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زندگى با تولد ـ�"ا كـمى پ�ش از آن�ـ آغاز مى�شـود، اما مـعنادارى خود را از مـرگ مى�ستـاند.
مرگ، در مـقابل هـمهÏ آنچـه از ما مى�گـ�رد، بهـاى آن را ن�ز مى�پـردازد؛ بها"ى كـه مى�توان�م با آن،

بسى ب�ش از آنچه داده�ا"م، باز پس گ�ر"م.
مـرگ اگــر مـرد است گــو نزد من آى
من ز او عـــمــرى ســـتــامن جـــاودان

در ا"نجـا مولوى، در مـقابل لبـاسى ژنده و پر از وصله و پ�نه، عمـرى جاودان از مـرگ طلب
مى�كند و هم بد"ن روست كه آن را «عروسى ابد» مى�خواند:

مــــرگ مـــــا هسـت، عــــروسـى ابد
تفسـ�ر زندگى و فـهم اعمـاق نظرى آن، بدون درك عمـ�ق از مسـئلهÏ مرگ، امكان ندارد. نه
فقـط بدان رو كه گـفته�انـد «تعرف االشـ�اء باضـدادها» بلكه ن�ز از ا"ن جـهت كه ه�چ جـمله�اى را تا
پا"ان نگرفته است، اجازت تفس�ر و مفهوم�گ�رى و معنا"ابى ندار"م.  نقطه، به ما اجازه مى�دهد كه
دربارهÏ معنا و صدق و كذب جمله، قضاوت كن�م و تا پ�ش از آن، فقط با"د انتظار كش�د. وقتى در
پا"ان عبارتى كوتاه "ا بلند، نقطه مى�گذار"م، در واقع به خوانندهÏ خود اجازه داده�ا"م كه دربارهÏ آن و

تا در آغـــــوشش بـگ�ــــرم تـنگ تـنگ
او ز من دلـقى ســـتــــاند رنـگ رنگ١

ســــّر آن چ�ــــسـت؟ هو الـله احــــد٢
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معناى ساده "ـا دشوارش، داورى كند. مفهوم�گـ�رى از جمله�اى كه هنوز «"صّح السكـوت عل�ها»
نشده است، نوعى تعج�ل ش�طانى است. اگر گفته�اند «عجله از ش�طان است» چون او صبر نكرد

تا بداند كه با ا"ن خاك، چه روحى درخواهد آم�خت و ا"ن روح را سرنوشت چ�ست.
«…د"و، آدم را نب�ند غ�ر ط�ن»٣

براى پ�دا كـردن معناى زندگى ـ�اگر بدان اعـتقادى داشـته باش�م�ـ راه�هاى بسـ�ارى را مى�توان
پ�مود: از جتربى�تر"ن كوره�راه�هاى ب�ولوژ"كى گرفته تا عج�ب و غر"ب�تر"ن نگاه�هاى شاعرانه. از
م�ـان همهÏ ا"ن راه�هاى كـوتاه و بلند، "كى ن�ز ا"ن است كـه آن را از رهگذر آنچه ضـدّ آن مى�دان�م،
ـات، مرگ ضد زندگانى به شمار ن�ست، اما م�ان آن �بشناس�م. اگرچه در ه�چ تفس�ر عم�قى از ح
دو تقـابلى اسـت كـه به هم راه دارند. ا"ن�دو، ا"ن امكـان را در اخـتـ�ـار ذهن و امكاناِت عـلمى مـا
ـ�م. به و"ژه آنكه در هر نظام اند"شگى و فلسفهÏ قد"م و مى�گذارند كه "كى را در پرتو د"گرى بشناس
جـــد"دى، بحث مـــعنادارى زنـدگى، ربط ناگـــز"رى با مـــرگ پ�ـــدا مى�كنـد. غــ�ـــر از اد"ان و
جهـان�ب�نى�هاى خـدامحور،  هـمهÏ فلسـفه�هاى ر"ز و درشت بشـرى ن�ـز خود را مـوظo به بحث و
گزارش دربارهÏ مرگ دانسته�اند. موضوع مرگ و ح�ات پس از آن، اهم�ت و"ژه�اى ن�ز براى فلسفه
دارد؛ ز"را «جاودانگى، تنهـا مسئله�اى است كـه فلسفه در آن قدرت پـ�ش�گو"ى مى�"ابد و مى�تواند
از امكان "ا استـحالهÏ جاودانگى و زندگى پس از مرگ، سـخن بگو"د و، در صورت امكان، آن را
تبـ�ـ�ن كند.»٤ البـتـه همـهÏ فلسـفـه�هـا "ا گـرا"ش�هاى فكرى، به "ك انـدازه، گـرد مـوضـوع مـرگ
ـ�ال�ستى ب�ش از همه به ا"ن موضوع شگفت توجه منى�چرخند. در ا"ن م�ان، فلسفه�هاى اگز"ستانس
مى�كنند. شا"د دل�ل ا"ن توجـه عم�ق و درگ�ـرى متام�ع�ار، ا"ن باشـد كه ا"ن نوع نحله�هاى فكرى،
Ïل اهتـمام آنهـا به مسـئله�ب�ش از سـا"ر مكاتب رق�ب خـود، به «زندگى» اهمـ�ت مى�دهند؛ "عنى دل
ـا به زندگى است. هرقدر كه نظام�هاى فكرى�ـ�فلسفى، ب�شـتر موضوع زندگى را مرگ، احترام آنه
در دستور كار خـود بگنجانند، به همان اندازه ناگز"ر به پرداخنت به موضـوع مرگ هستند. بنابرا"ن
مى�توان ا"ن ادعا را كـماب�ش پذ"رفت كه اگـرچه س�ر طبـ�عى انسان «از زندگى به مـرگ» است، اما

س�ر نظرى و اند"شگى او با"د «از مرگ به زندگى» باشد.
نگاه به زندگـى و مـعنا و حـقــ�ـقت آن، از ا"ن زاو"ه دسـتــاوردهاى و"ژه و مـغـتـنمى دارد كـه
منى�توان از آنهــا چشم پوشـ�ــد، "ا  آنهـا را پشت گــوش انداخت. زاو"هÏ د"گرى كـه نـزد"ك به ا"ن
چشم�انداز ح�ـرت�انگ�ز است، اخـتالط مـرگ و زندگى درهم است. "عنى "كى را بدون د"گرى،
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به م�دان بحث ن�اوردن، و هماره "كى را از چشم د"گرى د"دن.
تفـاوت ا"ن دو زاو"هÏ د"د، در نوع ترتب آنهـا بر "كـد"گر است. در د"دگـاه نخـست، ترتب،
مى�تواند از مـقولهÏ زمـانى "ا موضـوعى باشد، امـا از منظر دوم، تنهـا ترتبِ منطقى پذ"رفتـه است؛
بدون ا"نكه گفته شود كدام علت است و كدام معلول. عارفان اسالمى، ب�شتر از ا"ن چشم�انداز به
ا"ن دو موضـوع نگر"ستـه�اند؛ "عنى هماره "كى را از منظـر د"گرى رازگشا"ى مى�كنـند و هركدام را

كه قفلى باشد، كل�د آن را در د"گرى مى�جو"ند.
آنچه از ا"ن پس مى�آ"د، دو ساحت توأم دارد: نخست آنكه «زندگى» را از منظر ضدِ ظاهرى
آن، "عنى «مـرگ» مى�ب�ند و د"گر آنكه در ا"ـن نگاه، چشم به گـفتـه�ها و "افـته�هاى عـارفـان نامى و
ـته كه جز گزارشى حدس�آلود و برگرفته گو"ندگان بزرگى همچون حافظ و مولوى دارد. و صد الب

از ب�رونى�تر"ن سطح آثار نوشتارى آنان ن�ست.

vÖb½“ Ë ¯d� Èœ«eL¼

ه�چ انكار منى�توان كرد كه سمت و سوى تعال�م د"نى، "ادآورى مرگ و پ�ش د"د آوردن آن است.
ـان كنترل و دخالت در زنده�تر"ن بخش�هاى زندگى است، پ�روانِ خـود را هماره به د"ن، كه خواه
اند"شـ�دن دربارهÏ مـرگ و جهـان پس از آن وامى�دارد. ا"ن توصـ�ه، گـو"ا ب�ـشـتر براى آن است كـه
بتـواند زندگى آدم�ـان را سـر و سامـان دهد. مرگ و همـهÏ آنچه دربارهÏ او مى�دان�م و در مـتون د"نى
خــوانده�ا"م، عــامل مــؤثرى در تربـ�ت اخــالقى و تنظ�ـم روابط ســالم مــ�ــان انســان�هاست. از
هم�ن�جاست كه مى�توان مدعى شـد كه ب�شتر"ن فا"دهÏ «مرگ�اند"شى» براى «زندگى» است. چن�ن
تأث�ـر و تأثرى، منودهاى عـ�نى فـراوانى در فكر و عـمل مـسلمـانان داشـته است. مـسلمـان همـاره
كوش�ده�اند مردگان خود را در نزد"ك�تر"ن مكان به محل زندگى خود به خاك سپرند. در مهندسى
شهرهاى قد"م، همـ�شه گورستان�ها متـصل و گاه در م�انهÏ شهر و روستا بوده است. اگر اكنون به
ش�وهÏ فـرهنگ�ها و ملت�ها"ى كه آهـنگ فرامـوش كردن مـرگ را دارند، گورسـتان�هاى خـود را در
دورتر"ن مكانِ ممكن مى�ساز"م، نوعى دورى و گر"ز از فرهنگ د"نى ن�ـز به شمار است. در م�ان
مـسلمــانان، آنچـه ب�ـشــتـر و را"ج�تر بوده است، بـرگـزارى مـراسم�هاى پى�درپى و مــتناوب براى
�ع پ�كر بى�جان گرفته تا شب سوم، هفت، چهل، سال، "ادبود و… اما ا"ن�مردگان است: از تش
رسم ن�ـز در مـقـابل جـشن�ها"ى كـه براى تولد مـى�گ�ـر"م، در حـال رنگ بـاخنت است. سنت�هاى
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شرقى، پ�ش از ا"ن، ب�شتر به مـرگ و پ�امدهاى آن توجه داشت؛ ولى اكنون به تأسّى از فرهنگ�ها
و سنت�هاى مدرن، اهمـ�ت و اهتمامى كـه به «تولد» مى�دهد، ب�ش از توجهى است كـه به «مرگ»
دارد. ا"ن، در حالى است كه هرچه ب�شـتر به تولدها اهم�ت مى�ده�م و هر تولّدى را بهانه�اى براى
جشن و شـادمانى مى�كن�م، ب�شتـر زندگى را فراموش مى�كن�م. گو"ا مـعادلهÏ پارادوكس�كالى كه به
نظر منطقى منى�آ"د، بسى مـجرّب�تر است؛ "عنى هرچه ب�ـشتر به مـرگ مى�اند"ش�م، لذت ب�شـترى

از زندگى خود مى�بر"م.
حـال و هواى متـون عرفـانى ـ�هم از نوع د"نى آن و هم از گـروه بشرى�اش�ـ زندگى را با مـرگ
مى�آم�زد. كـسانى كه در ا"ن فضا و مـح�ط تنفس مى�كنند و خود را در معـرض ا"ن حال و هوا قرار
مى�دهند، بى�اخت�ار زندگى را از چشم�انداز مرگ مى�ب�نند. ا"ن آم�ختگى به قدرى است كه مولوى
تعب�ر «ا"ن جـهان و آن جهان» را منى�پسندد و نه�ب مى�زند كه ا"ن قـدر ا"ن و آن جهان نگو"�د؛ ز"را

آن دو را "ك جوهر و حق�قت است:
چند گــو"ى ا"ن جــهـان و آن جــهـان

حتى د"وان حافظ ن�ز كه شاداب�تر"ن و زندگى�جوتر"ن دفتر شعر فارسى است، تصو"ر مرگ
را همـاره در ذهن خــوانندهÏ خـود زنده نـگه مى�دارد. او به مـرِگ مــرگ رضـا"ت منى�دهـد و گـاه با

مؤثرتر"ن ب�ان�ها مرگ را در "ادها زنده مى�كند:
ـ آخراالمـر گل كوزه�گـران خواهـى شد
ـ عاشق شو ورنه روزى كـار جهان سرآ"د
ـ ا"ن جاِن عار"ت كه به حافظ سپرد دوست

ب�ت اخ�ر، با همهÏ وجود در اخت�ار و مغناط�س آ"ـه�اى است در قرآن كه مرگ را بازپس�گ�رى
عار"ت و توفى مى�خواند. به اقتضـاى پ�ام و محتواى ا"ن آ"هÏ قرآنى، مرگ جز وفـا كردن به عهد و
بازپس�دهى جـانِ عـار"تى ن�ـست. بـه همـ�ن سـ�ـاق و سائـقه، مـرگ را «تـوفى» خـوانده�اند؛ "عنى
اسـتـ�فـاى آنچـه پ�ـشـتر گـرفـتـه�ا"م. توفى "ا وفـات، غـ�ـر از فوت است. "كـى پا"انِ نوعى زندگى
ـارى است و د"گرى پا"ان مطلق. زندگى چـنانچه اسـتـعارى و از نوع اسـتـ�ـجارى باشـد، اسـت�ـج
پا"ان�آن غم�انگ�ـز نخـواهد بود، و اگـر گفـتـه�اند: «مـرگ، پا"ان كبـوتر ن�ـست» "عنى آغـاز پروازى
است كه وامـدار بال�هاى عار"تى و اجـاره�اى ن�ست. آ"ه�اى كـه در قرآن مـج�د، مـرگ را زنده�تر از

زندگى عار"تى مى�شمرد، چن�ن است:

آن جـهـان�بـ�ن و"ن جـهـان آمـ�ــخـتـه٥

حـال�ا فـكر سبـو كن كـه پر از باده كنى
ناخوانده نقش مقصود از كارگاه هستى
روزى رُخش ببــ�نم و تسلـ�م وى كنم
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اللهُ "َتَوفّى االنفسُ حـ�نَ مَوتها والّتى لَمْ تَمُتْ فى مَنامِهـا فَ�ُمْسِكُ الّتى َقـضَى عَل�ها
املَوتَ و"ُرسِلُ االُخرى إلى اَجَلٍ مُسَمّى إنَّ فى ذلك ال"اتٍ لقومٍ "َتفكّرون.٦

ا"ن آ"ت شگفت قرآنى، دق�ق�تر"ن تصـو"ر را از مرگ و زندگى ارائه مى�دهد. شرح و ب�ان آن
را به مجالى د"گر با"د سپرد، اما ترجمهÏ آن به قلم ابوالفتوح رازى، مفسّر نامى ش�عى در قرن ششم

قمرى، بد"ن قرار است:
خـداى، جـان بردارد جان�هـا را وقت مرگـش، و آن كه منرد در خـوابش بازگـ�ـرد
جــان، آن كـه حـكم كــرده بود بر او مــرگ، و فـرو گــذارد د"گران را تـا به وقت

نامزده، در ا"ن عالماتى هست گروهى را كه اند"شه كنند.
حاشـ�ه�اى كـه مرحوم عـالمه شـعرانى در تفـس�ر ابـوالفتوح رازى بر ا"ن آ"ـه دارد، ز"رساخت
نظرى ب�ت حافـظ را آشكارتر مى�كند: «اهل تفكر و اند"شه گـو"ند براى فهمـاندن استـقالل نفس و
بقـاى آن پس از مرگ، بهـتـر از ا"ن تشبـ�ـه و تنظ�ـر ممكن ن�ست، كـه خـداوند عامـهÏ مردم را بدان
ـاخته است. چون جان آدمى در خواب، تن را فى�اجلـمله رها مى�كند، و در عالم خو"ش متوجه س
با روحان�ان و مالئكهÏ عالم قدس مربوط مى�گردد. و در آن عـالم از اسرار غ�ب اندكى بر او افاضه
مى�شـود؛ و خواب�هاى صـادق كه خـبر از آ"نـده مى�دهند، مى�ب�ند، با آنكه چشـمش بستـه است و
ناچار تصد"ق مى�كند عاملـى د"گر هست و موجودات آن عالم از اسرار هسـتى آگاهند و خودش هر
قوا"ى دارد غ�ر از قواى مادى، و موجودى است مـستقل و مرگ همان خواب است، و جان آدمى
پس از مـرگ باقى است، و مـدام با اهل آن عالم مـحـشور. فـرق آن است كـه ارتباطش در خـواب

ناقص و موقّت است و در مرگ كامل و ثابت.»٧
از ا"ن ب�ـانِ تصـو"رى دربارهÏ مـرگ و  زندگى، برمى�آ"د كـه از  زندگى به سـوى مـرگ و عـالم
پس از آن، دو راه وجود دارد كه "كى موقت اما مـتناوب است، و د"گرى راهِ بى�بازگشتى است كه

از آم�خنت آن دو با هم، حاصل مى�شود. راه نخست، خواب، و راه دوم مرگ است.
هـر شـــــــــــــبــى از دام تـن ارواح را
مى�رهنـد ارواح هر شب ز"ن قـــفص
شب ز زنـدان بى�خــــبــــر زندان�ــــان
نـى غم و انـد"شــــــهÏ ســــــود و ز"ـان
حــالِ عــارف ا"ن بـود بى�خــواب هم

مــى�رهـــانــى، مــى�كَــنـــى الــواح را
فـارغـان از حكم و گــفـتـار و قـصص
شب ز دولـت بى�خـــبـــر سـلطانـ�ـــان
نى خــــ�ــــاِل ا"ن فــــالن و آن فــــالن
گـــفـت ا"زد «ُهـْم رقـــودÏ» ز"ن مَــــرَم
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خــفــتــه از احــواِل دنـ�ــا روز و شب
آنـكه او پـنـجـــــــه نـبـــــــ�ـند در رقـم
شــمـــه�اى ز"ن حــال عـــارف وامنود

vÖb½“  Ë ¯d� ÏÁ—UÐ—œ v½U�dŽ ÈU¼ÅÈ“«œdÄÅt|dE½

چرا آمــده�ا"م؟ و چرا مى�رو"م؟ ا"ـن دو، سـؤاالتى اسـت كـه ه�چ مــرام و اند"شــهÏ نظام�وارى، از
پاسـخگو"ى به آنها گـر"زى ندارد. اگـرچه مكاتب و مرام�هاى گـوناگـون، توجه "كسـانى به ا"ن دو
پرسش نكرده�انـد، امـا همگى خـود را ملزم به پـاسخ به "كى "ا هر دو دانسـتــه�اند. از مـ�ـان ا"ن دو
سؤال، منى�توان گفت كدام مهم�تر "ا سـخت�تر است، اما مى�توان گفت كه پاسخ به "كى، زم�نه و
جهت پاسخ به دومى را فـراهم مى�كند. پاسخ�ها"ى كه به ا"ن�گونه سـؤاالت داده�اند، تنوع شگفتى
Ïن مردمانى دانست كه درباره�در ادب�ات و سطح مباحث نظرى دارند. شا"د بتوان "ونان�ان را نخست
مـرگ، به اند"شـه�هاى نـظرى و فلسـفى پناه بردند. سـقـراط، فلـسـفـه را چ�ـزى جـز ژرف�اند"شى
دربارهÏ مـرگ منى�دانست. افالطون، از زبـان سقـراط و به استـناد سخنى از او، همـهÏ فـ�لسوفـان را
آرزومند مـرگ مى�دانسـت (فـا"دون/�٦٨). از نگاه او، فـ�لسـوفـان از مـرگ هـراسى ندارند؛ ز"را
ف�لسوف از آن جهت كه ف�لسوف است، همهÏ عمر خود را در جستجـوى حق�قت ناب سرما"ه�گذارى

مى�كند؛ اما ا"ن جستجو در ا"ن جهان به نت�جه منى�رسد.
در مـقـابل، فـ�لسـوفان رواقى، مـرگ را رو"دادى طبـ�ـعى و ناگـز"ر، همـچـون برف و باران
مى�دانستند و گـاه آن را به حركت ستارگـان در آسمان تشـب�ه مى�كردند. ا"ن تلقى، مـوجب مى�شد
كــه اهـمــ�ت چـندانى به ا"ـن حــادثه نـدهند. در دوران مـــعــاصـــر، ب�ش از همـــه فــ�ـلســوفـــان
اگز"ـستانسـ�ال�ـست دربارهÏ مـرگ سخن گـفتـه�اند و فلسـفه ورز"ده�اند. آثار كـسـانى مانند سـارتر و
كامـو، به�خوبى دملشغـولى آنان را به موضوع مـرگ نشان مى�دهد. بزرگ�تر"ن نو"سندگان جـهان،
همچـون تولستـوى و داستـا"وفسكى، رمـان�هاى خود را كـه به ظاهر شرح «زندگى» گـروه�ها"ى از
ـار از عبارات و اند"شه�هاى نازك دربارهÏ «مرگ» كرده�اند. رمان «ابله» از مردم جهان است، سرش
ـه او چه اندازه به پ�وند مرگ و  زندگى مى�اند"ش�ده و "كى را بدون داستا"وفسكى، نشان مى�دهد ك
د"گرى سرگـردان مى�"افتـه است. مارت�ن ها"دگـر، ف�لسوف شـه�ر آملـانى، آدمى را وجودى رو به
مرگ مى�خواند و بن�ادى�تر"ن پرسش هر ف�لسوفى را معطوف به جستجوى معنا براى  زندگى تلقى

چـون قلـم در پـنـجـــــــهÏ تـقلـ�ـب رب
فـــــــــعـل پـنـدارد بـه جنـبـش از قـلـم
خلق را هم خـواب حسّى در رُبود…٨
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مى�كـرد. ا"ن عطo، با نظرداشتِ اجـتناب�ناپذ"رى مـرگ است؛ وگـرنه معنا و جـسـتجـوى آن در
زندگى، مـعنا"ى نداشت. مرگ، طرح كلى و نـظام�مند جهـانِ انسانى را كـامل مى�كند و تا طرح و
برنامه و هدفى، نتوان براى انسان انگاشت،  زندگى او را معنا"ى نخواهد بود. مرگ، به ف�لسوف
كمك مى�كند كـه طرحى كلى براى هستى و  زندگى انسـان، در نظر گ�رد و هـم�ن طرح كلى است
كه زمـ�نه و بستر مـعنادارى را فراهم مى�كند. ها"دگـر مى�گفت: «فقـط هنگامى كه مرگ كـامالً در
خـصلت هسـتى�شناخـتى خـود درك شـود، ما مـجـاز"م بپـرسـ�م كـه پس از مـرگ، جهـانى وجـود
دارد.»٩ سخ��oتر"ن حرف را دربارهÏ بى�اهم�تى مرگ�اند"شى، شكاكان باستان در "ونان گفته�اند.
آنان كـه  زندگـى را ن�ـز به چ�ـزى منى�گــرفـتند، مـرگ را ن�ـز شــا"سـتـهÏ اند"شـ�ـدن و فـلسـفـه�ورزى
منى�دانستند. در استدالل آنان، مرگ�اند"شى ه�چ فـا"دت و حُسنى ندارد؛ ز"را تا ما هست�م، مرگ
ن�ـست و وقتى مـرگ فرا�رسـ�د، ما نـ�ستـ�م؛١٠ پس چه جـاى اهم�ت دادن به آن؟! ا"نان فـراموش
كردند كه ا"ن استـدالل،  زندگى را ن�ز از ح�ّز انتفاع ب�رون مى�كنـد و اگر  زندگى، اهم�تى نداشت
"ا به صرفه نبود، غـ�ر از مرگ، همهÏ آنچه در قوهÏ وهم آدمى مى�گنجد، بى�اهمـ�ت مى�شود؛ حتى
هم�ن اند"شه و استدالل. بازگرد"م به سخن سـقراط كه مى�گفت: ف�لسوفان در آرزوى مرگ�اند؛
ز"را حـقـ�قـت پاك را جز در آن جـهـان منى�توان "افت. اجنـ�ل "وحنا (٨/٣٢) ن�ـز از زبان عـ�ـسى،
وعدهÏ د"دار با همهÏ حـقـ�قت را به آن جـهـان افكنده است: «شـمـا حـق�ـقت را خـواه�ـد شناخت و

حق�قت، شما را آزاد خواهد كرد.»
پ�وندى كـه م�ان حـق�قـت و مرگ هست و تأث�رى كـه مرگ�اند"شى بر سـمت و سوى  زندگى
دارد، عارفان اسالمى را ب�ش از د"گران به ا"ن موضوع عـالقه�مند كرده است؛ تا آجنا كه مولوى از
Ïا"ن واقـعـه، به «عـروسى ابد» "اد مى�كند١١ و از آن باالتر، خـداوند عـالقه�مندى به مـرگ را نشـانه
صـدق و راسـتگو"ى مى�خـواند.١٢ در واقع مـرگ�اند"شى مـا را آمـادهÏ مـواجـهه با حـقـ�ـقت ناب و
مـعنادار كـردن  زندگى مى�كند و ا"ن همـه، تنهـا از كـسانى سـاخـتـه است كـه منشِ آنان در  زندگى

خالى از صدق ن�ست.
خداونـد در سورهÏ جـمعـه از "هـود"ان مـد"نه مى�خـواهد كـه براى اثبات دعـاوى و نشـان دادن
صـدق خـود، مــرگ را آرزو كنند، و "ا حـداقل مـرگ را دشــمن خـو"ش ب�نگارنـد. سـپس "ادآور
مى�شـود مـرگى كه شـمـا از آن مى�گـر"ز"د، روزى سراغـتـان خـواهد آمـد و همو شـمـا"ان را به نزد
خـدا"ى مى�برد كـه آگـاه به غـ�ب و آشكار است؛ امـا آنان هرگـز چن�ن آرزو"ى را از دل خـود عـبـور
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ـتاده�اند. هراس از «پس» به علت آنچه در «پ�ش» اتفاق ندادند؛ ز"را مى�دانستند كه از پ�ش چه فرس
افتاده است، پ�وستگى ا"ن دو و استدامت "كى را در د"گرى، تصو"ر مى�كند.

قُلْ "ا ا"ّهـا الذ"نَ هادوا إن زَعَـمـتُم أنّكم اولـ�اءَ مِـن دونِ اللّهِ فَـتَمَـنّوا املوتَ إن كنتم
صادق�ن.١٣

بگو اى آنان كـه "هـودى شد"د، اگـر مى�پندار"د شـمـا دوسـتان خـدا"�ـد، نه د"گر
مردم، پس آرزوى مرگ كن�د، اگر راست�گو"ان�د.١٤

دعـوى "هـود"ان "ثـرب كـه خـداوند براى اثبـات آن، مطالبـهÏ شـاهد مى�كند، دوسـتى با خـدا
است؛ "عنى چنانچه خود را دوست خدا مى�پندار"د، مالقات او را اكراه نداشته باش�د، و مرگ را
كه رسانندهÏ شما به محل مالقات است، دشمنِ خو"ش ندان�د. دشمنى با مرگ، جهت  زندگى را
�ر مى�دهد و آن را با مـال"مات موقت و آرزوهاى كـوتاه سازگارتر مى�كند. چنانچـه مرگ را�ن�ز تغـ
مرز نهـا"ى  زندگى دانست�م، در ا"ن مـحدوده جز به آنچه اقـتضاى ظرفـ�ت�هاى اندك است، عمل
منى�توان كـرد. توجــه به گـر"زناپذ"رى مـرگ، مـعنـاى  زندگى را با مـشكل مـواجـه منى�كـند، بلكه
ظرف�ت�ها را تا ابد"ت باال مى�آورد. به هم�ن دل�ل است كـه دخالت دادن مرگ در معناى  زندگى،
دست انسـان را براى برنامـه�ر"زى�هاى بسـ�ـار طوالنى�تر و سـرمـا"ه�گـذارى�هاى بسى افـزون�تر باز

مى�گذارد.
قـرآن، با دوسـتـى "ا دشـمنى با مـرگ، صــدق ا"مـان�ها را مـحك مى�زنـد و روشن است كـه

ا"مان، در طرح�هاى كوچك و برنامه�هاى خرد  زندگى منى�گنجد:
شــد نشــان صـدق ا"ـمـان اى جــوان
گــر نـشــد ا"مـــان تو اى جــان چـن�ن
هر كـه اندر كـار تو شـد مـرگ�دوست
چون كراهت رفت آن خود مرگ ن�ست
چون كــراهت رفـت مــردن نفع شــد

مـولوى در اب�ـات باال سـخن از «نفع مـردن» مى�گـو"د. در جا"ـى د"گر با كنار هم نهـادن "ك
اصل عـقـالنى و "ك آ"هÏ قـرآنى، هالكت را ن�ـز از مـعناى مـرگ ب�ـرون مى�برد. سـعى او در اب�ـات

باال، ب�رون كردن كراهت از معناى مرگ بود و اكنون هم�ن كار را با «هالكت» مى�كند:
آن كه مردن پ�ش چشمش تهلكه است

آنك آ"ـد خــوش تـو را مـــرگ اندر آن
ن�ــست كــامـل رو بجــو اكــمــال د"ن
بر دل تـو بى�كـــراهت دوسـت اوست
صورت مـرگست و نُقـالن كردنى است
پس درست آ"د كــه مـردن دفع شـد١٥

امـــر «التلـقـــوا» بگ�ـــرد او بـه دست
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خداوند در سورهÏ بقره مى�فرما"ـد: «والتُلقوا بِأ"د"كُم إلى التَهلُكَه؛١٦ «م�فكنـ�د خو"ش را به
دست خـود در هالكت». فـضـا"ى كـه بـ�ت باال از مـثنوى تول�ـد مى�كنـد ا"ن نتـ�ـجـه را مى�دهد كـه
مـرگ، هالكت ن�ست؛ ز"ـرا اگر چن�ن بود، با"ـد بتوان از آن گـر"خت. حـال آن كه گـر"خنت از آن

سودى ندارد:
اگر چـرخ گردون كشـد ز"ن تو             سراجنام خشت است بال�ن تو١٧

ـه خود را در هالكت ن�ندازند، بد"ن�معناست كه مؤمنان وقتى خداوند از مؤمنان مى�خواهد ك
مى�توانند از آنچه فى�الواقع هالكت است بگر"زند؛ ز"را نهى از آنچه ب�ـرون از اراده و اخت�ار انسان
است، معنا دارد. اما چون منى�توان از مرگ گـر"خت، پس منى�توان از آن نهى كرد. بنابرا"ن مرگ
منى�تواند تهلكه باشـد؛ وگرنه  با"د نهى و گـر"ز از آن ممكن باشد. از ا"ن همه مـى�توان در"افت كه
ـا"د از آن كراهت داشت؛ بلكه  زندگى با دست كم نزد مولوى، مـرگ هالكت ن�ست و همچن�ن نب
ـال مى�رود. از ا"ن�روست كه خداوند، بدرقهÏ مرگ آغاز مى�شود و ن�ـز در نها"ت، همو را به استقب

"هود"ان مد"نه را به محك مرگ مى�آزما"د.
ـ�ان دوستى با خدا نقل مى�كند. در ا"ن دعاوى، در سورهÏ مائده ن�ز، دعوى د"گرى را از مدع
عده�اى  زندگى را در بهتر"ن وضع و موقع�ت (بهشت) مِلك طِلق خود مى�دانند. پاسخ خداوند به
آنان، ا"ن است كـه اگر  زندگى در بـهشت را مى�پسند"د و حق خـود مى�دان�ـد، چرا سراغ مـرگ را
منى�گــ�ـر"د؟ آ"اتى ا"ـن چن�ن كــه متنّاى مـرگ و مــرگ دوسـتى را مــالك  صـدق و كــذب گـفــتـار
ـه�اند، در قرآن فراوان است و باز مى�توان منونه�ها"ى آورد كـه در همهÏ آنها، م�ـان صداقت و انگاشت

مرگ�دوستى، رابطه�اى عم�ق و استوار است.
در تصـو"ر و تابلو"ى كـه عـارفان اسـالمى، ترسـ�م مى�كنند، مـرگ و  زندگى، آدمى را از دو
سـو محـاصره كـرده�اند و ه�چ مـوجود زنده�اى را از آن دو گـر"زى ن�ـست. آن چنان كه ورود مـا به
Ïـرون از دا"ره�زندگـانى ا"ن جهـانى به اخـت�ـار ما نبـوده است، داخل شـدن به ح�ـات جـاودانى ن�ز ب
اخت�ارات و ارادهÏ ماست. ابوسع�د ابواخل�ر، مرگ و  زندگى را به لشكر"انى مانند مى�كند كه راه را

از پ�ش و پس، بر آدمى بسته�اند و او را مجالى جز تردّد م�ان آن دو ن�ست:
القصّه پىِ شكستِ مـا بسته صفى             مرگ از طرفى و  زندگى از طرفى

ا"ن دو سدّ سكندر را نه مى�توان شكست و نه مى�توان ناد"ده گرفت؛ ولى مى�توان "كى را در
پاى د"گرى قـربان كـرد. بـد"ن مـعنا كـه دادِ "كى را داد و بر د"گرى بـ�ـداد كـرد. امـا همـانان به مـا
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آمـوخـته�اند كـه ا"ن دو چنان پ�ـوندى با "كـد"گر دارند و چنان آغـوش در آغـوش هم گشـوده�اند كـه
ـا مى�توان از "كى به د"گرى نقب زد و شناخت بى�مهـرى به "كى، جفا به د"گرى است. از هم�ن�ج
د"گرى را، سـرمـا"هÏ مـعـرفت، براى آن "ـكى كـرد. مـوقـوف بودن شناخت  زندگـى، بر شناخت
مـرگ، از باب «شناخت اضـداد به "كد"گر» ن�ـست؛ كه ا"ن دو ه�ـچ�گونه ضـد"ت "ا تنافـرى با هم
ندارند و "كى جاى را بر د"گرى تنـگ نكرده است؛ بلكه ا"ن دو ادامهÏ هم و هر"ك مرحله�اى براى
د"گرى است. ولى بـه قطع شناخت آن دو بر هم تـوقo دارد و تا مـرگ، دانسـتـه نـشـود،  زندگى
ـنها با هم�ن نگاه است كه  زندگى، همهÏ طرح ح�ات حق�قتِ خود را آشكار منى�كند. و بالعكس، ت

جاودان را پوشش مى�دهد و دامنه�هاى آن تا ابداالباد مى�گسترد.
راه عــــــــدم١٨ را نـپــــــــسنـد"ـده�اى

مـولوى، فـسحـت و وسعت  زنـدگى ا"ن جـهانى را در مـقـا"سـه با  زندگى شگفـتى كـه در آن
سـوى د"وار مـرگ، انتظار انسـان را مى�كـشـد، همـچـون تناسب  زندگى جن�ـنى با  زندگى دن�ـا"ى
مى�داند. در جا"ى از مـثنوى، با جن�ن سخـن مى�گو"د و از او مى�خواهد كـه هرچه زودتر، زهدان
مـادر را رها كند؛ اما جـن�ن به آنچه دارد و بـه آنچه بر او مى�گـذرد، راضى�تر است. مى�گـو"د: در
ب�ـرون از ا"ن فــضـاى تنگ و تار"ك كـه در آن جــز خـون منى�آشـامى، جـهــانى است بزرگ و پر از
مـ�وه�هاى خـوش�طعم و سـرشار از رنگ�ها و صـداها. مى�گو"ـد: آجنا تو را مـجال آن است كـه راه
روى، گام زنى، دست�افشانى و از نو  زندگى كنى. مى�گـو"د: آجنا گاه روز است و گاه شب. اما
اكنون تو جـز شب منى�ب�نى، جـز خون منى�آشـامى و باالتر از س�ـاهى، رنگى منى�شناسى. سـپس،

انكار جن�ن را همچون انكار كسانى مى�خواند كه خبرهاى انب�ا را از آن جهان انكار مى�كردند.
گـــر جـن�ن را كس بـگفـــتـى در رحم
"ك زمــ�ن خــرّمـى با عــرض و طول
كـــــــوه�هـا و بـحـــــــرهـا و دشت�هـا
آســــمــــانـى بس بلـند و پُـر ضــــ�ــــا
در صـــفـت نا"د عــــجـــا"ـب�هاى آن
او به حـكم حــــال خــــود منكـر بُدى

ا"ن�گـونه سـفـارش�ها و توجـه دادن�هـا به آن جـهـان، براى آن نبـوده است كـه آدمـ�ـان، دل از
زندگى حاضر بكَنند و آن را به چ�زى نگ�ـرند. ب�شتر"ن فا"دهÏ ا"ن�گونه هشدارها و نه�ب�ها به نفس

زان كـــه بـه چشم دگــــران د"ده�اى١٩

هسـت ب�ــــرون عـــاَلـمى بـس منتـظم
اندرو صـــد نعــمـت و چند"ن اُكـــول
بوســـــتـــــان�ها بـاغ�ها و كـــــشـت�ها
آفــتــاب و مـاهـتــاب و صـد سُــهــا…
تو در ا"ن ظلمت چه�اى در امـتـحـان؟
ز"ن رسالت، مُعـرض و كافر شدى٢٠…
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و ظرف�ت�هاى انسان باز مى�گردد؛ ز"را آن كه دانست  زندگى حاضـر، چه پ�ش�نه و عقبه�اى دارد و
تا كجا دامن خـواهد كش�د، در تدب�ر منزل و س�ـاست مُدُن، ش�وه�اى د"گر به كار مى�گـ�رد و هم�ن
ح�ات موقت و محدود را، ژرفا و معنا"ى د"گر مى�دهد. عارفان اسالمى، هم�شه متهم به گر"ز از
 زندگى و بى�تـوجـهى به «اكنون» بـودند؛ امـا آنان كـه ا"ـن پهنهÏ درازدامن را از سـر بصــ�ـرت مـرور
كـرده�اند، ن�ك مـى�دانند كـه ا"ن طا"فـه در غنـ�ـمت شـمـردنِ دم و اكنون�گـرا"ـى، سـر حلقـهÏ رندان

جهان�اند. با ا"ن تفاوت كه  زندگى را تا آن سوى مرزهاى مردن ن�ز دنبال مى�كنند.
استدالل حافظ ن�ز هم�ن است كه اگر  زندگى در بهشت مطلوب و پسند"ده است، پس شب�ه
ـ�ن حكم را دارد. اگر بهشت جاى برخوردارى است، نبا"د برخـوردارى را متهم آن ن�ز در دن�ا هم
كرد و در مقا"سهÏ آن با خوددارى، حكم به مرجـوح�ت آن داد؛ ز"را "ك بام را دو هوا ن�ست و "ك

شام را اگر هم دو صبح باشد، "كى كاذب است و د"گرى صادق:
ز مـ�ـوه�هاى بهـشــتى چه ذوق در"ابد

او هرگاه كه به "اد مرگ مى�افتد، نت�ـجه منى�گ�رد كه پس  زندگى حرام است و با"د به آخرتش
تبع�د كرد. اگر از پسِ امروز، فردا"ى هست، و آن فردا ن�ز موعد د"دار است و برخوردارى، پس

امروز ن�ز با"د چون فردا ز"ست و "كى را هز"نهÏ د"گرى نكرد:
ـ نوبهار است در آن كوش كه خوشدل باشى
ـ آخراالمر گِل كوزه�گران خواهى شد

حكا"ت امروز و فردا، نزد آنان، حكا"ت نقد و نس�ه ن�ست كه كسى از زبان خ�ام بگو"د:
تو ا"ن نقد بگ�ر و دست از آن نس�ه بردار

حكا"ت دو نقـد است كـه اگـر "كى درهم است، د"ـگرى د"نار است و اگـر "كى سـ�م است،
د"گرى زر. از  زندگى با"ـد لذت برد و دانست كـه آدمى براى لذت بردن از مـا"هÏ نقـد زمـان ن�ـاز به

ضمان دارد. آخرت، ضامنِ دن�است و دن�ا مقدمهÏ واجب آن.
اى دل ار عشرت امـروز به فردا فكنى

ا"ن�گونه توص�ه�ها، از نوع خوشباشى�هاى رندان د"ن�گر"ز ن�ست؛ نه�بى است به آنان كه  زندگى
ـبت آخرت، دن�ا را از نظر آنان انداخـته است. آرى؛ فقـط آنان قادر به متتِع �را كوچك مى�شـمارند و ه
حق�قى از ط�بات دن�ا و  زندگى حاضر هستند كه دو سرِ دو حلقهÏ هستى را به "كد"گر پ�وسته مى�ب�نند:

دو ســـــــر دو حـلـقـــــــهÏ هـســــــتـى

هر آن كه س�ب زنخدان شاهدى نگز"د

ورنه بس گل بدمد باز و تو در گل باشى
حـال�ا فـكر سبـو كن كـه پر از باده كنى

كاواز دُهُل شن�دن از دور خوش است

ما"هÏ نقد بقـا را كه ضـمان خـواهد شد

به�حـــقـــ�ــقت، تـو به هم پ�ـــوســـتى
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انسان معاصر، عادت كرده است كه چندان به علت�هاى غا"ى ن�ند"شد و تا مى�تواند از علل فاعلى
و "ا مـادى و صـورى بپـرسد.  عـلت�هاى غا"ـى، در حال حـذف شـدن از  زندگى فكرى و جـهـاِن
اند"شگـى بشـرند؛ ز"را به كــار او در سـاخت و سـاز دن�ــاى مـدرن منى�آ"د. «چرا انســان هست»،
چندان اهمــ�ت ندارد؛ امـا ا"نـكه چگونه با"د باشــد، در نظرش بســ�ـار مـهم است! حــال آنكه در
اند"شـه�هاى شـرقى و د"نى، به�و"ژه به قـرائتِ عـرفـانى آنهـا، همـه چ�ز از غـا"ت شـروع مى�شـود؛
اگـرچه غا"ت، خـود در انتـهـا قرار مى�گـ�ـرد. نظامى، قـاف�ـه را در شـعر، در چن�ـن وضعى نشـان
مى�دهد. به گفتهÏ او و هر شعر�آشناى د"گرى، قاف�ه اگرچه در پا"ان ب�ت مى�آ"د، اما همهÏ ب�ت براى
آن بسته شده است؛ "عنى شاعر، ب�ت را طورى مد"ر"ت مى�كند كه قاف�ه در جاى خود قرار گ�رد و
اگـرچه در پا"ان مـى�آ"د، امـا همـهÏ كلمـات بـ�ت براى آن�اند كـه او ب�ـا"د و در جــاى خـود، خـوش

بنش�ند. بنابرا"ن، قاف�ه كه جاى آن آخر ب�ت است، از اول ب�ت حضورى قاهرانه دارد:
اول بــ�ـت ار چــه بـه نــام تــو بـســت

متام علل غا"ى و "ا هرچه كـه به نظر مى�آ"د پا"انه باشد، چن�ن وضـعى دارد؛ از جمله حكا"ت
ـانى. مولوى در اب�ات بس�ارى از مثنوى و د"وان مرگ و  زندگى در آثار و افكار مصنفان متون عرف

غزل�اتش، مرگ را در  زندگى و  زندگى را در مرگ د"ده است:
آزمــودم مـــرگ من در  زندگـى است
اُقــــــتلـونـى اقـــــتـلونـى "ـا ثقــــــات

و آن را حــتى هد"ه�اى مى�داند كــه خــداوند، راز آن را بر اصــحـاب مــعــرفت و صــاحـبــان
اند"شه�هاى بار"ك گشوده است. وى براى روشن�تر شدن سخن خود، مرگ را به وس�له�اى مانند

مى�كند كه زرگران با آن، ع�ار طال را مى�سنجند؛ "عنى گاز:
مرگ هد"ه است بر اصحاب راز

ـردن مرگ به شكسنت س�ب و انار است. م�وه را غا"تى مطلوب�تر از تشب�ه گو"اتر او، مانند ك
آن ن�ست كه بشكنند و بـخورند؛ تا از ا"ن رهگذر جزئى از وجود انسان شـود. ا"ن تبد"ل و حتول،
زندگى نباتى او را به حـ�ات ح�وانـى راه مى�دهد. انسان را ن�ز نها"ـتى شا"سته�تر از آن ن�ـست كه در

زندگى خاكى خود روح افالكى بدمد و ا"ن قطره را آمادهÏ پ�وسنت به در"ا كند:
كـشـنت و مُـردن كـه بر نـقش تن است

نام تو چون قــافــ�ـه آخــر نشــست٢١

چون رهم ز"ن  زندگى، پا"ندگى است
إن فى قــتلـى حــ�ــاتًا فى حــ�ــات٢٢

زّر خـالص را چه نقـصان است گـاز٢٣

چون انار و س�ب را بشكسنت است٢٤
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سپس حـرف دل كسانى را مى�گـو"د كه مرگ را «فـوت» مى�انگارند؛ نه وفات كـه ارتقاست،
نه ارتفاع:

آن "كى مى�گفت خـوش بودى جهان
Ïشتر دوست مى�دارد، همه�پاسخ مولوى به ا"ن اند"شهÏ سطحى كه «جهانِ بى�مرگ و م�ر» را ب

جهان�ب�نى او را در موضوع مرگ و  زندگى روشن مى�كند:
آن دگــر گـفت ار نبــودى مــرگ ه�چ

ز"را، در هنگام مـرگ، آنچه اتفـاق مى�افتـد نوعى جهشِ كـ�هـانى است كه شـامل عمـده�تر"ن
�ـرات ب�ولوژ"ك ن�ـز مى�شـود. بنابرا"ن «فوت» ن�ـست، وفـات "ا بازپس دادنِ امانتى است كـه�تغـ

زمانِ استرداد آن فرا�رس�ده است. حافظ ا"ن بازپس�دهى را بهتر از همگان گفته است:
ا"ن جان عار"ت كه به حافظ سپرد دوست

بد"ن ترت�ب، حادثهÏ مرگ، از نوع مـعامالت و دادوسـتدها"ى است كه گـر"زگاهى براى آنان
ن�ست.

برخى، اعتـقاد به ح�ات پس از مـرگ را، حتى اساسى�تر از اعـتقاد به خدا دانسـته�اند.٢٧ اگر
چن�ن باشـد، شـا"د بدان�رو است كه خـداوند بدون چن�ن حـ�ـات جاودانه�اى بـراى انسان، عـدمى
مـسـاوى با وجود دارد، "ـا وجودى مـسـاوى با عـدم. "عنى بود و نبـودش، فـقط براى همـ�ن چند
روزى است كه مى�خـور"م و مى�آشامـ�م. حشر، "ـا شروع  زندگى مجـدد كه به واقع جتـد"د فراش
است، سـرّ  زندگى پر�مشـقت ا"ن جهـانى را بازگو مى�كند. مـردمى كه چشمِ باور خـود را بر روى
حـ�ـات جــاودانه مى�بندند، منى�توانـند ا"ن همـه رجنى را كـه در ا"ن  زنـدگى مى�ب�نند "ا مـى�كـشند،

در"ابند. مرگ، سرّ  زندگى است و حشر، سرّ مرگ:
حـشر تو گـو"د كـه سـرّ مرگ چ�ـست

øìU| ¯d� È«dÐ vÖb½“ 

ن�ـچـه، معـتـقد بـود كه «در آدمى، عـ�ـبى اسـاسى وجود دارد.» ز"ـرا برخالف جـانداران د"گر كـه
هر"ك، مطابق نوع ثـابت خود به كـمـال رسـ�ـده است، آدمى هنوز «جـانورى معـ�ّن» ن�ـست. امـا
همـ�ن كمـال�ن�ـافتگى، به او فـرصـتى بى�مانند مى�دهد و هـزار راه پ�ش پاى او مى�گذارد. امـا براى
دست "افنت به عــالى�تر"ن مـراتب، با"ـد بن�ـادى�تر"ن تغــ�ـ�ـرات را در خـود بدهد "ا بـپـذ"رد، و چه

گــر نبـودى پاى مــرگ اندر مـ�ــان٢٥

كَـــهْ ن�ـــرز"ـدى جـــهـــاِن پ�چ پـ�چ٢٦

روزى رخش ببــ�نم و تسلـ�م وى كنم

مـ�ـوه�هـا گـو"ند سـّر برگ چـ�ـست٢٨



±∑
µ¨

Â—
UN

Ç
 Ë

 Âu
Ý

 Á—
UL

ý
Ø

r²
A

¼ 
‰U

Ý
Ø

d
E

½
 Ë

 b
I
½

تغـ�ـ�ـرى اساسى�تـر از مرگِ تن و تـعو"ض قـالب كـهن و جـا"گز"نى كـالبـد و جـهـان نو؟٢٩ به قول
مولوى، وقـتى آدمى، «جمله ا"ن سـو"ى» بود، حق ندارد از «آن سو» دم زند، و تا «مـرگ» پا پ�ش
نگذارد، نوار ا"ن سو"ى بودن آدمى، پاره نشده است. پس سخنان علمى و حتى د"نى ما دربارهÏ آن

سوى جهان خاكى، نوعى گپ زدن است كه نبا"د هنرش دانست:
جـمله ا"ن سـو"ى، از آن سو دم مـزن
خــــود هـنر دان د"دن آتـشْ عــــ�ــــان

آنچـه پر�روشن است، وامـدارى  زندگى در حقـ�ـقت خود، بـه مرگ است. ا"ن وامـدارى را
پ�ـشـتر به وامـدارى جـمله براى مـعنادارى به نقطه، تشـبـ�ه كـرده بود"م و اكنون مى�تـوان افزود كـه
زندگى در پ�دا كردن سمت�وسو و حتى رنگ و بوى خـود، چنان محتاج تفس�رى روشن و واقع�منا
از مرگ است كه گو"ى ما براى مرگ،  زندگى مى�كن�م و "ا به قول فردوسى: «ز مادر همه مرگ را
زاده�ا"م». بس�ارند از ف�لسوفان جد"د و قـد"م كه ه�چ ربطى م�ان  زندگى و معنادارى آن به مرگ و
حوادث پس از آن منى�ب�نند؛ اما حتى صاحب شاعرانه�تر"ن اند"شه�ها، مانند تولستوى و "ا صاحب
بى�رحم�تر"ن افكـار فلسـفى، مـانند شـوپنهـاور، مـعـتقـدند كـه اگـر مـرگ نبـود، حـداقل سـؤال از
معنادارى  زندگى، بى�وجه و پا"ه بود. آنـان كه در پى تفس�ر و معنابخـشى به  زندگى هستند، ه�چ
راه و چاره�اى ندارند جـز آنكه ا"ن مـوهبـت بزرگ الهى ("ا طبـ�ـعى) را در سـا"ه�سـار مـرگ ببـ�نند؛

وگرنه  زندگى را كالبدى ب�ش نخواهند "افت كه بى�عمر هم مى�توان با او ز"ست:
بى�عمر زنده�ام من و ا"ن بس عجب مدار

در پا"ان ا"ن مـختصـر، بى�جا ن�ـست اگر "ادآور شوم كـه در م�ـان بزرگان ا"ن سرزمـ�ن، ه�چ
گو"ندهÏ بزرگى به�سانِ حـافظ، قادر به تفـس�ر  زنـدگى از رهگذر مرگ نبوده است. د"ـگران "ا فقط
زندگى را "افته�اند و "ا تنها مرگ را د"ده�اند. د"وان حافظ، مـعجون و مجموعى است از همهÏ آنچه
ـاى  زندگى است: غم، شادى، خوشى، حـسرت، خشم، لذت، اند"شه، انتـقام، ترحم، اقتض
ـ�زى، مردم�گر"زى و…. برخى به هم�ن د"ندارى، الابالى�گرى، عشق، حكمت، جتربه، مردم�آم
جهت، د"وان حافظ را سخنگوى وجدان و عقلِ جمعى ا"ران�ان دانسته�اند؛ ز"را همهÏ آنچه اقتضاى

 زندگى انسان�هاى معمولى است، در آن ردپا"ى دارد و اثرى و خبرى.
بناى نخست ا"ن قلم، آن بود كه ا"ن مـقاله را در نها"ت به سمت تفسـ�رهاى حافظ از  زندگى
بكشـاند؛ امـا مـقـدمـهÏ ابن�خلدونى آن، چنان شـد كـه كـار از دست رفت. همـهÏ آنچـه ا"ن نوشـتـار

چون ندارى مرگ، هـرزه جان مكن٣٠
نـى گـپ دَلَّ علـى الـنّـاِر دُخــــــــان٣١

روز فـراق را كـه نهـد در شـمـار عـمـر
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ـب�ت آن بود، ن�از معنادارى  زندگى به ژرف�اند"شى دربارهÏ مرگ است. مرگ، �ن و تث�عهده�دار تب
نقشهÏ ح�ـات انسانى را وسعـت مى�بخشد و چنان مى�كند كـه مى�توان بر ا"ن تودهÏ خاك، كاخى بنا
كـرد؛ وگـرنه حق با همـهÏ آنان است كـه پوچ مى�اند"شند و خـود مى�كـشند و مـتـاع  زندگى در بازاِر
جمـعه مى�جو"ند. بد"ن�رو است كه خـداوند از مدع�ـان دوستى با خود و از آنان كه خـوشا"ندتر"ن
زندگى را نص�ب خود مى�دانند، مى�خواهد كه مرگ را دوست داشته باشند. و اگر نتوانند به مرگ
Ïـز نشناخـته�انـد. به گفـتـه�ب�ند"شند و آن را متـنّا كنند، حـق�ـقت  زندگى و عـاقـبت خـوشـا"ند آن را ن

حافظ، جان گوهرى است كه با"د فدا  كرد تا به كار آ"د:
گـــر نـثـــار قــــدم "ار گــــرامى نكـنم

ا"ن مـحكِ صدق و راسـتى را خداوند در سـورهÏ جـمعـه باز گـفت، و شرح مـولوى و تفـس�ـر
ابوالفتوح را از آن، به حسن ختامى باز مى�گو"�م:

من ن�م سگ، ش�ر حقم، حق�پرست
شــ�ــر دنـ�ــا جــو"د اشـكارى و برگ
چون كـه اندر مـرگ بـ�ند صـد وجـود
شــد هواى مــرگ، طـوق صــادقــان
در نُبـى فــرمـــود كـــاى قـــوم "هـــود
همـــچنـان كـــه آرزوى ســود هـست

متناى مرگ كن�د اگـر راست�گو"�د در ا"ن دعوى براى آنكه مرگ باشد كـه شما را به
Ïسراى ثواب رساند و آن�كس كه ا"ن دعوى كند و راستگو باشد در ا"ن دعوى، همه
متنّاى او آن باشد كه از ا"ن زندان بجهد و بدان راحت پـ�وندد؛ چنان كه ام�راملؤمن�ن
على(ع) گفـت: «والله الاُبالى وَقَعَ املوت علىَّ ام وَقَعتُ على املوت» [= سـوگند به
خدا مرا ب�مى ن�ست كه مـرگ برمى�آ"د "ا من او را] و چون آن ضربت رس�د او را كه
دانست از دن�ا خواهد رفت، گفت: «فُزتُ بِرَبّ الكعبة» "عنى: ظفر "افتم به خداى

كعبه. براى آنكه به�"ق�ن بود كه چگونه مى�رود و به كجا مى�رود.٣٣

∫U¼ÅXýu½ÅvÄ

١. مولوى، د	وان شمس.
٢. همان، تصح�ح فروزانفر، ج٢، ص١٦٤ (انتشارات ام�ركب�ر)

گــوهر جـانِ به چـه كـار دگــرم باز آ"د

ش�ـر حق آن است كز صـورت برست
شـــ�ــر مـــوال جــو"د آزادى و مـــرگ
همــــچـــو پروانـه بســـوزانـد وجـــود
كـه جـهـودان را بُد ا"ـن دم، امـتـحـان
صـادقـان را مـرگ بـاشـد گنج و سـود
آرزوى مـــــرگ بر دل زان بِـهْ است٣٢
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٣. مثنوى، دفتر سوم، ب�ت٤٢٤٧: تو ز قرآن اى پس ظاهر مب�ن…
٤. ر.ك: رضا اكبرى، جاودانگى، مركز مطالعات و حتق�قات اسالمى، ص٩.

٥. د"وان شمس.
.٤٢ Ïزمر(٣٩) آ"ه Ï٦. سوره

٧. ر.ك: تفس�ر ابوالفتوح رازى، تصح�ح شعرانى، ج٩، ص٤٠٥.
٨. مثنوى معنوى، تصح�ح ن�كلسون، دفتر اول، اب�ات٩٥ـ�٣٨٨.

٩. ر.ك: جان مك كوارى، اله�ات اگز	ستانس�ال�ستى، ترجمهÏ مهدى دشت بزرگى، ص١٦٣.
١٠. ا"ن سخن به اپ�كور (٣٢٤ـ٢٧٠هـ.ق) منسوب است.

١١. د	وان شمس، تصح�ح فروزانفر، ج٢، ص١٦٤.
١٢. سورهÏ جمعه، آ"هÏ �٦ـ�٨.

١٣. همان.
١٤. ترجمه از س�د جعفر شه�دى (شرح مثنوى، ج٤، ص٢٩١).

١٥. مثنوى، دفتر سوم، اب�ات ١٣ـ٤٦٠٩.
.١٩٥ Ï١٦. بقره، آ"ه

١٧. فردوسى.
١٨. عدم، در شعر فارسى گاه به معناى مرگ و جهانِ پس از آن به كار مى�رود.

١٩. نظامى، مخزن'االسرار، گز"دهÏ آ"تى، ص١٦٤.
٢٠. مثنوى، دفتر سوم، اب�ات�٦٠ـ٥٣.

٢١. نظامى، مخزن'االسرار، فى نعت رسول�الله(ص).
٢٢. مثنوى، دفتر دوم، اب�ات٩ـ�٣٨٣٨.

٢٣. همان، دفتر چهارم، ب�ت١٦٨١.
٢٤. همان، دفتر اول، ب�ت٧٠٧.

٢٥. مثنوى، دفتر پنجم، اب�ات١٧٦٠.
٢٦. همان، ب�ت١٧٦١.

٢٧. عقل و اعتقاد د	نى، ص٣١٩.

٢٨. همان، دفتر دوم، ب�ت١٨٢٥.
�ر و تخل�ص.�٢٩. ر.ك: كارل "اسپرس، ن�چه و مس�ح�ت، ترجمهÏ عزت�الله فوالدوند، ص١٢٠، با اندكى تغ

٣٠. مثنوى، دفتر سوم، اب�ات٧١٦.
٣١. همان، دفتر ششم، ب�ت٢٥٠٥.

٣٢. مثنوى، دفتر اول، اب�ات�٦٩ـ٣٩٦٤.
٣٣. تفس�ر ابوالفتوح رازى، ذ"ل آ"هÏ ٦ سورهÏ جمعه.


