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  چكيده 

مندترين موضوعات شعر رودكي كه به شكل ويـژه و چنـد    يكي از قدرت ترديد بي
  .اي حكيمانه است انگاره و تلقي رودكي از مرگ انگاره. است» مرگ«نمايد  سويه رخ مي

ر مراثـي بـا دريـغ و بصـراحت عنـوان و تبيـين       كـه مسـألة مـرگ د    جداي از آن
كي شكلي از تفّكر خيامي را پديـد  دگردد، اين نگاه به مرگ و يادكرد همارة آن در رو مي
آورد كه در آن دعوت به شادخواري و ُخردانگاشتن جهان و غمان، تم اصـلي و تكـرار    مي

ويري از خـود  افزون بر آن تجلي مرگ در شعر تغزلي رودكي هم خلـق تصـ  . شونده است
پس از مرگ شاعر در گفتمان با معشوق كه در واقع نوعي اسـترحام از معشـوق اسـت و    

يابـد، از فرعيـات    تر در ادب غنايي پارسي موجوديـت مـي   تر و جدي بعدها به شكلي بديع
  .موضوع مورد بحث خواهد بود

  كليدواژه

  .مرگ ـ رودكي ـ مرثيه ـ حكمت

                                                      
گـاه آزاد   جوي دكتري دانش گاه آزاد اسالمي ـ واحد جيرفت و دانش  عضو هيأت علمي تمام وقت دانش ∗

 . واحد رودهن، ايران -اسالمي



هـا   نااز طرح مقوالت اساسي هستي و تأمل بـد فرمند  پرور و جان هر فرهنگ جان
براي بسيار كسان كه در اوقات عمر، زندگي باطني و حيات درونيشان پرقوت . ناچار است

هـا و   گـري  ها و تأمل در گشايش رازهـا و پرسـش   و رونق بوده و آمد و شد افكار و انديشه
معمـايي شـگفت بـوده    » مـرگ «نرم گرد از استخوانشان برآورده همـواره   ها، نرم جويي ره

اي در نظر آوريم كه در آن، زبان و روان و جان بهم برآمده و  اگر ادبيات را مجموعه. است
هـاي   تـوان و بايـد از  دغدغـه    است، مـي  ترين نهاد فرهنگي هر قوم را بنياد كرده  اساسي

حـا  مرگ هم از همان ماجراهاست كه بـه ان . بزرگ و بنياني بشر در آثار ادبي سراغ گرفت
ماية دعوت بـه شـادخواري و    موارد دست يدر شعر و ادب فارسي تجلي يافته و در بسيار

هـاي   اغتنام فرصت، نيز ترويج روحية تسامح و تساهل در مواجهه با تنگناها و ناسازگاري
اثركـردن مـرگ از طريـق     روزگار كهن سير و سرانجام تـالش در جهـت ميرانـدن و بـي    

در . همان قمع نفس اسـت در عـالم عرفـان ـ گرديـده      دستي نمودن در مردن ـ كه  پيش
  :شعر حكيم رودكي مرگ از دو منظر در خور تأمل است

  ها ـ مرگ در مراثي و غزل1

يـا  » مرثيـه «هـا عنـوان    ناتـوان بـد    ابياتي برجاي مانده از حكيم رودكي كه مـي 
روده جز دو مرثيه كه در سوگ شهيد بلخـي و مـرادي سـ   . داد بسيار نيست» نامه سوگ«

تـوان آن   اش مي اي كه به زعم نگارنده با دريافتي متفاوت از فضا و پيكره شده؛ نيز قصيده
جاي هست كه در سوگ  جا و آن ابياتي پراكنده اين 1را در زمرة مراثي حكيم بشمار آورد،

  2.سروده شده ديگران
ن جـداي از آ . رودكي در سوگ شهيد بلخي و مرادي دو مرثية تأمل برانگيـز دارد 

نصـيبي   راه اسـت ـ چـه، بـي     كه سرودن سوگنامه براي اين دو بزرگ با دريغ بسـيار هـم  
سـوزاند ـ نـوع نگـاه      ناخواسته از وجود روحاني و فضايل انساني آنان رودكي را جگر مـي 

كـردي   متفاوت و بلند حكيم به مقولة مرگ و دعـوت بـه تجسـم مـرگ بـه عنـوان روي      
نگـاه رودكـي بـه مـرگ در     . مرثيه جاي درنـگ دارد حكيمانه و ثمرآفرين هم در اين دو 

  .هاي حكمت اصيل بشري در اين باب است سوگنامة مرادي منطبق با آموزه
كـه در   كند؛ چنـان  داد مي رودكي مرگ را براي مرادي به منزلة زندگي دوباره قلم

 مرگ از نظرگـاه او آغـاز زنـدگي معنـوي    . اند نگرش عارفانه هم مرگ را والدت ثاني گفته
داند و برآن  رودكي وجود آدمي را تركيبي از كالبد، جان و خرد مي. نياز از جسم است بي

حكـيم بـا آوردن   . است كه كار مرگ، تفكيك اين سه از هم و عودتشان بـه اصـل اسـت   
مرگ از . دهد دّقت نظر خود را در انفكاك نفس و روح از هم نشان مي» جان دوم«تعبير 
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جسم، مثل شراب آميخته بـا درد كـه در نهايـت رسـيدگي و     ديد او پالودن روح است از 

در اين قصيده براي خداونـد  » جانان«تعبير . پااليد رود و از درد مي پختگي به سرخم مي
هاي فكر عارفانه در ادب فارسي  تين بارقهخسشود از ن به معناي مرجع وصول جان را، مي

  .به حساب آورد
است فكر مرگ همواره در ذهـن او  » و تيزتازه «بگوييم كه مرگ در شعر رودكي 

اي صـعب بـر    صولت مرگ سـايه . »گراست مرگ«بدين اعتبار، حكمت رودكي . زنده است
  :آورد شعرش افكنده؛ گاهي تماشاي طبيعت هم مرگ را فراياد شاعر مي

  آن ابر بين كه گريد چون مرد سوگوار
  و آن رعد بين كه نالد چون عاشق كئيب

  :و يا
  كرم بهرامه راكفن حّله شد 

  3كزابريشم جان كند جامه را 
  :و يا

  زماني برق پرخنده، زماني رعد پر ناله
  4چنان مادر ابر سوگ عروس سيزده ساله

نهيـب  . اسـت » دل«كانون غـزل  . غافل نيست» مرگ«هم از » عشق«رودكي در 
از ايـن روي در تخاطـب بـا    . مرگ در دل رودكي هم نفوذ كرده همـان قـدر كـه در سـر    

. بار مرگ بهانة بيان ناكامي عاشق است منتهي اين. زند ق از مرگ خودش حرف ميمعشو
آزردگـي اسـت در نتيجـة     جور دل بيان يك. نه آن چنان سرد نمايد و نه چندان صعب مي

  :مهرش ندامت بياورد نافرجامي عشق كه شايد براي معشوق بي
  ام دو لب گشته فراز چون كشته بيني

  سوده به آزاز جان تهي اين قالب فر
  گوي به ناز بر بالينم نشين و مي

  5كاي من تو بكشته و پشيمان شده باز
  اين عصيان فرو كشي

در ادبيـات مـا   . آورد ميده خاصيت عشق است كه در زبان هم براي حكيم تازگي 
دل در جهـان پـس از مـرگ     صاحب. ولي پس از مرگ عاشق هم هستمشغ ، دل»عشق«

عشق، نيروي . گذرد رو عشق از زندگي و مرگ در مي قلم. ستهم در انديشة روا و ناروا ني
فـرق دارد بـا حيـات    «زندگي پس از مرگ از اين منظـر  . ناپذير، نيروي فراگير است زوال
  6».دهد اي كه باور ديني به انسان نويدش را مي دوباره

  نظر چگونه بدوزم كه بهر ديدن دوست



  7زخاك من همه نرگس دمد به جاي گياه

  ماية پرداختن به باورهاي حكمي ستـ مرگ د2

هاي اندك شمار شعر رودكي در مواجهه با مـرگ،   خواهيم ديد كه يكي از ويژگي
امـا نگـاه حكيمانـة    . تجسم لحظات پس از مرگ و كيفيت فرسايش جسم در گـور اسـت  

آفرين چنين تجسمي براي دعـوت بـه    كند و از فرصت دلهره شاعر به اين حد بسنده نمي
حتمي بودن مرگ و ناپايداري . جويد وري از عمر و اوقات بهره مي ساهل و بهرهتسامح و ت
هاي فكري شعر رودكي اسـت كـه آن را بـا شـعر فردوسـي و       ترين ويژگي از مهم«جهان 

اعتباري جهان در نزد رودكي، همـواره بـا    اعتقاد به گذرا بودن و بي. كند خيام همانند مي
  8:»راه است ياد مرگ قرين و هم

  همه خوش خوريم و خوش خسبيم ما
  تو در آن گور تنگ تنهايي

  اي كه برخيزي نه چنان خفته
  9آيي اي كه باز نه چنان رفته

  :گويد جا كه مي و يا آن
  زير خاك اندرونت بايد خفت

  گرچه اكنونت خواب بر ديباست
  با كسان بودنت چه سود كند

  كه به گوراندرون شدن تنهاست
  يار تو زير خاك مور و مگس

  10چشم بگشا، ببين كنون پيداست
اي برهنـه و سـرد و تلـخ اسـت كـه       انگيز است، بانـدازه  اين شعر براستي وحشت«

زمين، چون ادگار آلن پـو و بـودلر را بـه     هاي زهرآگين شعراي متجدد مغرب بعضي قطعه
به شكل طبيعي آن، بي چون و » مرگ«كيفيت مواجهة حكيم رودكي با  11».آورد ياد مي
كامي ضمني رودكي از تداعي انجام آدمـي و قاطعيـت و جسـارت     تلخ. قطعي استچرا و 

اش در بيان آن، بـويژه آن جاهـا كـه رودكـي در پـي اسـتنتاجي حكيمانـه از         مالحظه بي
  :گويد جا كه مي كند؛ مثالً آن ماجراي مرگ است، زبان شعر او را صريح و سرد مي

  جمله صيد اين جهانيم، اي پسر
  رگ برسان زغنچو صعوه، م ما

  هرگلي پژمرده گردد زو، نه دير
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  12غن مرگ بفشارد همه در زير

  :و يا
  آخر هر كس از دو بيرون نيست
  يا برآوردني است يا زدني است

  
  نه به آخر همه بفرسايد؟

  13هر كه انجام راست فرسدني است
  :و يا

  ابله و فرزانه را فرجام خاك
  14گاه هر دو اندر يك مغاك جاي
  :و يا

  نديم و جهان هست به كردار نغلگوسپ
  15چون گه خواب بود، سوي نغل بايد شد

دارد و در  ديالكتيك مرگ و زندگي گـاهي حكـيم را بـه خـروش و خشـم وا مـي      
شباهت بـه عصـيان گـاه و بيگـاه خيـام در       اندازد كه بي دان جان و زبان او موجي مي آب

  :رباعياتش نيست
  تقدير كه بر كشتنت آزرم نداشت

  و جوانيت دل نرم نداشت حسن بر
  ستان كز چو تويي جان اندر عجبم ز

  16جان بستد و از جمال تو شرم نداشت
پروايي ممتاز او در بيان قطعيت  چه بسا همين جديت رودكي در طرح مرگ و بي

را در شعر تني چنـد از شـاعران پـس از او نظيـر سـنايي و      » انديشي مرگ«انگيز آن،  غم
  :پرسد گاهي از سر تحسر مي .خيام قوت بخشيده باشد

  چرا عمر كركس دو صد سال؟ ويحك
  17!تر ز سالي پرستو؟ نماند فزون

  :كند گاهي بر بيهودگي رنج بشر در حصول مال و تحقق آمال نظر مي
  تران جهان همه مردند مه

  مرگ را سرهمه فرو كردند
  زير خاك اندرون شدند آنان

  ها برآوردند كه همه كوشك



  نعمت و ناز  از هزاران هزار
  19نه به آخر بجز كفن بردند؟

  :و يا
  اي عاشق دل داده بدين جاي سپنجي

  چون شمني شيفته بر صورت فرخار هم
:  

  ديوار كهن گشته نه بر دارد پا ديز
  20يك روز همه پست شود، رنجش بگذار

داري عمر، در نظر رودكي انگيزه و دليلي اسـت بـراي برخـورداري هرچـه      ناپاي«
در . رودكي به ايـن اعتبـار عميقـاً خردمنـد اسـت      21».زندگي و توجه به شاديتر از  بيش

كه كالم را به حوزة فلسـفه بكشـاند، ذهـن را بـه گريزناپـذيري از       آن  قصايد حكميش بي
مايـه نيسـت، سرسـختانه بـر      دهد و از آن جا كه زندگي در نگـاه او كـم   مرگ هشدار مي

مـرگ در شـعر حكـيم، صـالي دعـوت بـه        فشارد، يـادكرد  اغتنام وقت و فرصت پاي مي
  :زندگي است

  شادزي با سياه چشمان شاد
  كه جهان نيست جز فسانه و باد

  زآمده شادمان ببايد بود
  وز گذشته نكرد بايد ياد

  بوي موي غاليهمن و آن جعد
  روي حورنژاد  من و آن ماه

  بخت آن كسي كه داد و بخورد نيك
  شوربخت آن كه او نخورد و نداد

  بر است اين جهان، افسوسباد و ا
  22باده پيش آر، هرچه بادا باد
را در دو » مـرگ «اي اسـت از دو تعبيـر رودكـي     كـرده  عنوان مقاله گزينش و بهم

  :قصيدة مستقل
  زندگاني چه كوته و چه دراز: الف

  نه به آخر بمرد بايد باز؟
  هم به چنبر گذار خواهد بود
  23اين رسن را اگرچه هست دراز

  خويش از او بربايتوشة جان : ب
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