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   بنددن ازیواره
   در باب مرگيملأت

  

  1389، اسفندماه 35 و 34ن، شماره ییمجله آ: منبع

  يعتي شريعل» .اموز، چگونه مردن را خود خواهم آموختي كردن را به من بيا چگونه زندگيخدا«
 ك نوعي. به خود مشغول کرده استرباز ياز دکه ذهن بشر را است  ي از مسائل،دن درباره آنيشيمرگ و اند

 جسم و كالبد است که يزمانو آن ند يگو ي است كه پزشكان درباره آن سخن مي، مرگبحث در باب مرگ
بحث ن يا البته .رود ين مي تنفس از ب وشود يمختل م يدماغ ي ندارد، قوايگر ضربانيافتد، قلب د يما از كار م

ار يس بيدر اخالق پزشكهنوز ، ي به نام مرگ مغزيا مقوله ،به عنوان مثالکه  را چ،ستينچندان هم ساده 
 ي كه دچار مرگ مغز رايا كسي آ؟است   مردهي چه كس؟مينگار ا ي را انسان زنده مي چه كس؛استز يانگ بحث
رامون ي با جهان پياو كار كند و تعامل ي دماغيد قواي باا حتماًيتوان انسان زنده به حساب آورد  ي م،شده

 ؟است مثل قلب ،وا ياتي حيها  ارگانکردن  فرد، کاردانستنمقوم زنده  ايآ ؟مينرا زنده بدااو   تابرقرار كند
كه مغزش از كار  يا فرديآن است كه يا مهممباحث  از يكي ، ترحمياز روا كشتن ي يدر بحث از اتاناز

 زنده ي براييارهايها و مع  چه مالك؟ريخا ي شوديمحسوب مزنده انسان  شده، يدچار سكته مغزو افتاده 
 استفاده ، شدهي دچار مرگ مغزکه يكس  بدنيها ر انداميم از سايتوان يما يآ ؟مي دار در دستتن فردانگاش

 قبل از خود فردا ي و بدهند يان اجازهيچنتوانند  يمك او يشان درجه يبستگان و خو مثل يگرانيا دي آ؟ميكن
كه دچار   رايكسم يتوان يم ايآ ،گري دي سوازبدهد؟  يا ن اجازهيچند به ما ي با،ودش بحرانن يدچار اكه  نيا
 ،ن عمليا ايآ ؟مين ببري از ب،شود يده نمي در او دياريم هشي است و از هوش رفته و عاليالعالج  صعبيماريب

   ؟ا نهيانسان زنده است ك يكشتن  انندبه م
 به مقوله يگريكنم از منظر د ي ميسعجا  نيدر ا .ستي نگونه مسائل ني ا،پردازم يم به آن  اكنون آنچه من

 يها دهيكه متضمن ارا  فقرات يبرخابتدا   در.مرگ است به مقوله ي و عرفانيمرگ بپردازم و آن نگاه فلسف
  .ميپردازي م عرفا در باب مرگيأبه رم و سپس يکني ميبررس ، در باب مرگ استنيتگنشتايو

  نيتگنشتايمرگ از نگاه و
 ،ن كتاب دو بخش دارديا. استشده   به مقوله مرگ پرداخته،ي فلسف-يرساله منطقكتاب  از فقرات يدر برخ

  عمدتاًن بخشيا .به بخش نخست كتاب موسوم استکه  ۳۷۵۱/۶ تا ۱ك بخش آن عبارت است از فقرات ي
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او در  ،ن بخش از کتابيدر ا. است تاتوسکاتر شناسانه داللتو  ي فلسف-يف منطقيق و ظرايدقامتضمن 
 كه اساساً ني و ايها و مقومات معنادار لفهؤ م،شروطدرباره كند  ي ميسعلسوف ي ف ودان ك منطقيكسوت 

   . بحث كند، استييها لفهؤمتضمن چه مگفتن سخن معنادار 
 ي زندگي است كه او درباره مسائل كلياز نكات نغز  پر،است صفحه چهار هم يبخش دوم كتاب كه رو

ت أبه جر. يباشناختي زيها  و ارزشي اخالقيها رزش، مقوله مرگ، مقوله ارزش، اعم از اي زندگي معنا:گفته
قسمت  ي و. استصفحه نوشته شدهچهار ن يهمره ابردصدها كتاب و مقاله بالغ بر تا به حال گفت توان  يم

 از يگونه كه برخ د، آنيجنگ يش مي اول در ارتش اتريكرد كه در جنگ جهان ل ي تكميزماندوم كتاب را 
 . استبوده يسکفي داستا کارامازوفبرادران، دو مونس او بامين اي كه در اي كتاب،اند گفته تراکتاتوسن اشارح

 هم نوشته ي بخش دوم، اول نبوديجنگ جهاناگر : ديگو يمتراكتاتوس  بخش دوم درباره نا از شارحيكي
  .  اوستيستياليستانسي اگز متناسب با احوالكامالًن بخش يو اشد  ينم
ه دست اول با مرگ را در جنگ از سر همن تجربه مواج :سدينو ياهرش م به خويا در نامهن يتگنشتايو

 به خود يگونه ترس چيو هبه خط مقدم برود كرده  ي سع،بوده در جبهه ي وكه ي هنگامالظاهر ي عل.گذراندم
 يمنطقل ئد هم به مسايگو ي م؟يكن ي فكر مهچرسد به پيماز او  راسل  يكه وقت ي كسحال ر هبه .داده يراه نم
ه همان  بدكن ي و تصور مددار يستيلايستانسي اگز احوالسنخن يكه ا يكس ؛ هم به گناهان خودم وكنم يفكر م

د درباره گناهان خودش هم وقت صرف ي، بادصرف كنوقت   و فلسفهي معنادار،منطقبه اجع رد يزان كه بايم
  :است يدنيشن ب باني ادرم همالتش أ از سر گذرانده، ت راه با مرگهتجربه مواج که يفردن يچن، دكن
ر دهد، نه امور يي جهان را تغيتواند مرزها ي تنها م،ر دهدييرا تغجهان ر و شر يخاراده اگر بناست تحقق  .۴۳/۶

  .ان كرديتوان با زبان ب ينه آنچه م -واقع را
به  يريد به تعبي شود، جهان بايگري جهان دي باشد كه جهان به طور كليا د به گونهي باي وطور خالصه اثر  به

  . ابديا بسط ي قبض ،ک کليمثابه 
  . جهان انسان خوشبخت متفاوت است با جهان انسان ناخوشبخت

  .ابدي ي بلكه خاتمه م،كند ير نمييپس با مرگ هم انسان تغ. ۴۳۱/۶
  .ميم تا مرگ را تجربه كنيكن ي نمي ما زندگ.ستي ني در زندگيدادي مرگ رو. ۴۳۱۱/۶
 است كه در ي متعلق به كساني ابديگاه زندگ  نامحدود، آني نه مدت زمان،مي معنا كنينزما يت را بياگر ابد

  . ندارديد ما مرزيدان ديطور كه م   همان، نداردياني ما پايكنند، زندگ ي ميحال زندگ
  پس از مرگ وجود ندارد،او ي ابدي زندگيعني ، روح انساني زمانيري فناناپذي برايني نه تنها تضم. ۴۳۱۲/۶
 ناتوان است، مگر با  كامالً،است   آن به كار رفتهيبراشه يهم كه يز فرض انجام دادن هدفيچ ش از هريبلكه پ
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 يست كه زندگيگونه ن  خودش همان قدر معماي ابدين زندگيا اي آ؟ حل خواهد شديي من معماي ابديبقا
  .است  قع شدهرون از مكان و زمان واي بي در مكان و زماني زندگيحل معما ؟ راهيكنون
شود، مرگ  يه مي هم توصيدر سنت عرفان شرق هچ آنمطابق با »يسهراب سپهر« از مرگ، ين تلقياخالف  بر
   .ين جهاني اي از زندگيبخش؛ دانديم ي از زندگيبخشرا 
  :ديگو يم يرهسپ

 و مرگ در آب/  استي جاريمرگ در ذهن اقاق/ ستيك زنجره نيوارونه  مرگ /ستيان كبوتر نيمرگ پا
مرگ با خوشه انگور  /ديگو ي مرگ در ذات شب دهكده از صبح سخن م/من دارديشه نشي خوش انديهوا
ه يگاه در سا.../  پر شاپرك استيمرگ مسئول قشنگ /خواند ي مرگ در حنجره سرخ گلو م/د به دهانيآ يم

  . ميشنو يصدا م يهاپرچاز پشت ر كه ي زنده تقد سخنيم به روي در نبند/...نگرد يست به ما مه انشست
 به ولخ سن عالم منياز اناگهان  ، با مردنردفست كه يگونه ن ني ا. استي از زندگيبخشگ  مر،ين تلقيدر ا
 ،ين دركيچن .نوس بودأماو د با ي، با استي ادامه زندگو ي از زندگيبخشمرگ  ؛دو پرتاب شيگري ديجا

در  يوقتبنا بر آن   کهياي؛ تلقستامتناسب  ي هستاز يخاص ي شاعرانه دارد و هم با درك و تلقيها لفهؤهم م
ن مقوله مهم و يبا اد يتوانيم ي راحتبه گاه  آند،ييآبه حساب  آن از يو بخشد ي باشضم محيتسل يمقابل هست

  . ديومواجه شمرگ،  ،آموز عبرت
كند،  ي نمرييپس با مرگ هم جهان تغ«د يگو يم يو. متفاوت است از مرگ يتلقن ي با انيتگنشتايودرك 

  سخنلب .»ميم تا مرگ را تجربه كنيكن ي نمي ما زندگ.ستي ني در زندگيداديمرگ رو. ابدي يبلكه خاتمه م
 ود ينيب ي م هستگونه كه را آنرامون يپ جهان گاه آن ،ديرنگبن منظر ياگر از اكه ن است ي انيتگنشتايو

 ،يكيزيسوژه متاف مفروض گرفتن با ،نيتگنشتايود ياز د .رديگ يناظر به جهان شكل ممعتَقَدات شما مجموعه 
  . من استيمتعلق آگاهاست که  ي جهان،شود يدار مي كه بر من پديجهان

 .يياستعالسم يآل دهي ا ويسم تجربيآل دهي ا:وجود داردسم يآل دهي نوع ادوخ فلسفه يدر تار يطور کله ب
 ؛ك بودن استموجود بودن همان مدرسم، يآلدهين نوع ايدر ا .شود يشناخته م يبا بارکل ،يسم تجربيآل دهيا

من  . داردينامه كانتنسب كه يسميآل دهي ايعني ؛ استيياستعالسم يآل دهي ا،ن استيشتاتگنيونظر  آنچه مد
 توانم يگاه نم چيهاما  ،»هستوان يل«دانم  يم من مي و بگوداشته باشم ي معرفتيادعا اءيبودن اشدرباره توانم  يم
از ما داخل ك ي هر ييل، گويدر مقام تمث. ورمآفراچنگ  ي و مكانيود زمانيحدنفسه و فارغ از ق يوان را فيل
. ميزن ي متغل ن بادكنكي داخل ا باز،مي و جلو روميت كنين بادكنك فعاليقدر هم در ا   هر.مي هستيادكنكب

ست كه به عالم ادكنك ن باي از منظر ا؛مي نداريريز و گزين بادكنك گرياز اباز  ،مي هم بكنيكار هر
 داخل يوقت. ميريو با عالم تماس بگم ييايبرون ين بادكنك بياز ام يتوان ي نم،مي تالش كنقدرچ  هر.مينگر يم
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 ،ين تلقي در ا.مي با عالم مواجه شو،ميستيكه داخل بادكنك ن يمانند وقت ميتوان ي نم،ميآن بادكنك هست
 و  قواشه به مدديهمما  .ميروبرو شوناب به نحو  ، ماستيق آگاهمتعلَ آنچه يعني ،ها ابژه  باميتوان يگاه نم چيه
به فهم جهان همت كند،  ير ميتعب يكيزي تحت عنوان سوژه متاف از آننيتگنشتاي وآنچه و انم يمعرفتنه يشيپ
  . ميگمار يم
 ،نباشم جهان درمن که  يهنگام چون ؛شود يرم، با مرگ من هم جهان تمام مياگر من بمد يگو ين ميتگنشتايو
كدام جهان . ابدي يكند، بلكه خاتمه م ير نمييپس با مرگ جهان تغ.  كنمي معرفتي ادعا درباره جهانتوانم ينم
پس از  آنچه ما يعني ، همگان قرار دارديئارت است از آنچه در منظر و مر كه عبايكند؟ آن جهان ير نمييتغ

 ؛شود يتمام ماست که جهان من يا ، هستندن خودشايها سر جا نيا. ميرنگ يم به آن انم  چشم وپشت ذهن
ست، ي ني در زندگيدادي مرگ رو،ن خاطريبه هم. شود يتمام مهم  تمام شده، جهان يكيزي ف چون مِن؟چرا

 اصناف نسب و روابط  و بامي كه در عالم هستي مادام،ين تلقي در ا.ميم تا مرگ را تجربه كنيكن ي نميما زندگ
. ميي در باب مرگ سخن بگو وميبگذران تجربه مرگ را از سر ميتوان يگاه نم چي، همين عالم مواجهيدر ا
.  گذاشتشود مرگ يرا نم كه اسمش كيولوژيزي عبارت است از مرگ ف،افتد يمن جهان يدر ا كه ياتفاق

ل ي كه مجموعه معتقدات مرا تشكي جهانيعني ؛شود يشود كه جهان من تمام م ي آغاز ميمرگ از وقت
ها با جهان  ا به مدد آنيها  كند كه من از پس پشت آن ي اقتضا مييستعال كه آن شروط ايد، جهانده يم
 من يشود، ول ي تمام نميداري اما جهان پد،شود ين جهان البته تمام ميا. برقرار كنم يرابطه معرفت مرامونيپ
 در عالم باما . ستي ناني در مينگر مي د،رميم ي مي چون وقت.داشته باشم ييادعاآن جهان درباره توانم  ينم

  .افتد، نه در عالم ي است كه در مرز عالم مي مرگ اتفاق امام،يمواجهها  دهيپداصناف 
 و نيتگنشتايو مثل يان كسيأ بنا بر ر،اند د امكانيد به قي مق و كه در عالم هستنديامور يعني، يامور تجرب

كه جهان من دهد  ي رخ ميهنگاماما مرگ . نباشندا يند ن باشيتوانند چن يم يعني ، امور محتمل هستند،كانت
م، ي معنا كنيزمان يت را بياگر ابد« :ديگو يمن يتگنشتايو. شود ي تمام مين كره خاكيكه ا نيشود، نه ا يتمام م

 ما ي زندگ.كنند ي مي است كه در حال زندگي متعلق به كساني ابديگاه زندگ  نامحدود، آنينه مدت زمان
د گفت يبام، ي استفاده كنير كانتياز تعابم يبخواه اگر ». ندارديد ما مرزيدان ديطور كه م  همان،رد ندايانيپا

. شود ياز عالم هم محقق نما  درك م اساساً،مكان نباشدو  تا زمان يعني،  است شهودينيشيزمان جزء صور پ
  راي مکان-يزمان تجاربن ي اتا و نباشم ي مكان-يبلكه تا من زمان، شدابست كه زمان در عالم يگونه ن نيا

 است كه در ي متعلق به كساني ابديزندگکه  نيا. گمارم همت مرامونيتوانم به فهم جهان پ يباشم، نم  نداشته
ن روز و آن ين ساعت و آن ساعت و اي، فارغ از ا بودنفارغ از زمان متعارف ي، به معناكنند ي ميحال زندگ

   .كند ي را تجربه ميزمان يك معنا بي به ،ها باشد نيا فارغ از فرد يوقت.  است بودنروز
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 آنچه .ستي ن،دهديمكه در عالم خارج رخ ك يولوژيبك اتفاق ين منظر، مرگ ين است كه از اي كالم اجان
  بحث،لسوفيفک ياز منظر  ؛ديگوباش سخن   دربارهدي باك پزشكياست كه  يا دهيپد ،دهديعالم رخ م در

چه جهان او ن است كه يسؤال ا . تمام شود،رود يا مي كه از دنيكه جهان كس شود ي مآغاز يوقتدرباره مرگ 
د و در واقع جهان او شو يم ي، ته استييستعال بر آن سوژه اي كه مبتنيكيزين جسم فيشود؟ ا يتمام م يزمان
   .شوديمك يتار ،ديآ ين ميينما كه پاي پرده سانندهم م

   عرفااز منظرمرگ 
در . ش چشم اهل نظر قرار داده استيش درباره مرگ را پيتأمالت خو بعد پنجمب در كتا کيجان ه
  و زمانمند و مكانمنديكيزيات فيتمام خصوصكرد كه هنگام مرگ  يد ميتأك ،داشتم او که با ييگوو گفت

ات ي خصوصاي ۱يعياوصاف طب آنچه كه موسوم است بههمه  يعني ؛دنبند يان رخت برمياز م يسوژه تجرب
 يمبتن يعين اوصاف طبيكه بر ااست ل ئقا ي آگاهينوع به كيه. مي سروكار دارها  كه ما با آنيا يعيطب

 را كامالً يآگاه لهأا مسيم ي كه معتقدند ما روح ندارياز كسان ياريبس . موسوم است آنچه به ذهنيعني است،
 ياز سو. ندارد يماهو تفاوتآن با  وشود  يل ميتحو ۲ مغزبه قاًيدق يآگاه كنند، معتقدند ين ميي تبيعيطب
ك يك جسم و ي ،) دکارتمورد نظرم سيلآ دو وتيثنو (ميكه ما دو جوهر دارن باورند يبر ا يان كس ،گريد

 و يآگاه ،رود ين ميبه مرور زمان از ب است و يماد آنچه يعني ،جسم  زوالبا معتقدند ها آن عموم ؛يآگاه
  . دهد يش ادامه مي خويبه زندگ ء انحا ازيماند و به نحو يم يباق  ، استيرماديآنچه غ
جا به جاندار شدن  نيادر  كه فرد يزانيمهمان معتقدند به ز ين ي مثل مولويان عارفي مسلمان و حتيحكما

الن و ي او در سي آگاه،ل شدن جسميزا كمك كند، پس از ين قوه دراكه و آگاهيا به پروردن ايخودش 
    .دباي يمو كمال است ان يجر
  :ديگو يم يمولو

  كه را افزون خبر جانش فزون  هر             جان نباشد جز خبر در آزمون
ن يدر ا ي اگر فرد،يأن ريبق امطا ؛شداب جاندارتر است كه باخبرتر ي كسن است کهآن سخن يا ي فلسفيمعنا
 را در ي كسانتوان يم. دوش يمنل ي زاش جان،رديپذ يم زوال ش جسميده باشد، وقتيا به جان خودش رسيدن

 ، ماندنيجا  بريبرا ي چندانزيها پررنگ است، چ  در آنيواني حيو زندگت يمي بهينظر آورد كه چون خو
 يشرقان يادل يذ كه يي حكمايها دهيدر باب مرگ با اک يه سخن رسد ينظر م  هب .شود يافت نميها  آندر 

ا ين دني را در ايادوار مختلفبشر ، يشرقان ي ادكيزي با متافمطابق. رد دايشتريو تناسب ب تالئم ،كنند يبحث م
كه ن است يك قرائت اي. ميرس يم »رواناين« بهم يخالص شو ي وقت.د داري متعددياهايدند و ذرانگ ياز سر م

 ني؛ اگذرد ي ما بر مي ادوار مختلف ومين ك ظهوريگريم، ممكن است در قالب انسان ديرو يما ي از دنيوقت
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 حاصل شود و آن ي آن پروردگيوقتن باورند كه يها بر ا ستي بود،نيعالوه بر ا. است تناسخ هديهمان ا
 ي تلق.برسد »رواناين«به كند كه  يدا مي را پيآمادگن يشخص اد، گردل ي زا شخصي و نفسانيجسمان صفات

 يا  در تناسب با استفادهن كامالًي اما ا،ميده ي خودمان ادامه مي به زندگءاحنا از ي كه ما به نحو استنياک يه
 از ي فرد به نحو،دهد ي رخ ميكيزيمرگ ف كه يهنگام. ميكن ياز جسم و جانمان من جهان يكه در ا است
  . دهد ي خودش ادامه مي به زندگءانحا

 يبند ن سنخ از صورتياند، يگو ي م در باب مرگ سخني وقتي و غزالي مثل مولوييعرفاگر، ي دياز سو
   :ديري در نظر بگ را يمثنواز  ن شعريا. ارند ندنظر مدرا مرگ 

  كه او تن را پرستد جان نبرد  هر                       د او تلخ مرديز ين ميريهر كه ش
 را هم يغزال نيالد علوم ءاياحاز  يفقراتن مطلب ياضاح ي ايبرا .د دارديتأكت ين بيشتر بر هميببحث من 

  . تر شود روشنبحث م تا آور يم
 .رديم يداند م ي كه مستا ي انسان تنها موجوداين دنيند كه در اا هه ما گفتبست ياليستانسياگزفالسفه عموم 

 يبه اقتضاها  آن ،دنريم يند كه مندا ي گربه نموخوك رد، اما يم يك گربه هم ميرد، يم يك خوك هم مي
 خود را با ،ن عالم فنا و زواليدر اها  ستياليستانسي اگزري انسان به تعب.رنديم ي معتي طب محتومنيت از قوانيتبع

ده، يچين پياكمتر از م ي بودياگر ما موجودات. كند ي ميپرداز يكند و ناظر به آن تئور يتمام وجود درك م
 .  بودت متفاوتيوضعم، يريم يم كه ميدانست ي اما نم،مييگر سخن بگويكديم با يتوانست يم كه ميفرض كنمثالً 
 هد كه ما همنريگ يت مأنش محتوم تين واقعي چه نزد فالسفه، از ا وها چه نزد عرفا يپرداز ي از تئورياريبس
چند  م، هريا رفتهيپذ محتوم ك امريمثابه ن را به يم و ايا دهين ديالع يأرا بودن را به ري م؛ميريم يمم كه يدان يم

  . ميي نگوين مقوله سخنيادرباره م يده يح ميا ترجيم يشو يدچار غفلت م
ر ي كه به تعبيگونه نخست عبارت است از كس. شناسند يم گر بازيكديه با مرگ را از ه سه گونه مواجفاعر

قدر    به كام او نشسته، آنين جهاني ايها الوتحقدر    آن. مردن ندارديچ آمادگيو هد يز ين ميريش يمولو
 به .ستن استيك نوع زين ي ا؛ستي مردن نه آماددارد كه اساساً يدوست م ،دبر ي سر مرا كه با آن بهآنچه 

 يا را ترك كند، براين دنيخواهد ا ي دلش نمرد، اصالًيم يد، تلخ هم ميگونه بز ني كه اي كسير مولويتعب
  نكرده آمادهن سفري اي خودش را برا،ا اگر هم داردي، ندارد يا به ادامه زندگيا ي به آن دنيا اعتقاديكه  نيا

 يكنند بهتر است مادام يو فكر م به تأمل درباره مرگ ندارند يا عالقهتند كه  هسي كسانعموماً  افرادني ا.است
ها  ن واكنشيتر  نامتعارف،شوند ي گرفتار ميا  در مهلكهيوقتآنان . ندياش سخن نگو درباره،امدهينمرگ كه 

ا ين يري شيندگن زيابد و اي يان ميدن مرگ پايز با فرا رسيكنند همه چ ي چون فكر م،دهند يرا از خود نشان م
  .دگرد  ي مگزنده تلخ و يزندگك ي به بدل ا بعداًيشود  يمحو م
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 هم يستند، اما همت كافيبر خالف گروه نخست اهل غفلت ن است كه ي كسان مواجهه ،مواجهه دوم با مرگ
ك حس ي  واجدشتري بشانياند؛ ا شي خويكنونشه دلمشغول خارج شدن از اوضاع و احوال ي همندارند و

 دسته سوم كه عرفا .مرگ هستندده يل و مواجهه درخور با پديستن اصي درباره زحسرتتوأم با  كيلوژنوستا
اند  نين مفهوم عجيكنند و با ا يم يمل نظرأت كه هم درباره مرگ ي از كسانتند عبار،نديگو يها سخن م از آن

مهم العاده  فوقب نفس ي تهذيرابدو مقوله نزد عرفا . ندساز يب آماده مين امر مهي ايشتن را برايو هم خو
م كه ي دارمان ينيات ديما در روا. اد مرگي يكران و دومي مواجهه با امر ب واد خداوند استي يكي ؛است

اند كه  يها كسان انانسن يتر شيراندود. شدينديگران بيش از دي است كه درباره مرگ بين مردم كسيتر ركيز
 ،كنند ين باب مي كه در ايملأو متناسب با تند يراي مياتنند كه موجود مهم غفلت نكنند و بداقولهن ميدرباره ا
  .  ببخشند خودشان را هم سامانيزندگ
ن يان است كه آن امر يد حكمت ارس ي به نظر مست؟يدو مقوله چن ي اد بري تأكحكمتد يتوان پرس يم حال
ضع فعال ا از موياريبسخود را در ما  ممكن است .دنده ي نشان ماوعجز انسان را به  زيچ ش از هريبقوله دو م
 يوردا همياراي يانسانچ يكه ه يمصافاما . مي توانمندها حوزه از ياريبسم كه در يكن  فكر  وميندارپشاء بيما

 كه در يهنگام . در آن محاطاط است و مي محا بر مكه قطعاً يامر ؛ا خداوند استيت ي ابديكي ،نداردآن 
 يقدر بودن خود پ  كمبه  پس ،ميدا بكنيم بر او احاطه پيتوان ي نمرگزه ،ميكن يمل مأ تير عظمت هستببرا
  : اندينما يمو كه عجز انسان را به ااست  يك مقوله از مقوالتين يا. ميبر يم

  ن تراش يچندم با يما همه الش /هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش
 خودمان را يتوان كمو افتد، عجز  ي من به جانما كهييها يماري بيا برخي يعين حوادث طبي از اياريبس  دريحت
  . مينيب ين ميالع يأبه ر

 انسان را در برابر ييراي زوال و م،دن در باب مرگيشيد اندنمعتقدعرفا  .اد مرگي از استت عبارمقوله دوم 
چ ي ه،برودا ي قرار است از دنيابد كه وقتي ي در ميگريش از هر موجود ديكشد و او ب ير ميدگان او به تصويد

ها   غمها و  يها و شاد يها و ناخوش يگر همه خوشي د،ا رفتي از دني وقت.ا شاهزادهيكند گدا باشد  ي نميتفاوت
ن مهم است که يا .كند ي انسان معنادارتر ميها را برا يها و شاد يسخت ،ن عالميمل بر زوال اأت .دنرو ين مياز ب

  .  هستنديبستنن عالم رخت بريااز  ن امورياو همه  ي ماناست و نه شادمانيسختنه  بداند انسان
 كه در ي سلوك خودش را ندارد و كسيچ پروايد و هيز ين ميري كه شيكس يعنيرا  ين سه تلقيحاال اگر ا
با هم در  ،كند يد مقدمات ميكند و تمه يم ملأت كه درباره مرگ يم سلوك درست است و كسيحسرت تنظ

 يها دهيمرگ برگرفته از ادرباره  يمولوسخنان . مينيش را ببير خوينه تصويآن يم در ايتوان ي م،ميورآنظر 
  : ديگو يم نيدال علومء اياح  در كتاب يغزال.  استيغزال
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ا ي در دنيچون تا كس. ديشچ را در آخرت نخواهد يذت نظر بر ود، ليشچا ني دنكه لذت معرفت حق را در هر
هد ا نخو،كارد ي جز آنچه را كه مين نخواهد شد؛ آدميمنش در آخرت هم با آن ه، مصاحب نباشديزيبا چ
هنگام مرگ . ديز ي است كه ميز بر صورتيرد و موتش نيم ي است كه در آن مي حشر انسان بر صورت.ديدرو
ره يد، ذخيراستن فكر از امور پليك و پي ني بر كارهايت طوالنمافتد، مداو يلوفات خود مأع مياد جمي به يآدم

گونه كه  رد و همانيم ي م،ديز يگونه كه م  هماني احوال سكرات مرگ، چون آدمي است برايه آدميو سرما
  ۳.رديم ي م،زديخ يبرم

  :ميبسنج يات مولوي با اب از مرگ را ير غزاليتصو حال نسبت
 ز مرگ يترس يآن كه م/  دشمن و بر دوست، دوست،ش دشمنيپ/ نگ اوست ر پسر همي اکي مرگ هر
جان تو همچون درخت  / زشت توست نه رخسار مرگيرو/ دار   جان هوشي، ايود ترسانآن ز خ /اندر فرار
   ست ادورت از خيناخوش و خوش، هر ضم / ت اسبد را،  استير نكوااست  رستهاز تو /  برگ،و مرگ

ر ي به تعب.به خودش مراجعه كندد يباخواهد نسبت خودش را با مرگ بسنجد،  ي مياگر كس ،ي مولويبر رأ بنا
انسان ، است يك معنا فرافكني از مرگ به رسد تيگو يم يمولو .ديز يرد كه ميم يگونه م همانانسان  ،يغزال

  دار   جان هوشي، اي آن ز خود ترسان/ ز مرگ اندر فراريترس ي آن كه م:دترس يخود ماز به واقع 
مرگ كه  يزمان ؛يهراس يشتن ميان شدن در مقابل خوي، از عري داريا راستهيد چون تو خود ناپيگو يم يو

صفت  نهي آيآدماگر . دترس ي از خود ميآدمن است كه يتر ا قير دقي اما تعب؛يترس يمهم از مرگ ، رسد يمفرا 
  .كند يتر م تر و آماده  آراستهيث سلوك معنوي را از حدوخ، دشه كني پييزدا زنگار ودشو
 يا به مستي/ يخود ي در بي خوداز ندزيگر يم / آسان بودشتنياز خو زيگر ي ك/رگم جنبان بودزم تا يگر يم
كار او دارد كه حق /  است جانش تا به حلقيكاريغرق ب/  كارم برآوردند خلقزد ايگو/ ي مهتدي اا به شغلي

  برند يدوستان هم روزگارش م/ رندد يرت ميدشمنان او را ز غ/ دي بريكار  بهر كار او ز هر/ ديرا شد مر
  . ندا ن مقامي متعلق به هم،ندسته يد و ناظر به خودشناسن داريدن بلني مضامات كهين ابيا

ن يبه اآن كه قرار است در  ييفضا  به عامداًو  عامالً و دپرداز يمنشتن يبه خو يآدم يد وقتيگو يم يمولو
 ير زشتيتصوشتن ي كه از خوي و كسددار  شتني از خوير زشتي تصو، قطعاًدده يبال و پر نم د،امور بپرداز

به چه  كه با مرگ ددان بيا حتي، دبفهم ن جهاني در امرگ را يجا يآدم اگر. هراسد ي از مرگ هم م،ددار
  .كند يفرق م يليخ مرگ ريگاه تصو ، آند رفتن آماده باشيبراشود و  ي متمام ين جهاني ايزندگمعنا 

 يكمتر كسب يم نصن عالي در ا واستن مرتبه ي كه فوق اوجود دارد هم يگريمرتبه د ،عرفا مطابق سخن
 ،شداب با مردن نداشته يكه مشكل ني نه ا،باشد گشوده ن است كه شخص نسبت به مرگي امرتبه آن .دشو يم

، »واموت ت قبل انواموت«ند ا هعرفا در تجارب خود گفت. رودب و مشتاقانه به سروقت مرگ شداب آماده بلكه كامالً
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   :ديا بروياز دند يباكه  چراد، يباش   نداشتهيخاطرگونه تعلق  چي ه وديكه سبكبال باشن معنا يه اب
  فره كن زندان و خود را وارهانح/ انين جهان زندان و ما زندانيا

در ا را يدن زوال وند يب يمن يالع يأ به رراا ين دني زندان بودن ا ورود يشخص به استقبال مرگ م ين تلقيدر ا
دهند،  يح ميرابطه عاشقانه با خداوند را توض يوقت خصوصاً ،خوددر تجارب  از عرفا يالظاهر برخ يعل .ابدي يم

 در جهان مدرن نتوانند با خصوصب ،ها اكثر انساند يشا لبتها. اند  و شائق  گونه گشوده نياا ياز دن نسبت به رفتن
است از عبارت که  تر از آن نييمراتب پادن به يتوانند با رس يافراد ماما .  كنند برقراريا رابطهر ي تصونيا

  . دنزنب با مرگ را رقم يا  مواجهه تازه،ي و سبكباليو سبكبار مردن ي برايآمادگ
  بخت وها يدها، شاديها، ام ها، تهمت ها، حسادت  از رشكيلي خ،ن مهميافت ايدرت به زوال عالم و يعنابا 
   :كند ي به عالم ميگري نگاه دشخص اساساً ؛ استيتي عار ها ار بودني

م از تو يده خواهين ما ديبعد از ا/ ي چو جون چشميا گردد ايتا كه در/ ي هست آن بجويا هعارفان را سرم
  تا نپوشد بحر را خاشاك و خس/ بس
  .نديب ين سرمه را به چشمش بكشد، عالم را دگرگون مياشخص اگر 

چ، يما ه«ا ي » است كه از حادثه عشق تر استيدن به نگاهيز رسين چيبهتر«: گفت يم يکه سپهرگونه  همان اي
 در نظر داشتن. زند ي رقم م راما ستي كه نحوه ز است نحوه نگرش ما به عالماساساًن معنا که يبه ا. »ما نگاه

 ذهن فرد ،ي در بعد نظرن نگاه،يا. خواهد داشت يدر پ يم سلوكي عظيدستاوردها ،آن يريزوال عالم و فناپذ
. كند ي است كه شخص اتخاذ ميگر، حسن سلوكيحسن د .كند ي جاندارتر مير مولوي به تعبتر و را پرورده

 نه  وها و حسدها ها، نه رشك يشوند و نه شاد ي او مانا ميها برا شد، نه غمياند يمشتن ي به فنا و زوال خويوقت
  :نديب يمرا ي م را اموربلكه همهها،  نيتحس

كه   آنيتو بمان ا /ستيو باك ن ر گوروزها گر رفت/ روزها با سوزها همراه شد/ گاه شد يدر غم ما روزها ب
   ستيچون تو پاك ن

 ي رو  مثل كفين جهاني اهمه اموربه اعتقاد آنان  ؛اند  زوال عالم داشتهباب در بوده كه عرفا ين آن دركيا
  »دي را نشاي دلبستگ،دياپآنچه ن« : استي و زائل شدنيموقت ،ايدر

  ييز كف بگذر اگر اهل صفا/  عالميها  صورتستايكف در
  ها پانوشت
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