديده ميشود (ديوان)506 :
(شاهنامه)3/196/5-2993:
هر دو شاعر با ابيات متعدد ميكوشند به انسان بفهمانند كه همه (انسان و غير
انسان ،شاه و غالم ،خردمند و دانشمند و عالم دين و )...ميميرند.
(ديوان4 :383 ،و 2 :304و 13 :323و ( )4 :602حديقه)4 :87 ،
(شاهنامه1672 /181 /5 :و 1614 /94 /7و )3780 /235 /9
هر دو شاعر با ابيات گوناگون به تعريف ،توصيف و توجيه مرگ پرداخته اند.
كشتن و خون به ناحق ريختن در شاهنامه و آثار سنايي مذموم است ،به ويژه
ريختن خون ائمه دين و بزرگان و چهرههاي محبوب ملي و ديني( .حديقه،257 :8 ،
7 :265و  8و )10
اما در شاهنامه كشتن متجاوز و دشمنان نه تنها نكوهيده نيست بلكه موجب شادي
ميشود.
ياد مرگ ،عبرت از مرگ ،ترس و نترسيدن از مرگ در اثر هر دو شاعر ديده
ميشود ،آرزوي مرگ در شاهنامه به لحاظ شدت سختي هاست اما در سنايي بخاطر
اشتياق ديدار دوست است.
عبرت از مرگ( :ديوان( )7-4 :597 ،شاهنامه)432 7- /35 /2 :
ياد مرگ( :حديقه( )4-2 :416 ،شاهنامه)3-1 /208 /4 :
ترس از مرگ( :حديقه( )9 :150 ،شاهنامه)2477 /446 /7 :
آرزوي مرگ( :ديوان( )371 :شاهنامه)224 /223 /4 :
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عمر طوالني در شاهنامه يكي از راهكارهاي رسيدن به بي مرگي است ،در سنايي
عمر كم و زياد مهم نيست ،مهم چگونگي بهره برداري از عمر است اگرچه سنايي گاه
براي ممدوحان خويش عمر طوالني طلب ميكند.
سنايي به رحمت حق اميدوار و آخرت جو است نيك نامي را در كم آزاري
ميداند ،اما فردوسي براي «نام» جايگاه ويژهاي قائل است ،نام يعني هويت ،شخصيت،
افتخار ،آزادي و آزادگي ،نام با وجود پهلوان و قهرمان برابري ميكند.
توبه در شعر هر دو شاعر توصيه شده است.
جهان پس از مرگ در آثار هر دو شاعر كم و بيش مورد توجه است.
عزاداري در فردوسي پررنگ تر و عاطفي تر است.
قبر ،تابوت ،كفن ،هنوط (شستشو) در سنايي مقيد به آداب شرعي و اسالمي است
و در فردوسي مطابق آيينهاي حاكم بر داستانها است.
در شاهنامه جسم و روح دو عنصر تيره و روشن جدا از هم هستند كه جسم به
خاك و روح به خدا بر ميگردد (شاهنامه 6/403/382 :و )3/174/2667
در ديدگاه عارفانه سنايي جسم ،مركب روح است براي سير ،روح در سنايي گاه
روح الهي است ،گاه روح طبيعي ونفساني و گاه روح انساني ،در ديدگاه سنايي بايد
روح را به كمال رساند تا اين گوهر يكتا به صاحب اصلي برگردد( .ديوان،1 :685 ،
( )9 :51 ،7 :499حديقه 17-14 :376 ،و )10-8 :425
توصيف حشر و قيامت در هر دو شاعر به طور مفصل مورد مداقه قرار گرفته است
اما در سنايي از عمق بيشتري برخوردار است( .ديوان1 :264 ،و ( )9 :625حديقه:
2-381و 9 :156و 17 :364و( )16شاهنامه/5/209/2128 :و )1422 5/320/3-
بهشت و جهنم در ابيات سنايي و فردوسي به تفصيل آمده است .در سنايي زاهدان
و عابدان به دنبال بهشت موجودند ،اما عارفان بهشت قرب را ترجيح ميدهند(ديوان،
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8 :345و 7 :460و ( ،)6 :571حديقه 30-428 :و  7-6 :76و 7-4 :497و ،)2-1 :543
در فردوسي انسان هايي كه اعمال شايسته داشته باشند وارد بهشت ميشوند.
(شاهنامه1/19/9-107 :و )6/209/756/9/38/472
در سنايي به شفاعت پيامبر اكرم(ص) توجه شده است.
هر دو شاعر به بادافره و پاداش عمل نيك و بد توجه كرده اند .انسان بايد به فكر
توشهي آخرت باشد
سنايي و فردوسي هر دو با مضامين و مفاهيم مرگ تصاوير زيبايي ساخته اند.
بس جان عزيزان كه در آن راه فناشد

گــور و لــحد آنجا دهن شير ژيان بود

باش تا ظن خبر عين عيان گردد تورا

باش تا ثعــبان مـرگت بازبگشايد دهان

(ديوان)90 :869 ،
(ديوان)1 :532 ،

نتیجه گیری
 -1هر دو شاعر دنيا را ناپايدار ميدانند.
 -2هردو شاعر انسان را مقهور مرگ ميدانند.
 -3مرگ به معنی جدا شدن جسم و روح و طی کردن هر عنصر مسیر خاص خود
در شعر هر دو شاعر آمده است.
 -4همه گيري مرگ در كالم هر دو شاعر آمده است.
 -5ياد مرگ و عبرت از مرگ به عنوان پيامي خردمندانه و عاقالنه در آثار هرد و
شاعر ديده ميشود.
 -6هر دو شاعر به جهان پس از مرگ توجه كرده اند.
 -7مرگ ارادی به لحاظ توجه سنایی به عرفان اسالمی از موتیفهای اصلی
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حدیقهی سنایی است ،هر چند یک مورد هم در شاهنامه دیده می شود.
 -8عزاداريها در شعر فردوسي عاطفي تر است.
 -9هر دو شاعر در نظرگاه حکمی و زاهدانه ی خویش اشتراکات بیشتری دارند
اما در نظرگاه راوی حماسه و اسطوره و عرفان ،اختالفاتی در آثارشان دیده می شود.
 -10در آثار هر دو شاعر آرزوی همیشگی بشر(جاودانه بودن) به شکلهای
مختلف سروده شده است.
 -11هر دو شاعر پسندهای اخالقی را برای سعادت اخروی توصیه کرده اند.
 -12هردو شاعر در بعد هنرنمايي ،تصاوير زيبايي با مضمون مرگ ساخته اند.
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پينوشت
 – 1ر.ك ،ميمنت ميرصادقي ،واژه نامه هنر شاعري ،ص 95
 – 2ر.ك ،حسين رزمجو ،انواع ادبي ،ص55
 – 3ر.ك حماسه سرايي در ايران ،ذبيح اهلل صفا ،ص5
 - 4ترجمه رساله قشيريه ،بديع الزمان فروزانفر ،ص 469
 – 5ر.ك ،نامهي باستان ،ميرجالل الدين كزازي ج ،1ص216
 – 6ر.ك ،نگاهي ديگر بر ايلياد هومر ،ص49
 – 7ر.ك ،فرهنگ اصطالحات عرفاني ،سيد جعفرسجادي ،صص ()746-7
 –8در مورد شاهنامه اولين عدد سمت راست شماره جلد ،عدد دوم شماره صفحه و
اعداد سوم شماره ابيات است
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 -4دهخدا ،علي اكبر ،1372،لغت نامه ،تهران ،مؤسسه لغت نامه
 -5رازي ،نجم الدين ،مرصاد العباد ،به اهتمام محمد امين رياحي ،تهران ،علمي-فرهنگي،
1366
 -6رزمجو ،حسين،1370،انواع ادبي،مشهد،آستان قدس رضوي.
 ،1368 ،.-7انسان آرماني و كامل در ادبيات حماسي و عرفاني فارسي ،تهران ،امير كبير
 ،1381،.-8قلمروادبيات حماسي ايران ،تهران ،علمي -فرهنگي (2مجلد)
 -9زرقاني ،سيد مهدي ،1378 ،افق شعر و انديشههاي سنايي غزنوي ،تهران ،روزگار
 -10سجادي ،سيد جعفر ،1362،فرهنگ معارف اسالمي ،تهران ،شركت مولفان و
مترجمان ايران (3مجلد)
 -11ـــــــــــــــــــ ،1370،فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفاني ،تهران ،طهوري
 -12سنايي ،ابوالمجد ،مجدود بن آدم ،حديقه الحقيقه و الشريعه الطريقه ،به تصحيح
مدرس رضوي ،تهران ،دانشگاه1368 ،
،.-13ديوان،به تصحيح مدرس رضوي ،تهران ،سنايي1362،
،.-14مثنويها،به كوشش مدرس رضوي،تهران،دانشگاه1348،
 -15سيدير و كنستان ،نگاهي ديگر بر ايلياد هومر،ترجمه محمد بقايي،تهران،واژه آرا1375،
 -16شميسا ،سيروس ،1370،انواع ادبي ،تهران ،باغ آينه.
 -17صفا ،ذبيح اهلل ،1363 ،حماسه سرايي در ايران،تهران،اميركبير
 -18عطار ،فريد الدين ،منطق الطير ،به اهتمام سيد صادق گوهرين ،تهران ،علمي-
فرهنگي1360،
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 -19قشيري ،ابوالقاسم ،رسالهي قشيريه (ترجمه) ،با تصحيحات فروزانفر ،تهران ،علمي
 فرهنگي1357 ، -20كاشاني ،عز الدين محمود بن علي ،مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه،به تصحيح جالل
الدين همايي ،تهران ،نشر هما1367 ،
 -21كزازي ،مير جالل الدين ،1384 ،نامهي باستان( ،ج ،)1تهران ،سمت
 -22مدرس رضوي ،محمد تقي ،1344 ،تعليقات حديقه الحقيقه ،تهران ،علمي
 -23معين ،محمد ،1371،فرهنگ فارسي ،تهران ،امير كبير(6مجلد).
 -24مولوي ،جالل الدين ،مثنوي ،به سعي و اهتمام نيكلسن ،تهران ،امير كبير1366،
 -25مير صادقي ،ميمنت ،1373،واژه نامه هنر شاعري ،تهران ،كتاب مهناز
 -26هجويري ،ابوالحسن علي بن عثمان ،كشف المحجوب ،به تصحيح ژوكو فسكي،
مقدمه قاسم انصاري ،تهران ،طهوري1372،
 -27همايي ،جالل الدين ،1369،مولوي نامه ،تهران ،نشر هما ( 2مجلد)

