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 چکیده

ترین مسائل بشر است که معمای آن را به حکمت کس ی مرگ از جمله رازناکپدیده

نگشوده و نگشاید. اندیشمندان از هر دستی و به هر نوع و بیانی در تعریف و تبیین آن 

الدین اند. از این میان مولانا جلالد بدین پرده راه نبردهاند و البته چنانکه بایکوشیده

محمد بلخی در مثنوی با نگاهی موشکافانه و راهگشا درباره این مسأله بارها سخن رانده 

های اسلامی و عرفانی، به تبیین و تشریح این مهم پرداخته و رسالت و با تمسک به آموزه

نندگاه کوی دوست ادا نموده است. ضرورت کخویش را به ابنای زمان، خاصّه طی طریق

توجه به این موضوع از آن روست که تا چیستی، چرایی و فلسفه وجودی مرگ از دیدگاه 

های مهم زندگی انسان موشکافی شود و برای عرفانی و دینی به عنوان یکی از گذرگاه

ه تنها ناگوار اذهان سالکان، روشن گردد که مرگ نه تنها نابودی نیست بلکه تولد است؛ ن

نیست بلکه از بین برنده حجاب بین عاشق و معشوق است. مرگ آزمون و محکی است 

برای مدعیان کوی دوست و مشتاقان محبوب ازلی. مولانا با این نگرش، مرگی که برای 

ای دلنشین عرضه داشته ها ناشناخته و منزجرکننده بوده است به گونهبسیاری از انسان

ازد که هیچ چیز در آفرینش از جمله مرگ آفریده نشده است. در سو خاطر نشان می

های های عرفا و سپس مولوی را از پردهاین مقاله کوشیدیم با تأمل در مثنوی، نظرگاه

های های خلاق و ژرف شعر او دریابیم و آئین مرگ را در   آموزهسخن او و اندیشه

 مثنوی بیان کنیم.

 اندیشی.رگ، انواع مرگ، عرفا، مرگمثنوی، مولوی، م ها:کلیدواژه
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 مقدمه

مرگ در فرهنگ انبیای الهی این نیست که  یلهأزندگی. مس یمرگ یعنی عصاره

میراند و بین این دو میرد، بلکه مرگ به این معناست که انسان، مرگ را میانسان می

دمی یا چنین آ، شوممیرم و نابود میمن مید: گویخیلی فرق است؛ زیرا کسی که می

گوید بار، یا همیشه ناامید است یا باری به هر جهت؛ زیرا می بند وپوچ خواهد بود یا بی

وقتی پایان زندگی، نابودی است، چرا از لذت زودگذر بهره نبرم؟ برای او حلال و حرام 

غیرت و مسئولیت و تعهد مطرح  یلهأیکسان است؛ زشت و زیبا یکسان است؛ مس

بینی غلط این یک فکر باطل و یک جهانت. ت زندگی نابودی اسعاقب :گویدنیست؛ می

کند میراند، مرگ را تسلیم خود میاند که انسان، مرگ را میآموخته  است. انبیا به ما 

میرید؛ این است نه انسان بمیرد و تسلیم مرگ شود. تعبیر قرآن این نیست که شما می

د: چشد؛ فرمومود مرگ، هر کسی را میمیرانید. نفرمی   چشید و که شما مرگ را می

 (33 :انبیاء«. )وتالم  هًقَذائِ فسًنَ لّ ک   چشد:هر کسی مرگ را می»

آن، به حدی گسترده است که تمام ادیان و مذاهب هر گوناگون مرگ و موضوعات 

اند، اند، و از دیدگاه خود به کاویدن زوایای آن دست یازیدهکدام به نحوی به آن پرداخته

های فکری شود به نوعی زمینهز آنجا که آخرین وادی حیات دنیوی به آن ختم میو ا

محققان هر مذهب و آیین را فراهم آورده، و هیچ مسلک و دینی وجود ندارد که با توجه 

ترین دین الهی اسلام هم که کامل به اعتقادات خود، به توغل در این مهم نپرداخته باشد.

را با توجه به قرآن و حدیث در این خصوص ارائه داده  ترین استنتاجاتاست، متقن

مرگ و اسرار  است، و اهل فن و محققان در شریعت نیز با تحقیق و تفکر در موضوع 

 اند.های عمیق دست زدهپنهان آن به کاوش

چنین جستجویی از آنجا شامل کاوش در حیات دنیوی بوده و خصوصیات مرگ و 

کشد، و معادشناسی و پرداختن به رازهای روز یش میکیفیت عرضه آن بر خلایق را پ

تواند های لازم در این نگرش است، مسلما در این وجیزه نمیرستاخیز نیز از شاخه

انعکاسی داشته باشد، چرا که در این بخش تنها مدخلی برای ورود به بحث اصلی یعنی 

از مرگ و حلاوت آن  ، و بالاخص مولوی،موت ارادی است و بیشتر به بررسی تلقی عرفا

ای است که در در نظر ایشان خواهیم پرداخت و تحلیلی که آنان از مرگ دارند مشخصه

 م.این جستجو به دنبال آنی
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بررسی آیین مرگ در عرفان با تکیه بر مثنوی معنوی مولانا »در این مقاله که 

های دیدگاهباشد، سعی و تلاش بر این است که به بیان و بررسی می« جلالالدین بلخی

 عارفان بزرگ ایرانی، به ویژه، مولانا نسبت به مرگ پرداخته شود. 

اند؛ اما در این میان داشته« ستایانهمرگ»عارفان همیشه نسبت به مرگ دیدگاهی 

باشد. بنابراین ابتدا کسی که بیش از همه به بررسی این مساله پرداخته است، مولانا می

-ی عارفان بزرگ اختصاص میستایانهرسی دیدگاه مرگدر این پایان نامه بخشی به بر

شود. اند بررسی مییابد؛ سپس معانی لغوی و معانی دیگری که عرفا از مرگ اراده کرده

ی زندگی و شرح احوال این در حقیقت ابتدا در فصلی به بیان شرح مختصری درباره

ه بررسی و توضیح شود. در فصلی دیگر به صورت مفصل ب عارف گرانقدر پرداخته می

شود. مسائلی که در این آراء و اندیشه های مولانا درباره ی مساله ی مرگ پرداخته می

گیرند عبارتند از: تعریف مرگ از دیدگاه مولانا ،انواع مرگ ، فصل مورد بررسی قرار می

گونه های مرگ ،حکمتهای مرگ و ... . با توجه به اینکه از دیدگاه عارفان مرگ دارای 

واعی میباشد از جمله مرگ ارادی ،مرگ مادی،مرگ معنوی و ... بخشی نیزبه بررسی ان

انواع مرگ از دیدگاه عارفان و بویژه دیدگاههای مولانادرباره ی انواع مرگ اختصاص می 

 یابد.

های قرآن و احادیث گیری از آموزهمولانا در کتاب گرانقدر مثنوی معنوی با بهره

ی آثار عرفانی پیش از خود ، از جمله حکیم ثنایی غزنوی، هنبوی و همچنین با مطالع

ی اخلاقی و اجتماعی بسیاری را با نگاهی عرفانی بررسی کرده است. و یکی از مسأله

ی مرگ است. با توجه ترین مسائلی را که بدین شیوه موشکافی کرده است، مسألهمهم

أثیر مولوی از قرآن، احادیث شود بخش مستقلی نیز به بررسی تبه این مسأله تلاش می

نبوی و عرفای پیش از خود، در بیان مسأله مرگ اختصاص یابد. همچنین مولانا مرگ را 

داند. به نظر او خواب های گوناگون میاعم از مرگ جسمانی و دارای مراتب و گونه

 تکامل انسان و خلق مدام موت اختیاری از گونه های مرگ در زندگی دنیوی هستند.

 ستایی عرفامرگ

یاد مرگ که همواره عیش بسیاری از انسانها را طیش و تیره میدارد، برای صوفیان 

و عارفان راستین، موجب انس و آرامش بوده است . آنان با الهام گرفتن از فرهنگ قرآنی 

و حدیثی، که در آن تصویر روشن و مطلوبی از مرگ مؤمنان و موحدان ارائه شده است، 

شقانه و عارفانه داشته اند و باور آنان این بوده است که جان آسمانی  به مرگ نگاهی عا
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انسان با تبعید به دنیا و تعلق به تن از جوار قرب الهی دور شده و از سعادت دیار یار باز 

مانده است. آنان همواره خود را دردو زندان گرفتار میدید ه اند:زندان تن و زندان دنیا . 

به همین  مت آنان متوجه خلاصی از این دو زندان بوده است.از این رو، همۀ هم و ه

دلیل، مرگ در نظر صوفیان و عارفان حقیقی نه تنها منقور و مکروه نبوده ، که بسیار 

هم خواستنی و دوست داشتنی بوده است. تأمل در حالات عارفان، همگام مرگ و 

گفت انگیزی را آشکار سخنانی که در باره مرگ بد زبان آورده اند، نکات و نتایج ش

میسازد. گروهی از آنان پیش از فرا رسیدن مرگ به فراست از آمدن آن آگاه شده و خود 

را برای استقبال از آن آماده کرده اند. گروه دیگر، عشق و اشتیاق خویش را به مرگ در 

 قالب عبارات عجیب و عبرت آموزی بیان کرده اند.

یان و عارفان راستین پیشین ، برخورد یکی از آموزنده ترین آموزه های صوف

عاشقانه و بی با کانه ای است  که آنان با مسالۀ مرگ داشته اند. با بررسی احوال و اقوال 

عارفان در این باره به این نتیجه می رسیم که آنان عمدتًا نه تنها ترسی از مرگ در دل 

انتظار میکشیده اند. آنان نداشته اند، بلکه با عشق و اشتیاق شگفت انگیزی آمدن آن را 

با عنایت و استفاده از آیات و احادیثی که در آنها فرجام و سرانجام مؤمنان در بهشت و 

در جوار قرب الهی به زیبا ترین وجهی توصیف شده است، مرگ را دری به دنیای دیگر، 

د. از نردبانی به عالم برتر و یا پلی که دوست را به دوست  میرسیند، تلقی می کرده ان

این رو، بسیاری از آنان به طرز عجیبی زبان به ستایش مرگ گشوده و عاشقانه با آن 

 گفتگو کرده اند.

یا ابراز عشق و اشتیاق نسبت به « مرگ ستایی»بیگمان رگه ها و ریشه های مسألۀ

مرگ و گسستن از دارفانی و پیوستن به سرای باقی در عرفان و تصوف اسلامی و ایرانی 

یش از هرچیز در آیات قرآنی و احادیث و اقوال و مشی و منش بزگان و را باید ب

پیشوایان دین جستجو کرد. تعریفها و توصیفهای زیبا و جذّابی که خداوند  در قرآن 

کریم از برخورداریها و بهره مندیهای موحدان و مؤمنان پس از مرگ از نعمتها و مواهب 

مرگ را که چونان پل و پله ای است برای بیشمار بهشتی بدانها اشاره کرده ،پذیرش 

دست یافتن بدان درجات و نعمتها، برای مؤمنان  راستین نه تنها آسان، که خواستنی و 

اِنَّ للمتقین مفازًا حدائق و اعناباً و کواعب اترابا » دوست داشتنی کرده است؛ آیاتی چون:

یون ادخلوها بسلام آمنین و ان المتقین فی جنات و ع»( یا 31-33)نبأ: « و کأساً دهاقاً
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)حجر: «. نزعنا ما فی صدورهم من غّل إخوانا علی سرر متقابلین لا یمسّهم فیها نصب

84-83) 

چگونه انسان پرهیرکار با خواندن و شنیدن آیاتی این چنین، که فراوان در قرآن به 

رف واصل کار رفته است آتش اشتیاق در دل و درونش شعله ور نشود. البته آنچه برای عا

و کامل، شوق انگیز تر و راز آمیز تر است و دوست دارد تا بدان نائل شود، مسألۀ 

(؛ یا رسیدن به 3)عنکبوت: « من کان یرجو لقاء الله فإنّ أجل الله لآت»است: « لقاءالله»

ان المتقین فی جنّات و نهر فی مقعد »وصال حق و نشستن در جوار حضرت دوست: 

(. وقتی مرگ پاک عارف زمینه ساز رسیدن به چنین 33)قمر: « صدق عند ملیک مقتدر

پایگاه و جایگاه رفیعی است، چگونه عارف آن را از عمق جان آرزو نکند و عاشقانه و 

 مشتاقانه در انتظار آمدن آن نباشد.

 

 هامرگ در مثنوی و نگرش مولوی نسبت به آن

ت تا جماد، از عالم الاطراف؛ از فرش تا عرش، از نبامثنوی کتابی است جامع

حیوانی تا انسانی، از اخلاق تا عرفان، از جد تا طنز، و از طنز گرفته تا هزل، بر خون 

 اش تعبیه شده است.گسترده

یکی از موضوعات مطرح شده در مثنوی، موضوع حیاتی، مهیج، اجتناب ناپذیر، 

ان درباره آن است. سخن گستر« مرگ»گریبان گیر، ناگوار و یا گوارا، تلخ یا شیرین 

 است.« سهل ممتنع»

« کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام»بر اساس آیه شریفه 

هایی است که هر موجودی به جز ذات پاک احدیت، ( مرگ یکی از خوان22)الرحمن: 

« عدالت گستری»باید از آن مرحله طی طریق کند. از آن جا که یکی از صفات خداوند 

توجه به »نوشاند. همه را شربت مرگ می -ر مقام حرف و هم در مقام عملهم د -است

مرگ و نزدیکی و قطعیت وقوع آن شاید بزرگترین موعظه و نصیحت باشد برای عامه که 

( بر همین اساس مولانا دیدگاه دینی خویش را این 163ای: )الهی قمشه« از آن غافلند

 دارد:گونه ابراز می

 ای نادوختهآخرستت جامه   آموختهای به زربفت و کمر 

 (886، بیت 6: دفتر 1343)مولوی،  

 یا این بیت:
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 تا ابد معنی بخواهد شاد زیست  بت هم رفتنی استجسم ظاهر عاق

 (8423)همان: بیت 

ها ربطی وثیق با نیستی دارد. حتی مرگ از جمله مسائلی است که در همه دیدگه»

پندارند. اگر حیات دنیوی را هستی و بقا میبرخی از عامه مردم آن را عین نیستی 

بدانیم، مرگ نیستی و فنا است؛ و اگر حیات دنیا را لهو و لعب و غفلت بدانیم، مرگ به 

 (.162: 1341)کاکایی، « دست آوردن حیات و بقاست.

 چون رهم زین زندگی پایندگی است       آزمودم مرگ من در زندگی است

 (3434، بیت 3: دفتر 1343)مولوی، 

مرگ از گونه  -1شود که عبارتند از: در شش دفتر مثنوی، سه نوع مرگ دیده می

از جنس و سنخ «. مرگ اختیاری»مرگ ارادی  -3« اضطراری»مرگ طبیعی  -2رجعت 

 شوند عالم )خلع ولبس(:میرند و زنده مینخست: یعنی هر لحظه موجودات می

مود دنیا ساعتی مصطفی فر  پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است

 است

 (1182، بیت 1: دفتر 1343)مولوی،  

 

 

 مرگ اختیاری یا موت ارادی

مرگی است مخصوص عارفان و پاکان و ابدال و آن عبارت است است: کندن و جدا 

شدن و فنا و از بین رفتن صفات مذموم نفسانی و شیطانی و تهذیب و تادیب نفس و 

تر از ام نفس اماره و این مرگ به مراتب سختمسط شدن و در اختیار گرفتن نفسی به ن

 مرگ طبیعی و اضطراری است. 

مرگ پیش از مرگ امنست از    مرده گردم، خویش بسپارم به آب

 عذاب

 این چنین فرمود ما را مصطفی   مرگ پیش از مرگ، امنست ای فتا

 یاتی الموت تموتوا باالفتن   گفت: موتوا کّلم من قبل ان

 (2221 -3، ابیات 8فتر : د1343)مولوی،  
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که در اکثر کتب صوفیه نقل « موتا قبل ان تموتوا»که اشارت است به حدیث معروف 

ای از مراحل عظیم طریقت شده است که اصل بسیار مهم و ارزشمند در عرفان و مرحله

 ی مهم، کار هر انسانی نیست.های صعب العبوری که سیر از ایم مرحلهو یکی از گردنه

 ه متفاوت از مرگ طبیعی در مثنوی دو دیدگا

در مثنوی دو دیدگاه متمایز نسبت به مرگ اضطراری وجود دارد. نخست از دیدگاه 

اینان معتقدند مرگ نیستی و پایان هر آنچه بود و هست و خواهد  ن.مادیون و دهریو

ی کاستی و نقص ی زندگی است و به منزلهترین واقعهبود. از دید اینان مرگ    تلخ

برد و در است و ناخوشی به دنبال دارد و مانند اژدهایی است که همه را در کام خود می

ان هی اّلا »پذیرد و معتقدند که می    یک کلام همه چیز با فرا رسیدن مرگ اتمام 

( زندگانی جز این چند روزه 32)المؤمنون: « حیاتنا الدّنیا نموت نحیا و ما نحن بمبعوثین

ست که زنده شده، خواهیم مرد دیگر هرگز از خاک برانگیخته حیات دنیا بیش نی

نخواهیم شد. نماینده این دسته در مثنوی جالینوس طبیب و حکیم یونانی است که 

جالینوس را به عنوان آن کس که زندگی را به هر ذلت که باشد بر مرگ ترجیح »مولانا 

 ( 863/ 1: ج1368کوب، )زرین«. سازددهد عرضه تعن و اعتراض میمی

 از هوای این جهان و آن جهان   آنچنانکه گفت جالینوس راد 

 که از استری بینم چهان   ام کز من بماند نیم جان راضی

ست از مرغش آیش گشته بوده   بیند به گرد خور قطار گربه می

 مطار

 در عدم، نادیده او حشری نهان   یا عدم دیدست غیر این جهان

 (3163 -3)دفتر سوم، ابیات: 

 زاری کاشتیتخم را در شوره    مرگ را تو زندگی پنداشتی

 زندگی را مرگ بیند ای غبین   عقل کاذب هست خود معکوس بین 

 (1263 -8)دفتر پنجم، ابیات:  

های فکری اسلامی و اما دیدگاه دوم راجع به مرگ در مثنوی، که برگرفته از بیان

-ای راجع به چیستی و چرایی مرگ مینههای حکیمادینی مولانا است نظرات و پاسخ

 دهد که در خور تأمل و تدبر است، که برای بسط آن در سر فصل زیر خواهد آمد.

 چیستی و چرایی مرگ از دیدگاه مولانا 
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مرگ در لغت مولانا دگرگونی حالتی است نه از بین رفتن وجود. هنگامی که »

میرد. بچه وقتی ت اول خود میشود از حالوجودی از حالتی به حالت دیگر وارد می

کند، شود آن حالت پیشین را کاملاً ترک میشیرخواره است سپس چون بزرگ     می

: 1342)دهباشی، « این انطقاع مطلق، مرگ آن حالت است و مرگ وجود او نیست

شود، که مرگ از دیدگاه مولانا، ارتقا است. ( از این سخن این گونه استنباط می311

 وط نیست، نقص و کاستی نیست.تنزّل و سق

 کی رسیدی مر تو را این ارتقا  گر بر آن حالت تو را بودی بقا

 هستی بهتر به جای آن نشاند   از مبدل هستی اول نماند

 (213 -1)دفتر پنجم، ابیات:       

مرگ از دیدگاه ایشان، ولادت است، رستن از عالم حسی و زندان و تنگ و گام 

کند مرگ را که ولادت در جهان مقایسه می»ناهی غیب است. مولانا نهادن در عالم لایت

ی زادن از دیگر است به زادن طفل از زهدان مادر از آن جهت که جنین به وسیله

شود و آدمی نیز به وقت مرگ از عالم حس که زندانی تنگ تنگنای رحم خلاص می

ابراین، عالم حس مانند رحم است و مرگ سبب رهایی و آزادی یابد و بناست نجات می

 است برای آنکه در عالم غیب تنگی و سختی وجود ندارد.

 سخت خوفم بود افتادن ز تو   مرگ میدیدم گه زادن ز تو

 در جهانی خوش هوای خوب رنگ     چو بزادم رستم از زندان تنگ

 ن آتش بدیدم این سکونچون در ای      من جهان را چون رحم دیدم، کنون

 ذره اندرو عیسی دمی    اندریین آتش بدیدم عالمی

 (211 -8)دفتر اول، ابیات:  

 ی نگاه مولانا:دلیل دوم چیستی مرگ از دریچه

 قوم انبه بود و خانه مختصر   کرد ویران تا کند معمورتر

 پر شد اکنون نسل جانم شرق و غرب     من چو آدم بودم اول حبس کرد

 (3333 -6تر سوم، ابیات: )دف 

دلیل سوم چیستی مرگ از نگاه مولوی حکایتی است در دفتر چهارم بدین 

-آفرینی و از بین میروزی حضرت موسی )ع( به خداوند عرضه داشت چرا می»مضمون 

خواهی حکمت آن بر بری؟ خداوند فرمود دانم که سخن تو از سر انکار نیست بلکه می

کشتزاری را فراهم کن و بذری بکار. پس از رسیدن محصول،  گردد. پسمردم آشکار می
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کنی؟ ها درو میپرسد چرا خوشهبیند، میموسی )ع( را خداوند مشغول درو کردن می

کند که گفت عقلانی نیست گه گندم و کاه با هم آمیخته شود، عقل و حکمت ایجاد می

مرگ را آفریدم. پس آن دو از هم جدا شوند. موسی، حالا پی بردی بردی که چرا 

های مفید از ضایعات. پس همچنانکه غایت کاشت، درو است و غایت دور، جداسازی دانه

« ها در دنیا مرگ است و غایت مرگ جداسازی صالح از طالح استغایت زندگی انسان

 سراید:( از همین رو مولوی می833: 1322زرین کوب، )

 و گلناک استهای تیره روح  های پاک است در خلایق روح

 در یکی دّر و است و دیگر شبه  ها نیست در یک مرتبهاین صدف

 ها ز کاههمچنانکه اظهار گندم  واجبست اظهار این نیک و تباه

 (3323 -2)دفتر چهارم، ابیات  

تقریبًا مشابه همین حکایت در دفتر پنجم، مولانا به رشته نظم کشیده است بدین 

ود اگر پای مرگ در میان نبود. عاقلی در پاسخش شخصی گفت: دنیا خوش ب»مضمون 

اینگونه گفت. این دنیا مانند خرمنی است انباشته در صحرا و کوبیده نشده، پس 

کنند مرگ جدا کننده روح از بدن و همچنانکه برای استفاده، گندم را از کاه جدا می

 (.44: 1322زرین کوب، « )فرق گذارنده میان نیک و بد است

 تخم را در شوره خاکی کاشتی  زندگی پنداشتی مرگ را تو 

 زندگی را مرگ بیند آن غبین   عقل کاذب هست، خود معکوس بین

 (1263 -8)دفتر پنجم، ابیات  

ی تکامل از زنجیره»بود بنابراین مرگ نه تنها نقص و کاستی نیست چون اگر می

اش به هم و دانه شدی و بشر خرمنی ناکوفته که کاهگسستیو کمال منقطع میهم می

ماندی و اگر مرگ نبودی آدمی بر حیات ناسره می   آمیخته است مهمل بر زمین 

 (.121: 1346)زمانی، « شدیخویش حریص می

نگرد، آن ی عرفانی، مولوی میی چیستی مرگ که از دریچهدلیل چهارم درباره

لحبیب الی الموت جسر ا»رساند. است که مرگ پلی است که حبیب را به حبیب می

 شود.بیدل بر دلبر و جان بر جانانه می« الحبیب

 چون نظرشان مست باشد در د َول؟  آنکه ایشان را شکر باشد اجل

 چون روند از چاه و زندان در چمن  تلخ نبود پیش ایشان مرگ تن

 کس نگرید بر فوات هیچ، هیچ   وارهیدند از جهان پیچ پیچ
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 -8)دفتر پنجم، ابیات        

1213) 

 ست گاززرّ خالص را چه نقصان  مرگ تن هدیه است بر اصحاب راز

 (1641)دفتر چهارم، بیت  

 سنایی در حدیقه خویش نیز همین مضمون را متذکر گردیده است:

 هدیه دان میهمان ناخوانده  مرگ هدیه است نزد داننده 

 (826: 1342)سنایی، 

گ، بوی خوشی برای مژمن پالموت ریحانه المژمن. مر»که اشارت است به حدیث 

تحفه المؤمن الموت. مرگ برای مؤمن هدیه »است و یا مستفاد از مضمون حدیث 

ی بوستان مخالصت و صفا و صحرای (. مرگ از این دریچه213: 1342)خاتمی، « است

 فراخ و پر از نزهت است.

 نقل افتادش به صحرای فراخ   زین مقام ماتم و ننگین مناخ

 رسته زین آب و گل و آتشکده   حق شده  مقعقد صدق و جلیس

 (1264 -1)دفتر پنجم، ابیات 

ترین زندگی، زندگی حیوانی دیگر دلیل عرفانی چیستی مرگ، این است که پست

است و این مسائل با روح الهی « خور و خواب و خشم و شهوت»است. به عبارت دیگر 

 عارف که در لامکان 

 داند.یه مرگ را رستگاری از این دنیای دنی میسازد. بر این پاریشه دارد در نمی

 چون رهم زین زندگی، پایندگی   آزمودم مرگ من در زندگی است 

 انّ فی قتلی حیاتا فی حیات    اقتلونی اقتلونی یا ثقات

 (3434 -1)دفتر سوم، ابیات 

دیگر دلیل چیستی مرگ سنگ محکی است تا عشق صادق با مدعی لاف زدن 

حقیقت از دید مولوی: دوست واقعی با محک مرگ پیدا و سنجیده  متمایز گردد. در

آید. مرگ ابتلا و آزمایشی است که به وسیله آن رخسار بعضی در مواجهه با آن کریه می

 گردد.و بعضی دیگر شکفته و نورانی می

 دوست نبود که نه میوستش نه برگ  هر که دید او نباشد دفع مرگ 

 اندر آن کار ار رسد مرگت خوش استک  کار آن کارست مشتاق مست

 آنکه آید خوش تو را مرگ اندر آن  شد نشان صدق ایمان ای جوان
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 نیست کامل رو بجو اکمال دین  گر نشد ایمان تو ای جان چنین

 کراهت دوست اوستبر دل تو بی  هر که اندر کار تو شد مرگ دوست

 صورت مرگ است و نقلان  چون کراهت رفت آن خود مرگ نیست

 کردنیست

 (8632 – 12)دفتر سوم، ابیات 

کوتاه سخن اینکه مرگ از دیدگاه عرفانی و نیز از دریچه و نگرش مولانا، در حکم 

 خوابیدن است.

 ز اعتماد بعث کردن ای خدا  همچو خفتن گشت این مردن مرا

 (8228)دفتر پنجم: بیت: 

سنگ محک  و سرانجام مرگ فنای مطلق نیست. مرگ اعتلا است. مرگ پل است،

 است، ریحان مؤمن است، دگرگونی است، ولادت است و مرگ:

 ظاهرش ابتر، نهان پایندگی   ظاهرش مرگ و به باطن زندگی

 (3124)دفتر اول، بیت 

 عوامل ترس از مرگ از نگاه مولوی و راه درمان آن

ترسند، همچون کودکان که از رفتن ها از مرگ میانسان»گوید فرانسیس بیکن می

 اریکی      به ت

« ترسند... اما ترس از مرگ در مقام ستایش از طبیعت ناشی از ضعف وفتور است.می

 (.43: 1344)صنعتی و همکاران، 

عوامل ترس از مرگ دیدگاه مولانا، که متأثر و پرورش یافته مکتب پیامبر )ص( 

است، گوناگون است نخست آن است که چون انسان برگ سفر در انبان اعمال خود 

هراسد. به سخن دیگر از موت ندارد بلکه ترس از فوت دارد. دریغ و دارد از مرگ مین

زنهارش از این است که چرا نتوانسته است ذات راه برگیرد. مولانا متأثر از کلام پیامبر 

 )ص( معتقد است که:

 حسرتش آن است کش کم بود برگ      هیچ مرده نیست پر حسرت ز مرگ

 (1266)دفتر پنجم، بیت 

از دیگر عوامل ترس از دیدگاه مولوی، پای بست شدن به تعلقات دنیوی است. 

سازد که تمام وجود انسان را حطام اندک دنیا انسان را چنان در دام خویش گرفتار می

دارد و سازد و سالک راز اندیشیدن به امور مهم و از جمله مرگ باز میمسخّر خویش می
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زنند و مرگ را طاهری هستند که به مرگ ریشخند میهای در مقابل این دسته، انسان

 آورند.انتقال از سرای حضیض به سرای متعالی به حساب می

کنند این قوم بر وی می   مرگ کین جمله، از او در وحشتند

 ریشخند

 بر صدف آید ضرر، نی بر گهر   کس نیابد بر دل ایشان ظفر

 (3813 -6)دفتر اول، ابیات: 

پندارند، مرگ، فنا است و همه چیز با به سر که بعضی می عامل دیگر آن است

کشد و آید. در صورتی که مولوی بر این فرض، خط بطلان میرسیدن مرگ به پایان می

این نکته را مرگ جسمانی امری که مایه ترس باشد نیست و آن را نباید پایان حیات »

 (.131: 1342کوب، )زرین« ی عطف مسیر آن باید شناختتلقی کرد. بلکه نقطه

 خوان: جمیع هم لدنیا محضرون  گر ز قرآن نقل خواهی حرون

 ها دانی یقینتا بقای روح  محضرون معدود نبود نیک بین

 (888 -3)دفتر چهارم، ابیات 

یکی دیگر از لایل مهم ترس از مرگ، از دریچه نگاه مولانا، آن است که هراس از 

این اعمال توست که میزان ترس یا عدم مرگ در حقیقت، هراس از خویشتن است. 

ترس از مرگ است. اعمال انسان به مثابه میزانی است که کفه ترس را سبک یا سنگین 

ای است که نخمایاند. بنابراین، تعیین کننده دوستداری مرگ یا نفرت از آن به توشهمی

د. به سخن آورآدمی در این کهنه رباط دنیا و در رهگذر عمر برای خویشتن فراهم می

دیگر مرگ هر انسان با توجه به نوع زندگی و میزان مجاهدت یا عدم مجاهدت، در 

ای است که هر مرگ آیینه»گوید: نظرش شیرین یا تلخ، زیبا یا نازیبا است. نیکلسون می

بیند؛ اگر طینت او نیگو و اعمالش صالح باشد، مرگ را عاشق کس خود را در آن می

انگیز خواهد پنداشت و از عکس اعمال ن صورت مرگ را نفرتخواهد بود، در غیر ای

 (1233: 1348)نیکلسون، «. زشت خود ترسان خواهد گریخت

پیش دشمن، دشمن و بر     رنگ اوست مرگ هر یک ای پسر هم

 دوست، دوست

پیش زنگی آینه هم    پیش ترک، آیینه را خوش رنگی است

 زنگی است
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آن ز خود ترسانی ای     ترسی ز مرگ اندر فراآنکه می

 دارجان هوش

جان تو همچون درخت و مرگ،    روی زشت توست نه رخسار مرگ

 برگ

 ناخوش و خوش، هر ضمیرت از خودست  ست، ار نکویست ار بدستاز تو رسته

ور حریر و قز دری     اییی، کشتهگر بخواری خسته

 ایخود رشته

کند. عقلی که در عرفی میمولانا، دیگر عامل ترس از مرگ را عقل جزئیه م

-دارد و از ماورای آن بیخبر و ناآگاه است میی عالم حسی و مادی گام برمیمحدوده

رسد. از این رو مولوی پندارد همه چیز با فرا رسیدن مرگ به فرجام و ناوبدی خود می

 فرماید:می

 خسنگ کی ترسد ز باران چون کلو         عقل، لرزان از اجل و آن عشق، شوخ

 (8226)دفتر پنجم، بیت  

دیگر دلیل ترس، این نکته است که مرگ زندگی در وجود انسان متحقق و با 

سرشت انسلان آمیخته شده است. بنابراین ترس از مرگ و گریز از آن، ریشه در ناآگاهی 

پیچیده « لغزه»ما از عوامل مزبور دارد. بشر هرچه بر وسعت دانایی خویش بیفزاید، 

گردد. بنابراین یکی دیگر از عوامل ترس از مرگ، جهل ش آشکارتر میمرگ، در نظر

 آدمی است، که یکی از ثمرات جهل، ترس و اضطراب است.

 کن قیاس و چشم بگشا و ببین  تو همه کار جهان را همچنین 

 از که برباییم؟ از حق؟ ای وبال  از که بگریزیم؟ از خود؟ ای محال

 (161 -23)دفتر اول، ابیات 

از نظر مولانا ریشه ترس از مرگ را توان با ایمان به ذات پاک خداوند، خشکاند.  اما

ها و مرگها امان یابی، موصوف به ی سردیی ظل الله درآیی، از جملهاگر در سایه»

 (118: 1341)تبریزی، « صفات حق شوی، ای حیّ قیوم آگاهی یابی.

 رگ اندر آنآنکه آید خوش تو را م  شد نشان صدق ایمان ای جوان

 (8631)دفتر سوم، بیت 
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داند. را دیگر دلیل خشکاندن ریشه تر از مرگ می«  رضا»مولانا، رسیدن به مقام 

رضا یعنی هر آنچه بر سر بنده مقدر شود از جانب خداوند به عنوان یک مشیت بپذیرد و 

 گوید:پذیرای آن از جان و دل باشد. بر همین پایه مولوی می

 همچو حلوای شکر او را قضا   و بیند رضاآنگهان خندد که ا

 (1118)دفتر سوم، بیت 

ترین عامل نابود کننده ترس از مرگ را مولوی عشق به ذات پاک سرانجام مهم

کند. هر چه گویم از عشق و شرح و حال آن، آنگونه که باید نتوان داد احدیت معرفی می

سیر کنیم. چون به وصف عشق داد. سزاوار آن است که عشق را با عشق معنی و تف

 آمدنی نیست درک عشق، حال باید نه قال.

 عقل و جان، جاندار یک مرجان اوست  عاشق آنم که هر آن، آن اوست

 (8136)دفتر سوم، ابیات 
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 نتایج

مرگ از آغاز آفرینش انسان تاکنون از پدیده های رازناک و خوفناک هستی و 

ت  درادبیات فارسی و در میان شاعران تراز دغدغه اصلی زندگی همه انسان ها بوده وهس

اول این زبان ، در مواجهه با این رخداد، سه شیوه نگرش می توان ردیابی کرد.اول 

نگرش مرگ ستایانه که زندگی را وامی نهد و مرگ را عاشقانه می جوید، مولوی 

نفرت به بزرگترین نماینده این اندیشه است .دوم ، نگاه مرگ گریزانه ،که با نکوهش و 

مرگ می نگرد و برای رهایی از چنگال مرگ تلاش می کند تا در این زندگی ناخواسته 

دنیوی، دادعمر رااز زندگی بگیرد و جهان دیگر را فرو نهد. خیام بزرگترین نماینده این 

دسته به شمار می آید. سوم نگاه آفرینشگرانه که ضمن پذیرش مرگ به عنوان یک 

و نعمت های آن نیز بهره می برد و به دیگران هم بهره می  واقعیت هستی ،از زندگی

 رساند سعدی را می توان نماینده تمام عیار این گروه به حساب آورد.

مولانا در مثنوی خویش، به یکی از موضاعات اساسی در نظام آفرینش به نام مرگ 

ی پرداخته است. در قاموس مولانا، مرگ یکی از منازل و مراحل مهم برای همه

ها، خاصه سالکان و عرفان است. مولانا با چاشنی و نگاه عرفانی موجودات از جمله انسان

دارد که نه تنها مرگ گذراند و ابراز میو دینی مرگ راز از نگاه تیز بین خویش می

 آور و نقصان نیست، بلکه در حکم یک هدیه است بر اصحاب راز.هرای

دوم « رجعت»سید: نخست مرگ از نوع توان برردر مثنوی سه نوع مرگ را می

مرگ طبیعی یا اضطراری از دیدگاه «. مرگ اختیاری»ی سوم و گونه« مرگ طبیعی»

مولانا به ظاهر مرگ است ولی به باطن زندگی است. بالاترین مرگ را در این قسم مرگ، 

ی ترس از نگاه کند. و سرانجام ریشهمرگ سرخ یعنی شهادت در راه معشوق معرفی می

مولانا این است که در حقیقت از موت ندارد ترس از فوت دارد و راه درمان آن، ایمان، 

 خرسندی و عشق به ذات محبوب ازلی است.

اندیشی را در توان یکی از دلایل اختلاف در باب مرگبا توجه به آنچه گذشت، می

این باید شان دانست؛ علاوه بر نوع حضور عارفان و صوفیان در جهان و موقعیت روحی

اندیشی آنها نیز افزود در آثار صوفیان اهل بسط، صفات جمالی حق غالب است و مرگ

یابد، اما در آثار صوفیان اهل قبض و خوف، بیشتر دوستی تبلور میبیشتر در قالب مرگ

اندیشی بیشتر در آثار آنها تکرار صفات جلالی حق غالب است؛ در نتیجه مضمون مرگ
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