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 و نسبت آن با زندگی  فلسفۀ مرگ

 در اندیشۀ شاعران عارف

 فرهاد محمدی

گیری فلسفه و گرایش انسان به تفکّر و اندیشیدن، مرگ شکل ترین عاملِ مهم :چکیده

اندیشید؛ نمی« فلسفۀ هستیِ خویش»و « بودن»گاه به است. اگر مرگ نبود، انسان هیچ

شود. بینی هر انسانی در چگونگی نگرشِ او به مرگ خالصه میرو اساس جهان ازاین

اند و فلسفۀ  لۀ مرگ داشتهمسئ یدگاه الهیاتی و عرفانی که بهشاعرانِ عارف در کنار د

شناسی و اجتماعی نیز اند، از منظر روان وجودی مرگ را با رویکرد عرفانی تبیین کرده

و به عوامل ترسِ انسان از مرگ و حاالتِ  اندیشی نگریستهوعِ مرگ و مرگبه موض

در  دهد و نیز تأثیر وضعیّتِ اجتماعی افراداندیشی به فرد دست میروانی که از مرگ

اند. در شعرِ این شاعران، مرگ یکی از ارکان اندیشی اشاره کردهآوردن به مرگروی

بینیِ آنان با مرگ و  رود که مضامین و مفاهیم اصلی جهانشمار می مهّم به

، «گزینیعزلت»اندیشی ارتباط نزدیک و انکارناپذیری دارند. مفاهیمی چون  مرگ

یمِ نصیحت و تعال»و « گذری عمرزود»، «ایداری دنیاناپ»، «اغتنام فرصت»، «ستیزیدنیا»

 شوند. لۀ مرگ معنادار میهمگی در پیوند با مسئ« اخالقی

 مرگ، زندگی، رستاخیز، عرفان، شعر فارسی :ها واژهکلید 

 
                                                                                                 

 استادیار زبان و ادبیات کُردی دانشگاه کردستان                                 e-mail: f.mohammadi@uok.ac.ir 

  10/2/1398: مقاله ؛ پذیرش21/8/1397: مقاله دریافتمقاله علمی پژوهشی است. 
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 :مقدّمه
ترین و ترین حادثۀ زندگی هر انسانی، نه تولّدِ او، بلکه مرگ اوست. مرگ به عنوان حقیقی مهم

ترین  ترین پدیدۀ زندگی، همواره موضوع تفکّر و اندیشۀ بشر بوده است؛ حتّی مهّمیقینی

های بازیابی جوانی و تجدیدِ حیات، در جهتِ تالش انسان برای های بشری چون اسطوره اسطوره

« حماسۀ گیلگمش»اند. نمونۀ بارزِ آن گرفته نجات از مرگ و رسیدن به حیاتِ بیمرگی شکل

(Gilgamesh) آمیزی، جویای گیاه حیات در که برای رهایی از مرگ، طی سفرِ مخاطره است

ها برای مقابله با ها تالشِ انساندر اسطوره (.45: 1374دار، )چارهشود ها میاعماق دریاها و اقیانوس

ء مادّی نمودار شده جوی عنصر طبیعی و شیو تِ جسترگ به صورتِ طبیعی و عینی، در هیئم

آوردن به ی که دریافتند مرگ چیزی نیست که بتوان خود را از آن نجات داد، رویاست، امّا زمان

ها پس از اندیشه و فلسفه، راهکار دیگر آنان برای نجات از مرگ و رویارویی با آن بود. انسان

، «رستاخیز»شدند؛ درواقع « حیات دوباره»ناامیدی از رسیدن به بیمرگی در این دنیا، متوجّه اندیشۀ 

 هاست.های گذشته در اسطورهخواهی و جویای بیمرگیِ انسانلِ اندیشۀ جاودانگیتکام

و « شناسیخود»، «شناسیهستی»هایی را در رابطه با مرگ چون برای انسان سؤال

آوردنِ او به فلسفه کند، محرّکِ اصلی بشر در تفکّر و اندیشیدن و رویمطرح می« جویی سرنوشت»

هایی های اساسیِ وی با مرگ در پیوند است؛ اندیشهمسائلِ انسان و اندیشهترین  بوده است. مهم

گاه در ذهن انسان اگر مرگ نبود، هیچ« بقای روح»و « رستاخیز و حیاتِ دیگر»، «جاودانگی»چون 

کنند، امّا در ها در اندیشیدن به مرگ اظهار سرگردانی و حیرت میگرفتند. انساننمی شکل

کنند؛ برای ه نسبت به بسیاری از مسائل و مفاهیم آگاهی و شناخت پیدا میاندیشی است ک مرگ

 زودگذری دنیا است:های شناخت ترین روش اندیشی در عرفان، یکی از محوریمرگنمونه، 

 بجز مرگ در گوش جانت که خواند
       

 که بگذر از این منزل کاروانی 
 (676: 1385)سنایی،                                    

آیا مرگ پایان »شود که: رو می های از این قبیل روبهوقتی انسان در اندیشیدن به مرگ با سؤال

آیا انسان با مرگ نیست و »، «انسان بعد از مرگ چه سرنوشتی خواهد داشت؟»، «هستیِ انسان است؟

ها و ، اندیشه«شود و حیاتِ دیگری خواهد داشت؟ از مرگ زنده میشود یا دوباره پس نابود می

هایی کند. چنین سؤالگیرد که هویّت و فلسفۀ وجودیِ او را معیّن میمی تصوّراتی در ذهنِ او شکل
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کنندۀ دغدغۀ او از سرانجام و سرنوشتِ آید، بیانکه در اندیشیدن به مرگ برای انسان پیش می

خواهد به سرنوشت و هستیِ ی از این دغدغه و دلهره است که انسان میخویش است. برای رهای

خود تعیّن بخشد و آن را از ناپیدایی درآورد تا از طریق آن، خود را از سرگردانی و احساسِ 

و « بخشیجهت»معنایی نجات دهد. اعتقاد به رستاخیز و حیاتِ دوباره نوعی هویّتی و بی بی

ها با این کردن زندگی و هستی خویشتن است؛ زیرا انسانخود و معناداربه سرنوشتِ « بخشی عینیّت»

دانند که پس از مرگ فردایی وجود داشته شرط زندگی و هستی خود را هدفدار و دارای معنا می

گیرد. همچنین در اندیشی شکل میرو باید گفت که معنای زندگی در سایۀ مرگ باشد؛ ازاین

من »شود و سؤالِ اندیشد و جویای هویّت واقعی خویش می خود می اندیشی است که انسان بهمرگ

اندیشی، شود؛ درنتیجه این یک واقعیتِ انکارناپذیر است که مرگبرای وی مطرح می« کیستم؟

 جویی است.آغازِ فلسفه و حقیقت

های فراوانی در شعر فارسی دربارۀ مرگ و چگونگی تلقّی شاعران از آن انجام شده که  پژوهش

ها مطرح  مسلک است. مطالبی که در این پژوهش ها مربوط به شاعران عارف ای از آن خش عمدهب

شده، در بیشتر موارد شبیه و نزدیک به هم است که البته امری کامالً طبیعی است؛ زیرا شاعران 

های گوناگون  های یکسانی را با زبان و شیوه بینی مشترک، مفاهیم و اندیشه عارف به سبب جهان

سه ( 1387)« سه نگاه به مرگ در ادبیات فارسی»ها، فالح در مقالۀ  اند. ازجملۀ این پژوهش یان کردهب

ستایانه که  دیدگاه مرگ .1دیدگاه متفاوت را نسبت به مرگ بدین صورت بیان کرده است: 

دیدگاه  .2شود؛  رویکرد عارفان است و موالنا نمایندۀ برجستۀ این نوع دیدگاه محسوب می

گرایانه که در شعر  دیدگاه واقع .3گریزانه که خیام نمایندۀ شاخص در این رویکرد است؛  مرگ

مرگ اختیاری و تفاوت آن در نگرش عرفانی موالنا و »سعدی پدیدار شده است. نویسندگان مقالۀ 

نیز گسترۀ معنایی مرگ ارادی را در مفهوم فلسفی و عرفانی آن  (1398)« اندیشۀ فلسفی افالطون

اند و وجوه تشابه و تفاوت نگرش عرفانی موالنا و برداشت فلسفی افالطون را از  وی کردهواکا

مرگ ارادی )تسلط بر »ای با عنوانِ  اند. معتمدی و فرخزاد نیز در مقاله مرگ ارادی بیان کرده

های مختلف اشاره کرده و گفتارهای  به سابقۀ مفهوم مرگ ارادی در ادیان و آیین (1397)« نفس(

« تلقّی عرفا از مرگ»اند. معتمدی همچنین در مقالۀ  رفان را دربارۀ این نوع مرگ بیان کردهعا

ابتدا دیدگاه حکیمان را دربارۀ مرگ طبیعی و غیرطبیعی مطرح کرده، سپس به انواع مرگ  (1375)
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در زبان عارفان همچون مرگ لعنت )مرگ کافران(، مرگ حسرت )مرگ عاصیان(، مرگ کرامت 

( پرداخته و در پایان به دیدگاه عارفان از مرگ ارادی نان( و مرگ مشاهدت )مرگ انبیامؤم)مرگ 

 )مرگ خودآگاهانه( اشاره کرده است.

 گاه مثبت به مرگ در شعر شاعران عارف.  ن1
تنها چیزی  ا نهه اند. مرگ در دیدگاه آنشاعران عارف چهرۀ مثبت و خوشایندی به مرگ بخشیده

ای برای رساند. مرگ در اندیشۀ آنان دریچهتری میبلکه او را به شرایط مطلوبگیرد، از انسان نمی

جا که الزمۀ بقای انسان، وجود حیاتِ دوباره و رستاخیز رسیدن انسان به بقا و ماندگاری است. ازآن

است، مرگ برای رسیدن انسان به عالم حقیقی و ابدی تنها یک وسیله است؛ یک مرحله از مراحل 

 زندگی انسان است، نه انقطاع زندگی، هستی و وجود او:هستی و 

 چون برآید با خود آرد ساخته برگ بقا      مرگ در خاک آرد آری مرد را لیکن ازو
 (42: 1385)سنایی، 

دارِ شاعران عارف، از جوانب مختلف به مسألۀ مرگ اندیشیده، تا جایی سنایی به عنوان طالیه

کدکنی،  )شفیعیکه اندیشۀ مرگ را حتّی واالتر از کسانی چون عطار و موالنا به کمال رسانده است 

از آنجا که او در نظام هستی و آفرینش، قائل به شرّ مطلق نیست، مرگ در اندیشۀ او نیز  (.45: 1388

تلقّی شده است که انسان با آن )مرگ( به « مال و میراث»نه تنها شرّ پنداشته نشده، بلکه برای انسان 

 کند:تری دسترسی پیدا میرسد و به چیزهای با ارزشمقام باالتری از وجود می

 نیست در جهان اصالً  خیر و شرّ

 را  و مـرگ اگر چـند بد نکوست ت
        

 نیست چیزی ازو نهان اصالً 

 راو ها ازوست تمـال و میراث
 (162: 1374)سنایی،                                        

 بینی سنایی تنها نقل از دنیای مادی و مجازی و ورود به عالم حقیقی ومفهوم مرگ در جهان

خواند؛ بدین معنا که مرگ برای انسان فنای می« مرگ صورت»رو او مرگ را  معنوی است؛ ازاین

 وجودی نیست، بلکه تنها یک گذر و انتقال است:

 بدان عالم پاک مرگت رساند 
 

 از ایـن مرگ صورت نگر تا نترسی  

 کـه مرگست دروازۀ آن جهانی 
 (677: 1385)سنایی،                                 

 از این زندگی ترس کاکنون در آنی
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 که از مرگ صورت همی رسته گردد   
      

 اسـیـر از عـوان و امـیر از عـوانی
 (675 :1385سنایی، )                                         

و میرد و حقیقت این است که تنها جسم و تن ظاهری انسان می« مرگ صورت»منظور سنایی از 

بینی عرفانیِ در جهان (.463: 1388کدکنی، )شفیعیرود معنیِ انسان با مرگِ جسم خاکی از بین نمی

یابد، مرگ انسان تولّدِ حقیقی او در جهان های عطار و موالنا کمال میسنایی که بعدها در اندیشه

ه انسان با مرگ تواند بپذیرد ک نمی« ضرورتِ عقلی»است که  معنوی است. وی همچنین اشاره کرده

شود که اگر انسان با مرگ نیست و نابود شود. از گفتارِ وی در بیت زیر چنین دریافت میفانی می

کنند که مرگ عقل و ایمان حکم می»معنایی و بازی خواهد بود؛ زیرا چیز در نهایتِ بی شود، همه

 «:انسان به تن است نه به جان

 در جهانی که عقل و ایمانست  
      

 مردن جسم، زادنِ جانست 
 (425: 1374)سنایی،                                        

موالنا نیز چندین بار در مثنوی دنیا را به زهدان مادر و انسانِ این دنیا را به جنین تشبیه کرده و 

زادن  مرگ را برای ورود به حیات حقیقی، الزم و ضروری دانسته است؛ از این رو مرگ در نظر او،

 و بیرون رفتن از جایگاه تنگ و تاریک و تولّدِ دوباره و ورود به زندگی گسترده و جاودانه است:

 تن چو مادر طفلِ جان را حامله
      

 مرگ، درد زادنست و زلزله 
 (156: الف1386)مولوی،                                   

باعث شده است تا آن را منتهی به باغ و برگ و حیاتِ ابدی بداند؛  نگاه مثبتِ موالنا به مرگ

 نتیجۀ چنین نگرشی ستایشِ او از مرگ است:

 هست حیات ابد جـوییش از جان مدام  برگ         و که مرگ دارد صد باغ گرتوبدانی
 (612: 1: جب1386)مولوی،                             

 رگ را زندگی پنداشتن.  م2
در جوابِ این سؤال که آیا اندیشۀ زندگی و تداوم حیات در انسان زنده و پویاست یا اندیشۀ مرگ، 

را از « هستی»و « بودن»وقت و تحت هیچ شرایطی میلِ به نیستی و زوال؟، باید گفت: انسان هیچ

مواره از تواند این میل درونی را از او بگیرد. انسان ه چیز حتّی مرگ هم نمی دهد و هیچدست نمی

رو اگر  گاه نسبت به خود تصوّر نیستی و نابودی نداشته است؛ ازاینو هیچ هفنا و نیستی بیزار بود
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گاه یافت، هیچتوانست خود را از مرگ نجات دهد و راهی برای رهایی از آن میانسان می

و  داد؛ درواقع دیالوگِ مرگ و زندگی در اندیشهخواست بمیرد و به مرگ تن در نمی نمی

شود. شاید انجامد و سرانجام این تنازع به حیاتِ دوباره منجر میتصوّراتِ انسان به غلبۀ زندگی می

اندیشی، همین اکراه و نارضایتی از فنا و انداختنِ یاد مرگ و امتناع از مرگیکی از دالیل به تأخیر

ند و در ذهن بپروراند؛ را تصوّر ک« حیات خود»و « بودن»نیستی باشد. انسان دوست دارد همواره، 

کنند، را آرزو می عارفان فلسفۀ هدفداری نهفته است. اگر آنان مرگ«ِ خواهیمرگ»بنابراین در 

آرزوی آنان، آرزوی نیستی و فنا نیست، آرزوی رسیدن به هستیِ واقعی است. با توجّه به اینکه دنیا 

دانند؛ برای رسیدن به عالمِ حقیقی میای در اندیشۀ عارفان عالمِ مجازی است، مرگ را تنها دریچه

 بنابراین جواب این سؤالِ عطار که:

 تو خود اندیشه کن گر کاردانی
    

 که تا خود مرگ به یا زندگانی؟ 
 (184: الف1386)عطار،                               

به مرگی است که زندگی در پی داشته باشد نه مرگی که به نابودی ختم شود. مرگی که 

خوبی  عطار به شود.ای است که به نیستی و نابودی منتهی می زندگی ختم شود بهتر از زندگی

آنان و در کل « خواهیمرگ»گشایی کرده است که عارفان را واکاوی و رمز«ِ ستاییمرگ»

عارفان را «ِ ستاییمرگ»کند. او ها برای چیست و در مسیر چه هدفی حرکت می اندیشی انسان مرگ

 است:« خواهیحیات»کند که برای رسیدن به کمال زندگی و به منظورِ چنین تفسیر می

     اگر در مرگ خواهی زندگانی
    

 کمال زندگانی مرگ دانی 
 (258: 1387)عطار،                                   

موالنا به مردن نیز، اند. دعوتِ اند، پیوسته بدان فرا خواندهعارفان چون مرگ را زندگی پنداشته

دعوت به اعتالست؛ نیز دعوت به رهایی و آزادشدن از بند نفس و شکستن حفرۀ زندان دنیایی 

 رتر انسانی است:واقع دعوت او، دعوت به هیئت ب؛ دراست

 بمیرید، بمیرید و زین مرگ مترسید

 بمـیرید، بمیرید و زیـن نفس ببرید

 یـکی تیـشه بگیرید پی حفرۀ زندان
       

 کـزیـن خـاک بـرآیـیـد، سـمـاوات بگیرید 
 که این نفس چو بندست، شما همچو اسیرید

 چـو زنـدان بـشـکستید، هـمه شاه و امیرید
 ( 315: 1: جب1386)مولوی،                                 
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زندگی تبدیل کنند. در عرفان، شاعران برآنند تا تصوّر نیستی و نابودی از مرگ را به هستی و 

یابد؛ درواقع پایان می« رستاخیز»و « حیات دوباره»اندیشیدن شاعران عارف به مرگ بیشتر در جهتِ 

بینی شاعرانِ رو مرگ در جهان شدن دوبارۀ انسان است؛ ازاین اندیشی آنان، زندهسرانجام مرگ

 به زندگی و بقا شده است:عارف، هیچ اصالتی ندارد و معنا و مفهومش را از دست داده و تبدیل 

 ظاهرش مرگ و به باطن زندگی
     

 ظاهرش ابتر، نهان پایندگی  
 (173: الف1386)مولوی،                                          

 رستاخیز، نمودی از مرگ را زندگی پنداشتن. 2-1

پایان و جاودانه قلمداد کرده است؛ به همین انسان ذاتاً پایانی برای خود متصوّر نیست؛ خود را بی

حیات اندیشۀ دلیل انسان چون از انقطاع و پایان بیزار است، امیدوارست که دنیای دیگری باشد. 

حتّی یکی از  ؛ها به ماندگاری و جاودانگی استیافتۀ تمایلِ درونی انساندوباره، نمودِ عینی و تعیّن

، «بودن»در ذهن و تصوّراتِ انسان، تمایلِ او به « یشۀ جاودانگیاند»گیریِ شناسانۀ شکلدالیل هستی

، رهایی از مرگ و انکارِ مفهومِ نیستی از «حیات دوباره»رو اندیشۀ  است؛ ازاین« زندگی»و « هستی»

از آنجا انجامد. اندیشی و نفی اندیشۀ زوال میآن و نشانۀ بیزاریِ انسان از نابودی است که به جاودانه

که « زوال و نیستی»ها باشد، دربرابر تهدیدِ مفاهیمی چون  ها دوست ندارند مرگ پایان آن انسانکه 

« جاودانگی»و « تداوم هستی»، «حیات دوباره»، «رستاخیز»های کند، به اندیشهمرگ بر اذهان القا می

ناگواری مرگ  طور ضمنی تلخی و آورند. موالنا در بیتی که به مرگِ ارادی اشاره دارد، بهروی می

 را بر طبیعت انسان نشان داده است: نیستیو 

 من بمردم یک ره و باز آمدم  
      

 من چشیدم تلخی مرگ و عدم 
 (823: الف1386)مولوی،                                         

و حیاتِ  های گوناگون از رستاخیزها و استداللمکرّر با تمثیل غزلیاتِ شمسو  مثنویموالنا در 

 دوباره سخن گفته است که بیانگر تبدیلِ مفهوم مرگ به زندگی در اندیشۀ او است:

 ای غم بکش مرا که حسینم، تویی یزید  شب مُرد و زنده گشت، حیات است بعدِ مرگ    
 (260: 1: جب1386)مولوی،                                    
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 پنداشتنِ مرگعشق، تجلّی حیات  .2-2

اند تا ذهن و اندیشۀ پیوسته در کشاکش« نیستی»و « هستی»در نهادِ انسان دو نیروی متضاد و متعارضِ 

)مرگ( است « تاناتوس»)عشق( و دیگری « اروس»او را به تسخیرِ خود درآورند. این دو نیرو، یکی 

(Carel, 2006: 27-30).  ِو تصوّراتِ های منفی و زوال بر ذهن القای اندیشه« تاناتوس»عملکرد

گیری افکارِ منفی و زدنِ این تصوّرات و ممانعت از شکلانسان است. در مقابل، اروس وظیفۀ واپس

در نهادِ « نیستی»و « هستی»حسِ نیستی و زوال را در ذهن انسان برعهده دارد. کشمکشِ دو نیروی 

له، یکی از چیزهایی که عرفا، ئی همراه است. با توجّه به این مسانسان با غلبۀ اندیشۀ بقا و تداومِ هست

مقابلِ اند، عشق است. عشق در عرفان، نقطه به وسیلۀ آن مرگ را در ذهن و درون خود محو کرده

کند که برای عرفا احساسِ مرگ است. عشق در وجود انسان، حسِ بودن و ماندگاری ایجاد می

های عارفان تبدیل به حیات و جاودانگی و نامیرایی است؛ به همین دلیل است که مرگ در اندیشه

زنندۀ حس نیستی و فناست؛ درحقیقت عشق،  زندگی شده است. عشق از دیدگاه عرفا، واپس

 است:« مرگ مرگ»

 هرگز گمان مبر که مر او را فنا بود  عشق است، مرگ نیست         را که زندگیش به آن
 (866: 2: جب1386)مولوی،                                    

 مرگی یا مرگِ ارادیمرگ بی .3
شناسی عارفان در رسیدن به حقیقت و کسب معرفت، مفهوم مرگِ ارادی را بهتر نشان درکِ روش

است، یعنی الزمۀ خودشناسی، خداشناسی « سلبی» شناسیِ آناندهد. روشِ معرفتی و حتّی اخالقمی

دانند؛ های دنیایی میو شناختِ حقیقت را در نفیِ چیزها از خود و ایجادِ فاصله بین خود و پدیده

گیری از دنیا و رسیدن به مقصود )درک عالم هستی و حقیقت حاکم بر آن( در گروِ کناره

 نظر از متعلّقاتِ آن است: صرف

 رّد به مرگ و باز پردعالقه را چو بب
     

 حقیقت و سرّ هر چیز را ببیند چیست 
 (337: 1: جب 1386)مولوی،                        

های دنیایی در نظرِ ها و مقاممرگ ارادی، مرگ عارف در دنیا نیست، بلکه میراندنِ دلبستگی

باز دارد، در فکر و ذهن چه که او را از دستیابی به حقیقت  خویشتن است؛ درواقع عارف هر آن

رو مرگ ارادی در عرفان مرگ نمادینِ سالک راه طریقت است که از مقولۀ  میراند؛ ازاینخود می
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شود که در آن، فرد تا از مرحلۀ زندگی مادّی محسوب می« پاگشایی»های ینرازآموزی در آی

 شود: نگذرد، از راز و رمز حقایق باخبر نمی
میرند و آنچه دیگران بعد از موت طبیعی یش از موت طبیعی میایشان )انبیا و اولیا( پ

 (.154: 1384)نسفی،  بینندخواهند دید، ایشان پیش از موت طبیعی می

این نوع مرگ، عروج روحانی و اعتالی روحی عارف است؛ سالک در راه رسیدن به حقیقت  

مرحلۀ آزمایش است. الیاده حقیقی بمیرد؛ بنابراین مرگ ارادی یک گذر و باید از چیزهای غیر

انسان جوامع بومی راه غالب آمدن بر مرگ را با تغییرِ شکل آن به آیینِ گذار »گوید که  می

مرگ ارادی نیز همان آیینِ گذار از دنیای مجازی به  (.145: 1375)الیاده، « وجو کرده است جست

مرگی ورود به زندگیِ بیو « مرگِ مرگ»دنیای حقیقی و روحانی و معنوی است. این نوع مرگ، 

 است. 

میرد و از دولتِ کسب رموز آیین یا نوچه و سالک مبتدی در زندگی گیتیانه مینو
شود؛ بنابراین مرگِ عرفانی معرفت، به حیاتی روشن و تابناک و نورانی دوباره زاده می

 (.31: 1376)پیربایار،  یات نیست، بلکه سرآغاز زندگی استپایان ح

شاعران عارف، زندگیِ دنیایی مانع درک و شناخت حقیقت هستی و حقیقت  بینیِدر جهان

در میانِ »رو باید از این زندگی مُرد تا بتوان به معرفتِ حقیقی رسید.  شود؛ ازاینخود انسان می

شناسی نیز اگر به این موضوع  ، فکر اصلی و هدف اساسی عرفاست. از منظرِ روان«زندگی مردن

ارادی به پرورش روحی و فکری انسان از طریق زهدورزی و ترکِ لذایذ  نگریسته شود، مرگِ

شود. عرفا با بازداشتن نفس خود از تمایالت دنیوی، بین دنیوی و سرکوب شهوات نفسانی منجر می

شود. عالوه بر آن، از نظر عرفا شناختِ کنند؛ فاصله نیز مانع دلبستگی میخود و دنیا فاصله ایجاد می

 پذیر است:گرفتن ازآن امکاندر فاصلهبهتر دنیا، 

 شوددنیا کرده را باطن مصفا می ترک
   

 پوشیدن ز اوضاعِ جهان، واکردن استچشم 
 (127، 1: ج1373)صائب،                                        

تصمیم و انتخاب همراه با اراده، آزادی و فردیّتِ خویشتن است. مرگ ارادی نیز در عرفان 

گردد. اختالط و شود که در آن فرد به دنبال یافتنِ هویّت حقیقی خویش مینوعی آزادی قلمداد می

های آن، باعث انجماد فکری و رکود و ایستایی نیروی اندیشیدن در فرد مشغولیآمیزش با دنیا و دل
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ایی و تحرّکِ اندیشی را در پی دارد؛ بنابراین برای پوینگری و سطحیبینی، ظاهرشود که کوتهمی

کندن و دوری از دنیا الزم، بلکه ضروری است. عارفان دنیا را جویی، دلنیروی تفکّر و حقیقت

کنند. مرگِ ارادی درواقع ابزاری برای رسیدن به به زندگی خویش ترک می« بخشیدن معنا»برای 

نیز « عیِ خویشیافتن به خویشتن واق آگاهی»حقیقت و معرفتِ خویشتن است. رسیدن به حقیقت و 

ها نیز همان مرگ ارادی است. در عرفان های مادّی و نفسانی است؛ رفع حجابدر گرو رفع حجاب

مرگ را »، مردن از زندگی روزمره و تکرارگونه است؛ درنتیجه «زندگی واقعی»و « بودن»تجربۀ 

 (:41: 1377گور، کهیر)کی« مردنْ به معنای زیستن برای تجربه کردن مرگ است

 ر بمیری در میان زندگی عطاروار گ
 

 عیش چیست از زندگی مرده شدن    
        

 چون درآید مرگ عین زندگانی باشدت 
 (13: ب1386)عطار،                                              

 پیش هر دردی پسِ پرده شدن
 (42: 1380)عطار،                                                

تواند به حتّی ترک دنیا و نفسانیّات برای عارف ذوقِ جاودانگی و حسّ ِ بودن است. او می

 جاودانه بودنِ خویش آگاهی پیدا کند و خود را فناناپذیر بداند:

 عالم باقی و ذوق جاودانی باشدت  وار       گر به ترک عالم فانی بگویی مرد
 (13: ب1386)عطار،                                              

 مندتری از مرگِ ارادی مرگِ تبدیلی در اندیشۀ موالنا، شکلِ نظام .3-1

در اندیشۀ موالناست که در آن صفات « مرگ تبدیلی»ارادی،  ترِ مرگیافتهمندتر و کمالشکل نظام

آید که غیر از آن هستیِ دست می شود و هستیِ جدیدی بهتری تبدیل می یک چیز به صفات متعالی

ت دیگر است؛ در اصل، دگرگون شدنِ حالتی یا هیئتی به حالت و هیئاست. این نوع مرگ  پیشین

تِ در اصل، هیئ« مرگ تبدیلی»دش است. ایی که یک حالت، تکامل حالت پیشین خوگونه به

 - 460:  1370یمل، )شسوی کمال جریان دارد  تر انسان است؛ یعنی حرکتِ جوهری انسان که بهمتعالی

رورت )شدن( نامید؛ تغییر توان مرگ صیاین نوع مرگ را نیز می (.273 - 279: 1386کوب، و زرین 451

است. البتّه این تغییرات در خود  «تبدیلی»یا « مرگ صیرورت»راثر تکامل به چیز دیگر یک چیز ب

دهد؛ بنابراین اگر موجود رخ میهای درونی خودِ گیرد؛ یعنی براثر واکنشء( انجام میچیز )شی
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دگرگونی مرگ درحقیقت همان   (.431 - 429: 1356)اکرم، مرگی باشد مرگِ صفاتی است نه ذاتی 

 است؛ همان صیرورت است. برای مثال: فنا در ذات الهی همان مرگ صفات بشری و انسانی است:

 بـی حـجـابت باید آن ای ذولباب

 ی روی  نه چنان مرگی که در گور

 مـرد بـالـغ گشت آن بچگی بمرد

 خـاک زر شـد هیئت خاکی نماند
 

 مرگ را بگزین و بر درّ آن حجاب 

 مـرگ تـبدیـلی که در نوری روی

 ای شد صبغت زنگی ستردرومـی

 غـم فـرح شـد خار غمناکی نماند
 (946: الف1386)مولوی،                              

میرد، صفات بشری است. ذاتی قائل نیست. در نظر وی آنچه به ظاهر میموالنا اصالً به مرگ 

گاه مرگی نخواهد داشت. وجود انسان )استحالۀ ذات انسان در ذات الهی(؛ بنابراین ذات انسان هیچ

طور که ذات شعله دربرابر آفتاب ناپدید  شود؛ همانشود، امّا نابود نمیدر ذات خدا ناپدید می

 ت خود باقی است:شود اما به قوّ می

 چـون زبانۀ شمع پیش آفتاب

 هست باشد ذات او تا تو اگر 
     

 نیست باشد هست باشد در حساب 

 بـرنـهـی پـنـبه بـسوزد زان شـود
 (498: الف1386مولوی، )                             

 گریزیاندیشی و دنیامرگ . 4
تواند بدونِ در نظر گرفتنِ مرگ، زندگی را انسان نمیمفهومِ مرگ و زندگی وابسته به یکدیگرند. 

افتد که به توصیف کند و نسبت بدان نگرشِ خاصّی داشته باشد؛ زیرا انسان زمانی به یادِ زندگی می

اندیشد. چنانچه مرگ برای فرد وحشتناک و ناخوشایند باشد، زندگی برای او ارزشمند و مرگ می

کند یادِ فردی پیوسته با شادی و خوشگذرانیِ دنیایی سعی می شایستۀ دلبستگی خواهد بود. چنین

مرگ را به فراموشی بسپارد؛ مرگ برای چنین فردی تراژدی است. امّا برای عارفان چون مرگ، 

کند. از ارزش و ناخوشایند جلوه میمفهومِ حیاتِ دوباره و زندگی برین را دارد، زندگیِ دنیایی بی

ها به مرگ، آزاد شدن از زندان بوده  حساسِ اسارت کرده و نگرش آنآنجا که عارفان در دنیا ا

 است، مرگ مفهومِ رهایی و آزادی یافته است:

 جویی خالص خویشتنرخنه می
         

 ایی جزمرگ ازین زندان که یافترخنه 
 (103: ب1386)عطار، 
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زندگی دوباره )رستاخیز( چنانچه از دیالوگ حقیقت و مجازِ عُرفا به بررسی رابطۀ دنیا، مرگ و 

و زندگی موقتِ انسان و ازطرف « بودن دنیا مجاز»طرف اثباتِ  بپردازیم، باید گفت؛ مرگ ازیک

دیگر اثبات حقیقتِ دنیای دیگر و زندگی دوباره است؛ زیرا اگر قرار بود زندگی انسان با مرگ 

بود. برای عارفان حیات می معناییهدفی، پوچی و بیپایان یابد، حیات و هستیِ او درنهایت بی

حیات مجازیِ این دنیایی قرار دارد، حیات پس از مرگ است که برای ورود  برابرحقیقی که در

دادنِ ابعاد و کند؛ نشانها در یک جهت سیر می اندیشیِ آنبدان، مرگ الزم و ضروری است. مرگ

بدین وسیله حیاتِ پس از  اعتباری جهان تاارزشی زندگی دنیایی و برجسته کردن بیجوانب بی

ارزشی دنیا، در پی اثبات دادنِ بی تر و حقیقی جلوه دهند؛ درواقع عارفان با نشان مرگ را مهم

داند که زادن از ارزشی زندگی را از این میبرگ و بیاند. وقتی عطار بیشدنِ دوبارهحقانیتِ زنده

یِ دنیایی متأثر از وجودِ مرگ است؛ اعتباری زندگتوان نتیجه گرفت که بیبرای مرگ است، می

مرگی در حیات دوباره نیز ناشی از مرگی است که انسان در این دنیا با آن دست به گریبان  تصوّر بی

های بود؛ یکی از علّتشهر انسان همین زندگانی می است. اگر زندگی دنیایی مرگ نداشت، آرمان

 گ در آن است:اصلی بیزاری انسان از زندگیِ دنیایی، وجودِ  مر

 گر نبودی مرگ را بر خلق دست
 

 دریغا عیش اگر مرگش نبودی
 

 الیق افتادی در این منزل نشست 
 (167: 1385)عطار،                                          

 دریغ آهو اگر بگذاشتی یوز
 (543: 1378)سعدی،                                       

تفاوت ارزش کرده و او را نسبت به تمایالت دنیایی بیدر نگاه عارف بیوجود مرگ، دنیا را 

اعتناست؛ برای او زندگی و های دنیایی بیساخته است. او دیگر نسبت به بیش و کمیِ عمر و داشته

هایی که به مرگ ختم شود، فاقد ارزش و اعتبار است؛ گویی زندگی و حیاتی ارزشمند دارایی

ل نداشته باشد؛ به همین سبب است که زندگی اخروی را معتبر و ارزشمند و است که مرگی به دنبا

اساس و انجامد، بیهای زندگی دنیایی را که به مرگ میکند. عارف، شادیحقیقی قلمداد می

سازد، شایستۀ گیرد و او را از آن جدا میداند؛ چیزی که مرگ آن را از انسان می فریبنده می

 دلبستگی نیست:

 نیرزد هیچ چون مرگ از پی اوست  ملکی که از جان داریش دوستهر آن 
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 کــرا آن زنـدگـی بـابـرگ بـاشـد 
        

 کـه انـجامش بـزاری مـرگ بـاشـد؟
 (194: الف1386)عطار،                                   

خویش است و حکم بینی عارفان، آمدنِ انسان به دنیا، دورشدن از اصل و مأوای وقتی در جهان

ماند که زندگی در آن اسارت ها زندانی را می تبعید را دارد و همواره دنیا در افکار و دیدگاه آن

شود، طبیعی است که مرگ، نجات و رهایی از این زندان و تولّد و بازگشتِ دوباره به تلقّی می

 حیات اصلی و حقیقت خویش قلمداد شود:

 به دنیا در به مرگ افتادن تست
 

 به عقبی در بمردن زادن تست 
 (138: الف1386عطار، )                                  

شود که رابطۀ آن با غفلت و اندیشی در عرفان، نوعی بیداری و هشیاری قلمداد میمرگ 

وابستگی، رابطۀ نقیضی است؛ وجودِ هر یک، عدمِ دیگری را در پی دارد؛ به همین دلیل، خودِ 

دارد. در اندیشۀ شاعرانِ عارف امکان ندارد میاست که انسان را به ترک دنیا وا یاندیشمرگ

ارزش نپنداری یا بدان دلبستگی داشته باشی؛ دنیا تا زمانی ارزشِ اندیش باشی و دنیا را بیمرگ

اندیش نباشد و یادی از دلبستگی دارد و در چشم انسان جای سرور و شادی است که فرد مرگ

 مرگ نکند:

 خود تو یقین دان که نیرزد ز مرگ
  

 جمله جهان نیم درم ای غالم 
 (375: ب1386)عطار،                                     

کنند که باعث تسکینِ خاطر آنان از درد و را دنبال می« آرمانی»، و «هدف» عارفان از ترک دنیا

رسیدن به خداوند و »و « حیات دوباره»دنیا، شود. دلگرمی و امید عارفان از ترک های دنیایی میرنج

های  های امروز را به امید راحتی و شادیاست؛ بنابراین درد و رنج« درکِ حقیقتِ وجودی خویش

« تمامی اندوه و درد این جهانیت به شادی بدل خواهد شد»گویند: کنند. آنان میفردا تحمّل می

دنیا بدونِ انگیزه و هدفِ خاصّی صورت بگیرد،  اندیشی و ترکچنانچه مرگ(. 84: 1373)شجیعی، 

کند. شود، بلکه موجبات ناامیدی و یأس را در فرد فراهم میتنها باعث کاهشِ ترسِ از مرگ نمی نه

اندیشیِ اندیشی در عرفان با مکاتبی چون رمانتیسمِ سیاه در این است که مرگ تفاوت اساسیِ مرگ

صفای درونی و آمادگی فرد برای دریافت معارف و  است که به« سازنده»و « مثبت»عرفانی 
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است که نوعی « تخریبی»و « منفی»اندیشیِ رمانتیکی شود؛ امّا مرگهای شهودی منجر می دانش

 شود؛ زیرا آرمان و هدفی ورای آن نیست.بیماری محسوب می

 پیام مرگ دیگری .5
کند. مشاهدۀ است که به خود نگاه میشناسد و با نگاه به دیگری هر انسانی خود را در دیگری می

کند تا به بازبینی در زندگی خود بپردازد. با توجّه به این قضیه که  مرگ دیگری فرد را وادار می

تأثیری مشاهدۀ مرگ دیگران زُداست، عارفان برای توصیف غفلتِ غلیظ، به بی اندیشی غفلتمرگ

 اند:اشاره کرده در شخص

 بگویم دل را چندان که ز مرگ می
     

 افتد این غافل راتنبیه نمی 
 (187: 1375)عطار،                                  

  نظر خبری و صرفترین پند مرگِ دیگری برای انسان، بیداری از خواب غفلت و بی بزرگ

رفت اندوزی و کسبِ معآوردن به اعمال خیر و علمکردن از هواهای نفسانی و دنیاطلبی و روی

کند. اگر ایی است که فرد مرگ خویش را در آن مشاهده مینهیاست. مرگ دیگری درحقیقت آی

شد. افرادی که دچار تحوّل وقت برای خود مرگی قائل نمیمرگ دیگران نبود، شاید انسان هیچ

 اند، معموالً به سبب مشاهدۀ مرگ دیگران یا اندیشیدن به مرگ بوده است:روحی و فکری شده

 خواهی صفای آن جهانیاگر 

 که دل زنده شود از مرده دیدن
  

 توانیبه گورستان نشین تا می 

 شود نقدت بدان عالم رسیدن
 (322: 1387)عطار،                                  

دست  این آگاهی که آدمی برای مرگ زاده شده و زندگی او برای مرگ است، آسان به

رسید و اصالً به مرگ نبود، انسان خودش به این معرفت نمیآید. اگر مرگ دیگری  نمی

اندیشید؛ زیرا اصالً دوست نداشت که بمیرد. آگاهی از مرگ، آگاهی از بودن است. وقتی  نمی

دهندۀ شناختِ او از خویشتن انجامد، نشانرسد که زادن او صرفاً به مرگ میانسان به این درک می

 و آگاهی کلّی او به زندگی است:

 گُل گفت که تا چشم گشادند مرا 
      

 دیدم که برای مرگ زادند مرا 
 (303: 1375)عطار،                                
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برانگیز است، انسان با دیدنِ مرگ دیگری به یادِ مرگ ازآنجاکه مشاهدۀ مرگ دیگران تفکّر

شناختی های بنیادینِ هستیسؤال رسد. او در این حالت با سیلی ازافتد که روزی فرا میخویش می

کننده به دنبال آنها نرود و همیشه برای او  گاه برای یافتن پاسخِ قانعشود که شاید هیچمواجه می

-شناسانۀ خود نمیهای هستیترین دلیلی که انسان به دنبال جواب سؤال جواب باقی بمانند. مهّم بی

است؛ به همین سبب است که  به آرزوها و آمالشدن شدن به زندگی دنیایی و سرگرمرود، مشغول

دانند. ترک تعلّقات و قطع عرفا درکِ حقیقت و اسرار الهی را منوط به ترک دنیا و نفسانیّات می

شود؛ گردانی از ظواهرِ مادّی و لذایذ زندگی، باعث زادن ثانی انسان می های دنیوی و رویوابستگی

 حوّل روحی و دگرگونی فکری و بینشی فرد نسبت به مسائل است:زادن ثانی یا تولّد دوباره، نتیجۀ ت

 مرگ همسایه مرا واعظ شده
  

 کسب و دکان مرا بر هم زده 
 (933: الف1386)مولوی،                          

 مرگ هر کس همرنگ اوست.  6 
است که مرگِ ترین دیدگاهی که دربارۀ چگونگی مرگ وجود دارد، این ترین و حقیقیبینانهواقع

که هر انسانی از اندیشیدن به کیفیّت مرگ خویش  هرکس برگرفته از زندگی اوست. نتیجۀ نهایی

آورد، این است که چگونگی مرگ خود را در زندگی و کردارهایی بداند که انجام دست می به

 داند:داده است؛ بنابراین هر فردی کیفیت زندگی خود را در کیفیت مرگ خویش دخیل و مؤثر می

 ست   وهمه مرگ تو خوی ناخوش ت
   

 ستوهمه خشمت به دوزخ آتش ت 
 (137: الف1386)عطار،                                 

گونه که زندگی آدمی آن»گردد که فرمودند: برمی )ص(سرمنشاء این باور به حدیثی از پیامبر

ترس انسان  (.133تا: )ورّام، بی« گرددمی محشور]است[ میرد و بر همان حال که مرده می [است]کرده 

توان با همین دیدگاه توجیه و تشریح کرد. یکی از عوامل تأثیرگذار در ترس از از مرگ را می

مرگ، اعمال و رفتارهایی است که فرد در زندگی مرتکب شده است و هنگام یادِ مرگ به ذهن او 

رو افراد چگونگی مرگ خود را با چگونگی  ازاینکنند. آیند و در او ترس و وحشت ایجاد میمی

 کنند:زندگی تفسیر می

 نترسم من ز مرگ خویشتنمی
      

 لیک ترسم از جفای خویش من 
 (266: 1385)عطار،                                     
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 آگاهی با مرگ و یادِ آن مرتبط است. توجه و ذهنِ فرد در لحظۀطورکه گفته شد خود همان

شود. اندیشی از دنیای بیرون و زندگی روزمره به خود و اندیشیدن به خویشتن معطوف میمرگ

فکر نکرده و تا حاال تصوّری از خود نداشته است؛ در این  که کیستی تاکنون به خود، به اینگوی

برد. در این هنگام لحظه به تصوّرات اشتباهی که از زندگی، حقیقت و خود داشته است، پی می

 شود:اش بر او متجلّی میگردد و هویّت اصلیمی« حقیقیت خویش»است که او دنبال 

 گاه بینیتو روی نشاط دل آن

 به درس آمدی، قلب این را بدیدی
  

 که از مرگ رویت شود زعفرانی 

 به مرگ آی تا قلب آن هم بدانی
 (676: 1385)سنایی،                                 

و نیز  گوید: چگونگیِ مرگ هر فردی نتیجۀ اعمال و کیفیت زندگی اومیمثنوی موالنا در 

 در باب مرگ است. گویی مرگ هر انسانی تجسّم اعمال اوست: متناسب با تصوّرات خودش

 مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست

 رنگی است پیش ترک آئینه را خوش

 تـرسـی ز مرگ اندر فرار آنـکه مـی

 رخسار مرگروی زشـتِ تـوست نه 
          

 پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست 

 پـیـش زنگـی آئیـنه هـم زنـگـی اسـت

 آن ز خـود تـرسـانـی ای جـان هوشدار

 جـان تـو هـمچـون درخت و مرگ برگ
 (488الف: 1386)مولوی، 

به شدن اعمال است. عرفا و بعضی از اهل کالم درواقع متأثّر از اندیشۀ ممثّل« مرگ شخصی»

اند؛ بدین معنا که چگونگی وضعیت فرد در تمثّلِ اعمال و کردارهای انسان در قیامت اشاره کرده

 اوست که در زندگی انجام داده است: یقیامت )خوب یا بد؛ بهشتی یا جهنمی( تجسّمی از کارها

 جملۀ اخالق و اوصاف ای پـسر

 گـاه نـارت مـی نمـاید گاه نـور

 تقیمخـلق نـیک آمد صراط المس
 

 هـر زمـان گردد ممثّل در صور 

 گاه دوزخ گاه جناتست و حور

 شـد مـثال خـلق بد نار جحیم
 (39: 1368)الهیجی،                                       

 و ترسِ از آن شناسانه به مرگنگاه جامعه. 7
مرگ در ذهنِ آنان، مطالعۀ ارتباطِ تجربیات شخصی و پایگاه اجتماعی افراد با چگونگی تداعی 

ها با شرایط و اوضاعِ بینی انسانشود. با توجّه به اینکه جهانشناسانۀ مرگ محسوب میبررسی جامعه
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ها ارتباط دارد و چگونگیِ روحیّات، عواطف و افکار افرادِ جامعه، وابسته به بسترهای  اجتماعی آن

راد نیز متأثّر از اوضاع و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، پدیداری مفهوم مرگ در اف

هاست. مرگ بر افراد دارای طبقۀ اجتماعی مرفّه و ثروتمند که اسباب آسایش و راحتی  اجتماعی آن

تر و دشوارتر از افرادی است که در رنج و و خوشگذرانی را در اختیار دارند، به مراتب سخت

 برند:مشقتِ ناشی از فقر و تنگدستی به سر می

 کام بود مرگ مشکل است به چون زندگی
      

 پروای باد نیست چراغ مزار را 
 (341: 1: ج1373)صائب،                                

توان به پایگاه اجتماعی در بررسی نگاه افراد به مرگ و دالیلِ ترس یا عدم ترسِ از آن، می

طِ نابسامان زندگی ناگوارِ جامعه و شرای، نشانۀ وضع «دانستن مرگآسایش»ها شناخت پیدا کرد.  آن

اندیشی، میلی نسبت به مرگمقابل، اظهار بیزاری از یاد مرگ و غفلت و بیافراد است؛ در

 دهندۀ رفاه و آسایش زندگی مردم و بهبود اوضاعِ اجتماعی است: نشان

 کندمی را خمار باده شیرین میتلخیِ 
   

 شد گوارا مرگ تلخ از درد و داغ زندگی 
 (3267: 6: ج1373)صائب، 

دادن و جدایی از مال و ثروت را برای افراد به همراه که فکر مرگ، غم و اندوهِ از دستآنجااز

آور است؛ امّا های مرفّه هراسها و اسباب لذّت و شادی برای انساندارد، تصوّر جدایی از دارایی

 کند:تر جلوه می آسانتر و ناگوارتر باشد، مرگ درمقابل، هر چه زندگی تلخ

 هر چه باشد نیستی در پی ندارد بیم مرگ
       

 تلخی مرگ شود شهد به کامش صائب
      

 بر نفس پیوسته لرزد کامیاب زندگی 
 (3264: 6: ج1373)صائب،                                   

 هر که زین عالم پر شور به تلخی گذرد
 (342: 6: ج1373)صائب،                                      

اندیشند؛ درنتیجه برند، بیشتر به مرگ و مردن میسر می هایی که در سختی و رنج بهانسان

توانند مرگ را بر خود آسان کنند، بهتر میهای زندگی را بر خود هموار میهایی که سختی آن

 دادن است:سختی عادتکشی و خود را به روست که مرگ اختیاری، ریاضت ازاین 1.کنند

 ابگاه مرگ را هموار بر خود ساختنخو
       

 است درزمان زندگی از خاک، بستر کردن 
 (214: 1، ج1373)صائب،                                     
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گردد. نگرش انسانِ ها برمی کند، به زندگیِ آنتأثیراتِ متفاوتی که یادِ مرگ در افراد ایجاد می

ترین نیازهای زندگی محروم است با کسی که در رفاه و آسایش زندگی که از اساسیدردمندی 

کند و سان نیست. همچنین نگاه انسان بیمار به مرگ که درد فراوانی را تحمّل میکند، یکمی

برد و تمام نیازهایش مهیاست، سر می امیدی به بهبودی ندارد، نسبت به فردی که در سالمتِ کامل به

 :، طبیب استاست. مرگ برای کسی که او را از دردهایش برهاندمتفاوت 

 ین هر آن بیمار آمد از الم رستهببال

    

 رود، یمن قدم دارد طبیب مرگ هر جا می 
 (198: 1336)کاشانی،                                           

دو سویه دارد. ارتباطِ اندیشی ارتباطِ حاالتِ روانی و عواطف و احساساتِ افراد با مرگ

اندیشی با شادی و خوشگذرانی، ارتباطِ نقیضی و تضادی است. افرادی چون خیّام بدین سبب  مرگ

کنندۀ یاد مرگ و محرّکِ غفلت از کنند که شادی و طرب، دوربه شادی و خوشگذرانی توصیه می

 شادی نیست: آن است. زمانی که شادی هست، یادِ مرگ نیست و زمانی که یادِ مرگ هست،

 شادی و طرب چو نعمت و نازِ جهان
    

 بِرسَدرسد، میچون جمله به مرگ می 
 (296: 1375)عطار،                                             

اندیشی وابستۀ یکدیگرند. هر اندازه انسان در غم و اندوه باشد، کشش او درمقابل، غم و مرگ

برند، به سر می رو، افرادی که در شادی و کامروایی به بیشتر است؛ ازایناندیشی  به یادِ مرگ و مرگ

اندیشی هستند. شرایطی که موجباتِ اندوه، یأس و ناامیدی افراد جامعه را فراهم دور از مرگ

اندیشی هستند. چنانچه غم و اندوه انسان ناشی از های اصلی در گرایش به مرگکند، محرکّه می

کند و ممکن است که برای های زندگی باشد، مرگ در نگاه او شیرین جلوه میمصائب و گرفتاری

 های زندگی، حتّی آرزوی مرگ کند:ها و رنجنجات از سختی

 عدم را بر وجود آنکس که بگزید
     

 دیدچو شمع از زندگی آزار می 
 (359: 1336)کاشانی،                                           

 

 ترس از مرگ و راهکار مقابله با آن .7-1

ای داللت دارند که در ورای شود، همه بر معانیحاالتی که از مرگ و یاد آن در انسان ایجاد می

ها، درک انسان از هستیِ خویش نهفته است. یکی از این حاالت ترس است. ترس از مرگ،  آن
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اندیشۀ مرگ وقتی بر ذهن و فکر انسان وارد شود، تمام غم و  2بخش انسان است.حالتِ آگاهی

 هم بیم مرگ است:ماند، آنبندند و تنها یک چیز باقی میهای دنیایی رخت برمیشادی

 چون مرگ دررسید مقامات خوف رفت

 

 بـر خـویـشتن بـلرز اگرچه ز بیم مرگ        

 وز بیـم مرگ لرزه بر اعضا اوفتاد 

 

 صخرۀ صما دراوفتادآتش به مغز 
 (760: ب1386)عطار،                                             

روست. امّا سؤال  لۀ مرگ، انسان با آن روبهترین موضوعی است که در باب مسئ بیم مرگ مهّم

ترسد؟ برای همه از مرگ میجاست که بیم مرگ به خاطر چیست؟ انسان برای چیست که ایناین

بیمِ مرگ، نخست باید علّت ترس از مرگ را دریافت، سپس در پی درمان و راه چاره برای غلبه بر 

شناسانۀ شاعران به ترسِ از مرگ و حاالتی که از آن در افراد پدیدار مداوای آن برآمد. نگاهِ روان

ن داددهد که ترس از مرگ برای افراد کامیاب به سبب ترس از نابودی و از دستشود، نشان میمی

هاست؛ ترسی است که عامل و دلیل آن وابستگی و تعلّق است. برای نجات ها و داشتهعناوین و مقام

ها باعث کنند؛ چون ترک دلبستگیاز این نوع ترس است که عرفا بر ترک تعلّق تأکید می

شود و به وجود حیاتِ دوباره آگاهی و  شکوفایی نگرش و اندیشۀ فرد به معنا و مفهوم مرگ می

 کند:اخت پیدا میشن

 برگها شدی بی چون از این شاخ

 نـشـوی مـرگ را دگـر مـنـکـر
 

 ها در کمر کنی با مرگ دست 

 یابی از عـالمِ حـیات خبر
 (99: 1374)سنایی،                                                 

ها از مرگ معطوف به انسانطورکلّی ترس  دهد که بهامّا پدیدارشناسی ترسِ از مرگ نشان می

کند. انسان ترس از نیستی و نابودی است. خود این ترس بر تنفر و بیزاریِ انسان از نیستی داللت می

گشته است. بهترین عملکردی همواره برای غلبه بر ترسِ از مرگ و نجات از آن، دنبال راه حل می

به معانی و مفاهیمی است که مرگ و آوردن ، رویمقابل هراس از مرگ اتخاذ کردهکه انسان در 

ترین و مؤثرترین عملی که انسان دربرابر هراس از  کند. شاید مهموجوب آن را برای او توجیه می

های مرگ انجام داده است، تبدیلِ مفهوم مرگ به زندگی یا حیات دوباره در تصوّرات و اندیشه

زندگی را در ورای آن دیدن است.  خویش است. مرگ را با مرگ درمان کردن و میراندن درواقع

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            19 / 24

https://erfanmag.ir/article-1-778-fa.html


 وسوم / شماره بیستسال دوازدهم/ پژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه                                                                                  212

 

میلی و باور به حیاتِ دوباره به نوعی گذشتن از اندیشۀ زوال و غلبه بر مرگ و نیستی است. انسان بی

میرند تا ها بدین امید میشدن نشان داده است؛ زیرا انسانبیزاریِ خود از مرگ را با اعتقاد به زنده

بخشِ افراد دربرابر ترس از نابودی و زوال است؛ زیرا ، تسلّیدوباره زنده شوند. اندیشۀ حیاتِ دوباره

شود؛ با از بین رفتن کراهتِ مرگ و زدودنِ ترس و وحشت از آن میاعتقاد به رستاخیز باعثِ از بین

رود و صورتِ دیگری به خود رفتنِ کراهت و ترس از مرگ، مفهوم مرگ نیز در اذهان از بین می

 است؛ انتقال از این دنیا به دنیای دیگر:گیرد که همان انتقال می

 چون کراهت رفت خود آن مرگ نیست

 دچـون کـراهـت رفـت مـردن نفـع شـ
        

 صورت مرگست و نقالن کردنیست 

 پس درست آید که مـردن نفـع شـد
 (539: الف1386)مولوی،                                   

اندیشیدن بدان، نشانۀ ترسِ از مرگ است؛ به همین دلیل عارفان فراموشی یادِ مرگ و امتناع از 

اندیشی را عملکردی در راستای درمانِ ترس از مرگ و غلبه بر وحشتِ ناشی از مداومت بر مرگ

کند و باعث تر میبینانه کردِ مرگ، قانونی است که نگاهِ فرد به مرگ را واقعاند. یادآن دانسته

 تر بدان بنگرد:و اندیشمندانهتر شود که او منطقی می

 نیست درمان مرگ را جز مرگ بوی
 

 ریختن دارد بزاری برگ و روی 
 (177: 1385)عطار،                                          

کنار آمدن با مرگ این نیست که بپذیریم مرگ پایان هستی انسان است که مدتی زندگی 

این نوع کنارآمدن و به مرگ اندیشیدن بیشتر به هراس و شود.  کند، سپس نیست و نابود می می

شود تا فرد به حیات دوباره اندیشی توصیه می انجامد. در عرفان برای این به مرگوحشتِ از آن می

یقین پیدا کند. وقتی فرد به رستاخیز یقین پیدا کرد، مرگ برای او هراسی نخواهد داشت. همچنین 

انگارد. گویی انسان نه برای این زندگی انسان خود را هیچ می برای رفعِ ترس از مرگ است که

بخش است؛ آگاهیآفریده شده، بلکه برای حیات پس از مرگ خلق شده است. یادکردِ مرگ، 

بداند؛ به همین دلیل است که انسان در « هیچ»و « ناچیز»، «محدود»آگاهی به اینکه فرد خود را 

تفاوت و رسد و بود و نبود خود را بیانگاری( خود میز)ناچی« انگاریهیچ»اندیشی به مرگ

کرد! شاید داند؛ منزلت او در دنیا به اندازۀ خللی است که نبود او در دنیا ایجاد میاهمیت می بی

 گوید:ترین نگاه به خویشتن )در کل انسان( بیانِ شیخ نیشابور باشد که میدردمندانه
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 گچه کم شود چه بیش گر از تند باد مر
 

    چه کم شود چه بیش گر از تندباد مرگ        

 یک شبنم ضعیف به دریا در اوفتاد 
 (760: ب1386)عطار،                                     

 موری بمرد در همه اقصای بحر و بر
 (769: ب1386)عطار،                                       

کنند؛ اگر من نبودم زندگی چه کم گاهی با خود فکر می هاست کهاین صدای فکر تمام انسان

  شود. چه چیزی کم میو اگر دیگر نباشم داشت، حاال که هستم چه چیزی به زندگی اضافه شده 

 کردِ مرگ و اخالقیات )مرگ و تعالیم اخالقی(یاد.  8
گری اعمال و تصوّراتِ خود انسان تا زمانی که مرگ را نزدیک نبیند و به آن نیندیشد، به بازن

آورد و به اندیشی فرد به نقد و بررسی زندگی و کردارهای خویش روی میپردازد. در مرگ نمی

برد؛ به همین سبب است که در عرفان همواره به غفلت و اشتباهاتِ زندگی خود پی می

کند تا از میاندیشی برای افراد باید و نباید طرح اندیشی توصیه شده است؛ زیرا مرگ مرگ

تفاوتی دوری کنند. در چنین حاالتی فرد خود را مؤظّف به رعایتِ اصول و قوانینی خیالی و بی بی

ترین  اندیشی بزرگرو در عرفان مرگ اندیشی در پیشِ او گذاشته است؛ ازاینبیند که مرگمی

جویی ظلم و ستیزه خواهی، حرص،بازدارنده از خیاالت و آرزوهای دور و دراز و ممانعت از زیاده

 دانسته شده است:

 دم ز مرگ اندیشه داشتهر که او یک
    

 کردن پیشه داشت؟چون تواند ظلم 
 (92: 1380)عطار،                                            

اشخاص، مرگ و  بارۀعارفان در« های اخالقیِگذاری ارزش»و « شناسیانسان»یکی از معیارهای 

 اند:ها یادِ مرگ را نشانۀ خردمندی، فروتنی و تواضع قلمداد کرده آن است. آنکردِ یاد
 گمر بیم شد از چشم داشت پست ننرگس چو

  

 مرگ در پیش سبک عقل شکوهی دارد

        

 سرو که آزاده بود گشت ز غفلت بلند 
 (756: ب1386)عطار،                                         

 گران اینهمه نیست این رطلدل  پیش اربابِ
 (796: 2: ج1373)صائب،                                   
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و « هستی»کند و به اندیشد، جریان زندگی خود را مرور میانسان هنگامی که به مرگ می

زمانی به انسان دست « گذری عمرزود»کند؛ به همین دلیل احساس خویش فکر می«ِ بودونبود»

 اندیشی باشد.حین مرگدهد که در  می

 :نتیجه
رو هستیم. مرگ در  بینی شاعران عارف بیشتر با دیدگاه عرفانی نسبت به مرگ روبهدر جهان

بینی آنان، مرگی است در جهتِ کمال و تعالی انسان؛ مرگی که انسان را به حیاتِ حقیقی  جهان

خود را از دست داده و تبدیل رساند؛ درنتیجه باید گفت که مرگ در عرفان، مفهوم و حقیقت می

منزلۀ سلب معنا و مفهوم از  شود، بهبه زندگی شده است؛ وقتی مرگ به عنوان گذر و انتقال تلقّی می

اند، تصوّری کامالً  آن است؛ بنابراین تصوّری که شاعران عارف از مرگ ارائه کرده

و مسلَّم که به زنده شدن و  است. این شاعران با اعتقادِ یقینی« بخش حیات»و « مدارانه زندگی»

اند، بلکه با اندیشیدن به حیاتِ  اند، اصالً در اندیشیدن به مرگ توقّف نکرده رستاخیز دوباره داشته

ها به خودِ  اند؛ درواقع آن معنا و ناچیز جلوه دادهدوباره مرگ را نادیده گرفته و به نوعی آن را بی

اند.  و وجودِ حیات دوباره اندیشیدهاعتباری دنیا یاند، بلکه به مرگ، در جهت ب مرگ نیندیشیده

ای به مرحلۀ دیگری  ای تلقّی شده است برای ورود از مرحله مرگ در اندیشۀ شاعران عارف دریچه

از هستی و وجود. از دیدگاه آنان اگر مرگ پایان هستی بشر باشد، تمام ساختمان اندیشگانی انسان 

معنایی جلوه خواهد کرد. شاعران عارف  چیز برای وی درنهایت بی و همه اساس خواهد بود بی

  اشاره کرده نیز های ممکنِ ترس انسان اند، به علّت بر اینکه فلسفۀ وجودی مرگ را تبیین کرده افزون

 اند. ها برای مقابله با ترس از مرگ ارائه داده و هم راهکارهایی را متناسب با علّت

 ها: نوشت پی
ها(. اگر انسان بتواند مرگداند )خردههای زندگی را جزیی از مرگ میها و رنجسختی موالنا .1

ها وحشت نداشته باشد و  های زندگی را در نظر خود آسان و ناچیز جلوه دهد و از آنسختی

تواند بر خود شیرین و آسان احساس خستگی و تنگنایی نکند، به طریق اولی مرگ را هم می

جلوه دهد. در دیدگاه موالنا برای غلبه بر ترس از مرگ، بهترین راه، گوارا کردن و هموارکردن 

اندیشی سختی و تلخی آن بر جان و روح و فکر خود است. این عمل بیشتر با مبادرت به مرگ
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اندیشۀ خود را به آن عادت گیرد. انسان زمانی که زیاد به چیزی مبادرت کند و ذهن و انجام می

 شود:تدریج از نظر او زایل می دهد، سختی و دشواری اولیۀ آن به

 ایست ایست      جزو مرگ از خود بران گر چاره دان که هر رنجی ز مردن پاره

 چـون ز جـزو مرگ نتوانی گریخت      دان کـه کلش بر سرت خواهند ریخت

 دان کـه شـیریـن می کـند کـلّ را خداجزوِ مرگ ار گشت شیرین مر تو را      
 (104: الف1386)مولوی،                                                       

هایی از درک فرد از هستی فیلسوفان مکتب وجودی )اگزیستانسیالیسم( احوال انسانی را نشانه .2

شود، ناشی از درکی است که کنند؛ بنابراین ترسی که از مرگ در فرد ایجاد میخود قلمداد می

آگاهی ساختار دائم برخی از احوال بنیادی مثل تشویش یا ترسْ»او نسبت به هستی خویش دارد: 

ها این ترس را  آن«. یابدوجود آدمی یا آن حالت بنیادی است که آدمی خودش را در آن می

یابد. این آگاهی می ترسلت دارد؛ یعنی فرد خود را در نامند که بر هستی فرد دال آگاهی میترس

دانند و معتقدند، تا انسان در جهان باشد یعنی هستی داشته باشد، نوع ترس را ذاتی هستی انسان می

  (.507-511: 1385)جمادی، این ترس همراه اوست 

 نامه: کتاب
 426- 435، ص349، شمارۀ یغما، مجلۀ «مرگ در نظر مولوی»(، 1356)مهر .اکرم، سید محمد. 

 ،سروش.هران: ت، ترجمۀ نصراهلل زنگوئی، مقدس و نامقدس(، 1375. )میرچا الیاده 

 ( .1375اونامونو، میگل ،)البرز.الدین خرمشاهی، تهران: ، ترجمه بهاءدرد جاودانگی 

 ( .1376پیربایار، ژان ،)مرکز. تهران:جالل ستاری، ، ترجمه رمزپردازی آتش 

 ( .1385جمادی، سیاوش ،) تهران: ققنوس. پدیدارشناسیزمینه و زمانۀ ، 

 تهران: جهاد دانشگاهی.بشری( گیلگمش )حماسۀ(، 1374دار، زهرا. )چاره ، 

 هفتم، تهران: علمی. و چاپ بیست پله تا مالقات خدا،پله(، 1386کوب، عبدالحسین. )زرین 

 پیمان. علی فروغی، تهران:، تصحیح محمدکلیات سعدی(، 1378الدین. )سعدی، مصلح 

 ( .1385سنایی، حکیم ابوالمجدود بن آدم ،)س رضوی، ، تصحیح محمدتقی مدرّدیوان اشعار

 سنایی. چاپ ششم، تهران: 

 . تصحیح محمدتقی مدرّس الطریقهالحقیقه و شریعهحدیقه(، 1374)ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 دانشگاه تهران.  تهران: رضوی، چاپ چهاردهم،

 ( .1373شجیعی، پوران) ،جا: نشر ویرایش.  ، بیبینی عطارجهان 
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 چاپ دهم، تهران: آگه.  های سلوکتازیانه(، 1388کدکنی، محمدرضا. )شفیعی ، 

 علمی و فرهنگی. ، چاپ دوم، تهران:شکوه شمس(، 1370ماری. )شیمل، آن 

 ( .1373صائب، محمدعلی ،)جلد(، تصحیح قهرمان، تهران: علمی و فرهنگی.6) دیوان اشعار 

 مرگ اختیاری و تفاوت آن در نگرش عرفانی »(، 1398ی، محمدرضا و مصطفی عابدی. )عابد

 .91 -116، ص 20، سال دهم، شمارۀ پژوهشنامه عرفان، «موالنا و اندیشۀ فلسفی افالطون

 کدکنی، تهران: سخن. ، تصحیح محمدرضا شفیعینامهالهی(، 1387الدین. )عطار، فرید 

  . کدکنی، چاپ دوم، تهران: سخن. ، تصحیح شفیعیمختارنامه(، 1375)ـــــــــــــــــــــ 

  . کدکنی، چاپ دوم، تهران: سخن. ، تصحیح شفیعیالطیرمنطق(، 1385) ـــــــــــــــــــــ 

  . تصحیح نورانی وصال، چاپ پنجم، تهران: زوّار.نامهمصیبت(، 1380)ـــــــــــــــــــــ ، 

  . کدکنی، تهران: سخن. ، تصحیح محمدرضا شفیعینامهاسرار(، الف1386) ـــــــــــــــــــــ 

  . تهران: علمی و فرهنگی.تفضلّی، ، تصحیح دیوان اشعار(، ب1386) ـــــــــــــــــــــ 

 ( .1387فالح، مرتضی ،)«پژوهش زبان و ادبیات فارسی، «سه نگاه به مرگ در ادبیات فارسی ،

 .223 -254ص م، شمارۀ یازده

 ( .1336کلیم کاشانی، ابوطالب ،)مقدمه و تصحیح حسین پرتو بیضایی، تهران: خیام. دیوان اشعار ، 

 جا: نشر پرسش.، ترجمۀ رؤیا منجم، بیبیماری به سوی مرگ(، 1377گارد، سورن. )کهیرکی 

 داود،  علی آل ، تصحیح و مقدمه سیدالشهود اسرار(، 1368الدین محمد اسیری. )الهیجی، شمس

 جا: موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.بی

 پژوهشنامه ، «مرگ ارادی )تسلط بر نفس(»(، 1397محمد فرخزاد. ) معتمدی، مسعود و ملک
 .185 -203، ص 18، شمارۀ 10، دوره عرفان

 ( .1375معتمدی، مسعود ،)«43-61، ص 65، شمارۀ کیهان اندیشه، «تلقّی عرفا از مرگ. 

  ،تصحیح نیکلسون، چاپ چهارم، تهران: هرمس.مثنوی معنوی(، الف1386) .الدینجاللمولوی ، 

 . ج(، تصحیح توفیق سبحانی، تهران: انجمن 2) دیوان شمس(، ب1386) ــــــــــــــــــــــــــــــ

 آثار و مفاخر فرهنگی. 

 ( .1384نسفی، عزیزالدین ،)مقدمه از سید  ماریژان موله، ترجمهصحیح و مقدمۀ ، تاالنسان الکامل

 ضیاءالدین دهشیری، چاپ هفتم، تهران: طهوری.

 جلد(، قم: انتشارات مکتبه الفقیه.2) مجموعۀ ورّامتا(، فراس. )بی ورّام، ابن ابی 
 Carel, Havi, (2006), Life and Death in Freud and Heidegger,  

Rodopi Edition, Amsterdam, New york. 
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