
 

 مفهوم زندگی و مرگ در غزلیات شمس

 لینادر لطفی صمیمی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبی

   شکراهلل پورالخاص، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

 چکیده

 واصلی  های مختلف جوامع بشری، صاحبان قلم و اندیشه به مسائلاز دیرباز در فرهنگ

وزة در ح اند. این امرمباحث اساسی از جمله مقولة مرگ و زندگی در آثار خود پرداخته

 ولوی کهمانند مادبیات، به ویژه ادب پارسی، نمود بارزتری داشته است. در این میان شاعری 

یگر دبرای  های ادب و عرفان و فلسفه را، مرحله به مرحله تا مالقات خدا پیموده وپله

گی و نویسندگان به عنوان الگو مطرح است؛ نگرش او به موضوع مرگ و زند شاعران

 آشنایی بل ازدیگرگونه بوده است. شاید بتوان نگرش موالنا به این موضوع را به دو بخش ق

تگی گر پخاو با شمس و پس از آشنایی اش با وی تقسیم کرد که غزلیات شمس نیز که نشان

دورة  بوط بههای مختلف از جمله مرگ و زندگی است مردهنگاه ویژه موالنا به جهان و پدی

حیات  لی ازدوم است. از نظر موالنا مرگ و زندگی جدای از هم نیستند و مرگ مرحله تکمی

قبال ه استچند الیة بشری است که انسان عاشق عارف، برای رسیدن به محبوب ازلی، خود ب

یات ق غزلتحلیلی، با بررسی دقی–یفیرود. در این مقاله سعی شده است به روش توصآن می

ده ان دادیوان شمس، موضوعات زندگی و مرگ، رابطه آن دو و الزم و ملزوم بودنشان نش

 شود.

 ها: زندگی، مرگ، شمس، مولوی، آخرت.کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمه

ب که اغل ترین موضوعاتی استترین و شایعپرداختن به بحث زندگی و مرگ یکی از جذاب 

-نی میها معناند. آنچه به زندگی انساگوی، از آغاز تاکنون بدان پرداختهان پارسیشاعر

ریف یات تعای دیگر از حبخشد و حتی مرگ را نیز به عنوان ادامه زندگی دنیوی و مرحله

 اخواستهنآور، زندگی بدون هدف و مقصد بسیار رنج»کند؛ داشتن هدف در زندگی است. می

ا هودکشیخری از شود. درمانگران از دیرباز بر این باورند که بسیامی و گاهی غیرقابل تحمل

: 1378)دانش، « گیردهدف و مقصد صورت میها در ژرفنای حیات بییا حتی دیگرکشی

ر د که دای جداگانه در عین حال مرتبط به هم هستن(. زندگی و مرگ هر کدام مرحله20

گ، یت مرافتن به زندگی حقیقی و درک واقعواقع الزم و ملزوم یکدیگرند. الزمة دست ی

ها ابلیتشناخت و معرفت مفهوم آنهاست. مفهوم زندگی به تعریف هویت انسان و تشخیص ق

ر مسیر گردد. و مرگ نیز سفر بازگشت انسان به جانب خدا دها برمیو شرایط و فرصت

« ن.ه راجعوا الی و انّانّا هلل» زندگی است و این جریان، حرکت منطبق با فراگرد تکامل است؛ 

 واست  در اندیشة مولوی، زندگی و مرگ ادامه یک روند طبیعی است. زندگی عطیة الهی

 ودارد مرگ در جهت تکامل این روند است. در واقع زندگی بدون مرگ معنی و مفهومی ن

 یک سیر ناقص است.

 تحقیقپیشینة 

ا فریب اه مولوی نوشته دکترمقالة بررسی و تحلیل مرگ و معنای زندگی از دیدگ -الف

رفانیات عپژوهشی  –فصلنامه علمی  23اکبرزاده و دکتر امیرعباس علیزمانی که در شمارة 

 به چاپ رسیده است.1394در ادب فارسی در سال 

 و سید های مرگ از نظرگاه مولوی در مثنوی نوشته دکتر محمود براتیمقالة حکمت -ب

ت ادبیا پژوهشی پژوهشنامة –پانزدهم نشریة علمی  منصور سادات ابراهیمی که در شماره

 به چاپ رسیده است. 1391تعلیمی در سال 

در  رجی کهنامة معنا و مفهوم زندگی و حیات در مثنوی معنوی، نوشتة فاطمه فپایان -ج

ارشد زبان و ادبیات در دانشگاه محقق اردبیلی در مقطع کارشناسی 1390سال 

ه رائه شدرمی( اشکراله پورالخاص و استاد مشاور: دکتر رامین محفارسی)استاد راهنما: دکتر 

 است.



 
 ومولوی  یدگاهپایان نامة بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطة آن با معنای زندگی از د -د

د در دانشگاه آزاد اسالمی واح 1392هایدگر نوشته فریبا اکبرزاده که در سال 

 اسبر عیادبیات فارسی )استاد راهنما: اماصفهان)خوراسگان( در مقطع دکتری زبان و 

 ظری( دفاع شده است.انر شفعو استاد مشاور :  ج یاشبده دیه، میانزمیلع

در  قایی کهحمد بکتاب معنای زندگی از نگاه موالنا و اقبال، نوشتة نذیر قیصر، ترجمه: م -ه

 انتشارات تهران به چاپ رسانده است. 1389سال 

-یدهسوشتة کتاب حال پخته)نگاهی به ارتباط مرگ، زندگی و معنا در مثنوی  معنوی( ن -و

 ت.انتشارات دفتر علم در تهران به چاپ رسانده اس 1391زهرا حسینی که در سال 

نتشارات ا 1394کتاب موالنا و معنای زندگی، نوشتة مهدی کمپانی زارع که در سال  -ز

 نگاه معاصر چاپ کرده است.

 ت و اهمیت تحقیق ضرور

 سالمی ونی و اهای فلسفی و عرفابا توجه به اهمیت معنا و مفهوم زندگی و مرگ در اندیشه 

 ن خاطرشود. به همیشناختی، این بحث از مباحث اساسی ادبی و معرفتی محسوب میروان

ک ینوان عموضوع مرگ و زندگی در آثار بیشتر شاعران و نویسندگان از جمله مولوی، به 

دی وان فرخورد لذا پژوهش در این زمینه که نگاه موالنا به عنوضوع اصلی به چشم میم

 رسد.حکیم و فیلسوف و ادیب و عارف به مقولة زندگی و مرگ چیست ضروری به نظر می

ت اهمی وشود اینکه حیات و ممات در افکار بلند عرفانی و دینی مولوی چگونه معنی می

نیز  وچیست  نادار آن از حیث عرفانی، دینی، فلسفی و روانیهای معزندگی و مرگ و مؤلفه

رآن و قه به توجه به اینکه مولوی در تکوین اندیشه و نگاه خود به این بحث تا چه انداز

 کند.حدیث و اندیشه دیگران نظر داشته است اهمیت موضوع را دو چندان می

 روش تحقیق

با  رتبطپس از مطالعة منابع مختلف م تحلیلی است. ابتدا–پژوهش حاضر به صورت توصیفی

ثار یق در آطالعة دقمها و منابع اینترنتی و نامهها، نشریات علمی، پایانموضوع، اعم از کتاب

لخی حمد بمالدین و اندیشه عارف بزرگ و شخصیت نامی ادبیات و عرفان یعنی موالنا جالل

 به این نهایت مولوی و سنایی، درو مقایسة دیدگاه او با دیگر بزرگان ادب فارسی از جمله 

 ود.ه می شنگریسته است پاسخ دادسؤال که مولوی از چه منظر به مقولة زندگی و مرگ می

 مبانی نظری تحقیق



 
 دهند عبارتند از:ها و عواطف موالنا را تشکیل میاموری که بنیاد اندیشه

ان، م جهغاز و انجاهستی و نیستی)پویایی هستی، بیکرانی هستی، تضاد در درون هستی، آ

 روح و مادّه(.

بی  جان جهان) ارتباط خدا و جهان، وحدت وجود، شناخت صورت بخش جهان که ساده و

 صورت است(.

شق، ون: عچانسان) که در مفصل جهان و جان جهان ایستاده و آنچه وابسته به انسان است 

قیقت حمل، انسان کا آزادی و اختیار، زیبایی، تکامل مادّه تا انسان و حرکت آن به سوی

 های انسان به خدا(.حیات، مرگ و راه

یایی این پو نگیزةامر هستی و نیستی در نظر موالنا با پویایی کائنات بستگی پیدا می کند و ا

نی که د، جهاخوانداند. وی جهان را جهان هست و نیست میرا موالنا تضاد درونی اشیاء می

ضاد تزاده  ای که خود هستی دیگر است. نو شدنستیدر عین بودن، پای در نیستی دارد، نی

 (.16: 1360است)شفیعی کدکنی، 

 تعاریف 

 تعریف زندگی

دگی طح، زنسشود. در این از یک منظر، زندگی بازة زمانی تولد تا مرگ آدمی را شامل می

تماعی ناسبات اجمها، روابط و بینیها، پیشای از تجارب، افکار، اعمال، خاطرات، طرحشبکه

 (.  311: 1382است)آدامز، 

 زندگی معنادار

ـای هـزشزندگی معنادار عبـارت اسـت از: همـراه شـدن قــوای ذهنــی خــاص بــا ار

رت ین صومــستقل از ذهــن. سوزان ولـف ایـن دیـدگاه را بـه طـور خیلی مختصر به ا

نـی ای عیشـود کـه کـشش ذهنـی بـا جاذبـهمعنـا وقتـی حاصل می »بیان می کنـد:

 (.303: 1382)متز، « هماهنگ شود

 تعریف مرگ

مرگ در نظر اهل حکمت به صور گوناگون تعریف شده است. طبیعیون آن را از منظر 

نامه دهخدا، لغت«) اندباطل شدن قوت حیوانی و حرارت غرزی دانسته» طبیعی نگریسته

توقف همه فرایندهای » فارسی هم در تعریف مرگ آمده است:ذیل واژه مرگ(. در دانشنامة 



 
مصاحب، «) حیات... از مشخصات مرگ کلی، بازایستادن قلب و دستگاه تنفس از کار است

 ، ذیل واژه مرگ(.2، ج1374

ست ات روح مرگ عبارت از مفارق»اند:برخی دیگر با دیدگاهی عرفانی در تعریف مرگ گفته

: 1387یجی، )اله« به بدن و این موت شامل جمیع حیوانات است از بدن و تجرد او از تعلق

426.) 

ر از د هستی به سوی این امکان در مقام هستیِ به سوی مرگ، باید با این مرگ چنان»

رده پن از مناسبت وارد شود که مرِگ خود را در این هستی و برای این هستی همچون امکا

« نیمح می کرا پیش دستی در این امکان اصطالبرون اندازد. ما این هستِی به سوی امکان 

 حاضر است. مرگ به منزلة امکانی معیّن، از قبل» (، به عبارت دیگر575: 1386)هایدگر، 

وره از ل دلشدر حقیقت، می توانیم بگوییم که مرگ از هر امکانی معیّن تر است. من در حا

ست و اعیّن است، وجودی نام زیستن در مواجهه با پایان آگاه هستم؛ وجودی که از آنِ من

 (.198: 1377)مک کواری، « در هر زمان می تواند در نیستی محو شود

 رابطة بین زندگی و مرگ

گ ماسة مرترین اسطورة جهان، با بیش از پنج هزار سال پیشینة تاریخی، حگمش کهنگیل

ر دو زندگی است و سراسر آن کاوش و جست و جوی قهرمانی است، برای یافتن راهی 

ود. شر میمسیر غلبه بر مرگ یا کشف رمز و راز آن. تالشی که در فرجام به ناکامی منج

ش ه نمایگمش قدیمترین تفکرات فلسفی اندیشیدن به راز مرگ و زندگی بدر حماسة گیل»

گ و دهد که کشف رابطة مر(. این امر نشان می81: 1383شمیسا، «)گذارده شده است

 ة آدمی بوده است.زندگی از دیرباز در اندیش

یابد، اه میاز نظر اندیشمندان معاصر، مرگ آیندة مطلق است که گذشته مطلق به نزد آن ر

ر ن حاضاما فقط به نزد آن، زیرا مرگ هرگز حاضر نیست. زمان مرگ و مردن، ورطة زما

کیه بر تز با است. هایدگر معتقد است که بودن انسان در دنیا به سمت مرگ است. بالنشو نی

ته د. به گفمیرها هرگز نمیشود و من منگوید که مرگ فقط نزدیک میدیدگاه هایدگر، می

ای در آینده میرد،میرد؛ در آینده میمیرد و فرد همیشه بعدا میاو کسی هرگز اکنون نمی

 (.480-481: 1389گاه بالفعل نیست)محمدی آسیابادی، که هیچ

 زندگی و مرگ از منظر عرفا



 
ه ت، بلکعارفان، زندگی و حیات به معنی نفس کشیدن و رفتار غریزی کردن نیسدر نگاه 

ة ر عرصدزندگی به معنی تولد دوباره یافتن است؛ یعنی از حیات تیرة نفسانی مردن و 

 (.188: 1386های اخالقی و روانی تولد یافتن است )زمانی، فضیلت

ورده آن را آ 389ل شمارة دو بیت ذیل تضمین غزل منصور حالج است که مولوی در غز

 است.

ی اتی فاقتلونی یا ثقــــــاتی ان فی قتلی حیاتی         و مماتی فی حیاتی و حی

 ممــــاتی

 تیر نجااقتلونی ذاب جسمی قدح القهوه قسمی         هله بشکن قفص ای جان چو طلبکا

 (119: 6، 1378)مولوی، 

ه سوی ن)ما بفرمود: انا الیه راجعوق نمیاگر دراین جهان در فراق از حق نبودیم حضرت ح

 (.158او بازخواهیم گشت( )بقره/ 

د و دانیعطار نیز ارزش زندگی عارف عاشق را در مردن و فنا شدن در راه وصل معشوق م

 معتقد است:

 ده نیستدن زنزندگی کردن به جان زیبنده نیست                     جز به جانان زنده بو

 ( 187: 1386)عطار،  

 عشق در معشوق فانی گشتن است                  مردن او زندگانی گشتن است

 (417)همان: 

ذات و از ل مولوی نیز معتقد است: حیات معنوی و زندگانی جاودانه وابسته به آن است که

س از فّ نفشهوات حیوانی پرهیز کنیم و به عبارتی با بریدن از عادات و اخالق زشت و ک

 است به« حیات دوم»و « والدت ثانیه»ی و تجدید حیات روحانی که در واقع شهوات جسمان

مردن است  (. این همان بحث مردن قبل از35: 1389ای باالتر صعود کنیم )زمانی، مرتبه

 (.59: 72ج ق،1384)مجلسی، « مُوتوُا قَبلَ اَن تَموُتوُا»که پیامبر اکرم)ص( فرمود: 

 یی فتـی        این چنین فرموده ما را مصطفمرگ پیش از مرگ امـن اســــت ا

 لفتنوا باگفــت: موتـــوا کلکـــم مـــن قبـــل أن        یأتی المـــــــوت تموت

 (2273-4/2274: 1378)مولوی،

 همچنین 

 ردبز، بوی ین رَاای خنک آن را که پیش از مرگ مُرد                       یعنی او از اصل 



 
 (4/1372)همان: 

 زندگی دنیوی و اخروی در روایات اسالمی

 حیات شود کهدرنگاه قرآن، حیات به دو بخش کلی حیات طیبه و حیات خبیثه تقسیم می

ه لنحیینمن عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مومن ف»طیبه در گرو ایمان به خداست. 

مین ناپاک ز» :شود( و حیات خبیث و آلوده نیز این گونه تصویر می97)نحل/ « حیوه طیبه

 (.58)اعراف/« جز گیاه اندک و کم ثمر بیرون نیاورد

 و الیة ا رویهاند. آخرت باطن دنیا و دنیاز نظر اسالم، دنیا و آخرت دو مقولة جدانشدنی

نیا سطحی آخرت است. دنیا مزرعة آخرت است و آخرت محل درو کردن کشته دنیاست. د

ک ندة یحنة رسیدگی به اعمال و بررسی پروعرصة کار و عمل و اندوختن توشه و آخرت ص

-ونهید به گی نباعمر رفتار و کردار و نیات است . توجه به دنیا و زندگی دنیوی الزم است ول

ه بلی )ع( ضرت عای باشد که انسان را از فکرآخرت و حیات جاودانی باز دارد. بیان نورانی ح

اً َو ِعیشُ أَبَدتَنَّکَ  کَأَلِدُنْیَاکَ اِعَْملْ» فرزندش امام حسن مجتبی)ع( بر همین نکته اشاره دارد:

ابد  ا در دنیا تاکه گوی مل کن؛ برای دنیای خـودت چنان ع«اعْمَلْ الِخِرَِتکَ کَأَنَّکَ تَمُوُت َغداً 

کنی؛ و برای آخـرت خـودت چنان عمل کن که گویا همین فردا زندگی می

 (.146ق: 1407نوری طبرسی، «)میریمی

برای  ایدمهنیز به ارزش زندگی و اهمیت آن اشاره کرده است و زندگی دنیوی را مقمولوی 

 داند.زندگی اخروی می

 اری آهنگای نـــــــــدای دوان اســت تا زندگی بیابد                   تو ذرههر ذره

 زندگانی

از سنگ ها دویدی گر ز آنک زندگانی بودی مثال سنگی                   خوش چشمه

 زندگانی

ن زنگ ـتا مای تو؟ گفـدر آینه بدیدم نقــــــش خیال فانی                   گفتم چه

 زندگانی

تنگ انند دلـــــاندر حیـــات باقی یابی تو زندگان را                    وین باقیان کیـ

 زندگانی

ر جنگ انند دناکسان بمـــآنها که اهــل صلحند بردند زندگی را                   وین 

 زندگانی



 
 (207: 6، 1378مولوی، )                                                                      

 بحث

 نگاه مولوی به زندگی و مرگ 

یات حعلت  مولوی نیز چون اغلب اندیشمندان پیوسته در تکاپوی کشف راز و رمز آفرینش و

ت به دس آنچه از زندگی و آثار موالنا»س از مرگ بوده است؛ و چرائی ممات و زندگی پ

و  سطوح آید این است که وی عمیقًا دغدغة آن را داشته که زندگی انسان را در همهمی

صرف  های کوچک و نهدانست که نه توهممواضع از معنایی ژرف آکنده کند. او به خوبی می

ین اش از ی نیست و انسان باید چیزی بیای معنادار کافدیندار بودن برای داشتن زندگی

(، اما پس 43: 1394کمپانی زارع، «)ها و باورها داشته باشد تا به حیاتی با معنا برسدتوهم

دهد، تلقی از آشنایی با شمس تبریزی که دورة دوم از حیات معنوی او را شکل می

ود خیات حة دوم از آوری از آدمی و گستره و عمق وجودی داشته است. موالنا در دورشگفت

مید و اور و شتر و معنادارتر داشت و در و دیوار حیات وی از عشق و زیستی به مراتب عمیق

عنا الم مآرامش آکنده بود. در این دوره عالم صورت در نظر موالنا نیست هست نما و ع

 (.67هست نیست نماست)همان: 

 نگاه مولوی به زندگی

فته سخن گ مولوی چنین به زندگی توجه داشته و از آنکمتر شاعری در زبان فارسی مانند 

عانی ماین  است. بر خالف مفاهیم بلند عرفانی که در شعرش هست مواد تصاویر او که باید

 شم مردمچا به واال را بیان کند، چیزهایی است آشنا به ذهن همه و اشیائی که هر روز باره

 زکمتر چیزی ا را باید شاعر مردم دانست.می آید و با آن سر و کار دارند، از این نظر او 

 (.111: 1364مظاهر زندگی و وسایل آن از چشم شاعر دور مانده است)فاطمی، 

شویم که مولوی مردی بوده که با خواندن هرچه بیشتر غزلیات شمس، بیشتر معتقد می

 دهد. شعری نیست که اززندگی را تجربه کرده و شعرش زندگی افراد آدمی را نشان می

مردم به دور باشد و تصویرهای اشرافی و یا مرده و بی روح در آن باشد، بلکه زندگی از آن 

اند و به همین گرا و دور از زندگی معرفی کردهجوشد. بعضی عرفان اسالمی را درونمی

دانند اما به واقع این منتقدان از پیوستگی دنیا و آخرت سبب آن را برای اجتماع مفید نمی

اند. کسی مولوی که تربیت شده چنین فرهنگی است، سالمی غفلت کردهدر تمدن ا

دیرنشین تارک دنیا نیست که روابطش را با اجتماع و زندگی قطع کرده و درون برج سنگی 



 
ای از باورهای فردی به دور خود کشیده باشد. مولوی مصائب حمله مغول را خویش پیله

کند به تنهایی حاصل افکار او و آنچه عرضه می رودبیند و دود لشکر تاتار به چشمش میمی

نیست بلکه عصارة زندگی چند هزار ساله ملتی است که به جریان تاریخ پی برده و به یک 

بینی روشنی دست یافته و به صورت اشعار نغز از زبان یکی از آگاه ترین افراد روزگار جهان

 (.  112یعنی مولوی بیان شده است )همان: 

 ر مرداران دگهور و کجا می انگور                     طهور آب حیات است و وکجا شراب ط

: 3، ج1378مولوی، )                                                                                

34) 

 نه؟ هم یادمن بی دل و دستارم، در خانه خمارم            یک سینه سخن دارم هین شرح 

: 5، ج1378 )مولوی،                                                                    

120) 

ا پر رخویشتن از وصال حق هزاران نکته عشق هست که سینة عاشق در مستی حضور و بی

ی یرا برایست زاز راز کرده است، شرح بدهد یا نه؟ تردید عاشقان در زنده بودن یا نبودن ن

 سد بهرین زندگی دو روزه تن چندان ارزش ندارد که به آن بیندیشد تا چه عاشق راست

 شق راعتردید و دو دلی دراز دست دادنش، بلکه همه تردید عاشق در این است که راز 

 (.219بگوید یا نه )همان: 

گی ز زندای امولوی به زندگی دنیوی نیز نظر دارد و معتقد است که حیات دنیوی مرحله

دی و اب سان است. او حیات مادی و دنیوی را در سایة محبوب و معشوق ازلیچندالیة ان

دارد  از یار داند و هرچه نشانشمارد. او جهان و مافیها را نشان خداوند میارزشمند می

دف ن و هنیکوست. مولوی عشق به محبوب و ابراز نیاز و عرض بندگی آستان دوست را نشا

دان اشاره بسوره ذاریات  65که قرآن کریم نیز در آیة زندگی دنیوی معرفی می کند. همان

 «وَ ما خََلقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنَْس اِال ِلیَعُبدوُن»دارد: 

 منظری ظری وعشق و نیاز و بندگی هست نشان زندگی                   در طلب تجلیی در ن

 (207: 5، ج1378)مولوی، 

قیقی حعشوق زش و اعتبار دارد که در جوار ممولوی معتقد است زندگی این جهانی زمانی ار

 باشد وگرنه با مرگ و فنا تفاوتی نخواهد داشت.

 ردناتو بود فسبی تو فنا و مردنا                  زانک تو آفتابی وبا تو حیات و زندگی بی



 
 (38: 1، 1378)مولوی، 

عشوق میاد  ر ذکر وکند که پیوسته داز نظر مولوی زندگی عاشق عارف زمانی معنا پیدا می

ه جا بیوسته ساید و شکر وصال را پبگذرد از این روست که او مدام سر بر آستان دوست می

 می آورد.

 وسترگه تخگهم آستان مرا چو زندگی از یاد روی چون مه توست              همیشه سجده

 (285: 1، 1378)مولوی، 

صل وا در زندگی و حتی مرگ عاشق ر مولوی پا را از این هم فراتر نهاده و خوشی و لذت

شی می ی و خوداند و با ایجاد پارادوکسی در این بیت تلخی و اندوه مرگ را شادمعشوق می

 پندارد:

تو به سر تو نه مردگی خوشم   سر ز غم تو چون کشم بیبی تو نه زندگی خوشم بی

 شودنمی

 (17: 2، 1378)مولوی، 

 معنای زندگی در دورة دوم حیات موالنا 

شود، او اش یکسره دگوگون میشود، معنای زندگیموالنا پس از اینکه با شمس آشنا می

شناخت ولی این بار با خدا نسبتی تازه یافته بود، نسبت هرچند پیش از این نیز خدا را می

های یشین خود را کنار عاشقی و معشوقی. پس از آمدن شمس در قونیه، موالنا همه فعالیت

آموخت که و چون کودک دبستانی به مکتب خانه شمس قدم گذاشت. اما این بار درسی می

داد. او این بار کرد بلکه به او درس رهایی از گرانباری را میذهن و ضمیر او را گرانبار نمی

وخت آماش سبکبار کند. شمس به خواجه میآموخت که چگونه خود را در سیرصعودیمی

که هوای سروری و خواجگی را از سر بیرون کند و شرط اول قدمش آن بود که از همة 

ها را به اندرون هیچ تعلقی نباشد. اینکه پس از های روز بیزاری جوید زیرا این دانشدانش

مالقات با شمس چه تحولی درونی در موالنا ایجاد شد، به درستی برای ما روشن نیست و 

چینی در این درخت بلند نیست ولی همین مقدار ن را توانای خوشهمادست کوتاه عقل

معلوم است که موالنای استاد علوم دینی همراه با وقار و متانتی را که قبال سراغ داشتیم 

-رقصد و در بیچرخد و میتبدیل به مجنونی بازار زرکوبان کرد که فارغ از ننگ و نام می

-تی در قونیه بسیاری از علمای دین بر او خرده میکه وقچنان خودی غزل می سراید. آن

گوید: که در آوای سازها و صدای قواالن، نغمة معشوق ازلی و موطن گیرند، در پاسخ می



 
خود می شد، پرداخت آنچنان از خودبیشنوم. موالنا زمانی که به رقص سماع میاصلی را می

 که از نه از خود خبر داشت و نه از نی و مطرب و دف.

ر ف خـــبدای و ناندر مصاف ما را در پیش رو سپــــــــر نی          وندر سماع ما را از 

 نی

ل، کما خود فــنای عشقش، ماخاک پای عشقش           عشقیم توی برتو، عشــقیم 

 دگرنی

ة نظر ز مایجخود را چو در نوردیم، ما جمله عشق گردیم            سرمه چو سوده گردد، 

 نی

 (195: 6، 1378ی، )مولو

ف آن رح و وصاش سرشار از معنا گشته بود که شچنان تبدل مزاج یافته بود و زندگیاو آن

با  خوانیمیاش مرا جز کالم شیوا و شیرینش نتوان کرد. وقتی سخنان او را در باب تولد تازه

عشوق مبه اب کنیم به ویژه آنجا که خطتمام وجود، احساس معناداری را در موالنا درک می

تانه ت سرمسای که به او بخشیده و معنای نوینی که به حیات داده اسو در باب جان تازه

 سراید.چنین می

هان از د جهد نور دلتا تو حریف من شدی ای مه دلستان من             همچو چـراغ می

 من

 ران منگل گ وسر آب ذره به ذره چــــون گهر از تف آفتاب تو           دل شده است سربه

جهان  رت آناز تو جهان پر بال همچو بهشت شـد مرا             تا چه شود ز لطف تو صو

 من

 (124: 4، 1378)مولوی، 

 آب حیات 

ای است در ظلمات که هرکه از آن نوشد حیات جاوید یابد و در اصطالح آب حیات چشمه

هرگز فانی و معدوم  سالکان کنایه از چشمة عشق و محبت است که هرکه از آن چشد

نگردد. نسفی آب حیات را دریای نور دانسته که در ظلمت است و ظلمت، جهان طبیعت 

حالیا به نقد بدان که ملکوت دریای نور است و ملک دریای ظلمت است و این » است:. 

دریای نور آب حیات است و در ظلمت است. باز این دریای نور به نسبت دریای ظلمت است 



 
)سجادی، « علم و حکمت؛ و علم و حکمت آب حیات است و در ظلمات استبا دریای 

1383 :3.) 

 است: «حیات آب»خورد از جمله ترکیبات معناداری که در اشعار موالنا به وفور به چشم می

راب ـــــاز آن که هر که جز این آب زندگی باشد           سراب مرگ بود پشت بر ســ

 کنید

راب ست بر ن آب زندگی باشد            سراب مرگ بود پشـــــــاز آن که هر که جز ای

 کنید

اب خ و شچو زندگی ابد هست اندر آب حیــــات             به ترک عمر به صد رنگ شی

 کنید

 (238: 2، 1378)مولوی، 

ل و اج از آب حیات او آن کس که کشد گردن                در عین حیات خود صد مرگ

 دارد

 (41: 2، 1378 )مولوی،

 یستسور نپیر و جوان کو خورد آب حیات                        مرگ بر او نافذ و می

 (293: 1، 1378)مولوی، 

 ن منن عماممر اهل کشتی را لحد در بحر باشد تا ابد      در آب حیوان مرگ کو ای بحر 

 (94: 4، 1378)مولوی، 

به  بیک گفتن؛ ل«رْضِیَّةًمَارْجِِعی إِلَى رَبِِّک رَاضِیًَة » سوره  فجر 28مولوی با اشاره به آیة 

 داند. یا میندای حق و بازگشت به سوی خداوند را گرویدن در آب حیات و رهایی از بند دن

ل چه رو به آب و گندای ارجعی بشنو به آب زندگی بگرو            درآ در آب و خوش می

 پاییمی

 (229: 5، 1378)مولوی، 

 ر اندیشة مولویمرگ د

شود در نظر مولوی مرگ گسستن از زندگی نیست و ریشه سیر حیات با مردن قطع نمی

بلکه مرگ خود از مدارج تحول اطوار زندگی است. مرگ وسیلة انتقال انسان است از دنیای 

فانی به عالم باقی؛ مرگ امری است وجودی نه عدمی و مثل حیات خلقت دارد، بنابراین 

اش یک واحد به هم پیوسته های آسمانی و زمینینظام موجود با همه پدیده اصل، جهان و



 
متحرکی است که به سوی مقصد و هدف نهایی سیر دارد و به فرمودة قرآن کریم این 

گیرد و این ساحل همان معاد و قیامت است. موالنا درباره کشتی تا به ساحل نرسد آرام نمی

 د.گویمرگ و زندگی پس از آن چنین می

 تمده سدانه مردن مرا شیرین شده ست                        بل هم احیاء پی من آ

 یماً یاتی داحــلی اقتلــــــــــونی یا ثقانی الیمًا                        ان فی قتــــ

 تی؟محتی  ان فی مـــــوتی حیاتی یا فتی                        کم افارق موطـــنی

 راجعون ـــــهتکـن فی ذاالسکون                          لم یقل انا الیــفرقتی لولم 

 (3943-1/3940: 1389)مولوی، 

ساله ر»ور این ابیات مثنوی در زمرة بهترین سرودهای وصف مرگ در ادبیات فارسی و یادآ

 دح مرگمافالطون است که از قول سقراط حکیم، پس از محکومیت به اعدام، در « فایدون

ویی رشادهمردی که زندگی را درحکمت به سر آورده، باید مرگ را با گ»یان کرده است: ب

 زامن نه تنها  پذیرا شود و امیدوار باشد که درجهان دیگر جز نیکی و نیکبختی نخواهد دید.

 هتر ازبهراسم، که شادمانم پس از مرگ زندگی دیگری هست و نیکان سرانجامی مرگ نمی

آنجا تم درجسن به مقام مرگ برسم، آنچه در زندگی با کوشش بسیار میبدان دارند. من چو

شاد و  ا دلیبه سهولت خواهم یافت. از این رو، نه تنها باید سفری را که در پیش دارم ب

 ه دارد.اک نگآکنده از امید آغاز کنم. بلکه هر آن که گمان دارد توانسته روح خویش را پ

پس از  است، فر ببندد. روح، که خود نادیدنی و نامحسوسباید با نهایت اشتیاق بار این س

م و درعال شودیآزادای از بند تن به مکانی نرفته و جایی را ندیده پاک و آسمانی رهسپار م

، 1، ج1377گردد )افالطون، ارواح به خدای بزرگ ودانا می پیوندد و با او همنشین می

 رساله فایدون(. 

 جان بخشیدن به مرگ

دی، ائل عااش از مسهای هنرمندانهعرانة مولوی در برخورد با جهان و برداشتحساسیت شا

ر رود و ددر وسعتی تجلی کرده است که از حدود درک استعدادهای عادی فراتر می

. رده استفوذ کنتصویرها عموماً و در جان بخشیدن به اشیاء خصوصاً، نگاه او در عمق اشیاء 

 ت. ، عقل، عشق، غم، شادی و مرگ از آن گونه اسزنده انگاشتن و جان دادن به دل

 ن مکنا خندادار                          پرده پوش و مرگ رعیش ما را مرگ باشد پرده

 (239: 4، 1378)مولوی،  



 
است  دار تصویر شده است و در مصرع دوم مرگ شخصیدر مصرع اول عیش به صورت پرده

ین اه پاس شود و بگ به وسیلة معشوق گردن زده میتواند بخندد. در بیتی دیگر مرکه می

 (.187-191: 1364زند )فاطمی، آید و بر دستش بوسه میکار او اقبال از اسب فرود می

 بوسیدیل و مچو از تیغ حیات انگیز زد مر مرگ را گردن             فرو آمد ز اسپ اقبا

 دستش را

 (48: 1، 1378)مولوی،  

 ترس از مرگ

 جهل در»ترس از مرگ، جهل و درک نکردن اسرار آن است. به تعبیر اونامونوعلت اصلی 

یرت حداند، دچار ترس و آورد که از هر چه نمیانسان احساس حیرت عظیمی پدید می

 (.196: 1380اونامونو،« ) شود

اند. دت می مولوی نه تنها بر اسرار مرگ واقف است بلکه آن را به منزلة نوشیدن آب حیا

گی د است که مرگ به معنی نیست و فانی شدن نیست بلکه سفری به سوی زندوی معتق

 ابدی و جاودانی است.

 آمد سپرم از مرگ چرا ترسم کو آب حیات آمد                وز طعنه چرا ترسم چون او

 (57: 2، 1378)مولوی، 

 انواع مرگ از نظر مولوی

نه و مرگ اختیاری )عاقال -2مرگ اجباری و  -مرگ از منظر مولوی به دو قسم است: ا

 عارفانه و عاشقانه(. 

 مرگ اجباری

ید و ای طعم مرگ را خواهد چشفرماید که هر موجود زندهخداوند در قرآن کریم می

 .(57عنکبوت/«)جَعُونَُترْنا کُلُّ نَفٍْس ذائِقَُة الْمَوِْت ثَُمّ إِلَیْ»بازگشت همه به سوی اوست. 

 مولوی می گوید.

و امیر توزی بر رمرگ  گیرم کز او بگردی شاه و امیر و فردی                              ناچار

 باشد

 (       169: 2، ج 1378)مولوی، 

 و همچنین

 رودبرد وز هیبتش                      عاقالن را رنگ و سیما میمرگ یک یک می



 
 رودیمــــرگ در ره ایستاده منتظر                  خواجه بر عزم تماشا مـــــ

 رودیممــــــــرگ از خاطر به ما نزدیکتر                 خاطر غافل کجـــاها 

 رودمی تن مپـــــرور زانک قـربانیست تن                  دل بپـرور دل به باال

 رودیزانک تن پرورد رسوا م                چرب و شیرین کم ده این مردار را   

 رودچرب و شیرین ده زحکمت روح را                   تا قوی گردد که آنجا می

 (159)همان: 

 مرگ اختیاری

 مرگ عاقالنه

رگ و مندیشة ای که همواره بشر را رنج داده است اهای عاقالنه و حکیمانهیکی از اندیشه

میریم؟ ایم و چرا میپرسد: چرا به دنیا آمدهآدمی از خود می یافتن زندگی است. پایان

 منظور از این ساختن و خراب کردن چیست؟ آیا این کار لغو و بیهوده نیست؟

مَْوَت قَ الْی خَلَالَّذِ»قرآن کریم فلسفة آفرینش و مرگ آدمی را امتحان الهی عنوان می کند: 

زندگی را آفریده تا  ورُ؛ خدا مرگ لَْغفُوایزُ حْسَُن عَمًَلا َو هُوَ الْعَزِوَ الْحَیاةَ ِلیَبْلُوَُکمْ أَیُُّکمْ أَ

 (.2ملک/«)بیازماید که کدامیک از شما درستکارترید

ه اشت کمرگ، گسترش حیات است. در بحث از پدیده موت، به این نکته نیز باید توجه د

رگ مآورند، همواره می موت و حیات نظام متعاقبی را در جهان هستی به وجود هایپدیده

 (.195-199: 1سازد )مطهری، جیک گروه، زمینة حیات را برای گروهی دیگر فراهم می

ار فلسفة مرگ از زندان تن و طبیعت رها گشتن و به بهشت حقیقت پیوستن و در جو

 د.رحمت الهی آرمیدن است. مولوی فلسفة مرگ را در دیوان شمس زیبا بیان می کن

 ردی پستدـــو ــــــان از چرخ پروین                    که باال رو چـندا آمد به جـــ

 منشین

ان از یار وــهر کسی اندر ســـــــــفر چـندین نماند                    جدا از شـــــــ

 پیشین

اهنشاه ن و شندای ارجعـــــــــــــی آخر شنیدی                    از آن سلــــــطا

 شیرین

ی باز ااختی ین ویــــــــرانه جغدانند سـاکن                     چه مســــکن سدر ا

 مسکین



 
و سازد ا ز خارچه آساید به هــــــــر پهلو که گردد                     کســــــــی ک

 نهالین

 اهینــو شـــ ا بازچه پیوندی کنـــــــد صراف و قالب                     چه نسبت زاغ را ب

 زیر سجین ـش داردـــــای را                      که باال نقــچه آرایی به گـــــــــچ ویرانه

 چینین و ماصد چ چرا جـان را نیــــــارایی به حکمت                      که ارزد هر دمش

 خدابین د جاننه آن حکمت که مایة گفتگوی است                       از آن حکمت که گرد

 (165: 4،ج1387)مولوی، 

 مرگ عارفانه

این  است. پذیرد شیریناز دید مولوی مرگی که با معرفت توأم است و با شناخت انجام می

یت مرگ، مرگ نیست در واقع عین زندگی است که عاشق عارف شاد و خندان و با رضا

ز رانگییبا و شودارد. این مرگ باعث تکامل آدمی است پس زکامل به سوی آن گام برمی

الی در ح است و تصویری که از آن در ذهن انسان مؤمن نقش می بندد تماشایی است و این

 اید.نماست که همین مرگ در نظر جاهالن و غافالن بسی سخت و دشوار و وحشتناک می

 دمیرن عاشقانی که باخبـــــــر مـــیرند                 پیش معشـــوق چون شکر

 رندگر مینــــدگی خـــوردند                 الجــــــــــرم شیوه داز الست آب ز

 یرندچونک در عاشقــی حــشر کردند                  نی چو این مــــردم حشر م

 رندشر میاند به لطف                  دور از ایشان که چون باز فرشتـــه گذشتـــه

 ر میرندچون سگان از بــــرون د           بری که شـــیران نیز       تو گمان می

 ندر میربدود شاه جـــــــان به استقبال                   چونک عشاق در ســـــف

 رندهمه روشن شوند چون خـورشید                   چونک در پای آن قمــــر می

 یرندهـــــمدگر معاشقانی که جــــان یک دگرند                    همه در عشق 

 ندر میرهمه را آب عشق بر جــگر است                    همه آیند و در جـــــــگ

 میرند ـــدرهمه هستنــــد همـچو در یتیم                    نه بر مادر و پــــــــ

 یرندـقر معاشـــــــقان جانب فلـک پرند                    منکران در تک ســـــــ

 یرندکر م شقان چشـــم غیب بگشـایند                    باقیان جــــــمله کور وعا

 خطر میرندخوف و بیاند ز بیم                   جملـــــه بیها نخـــفتهو آنک شب

 یرندخر م و آنک این جا علـف پرست بدند                   گـــــــاو بودند و همچو



 
 رندظر مینــر جستند                   شاد و خنــــدان در آن و آنک امروز آن نظــ

 رندضر میشاهشان بر کنــــــار لطف نهد                   نی چنین خــــوار و محت

 ر میرنداـــم دور از ایشان فــنا و مرگ ولیک                   این به تقدیر گفتـــــ

 (246: 2، 1378)مولوی، 

 مرگ عاشقانه

ور و ی و شمولوی در شناخت عاشقانة مرگ پا را فراتر گذاشته و مرگ را موجب شعف و شاد

ه ک آن بکند که با درداند و از آن با تعبیر عروسی ابدی عاشق حقیقت یاد میعشق می

ت فی شود این همان مرگ در راه خدا و شهادمالقات معشوق و محبوب حقیقی نایل می

ت دینی هم با این تعبیرآمده است. خداوند در آیا اهلل است که در منابعسبیل

اتًا بَْل للَّهِ أَمْوَبِیِل اِفی سَ وََلا تَْحسَبَنَّ الَّذِیَن قُتِلُوا» فرماید:سوره آل عمران می170و169

یَْلحَقُوا بِهِْم  بِالَّذِینَ لَمْ تَبْشِرُونَلِهِ وََیسْ نْ فَضْهُ مِأَحْیَاءٌ عِْندَ رَبِّهِمْ یُرَْزقُونَ؛ فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّ

 بیان کرده است:  ع را اینگونهین موضوولوی او م« مِنْ خَلْفِِهمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَْیهِْم وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ.

 لقا ی روزمرگ ما شادی و مالقات است                            خـــوش لقا شو برا

 ات این دنیچونک زندان ماس                         گر تو را ماتمست رو زیـن جا    

 (154: 1، 1378)مولوی، 

 حدهلل امرگ ما هست عروسی ابد                                  سر آن چیست هو ا

 (164: 2، 1378)مولوی، 

شق به کند که مرگی که باعث وصل عاو نیز در جایی به ذات پاک خداوند قسم یاد می

 ی می شود چون حلوا شیرین و دلپسند است و همچون کان زری است کهمعشوق حقیق

و نیز  شود. باعث رهایی انسان از قفس تن و تعلقات دنیوی است.سبب غنای انسان می

د ورت بصنماید و در مرگ آینة اعمال و افکار آدمی است که در صورت نیک بودن نیک می

 بودن بد و ناپسند جلوه گر می شود. 

 مردن تر استستانی چون شکر است مردن    با تو ز جان شیـرین شیرینتو میچون جان 

 دناست مر ر آذربردار این طبق را زیرا خلیــــــــــل حق را     باغ است و آب حــیوان گ

 ر استساین سر نشـــان مردن و آن سر نشــان زادن     زان سر کسـی نمیرد نی زین 

 مردن



 
است  ان بدان جهان شو    مگریز اگر چه حــالی شور و شربگذار جسم و جان شو رقص

 مردن

است  واهلل به ذات پاکش نه چرخ گشـــت خــاکش    با قند وصل همچون حلــــواگر

 مردن

 مردن ر استاز جان چرا گریزیم جان است جان ســـپردن    وز کان چــــرا گریزیم کان ز

 (248-249: 4، 1378)مولوی،  

 ارهمرگ، تولد دوب

-ت میة وحدموالنا دنیا، هستی، حیات و رویدادها و در یک کلمه آفرینش را با همان دید

و معتقد اایم. ها ماندشود ما از نو شدن غافلیم و در بقنگرد و از دیدگاه وی دنیا پیوسته نو می

مولوی  دهد.زاید و این توده و محشر را نمایش میاست که این جهان، جهان دیگری می

 سپرد وهی نمیپذیرد و معتقد است که کائنات در این تداوم، راه تبادر خلقت را می تداوم

 (.286-287: 1363رود )سبحانی، پیوسته به سوی تجدد و خوبی و زیبایی پیش می

ان زادن و مردن هر دو بخشی از گردش هستی است. مرگ گشایش جهان دیگری است. جه

ای هستیتی برای رسیدن به هستی انسانی، از ههستی در کار پویش و بالندگی است و هس

 ست. اینرسیده ا« روشنایی بی پایان»جانی، گیاهی، جانوری گذر گرده تا به رساییبی

ر ی بسیاهای پیوسته به یکدیگر است. یک است که به گونه هاهمان وحدت وجود یا هستی

سد. رمی به یک باز شود. یک راستین است که فتاد آن گوناگون است و سرانجامنموده می

د . تجدبرای پیوستن به یگانه و گشوده شدن در هستی ناب باید در هستی ناب نیست شد

 گونه بیان شده است:حیات در دفتر سوم مثنوی این

 زدمیوان برحم به از جمادی مردم و نامی شدم                            وز نما مـــــــرد

 ردن کم شدممپس چه ترسم کی ز                         مردم از حیوانی و آدم شدم     

 (180-182: 1389)مولوی، 

دّیس قاز نظر مولوی، مرگ چیزی جز تولد دوباره نیست و درست به معنای سخن پولوس 

رت وزد. وقتی هم که حضاست که گفت: این من نیستم بلکه مسیح است که در من می

مانی لکوت آسباید آن را گم کرد یا برای ورود به مگوید: برای یافتن زندگی عیسی)ع( می

 (.133: 1375باید دوباره متولد شد اشاره به همین مقام است )عبدالحکیم، 

 برییپری                 رخت به باالی فــــــلک مای که ازین تنــــگ قفس می



 
 ی؟!ــرسرســــزندگی تازه ببیــــــــن بعد ازین                  چند ازین زندگی 

 ریز مشتدر هوس مشتریت عمـــــر رفت                    ماه ببین و بـــــــره ا

 تریدلق شپشناک درانــــــــداختی                    جان برهنه شده خود خوش

 یــشتراند از صفتت شــدر عوض دلق تن چــــــار میخ                      بافته

 ریهن مهتجـــــسم، غالمانه بود                      گیر کنون پیـــــرجامه این 

 فریمرگ حیاتست و حیاتست مرگ                        عکس نماید نظــــــر کا

 یون پرجمله جانها که ازین تن شــدند                       حی و نهانند کنون چ

 (47-48: 7، 1378)مولوی، 

 داند.عشق را موجب رهایی و یافتن دوبارة حیات میاو مرگ در راه 

وح رـــه بمیرید بمـــــیرید در این عشق بمیرید         در این عشق چو مردید همــ

 پذیرید

اوات ید سمبمیرید بمیرید و زین مــــرگ مترسید          کز این خــــــــــاک برآی

 بگیرید

 ما همچوکه این نفس چو بندست و ش        بمیرید بمیرید و زین نفس ببـــــــرید  

 اسیرید

اه و ــه شیکی تیشه بگیــــــرید پی حفره زندان          چو زندان بشکستید همـــــ

 امیرید

 ه شاه وـــــبمیرید بمیرید به پیش شــــــــه زیبا            بر شاه چو مردید هـمــ

 شهیرید

 ــــریدیــــــدر منبآیید        چو زین ابر برآیید همه بمیــــــــرید بمیـرید و زین ابر بر

 فیریدخموشید خموشید خموشی دم مرگست         هم از زندگیست اینــــک ز خاموش ن

 (58-59: 2، 1378)مولوی، 

 مرگ گامی برای تکامل

ای طبیعی است که بر پایة نظام احسن آفرینش استوار است. مرگ در نظر موالنا پدیده

نهد الجرم باید طعم مرگ را بچشد و برای تکامل هر موجودی که قدم بر هستی مییعنی 

بیند و از ای دیگر گذارد. وی این تغییر و تحول را در سیمای طبیعت نیز میقدم در مرحله

اذا »کند. چنانکه پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله( فرمود: آن به منزلة وقوع قیامت یاد می



 
فأکثروا ذکر النشور؛ هرگاه بهار وارد شد زیاد به فکر نشور)قیامت( رأیتم الربیع 

 (. 194: 17ج 1411رازی، «)باشید

 پار ردگانگویی قیامتست که بــرکرد سر ز خاک            پوسیدگان بهمـــــن و دی م

 ارت آشکتخمی که مرده بود کنون یافت زندگی             رازی که خاک داشت کنون گش

 (24: 3، 1378 )مولوی،

 گیرینتیجه 

خود  زندگی و مرگ از جمله موضوعاتی است که پیوسته در طول تاریخ ذهن بشر را به

طرح فور ممشغول کرده است. این بحث در آثار بزرگان علم و ادب و عرفان و فلسفه به و

 اللنا جای داشته موالشده است. یکی از شاعرانی که به مسئله مرگ و زندگی نگاه ویژه

ا شمس بار وی توان به دو بخش قبل از دیدالدین محمد بلخی است. البته نگاه مولوی را می

اصل حس نیز بندی کرد. در مرحلة دوم زندگی او که غزلیات شمتبریزی و بعد از آن تقسیم

 آن است؛ نگاه به موضوع مرگ و زندگی مانند مرحله اول سطحی و طبیعی نیست.

 ا مرگبکه رسیدن به محبوب و معشوق جاودانی را در مالقات  ارف استوی عاشقی عولم 

د. از کنمی داند. او بسیار مشتاق مرگ است و حتی از آن به عنوان عروسی ابدی تعبیرمی

ی و زندگای برای زندگی ابدی آن جهانی است. ادیدگاه مولوی زندگی این جهانی مقدمه

نیز  که مرگ داند و معتقد استانسان می ای پست از مراحل چندگانه حیاتدنیوی را مرحله

ظر او ست. از ناترین مرتبة حیات ترین و عالیای دیگر از زندگی و حیات اخروی کاملمرحله

 یهال قشع هرا ب لقع ام، زمیانسان لامک، تنتافی ارهد دوبولای تنعم ه، برگو مرتدر پ یدگزن

 ت.و . . .اس ردنپس

ا و ی معناز دید مولوی مسیر زندگی انسان به سوی جاودانگی است و این جاودانگی زمان

 ابودی واعث نمفهوم دارد که زندگی با مرگ گره بخورد؛ از نظر او مرگ رویدادی نیست که ب

گاه ست. نفراموشی انسان شود، بلکه تولدی دیگر است و حرکتی مجدد به سوی جاودانگی ا

ر و ید و سداونخ هب قشمعنادار را ع یدگوی به مرگ و زندگی فراطبیعی است. او زنمول

د دانیم روح لامکد و تونیپ لامو ع یدگزن یلزو اصرا ج رگو م هتساو دان ویس هب ترکح

 ست.اوع آن نمتعالی ترین که دارای ابعاد و انواع مختلف است و مرگ عارفانه و عاشقانه 

 منابع
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