
  

 

 و تفاوت آن یاریمرگ اخت

 افالطون یفلسف ۀشیموالنا و اند یدر نگرش عرفان
 یمحمدرضا عابد

  مصطفی عابدی
تردید مرگ و گریزناپذیر بودن آن و سرنوشت انسان پس از مرگ، بی چکیده:

انسان از آغاز پیدایش تاکنون بوده است. نوع نگاه دین و عرفان، و ترین دغدغة بزرگ

هایی است. در فلسفة حکمت و فلسفه، در این زمینه دارای مشترکات و تفاوت

جز مرگ طبیعی و اجباری، از مرگ  دیالکتیکی افالطون و در عرفان عاشقانة موالنا به

سخن رفته است. مبنای  صراحت یا تلویحاً دیگری تحت عنوان مرگ ارادی نیز، به

است.   «امُوتُوا قَبلَ اَن تمُوتُو»بر حدیث:  رهیافت موالنا در این زمینه نقلی بوده و مبتنی

اما اساس دیدگاه افالطون، عقلی و دیالکتیکی است. از این رهگذر، این مقاله در پی 

وه واکاوی گسترۀ معنایی مرگ ارادی در مفهوم فلسفی و عرفانی آن است. نیز وج

تفاوت و اشتراک تلقی عرفانی موالنا و برداشت فلسفی افالطون از مرگ ارادی در 

دهد که افالطون و موالنا، هر دو، مرگ شود. نتایج حاصل نشان میاین مجال تبیین می

دانند که به قطع وابستگی مادی و جسمانی و عالیق ارادی را نتیجة نوعی سلوک می

بردنِ سالک و فیلسوف به حقیقت شود. راهمنجر می جهانیدنیوی در عین زندگی این

 عالم و پیوستن به خیرِ مطلق و هستی سرمدی، غایت آرمانی در این سیر خواهد بود.

 مرگ ارادی، موالنا، افالطون، مُثُل، عشق :هاواژهکلید
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 مقدمه:

و تواند خود را از قید جسم اش میلحاظ سعة وجودی و ماهیت ملکوتی و الهی روح به

عنوان یک  نامیم. صدرالدین شیرازی بههای مادی برهاند اوج این رهایی را مرگ می چهارچوب

]مرگ[ مرحلة تکمیل نفس ناطقه است که در آن مرحله خلع بدن و   حکیم متألّه برآن است که:

 (. 329: ق1422)مال صدرا،  قشر کرده و به عالم روحانیت پیوندد

تواند آن را در هر مسیری که کند و میاشراف کامل پیدا می روح با احراز چنین مقامی بر تن

 بخواهد سوق دهد. افالطون نیز بر این باور است:

راند و بیشتر اوقات نماید و بر همة احواالت بدن حکم میروح برخالف تن عمل می
ها رنج  گیرد و گاه به آندست می ها را به کند و عنان آنها ایستادگی می دربرابر آن

ها به مهربانی رفتار  دهد چنانچه هنگام مداوا و ورزش پدیدار است و گاه با آنیم
جوید و در موقع بروز ها به تهدید و سرزنش توسل می کند و زمانی دربرابر آن می

ها را از بسی حرکات  کشد و با همة نیروی خویش آنها را می ترس یا خشم عنان آن
ایستد و به آن فرمان مستقل دربرابر تن میدارد و همچون موجودی جدا و باز می

 (.498: 1، ج1380)افالطون،راند  می

اندیشة فلسفی سقراط و افالطون متأثر از فیثاغورثیان است که معنای جدیدی برای فلسفه ارائه 

ارائة چنین تعریفی از  (107: 3، ج1375)گاتری، « فلسفه تهذیب است»گوید: کردند. فیثاغورث می

کنیم تأثیر فیثاغورث به تحریر درآمده، نیز مشاهده می افالطون که تحت «فایدونِ» ر رسالةفلسفه را د

؛ دانش سقراط یعنی فلسفه با عبارت دامن برچیدن روح از همة قیدهای تن و (107: 1، ج1380)افالطون،

و . ا(812: 2، ج1376)ورنر،های خاص خویش تعریف شده است معطوف شدن تمام توجهش به فعالیت

 گوید:می

پردازند، برای رسیدن به همین مقصود راستی به فلسفه می آیا کوشش کسانی که به 
)افالطون،  نیست و آیا اثر فلسفه این نیست که روح از تن و قیدهای تن آزاد بماند؟

 (.464: 1، ج1380

توصیه بر این مبنا است که افالطون به فیلسوف، پشت کردن به بدن و تمایالت جسمانی را 

گاه از چنین لفظی استفاده گوید و هیچصورت صریح از موت ارادی سخن نمی کند. هرچند او به می
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توان در رسالة فایدون کند، اما مفهوم مرگ ارادی در اندیشة او وجود دارد و آن را مینمی

 وضوح مشاهده کرد. به

فه را تنها کسانی ای در خدمت این است که فلساندک مبالغه بی فایدونسراسر رسالة 
 (.6: 1392تن، )پنج یابند که از تن عاری باشنددرمی

منزلة  های جسمی و حسی، بهداشتن نفس )روح( از وابستگیاما توصیة افالطون به دور نگه  

آنکه افالطون اند. حالدعوت به ترک دنیا نیست، اگرچه برخی از دیدگاه او چنین برداشت کرده

فی دنیا نیست. چون فیلسوف در پیوستگی روح و تن، برای روح مقامی برتر از روی خواهان ن هیچ به

درستی داوری کند و این زندگی را در  تواند دربارۀ زندگی جسمانی بهرو می تن قائل است. ازاین

 (.55: 1389)بورمان، سلسله مراتب روح و تن در جایی قرار دهد که سزاوار است 

که در چهارچوب زندگی مادی و تعلقات آید که آدمی تازمانییاز تعلیمات افالطون چنین برم

شرط آنکه، تا حد امکان  هم به تواند به حقیقت نزدیک شود. آنآن گرفتار است تنها اندکی می

کاری به کار تن نداشته باشد و جز مقدار ضروری به آن نپردازد و نگذارد طبیعت، تن روحش را 

)افالطون، دارد تا خدا او را از آن رهایی بخشد  د را از آن کنار نگهتواند خوآلوده سازد بلکه تا می

به همین روی، در اندیشة سقراط و افالطون فلسفة آمادگی برای مرگ است و کار  (.463: 1، ج1380

سازی روح برای اقامت دائم در جهان مُثُل و خالصی از محکوم بودن به بازگشت فیلسوف آماده

از این رهگذر، هراس از مرگ که در  (113: 1375)گاتری، بدن فانی است  هایمجدد به محدودیت

فرهنگ هومری و عصر طالیی یک امر بدیهی بود، دیگر در عصر فلسفه جایگاهی ندارد. زیرا 

هراسد بلکه فیلسوف حقیقی در کار آماده نمی سقراط و افالطون معتقد بودند که فیلسوف از مرگ

. دیدگاه فوق به چند نکته اشاره دارد: نخست اینکه نزدیک (26:  1384)صنعتی،شدن برای مرگ است 

شدن به حقیقت با مفارقت روح از بدن )مرگ در درجات و اقسام مختلف آن، اعمّ از اختیاری یا 

توان به اندازۀ مفارقتی که اجباریِ طبیعی( رابطة مستقیم دارد. دیگر اینکه در زندگی دنیوی هم می

اندازۀ مرگ اختیاری( به آن نزدیک شد؛ یعنی این نزدیکی نسبی است، نه  )به روح از بدن دارد

تمامی دریابد اما در هر  تواند در عین زندگی مادی حقیقت را به مطلق. به همین جهت، انسان نمی

صورت راه وصول به این درک دوری گزیدن از بدن و قید و بندهای آن است و مسیر معرفت 

 گذرد. روح از جسم میانسان از کانال فرقت 
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تواند به نیکوترین وجه اندیشه و تعقل کند  نماید که روح آدمی هنگامی میچنین می
که حس بینایی و شنوایی و خوشی و ناخوشی او را مشوش نسازد بلکه از گرفتاری تن 

)افالطون، وجوی حقیقت بپردازد  آزاد باشد و تاآنجا که میسر است دور از تن به جست

 (. 462 :1، ج1380

فلسفه مشق »بیند؛ از نظر او از این رهگذر، افالطون میان فلسفه و مرگ رابطة تنگاتنگی می

های آن. یعنی فاصله گرفتن ارادی و خودخواسته از تن و خواهش (،50: 1386)اکبریان،  «موت است

« معنی واقعی چیزی جز آمادگی برای مرگ نیست فلسفه به»تفسیر گاتری از این گفته آن است که 

خودکشی روا نیست ولی فیلسوف با اشتیاق تمام به »البته در اندیشة افالطون  (203: 1377)گاتری،

های روح از  گیبدین معنا که او مرگ را قطع وابست(. 460: 1، ج1380)افالطون، « آوردمرگ روی می

داند. پس منظور او از مرگ، مرگ طبیعی نیست بلکه مرگ ارادی منظور است. از این منظر، تن می

دید.  منزلة روشی برای درک حقیقت می تفکر افالطونی ریشه در اندیشة سقراط دارد که مرگ را به

 ق بیان شده است:بینی موالنا نیز عاری شدن از لباس تن و ماده شرط وصال حکه در جهانچنان

 من شدم عریان زتن او از خیال
 

 الـوصالخـرامم در  نهـایـات مـی 
 (581: 1362)افالکی،                             

های مطابق این اندیشه، مرگ و فلسفه و عرفان در عواطف و احساسات و قوایی که همانند وزنه

سو کار عرفان، و  رسند. چون از یکاشتراکی میسربی عقل را به جانب تن دوخته است، به نقطة 

ها است که روح و عقل را به حوزۀ ها و وزنهفلسفه )در مفهوم افالطونی آن( از بین بردن همین علقه

گذارد تا شناسایی معرفت اتفاق بیفتد و ازدیگرسو، مرگ نیز شناختی محدود کرده و نمیغیر

اسات و عواطف و قوای مربوط به آن است که مانع آزادی از همین قفس تمایالت جسمانی و احس

اند. به این معنا که، وقتی نفس انسان نسبت به جسم و تعلقات جسمانی حالت وصول نفس به حقیقت

 اساس یابد. برایناستعالیی داشته باشد، در آن صورت مرگ و فلسفه تحقق می
آنکه دیگران بدانند هیچ پردازند در همة عمر، بیکسانی که از راه درست به فلسفه می

آرزویی جز مرگ ندارند. اگر این نکته درست باشد شگفت خواهد بود که چون 
 (.460: 1، ج1380)افالطون، مرگ را نزدیک ببینند از آن بگریزند 

الدین شیرازی  که در مالقات با قطب داند چنانموالنا نیز مرگ ارادی را طریقة خویش می

موالنا  (.  198: 2، ج1368)زرین کوب،  «اه ما راه مردن است تا نمیری نرسیر»دارد: صراحت بیان می به

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 26

https://erfanmag.ir/article-1-965-fa.html


 95                                             مرگ اختیاری و تفاوت آن در نگرش عرفانی موالنا و اندیشه فلسفی افالطون 
 

آنکه به نظر داند، نه از سنخ درک و شناخت، حالمرگ ارادی را از سنخ تجربه و صیرورت می

یابد، نه  رسد در تفکر افالطون مرگ ارادی از سنخ شناخت است و از مسیر دیالکتیک تحقق میمی

توان در فلسفة او مرگ ارادی را مرگ دیالکتیک نامید. اما در تلقی عرفانی این، میاز مسیر دل. بنابر

معنا است؛ متحول شدن و راه پیمودن   امثال موالنا این مرگ، شهود و شدن انسان در سیر از ماده به

 کند:الدین شیرازی تصریح میکه در جواب قطباست. چنان
که صدر جهان گفت تا تا غیری نرسد، چنان راه ما مردن و نقد خود به آسمان بردن،

 (. 30: 1387)شفیعی کدکنی، نمردی نبردی 

کند و پس موت ارادی نتیجة سلوک عملی عارف است که با آن خلع نعلین ماده و تعلقات می

 رسد:به مرتبة فنا می

شیخ چون از ما و من بگذشت و اوییِ او فنا شد و نماند و در نور حق مستهلک شد که 

 (.122: 1385)مولوی، اکنون او نور حق شده است  «وتوا قبل ان تموتوام»

و « عروسی ابد»در دیوان شمس از همین مرگ و استهالک در نور حق و بقا در ذات او به 

شود یعنی بقا در نور الهی و رسیدن به سرخوشی ابدی در آن. این مضمون از تعبیر می« عیش ابد»

آید. آنجا که موالنا در جواب صدرالدین که برایش النا نیز برمیداستان عیادت صدرالدین از مو

 گوید:کند، به او میطلب شفا و بهبودی می

بعد از این شفاک اهلل شما را باد. همانا که در میان عاشق و معشوق پیراهنی از شَعر 
: 1362)افالکی،  خواهید که بیرون کشند و نور به نور پیونددبیش نمانده است، نمی

581.) 

گیرد و خود می شود. مرگ معنای زندگی بهجا میپایه، مفهوم مرگ و زندگی جابه براین

مرگ است. این مهم هم در  زندگی معنای مرگ؛ یعنی از منظر اهل معرفت مرگ آغاز حیات بی

کند و هم در مرگ اختیاری و ارادی. با این تفاوت که در مرگ اضطراری و اجباری صدق می

رسد، اما در مرگ ارادی با اراده و ی روح به اجبار به حیات حقیقی و ابدی میمرگ اضطرار

 (.13: 1391)یثربی،شود خواست سالک و با طی طریق حق و پیش از فرا رسیدن اجل این امر محقق می

یابد که زندگی برد و درمیمی این زمانی است که عارف با شهود معرفتی به مفهوم حقیقی حیات پی

 نما است، حال آنکه خالی از حقیقت است:دگی مجازیِ حقیقتمادی، زن
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 مرگ حیات است و حیات است مرگ

 ها  که  از  این  تن  شدندجمله جان
 

 عکـس   نمایـد     نـظـر   کـافـری 

 اند  کـنون  چون  پری حـی  و  نهان
 (17561: 1388)مولوی،                            

 نیز نهفته است:« مُثُل افالطونی»این موضوع در مفهوم 
دانند و همة حقیقت عالم را ها هیچ چیز دیگری را حقیقی نمیزندانیان در غار جز سایه

 (.56: 2، ج1380)افالطون،  بیننددر آن می

شود، جهل مرکب آدمی است؛ یعنی او اشیای محسوس را آنچه مانع از دانایی راستین می 

تواند حجاب درک حقیقت است، اما شناخت درست آن می« مثل»د گیرد. هرچن جای حقیقت می به

نخستین پلة صعود، شناسایی این امر است که آنچه ادراک حسی بر ما »پایة صعود باشد؛ زیرا نردبان

از این  (97: 1389)بورمان، « نماید، تنها تصویر مبهمی از حقیقت استهمچون موجود حقیقی می

اش صور دیدنی رهگذر، در تفکر افالطونی کسی که اهل دیالکتیک است، هرچند موضوع اندیشه

ها هستند. او  حقایقی که صور نمایندۀ آنگیرد، برای بیان آن یاری می ها را بهنیست، اما او دیدنی

شوند، بیان کند  نمی رؤیتها مفاهیم مجردی را که جز با دیدۀ روح کوشد با استفاده از دیدنی می

 ها است.پس عالم محسوسات اسباب رهیافت انسان به ساحت ایده (.1052: 2، ج1380)افالطون، 

 پارادوکس مرگ و زندگی
 مرگ حیات است و حیات است مرگ

 

 عـکـس  نـمایـد   نـظـر  کـافـری 
            (17561: ب1388)مولوی،                   

، (7-8)شمس:  «وَ تَقْواها فَأَلْهَمَها فُجُورَها سَوََّاها ما وَ نَفْسٍ وَ»داللت آیة شریفه:  انسان به

موجودی دوبعدی است: یک بعد الهی و ملکوتی و یک بعد حیوانی و شیطانی. در زندگی هر 

هرگاه آدمی به ای میان این دو بعد وجود دارد. انسانی، خواسته و ناخواسته، تضاد و تقابل پیوسته

تر بپردازد و آن را تقویت کند، این نزاع و تقابل تشدید شده و به قربانی یکی از این دو بعد بیش

انجامد؛ انسان با تهذیب نفس و دوری از تمنیات مادی روح الهی خود را در تر میشدن بعد ضعیف

ای یک حالت وهکند. نتیجة استمرار و پیشرفت در چنین شیمقابل نفس شیطانی تقویت می

 نمایی از مرگ و زندگی در درون انسان است و آن عبارت است از مرگ نفس و تولد جان: تناقض
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 مردن تن در ریاضت زندگیست
 

 رنج این تن روح را پایندگیست 
 (3365: 3)مثنوی، د                                             

میبدی، اجتماع ضدّینِ حیات و مرگ در وجود سالک، چنین به  االسرارکشف ای از در فقره

 تصویر درآمده است:

ای را بکشید تا کشتة زنده شوید؛ یعنی نفس زنده را به شمشیر مجاهدات و عمل زنده
بر وفق شریعت محمدی بکشید تا دل مرده با قتل نفس به نور مشاهدت زنده شود و به 

 (.239 :1، ج1377)میبدی،  حیات طیبه برسد

زمان مرگ و زندگی در خود به موالنا از ظرفیت شگرف آدمی در تحمل و نمودار ساختن هم 

 گوید:شگفت آمده و می

 سوی مرگ ای عجب یک چیز از یک

 آن یکی  نسبت  بدان  حالت  هالک
 

 سوی دگـر احیا و برگ و آن ز یک 

 بـاز  هم  آن سـوی دیـگر  امتساک
 (3095-3096، 4)مثنوی، د                               

اگر مرگ را جدایی نفس از امور جسمی و حسی تصور کنیم، پس به این معنا »در نظر افالطون 

یعنی مرگ نهفته در خود  (.54: 1384)گادامر، « سوی مرگ خواهد بود زندگی فیلسوف طی طریق به

است؛ به داللت اندیشة افالطونی انسان در پرتو زندگی است و زندگی راه و وسیلة مرگ 

توان او را در بین راه دید. وجود آدمی در مسیر چنین حرکتی دیالکتیک همواره در راه است و می

 گوید:جرج سمیل می(. 290: 1، ج1380)افالطون، گیرد قرار می

 در حقیقت مرگ توسط زندگی پوشیده شده است، از همان آغاز و از درون، مرگ
)جف  گیردجایی جز خود زندگی سرچشمه نمی این نقطة مقابل زندگی، از هیچ

 (.155: 1385مالپاس، 

 دو بیت زیر از موالنا در تبیین همین معناست: 

 این حیاتی خفیه در نقش ممات 

 نماید  نـور  نـار و  نـار  نـورمی
 

 و آن مماتی خفیه در  قشر حیات 

 دارالغرورورنه  دنیا   کی  بدی   
 (4135-4136،  5)مثنوی، د                                

پس مرگ ارادی، پارادوکس مرگ و زندگی است؛ یعنی مرگی است در عین زندگی و 

دیگر آغاز  سو مرگ تمنیات جسمانی است و ازسوی ای است توأم با مرگ. زیرا از یک زندگانی
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یابد که برای رسیدن به میبه این شناخت متعالی، درزندگی حقیقی است. انسان عارف با رسیدن 

زندگی الهی باید به ارادۀ خود از این دنیا دل بکند و طعم مرگ را با ارادۀ خود پیش از رسیدن 

 موعد مرگ طبیعی بچشد.

 آزمودم مرگ من در زندگیست

 اقـتـلـونی اقـتـلـونی یـا ثقـاتی 
 

 چون رهم زین زندگی پایندگیست 

 قتـلی  حیاتـا  فـی حیاتیان  فـی 
 (3838-3839، 3)مثنوی،د                         

مرگ و »عارفان همواره در »نماید که کند و چنین میظاهر متناقض جلوه می البته این امر به

به همین روی، موالنا درصدد رفع این شبهه که چگونه  (124: 1386)درودگر، « سر می برند به« زندگی

ممکن است یک چیز از ضد خود نشئت بگیرد یا در ضد خود مخفی شده باشد، برآمده و ضمن 

 کند: حتمی قلمداد کردن امر مذکور بر آن تأکید و توصیه می

 از کجا  جوییم  علم  از  ترک علم

 از کجا جوییم هست از ترک هست
 

 جوییم  سلم  از ترک سلماز کجا   

 از کجا جوییم سیب از ترک دست
 (823-824، 6)مثنوی، د                                    

)جعفری، « کند حرکت در نوار مرزی مرگ و زندگی تعبیر می»استاد جعفری از این مقوله به 

که از یک منظر دیگر، این مرگ مردن نیست، بلکه خود را مرده ساختن است. چنان (386: 1363

 گوید:شمس تبریزی می
چون در دریا افتاد اگر دست و پای زند دریا درهم شکندش، اگر خود شیر باشد الّا 

برد چندان که خود را مرده سازد. عادت دریا این است که تا زنده است او را فرو می
ساز و خوش  بمیرد، برگیردش و حمال او شود. اکنون از اول خود را مردهغرقه شود و 

 . (148: 1385)شمس تبریزی،  رویبر روی آب می

 گیرد:موالنا نیز برای تبیین مرگ اختیاری از همین تمثیل بهره می 

 مرده گردم خویش بسپارم  به  آب

 خـواهی که خـردت بشکندگر نمی
 

 از عذابمرگ پیش از مرگ امن است  

 مـرده شـو با مـوج و با دریا مکـوش
 (13341: 11388)مولوی،                                  
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های دنیوی بمیراند، پیش از مرگ به باور موالنا، هرکس به اختیار، خود را از تعلقات و هوس

 خواهد شد: (19)روم:  «...مِنَ الْحَيَِّ الْمَيَِّتَ وَيُخْرِجُ يُخْرِجُ الْحَيََّ مِنَ الْمَيَِّتِ»طبیعی مشمول آیه: 

 کشَد چون ز مرده زنده بیرون می

 کند چون ز زنده  مرده بیرون می

 الحی  الصّمد مرده شو  تا  مخرج

 دی  شود  بینی  تو  اخراج  بهار
 

 هر که  مرده  گشت  او  دارد  رشد 

 تند نفس  زنده  سوی  مـرگی  می

 آوردای   زین  مرده   بیرون   زنده

 لیل   پر دی   بینی    ایالج   نهار
 (549، 5)مثنوی،د                                     

اند، در ایشان یک اند و حکم در و دیوار گرفتهاند: پیش از مرگ مرده اولیا همچنان
اند. جنبش سپر از سرِ موی از هستی نمانده است در دست قدرت حق همچون اسپَری

 .(213: 1385)مولوی،  سپر نباشد

 ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد
 

 یعنی او از اصل این زر بوی برد 
 (13724، 4)مثنوی، د                                    

 مرگ اختیاری، رهایی از قیود و تعلقات و امیال
انسان خود هیچ های او با خواست خداست؛ یعنی اگر رنج و اضطراب انسان ناشی از تقابل خواسته

، این تعارض «پسندد آنچه را جانان پسندد»خواهد و نخواهد، بلکه آن خواهد که محبوب ازلی می

 برطرف خواهد شد:

 خلع نعلین کند وز خود و دنیا بجهد
 

 همچو موسی قدم صدق زند بر در او 
 (23464: ب1388)مولوی،                         

 «نَفْسَهُ وَ أَمَاتَ قَدْ أَحْيَا عَقْلَهُ»است: اهلل چنین توصیف شدهسالک الیالبالغه ای از نهج در فقره

منظور از موت نفس در این مقام همان مرگ ارادی است و ارادی بودن این  (220)نهج البالغه، خطبه 

عربی نیز بر آن است که فنای ارادی )مرگ وضوح آشکار است. ابن مرگ از سیاق نحوی کالم به

چشد و این در رأس احوال قرار دارد؛ سالک با مرگ ارادی، از اختیاری( را سالک با اراده می

افالطونی هم دوری نفس از تن به  در تفکر سقراطی (.35: 1367عربی؛  )ابنیابد چه جز حق، تجرد می هر

ت بلکه به که مرگ طبیعی مربوط به تالش انسان نیس گردد. درحالیتالش آدمی و ارادۀ او منوط می
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ها این تالش )تالش انسان برای جدایی روح از تن( را نیز شود. از نظر آنفعل خدا حادث می

 توان مرگ نامید؛ یعنی مرگ ارادی؛ می

های خویش سقراط گفت: آیا مقصود از پاکی روح همان نیست که همواره در بحث 
از تن نگاه دارد و  گفتیم که آدمی باید تا حد امکان روح خویش را مجرد و تنهامی

های تن برچیند و بکوشد که پیوسته تنها و آن را عادت دهد به اینکه دامن از آالیش
مستقل بماند و از گرفتار شدن در دام تن برحذر باشد؟ . . . سقراط گفت و این همان 

: 1، ج1380)افالطون،  مرگ نیست؟ مگر مرگ جز جدایی و رهایی روح از تن است؟

464.) 

آید که تالش برای رها ساختن روح از گرفتاری تن و رسیدن به موت بیان سقراط برمیاز این 

ارادی، تفاوت فیلسوف با مردمان دیگر است و راه وصول به این مرتبه، مبارزه با تمنّیات نفسانی 

افالطونی و  و این مقوله ازجمله مشترکات اندیشة فلسفی سقراطی (461: 1، ج1380)افالطون، است 

 ویژه تفکر عرفانی موالنا است. عرفانی در معنای اعمّ آن به تفکر

اند و حیات حقیقیِ علمیِ نفس با این مرگ موت ارادی را مرگ خواهش نفس گفته»پس 

های مال هادی سبزواری نیز موت اختیاری را قلع و قمع خواسته (188: 1376)کاشانی، « شودآشکار می

؛ قیصری در مقدمه (430: 1372)سبزواری، « قتلها و قلع شهواتهاهو قمع هوی النفس و »داند: نفس می

وسیلة آن، آنچه برای مرده  داند که به، مرگ اختیاری را همان اعراض از متاع دنیا میشرح فصوص

-151: 1382)قیصری، داند یابد و آن را قیامت صغری میشود، برای سالک نیز انکشاف میآشکار می

داند؛ یعنی هر کس از شهوات و ختیاری را رهایی از قید امیال می؛ الهیجی نیز مرگ ا(152

آرزوهای نفسانی اجتناب کند، نفس خود را کشته است و این همان است که در زبان صوفیه به آن 

 به این موت اشاره دارد: «موتو قبل ان تموتوا»شود و اطالق می« موت احمر»

 شنورمـز موتو  قبل  موتو  می

 هرکو مرده استزآرزوی نفس 
 

 زندگی جویی پی این مرگ رو 

 زنده استاز حیات جاودان دل
 (426: 1388)الهیجی،                                 

 گوید: سینا می ابن
اند که مرگ دو است: مرگ ارادی و مرگ طبیعی:... از مرگ ارادی حکما گفته

رو افالطون  اند... ازایناراده کردهها را  میراندن شهوات و خودداری از پرداختن به آن
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طالب حکمت را سفارش کرد که بمیر به اراده و زنده شو به طبیعت 
 (.282: 1386)پورنامداریان،

آورد. حال دست می زیرا افالطون بر این باور است که انسان در سایة مرگ است که آگاهی به

 برد؛میان میاند که مرگ آگاهی را از  آنکه برخی مانند شوپنهاور برآن

معنای ترک تعلق به عالم محسوس و سیر در طریق عالم غیب و  افالطون فلسفه را به
تنها در شأن  داند. به نظر او غرق بودن در عادات و مادیات زندگی روزمره نهمعقول می

خبری است... افالطون معتقد است کسی فیلسوف نیست، بلکه عین جهل و بی
تدریج سیر کند تا به عالم  ن و مغارۀ عادات رهایی یابد و بهشود که از زندافیلسوف می

 (.257: 1392)داوری اردکانی، مُثُل و اعیان برسد 

 ها سخاست ها و لذت ترک شهوت
 

 هرکه در شهوت  فروشد برنخاست 
 (1272، 2)مثنوی، د                                     

گوید  جانبة امیال و شهوات نیست. بلکه او میتردید، منظور موالنا سرکوب کامل و همهبی

کار گیرید.  های نفسانی نباشید و آن را در راه تعالی روح و ارتقای درجات اخالقی به مقهور خواسته

بنابراین، شعار انسان کامل این است: شهوات در خدمت طیبات، نه طیبات در خدمت شهوات 
 (. 87: 1378)زمانی، 
ها مرگ ارادی را برخالف مرگ  آید، هردوی آنون و اشعار موالنا برمیکه از کالم افالطنچنا

دانند. یعنی هر لحظه که طبیعی که آنی و دفعی است، یک امر تدریجی، مستمر و تجدیدشونده می

پوشی کند، مرگ ارادی برای او محقق انسان به مجاهدۀ نفس روی آورد و از تمنیات دنیوی چشم

 دهد: ورت مستمر و پیوسته رخ میص شود و این اتفاق بهمی

 عاشقان را هرزمانی مردنی است

 او دوصد جان دارد از جان هدی
 

 مردن عشاق خود یک نوع نیست 

 کند هردم فدیوان دوصد را  می
 (3834-3835، 3)مثنوی، د                      

ها تصریح شده  آندر حدیث معراج نیز در توصیف اولیای خدا، به مستمر بودن مرگ ارادی 

ها روزی هفتاد بار براثر مجاهده با نفس و مخالفت  میرند اما آنبار می است: مردمان در عمرشان یک

و بدون تردید تولد را و گذر از این جهان و  (270: ق1426)دیلمی، کنند ها مرگ را تجربه میبا هوس

 (.233: 1387)مظاهری سیف،  کنند دیدار با خدا و اسرار پنهان هستی و زندگی را تجربه می
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 موت اختیاری واسطة اتصال به هستی سرمدی
کوشد به یاری حواس چیزی را گاه که می پذیرد. آنروح به هرچیز روی آورد، آن چیز را می

آورد، درنتیجه خودش غیرثابت بشناسد، نیروی شناساییش روی در موجودات غیرثابت و متزلزل می

شود تا دهد و سبب میپیوستة روح به تن آن را به حوزۀ جسمانیت تنزل میشود. تعلق و متزلزل می

گیرند، او را در بندهای خود گرفتار سازند و اجازه ندهند او به عواطفی که از جسم نشئت می

موالنا نیز چون افالطون قطع عالیق  (81-82و133-134: 2، ج1380)افالطون، شناسایی امور سرمدی برسد 

داند. با این تفاوت که موالنا به ا تنها راه رسیدن به امور سرمدی و عشق سرمدی میروح از جسم ر

 کند: اش تأکید بر راه دل دارد اما افالطون بر راه عقل و شناخت تکیه میاقتضای ذوق عرفانی

 بهر روز مرگ این دم مرده باش
 

 تا شوی با عشق سرمد خواجه تاش 
 (3760، 3ثنوی، د)م                               

چون خداوند منشأ هرگونه خیر و فضیلتی است، به همین جهت، تالش برای کسب فضایل، 

 سوی خدا است.  حرکت به

کوشش فیلسوف را برای دستیابی به فضیلت شبیه خدا  تتوستهتهافالطون در رسالة 
کند عمل میریزی و اساس مقیاس نیک برنامهداند یعنی او تمام اعمالش را برشدن می

مقیاس  جمهوریدهد. ایدۀ نیک در رسالة و معیار نیک را در ظاهر خود ظهور می
)بورمان، است گیری ترین هنر اندازهعنوان عالی مطلق و مبنای اندیشة تلقی فلسفه به

1389 :946 .) 

ر سازد، بلکه کسی است که دخواند یا فلسفه میاز این منظر، فیلسوف کسی نیست که فلسفه می

: 1390)یانگ،  سمت جهان حقیقت رهنمون شود عمل، در مسیر سیروسلوک عقالنی قدم برداشته و به

یعنی اگر خداوند دانش مطلق است پس فیلسوف نیز کسی است که با تمام هستی خود در راه  (9

اش  یجانبة انسان که با کل هستپایه، فلسفه در تالش همهبر این  (346: 1357)یاسپرس، دانش بکوشد 

یابد و تعلق  شود و عمل اخالقی و تهذیب نفس به حوزۀ فلسفه ارتباط میدر پیوند است، حاصل می

 گردد. نداشتن به مادیات و آزاد بودن از قیود رفتاری و عملی شرط فیلسوف شدن می

شناختی، عالقة صرف علمی و فرهنگی یا انتقادی عالقة افالطون به عروج معرفت»البته 

)گاتری، « مند استه نیست، او به سلوک و رفتار زندگی، مراقبت نفس و خیر کشور عالقهبینان باریک
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بر اینکه عروج از مراحل پندار و سایه و مقید به مرتبة مُثُل را مدّ نظر  یعنی افزون (192، :1، ج1377

 های مطلق عمل کند.خواهد براساس مطلق و ارزشدارد، در حوزۀ سلوک عملی نیز می

ناپذیر سرمدی را دریابد.  تواند هستی تغییرفیلسوف کسی است که می»رهگذر، از این 

که دیگران از آن توانایی برخوردار نیستند و در عالم کثرت و دگرگونی و )زمانی(  درحالی

سرمدیت یعنی فرازمان را یافتن، مرگ همانا به فرازمان  (.1015: 2، ج1380)افالطون، « ند سرگردان

افالطونی همین معنا را به زبان  ه بردن به بارگاه ربوبی است؛ در اندیشة سقراطیعروج کردن و را

مرگ برای سقراط نوعی صعود به مقام الوهیت است و او با »یابیم. دیگر و از منظری متفاوت می

: 2، ج1380)افالطون، « شودبشاشت روحی همچون مردی آزاد از همة قیود از شاگردان خود جدا می

ها عارف را در نا نیز در سلوک عرفانی و در ورای مرگ ارادی با برطرف شدن حجابموال (.812

 یابد:چنین جایگاهی می

 حجابت  باید  آن  ای  ذولباببی
 

 مرگ را بگزین و بر در آن حجاب 
 (738، 6)مثنوی، د                              

 به مرحلة بقا نائل آمده است: عارف در این مرحله مرگ ارادی و فنا را تجربه کرده و

 مرده است از خود شده زنده به رب
 

 زان بـود  اسـرار حقش  در دو لب 
 (3364، 3)مثنوی، د                            

پایه، در عرفان اسالمی و عرفان موالنا، فنا پایان سلوک نیست، بلکه عامل بقاست و سالک  براین

 شود. د واقعی رهنمون میسوی بقای باهلل و توحی را به

 تولدی دیگر 
اند: نخست تولد مادی و ظاهری و دیگر تولد معنوی و باطنی. اهل معرفت برای انسان دو تولد قائل

گذارد. در این تولد، اختیاری تولد ظاهری همان است که کالبد مادی انسان قدم به پهنة هستی می

: 1386)زمانی، شود برگزیده است و به اختیار حاصل میدر کار نیست ولی تولد معنوی خاص بندگان 

روح آدمی برای راهیابی به ملکوت عالم و وصول به سعادت حقیقی باید از جسم و کالبد عالم  (191

این والدت مراتب تکامل نفس از ( 60: 1390)صادقی، تعبیری بار دیگر زاده شود  بیرون رود و به

دن عادات و اخالق زشت از دامن روح و برگرفتن طفل جان از دوزامارگی به مقام اطمینان است؛ 
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 دیگر تولد و روحانی حیات تجدید برای گام ترینجاه مهم از مال و شیطان و متاع دنیا اعمّ شرّ

 گوید:افالطون می .است

هیچ شاعری ورای گنبد آسمان را توصیف نکرده است اما روح فناناپذیر پس از  
رود و رسد و از دریچة آسمان باال میبه بلندترین نقطه می فرسامشقت بسیار و طاقت

 (.247: 1، ج1380)افالطون،  گردش گنبد آسمان کار ایشان است

رسیدن روح به این مرحله و ورود به ملکوت عالم، تولد دیگری برای آن است؛ بستن چشم دل 

، یعنی اینکه «ان تموتواموتوا قبل »از این عالم و گشودن چشم جان بر عالم باالتری است. پس 

حواس را از احساس معطل گردانید تا آنکه مشاعر ادراک امور آخرت پیش از موت طبیعی برای 

خواهی به کمال خود برسی قوای  گوید اگر می شما مفتتح گردد و صدرای شیرازی در این باب می

 (. 480: 1387)صدرا ، ات را مهر کن  پنجگانه

 گوید:می )ع(یین والدت ثانویه انسان با استناد به روایتی از مسیحمالصدرا در جای دیگر در تب

فالنفس االنسانيه مادام لم تولد والده ثانيه و لم تخرج عن بطن الدنيا و مشيمه البدن لم 

: لن يلج )ع(تصل الي فضا اآلخره و ملکوت السموات و االرض، کما قال المسيح

والده الثانيه حاصله للعرفا الکاملين ملکوت السموات من لم يولد مرتين و هذه ال

 (. 246: م1981)مالصدرا،  بالموت األرادی و لغيرهم بالموت الطبيعي

و  موالنا برآن است که تا انسان به این تولد دوباره دست نیافته، مقهور اسباب و علل مادی است

 آید:حال آنکه با تولد دوباره از حوزۀ سیطرۀ اسباب بیرون می

 زاده  بـزادآدمی چون دوم بار
 

 ها نهادپای خود بر فـرق علت 
 (3576، 3)مثنوی،د                                  

این والدت یک تولد روحانی و الهی است و دربرابر تولد مادی که با آمدن انسان به این دنیا 

 گیرد:افتد، قرار میاتفاق می

 ای آنکه بزادیت چو در مرگ رسیدیت
 

 رحمانیست  بزایید  بزایید این زادن 
 (1093: 1388)مولوی،                           

ترین انسان و عنوان کامل به)ص( از نظر موالنا این تولد ثانویه بیش از همه در مورد پیامبر اسالم

 کند:پیشرو سالکان صدق می
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 پس محمد صد قیامت  بـود نقد

 زادۀ ثـانیست  احمد  در جهان

 اندپـرسیـدهزو  قیامت را  همی 
 

 زانکه حل شد در فنای حل و عقد 

 صـد  قیامت  بـود  او  انـدر عیان

 ای قیامت  تـا  قیامت  راه چنـد 
 (751-753، 6)مثنوی، د                       

الواح »که سهروردی در دانند. چنانتر از والدت نخستین میعرفا این والدت را والدتی بزرگ

کند و بر آن است که نفس با رهایی از بند تن از آن به والدت کبری انسان تعبیر می« عمادی

 (.56: 1356)سهرودی، یابد زندگی ابدی می

درپی ندارد و این ای جز مرگ و تولد پیاز دیدگاه موالنا، انسان برای طی مراحل کمال چاره

ده است. تا اینکه انسان از جماد به نبات و از نبات به صورت تکوینی رخ دا چرخه، پیش از این نیز به

های مادی مانند گاوی قربانی پایه، اکنون نیز باید وجود حیوانی و علقه حیوانیت رسیده است. براین

 شود تا روح الهی انسان پدیدار گردد:

 یا  کِـرامی   اِذبحـوا   هـذا   البقـر

 از  جمادی مـردم  و  نامی  شـدم

 از  حیـوانی  و  آدم   شـدممردم  
 

 اِن   اَردتـم   حـشرَ  اَرواح  النـّظـر 

 از  نما  مـردم  به  انسان  سـر زدم

 پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
 (3901-3903، 3)مثنوی، د                    

مراتب ای باالتر شرط الزم برای کمال است و نیل به ای و تولد در مرحلهپس مردن از مرحله

پذیر نیست. انسان در هر والدت جدید کمال بدون مرگ از مرتبة دانی و تولد در مرتبة عالی امکان

یابد و تا از شیر قطع عالقه مانند نوزاد که تا از خون زهدان بازگرفته نشود، از شیر پستان غذا نمی

والدت موجب پرورش او نکند، از هر غذای لذیذ دیگر محروم است، باید از آنچه در مرتبة پیش از 

شد، قطع عالقه کند تا از حیات جدید تمتع یابد. پس سیر تکاملی انسان منوط به دل کندن از می

 (. 15: ق1418)حسینی تهرانی، مألوفات مرتبة سابق است و مفهوم مرگ ارادی نیز چیزی جز این نیست 

های مختلف حوزهوجود و زندگی آدمی جریانی کلی است که از طریق عبور پیاپی از 

شدن و مردن به معنی مرور از یک حوزه و یک حالت یابد و زاده جهانی تحقق میجهانی و این آن

اند؛ از دل مرگ پس مرگ و حیاط مالزم هم(. 168: 1382)گواردینی، به حوزه و حالتی دیگر است 
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ت. در این آید و از دل حیاط مرگ. مرگ و زندگی طرفین صیرورت آدمی اسحیات بیرون می

 تواند یکی از طرفین صیرورت قرار گیرد.   یابد چون عدم نمیصورت مرگ خود معنای ایجاد می

 سفر چهارم و جایگاه آن در مرگ ارادی
آیا مرگ جز جدایی روح از تن است؟ و آیا مردن به حالتی »هایی مانند  افالطون با طرح پرسش

)افالطون، « ؟ماندند و روح تنها و جدا از تن میگردگوییم که تن و روح از یکدیگر جدا می نمی

های روح از تن نیز نوعی مرگ خواهد بود. رسد که قطع وابستگی، به این نتیجه می(460: 1، ج1380

 هرچند، این امر در عین زندگی در این دنیا محقق گردد. پس

ارتباط با  ای در انزوا و بی پوشی از جهان است نه خلسه نتیجة عروج افالطون نه چشم
بینیم دیگران و نه رسیدن به مرتبة خدایی. اگر افالطون را با فلوطین مقایسه کنیم می

اند ولی این رهایی برای فلوطین هدف و غایت است  که در رهایی از قیود دنیا مشترک
ای در این جهان که تفکر فلسفی افالطون وظیفه و برای خود بسنده است، درحالی

 (.104: 1357اسپرس، )یگیرد برعهده می

شود بلکه او مسیر معرفت را تا تمام در نظر افالطون مرگ معرفتی به فهم ایدۀ نیک ختم نمی

دهد. او در پی آن است که کلیات را در مرتبة محسوسات یعنی هنگامی شدن قوس نزول ادامه می

 ید، مشاهده کند.آها به پایین میکه در سیر دیالکتیکی از ایده

اید در یک سیر صعودی از عالم شهادت باال رود و در عالم عقل مُثُل و اعیان اشیا را فیلسوف ب

شود که بازگشت و سیر نزولی است و آن به چشم عقل ببیند. پس از آن، سیر دیگری شروع می

های ها است. مطابق این تلقی، فلسفه سیر است و با آموختن کتاب بازگشت به میان مردم و تعلیم آن

شود. بلکه مستلزم تغییر است؛ یعنی فلسفه مقامات دارد و فیلسوف باید طی حاصل نمیفلسفه 

 (.2579: 1392)داوری اردکانی،مقامات و سیر منازل کند 

شود یک سیر صعودی که به از این رهگذر، دیالکتیک افالطونی دوگونه سیر را شامل می

یابد و دیگر و اصل و مبدأ کل ادامه می تدریج تا نیل به خیر مطلق انجامد و بهادراک مُثُل می

یابد. یعنی عنوان نتایج خیر مطلق می دیالکتیک نزولی که در آن فیلسوف سلسله مراتب مُثُل را به

که پیوسته آن مبدأ و همة  گردد و درحالیپس از آنکه مبدأ نخستین را دریافت بازپس می»فیلسوف 

آید ولیکن در این راه از هیچ ر دارد تا پلة آخرین پایین میچیزهایی را که با آن ارتباط دارند، مدّ نظ
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)افالطون، « دهد ها انجام میها و ارتباط درونی ایدهجوید، بلکه تحقیق را در ایدهمحسوسی یاری نمی

بیان شده است،  جمهوریفرایند دیالکتیک که کلیاتی از آن در کتاب »بنابراین  (.1053:  2، ج1380

  (.53: 1388)مهرنیا، « ترین علت و نزول به اشیا جزئی استمتضمن صعود به کلی

گوید، تقریبا معادل سفر چهارم از اسفار اربعة دیالکتیک نزولی که افالطون از آن سخن می

سفر من »شود و آن عبارت است از مطرح در سلوک عرفانی است که مرحلة نهایی سلوک تلقی می

این زمانی است که عارف به باالترین مرحلة سلوک راه یافته و مرگ ارادی را «. ق الي الخلقالح

طور کامل تجربه کرده است. عارف با این مرگ به حیات الهی و معنوی که با بیرون آمدن روح  به

با حال، در میان مردم بوده و  یابد. درعینشود، دست میانسانی از پوستة طبیعت حیوانی حاصل می

ها و جسمش در زمین است. مثل اعالی چنین آنان حشرونشر دارد؛ روحش در ملکوت آسمان

در مقام تبیین چنین جایگاهی ایراد شده  مثنویاست و ابیات زیر از  )ص(عارف واصلی پیامبر اسالم

 است:

 بهر این گفت آن رسول خوش پیام

 ام من قبل مـوت همچنان که مرده
 

 کرامرمز موت قبل موت یا  

 ام این وصیت و صوت زان طرف آورده
 (754 – 755، 6)مثنوی، د                              

من اراد ان ينظر الي ميّت يمشي فلينظر الي »فرمودند: )ص( همچنین، اینکه پیامبر

 ناظر به همین معناست:  (74: ق1418)حسینی تهرانی،  «طالب ابي بن علي

 جـواسرارمصطفی زین گـفت  کـای 

 رود  چـون  زندگان  بر خـاکدانمـی

 ستجانش را ایـن دم به باال مسکنی

 ست نقلزانکه پیش از مرگ او کرده

 نقل  باشد  نه  چو   نقل  جان  عام
 

 مـرده را  خواهـی  ببینی  زنده تـو 

 مـرده و جـانش شـده بـر آسمـان

 گـر بمیرد روح  او  را  نقل  نیست

 هم آید  نه به  عقلاین به مردن  ف

 همچـو  نقلی  از  مقامی  تا  مقام
 (742-746، 6)مثنوی، د                         

 فرماید:خود در توصیف این دسته از عارفان واصل می )ع(علیحضرت 
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هجم بهم العلم علي حقيقه البصيره و باشروا روح اليقين و الستالنو ما استوعره 

استوحش منه الجاهلون و صحبو الدنيا بأبدان ارواحها معلقه المترفون و انسو بما 

 (.220)نهج البالغه، خطبه بالمحل األعلي

یعنی طی این منازل منافاتی با در دنیا بودن سالک و اشتغال به مشاغل دنیوی ندارد و واردات 

هدایت مردم بر  قلبیه و تعالی روحانی او را از امور دنیا، نظیر نکاح، تجارت، زراعت و نظایر آن و

آورد، جای می دارد. سالک در عین آنکه در بین مردم بوده و امور دنیا را به مدار توحید، باز نمی

 (. 98: ق1418)حسینی تهرانی، روحش در ملکوت سیر نموده با ملکوتیان سروکار دارد 

شده است. بنابراین  در این مرحله عارف به ارادۀ خود مرده و از تعلقات بریده و به بقای باهلل نائل

ای است که از خود حرکتی ندارد بلکه آب سیر او در میان خلق به ارادۀ خداوند بوده و مانند مرده

 کند:دریا مسیر حرکت او را تعیین می

 مرده گردم خویش بسپارم به آب
 

 مرگ پیش از مرگ امن است از عذاب 
 (2271، 4)مثنوی، د                                

، روحش متصل به به نظر موالنا، عارف واصل در این مرحله با وجود استمرار زندگی مادی

کران وجود خیر مطلق است؛ او والدت معنوی یافته و این والدت محصول مرگ معنوی دریای بی

نشیند و حیات طیبه انسان عارف شکوفا شده و میوۀ وجودش به ثمر می سان روح الهیبدین است.

اش پیوسته در معرض خیر و برکت قرار کند. از این رهگذر، همة وجود و زندگیمیرا آغاز 

  گردد:گیرد و خود نیز تبدیل به خیر محض می می

 سرّ مـوتوا  قبل مـوت  این  بـود
 

 ها رسـدکـز  پـس   مـردن  غنیمت 
 (3837،  6)مثنوی، د                               

یابد؛ روشنی درمی حقایق الهی و آسمانی را همچون امور مادی و ظاهری بهسالک در این مقام 

از این منظر قابل ( 98: 1375میثم، )ابن «لو کشف الغطا ما ازددت يقينا»فرماید: می )ع(اینکه امام علی

 گوید: تحلیل است. نیز بر این پایه است سخن افالطون که می
سبب  پیراستند و زوایدی را که بهکودکی میاگر نیروی تعقل چنان روحی را از آغاز 

روی در خوردن و نوشیدن و ارضای دیگر شهوات اطراف آن را فراگرفته و  زیاده
ساختند و  کشاند، برطرف می سوی پایین می هایی از سرب پیوسته آن را به چون وزنه
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ت توانس گرداندند حقایق را به همان روشنی میسوی جهان حقیقت برمی رویش را به
 (.1061: 2، ج1380)افالطون،  بینددید که امروز امور زمینی را می

 که  مال  و  ملک  را  از  دل  براندچون

 کـوزۀ   سـربسته    انـدر   آب    رفت
 

 زان سلیمان خویش  جز مسکین  نخواند 

 از   دل   پـر بـاد    فـوق    آب    رفت
 (986-987،  1)مثنوی، د                          

 تحقق مرگ اختیاری با گذر از کانال عشق
دارد به مرگ اختیاری تن دهد، جوشش و فوران عشق و میل به اتحاد با مبدا آنچه عارف را وامی

خویش است. شوق به اتصال، عارف را به وصال پیش از وصال و مرگ پیش از مرگ دعوت 

 (.60: 1390)صادقی،  کند می

 دوست روگر بریزد خـون من آن 
 

 کوبـان جـان برافشانم  بر او پـای 
 (3837، ب 3)مثنوی،د                                     

آنکه برای رسیدن به این آید، بیعارف عاشق با طی این مسیر به لقای معشوق ازلی نائل می

 مرحله نیازمند مرگ طبیعی باشد:  

 نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان
 

 کشد عاشقان عشق را هم عشق و سودا می 
 (11728: 1388)مولوی،                                        

شود. تا آنجا که در شعر موالنا بحثِ فنای عاشق در معشوق و بنده در معبود به کرات مطرح می

 شاید بتوان این مضمون را عصارۀ تعالیمِ عرفانِ عاشقانة او برشمرد: 

 مرده داند  این سخن را  تو  مپرس از زندگان  تر استمردن به هر دم از شکر شیرینپیش او 
 (12714: 1388)مولوی،                                    

 ازیر

گویی او انا. یا تو بمیر پیش او یا او پیش تو بمیرد، تا گنجد. تو انا میپیش او دو انا نمی

هوالحي الذی »بمیرد امکان ندارد، نه در خارج نه در ذهن، که: دویی نماند. اما اینکه او 

او را آن لطف هست که اگر ممکن بودی برای تو بمردی تا دویی برخاستی. « اليموت

)مولوی، اکنون چون مردن او ممکن نیست تو بمیر تا او بر تو تجلی کند و دویی برخیز 

1385 :94). 
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در تبیین همین مضمون « که درِ یاری بکوفت...  کس )عاشقی(قصة آن »، حکایت مثنویدر  

 آمده است:

 آن   یـکی   آمـد   در  یـاری  بـزد

 گفت: من  گفتش: برو هنگام نیست

 رفت  آن مسکین و سالی   در سـفر

 گشت آن سوخته پس بازگشت پخته

 حلقه زد  بـر در به صد ترس و ادب

 بانـگ زد یارش  که بر در کیست آن

 ن منی  ای من درآگفت اکنون  چو

 کـی  شـود  بـاریـک  هستی  جمل

 زان سوی حـس عالـم تـوحیـد دان
 

 گـفت یـارش  کـیستی  ای  معتمد 

 بـر چنین خـانی مقـام خـام  نیست...

 در فـراق دوست  سـوزیـد  از شـرر

 بـاز  گـرد   خـانه   همباز   گـشت

 ادب  لفظی  ز  لبتـا  بنجهـد  بـی

 هـم تـویی ای دلستانگـفت بـر در 

 نیسـت  گنجایی دو مـن را  در سرا...

 جـز  بـه  مقـراض ریاضات  و  عمل...

 گـر یـکی خواهی  بدان جانب  بران
 به بعد(137 ،1 )مثنوی، د                                     

باره طرد کند که پس ناگزیر، سالک عاشق، باید از وجود خود مهاجرت نموده و آن را یک

نتیجة آن مسافرت به عالم وجود مطلق است و به این مرحله ناظر است گفتار بعضی از بزرگان که: 

)فجر: ...« فَادْخُلِي فِي عِبَادِی ». و نیز اشاره به این مرحله است کالم پروردگار که: دع نفسک و تعال

وارد شده و قیامت عظمای انفسیه  (156)بقره: « رَاجِعُونَإِلَيهِ  وإِنَّا إِنََّا للَّه»چنین کسی در مضمار  (29

بر او قائم است. او به پای شوق از اجسام و ارواح و جمیع تعینات گذشته و از همه فانی شده و قدم 

رود. چنین شخصی  بیرون می (57)عنکبوت:  «الْمَوْتِذائِقَةُ  کُلَُّ نَفْسٍ»در عالم الهوت نهاده و از تحت 

 (.74: ق1418)حسینی تهرانی، ی میت خواهد بود به موت اراد

گرداند و بنابراین، شوق اتحاد، انسان عارف کامل را در این نشئة دنیا مستعد وصال حق می

پذیر است. زیرا الزمة اتحاد سنخیت است و روح انسان تحقق این اتحاد از مسیر مرگ ارادی امکان

 کند. ی سنخیت پیدا نمیهای مادی پاک نشود با محبوب ازلتا از آالیش

 در  این  عشـق   بمیرید بمیریـد 

 بمیرید بمیرید وزین مرگ  نترسید

 

 در این عشق چو مردید همه روح پذیرید 

 کزیـن خـاک  بـرآیید  سماوات  پذیرید...
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 بمیرید  بمیرید  به پیش  شه زیبا
 

 برشاه چـو مردید همه شاه و شهیـریـد
 (6632-6628: 1388)مولوی،                               

داند که با خلع امیال نفسانی و عربی عشق را علت رجوع به اصل حقیقی و پیوند با آن میابن

رسد. در این شود و انسان به فنای ارادی میمجرد شدن از طبایع و با زیر پا نهادن انانیت حاصل می

(.327: 1370)عفیفی، کند باقی حق را در همة صور هستی مشاهده میمرحله، عارف واصل حسن 

در اندیشة فلسفی افالطون نیز عشق از کارکرد نسبتاً مشابهی برخوردار است؛ عشق افالطونی 

جهت که آغاز بازگشت نفس از تبعیدگاه جهان مادی به   نوع خاصی از زندگی فلسفی است بدان

در بحث از عشق در تبیین این تحول و « مهمانی»افالطون در رسالة (. 50: 1390)جولیان، آید حساب می

 گوید: بازگشت می

های فراوان را بدان ترتیب کسی که در راه عشق همة آن مراحل را طی کرد و زیبایی
انگیزی که طبیعتی که برشمردیم مشاهده نمود، در پایان راه یکباره با زیبایی حیرت

گردد و آن زیبایی خاص همان رو میهای دیگر دارد، روبهطبیعت زیباییغیر از 
ها برای رسیدن به آن صورت گرفته ها و سیروسلوکچیزی است که همة آن کوشش

آید و نه از میان است. آن زیبایی، اوال موجودی سرمدی است که نه به وجود می
، چنان نیست که از لحاظی زیبا تر. در ثانیگردد و نه کوچکتر میگرود و نه بزر می

باشد و از لحاظی زشت یا گاه زیبا باشد و گاه نازیبا. یا در مقایسه با چیزی زیبا باشد و 
در مقایسه با چیزی نازیبا. یا در مکانی زیبا باشد و در مکانی زشت، یا جزئی از آن زیبا 

ادت دیدار آن باشد و جزئی نازیبا. از این گذشته آن زیبایی به دیدۀ کسی که سع
ای یا دستی یا عضوی از اعضای تن، یا مانند نصیبش گردیده است چون زیبایی چهره

زیبایی سخنی یا دانشی یا زیبایی موجودی از موجودات زمینی نمودار نخواهد شد. 
ماند و هرگز بلکه چیزی است در خویشتن و برای خویشتن که همواره همان می

ای از او دارند، زیبا  ای زیبا فقط بدان سبب که بهرهپذیرد و همه چیزهدگرگونی نمی
وری نه چنان است که پیدایش و نابودی آن چیزها برای آن سود هستند ولی این بهره
 .(436: 1، ج1380)افالطون،  و زیانی داشته باشد

ند و بیای از آن زیبایی حقیقی می ها را جلوهگردد که افالطون همه زیباییاز این بیان روشن می 

داند. ها می های دیگر و رفع تعلق به آنعشق به زیبایی حقیقی را منوط به گذشتن از زیبایی
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تردید، تحقق این امر در گرو تغییر ذائقة مادی و دنیوی انسان به ذائقة معنوی و الهی است. تا  بی

در نور او وسیله قابلیت درک زیبایی حقیقی را به دست آورد و عشق سرمدی را دریابد و  بدین

 گوید:      مستغرق شود و این همان مقام مرگ تبدیلی است که موالنا از آن سخن می

 بهر روز مرگ  این دم  مرده باش
 

 حجابت  بـایـد آن  ای ذولباببی

 نه چنان مرگی که در گوری روی
 

 تا شوی با عشق سرمد خواجه تاش 
 (3760، 3)مثنوی،د                               

 مرگ را بگزین و بر در آن حجاب

 مرگ تبدیلی  که  در نوری روی 
 (738-739، 6)مثنوی، د                        

یعنی به نیکی مطلق رسید و این مطابق « آنکه شد کشته او نیک سرانجام افتاد»به قول حافظ 

« عشق عبارت است از اشتیاق به دارا شدن نیکی برای همیشه»پندار افالطون است که باور دارد 

موالنا نیز موت اختیاری را برخالف موت طبیعی اسباب طهارت و نیک  (.436: 1، ج1380)افالطون، 

 داند:دن میش

 من نه مردارم مرا شه کشته است
 

 صورت من  شبه مرده  گشته است 
 (1060، 4)مثنوی، د                                  

 نتیجه:
داند، نه از سنخ درک معنا می موالنا مرگ ارادی را از سنخ تجربه و شهود و شدن، در سیر از ماده به

دیالکتیکی از سنخ   در تفکر فلسفی افالطون مرگ ارادیرسد و شناخت، حال آنکه به نظر می

معنای درک حقایق امور. افالطون  معنای آگاهی، بلکه شناخت، به شناخت است البته شناخت، نه به

ها تالشی برای  دانند؛ این سلوک در اندیشة آنو موالنا، هر دو، مرگ ارادی را نتیجة سلوک می

اش تأکید بر راه دل اقتضای ذوق عرفانی این تفاوت که موالنا، بهرها ساختن روح از قید تن است. با 

کند. اگرچه، عشق و راه دل را نیز در کنار و عشق دارد، اما افالطون، بر راه عقل و شناخت تکیه می

بیند؛ او عشق را نوع خاصی از زندگی فلسفی عقل و به موازات آن، نه در تعارض و تقابل با آن، می

سازد،  خواند، یا فلسفه میپایه، در نگاه افالطون، فیلسوف کسی نیست که فلسفه می نداند. برایمی

بلکه کسی است که در عمل، در مسیر سیروسلوک عقالنی قدم برداشته و به سمت جهان حقیقت 

رهنمون شود. از این رهگذر، در تفکر افالطونی عالم غیب، همان عالم معقول بوده و نقطة کمال 
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ۀ نیک و خیر مطلق است. عرفان موالنا و فلسفة افالطون غایت کار خود را نوعی معقوالت اید

دانند که راه آن از مسیر عشق و گردنة مرگ ارادی وصول و راه بردن به هستی سرمدی می

گذرد. می

رسند که به هم می« مرگ ارادی»بنابراین، فلسفة افالطون و عرفان موالنا در نقطه تالقیِ 

های سربی عقل ها و قوایی را که همانند وزنهف و فیلسوف باید تمایالت، وابستگیآن عار براساس

سو، کار عرفان و فلسفه )در مفهوم  و روح آدمی را به جانب تن دوخته است، قطع کنند. چون ازیک

شناختی ها است که روح و عقل را به حوزۀ غیرها و وزنهافالطونی آن( از بین بردن همین علقه

گذارد تا شناسایی و درک حقایق اتفاق بیفتد و از دیگر سو، مرگ نیز آزادی رده و نمیمحدود ک

از همین قفس تمایالت جسمانی و احساسات و قوای مربوط به آن است که مانع وصول نفس به 

 اند.حقیقت

یابد که زندگی مادی، مجازِ برد و درمیمیعارف با شهود معرفتی به مفهوم حقیقی حیات پی

نیز نهفته « مُثُل افالطونی»نما است، حال آنکه، خالی از حقیقت است. این موضوع در مفهوم قتحقی

دانند و همة حقیقت عالم را در آن ها چیز دیگری را حقیقی نمیاست: زندانیان در غار جز سایه

تواند مانع درک حقیقت است، اما شناخت درست آن می« مُثُل»بینند. در نگاه افالطون هرچند  می

بردن به این امر است که آنچه پایة صعود باشد؛ زیرا نخستین پله در مسیر درک حقیقت، پی نردبان

 کند، تنها تصویر مبهمی از حقیقت است.در ادراک حسی همچون موجود حقیقی جلوه می

 نامه: کتاب
 دانشگاهی نشر مرکز تهران: ،الدهیه التجلیات (،1367علی. ) بن محمد عربی،ابن. 

 ترجمه و تصحیح عبدالعلی صاحبی، مشهد: آستان شرح صد کلمه(، 1375علی. )بنمیثم، میثمابن ،

 قدس رضوی.

 (.1386اکبریان، رضا، علیرضا فاضلی ،)«بررسی چیستی مرگ از دیدگاه افالطون و مالصدرا» ،

 .46، شماره قبسات

 ( .1380افالطون ،)اپ سوم، تهران: کوشش محمدحسن لطفی، چ ، بهمجموعه آثار افالطون

 خوارزمی.
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 تصحیح و حواشی تحسین یازیچی، تهران: العارفینمناقب(، 1362الدین احمد. )افالکی، شمس ،

 دنیای کتاب.

 ( .1389بورمان، کارل ،)ترجمه محمدحسن لطفی، چاپ سوم، تهران: طرح نو.افالطون، 

 ( .1386پورنامداریان، تقی ،)تهران: انتشارات علمی ، های رمزی در ادب فارسیرمز و داستان

 فرهنگی.

 ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت، «آگاهیاندیشی و مرگمرگ»(، 1392تن، منیژه. )پنج ،

 .92، آذر9شماره 

 ( .تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی، دروه هشت جلدی، چاپ نهم، تهران، 1363جعفری، محمدتقی ،)

 انتشارات اسالمی.

 ترجمه سعیدی، تهران: آزادمهر.مرگ و فلسفه(، 1385سولومون. )سی جف مالپاس، روبرت ، 

 ( .1390جولیان، یانگ ،)مجموعه مقاالت(، ترجمه محمد آزاده، تهران:  فلسفه و معنای زندگی(

 معاصر.

 مشـهد:  االلباب در سیر و سلوک اولی االلبابلباب(، رساله ق1418تهرانی، محمدحسین. )حسینی ،

 عالمه طباطبایی.

 ( .1392داوری اردکانی، رضا ،)تهران: نقش جهان.فلسفه چیست ، 

 ( .1386درودگر، محمدجواد ،)«107-130، سال دوازدهم، قبسات، «مرگ اختیاری. 

 تهران: موسسه الصادق.ارشاد القلوبه.ق.(، 1426الحسن. )ابیبندیلمی، الحسن ، 

 تهران، علمی.سر نی(، 1368کوب، عبدالحسین. )زرین ، 

 ،تهران، اطالعات.17، چاپ 2، جشرح جامع مثنوی معنوی(، 1386کریم. ) زمانی ، 

 ( . 1378ـــــــــــــــ ،)تهران، اطالعات.6، چاپ 1، جشرح جامع مثنوی معنوی ، 

 ( .1372سبزواری، مالهادی ،)تحقیق نجفقلی حبیبی، تهران: دانشگاه تهران.شرح االسماء ، 

  ،تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران، انجمن از شیخ اشراق سه رساله، 1356سهروردی، شهاب الدین ،

 فلسفه ایران.

 تهران، سخن.مقدمه و تصحیح غزلیات شمس(، 1387کدکنی، محمدرضا. )شفیعی ، 

 محمدعلی موحد، تهران: مقاالت شمس تبریزی(، 1385محمد. ) الدینشمس تبریزی، شمس ،

 خوارزمی.
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 ( .1390صادقی، مجید ،)«بهار و 25، سال هشتم، شماره پژوهی دینیانسان، «انسان و تولد معنوی ،

 .90تابستان 

 ( .1384صنعتی، محمد ،)«بهار و 26و  27، شماره ارغنون، «درآمدی به مرگ در اندیشة غرب ،

 .1-64، ص84تابستان

 ( .1370عفیفی، ابوالعالء ،)الزهرا.، چاپ دوم، تهرانشرح فصوص الحکم : 

 ( .1376کاشانی، عبدالرزاق ،)بابا سعیدی، تهران: حوزه  کوشش گل ، بهاصطالحات الصوفیه

 هنری.

 ( .1375گاتری، دبیلیوکی.سی ،)ترجمه حسن فتحی، تهران: فالسفه یونان از ارسطو تا طالس ،

 فکر روز.

 ( ..1377ـــــــــــــــــــــــ ،)فکر روز. ، ترجمه حسن فتحی، تهران:تاریخ فلسفه 

 ( .1384گادامر، گئورگ ،)اهلل فوالدوند، چاپ دوم، تهران: هرمس.، ترجمه عزتآغاز فلسفه 

 .قرآن کریم 

 ( .1382گواردینی، رومانو ،)ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، طرح نومرگ سقراط ، 

 ( .1382قیصری، داود ،)زاده آملی، قم: بوستان کتاب.، تحقیق حسنشرح فصوص الحکم 

 ( .1387مظاهری سیف، حمیدرضا ،)قم: پژوهشگاه های نوظهور شناسی انتقادی عرفان جریان ،

 علوم و فرهنگ اسالمی.

  /االسفار األربعه )الحکمـه المتعالیـه فـی    (، م1981صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم. )مالصدرا
 ، چاپ سوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی.األسفار القطیه األربعه

 العربی داراحیاءالتراث: بیروت. فلسفی رسائل مجموعه(. ق1422. )ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ. 

 ( . 1387ـــــــــــــــــــــــــــــ ،)تصحیح سید جالل آشتیانی، قم، بوستان کتاب.المبدأ و المعاد ، 

 دوم، تهران: پژوهش.، تصحیح نیکلسون، چاپ مثنوی معنوی(، 1374محمد. ) الدین مولوی، جالل 

 ( ..1385ــــــــــــــــــــــــــ ،)بر اساس نسخه فروزانفر، چاپ دوم، تهران: فردوس. فیه مافیه ، 

 ( ..1388ــــــــــــــــــــــــــ ،)تصحیح فروزانفر، چاپ پنجم، تهران: طالیه.کلیات شمس ، 

 ( ..1387ــــــــــــــــــــــــــ ،)و تصحیح شفیعی کدکنی، تهران: سخن. ، مقدمهغزلیات شمس 

 ( .1388مهرنیا، حسن ،)تهران: انتشارات نصایح.گادامر و نخستین فیلسوفان یونان ، 

 کبیر.، چاپ پنجم، تهران: امیراالبرارةاالسرار و عدکشف(، 1377محمد. )بنمیبدی، احمد 
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 ترجمه محمدرضا برزگر؛ راز گلشن شرح فی االعجاز مفاتیح (،1388) الدین. شمس الهیجی؛ 

 .زوار تهران: عفت کرباسی، خالقی و

 البالغه.نهج 

 ( .1376ورنر، یگر ،)ترجمة محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی.پایدیا ، 

 ( .1357یاسپرس، کارل ،)ترجمة محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی.افالطون ، 

 ( .1390یانگ، جولیان ،)دگی )محموعه مقاالت(افالطون و جهان حقیقی، فلسفه و معنای زن ،

 ترجمه محمد آزاده، تهران: نشر نگاه معاصر.

 ( .1391یثربی، سید یحیی ،)« سال فصلنامه عرفان اسالمی، «الطیرمنطقبازتاب مرگ ارادی در ،

  .91، پاییز 33نهم، شماره 
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