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درآمدی بر حکمت «مرگ» و نسبت آن با زندگی
عبداهلل نیکسیرت
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چکیده
در ای ــن مقاله تالش ش ــده اس ــت تا نگاه ــی تأملبرانگیز به حکم ــت یا راز «مرگ» کرده و نســـبت
َ
آن ب ــا حیات بش ــر بررس ــی گ ــردد .به بی ــان دیگر ،به برخ ــی از ِحکم و اس ــرار م ــرگ و نیز ارتبـــاط آن با
زندگی پرداخته ش ــود.
ً
س ــؤال اصل ــی این اس ــت که آیا اساس ــا مرگ در نقط ــه مقابل زندگی اس ــت؟ باید گفـــت که مرگ
به معنای انتقال اس ــت ،نه نیس ــتی و در نتیج ــه همانند خود زندگی ،یک واقعی ــت مخلوق و از امور
وجودی اس ــت ن ــه عدمی؛ بنابراین ان ــکار ،تجاهل ،ا ک ــراه و گریز از آن بهعنوان ی ــک واقعیت محتوم
و گریزناپذی ــر نادرس ــت اس ــت؛ زی ــرا مرگ و حیات بس ــان دو روی س ــکهاند ک ــه بدون فهـــم و تبیین
دقی ــق یکی ،فهم و تفس ــیر دیگری نیز مش ــکل و ناقص اس ــت .مرگ دارای ویژگیهای مهمی اســـت
ً
ً
ً
ک ــه اوال هم ــه به وقوع آن اذعان و اعتقاد دارند ،ثانیا ش ــخصی و مش ــارکت ناپذیر اس ــت و ثالثا اینک
راز آمی ــز و نا گهان ــی اس ــت .البته م ــرگ اوصاف دیگ ــری نیز دارد؛ مث ــل اینکه تکرارپذی ــر و تجربهپذیر
نیس ــت و موضع علم در برابر آن برای همیش ــه الأدری اس ــت .همچنین ،نقطه عطفی در زندگی هر
کس ــی اس ــت؛ بهنحوی که حی ــات آدمی را به قب ــل و بعد خویش و ب ــه بیان دیگر ،ب ــه حیات دنیوی
و حی ــات اخروی تقس ــیم مینماید.
آنچ ــه میت ــوان گفت این اس ــت که مرگ ب ــه معنای نیس ــتی و نابودی نیس ــت ،اما عـــدهای با
غفل ــت و جمع ــی ب ــه دلیل پرونده س ــیاه خویش ،بیه ــوده از مرگ میترس ــند و میگریزنـــد! در حالی
ک ــه بهتری ــن راه حل ب ــرای آن ،تق ــوا و عمل به وظایف خویش اس ــت.
واژههای کلیدی :حکمت ،زندگی ،مرگ ،دین.
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پذیرش1397/5/20 :
						
دریافت1397/1/30 :

 .1مقدمه
معان ــی م ــرگ همانند خ ــود زندگی ،دوردس ــت ،مبهم و دسـ ـتنیافتنی جلوه میکنـــد .بهنحوی
ک ــه در طول تاریخ حیات بلند بش ــری ،ه ــر فرد و گروهی به فراخور پیش ــینه ذهنی و تجارب خویش،
آن را مطابق با افکار ،س ــایق و عالیق خویش تفس ــیر و تصویر کردهاند .ش ــاعران آن را از طریق کالم
مخی ــل ،فیلس ــوفان به ش ــیوه تحلیل و دانش ــمندان به بررس ــی و چگونگی عل ــل آن پرداختهاند .در
همین راس ــتا ،مفاهی ــم متفاوتی مانن ــد عدالت ،انتق ــام ،پاداش ،ب ــه انجام رســـاندن کار ،مجازات،
پی ــروزی ،شکس ــت ،س ــرآغاز و پایان از جمل ــه توصیفها و تبیینه ــای بهکار رفته درباره مرگ اســـت
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(معتمدی1390،ش :ص.)20
موض ــوع م ــرگ در مکات ــب و مذاه ــب گونا گ ــون و نی ــز عل ــوم مختل ــف مث ــل ادبیـــات ،فلســـفه،
روانشناس ــی و ...مطرح میش ــود .البته در گذش ــته ،بش ــر و بهویژه انس ــان شـــرقی ،هماره نگاهش
ب ــه م ــرگ و جه ــان پس از م ــرگ ب ــوده اس ــت .در حالی ک ــه بع ــد از رنس ــانس ،نهتنها نگرش انســـان
م ــدرن ب ــه عالم و آدم دگرگون ش ــده اس ــت ،بلک ــه حتی اندیش ــه وی از م ــرگ و جهان پـــس از مرگ،
ب ــه زندگ ــی و آین ــده آن در همی ــن جه ــان ناس ــوت تغیی ــر جه ــت یافت ــه اس ــت؛ زیـــرا موضـــوع مرگ،
ب ــه مس ــئلهای حاش ــیهای و بیاهمی ــت تبدیل ش ــده اس ــت و س ــخن گفت ــن از آن نیز َمنشـــی «غیر
یگ ــردد (صنعتی1384 ،ش :ص3؛ احم ــدی1382 ،ش :ص)485؛ اما در گذشـــته
فلس ــفی» تلقی م 
س ــقراط معتق ــد بوده اس ــت ک ــه فلس ــفیدن چیزی جز آماده ش ــدن ب ــرای مرگ نیســـت؛ زیـــرا تأمل
و تفک ــر فلس ــفی بس ــان م ــرگ؛ موج ــب جدای ــی روح از ب ــدن و اش ــتغال ب ــه خویشـــتن میگـــردد .به
بی ــان دیگ ــر ،هدف فلس ــفه و حکم ــت ،آموزش این معناس ــت ک ــه از مرگ نهراســـیم ،چـــرا که مرهم
ع ــوام ،نس ــیان و نیندیش ــیدن به مرگ اســـت (دومونتی ــن1384 ،ش :صص .)75-73ولـــی در عصر
جدی ــد نیچ ــه مدعی اس ــت ک ــه متافیزی ــک و مس ــیحیت با س ــتایش م ــرگ ،در واقع بـــه ذم زندگی و
حی ــات پرداختهان ــد (صنعت ــی1384 ،ش :ص .)5از اینرو ،هایدگ ــر به دلیل اینکـــه در عصر جدید،
قل ــب کت ــاب هس ــتی و زمان خوی ــش را به قضیه م ــرگ اختص ــاص داده ،متهم به «مرگ پرســـتی» یا
«مرگاندیش ــی» ش ــده اس ــت؛ زیرا در نظر مخالفان ،فلس ــفهاش تبلیغ نفرت از زندگی و اشـــتیاق به
م ــرگ اس ــت (احم ــدی1382 ،ش :ص .)486در حال ــی ک ــه در نگاه عرف ــای بزرگ شـــرق و در عرفان
زندگیگری ــز ،حی ــات فان ــی دنیوی انس ــان ،تحقیر ش ــده و حیات پ ــس از مرگ ،زندگـــی جاودانه لقب
گرفت ــه اس ــت .ب ــرای عارفانی ک ــه در این عالم با خ ــدای خود زندگی عاش ــقانهای را ســـپری کردهاند،
م ــرگ وع ــده مالقات اس ــت .همچنی ــن ،در آیات زی ــادی از ق ــرآن کریم از دنی ــا بهعنوان لهـــو و لعب،
مت ــاع القلی ــل ،متاع الغرور و زندگ ــی ظاهری و مجازی نام برده ش ــده و در نقطه مقابـــل آن ،زندگی و

حی ــات اخروی بهعن ــوان دارالحیوان (س ــرای زندگی) و منزل ــگاه جاویدان و حی ــات واقعی و حقیقی
معرف ــی ش ــده اس ــت (حدی ــد .)20/پر واضح اس ــت ک ــه بیاعتنای ــی به دنی ــا بههیچوجـــه بهمعنای
عب ــث و بیه ــوده انگاری دنی ــا و مظاهر آفرینش ک ــه آیات خدای حکی ــم و رحمانان ــد ،نخواهد بود.
ام ــا ب ــه ه ــر حال س ــخن گفت ــن از مرگ کار ســـادهای نیس ــت که ه ــر کس درب ــاره آن قلمفرســـایی
کن ــد؛ زی ــرا هیچگون ــه تجربـ ـهای از آن نداری ــم و رخ ــداد منحصربهفردی اس ــت ک ــه برای هـــر موجودی
فق ــط یکب ــار اتف ــاق میافتد .ب ــه تعبی ــر هایدگر ،م ــرگ امری اس ــت ش ــخصی و هم ــواره از آن یک نفر
اس ــت؛ یعن ــی هیچکس نمیتوان ــد بهجای من بمی ــرد یا نماینده دیگ ــری در مردن باشـــد .چون مرگ

از حوادث جهان مش ــارکت پذیر نیس ــت (س ــروش1373 ،ش :ص)227؛ بنابراین« ،راز مرگ» علیرغم
نق ــش تعیینکنن ــدهاش در حی ــات آدم ــی بهغایت معس ــور و مش ــکل اس ــت و به دلیل همین معســـور
بودن و نداش ــتن هیچگونه س ــابقه ذهنی و تجربه عینی پیشـــین از آن ،بسیار مخوف و ترسنا ک است.
ً
بهگونهای که معموال تمامی انس ــانها و بهویژه س ــاطین جور و س ــتم ،هیچگاه دوس ــت نداشـــتهاند
چی ــزی را درب ــاره مرگ بش ــنوند و یا س ــخنی از مرگ در نـــزد آنها گفته شـــود؛ زیرا در نزد آنـــان ،مرگ به
معن ــای نیس ــتی و انقط ــاع کامل از مطام ــع و زخارف مادی دنیـــوی و تاریکی مطلق بوده اســـت.
اینک س ــؤال اساس ــی این اس ــت که ا گر مرگ ،یک واقعی ــت محتوم و نا گزی ــر و گریزناپذیر حیات
آدمی و س ــایر موجودات اس ــت ،چ ــرا باید از آن بگریزیم و ف ــرار کنیم؟ چرا بهج ــای پذیرفتن واقعیت
آن ،بیه ــوده و نافرج ــام در مب ــارزه منفی و بینتیجه علی ــه آن تالش کنیم؟ آیا هیچ انســـان خردمند
و عاقل ــی دس ــت ب ــه کاری میزن ــد ک ــه بینتیج ــه و بیفای ــده باش ــد؟ ب ــه عب ــارت دیگـــر ،ا گـــر مبارزه
علی ــه واقعی ــات حقیق ــی حیات بش ــری ام ــری غیرمعقول و ناس ــنجیده اس ــت ،پس چرا ابنای بشـــر
همچن ــان ب ــر ایـ ـنکار اصرار دارن ــد و از تاریخ گذش ــته عب ــرت نمیگیرند! آی ــا آزمودن آزمـــوده دیگران
خطای فاحش ــی نیس ــت؟ آیا کس ــی که س ــعی در تک ــرار آزمایشه ــا و تج ــارب غیر مفیـــد و بینتیجه
َّ
یگـــردد؟ از همی ــن رو گفتهان ــد« :م ــن ّ
المجرب
جـــر َب
گذش ــتگان و اس ــاف دارد ،دچ ــار ندام ــت نم 
َّ
حل ــت ب ــه الندامة؛ هر کس ــی آزم ــوده را بیازماید ،دچار ندامت و حس ــرت میش ــود!»

 .2نسبت میان مرگ و زندگی
 .1-2از منظ ــر دی ــن :تبیی ــن و تفس ــیر رخ ــداد م ــرگ آنقدر مه ــم و حیاتی و در سرنوشـــت بشـــر
اثرگ ــذار اس ــت که خواج ــه نصیرالدین طوس ــی یکی از مهمترین فوای ــد بعثت انبی ــاء را اخبار به ثواب
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ه ــر ک ــس فقط مال خود اوس ــت و من بای ــد تنها بمی ــرم (همان :ص .)491بـــه بیان دیگـــر ،آدمیان ا گر
ً
صرف ــا در ی ــک حادث ــه مهم از یکدیگ ــر جدا ش ــوند ،آن حادثه مرگ اس ــت؛ زیرا مرگ بر خالف بســـیاری
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ّ
و عق ــاب بع ــد از م ــرگ و در نتیج ــه آ گاه ک ــردن مردم ــان از پ ــاداش و کیف ــر اخ ــروی میدانـــد (حلی،
1417ق :ص .)468ب ــه بی ــان دیگ ــر ،یک ــی از رس ــالتهای پیامبران این اس ــت که به تعبیـــر مولوی،
م ــردم را «م ــر غ مرگاندی ــش» کنند:
طوط ــی نق ــل و ش ــکر بودی ــم

ما مر غ مرگاندیش گشتیم از شما
(مولوی به نقل از :امامی1389 ،ش :ص)3910

بنابرای ــن ،یک ــی از مهمتری ــن خدم ــات دی ــن ،این اس ــت ک ــه کیفیت و تفســـیر جهان واپســـین
ی ــا پ ــس از م ــرگ را به م ــا میآم ــوزد .تفس ــیری ک ــه اس ــام از آخری ــن مرحله زندگـــی و جهـــان پس از
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م ــرگ ارائ ــه میده ــد ،بیانگ ــر ابدی ب ــودن آن اس ــت .پرواضح اس ــت که چنی ــن تفســـیر و تصویری،
تح ــرک خاص ــی را در فرد و جامع ــه ایجاد میکند و اهمیت فراوانی در مس ــئله مهم و اساســـی جهان
بش ــریت ،یعن ــی تعلی ــم و تربی ــت دارد .در همی ــن زمین ــه اقب ــال الهوری میگویـــد« :ا گـــر جاودانگی،
ّ
واقعیت ــی مس ــلم اس ــت ،هیچ نظام تربیتی نباید نس ــبت ب ــه آن بیتفاوت بماند و ا گر دســـتیابی به
آن ب ــرای فرد ممکن باش ــد ،هی ــچ نظام تربیت ــی -البته چنانچ ــه هدفش تنها پـــرورش مطلق عقل
نباش ــد -نمیتوان ــد از آن غاف ــل ش ــود» (امام ــی1376 ،ش :ص )68؛ بنابرای ــن ،رخداد مـــرگ باعث
پویای ــی حی ــات و زندگ ــی و تمام ــی مظاه ــر و نموده ــای آن و از جمل ــه تعلی ــم و تربیت میشـــود .به
بی ــان دیگ ــر ،از نظر ام ــام عل ــی ،زندگی هم آغ ــوش م ــرگ و از آن جدای ــی ناپذیر اســـت (نهجالبالغه،
1389ش :خطب ــه ،113ص .)209ه ــر ک ــس م ــرگ را نشناس ــد ،در حقیق ــت زندگـــی را نمیشناســـد و
کس ــی که زندگی را بشناس ــد ،م ــرگ را در حد توان ش ــناخته اس ــت .بنابراین ،ما عمـــق زندگی را تنها
در س ــایه توج ــه به م ــرگ می فهمیم .ا گ ــر زندگی دائمی بود ،کمتر کس ــی به چیز دیگـــری غیر از خود
زندگی توج ــه میکرد (یثرب ــی1380 ،ش :ص ــص118-117و.)123
ً
م ــرگ الزم ــه زندگ ــی و از آن جداییناپذی ــر اس ــت و بلک ــه اص ــا زندگی زمانـــی معنـــا مییابد که
مرگ وجود داش ــته باش ــد و بهاصطالح «تعرف االش ــیاء باضداده ــا او بأغیارها؛ ه ــر چیزی از طریق
ضد یا دیگری ش ــناخته میش ــود»؛ بنابرای ــن ،مرگ و زندگی الزم و ملزوم و دو روی یک س ــکهاند و
ب ــدون فه ــم دقیق یک ــی ،درک معنای دیگ ــری ا گر نگویم محال و غیر ممکن که مشـــکل و معســـور
اس ــت .م ــرگ یک واقعی ــت همچون خ ــود زندگ ــی اس ــت و همانگونه ک ــه واقعیت خـــود زندگی را
َّ
بای ــد پذیرف ــت ،واقعی ــت م ــرگ را نی ــز باید به رس ــمیت ش ــناخت .ق ــرآن کری ــم میفرمایـــد« :ال ِذی
َ ُ ُ َ ُ َ
ْ
ََ ْ
ً
خل ـ َـق ال َم ـ ْـو َت َوال َحی ــاة ِل ْیبل َوك ْم أیك ْم أ ْح َســ ُـن َع َمل» (مل ــک .)2/با توجه به یک چنین آیاتی اســـت
ک ــه مفس ــران معتقدن ــد ک ــه «مرگ» ی ــک امر عدم ــی نیس ــت؛ زی ــرا خلقت به امـــور وجـــودی تعلق
میگی ــرد و خداون ــد در ای ــن آی ــه از خلقت م ــرگ در کنار حیات ،س ــخن به میان آورده اســـت و این

یعن ــی م ــرگ از ام ــور عدمی نیس ــت ،بلک ــه به معن ــای انتقال اس ــت و انتق ــال همانند خـــود حیات
خلق ــت پذی ــر اس ــت .عالوه بر ای ــن ،ا گر هم بس ــان عام ــه مردم ،م ــرگ را ام ــر عدمی لحـــاظ کنیم،
ب ــاز ه ــم خلق ــت پذیر اس ــت ،چ ــون عدم صرف نیس ــت ،بلک ــه مانن ــد ک ــوری و تاریکی عـــدم ملکه
اس ــت ک ــه حظ ــی از وج ــود دارد (طباطبای ــی1388 ،ش :ج ،19ص .)585البت ــه ،جه ــان مادی و
عال ــم ناس ــوت نس ــبت به جه ــان برین و عالم علوی ،س ــایه و ش ــبحی بی ــش نیس ــت ،همچنانکه
بس ــیاری از آی ــات ق ــرآن و مکات ــب عرفانی ب ــر ای ــن حقیقت گواه ــی میدهند.
در روای ــات معصومی ــن و س ــیره اولی ــای دین ــی نی ــز از م ــرگ بهعن ــوان پلی ک ــه آدمی را از ســـرای
فان ــی و زودگ ــذر ب ــه حی ــات اب ــدی و س ــرمدی س ــوق میدهد ،س ــخن ب ــه میان آم ــده اســـت .برای
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مث ــال ،ام ــام حس ــین (ع) میفرماین ــد« :م ــرگ چیزی نیس ــت جز پل ــی که ش ــما را از رنج و شـــدت به

درآمدی بر حکمت «مرگ» و نسبت آن با زندگی

بهش ــت پهن ــاور و نعم ــت جاوی ــدان انتق ــال میده ــد» (مجلس ــی1403 ،ق :ج ،44ص )154و یـــا به
تعبیر حضرت قاس ــم(ع) ،س ــرباز جانباز امام حســـین(ع) در روز عاش ــورا ،مرگ از عس ــل هم شیرینتر
َّ َ َ
الل ل ْب ُن أ ِبی
اس ــت (خصیب ــی1419 ،ق :ص .)204ام ــام عل ــی(ع) نیز در همی ــن زمین ــه فرمودن ــد«َ :و ِ
ُ
ْ
َ ّ ْ
َ
الطف ـ ِـل ِب َث ـ ْـدی أ ِّم ــه؛ به خدا س ــوگند ،ان ــس و عالقه من به مـــرگ از انس
َطا ِل ـ ٍـب آن ـ ُـس ِبال َم ـ ْـو ِت ِم ــن ِ
و عالق ــه طف ــل ش ــیرخوار به پس ــتان مادر بیش ــتر اس ــت (نهجالبالغ ــه1390 ،ش :خطبـــه ،5ص.)52
پرواض ــح اس ــت ک ــه تعابی ــری از این قبی ــل در قرآن و روای ــات از حوصله ای ــن مقال خارج اســـت و ما
هم درصدد اس ــتقصا و برش ــمردن تمامی موارد آن نیس ــتیم ،بلکه بهصورت گذار و بهعنوان شـــاهد
مث ــال ،م ــواردی هرچن ــد قلیل و ان ــدک را ی ــادآوری کردیم ک ــه گفتهاند:
آب دری ــا را ا گ ــر نت ــوان کش ــید

هم بهقدر تش ــنگی باید چشید.

 .2-2از منظ ــر عرف ــان :از منظ ــر عرفان ــی ،مرگ یک موجود ب ــا تولد موجودی دیگری همبســـته
اس ــت و وقوع ــش را خب ــر میده ــد و آن را امکانپذیر میکن ــد؛ بنابرای ــن ،زندگی وامدار مرگ اســـت؛
زی ــرا از پ ــی مرگ هر موج ــودی ،ماده ضروری ب ــرای ایجاد موج ــودات دیگر فراهم میشـــود .به بیان
دیگ ــر ،تولی ــد مث ــل ،در کوتاهمدت یا درازم ــدت ،مرگ والدین ــی را میطلبد که فرزندان جوانشـــان را
تولید کردهاند و مرگ یک نس ــل ،متضمن زاده ش ــدن نس ــلی جدید اس ــت (باتای1384 ،ش :صص
 .)332-331ب ــه ق ــول س ــهراب س ــپهری« :و ا گ ــر مرگ نبود دس ــت ما در پ ــی چیزی میگشـــت» و یا
«زندگ ــی بال و پری دارد با وس ــعت مرگ» .س ــهراب زوال و نابودی آدمی را در گری ــز از مرگ میداند،
ً
از ایـ ـنرو ،با مس ــئله مرگ و فنای آدمی برخورد کام ــا عارفانهای دارد و میداند ک ــه گریختن از رنج،
رن ــج اس ــت و گریختن از م ــرگ ،مرگ .وی ،مرگ را در ذات هر پدیدهای جسـ ـتوجوگر اســـت؛ در روح
و در س ــایه او ،حت ــی در زندگـ ـیاش و درس ــت به همین جهت اس ــت ک ــه مرگ در نهای ــت صمیمیت

در ن ــزد او حض ــور مداوم ــی پی ــدا میکن ــد .س ــهراب میگوید :م ــرگ گاهی ریح ــان میچینـــد و گاهی
در س ــایه نشس ــته و م ــا را مینگ ــرد .او ،عش ــق را جریان روح مس ــافری میداند که اتصـــال آن تا مرگ
ادام ــه مییاب ــد .در اندیش ــه صمیمی س ــپهری جای ــگاه م ــرگ را باید در ملتق ــای خـــدا و درخت ،در
می ــان بیخودی و کش ــف جسـ ـتوجوگر بـــود .به بیان دیگ ــر ،در نظر او خوش ــبختی سرشـــار از مرگ
اس ــت ،یعن ــی م ــرگ و زندگ ــی در تمامی مراح ــل حیات و تکام ــل الزم و مل ــزوم یکدیگرند و بـــه تعبیر
اقبال الهوری :هس ــتم ا گر مـ ـیروم ،گر نروم نیس ــتم (معصوم ــی1388 ،ش :صص.)211-210
در نظ ــر مول ــوی ،هس ــتی انس ــان از آغ ــاز تا فرج ــام در مع ــرض والدت و مرگی مســـتمر اســـت و
دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال ششم،شماره ،3پیاپی ،10بهار و تابستان 1397
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در ن ــگاه غزال ــی ،ب ــا مرگ ب ــودن و زیس ــتن «اصل هم ــه سعادتهاس ــت» و ب ــرای حکیم ســـنایی،
زندگ ــی« ،س ــفر م ــرگ» اس ــت (صنعت ــی1384 ،ش :ص .)3تولس ــتوی نیز در آســـتانه مـــرگ به این
کالم که ــن میاندیش ــید ک ــه« :نبای ــد هی ــچ انس ــانی را پیش از آنک ــه بمی ــرد خوشـــبخت نامید» و
ب ــه گفت ــه هایدگر ،هس ــتی انس ــان آغش ــته ب ــه نیس ــتیاش اس ــت (معتم ــدی1390 ،ش :صص-5
 .)6هایدگ ــر ب ــه هن ــگام بح ــث از «رو به مـــرگ بودن دازای ــن» دو مطل ــب را مطرح میکنـــد :چگونه
هس ــتی و نیس ــتی ب ــه یکدیگر مربوطند؛ پرسش ــی که پاس ــخ ب ــه آن به ه ــر مابعدالطبیعـــهای از آغاز
تا کن ــون ش ــکل میده ــد .دوم اینک ــه ،چگون ــه هس ــتی و نیس ــتی میتوانن ــد بـــرای انســـان واجد
معنایی باش ــند .از نظر ایش ــان ،کســـی نمیتواند به هس ــتی بیندیش ــد ،اما مرگ را نادیده بگیرد و
ب ــه آن نیندیش ــد؛ زیرا انس ــان اصیل مرگاندیش اس ــت و میداند که بهس ــوی مـــرگ پیش میرود
و م ــرگ نزدیکترین و ش ــخصیترین ویژگی انس ــان اس ــت (احم ــدی1382 ،ش :صص 494 ،488
و  .)499س ــرانجام از نظ ــر گادام ــر نی ــز اندیش ــیدن درب ــاره م ــرگ ،بهعن ــوان امـــری ا گزیستانســـیال
(وج ــودی و اصیل) ب ــه زندگی معنا میبخش ــد ،اما تم ــدن فناورانه این معنا را از میان برده اســـت
(صنعت ــی1384 ،ش :ص ــص  .)10-9البت ــه هدف فیلس ــوفان ا گزیستانسیالیســـت و پدیدارشـــناس
از ط ــرح مس ــئله م ــرگ این بوده اس ــت کـــه از طری ــق مرگشناس ــی ش ــناخت بهتـــر و عمیقتری از
انس ــان و حی ــات او در ای ــن جه ــان پی ــدا کنن ــد و بههیچوج ــه نمیخواس ــتند از ایـــن طریق آدمی
را ب ــه عوال ــم دیگ ــری متوج ــه کنند و از او نح ــوه دیگری از حی ــات را بطلبن ــد و یـــا او را بندهتر کنند
(س ــروش1373 ،ش :صص.)225-224
ع ــاوه ب ــر ای ــن ،مرگ اس ــت ک ــه ق ــدر حی ــات را گرانمای ــه س ــاخته و الحق ا گر عشـــق نبـــود قدر

ُحس ــن را نمیدانس ــتیم! م ــرگ هدی ــه نادر اس ــت مانن ــد حیات و برابر اس ــت بـــرای همگان نـــه زیاد
و ن ــه ک ــم! انس ــان همیش ــه آرزومن ــد عم ــر جاویدان اس ــت ،اما آش ــکار اس ــت که هیـــچ آفریـــدهای تا
ب ــه اب ــد زن ــده نیس ــت و ا گر میب ــود بدبخـــت ب ــود؛ زی ــرا او نی ــز آن را در دل میپروریـــد تا اســـرار مرگ

را دریاب ــد و گاه ــی خ ــود چه ــره زی ــب و آراس ــته او را ببین ــد؛ ب ــه عبارت دیگ ــر ،مرگ همچـــون حیات
از زیباتری ــن فضیلته ــای هس ــتی اس ــت و ت ــو از قی ــد او آزاد و از ام ــر او غمگی ــن مباش ،بلکـــه از این
روزگار ب ــا خاط ــر خ ــرم و دل ش ــاد ب ــرو و ش ــادمانی حیات و احس ــان م ــرگ را ببی ــن و شـــاد و آباد بزی
(بایمـ ـتاف1376 ،ش :ص)23؛ بنابرای ــن ،آ گاه ــی درباره م ــرگ به عمق و معن ــای زندگی میافزاید،
چ ــرا ک ــه مرگ پدیدهای بیگانه نیس ــت ک ــه از بیرون ب ــه قلمرو حیات تج ــاوز کند ،بلک ــه ذاتی زندگی
و قانون طبیعت اس ــت.
م ــرگ ب ــه تعبی ــر توماس م ــان در ش ــاهکار خـــود رمان «ک ــوه ج ــادو» بهعن ــوان گاهـــواره زندگی و

چین ــی ،در ش ــمار اوزان همن ــوای تران ــه طبیع ــت یا امواج ی ــک دریا هس ــتند (معتم ــدی1390 ،ش:
صص.)21-20
آری م ــرگ یعن ــی زندگ ــی دوب ــاره و حی ــات مج ــدد! م ــرگ یعن ــی پ ــرواز روح از کالبـــد تـــن تـــا مرز
بینهای ــت و ع ــرش برین؛ یعن ــی وعده دیدار و موعد مالق ــات و زمان عروج و صعود ب ــه عالم ملکوت.
ا گ ــر چنین بینش ــی راج ــع به م ــرگ داش ــته باش ــیم در آن صورت همچ ــون مول ــوی میگوییم:
از جم ــادی م ــردم و نامی ش ــدم

و از نم ــا مردم به حیوان ســـر زدم

م ــردم از حیوان ــی و آدم ش ــدم

پسچهترسم کیز مردن کمشدم
ت ــا ب ــرآرم از مالی ــک ّپ ــر و ســـر
ّ
ی هال ــک ال وجهـــه
کل ش ــیئ 

ب ــار دیگ ــر از مل ــک قرب ــان ش ــوم

نچ ــه اندر وه ــم ناید آن شـــوم
آ 

پس عدم گردم عدم چون ارغنون

گوی ــدم ان ــا الی ــه راجعـــون

حمل ــه دیگ ــر بمی ــرم از بش ــر
وز ملک هم بایدم جس ــتن ز جو

(مولوی به نقل از :امامی1389 ،ش :صص.)3906-3901
بنابرای ــن ،در عال ــم طبیع ــت م ــرگ مقدم ــه حیات اس ــت و هر موج ــود زن ــدهای از مـــرده بیرون
میآی ــد .از نطفه مرده ،حیوان و انس ــان پدی ــد میآید .از جماد ،نبات ،از نب ــات ،حیوان و از حیوان،
انس ــان پدی ــد میآی ــد؛ زیرا انس ــان از حی ــوان م ــرده تغذیه مینمای ــد تا زندگانـ ـیاش تـــداوم یابد .به
تعبی ــر ه ــگل ،دان ــه میمی ــرد ت ــا جوانه زن ــده ش ــود و جوانه میمی ــرد تا ب ــرگ ظاهر شـــود (احمدی،
1382ش :ص.)492

 .3انگیزههای انکار و ترس از مرگ
آدمی ــان در چارهاندیش ــی خ ــود در براب ــر ترس از م ــرگ در طیف ــی از عکسالعملهـــای گونا گون

درآمدی بر حکمت «مرگ» و نسبت آن با زندگی

آغوش مادرانه تجدید حیات قابل س ــتایش اس ــت .ب ــه بیان دیگر ،مرگ و زندگی همانند یک شـــیء
ً
و تصوی ــر آن در آین ــه اس ــت و لزوما مغایر یکدیگر نیس ــتند ،بلک ــه به گفته چونگ تز ،فیلســـوف ادیب
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ق ــرار دارن ــد ک ــه در دو س ــوی این طی ــف ،دو وا کن ــش عمده ان ــکار و پذیرش م ــرگ ،تاریخچـــهای به
قدم ــت حیات بش ــر دارند .س ــادهترین و بیمارگونهترین ش ــیوه برخ ــورد با یک واقعیت ناخوشـــایند،
ان ــکار و نادیده گرفتن آن اس ــت و ش ــناخت و پذی ــرش آن نیز اوج بلوغ روحی و تکامل عاطفی اســـت
(معتم ــدی1390 ،ش :ص .)8مول ــوی در همی ــن زمینه میگوید:
آنکهمردنپیشچشمشتهلکهاست

ام ــر التلق ــوا بگی ــرد او بـــه دســـت

و آنکه م ــردن پیش او ش ــد فتح باب

س ــارعوا آی ــد م ــر ورا در خطـــاب
(مولوی1376 ،ش :ص.)482
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از نظرفیلس ــوفان ا گزیستانسیالیس ــت ،آنچه مهمتر از مرگ اس ــت« ،احساســـی» است که ما در
ب ــاره م ــرگ داریم و اس ــاس انس ــان نس ــبت به مرگ متناس ــب با نظر انس ــان نســـبت به مرگ اســـت.
انس ــانها ب ــه حص ــر اس ــتقرائی چند نوع احس ــاس دارن ــد :آنها ک ــه قائل ب ــه حیات پـــس از مرگند،
نس ــبت ب ــه آن یا وحش ــت دارند و یا ش ــادی .اما آنها که م ــرگ را نابودی میپندارند ،نســـبت به آن
ی ــا دچ ــار اندوه می ش ــوند و ی ــا هم بیتف ــاوت باق ــی خواهند ب ــود .البته این احســـاسها غیـــر قابل
جم ــع ب ــا هم نیس ــتند؛ زیرا ممکن اس ــت ک ــه آدمی در لحظـ ـهای از زندگیاش احساســـی نســـبت به
مرگ داش ــته باش ــد و در لحظـ ـهای دیگر ،احس ــاس دیگری (ملکی ــان1371 ،ش :صـــص .)43-42بر
اس ــاس دیدگاه فیلس ــوفان ا گزیستانسیالیس ــم ،به م ــرگ باید آنق ــدر توجه کرد که توجـــه به آن ،در
زندگ ــی تاثی ــر دارد .ب ــه تعبیر دیگر ،آن مق ــدار باید به مرگ توج ــه کرد که زندگی مطلوبترشـــود؛ زیرا
بیش از آن ،یک بازی بی س ــود اس ــت (همان :ص .)46از نظرابن س ــینا  ،اش ــخاص مختلف ممکن
اس ــت هر یک ب ــه دلیل یکی از عوامل و اس ــباب از مرگ بترس ــند :الف) مجهول و مرمـــوز بودن مرگ؛
ب) ناب ــودی مطلق جس ــم وروح؛ ج) درد و رنج ج ــان دادن؛ د) عذاب بعد از م ــرگ؛ و) معلوم نبودن
سرنوش ــت انس ــان پ ــس از م ــرگ؛ ه) بی ــم جدایی از م ــال و ج ــاه و لذایذ و خوشـــیهای زندگـــی (ابن
س ــینا ،رس ــاله فی دفع ّ
الغ ــم من الموت به نق ــل از :یثرب ــی1380 ،ش :ص.)114
جالب اس ــت که بدانیم بیش ــتر س ــرگرمیها و تغافلهای بش ــر ب ــرای از یاد بردن مـــرگ و فراموش
نک ــه ب ــا وج ــود هم ــه موفقیتهایـــی که بشـــر در
ک ــردن خاط ــره و ذ ک ــر آن ب ــوده اس ــت .جالبت ــر ای 
مب ــارزه با عوامل س ــلبکننده و تهدیدکنن ــده حیات خویش ،اع ــم از جنگه ــا ،بیماریها ،حوادث
نا گ ــوار طبیع ــی و ...داش ــته اس ــت ،در مبـــارزه با مرگ شکسـ ـت خ ــورده و هیچگاه نتوانســـته اســـت
دام ــان خ ــود را از چن ــگال هراس ــنا ک آن آزاد نمای ــد و بـ ـه ق ــول امروزیه ــا نف ــس راحتی بکشـــد؛ اما
ً
ً
بهراس ــتی ِس ـ ّـر ای ــن قضی ــه چیس ــت؟ و راه ح ــل آن کدام اس ــت؟ آی ــا واقع ــا و حقیقتا راه حـــل آن در
ً
مب ــارزه بیام ــان  -البت ــه ا گر چنین مب ــارزهای عمال ممکن باش ــد -ب ــا واقعیت مرگ اســـت؟ آیا چاره

ً
کار و ع ــاج واقع ــه فق ــط در ای ــن اس ــت که از م ــرگ بگریزی ــم و بلکه آی ــا اص ــا راه گریز و گزیـــری هم از
م ــرگ داری ــم! ب ــه عب ــارت دیگ ــر؛ راه گزی ــر و گریزگاهی وج ــود دارد ی ــا اینکه ام ــکان فـــرار از حکومت
و حا کمی ــت م ــرگ و خ ــدای مرگآفری ــن و ممی ــت (میراننده) نیس ــت .آنگون ــه که در دعـــای کمیل
از ام ــام هم ــام امیرالمؤمنی ــن(ع) میخوانی ــم« :الیمکن الفرار م ــن حکومتک؛ از س ــلطه و حا کمیت
خداون ــد نمیت ــوان فرار ک ــرد» (م ــکارم ش ــیرازی1389 ،ش :ص.)100
از مهمتری ــن دالی ــل ان ــکار و ضدی ــت ب ــا واقع ــه م ــرگ ،جه ــل و ناآ گاه ــی بش ــر از ایـــن رخـــداد
سرنوشتس ــاز اس ــت؛ زی ــرا ک ــه «الن ــاس اع ــداء ماجهل ــوا؛ م ــردم دش ــمن آن چی ــزی هســـتند کـــه
نمیدانن ــد» (نهجالبالغ ــه1390 ،ش :ص .)599یک ــی از بزرگتری ــن اس ــرار و رازهای نامکشـــوف عالم
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هس ــتی ک ــه از تی ــررس عق ــل و خ ــرد آدم ــی بی ــرون اس ــت ،حادثه عظی ــم مرگ اس ــت .مـــرگ یکی از
رازه ــای س ــر به ُمهر عالم اس ــت و ب ــه تعبیر م ــوال علی(ع) ،بزرگترین اس ــرار اس ــت ک ــه صاحب عالم
ً
اصال نخواس ــته اس ــت که مکش ــوف و معلوم انس ــانها یا حداقل تمام انس ــانها ش ــود (نهجالبالغه،
ً
1389ش :خطب ــه ،149ص 267و حکم ــت ،419ص)719؛ ام ــا بهراس ــتی چرا چنین اســـت؟ ما دقیقا
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نمیدانی ــم ،ولی ش ــاید یکی از ادله آن این اس ــت که ش ــالوده دنیا بر اس ــاس دیدگاه عرفـــا بر «تئوری
غفلت» گذاش ــته ش ــده اس ــت؛ یعنی س ــتون و تاروپود حیات آدم ــی مبتنی بر نوع ــی تغافل جمعی و
همگان ــی راج ــع به بعضی از اس ــرار عال ــم و از جمله همین قضیه مهم و اساس ــی حیات بشـــری یعنی
م ــرگ اس ــت؛ زیرا ا گ ــر انس ــانها از م ــرگ خ ــود آ گاه بودن ــد ،در آن صورت اس ــاس این نظـــام عالم از
بی ــخ و ب ــن ف ــرو میریخت و آدمی ــان جور دیگ ــری زندگی میکردن ــد و یا بهتر اس ــت که بگویـــم در آن
ً
ص ــورت اص ــا حیاتی ب ــه معنای کنون ــی نداش ــتهاند و بلکه حت ــی باالتر از ای ــن ،عال ــم و آدم دیگری
داش ــتهایم! بنابرای ــن ،بهتر اس ــت که راز مرگ همچنان سربس ــته باش ــد تا آدمی ،هم ــاره آدمی باقی
بمان ــد و حی ــات و معیش ــت دنی ــوی وی ،قوام و اس ــتقرار یاب ــد؛ زیرا خداون ــد حکیمی کـــه راز مرگ را
همچن ــان بهعن ــوان ی ــک راز و معمای حل ناش ــده برای بش ــر باقی گذاش ــته اس ــت ،نهتنهـــا پیش و
بی ــش از هم ــه به مصال ــح امور و حکمت عالم و آدم ،آ گاه و بصیر اس ــت و هیـ ـچگاه کار عبث و بیهوده
نمیکن ــد ،بلک ــه بهمقتض ــای عدال ــت و رحم ــت بیکرانش نس ــبت ب ــه انس ــانها ،ع ــادل و خیرخواه
مح ــض نی ــز اس ــت .پس ا گ ــر هم ق ــادر ب ــه ح ــل رازی از رم ــوز عال ــم و معمای ــی از معماهـــای جهان
هس ــتی نش ــدهایم ،بهت ــر اس ــت که به تعبیر س ــعدی« :دل ق ــوی دار که بنی ــاد بقا محکم از اوســـت»
(س ــعدی ش ــیرازی1374 ،ش -الف :ص.)944
البته از یکس ــو ادعا میش ــود که آ گاهی از زمان مرگ موجب ســـلب آســـایش و آرامش ابنای بشر،
توق ــف عم ــران و آبادان ــی دنیا ،بیاعتباری عالم و تالش و کوشـــش آدمـــی در آن و در نتیجه بیانگیزگی

ً
یگ ــردد؛ زیرا انس ــانی ک ــه از مرگ خ ــود آ گاه اس ــت و میداند ک ــه مثال چند صبـــاح دیگر
و ی ــأس بش ــر م 
میبای ــد ب ــه دیار عدم و نیس ــتی کوچ نمای ــد و دنیا و متعلقـــات و مطامع و لذایذ دنیـــوی و این جهانی
آن را ب ــا تمام ش ــیرینیها و جذابیته ــای فریبندهاش رها کنـــد ،دیگر انگیزهای بـــرای تالش در جهت
عم ــران و آبادان ــی این جهان نخواهد داش ــت و آنگونه کـــه میخواهد و دوســـت دارد به صرافت طبع
و ب ــا آزادی و اس ــتقالل کام ــل عمل نخواهد کرد ،بلکـــه آنگونه زندگی مینماید که هر آیینه در آســـتانه
رفت ــن اس ــت .ب ــرای تقریب بیش ــتر و بهتر مطلب به ذه ــن ،از یک مث ــال کمک میگیریـــم؛ فرض کنید
مس ــافری را ک ــه از مبدأی ــی بهس ــوی مقصدی روان اس ــت و طبیعی اس ــت که این مســـافر در طی این
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مس ــافرت در مکانها و ایستگاههای بین راهی برای اســـتراحت موقت و تجدید قوا جهت ادامه مسیر
توق ــف مینمای ــد .حال آیا ممکن اس ــت چنین مس ــافری به هنگام توقف و رفع خســـتگی بـــرای ادامه
مس ــیر ،ب ــه عم ــران و آبادان ــی توقفگاهها و ایســـتگاههای بین راهی بپـــردازد و وقت خویـــش را مصروف
یک ــه از مقص ــد و مقصود ب ــاز بمان ــد! بدیهی اســـت که عقل
عم ــران و آبادان ــی آنه ــا بنمای ــد؛ بهنحو 
س ــلیم عمل چنین ش ــخصی را نمیپذیرد و کار وی در ترازوی خرد و اندیشـــه مطرود و مردود اســـت.
ام ــا از س ــوی دیگر نیز گفته میش ــود ،بطال ــت ،تنبلی و گذران عمر بر اس ــاس فلســـفه پوچگرایی
و نیهیلیس ــم ،خالف عقل و ش ــر ع و س ــیرت عمل ــی تمامی ارباب ملل و نحل اســـت؛ زیـــرا در روایات
آمده اس ــت ک ــه برای دنی ــای خویش چنان ب ــاش که گوی ــی عمر ج ــاودان داری و بـــرای آخرتت نیز
چن ــان باش که گویی بهزودی و ف ــردا میمیری (مجلس ــی1403 ،ق :ج ،44ص .)139برای حل این
نچ ــه مذم ــوم و مطرود اس ــت ،دنیاپرس ــتی و تعلق بیـــش از حد و
تع ــارض ظاه ــری میگویی ــم که آ 
ان ــدازه ب ــه زخارف دنیوی اس ــت و گرنه آب ــاد کردن دنیا و خدمت ب ــه بندگان خدا کـــه در دنیا زندگی
میکنن ــد ،عبادت ــی نیک ــو و پس ــندیده اس ــت و در کن ــار و ط ــول عبادت خال ــق دنیا و نـــه در عرض آن
اس ــت .از ایـ ـنرو ،م ــوال عل ــی(ع) ،در پاس ــخ ش ــخصی که ب ــدون عل ــم و آ گاه ــی و بهطور کلـــی به ذم
دنیا و آنچه در آن اس ــت میپرداخت ،فرمودند :دنیا س ــجدهگاه دوس ــتان خدا ،مصالی فرشـــتگان
ح ــق ،مهب ــط و ف ــرودگاه وحی اله ــی و محل کسـ ـبوکار اولی ــای خدا اس ــت (نهجالبالغـــه1390 ،ش:
ص)588؛ بنابرای ــن ،توج ــه ب ــه دنی ــا و مواه ــب آن بهعن ــوان «گ ــذرگاه» ب ــا مالحظـــه آن بهعنـــوان
«ق ــرارگاه» دو جهتگی ــری مختل ــف ب ــه انس ــان ارائ ــه میده ــد ک ــه ّاول ــی مایه نـــزاع ،فســـاد ،تجاوز،
بیدادگ ــری ،طغیان و غفلت و دومی وس ــیله داد ،آ گاهی ،ایثار ،فدا کاری ،برادری و گذشـــت اســـت.
ش ــیلر از متفک ــران غرب ــی ،ش ــجاعت روبرو ش ــدن با م ــرگ را میس ــتاید و قهرمان واقعی را کســـی
میدان ــد ک ــه در مواجه ــه ب ــا مرگ نهراس ــد ،بلک ــه ش ــجاعانه ب ــه اس ــتقبال آن رود (بکـــر1384 ،ش:
ص .)314از نظ ــر هایدگ ــر نی ــز ،بنیادیترین توصیف از زندگان ــی غیر اصیل فرار از مرگ اســـت (یانگ،

ً
1384ش :ص .)296در نظ ــر ایش ــان ،ا گ ــر آدم ــی کام ــا با م ــرگ رویاروی ش ــود ،زندگانـــیاش اصیل
یگ ــردد ،ام ــا ا گ ــر در رویاروی ــی با مرگ نا کام شـــود آدم ــی غیر اصیل اس ــت (هم ــان :ص.)298
م 
ام ــا درب ــاره علل ترس از مرگ بهطور خالصه میتوان گفت که انگیـــزه و علت ترس از مرگ ،یا جهالت
و نادان ــی اس ــت که مرگ را به معنای نیس ــتی میدانیـــم و یا به دلیل کفـــر و عدم ایمان بـــه زندگی پس از
مرگ اس ــت ک ــه به تعبیر ابوذر غفاری ،صحابی جلیل القدر رســـول خدا(ص) ،این تـــرس به علت آبادانی
دنیا در مقابل ویرانی آخرت اس ــت .به بیان دیگر ،به دلیل َس ُـــبکی یا خالی بودن ســـتون حس ــنات و پر
بودن س ــتون س ــیئات نامه اعمال اس ــت (طباطبایی1388 ،ش :ج ،19ص .)454البته ترس از مرگ ،به
راه حل نیاز دارد و امام علی(ع) در مکتوب ماندگار و حکیمانه خویش به فرزند دلبندشـــان امام حس ــن
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مجتبی(ع) ،کوشش بایسته ،اندازهگیری زاد و توشه و سبک کردن بار گناه را از جمله عوامل مهم رهایی
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از وحش ــت و مصائب پس از مرگ میداند (نهجالبالغـــه1389 ،ش :نامه ،31صص .)513-511ایش ــان در
ً
ج ــای دیگ ــر نی ــز ،تقوای االهی را بهترین زاد و توش ــه ســـفر قیامـــت میداند و مردم را شـــدیدا ب ــه ترس از
خدا و ش ــتاب در اعم ــال نیکو دعوت مینمای ــد (همان :خطبـــه ،112ص 211و حکم ــت ،203ص.)657
ب ــه بی ــان دیگ ــر ،در حقیقت این ــان از م ــرگ نمیترس ــند ،بلکه از عق ــاب االهی میترســـند .قرآن
َ َ
ین َه ـ ُ
«تمن ــای م ــوت» را از عالئم والیت االهی ش ــمرده و میفرمایند«ُ :ق ْل ی ــا أ َیها ّال ِذ َ
ـادوا ِإن َز َع ْم ُت ْم
َ َ َ
ََ
َ
َ َ ْ
ُ
َّ
َأ َّن ُك ـ ْـم َأ ْولی ـ ُـاء ل َّلـ ــه م ــن ُ
اس ف َت َم ّن ـ ُـوا ال َم ْو َت ِإن ك ُنت ـ ْـم َص ِاد ِقی ـ َـن * َول َیت َم ّن ْون ُه أ َبـ ًــدا ِب َما ق ّد َم ْت
الن
ون
د
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ َ َّ ُ َ ٌ َّ
َ
أ ِید ِیه ــم واللـ ــه ع ِلی ــم ِبالظا ِل ِمی ــن؛ ای رس ــول ما جه ــودان را بگ ــو ای جماعت یهود ا گـــر پندارید که
ش ــما ب ــه حقیق ــت دوسـ ـتداران خدایی ــد ،ن ــه م ــردم دیگ ــر ،پ ــس تمن ــای مرگ کنیـــد ،ا گر راســـت
میگویی ــد (ت ــا ب ــه لق ــای محبوبتان برس ــید)! و ح ــال آنکه در اث ــر آن ک ــردار بد که بهدســـت خویش
ً
فرس ــتادهاند اب ــدا آرزوی م ــرگ نمیکنند و خدا از کردار س ــتمکاران آ گاهاس ــت» (جمعـــه .)7-6/به
بی ــان دیگ ــر ،کراهت آنه ــا به خاطر کراهت از لقاءاهلل اس ــت ،در حال ــی که امکان ف ــرار از مرگ وجود
ن ــدارد و اعمالش ــان چ ــه ظاهر و چ ــه پنهان بر خ ــدا پوش ــیده نیس ــت؛ بنابراین ،راه حل وحشـــت از
مرگ پا کس ــازی قلوب و اعمال اس ــت (پورس ــیف1391 ،ش :ص149؛ طباطبای ــی1388 ،ش :ج،19
ص .)45از ایـ ـنرو ،ب ــا توج ــه ب ــه آی ــات قرآن ــی و از جمله آی ــات مذک ــور و اش ــعار عرفانی عرفا و ســـیره
عمل ــی و زندگانی ب ــزرگان و اولیای االه ــی ،یکی از راههای تش ــخیص حقیقت آدمی ،بررســـی دیدگاه

و ش ــناخت موض ــع هر انس ــان و مکتبی راجع به مس ــئله مرگ اس ــت .غزال ــی در کتاب احی ــاء العلوم
الدی ــن میگوید مردم در مواجهه با مرگ س ــه دس ــتهاند :کس ــانی که ش ــیرین زندگ ــی میکنند و اهل
له ــو و غفلتان ــد ،این ــان از مرگ غافلند ،گره دوم نیز تائبانند که از آن خائفند و س ــرانجام گروه ســـوم
نی ــز عارفانند که مش ــتاق آنن ــد (س ــروش1373 ،ش :ص .)226به تعبی ــر مولوی:

هر که ش ــیرین میزید او تلخ مرد

ه ــر که او تن را پرس ــتد جان نبرد
(مولوی1376 ،ش :دفتر اول ،ص)696

و یا در جای دیگر میگوید:
مرگ یک کس ای پسر همرنگ اوست

پیشدشمندشمنوبردوستدوست

پی ــش ت ــرک آیینه را خوش رنگیس ــت

پی ــش زنگ ــی آیین ــه هـــم زنگی اســـت
(همان ،دفتر سوم ،ص.)482

پ ــر واضح اس ــت که مکاتب حقیق ــی و انس ــانهای االهی نهتنها هیـ ـچگاه از مرگ نمیهراســـند،
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بلک ــه در موق ــع مقتض ــی ب ــه اس ــتقبال م ــرگ میرون ــد و آن را در آغ ــوش میگیرنـــد و میداننـــد که با
فرارس ــیدن م ــرگ ،وع ــده دی ــدار با محب ــوب حقیقی و معش ــوق ازلی فرا رس ــیده اســـت .بـــا توجه به
ای ــن نگاه اس ــت که ش ــهادتطلبی س ــربازان اس ــام و اولیای حق در ط ــول تاریخ بلند بشـــری قابل
توجیه و تفس ــیر اس ــت .در همین زمینه س ــهراب س ــپهری چنین میس ــراید:
و نترسیم از مرگ
مرگ پایان کبوتر نیست
مرگ وارونه یک زنجره نیست
مرگ در ذهن اقاقی جاری است
(سپهری1389 ،ش :ص)302

 .4آثار و پیامدهای نیکوی یاد مرگ
یک ــی از آث ــار یاد م ــرگ ،تأثیر آن در «خودشناس ــی» اس ــت .در همین زمین ــه امیرالمؤمنین(ع) در
نامـ ـهای ب ــه فرزندش ام ــام حس ــن مجتب ــی(ع) در اواخر عم ــر پربرکت خوی ــش افاضـــه فرمودند که:
َ َ ُّْ ْ ْ
ل ِب ِذك ـ ِـر ال َم ـ ْـو ِت؛ دل ــت را ب ــا یاد م ــرگ ذلیل ک ــن» (نهجالبالغ ــه1390،ش :نامـــه ،31ص )466و
«وذ ِ
نی ــز فرم ــوده مرگ را بس ــیار به ی ــاد آور و هجوم نا گهان ــی آن را یاد ک ــن (عزی ــزی1389 ،ش :ص)245
و مهی ــای س ــختیهای آن باش ــید (هم ــان :ص)239؛ زیرا به تعبیر م ــوال علی(ع) :تو در راه بهســـوی
آخرت ــی و ش ــکار م ــرگ ک ــه گریزن ــده از آن رهای ــی نیاب ــد (نهجالبالغ ــه1390،ش :نامـــه ،31ص)476؛
بنابرای ــن ،انس ــان همیش ــه محت ــاج وس ــایلی اس ــت ک ــه ذل ــت حقیق ــی او را ب ــه یـــادش بیـــاورد و از
سرکشـ ـیها و فرع ــون منشـ ـیهای او جلوگی ــری کند؛ زی ــرا مرگ از جمل ــه امور این عالم اســـت که زور
هی ــچ زورم ــداری به آن نمیرس ــد و ب ــر همه غال ــب و چیره میش ــود (س ــروش1376 ،ش :ص)248؛
ً
ب ــه عب ــارت دیگ ــر ،در ای ــن عال ــم دو موجود هس ــتند ک ــه جبرا ب ــر انس ــان چیرهانـــد و عجـــز او را به او

مینماین ــد :خداون ــد و م ــرگ .در همین راس ــتا و با عنای ــت به نامه ام ــام علی(ع) به امام حســـن(ع)
میت ــوان گف ــت ک ــه ی ــاد م ــرگ آث ــار و پیامده ــای نیکوی ــی دارد ک ــه از جمله آنه ــا نرم کـــردن دل،
رام ک ــردن سرکشـ ـیهای نف ــس از طری ــق تلقی ــن عجز آدم ــی ب ــه وی و زدودن حب دنیا و شکســـتن
خودخواهی نفس اس ــت (س ــروش1373 ،ش :ص ــص.)232-224
اث ــر و کارک ــرد مثب ــت دیگر یاد م ــرگ ،از بین ب ــردن و یا حداق ــل تعدیل آرمانه ــا و آرزوهای رهزن
اس ــت؛ چ ــرا ک ــه به تعبی ــر حافظ« :اج ــل به ره عم ــر رهزن امل اس ــت» (حاف ــظ ش ــیرازی1379 ،ش:
ص .)79القصه آدمی همیش ــه در دام آرزوهایی اس ــت که س ــیریناپذیرند و هیچگاه در طول حیات
و زندگ ــی ،دام ــان او را ره ــا نمیکنند و جرح و تعدیل چنی ــن آمالی که نه تمام میش ــوند و نه تحقق
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کام ــل مییابند ،جز از مرگ س ــاخته نیس ــت.
ً
م ــرگ معل ــم و مذک ــر خوب ــی اس ــت ک ــه دائمـــا ب ــه آدم ــی تذک ــر میده ــد که ص ــای کوچ و ســـفر
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گاه رحیل اس ــت ،مهیای عبور باش ــید .وقت رفتن اســـت،
دادهان ــد ،در ت ــدارک آذوقه س ــفر باش ــیدِ .
کولهبارها را باید بس ــت و رفتن به معنای نابود ش ــدن و خاموش ــی مطلق نیس ــت؛ بلکه کوچ از خانه
ویران ــه دنیای دنی و پس ــت بهس ــوی جهان بری ــن و عالم علوی و ملکوت اعلی اس ــت .مـــرگ ،دیدار
و حرک ــت بهس ــوی محبوب ازلی و معش ــوق اب ــدی و جمال بیهمت ــا و کمال بیمنتها و ســـرای باقی
اس ــت و ص ــد البت ــه ک ــه در چنی ــن دیداری ،ش ــرمنده رهروی اس ــت ک ــه عمل ب ــر َمجاز کـــرد؛ چرا که
َ َّ
ُمج ــاز نیس ــت و ج ــواز عبور ن ــدارد .م ــوال علی(ع) درب ــاره نقش پندآم ــوزی م ــرگ میفرماینـــد« :ف ِان ُه
َ
نط ــق ْال َب ِلیغ َو ْال َق ْول ْال َم ْس ـ ُ
أ ْو َع ـ ُـظ ِل ْل ُم ْع َتبری ـ َـن ِم َن ْال َ
وع؛ مرگ برای پندپذیران بهتر اســـت از گفتار
ـم
م
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رس ــا و س ــخن ش ــنیدنی و ش ــیوا» (نهجالبالغ ــه1390 ،ش :خطب ــه ،149ص .)249آری زندگانـــی دنیا
زودگ ــذر اس ــت و در نهای ــت همه ما بای ــد خواهناخواه از این جه ــان کوچ کنیم و به دیـــار دیگر برویم.
حض ــرت امی ــر در اینباره چ ــه زیبا س ــخن میگوید؛ چرا ک ــه آن امام هم ــام ،زندگانی خـــود را در این
جهان به س ــایه ش ــاخههای درخت ــان و در معرض بادهای وزنده و نیز به س ــایه ابره ــا که همه آنها
بس ــیار زودگذرند ،تش ــبیه کرده اس ــت (همان) .همچنین رس ــول ا ک ــرم(ص) فرمودن ــد« :زیرکترین
مردم کس ــی اس ــت که بیش ــتر یاد مرگ مینماید» (اب ــن بابوی ــه1400 ،ق :ص.)27
در اینج ــا بهت ــر اس ــت ب ــه جنبهای دیگ ــر از جنبهه ــای مثبت یاد مرگ اش ــاره شـــود و آن این
اس ــت ک ــه هرچن ــد آدم ــی بخواه ــد از م ــرگ غفلـــت کن ــد ،م ــرگ از او غاف ــل نمیش ــود و ا گـــر آدمی
م ــرگ را فرام ــوش کن ــد ،م ــرگ او را فرام ــوش نمیکن ــد و انس ــانها را بهس ــوی قب ــور میبرنـــد ،در
حالیک ــه از ای ــن کار ا ک ــراه دارن ــد و اختی ــاری از خودش ــان ندارن ــد .حض ــرت امی ــر(ع) در اینباره،
ُ
ْ َ ْ َْ
ْ ْ
ُ
وصیک ـ ْـم ِب ِذک ـ ِـر ال َم ـ ْـو ِت َو ِإقـــا ِل ال َغفل ِة
عب ــارت ش ــیرین و دلربای ــی دارند آنجا ک ــه میفرماین ــد« :أ ِ

َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ
ً
ُ ُ
َ ََ
واعظـــا ِب َم ْو َتى
عن ــه و کی ــف غفلتک ــم عما لی ــس یغ ِفلک ــم ،و طمعکم ِف
یم ـ ْـن ل ْی َس ُی ْم ِهلک ـ ْـم! فکفى ِ
ُ
َ
َ
َع َای ْن ُت ُم ُ
َ
وه ـ ْـمُ ،ح ِم ُل ــوا إ َل ــى ُق ُبور ِه ـ ْـم َغ ْی َر َرا ِکبی ـ َـنَ ،و أ ْنز ُل ــوا ِفیها غ ْی َر ناز ِل َ
ین؛ ش ــما را ســـفارش میکنم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ک ــه ب ــه ی ــاد م ــرگ باش ــید و از آن کمت ــر غفل ــت کنی ــد .چگون ــه از چی ــزی که غافل از شـــما نیســـت
غفل ــت میورزی ــد و چگونه به کس ــی که ش ــما را مهل ــت نمیدهد ،طم ــع میبندیـــد؟! مردههایی
ک ــه ب ــا چش ــم خ ــود دیدهاید ب ــرای پن ــد و اندرز ش ــما کافی اس ــت ،آنه ــا را بهســـوی گورهایشـــان
بردن ــد ب ــی آنکه ب ــر مرکب ــی س ــوار باش ــند و در میان قب ــر گذاش ــتند بی آنک ــه خودشـــان بدانجا
ف ــرود آین ــد» (نهجالبالغه1390 ،ش :خطبـــه ،188ص .)333امام آزادگان ،عل ــی(ع) در فرازی دیگر
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در خص ــوص م ــرگ میفرماین ــد« :ألجل مس ــاق النفس و اله ــرب من ــه موافاته؛ مرگ گـــذرگاه جان
اس ــت و روزه ــای زندگان ــی آدم ــی او را پی ــش میب ــرد تا ب ــه اجل و پای ــان زندگـــی برســـد و گریختن
از م ــرگ ب ــه معنی رس ــیدن ب ــه م ــرگ و حرکت بهس ــوی اوس ــت» (هم ــان :خطبـــه ،149ص.)248
ام ــام در م ــورد راز آمی ــز بودن مـــرگ نی ــز میفرمایند :چن ــدان روزگار را از اینســـو به آنســـو راندم و
بهخاط ــر ای ــن راز پوش ــیدهاش (زمان مرگ) کاوان ــدم ،اما خدا نخواس ــت جز آنکه آن را بپوش ــاند.
بنابرای ــن ،در ن ــگاه ام ــام علی(ع) م ــرگ ،از نظر انس ــان پنه ــان (عزی ــزی1389 ،ش :ص )237و هر
ََ
نف ــس انس ــان گام ــی بهس ــوی آن اس ــت (هم ــان :ص )251و س ــرانجام نی ــز میعـــادگاه نهایی همه
اس ــت (همان :ص.)233
حکم ــت و پیام ــد نیک ــوی دیگ ــر یاد مرگ این اس ــت ک ــه موجب میش ــود تا بـــه تعبیـــر مولوی،
ُ
َ
آدم ــی آخربی ــن باش ــد نه آخوربی ــن؛ یعن ــی عاقبتنگر و فرجامنگر باش ــد ،ن ــه در پی مطامـــع و لذایذ
عاج ــل و زودگ ــذر دنی ــا .چرا که به تعبیر شـــیخ اجل س ــعدی ش ــیرازی« :ه ــر چه نپاید دلبســـتگی را
نش ــاید» (س ــعدی ش ــیرازی1374 ،ش-ب :ص)54؛ بنابراین ،دنیا و متعلقات و زخارف آن پاینده و
باثبات نیس ــت و بقاء و دوامی ندارد تا شایس ــته دلبس ــتگی و دلس ــپردن باشـــد و به تعبیر مولوی:
َ
ـرد آخ ــر بین مب ــارک بندهای اس ــت (مولـــوی1376 ،ش :دفت ــر اول ،ص .)822حســـن ختـــام این
مـ ِ
مقال ــه را ب ــا اش ــعاری تأملبرانگیز از ایش ــان ب ــه پای ــان میبریم ،آنجا ک ــه میگوید:
بهروز مرگ چو تابوت من روان باشد

گمان مبر که مرا درد این جهان باشد

جنازهام چو ببینی مگو «فراق فراق»

م ــرا وصال و مالقات آن زمان باشـــد

فروش ــدن چو بدیدی برآم ــدن بنگر

غروب ،شمس و قمر را چرا زیان باشد

ت ــرا غ ــروب نمای ــد ول ــی ش ــروق بود

لحدچوحبسنماید،خالصجانباشد
َ
چرا به دانه انسانت این گمان باشد

کدام دانه فرورفت در زمین که نرست

(مولوی1387 ،ش :ص)53

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
ب ــه نظر میرس ــد که همین قضیه م ــرگ که در نگاه اول ممکن اس ــت یک حادثه ســـاده و بدون
فلس ــفه و دلی ــل به نظ ــر آید از چنان اهمیتی برخوردار اس ــت که بدون فهم و تفس ــیر دقیق و صحیح
آن ،زندگی بش ــر قابل تفس ــیر و تبیین درس ــت و بامعنا نبوده و نخواهد بود.
بر اس ــاس ای ــن پژوهش ،در خص ــوص عل ــل و انگیزههای ت ــرس از مرگ میتوان گفـــت که جمعی
به دلیل جهالت ،نادانی و عدم ش ــناخت درس ــت مرگ از آن بیم دارند؛ زیرا مرگ را به معنای نیســـتی
ً
مطل ــق و ع ــدم مح ــض میپندارند و انس ــان هم فطرتا از عدم و نیس ــتی گریزان اس ــت .امـــا آیا مرگ به
معنای عدم و نیس ــتی مطلق اس ــت؟ ُپر واضح اس ــت که با تتبع در کتابهای آســـمانی و اندیشههای
یکـــه زندگی واقعـــی و حقیقی بعد از
نیس ــتی و ع ــدم نبوده ،بلکه عین هس ــتی و زندگی اســـت؛ بهنحو 
م ــرگ آغاز میش ــود و حیات به معن ــای واقعی کلمه متعل ــق به جهان پس از مرگ اس ــت!
البت ــه ش ــاید مهمتری ــن دلی ــل ت ــرس از م ــرگ ،پرون ــد ه س ــیاه و س ــابقه تیرهوت ــار انســـانهای
تاریـ ـکدل و خیانتپیش ــه و جف ــا کاری باش ــد کـــه میدانند بهمح ــض آنکه طومار حیـــات ننگین و
مذلتب ــار آنان ب ــه پایان رس ــید ،گرفتار سرنوش ــت محتوم اعمال و افعال ش ــوم و ناروایی میشـــوند
ک ــه پی ــش از این در دنیا مرتکب ش ــدهاند .این گروه ح ــق دارند که از مرگ بهراس ــند و باید هم از نام
و یاد مرگ وحش ــت داش ــته باش ــند؛ زیرا دنیا ب ــرای اینان بهمثابه بهش ــت و آخ ــرت بهمنزله جهنم و
ع ــذاب الیم االهی اس ــت.
از ایـ ـنرو نتیج ــه میگیریم که راه حل معقول مس ــئله م ــرگ فراموش کردن و ت ــاش غیر معقول
و بیثم ــر در جه ــت حذف آن از صفحه روزگار و حیات بش ــری نیس ــت؛ زیرا ت ــاش در جهت حذف و
ی ــا حتی ب ــه تأخیر انداختن م ــرگ ،آب در هاون س ــاییدن و باد ب ــه کفچه پیمودن اســـت؛ بنابراین،
بای ــد واقعی ــت آن را پذیرف ــت و قب ــول ک ــرد ک ــه پا ک ک ــردن صورتمس ــئله نهتنه ــا راه حل مســـئله
نیس ــت ،بلک ــه ناش ــی از تغاف ــل و تجاه ــل آدمی اس ــت .پ ــس بهتر اس ــت ک ــه مقدمات ســـفر مرگ را
ت ــدارک و فراه ــم کنی ــم و بهترین س ــرمایه این راه دش ــوار و صعب ه ــم تقوا و پرهیزگاری اســـت.
فهرست منابع:
1 .1قرآن کریم1389( ،ش) ،مترجم :ناصر ،مکارم شیرازی ،انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد.
2 .2نه ــج البالغ ــه1389( ،ش) ،مترج ــم :محم ــد ،دش ــتی  ،موسس ــه فرهنگ ــی هن ــری قـــدر والیـــت،
ته ــران ،چ ــاپ دوم.
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 3.3ـ ـ ـ ـ ـ ــ1390( ،ش) ،مترجم :علی ،شیروانی ،نسیم حیات ،قم ،چاپ ششم.
4.4ابن بابویه (شیخ صدوق) ،محمد بن علی1400( ،ق) ،االمالی ،نشر اعلمی ،بیروت.
5.5احمدی ،بابک1382( ،ش) ،هایدگر و پرسش بنیادین ،نشر مرکز ،تهران ،چاپ دوم.
6.6امامی ،علیاشرف1376( ،ش) ،اسالم دین پویا ،کیهان فرهنگی ،شماره ،140صص .69-68
7.7امامی ،کریم1389( ،ش) ،شرح جامع مثنوی معنوی ،انتشارات اطالعات ،تهران ،چاپ .22
ته ــای تولی ــد مث ــل و م ــرگ ،مجله ارغن ــون ،مترجم :جـــواد ،گنجی،
8.8بات ــای ،ژرژ1384( ،ش) ،قراب 
ش ــماره  26و  ،27صص .340-331
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9.9بایمت اف ،لقمان1376( ،ش) ،حکمت مرگ ،کیهان فرهنگی ،شماره  ،140صص.23-22
1010بکر ،ارنس ــت1384( ،ش) ،وحش ــت از مرگ ،مجله ارغنون ،مترجم :س ــامان ،توکلی ،شـــماره 26
و  ،27صص .330-313
1111پورسیف ،عباس1391( ،ش) ،خالصه تفاسیر المیزان و نمونه ،نشر شاهد ،تهران ،چاپ پنجم.
1212حاف ــظ ش ــیرازی ،ش ــمسالدین محم ــد1379( ،ش) ،دی ــوان حاف ــظ ،ب ــه کوشـــش :صـــادق،
س ــجادی و عل ــی ،بهرامی ــان ،انتش ــارات فک ــر روز ،ته ــران.
ّ
1313حل ــی ،حس ــن بن یوس ــف1417( ،ق) ،کش ــف الم ــراد فی ش ــرحتجری ــد االعتقاد ،محقق :حســـن،
حسـ ـنزاده آملی ،موسس ــه النش ــر االس ــامی ،قم ،چ ــاپ هفتم.
1414خصیبی ،حسین بن حمدان1419 (،ق) ،الهدایة الکبری ،موسسه البالغ ،بیروت.
1515دومونتی ــن ،میش ــل1384( ،ش) ،فلس ــفیدن ،آموخت ــن و م ــردن ،مجل ــه ارغنـــون ،مترجـــم:
انوش ــیروان ،گنجیپ ــور ،ش ــماره  26و  ،27ص ــص.82-73
1616س ــپهری ،س ــهراب1389( ،ش) ،هش ــت کت ــاب (ص ــدای پ ــای آب) ،انتش ــارات طهـــوری ،تهران،
چ ــاپ پنجم.
1717سروش ،عبدالکریم1373( ،ش) ،حکمت و معیشت (دفتر نخست) ،موسسه فرهنگی صراط ،تهران.
 1818ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ1376( ،ش) ،مدارا و مدیریت ،موسسه فرهنگی صراط ،تهران.
1919س ــعدی ش ــیرازی ،مصلحالدی ــن1374( ،ش -ال ــف) ،غزلی ــات ،ب ــه کوش ــش :خطیـــب ،رهبـــر،
انتش ــارات مهت ــاب ،ته ــران ،چاپ هش ــتم.
 2020ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ1374( ،ش -ب) ،گلس ــتان ،مصح ــح :غالمحس ــین ،یوس ــفی ،انتشـــارات خوارزمی،
تهران ،چ ــاپ چهارم.
2121صنعت ــی ،محم ــد1384( ،ش) ،درآم ــدی به مرگ در اندیش ــه غ ــرب ،مجله ارغنون ،شـــماره  26و
 ،27صص .64-1

2222طباطبای ــی ،س ــید محمدحس ــین1388( ،ش) ،تفس ــیر المی ــزان ،مترج ــم :س ــید محمدباقـــر،
موس ــوی همدان ــی ،دفت ــر انتش ــارات اس ــامی ،قم ،چ ــاپ .28
2323عزیزی ،عباس1389( ،ش) ،نهجالبالغه موضوعی ،انتشارات صاله ،قم ،چاپ .12
2424مجلسی ،محمدباقر1403( ،ق) ،بحاراالنوار ،دار االحیاء التراث العربی ،بیروت.
2525معتم ــدی ،غالمحس ــین1390( ،ش) ،انس ــان و م ــرگ (درآم ــدی ب ــر م ــرگ شناس ــی) ،نشـــر مرکـــز،
ته ــران ،چاپ س ــوم.
2626معصومی ،سحر1388( ،ش) ،راز گل سرخ ،انتشارات به نگار ،تهران.
2727م ــکارم ش ــیرازی ،ناصر1389( ،ش) ،مفاتیح نوین ،انتش ــارات امام علی ب ــن ابیطالب (ع) ،قم،
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2828ملکیان ،مصطفی1371( ،ش) ،درس گفتار فلسفه ا گزیستانسیالیسم،
2929مول ــوی ،جاللالدیـ ـن محم ــد1376( ،ش) ،مثن ــوی معن ــوی ،مصح ــح :عبدالکریـــم ،ســـروش،
ش ــرکت انتش ــارات علم ــی و فرهنگ ــی ،ته ــران ،چ ــاپ دوم.
 3030ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ1387( ،ش) ،غزلی ــات ش ــمس ،گزین ــش و تفس ــیر :محمدرض ــا ،ش ــفیعی کدکنـــی،
انتش ــارات س ــخن ،ته ــران ،چ ــاپ س ــوم.
3131یان ــگ ،جولی ــان1384( ،ش) ،م ــرگ و اصال ــت ،مجله ارغن ــون ،مترجم :محمدســـعید ،حنایی
کاش ــانی ،ش ــماره  26و  ،27صص .306-295
3232یثرب ــی ،یحی ــی1380( ،ش) ،م ــرگ و م ــرگ اندیش ــی ،مجله قبس ــات ،دوره شش ــم  ،شـــماره ،19
ص ــص .125 -111

