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چکیده:
چکیده:
یكی از مسائلی كه همواره ،بشر را رنج داده ،مسئلۀ مرگ و پایان یافتن زندگی است .خداوند در
قرآن كریم ،مرگ را همچون زندگی ،خلقت و آفرینش میخواند .و پيامبر اسالم(ص) مرگ را
انتقال از عالمی به عالم دیگر میداند.
و موال علی(ع) انس و اشتياقش را به مرگ ،بيش از عالقۀ كودك به پستان مادر دانسته اسـت و
به همين سبب وقتی پس از شصت و سه سال مجاهدت و عبودیت و تالش بی وقفه و تحمّل
رنجها در راه حق در مسجد كوفه ،شمشير خوارج ،فرقش را میشكافد ؛ فریاد بر میآورد كه «فزت
وربّ الكعبه».
امام حسين(ع) در واپسين لحظات عمر در روز عاشورا ،مرگ را پلی دانست كه مؤمنان را از كنارۀ
سختیها و دشواريها به ساحل سعادتها و نعمتهاي جاوید منتقل میكند وعبور دهندۀ كافران
به سوي جهنّم و عذاب است .اصحاب این بزرگواران نيز مرگ را واقعيّت با عظمتی میپندارند كه
آنان را از زندان طبيعت و محدودیتهاي جهان حس و رنگ ،رها ساخته در عالم ملكوت به جوار
رحمت حق میرساند.
لغت شناسان« ،مرگ» [در پهلوي  margو اوستا  … ،mahrkaاز ریشه  ]marرا باطل شدن
قوّت حيوانی وحرارت غریزي ،فناي حيات ونيست شدن زندگانی ،موت ،وفات ،اجل و از گيتی
رفتن معنی كرده و براي آن مترادفهاي فراوانی بيان كردهاند.
 1دانشجوي دورۀ دكتري رشتۀ زبان و ادبيات فارسی،گرایش ادبيات عرفانی دانشگاه فردوسی مشهد
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جالل الدین محمد معروف به مولوي ،شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم هجري ،مرگ و مترادفّات
آن را صدها بار در مثنوي بيست و شش هزار بيتیاش به كار برده است .در این پژوهش از روش
توصيفی با جستجوي كتابخانه اي در مثنوي بخصوص شرحهاي شارحانی همچون فروزانفر،
شهيدي ،استعالمی ،محمد تقی جعفري و  ،...استفاده كردهام تا واژههایی همچون مرگ ،موت ،فنا،
اجل ،جسم ،روان ،انسان ،خواب ،مشتقّات و هم خانوادههاي آنها را بيابم و با توجّه به ویژگیهاي
مشترك به پنج گروه:
الف :چگونگی و حقيقت مرگ
ب :شباهت خواب ومرگ
ج :شيوههاي بی نهایت مرگ
د :اجتناب ناپذیري مرگ
ه)وضعيت انسان بعد از مرگ؛
دسته بندي نمایم و در بارۀ هر یک توضيح دهم.
کلید واژه ها :مرگ ،فنا ،اجل ،جسم ،روان ،انسان ،خواب.
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مقدّمه :
لغت شناسان« ،مرگ» [در پهلوي  margو اوستا  … ،mahrkaاز ریشه  *]marرا باطل شدن
قوّت حيوانی وحرارت غریزي ،فناي حيات ونيست شدن زندگانی ،موت ،وفات ،اجل و از گيتی
رفتن معنی كرده و براي آن مترادفهاي فراوانی نظير درگذشت ،فوت ،كام ،هوش ،منيت ،ميتت،
ابویحيی ،اجل ،ام البلبال ،ام الحنين ،ام الدهيم ،ام الرقوب،ام قسطل ،موت ،نائمه ،قيط ،واقعه ،وزوز،
وفاۀ و یقين گفته اند.1
یكی از مسائلی كه همواره ،بشر را رنج داده ،مسئلۀ مرگ و پایان یافتن زندگی است .خداوند در
قرآن كریم ،مرگ را همچون زندگی ،خلقت و آفرینش میخواند .و پيامبر اسالم(ص) مرگ را
انتقال از عالمی به عالم دیگر میداند.
و موال علی(ع) انس و اشتياقش را به مرگ بيش از عالقۀ كودك به پستان مادر دانسته اسـت 2و
به همين سبب وقتی پس از شصت و سه سال مجاهدت و عبودیت و تالش بی وقفه و تحمّل
رنجها در راه حق در مسجد كوفه ،شمشير خوارج ،فرقش را میشكافد ؛ فریاد بر میآورد كه «فزت
وربّ

الكعبه3

امام حسين(ع) در واپسين لحظات عمر در روز عاشورا ،مرگ را پلی دانست كه مؤمنان را از كنارۀ
سختیها و دشواريها به ساحل سعادتها و نعمتهاي جاوید منتقل میكند وعبور دهندۀ كافران
به سوي جهنّم و عذاب است  .4اصحاب این بزرگواران نيز مرگ را واقعيّت با عظمتی میپندارند كه
آنان را از زندان طبيعت و محدودیتهاي جهان حس و رنگ ،رها ساخته در عالم ملكوت به جوار
رحمت حق میرساند.
«كازانتزاكيس» شاعر حماسه پرداز یونانی عصرما ،كسی كه «اودیسۀ نو» را آفریده است؛ این
گونه از مرگ میگوید« :مردي سالها در مسير شطّی شناكنان فرود میآمد؛ ناگاه احساس كرد كه
به آبشاري رسيده است و همين دم است كه آب او را به كام خود فرو برد .بازوان خود را صليب وار
* -یادداشت هاي دكتر محمد معين در حاشيه برهان قاطع -ص  -1995جلد چهارم -اميركبير -تهران.1357 -
 -1دهخدا -علی اكبرـ لغت نامه ـ حرف «م»زیر كلمه «مرگ».
 -2نهج البالغه -خطبه -5واهلل البن ابيطالب انس بالموت من الطفل بندي امه.
 -3اصول كافی -جلد -2ص.344
 -4همان ص367
 -5كازانتزاتيس -مقدمه كتاب مسيح باز مصلوب -ترجمه محمد قاضی -ص7
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در هم انداخت و به آواز خواندن پرداخت .این برترین قلّهاي است كه انسان میتواند به آن
برسد»5.

و شاید با چنين دیدي است كه ترس از مرگ و نگرانی از نيستی جسمانی در آثار و افكار متفكّران
مسلمان ما ،كمتر راه یافته است و تنها آنان كه مرگ را به منزلۀ تباهی انسان میدانند؛ سخت از
آن هراس دارند و آنرا تلخ ترین واقعيّت حيات میشناسند .شكایت هایی كه عدّهاي از نویسندگان و
شعرا از نظام مرگ و زندگی كرده اند؛ همگی نشانگر هراس و نگرانی آنها از مرگ و تلخی آن
است.
نمونۀ چنين طرز فكري را در رباعيّات منسوب به خيّام میتوان یافت:
تركيب پيالهاي كه در هم پيوست

بشكستن آن روا نمیدارد مست

چندین قد سرو نازنين و سر و دست ازبهرچه ساخت وز براي چه

شكست!1

اینان میاندیشند :اكنون كه بنا را بر مردن و رفتن گذاشتهاند و ما بدون اختيار آمده ایم؛ این اندازه
از ما ساخته است كه نگذاریم این بيهودگی ادامه یابد و به این ترتيب احساس سرگشتگی و پوچی
و در نتيجه فكر خودكشی ،آنان را آشفته و پریشان میكند:
گر آمدنم به خو د بدي نامدمی ور نيز شدن به من بدي ،كی شدمی
به زان نبدي كه اندرین دیر خراب نه آمدمی ،نه شدمی ،نه بدمی!2
و «لرمانتوف» روسی نيز بر مرگ و پوچی زندگی ،اشک میریزد« :با دیدگان فرو بسته ،لب بر
جام زندگی نهاده ،اشک سوزان بر كنارۀ زرّین آن فرو میریزیم امّا روزي فرا میرسد كه دست
مرگ ،نقاب از دیدگان ما بر میدارد و هر آنچه را كه در زندگانی مورد عالقۀ ما بوده از ما میگيرد؛
فقط آن وقت میفهميم كه جام زندگی از اوّل خالی بوده و ما از روز نخست از این جام باده ،جز
بادۀ خيال ننوشيده ایم».3
در این ابيات كه بعضی به بابا افضل كاشانی نسبت داده اند؛ گوینده بر آن بوده است كه جوابی به
رباعی خيّام دهد:
 -1خيام -رباعيات -به سعی محمد علی فروغی
 -2خيام -رباعيات -به سعی محمد علی فروغی
 -3جعفري محمد تقی -نقد و تحليل مثنوي مولوي -جلد چهاردهم -ص374
 -4بابا افضل كاشانی -رباعيات -به سعی سعيد نفيسی
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از آب حيــات ،صـورت آدم بست

تا گوهـر جان در صــدف تن پيوست

بر طرف كله گوشۀ سلطان

گوهر چو تمام شد ،صدف چون بشكست

بنشست4.

در این رباعی ،جسم انسان همچون صدفی دانسته شده كه گوهر گرانبهاي روح انسانی را در دل
خود میپروراند؛ شكستن این صدف ،زمانی كه وجود گوهر كامل میگردد؛ ضرورت دارد تا گوهر
گرانقدر از جایگاه پست خود به مقام واالي كله گوشۀ سلطان ،ارتقا یابد .فلسفۀ مرگ انسان نيز
این است كه از محبس جهان طبيعت به فراخناي بهشت كه عرضش به وسعت آسمانها و زمين
است؛ منتقل گردد و در جوار «مليک مقتدر» و خداي عظيمی كه در تقرّب به او هر كمالی حاصل
است؛ مقام گزیند.
در حقيقت مرگ براي پوچ گراها ،از دنيا رفتن و از مطلوب و محبوب جهان دور شدن است و
براي معتقدان به سوي مطلوب و مقصود روان گشتن و بخصوص شهادت ،انتخاب آگاهانۀ مطلوب
و مقصود و با تمام وجود پركشيدن به سوي آن است و خودكشی ،رهایی از پوچی و بيهودگی
متصوّر در دنيا و آفرینش.
به همين سبب دید هر كس از زندگی ،نظرش را دربارۀ مرگ مشخص میكند« .ویكتور هوگو»
اوج شعلۀ درخشان حيات و حضيض خاموشی و ظلمت مرگ را چنين تصویر میكند:
«اي زندگان! به دیدن آرامگاه پر شكوه او بروید زیرا زنی كه در اینجا خفته ،الههاي بود كه روزي
چند از سرناز پا بر زمين گذاشته و نام ملكه برخود گرفته بود .روزگاري ،لب خندان این زن ،كمانی
بود كه رب النّ وع عشق براي تير انداختن برگزیده بود .زمانی زیبایی او كه از قدرت شيران غران،
فزونتر بود؛ دل و عقل همه را سير میكرد امّا امروز اگر میخواهيد به دیدار گور او بروید؛ نخست
انگشت بر بينی بگذارید! این همه قدرت و جالل به چه كار آید؟ وقتی كه اوّل و آخر همه چيز
مرگ و فناست؛ آقایی روي زمين چه سود دارد»!1
و به قول سعدي:
آنكه پا از سر نخوت ننهادي بر خاك

عاقبت خاك شد و خلق بر او میگذرند.

 -1شفا شجاع الدین -زیباترین شاهكارهاي شعر جهان -ص131و 130
 -2فردوسی -شاهنامه -چاپ مسكو -جلد -8ص7
سرانجام خشت است بالين تو.
اگر چرخ گردون كشد زین تو
 -3همان -چه دینی ،چه اهریمنی بد پرست زمرگند بر سر نهاده دو دست
 -4همان -همان-جلد 8
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و «فردوسی» هر چند سرانجام ،بالين همه را خشت گور میداند 2و همگان را اسير و گرفتار
مرگ 3و در حالی كه میداند كسی را به پشت پردۀ اسرار مرگ راهی نيست؛ دریافته است كه بعد
از مرگ ،جاي بهتر و جهان دیگري ،انتظار رفتگان را میكشد:
از این راز ،جان تو آگاه نيست بدین پرده اندر تو را راه نيست
به رفتن مگر بهتر آیدت جاي!

چو آرام گيري به دیگر

سراي4

فيلسوف لذّتجوي یونانی میگفت« :چرا از مرگ میترسيد؟ ترس از مرگ ،كار كودكان است زیرا
تا احساس هست؛ مرگ نيست و تا مرگ فرا رسد؛ احساسی در كار نيست و پيداست كه «اپيكور»
هم مانند دیگران از تماشاي دورنماي جهان پهناور مطلقی كه از شكافهاي دیوار مرگ به همگان
چشمک میزند؛ نگران و در شكنجه بوده است امّا همگان چنين نيندیشيده اند؛ گاهی هم جلوۀ
مرگ را پيام آور مهر و اميد دانستهاند:
شاعر بزرگ فرانسوي «لویی دوالمارتين» مرگ را میستاید و سالمش میگوید :سالم برتواي
مرگ!اي نجات بخش آسمانی!اي پاسبان دروازۀ ابدیت ،هرگز بازوان تو با تيغ قهر وكين ،مسلّح
نگشته ،هرگزدردیدگان تو ،برق خونخواري وستيزه گري ندرخشيده و هرگزپيشانی تو ،نشان ستم و
خيانت در خود نداشته است .تو پيكی هستی كه خداي مهربان براي ابالغ پيام مهر و اميد به سوي
جهانيان فرستاده! توراهنمایی هستی كه موجودات جهان را از جادّۀ ظلمانی زندگی دور میكنی و
به سوي سرچشمۀ نور و صفاي ابدي پيش میبري…5

امّا همان گونه كه از مرگ گریزي نيست:
نيابد كسی چاره از چنگ مرگ چو باد خزان است و ما همچو

برگ6

سخن گفتن از مرگ نيز اجتناب ناپذیر است و شاعران و اندیشمندان بشري اگر چه بيشتراز زندگی
گفته اند؛ حضور وچهرۀ مرگ را هم از نظر دور نداشتهاند و احساسشان را از فرود آمدن تازیانۀ
مرگ برگردۀ دوستان و آشنایان ،اندوهمندانه و به زبان هنر و اندیشه ابراز كردهاند و نگارنده به
اختصار سعی كردهام از مضامين و مفاهيمی كه عارفی بزرگ چون مولوي دربارۀ حقيقت و

 -5شفا -شجاع الدین -نغمه هاي شاعرانه -ص .146
 -6فردوسی -شاهنامه  -چاپ مسكو -جلد  -8ص .8
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چگونگی مرگ ،آثار و نشانههاي جسمی  -روانی آن و سرانجام اثرات تربيتیاش آورده است؛
سخن بگویم.
روش:
در این پژوهش از روش توصيفی با جستجوي كتابخانه اي در آثار عارفان بخصوص دیوان اشعار و
مثنوي مولوي ،استفاده كردهام تا واژههایی همچون مرگ ،فنا ،اجل ،جسم ،روان ،خواب و مشتقّات
و هم خانوادههاي آنها را بيابم و با توجّه به ویژگیهاي مشترك ،دسته بندي نمایم.جامعۀ آماري و
نمونۀ نگارنده در این مقاله ،مجموعۀ بيست و شش هزاربيت مثنوي معنوي به تصحيح «
نيكلسون» است.
یافته ها:
الف) چگونگی و حقيقت مرگ:
تاكنون هيچ یک از فرزندان آدمی پس از عبور از جنگل سحر آميز مرگ ،بازنگشته است تا
حقيقت مرگ را آن چنان كه خود دیده است با زبان معمولی تشریح كند .شاید از همين جاست كه
این حقيقت مرموز در نظر كسانی كه زندگی را آخرین منزل وجود میدانند ،با قيافۀ بسيار زشت و
هولناك جلوه كرده است و اشخاصی كه به حقيقت زندگی باور دارند و مرگ را گذرگاهی میدانند
كه آدمی را به عالم باقی و جهان مخلّد میرساند؛ صورت مرگ را زیبا و دل انگيز میبينند.1
اقامتگاه پس از مرگ یا زیر خاك تيره براي دستۀ اوّل یعنی آنان كه مرگ را پایان هستی میدانند؛
مانند سيه چالی است كه با زندگی وهست ونيست آن به درونش میافتند و فراموش میگردند؛
همچون مگس كه ناپيدا شود .و براي گروه دوم ،آن خاك تيره ،مرقد(=آرامگاه) ،مضجع(=خوابگاه)
و خانۀ آرميدن است .2عارفان از مرگ ،تصوّرات گوناگونی داشتهاند كه در اوقات مختلف به تناسب
احوال خود با تعابيري خاص بيان كرده اند ،نگارنده سعی دارد به اختصار از آن تصویرها كه براي
مرگ وحقيقت آن ساخته اند؛ نمونه هایی از مثنوي معنوي ،این دایرۀ المعارف بزرگ عرفان ادب
فارسی ،بياورد.
مولوي كه پروردۀ تعليمات قرآنی است و از این كتاب الهی سود جسته است؛ اصل همۀ انسانها را
ازخاك و مرگ را بازگشت به آن میداند* و در پردۀ اندیشۀ او مرگ ،زمان پرواز مرغ روح از قفس
* -منها خلقناكم وفيها نعيد كم ومنها نخرجكم تاره اخري.
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تن میباشد 3كه در آن هنگام عقاب روح ،هفت گنبد الجوردین را رام خود خواهد نمود .4و نيز
مرگ را عدم اتّحاد و آشتی اضدادي میداند كه بعد از اتحاد و آشتی دنيایی ،از یكدیگر متالشی
میگردند:
زندگانی ،آشتی ضدها ست مرگ ،آن ،كاندر ميانشان جنگ خاست5
در جایی دیگر ،عناصر بدن آدمی را به چهار مرغ تشبيه میكند كه پایشان به زنجير نامحسوسی
بسته شده است .مرگ و بيماري ها ،باز كنندۀ آن زنجيرهستند در آن هنگام كه زنجير از پاهاي
پرندگان عناصر باز میگردد؛ پرندۀ هر عنصري به طور یقين به جایگاه اصلی خود پرواز میكند و
مرگ فرا میرسد و تا زمان مرگ ،حكمت حق ،مانع از جدا شدن عناصر است:
گوید:اي اجزا ! اجــل مشهـود نيست

پر زدن ،پيش از اجلتان سود نيست

چونــک هر جزوي بجوید ارتفــاق چون بــود جان غریب اندر فراق6
اما چرا از مرگ میترسند؟ موالنا مرگ را متناسب با چگونگی زندگی و اعمال و رفتار دنيایی
انسان میداند و دليل وحشت افراد را ،بدي اندیشهها و كردارهایشان:
مـرگ هـر یکاي پسر! همـرنگ اوست پيش دشمن ،دشمن و بر دوست ،دوست
اي كــه مــیترسی ز مرگ انــدر فـرار آن زخود تـرسانی ،اي جان! هـوش دار
روي زشت توست نی رخسار مرگ جان تو ،مچـــون درخت و مــرگ ،بـــرگ
گــربه خـــاري خستــه اي ،خود كشتهاي ور حــریر و قزدري ،خود رشته اي7
این مرگ ،هالكت ونابودي نيست كه تحوّل وتكامل است؛ موالنا میگوید:
من ابتدا جماد بودم و تبدیل به نبات شدم و تكامل یافتم و با نيروي الهی به قلمرو جانداران وارد
گشتم و بانگ ناموس تكامل در سراسر وجودم ،طنين انداخت و مرا به سوي راه منزلگه آدمی
دعوت كرد و من به ظاهر از حيوانی دست برداشتم؛ گویی در نمود این صفحه مُردم ولی با این
مردن به مقام عالی انسانی ،ارتقا یافتم وبدین گونه مرگهاي پی در پی ،مرا به حيات عالیتر
رهنمون ساخت و اكنون هم با مرگ وجود بشري خویش ،بال وپر فرشتگان در روحم پدید خواهد
آمد و مرا در فضاي ملكوت به پرواز در خواهد آورد:
بار دیگر از ملک قــربان شوم*
* -صورت مشهور «پران» است.

آنچ اندر وهم ناید ،آن شوم
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گویــدم كه انااليه راجعون7

گاهی میپندارند :كه مرگ مجموعهاي از رنج هاست وهر رنجی كه بر آدميان میرسد جزئی از
مرگ است و اگر توي انسان ،مجموع زندگانی را چنان ارزیابی كنی كه رنجها هم تا آنجا كه
اختياري نباشد الزمۀ حيات شمرده شود؛ یعنی براي خود بپذیري كه زندگانی احياناً تلخی ،زشتی،
ناكامی و… .دارد و این تلخیها یعنی نمایندگان و فرستادگان مرگ .تو را براي پذیرفتن مشتاقانۀ
مرگ كه دروازۀ رهایی است؛ آماده میكند در این صورت مرگ براي تو ،شيرین و گوارا است و
پلی میباشد براي عبور از این زندان تنگ و راه یافتن به كبریایی آن كریم .پس دردها ،فرستادگان
مرگند كه آدمی را به كمال میبرند و براي دیداركمال مطلق آماده میكنند و تو نباید از این
فرستادگان ،روي گردان باشی:
دردها ،از مـرگ میآید رســول

از رسولش رو مگردان،اي فضول!8

هنگام مفارقت روح از تن ولحظۀ مرگ ،نور جان پاك ،آدمی را به بيكرانی ابدیت پرواز میدهد و
زما نی كه قالب او ،بازیچۀ مور و مار مغاك تيرۀ گور میگردد؛ باید جان نورانی داشت تا به دولت
حيات ابدي رسيد :
روز مرگ ،این حس تو با طل شود

نور جان داري كه یار دل شود9؟

از دیدگاه موالنا ،دل انسان ،صورتهاي بی نهایتی را همواره و براي ابد میتواند با اشكال جدید،
منعكس نماید زیرا كه دل ،خود نمونهاي از ابدیّت است و كسانی كه درون خود را صيقل داده اند؛
هميشه خوبیها را میبينند زیرا زشتی از صور محدود و ناچيز موجودات طبيعی حاصل میشود كه
جایگاه انعكاسش ،ذهن آدمی است .آن مرگ كه همۀ نوع انسان از آن وحشت دارند براي آن گروه
تهذیب شده به قدري ناچيز است كه مورد ریشخند شان قرار میگيرد:
مرگ ،كين جمله ازو در وحشتاند میكنند این قوم ،بر وي ریشخند10
او با توجه به مذهب كالمیاش یعنی اعتقاد به اشعري ،مرگ را مشيت خدا میداند و در كل معتقد
است اثرات فعل انسانی ،در قلمرو اختيارات بشري نيست زیرا آن نتایج و آثار ،تحت مشيت
خداوندي به جهان وارد میگردد اگر چه از یک جهت ،نسبت همان نتایج به ما هم واقعيت دارد به
عنوان مثال زید ،تيري را به سوي عمرو رها میكند؛ عمرو از ضرب این تير احساس درد مینماید؛
این درد و شكنجه در عمرو وجود پيدامی كند و رو به افزایش میرود تا آنگاه كه به زندگانی او
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خاتمه بدهد .در این حادثه هر چه كه در جهان طبيعت روي داده از قبيل تأثير عضو عمرو از ضرب
زید و همچنين دردهایی را كه نتيجۀ ضربت مزبور است و احتياج عمرو به طبيب و غير آن ،همۀ
این نمودها در قلمرو طبيعت ،مطابق قوانينی است كه جلوه گاه مشيت خداوندي میباشد ولی قتلی
كه انجام گرفته است منسوب به زید شده در حقيقت زید در آن حال كه داراي نظارت «من» و
تسلّط آن بركار بود؛ روح را از كالبد خود جدا كرده است .آنچه به زید مربوط میباشد؛ همين مسئله
است كه درصدد كشتن عمرو و عمل به آن برآمده در صورتی كه میدانست و میتوانست خود را
از ارتكاب قتل نفس ،حفظ كند.11
او علت رنج ودرد موقع مرگ را ،تخدیر انسان میداند تا متوجه خارج شدن گوهر گرانبهاي روح از
خزانۀ كالبدش نباشد:
وقت مرگ ،از رنج او را میدرند او بدان مشغول شد ،جان میبرند!12
به قول او ،همان طور كه تا ميوه نرسد و بر سر درخت نمایان نشود؛ نمی توان به راز ریشه وتنه
وساقه و شكوفه و برگهاي درخت پی برد؛ همان طور هم محشور گشتن خالیق و سر برآوردن
آنها از زیر خاك و حضور در پيشگاه جالل و جمال ،به خوبی راز مرگ تيره را آشكار میسازد:
حشر تو گوید ،سرّ مرگ چيست؟ ميوهها گـویند ،سرّ برگ چيست13؟
با لطافت تمام ،احساس درد مرگ را براي بيرون جهيدن برّۀ روح از كالبد ميش ،الزم میداند14
و مرگ را همان آب حياتی میگوید كه در ظلمات زندگی پنهان گشته است 15و مرگ بدن براي
مردان رازدان ،هدیه است و اگر به ظاهر نقصی وارد بر موجودیت آدمی ،قلمداد میگردد ولی
همچون گاز انبري است كه بر طالي خالص روح ،نقصانی وارد نمیسازد:
مرگ تن ،هدیه ست بر اصحاب راز زر خالص را چه نقصا نست گاز.16
اگر چه انسان هميشه در فكر هدایت و به راه آمدن است ناگهان كاروانيان مرگ كه از چپ و
راست از همسایه و دور ونزدیک در حركتند؛ جلو چشمان آدمی به رقص درمی آیند و بانگ هراس
انگيز مرگ را به گوش میرسانند .17و مرگ در حقيقت جوابی است كه خدا به پرستندگان دنيا
داده زیرا دنيا قهرخانۀ كردگار متعال میباشد و به قول موالنا به الشههاي متالشی شده و
استخوان وموهاي تبهكاران بنگر! كه چگونه مورد قهر الهی قرار گرفته و در دریا وخشكی ،از لبۀ
تيغ غضب خداوندي ،قطعه قطعه گشتهاند.
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عدّهاي از این دنيا رخت بربسته و خشتی چند از بناي قبر را برجاي خود گذاشتهاند و آنان كه
كهنهتر و فرسودهتر گشتهاند حتی نشانههاي قبرشان هم ناپيداست 18و همين گورهاي تيره و
تاریک ،از دید ما به جز خاكی بی ارزش وسياه نيستند و گرنه از نظراولياء اهلل یا گلشن بهشتی
هستند و یا گودال دوزخ .كه این سخن به یاد آورندۀ روایت:19
«والقبر روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر الّنيران*» است:
گورها ،یكسان پيش چشم ما روضه و حفره به چشم اوليا.20
همچنان كه زهر براي شخصی مفيد و براي دیگري ،مضر وزیان آور است؛ مرگ براي یكی،
هالك و نابودي وبراي دیگري توشه و آذوقه است21و اجل ،كليد خانۀ اسرار میباشد كه بدون آن
نمی شود از اسرار آن جهان آگاه شد:
اجل آمد كليد خانۀ راز در دین ،بی اجل نگردد باز**.22
آدميان از شدّت حرص و دلبستگیهاي دنيایی به خواب رفتگانی ماننده اند 23كه با دیدن چهرۀ
مرگ از خواب ،بيدار می شوند:
خفتهاند آدمی زحرص وغلو مرگ چون نمود فا نتبهوا.24
موالنا روح آدمی را در بدن همچون كودكی در شكم مادر میداند كه به ظاهر نمودي ندارد و
نمود او پس از مرگ شروع میشود25و مرگ را شروع زندگی ابدي و تولّد دوبارۀ جان از جسد تن
در نظر میگيرد 26و میگوید :آب حيات ابدیت در جایگاهی است كه تا از این تن خاكی ،رهایی
نيابی به آن جایگاه نخواهی رسيد:27
سجده نتوان كرد بر آب حيات تا نيابی زین تن خاكی ،نجات.28
نباید مرگ ناراحتت كند زیرا عمر ابدي به دنبال آن فرا خواهد رسيد .29او در حكایت جزع نا
كردن شيخی بر مرگ فرزندان خود در نهایت ،دليل عدم گریۀ شيخ را ،مشاهده كردن فرزندانش با
چشم دل و همراه خویش میداند و اینكه آنها زندهاند منتهی در دنياي دیگر 30اگر توي انسان
بتوانی بدون اكراه به استقبال مرگ بروي یقين بدان كه آن مرگ نبوده بلكه انتقال از جایی به
جاي دیگر است و یافتن زندگی جاوید و دور شدن نابودي و فساد:
* -قبرباغی از باغ هاي بهشتی یاگودالی از گودال هاي آتش است.
** -یادآور سخن علی (ع) است« :الناس نيام فاذا ما توا انتبهوا:مردم در خوابند چون بميرند؛ بيدار شوند».
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چون كراهت رفت؛ آن خود مرگ نيست صورت مرگست و نقالن كرد نست.31
ب) شباهت خواب ومرگ:
تمام جانداران سر بربالين خواب مینهند و هماهنگ با طلوع خورشيد سر از خواب بر میدارند و
خداوند ،هوش و جان از دست رفتۀ شبانه را بدیشان باز میگرداند و در موقع بيداري پایكوبان و
خوشحال از جا بر میخيزند و زبان حالشان این است كهاي خدا! ما را دوباره زنده گردانيدي.32
پاي كوبان دست افشان در ثنا 33ناز نازان ربّنا احيينا*
اگر چه آیۀ به كاربردۀ موالنا مربوط به روز قيامت است به نظر میرسد مقصود موالنا از زنده
كردن در این بيت ،مقابل خواب باشد كه برادر مرگ معرفی شده است« :النوم اخ الموت»34
در جایی دیگر از رهایی شبانۀ روح از قفس تن ،سخن میگوید:
هــر شبی از دام تــن ،ارواح را

مــیرهانــی ،مــیكنی الـواح را

می رهند ارواح هر شب ،زین قفص فارغان از حكم وگفتار و قصص.35
كه باز با فرا رسيدن صبح ،دوباره به زندان تن بر میگردد و تنها تفاوت خواب و مرگ در حيات
داشتن شخص مرده است.36
ج) :شیوههای بی نهایت مرگ:
موالنا در بيان آوردن خاك براي خلقت آدم توسط عزرائيل بعد از ناكام برگشتن جبرائيل و
اسرافيل و ميكائيل ،میگوید كه خدا ،عزرائيل را جلّاد مردم تعيين كرد و گيرندۀ جان آنها و وقتی
عزرائيل گفت :مردم مرا دشمن خواهند داشت اگر گلویشان را بفشارم؛ خداوند پاسخ داد كه :من
اسباب وعللی به وجود خواهم آورد مانند تب ،قولنج ،سرسام ،زخم نيزه ،تير ،سردرد ،خناق ،زكام،
جذام وسایر بيماريها مانند گرفتگی معده ،كرم ،بيماري استسقا ،سل ،شكستن استخوانها ،سينه
پهلو ،گزیدگ ی مار و عقرب و دل درد كه مردم ،مرگ خود را به آنها مربوط سازند و نظرشان از تو
برگردد و با تو به عنوان پيک مرگ ،عداوت و خصومت نورزند:
گفت :آسبابی پدید آرم عيان از تب و قولنج و سرسام و سنان
* -جزئی از آیه ي شریفه ي قرآن« :قالو ربّنا امّتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذ نو بنا »:اي پروردگار ما ،دوبـار مـا را ميرانـدي و
دوبار ما را زنده گردانيدي ،ما به گناهان خود اعتراف كردیم» است.

بررسی آثار تربیتی و جسمی -روانی مرگ در مثنوی مولوی

69

كه بگردانم نظرشان را از تو در مرضها و سببهاي سه تو.37
از دی دگاه او ،راه مرگ مردم ،بسيار مخفی و ناپيداست به طوري كه قابل دیدن نيست و نمی شود
گفت كه از همين دیوارهاي فوالدین ماده ،راهی براي بيرون شدن از آن وجود دارد .بدینسان افراد
بشري ،كاروان در كاروان مانند زنجير ،پشت سر هم از شكاف در طبيعت ،بيرون میروند؛ چنان
شكاف باریكی كه هر چه بجویی؛ نمی توانی پيدایش كنی با اینكه این همه غوغا و شتاب در
مقابل آن در خروجی دیده میشود:
راه مرگ خلق ،ناپيدا رهيست در نظر نآید ،عجایب مخر جيست!38
و باز مطرح میكند :مرگ و نابودي ،اسباب بی نهایت دارد و صدها در و دریچه بر روي مرگ
گزنده ،باز است و با مطالعۀ كتابهاي طبّی میتوان پی برد كه شمارۀ رنجها و دردهاي منتهی به
مرگ به اندازۀ ریگ بيابانها میباشد و فاصلۀ من و مرگ ،دو گام است .این دو گام هم پر از
چاههاي به كام كشنده میباشد؛ چراغ ضعيف زندگی در ميان بادهاي شدید قرار گرفته است و باید
با هشياري تمام ،چراغ ابدیّت را ،از نور همين چراغ ضعيف روشن كرد تا اگر این چراغ ضعيف
زندگی ،خاموش شود؛ چراغ نورانی ابدیّت ،پایدار و روشن بماند:
تا كه روزي كين بميرد ناگهان یش چشم خود نهد او ،شمع جان.39
مرگ همۀ ما ،سكون و چشم بر بستن و نفس نكشيدن و زیر خاك رفتن و مختل شدن دستگاه
بدن است امّا یكی با ضرر و زیان و خسارت و دیگري با سروري و موفقّيت از پل مرگ عبور
میكند:
خلق در بازار ،یكسان میروند آن یكی در ذوق و دیگر دردمند.40
افراد دنيایی همچون شخص برهنهاي هستند كه میترسند دامن خيالشان را دزد ببرد در حالی كه
برهنه آمدهاند و عریان میروند .در موقع مرگ كه نالهها و نوحهها به راه میاندازند؛ جان پاكشان
كه در نهانخانۀ درون ،یک عمر سركوفته نشسته بود به نالهها و نوحه هایشان ،لبخند سخریه آميز
میزند و آن وقت است كه اغنيا میفهمند كه زر و ثروت نداشتند و در زندگی ،همچون كودكانی
عروسک باز بودهاند كه به عروسک ثروتشان ،عشق میورزیده اند .41همو از زبان خدا ،خطاب به
عزرائيل راجع به مرگ روشن بينان ،میگوید:
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كسانی كه از اصل كارها ،اطلّاع دارند؛ تو را سبب گرفتن جان ها ،نخواهند دانست .تو اگر چه
خویش را از عموم پنهان كردهاي در نزد روشن بينان هم مانند پردهاي هستی كه سبب اصلی در
پشت آن است .براي افراد روشن بين ،مرگ مانند شكر است زیرا در مقابل دولت هایی كه مرگ،
براي آنان ارمغان میآورد؛ مست و سرخوش خواهند بود و جدایی آنان از بدن به وسيلۀ مرگ،
هرگز تلخ و ناگوار نخواهد بود:
وا رهيدند از جهان پيچ پيچ

كس نگرید بر فوات ،هيچ هيچ.42

عقل كاذب ،حقایق را وارونه میبيند؛ زندگی را مرگ و مرگ را زندگی میپندارد .انسانی كه رخت
از این دنيا برمی بندد از آمدن مرگ ،حسرت و تاسّف نمی خورد بلكه حسرت و دریغش بدان
جهت است كه برگ و نوا و زاد و توشه از این دنيا نيندوخته:
هيچ مرده نيست پرحسرت ز مرگ

حسرتش آنست ،كش كم بود برگ.43

نيكوكاران با به جاگذاشتن نيكیها و خاطرۀ نيک و ظالمان با باقی گذاشتن ظلمها و بديها و
همراه آنها میميرند.44
درحكایت خر و روباه ،سر انجام ،خر كه اسير گرسنگی شده بود با خویشتن چنين گفت :اگر هم
روباه در بردن من مكري به كار برده باشد و به فرض این مكر ،مرا طعمۀ مرگ سازد ،من این مكر
را میپذیرم تا از عذاب گرسنگی رها شوم زیرا اگر زندگی اینست كه من دارم؛ مرگ بهتر از این
زندگی است و موالنا تذكّر میدهد كه مرگ براي خران وخرصفتان ،چيز سادهاي است زیرا اینان از
آب حيات جاودانی جان محرومند لذا بر مرگ زود رس جرئت میورزند و شعلۀ حياتشان را با دست
خویش خاموش میسازند.اي انسان! بكوش تا جان عزیزت ،ابدیّتش را در همين جهان هستی،
تدارك كند و بتوانی بدین وسيله ،زاد وتوشهاي براي عبور از پل مرگ دارا شوي:
نيست آسان ،مرگ ،بر جان خران

كه ندارند آب جان جاودان.45

كسی كه از این جهان مادّي براي خود مایۀ حيات تهيّه كند؛ مرگ زود رس به سراغش خواهد
آمد وحسرت خواهد خورد .46وحسرت گذشتگان از این خاكدان دربارۀ خود مرگ نيست* بلكه
دربارۀ آن است كه پاي بند نقشها وصورتها گشتند ونفهميدند كه آن پيرایههاي جالب ،نقش و
كف ناچيز بوده كه از دریا میجنبد ونمودي براي خود پيدا میكند.
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موقعی كه دریا كفها را از خود بيرون میاندازد اگر بخواهی جاي آن كفها را ببينی به گورستان
برو و به مردگان نگاه كن كه چند صباحی روي دریاي وجود ،جست وخيز كردند و سپس به زیر
خاك تيره و تار رفتند و هيچ شدند:
نيستش درد و دریغ و غبن موت

بلک هستش صد دریغ ،از بهر فوت

كه چــرا قبله نكردم مـرگ را؟

مخــزن هر دولت و هربرگ را46؟

د) اجتناب ناپذیري مرگ :
گربههاي تيز چنگال طبيعت ،موش روح شما ،دلباختگان زندگی مادّي را راحت نمی گذارند .این
همه درد و سرسام و پيچش روان و حصبه و......همه وهمه چنگالها ي مرگزاي طبيعتند كه شب
وروز به سوي شما دراز میشوند و هر یک به مناسبت خود زخمی در مركب مادّي تان وارد
میسازد و در حقيقت ،آن گربه كه میخواهيد از چنگال او فرار كنيد؛ همان مرگی است كه
بيماريها چنگال او میباشد كه در پر وبال مرغ جانتان فرو خواهد رفت و شما در مقا بل این
بيماريها در جستجوي دارو به این سو و آن سو خواهيد دوید ولی مگر فرار از مرگ براي كسی
امكان پذیر است:
گربه مرگ است و مرض چنگال او

مــیزند بـــر مـــرغ و پــرّ و بـال او

گوشه گوشه ،مـــیجهد سوي دوا

مرگ چون قاضيست و رنجوري گوا!47

موالنا از مرد سادهاي سخن می گوید كه از حضرت سليمان(ع) براي گریز از مرگ ،راه چاره
میخواهد و خواستار بردنش به هندوستان میگردد تا اینكه دست عزرائيل به او نرسد و زمان
مرگش به تاخير افتد؛ غافل از اینكه «و اذا جاء اجلهم الیستاخرون ساعه وال یستقدمون*» و
سرانجا م دست مرگ ،گریبانش را میفشارد و موالنا یاد آوري میكند كه غير ممكن است از مرگ
گریخت:
از كه بگریزیم؛ از خوداي محال!

از كه بربایيم از حق؛!اي و بال.48

همو در حكایت پيرزنی كه در مقا بل آینه ،قصد زیبا نمودن خود را براي شركت در جشن دارد؛ او
و تمامی انسانها را خطاب قرار میدهد كه با فرا رسيدن زمان مرگ ،تمامی زیباییهاي ظاهري
وجودت از بين خواهد رفت واز جلوههاي سخن وظاهرت اثري باقی نخواهد ماند .49و عارفی
* -هنگا می كه اجل آنها فرا رسد ،در كوچ از این دنيا نه ساعتی می توانند تأخير ایجاد كنند ونه قدرت دارند آن را جلو بياورند.

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد/شماره 34

72

دیگر دنيا را ميزبانی میداند كه سر انجام مهمان عالقه مندش را میكشد و جام تلخ مرگ را بر
لبانش می نهد و وقتی این چنين است چرا باید در دریاي تعلّقات دست وپا زد و به ساختن كاخهاي
سر به فلک كشيده وبا شكوه پرداخت؟:
هر كرا خوابگه آخر مشتی خاكست

گوچه حاجت! كه به افالك كشی ایوان

را!50
وبه قول همو ،هر اوج و كمالی به نيستی و مرگ میانجا مد؛همان طور كه حضرت سليمان(ع) با
آن همه عظمت و سخندانی و قدرت ،پذیراي مرگ شد و از مال دنيایی هيچ با خویش نبرد:
شكوه آصفی و اسب باد و منطق طير به باد رفت و ازو خواجه هيچ طرف نبست.51
ه)وضعيت انسان بعد از مرگ:
موالنا گفتگوي روح و جسم را مطرح میكند و اینكه بدن ،ناخودآگاه با خود به راز و نياز میپردازد
و به جمال و عظمت خویش میبالد و روح كه فرّ و شكوه خویش را پنهان كرده است؛ میگوید:
اي مزبلۀ كثيف! كمی صبر كن تا من از تو پرواز كنم و تو را رها نمایم؛ آن وقت خواهی دید آنان
كه به تو عشق میورزیدند؛همانا تو را كشان كشان به سوي خاك سياه خواهند برد؛ آن گاه در
گورتاریک ،تو را همدم مار و مور وحشرات خواهند كرد .از حدقۀ دیدگان نازنين تو ،موري
سياحتگرانه عبور كرده ،سر از سوراخ گوش تو بر خواهد آورد .ممكن است از حدقۀ چشمان سست
و زیباتر از نرگس تو تا سوراخهاي بينی ات ،ميدان پيكاري براي حشرات ریز اندام باز شود و آن
گاه همان ميدان ظریف ،جایگاه تنازع بقاي همان جانوران باشد!اي نازنين واي دسته گل زندگانی!
بخواب! بگذار برگهاي ظریف و عطرآگين وجودت كه روزي صدها هزار انسان را سرمست
می ساخت؛ چند صباحی هم به شكل مدفوعات حشرات درآید .این اعضاي زیبا با آن فعالّيّتهاي
زیباترش ناشی از تابش پرتو روح بوده است چنان كه جوشيدن آب به جهت آتشی است كه با آن
در تماس میباشد:
بينــی از گند تـو ،گيـرد آن كسـی

كو به پيش تو همی مردي بسی

پرتو روحست ،نطق و چشم و گوش

پـرتو آتش بود ،در آب جوش.52
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همراهان انسان در زندگی و دنيا و حتی در زمان مرگ و تا زمان دفن سه چيزند :مال و
خویشاوندان و اعمال .و به روایتی* سه چيز به دنبال مرده میروند ،دو چيز از آنها برمی گردند و
یكی باقی میماند؛ خویشاوندان و مالش برمی گردند و عملش باقی میماند 53و شاید به همين
دليل ،موالنا ،خویشاوندان و مال را با صفت غدرمند و عمل و فعل را با ویژگی «وافی» همراه
نموده است:
در زمـــانه مر ترا سه همـــرهند

آن یكــی وافــی و این دو غدرمنــد.

آن یكی یاران و دیگر رخت و مال

وان سوم وافيست و آن حسن الفعال.54

و در جایی دیگر از همراهی قرین عمل در داخل گور سخن میگوید و اینكه اگر آن قرین دمساز،
كریم باشد تو را در كرامت غوطه ور خواهد ساخت و اگر زشت و لئيم باشد ،ترا به كيفر و مجازات
الهی تسليم خواهد نمود.55
پس پيمبر گفت :بهر این طریق

با وفاتر از عمــــل نبود رفيق*

گر بود نيكــو ،ابد یارت شـود

ور بود بد ،در لحد ،مارت شود.56

موالنا از مادر دلباختۀ بچّه از دست داده اي ،سخن میگوید كه شب و روز بر بالين گور بچّه با
جدّیت تمام با سنگ و خاك گور ،رازها در ميان میگذارد و آن جماد را زنده میپندارد؛ چنان
زندهاي كه گویی گوش و هوش دارد و شورش درونی آن مادر را میشنود و میفهمد و این مادر
داغدیده ،آن چنان ،چهرۀ اشک آلودش را بر خاك گور فرزند تازه مردهاش میمالد كه گویی هيچ
وقت در زندگی چهره بر چهرۀ فرزند ننهاده است امّا داد از این خاك تيره كه پس از گذشت چند
صباح و گشتن عقربکهاي محدود ساعت ،آتش درونی مادر خاموش میشود و امواج عشق و سوز
میخوابد و سكون عادي بر قرار میگردد پس از آن به تدریج با دیدن گور ،خوابش میگيرد و گور
جامد ،قيافۀ جمادي مادر را آشكار میسازد زیرا عشق كار خود را كرد و رفت و دل مادر مانند
خاكستري پس از آتش ،بر جاي ماند و موالنا همچنان تأكيد میورزد كه :عشق بر مرده پایدار
نيست و باید به زندۀ جاوید ،عشق ورزید:
عشق بر مــرده نباشد ،پایـــدار

عشق را بر حیّ جان افزاي دار.57

* -بتبع الميّت ثالثه فيرجع اثنان و یبقی واحد ،یتبعه اهله و ما له و عمله فيرجع اهله و ماله و یبقی عمله :سه چيز به دنبال مرده می روند؛ دو
چيز از آنها بر می گردند و یكی می ماند ،خویشاوندان و مالش بر می گردند و عملش باقی می ماند.
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همو در داستان صيّاد و مرغ زیرك ،از زبان صيّاد كه البه الي برگها و گياهان پيچيده و مخفی
بود؛ میگوید:
چون پایان كار آدمی ،تنها ماندن در زیر انبوه خاكهاي تيره است لذا از هم اكنون نباید با مرد و
زنی ا نس گرفت؛ حال كه سرانجام زندگی ،روي بردن به لحد است چه بهتر كه از هم اكنون با
خداوند بی همتا ،مونس شویم.اي بينوایی كه در این زندگانی به لباس زربفت و كمر مرواریدنشان،
خو گرفته اي ،بدان! كه سرانجام ،لباس نادوختهاي به نام كفن ،در برت خواهند كرد:
اي به زربفت و كمــر آموخته

آخــرستت جامـــه نادوختــــه

رو به خاك آریم ،كزوي رسته ایم

دل ،چرا در بی وفایان بسته ایم.58

و مولوي در حكایت «موش و چغز» از زبان موش بيان میكند:
اگر قرار است بعد از مرگ بر سر گورم اشک بریزي در حالی كه استخوان هایم ،زیر خاك در حال
پوسيدن است؛ این نوحه و زاري در من اثري نخواهد داشت! حاال كه من زندهام و در حضورت قرار
دارم؛ شادم گردان و از چشمۀ مهر ،سيرابم كن:
آنک خواهی گفت تو با خاك من

برفشان بر مدرك غمناك من.59

و چقدر صميمانه در حكایت بلقيس و سليمان ،بلقيس را مخاطب قرار میدهد كه :اي بلقيس واي
انسان! قبل از آنكه غارتگر اجل ،خانۀ وجودت را غارت و ویران نماید از دلبستگیها و تعلّقات این
جهانی با اختيار دل بكن و از شرّ حكومت این جهانی خالص شو:
اي خنک آن را كزین ملكت بجست

كه اجل ،این ملک را ویران گرست.60

و سرانجام ،همۀ انسانها را آماج تير سخنانش قرار میدهد كه :اوراقی چند از تاریخ زندگی
گذشتگان را مرور كن! و ببين از گروهها و جوامعی كه چند صباحی ،گستاخانه ،بر روي زمين به
جوالن پرداختند و سوار بر اسب آمال و آرزوها ،پهنۀ گيتی را درنوردیدند به جز مشتی استخوان و
جمجمه باقی نمانده است و با حضور در گورستان ،از استخوانهاي پوسيده شان ،سرگذشت نكبت
بار گذشته شان را بپرس تا آشكارا ببينی كه بادۀ غرور چگونه مستشان كرد و به چاه خود پرستی
سرنگونشان نمود .اگر واقعاً بينا هستی؛ خود را به كوري مزن و رهسپار راه كمال باش و اگر چشم
بينا نداري از عقل و اندیشۀ خویش ،عصایی به دست گير:
چون به گورستان روياي مرتضی!

استخوانشان را بپرس از ما مضی!
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چــون فرو رفتند در چــاه غرور!

چشم اگر داري تو كورانه ميـا!

ور نداري چشم ،دست آور عصا.61
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بحث و نتیجه گیری:
از دیدگاه مولوي با فرا رسيدن زمان مرگ ،تمامی زیباییهاي ظاهري وجود از بين خواهد رفت واز
جلوههاي سخن وظاهر ،اثري باقی نخواهد ماند؛پس نباید در دریاي تعلّقات دست وپا زد و به
ساختن كاخهاي سر به فلک كشيده وبا شكوه پرداخت:
هر كرا خوابگه آخر مشتی خاكست

گوچه حاجت! كه به افالك كشی ایوان را.

وبه قول همو ،هر اوج و كمالی به نيستی و مرگ میانجامد؛همان طور كه حضرت سليمان(ع) با
آن همه عظمت و سخندانی و قدرت ،پذیراي مرگ شد و از مال دنيایی هيچ با خویش نبرد.
بعضی میپندارند :كه مرگ مجموعهاي از رنج هاست وهر رنجی كه بر آدميان میرسد جزئی از
مرگ است و اگر انسان ،مجموع زندگانی را چنان ارزیابی كند كه رنجها هم تا آنجا كه اختياري
نباشد الزمۀ حيات شمرده شود؛ یعنی براي خود بپذیرد كه زندگانی احياناً تلخی ،زشتی ،ناكامی
و… .دارد و این تلخیها یعنی نمایندگان و فرستادگان مرگ ،او را براي پذیرفتن مشتاقانۀ مرگ
كه دروازۀ رهایی است؛ آماده میكند در این صورت مرگ براي وي ،شيرین و گوارا است و پلی
است براي عبور از این زندان تنگ و راه یافتن به كبریایی آن كریم .پس دردها ،فرستادگان مرگند
كه آدمی را به كمال میبرند و براي دیداركمال مطلق آماده میكنند و انسان نباید از این
فرستادگان ،روي گردان باشد.
هنگام مفارقت روح از تن ولحظۀ مرگ ،نور جان پاك ،آدمی را به بيكرانی ابدیت پرواز میدهد و
زمانی كه قالب او ،بازیچۀ مور و مار مغاك تيرۀ گور میگردد؛ باید جان نورانی داشت تا به دولت
حيات ابدي رسيد :
روز مرگ ،این حس تو با طل شود

نور جان داري كه یار دل شود؟

از دیدگاه موالنا ،دل انسان ،صورتهاي بی نهایتی را همواره و براي ابد میتواند با اشكال جدید،
منعكس نماید زیرا كه دل ،خود نمونهاي از ابدیّت است و كسانی كه درون خود را صيقل داده اند؛
هميشه خوبیها را میبينند زیرا زشتی از صور محدود و ناچيز موجودات طبيعی حاصل میشود كه
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جایگاه انعكاسش ،ذهن آدمی است .آن مرگ كه همۀ نوع انسان از آن وحشت دارند براي آن گروه
تهذیب شده به قدري ناچيز است كه مورد ریشخند شان قرار میگيرد:
مرگ ،كين جمله ازو در وحشتاند میكنند

این قوم ،بر وي ریشخند.

فاصلۀ انسان و مرگ ،دو گام است .این دو گام هم پر از چاههاي به كام كشنده میباشد؛ چراغ
ضعيف زندگی در ميان بادهاي شدید قرار گرفته است و باید با هشياري تمام ،چراغ ابدیّت را از نور
همين چراغ ضعيف روشن كرد تا اگر این چراغ ضعيف زندگی ،خاموش شود؛ چراغ نورانی ابدیّت،
پایدار و روشن بماند:
تا كه روزي كين بميرد ناگهان

پيش چشم خود نهد او ،شمع جان.

مرگ همۀ ما ،سكون و چشم بر بستن و نفس نكشيدن و زیر خاك رفتن و مختل شدن دستگاه
بدن است امّا یكی با ضرر و زیان و خسارت و دیگري با سروري و موفقّيت از پل مرگ عبور
میكند:
خلق در بازار ،یكسان میروند

آن یكی در ذوق و دیگر دردمند.

افراد دنيایی همچون شخص برهنهاي هستند كه میترسند دامن خيالشان را دزد ببرد در حالی كه
برهنه آمدهاند و عریان میروند .در موقع مرگ كه نالهها و نوحهها به راه میاندازند؛ جان پاكشان
كه در نهانخانۀ درون ،یک عمر سركوفته نشسته بود به نالهها و نوحه هایشان ،لبخند سخریه آميز
میزند و آن وقت است كه اغنيا میفهمند كه زر و ثروت نداشتند و در زندگی ،همچون كودكانی
عروسک باز بودهاند كه به عروسک ثروتشان ،عشق میورزیدهاند .چون پایان كار آدمی ،تنها ماندن
در زیر انبوه خاك هاي تيره است لذا از هم اكنون نباید با مرد و زنی انس گرفت؛ حال كه سرانجام
زندگی ،روي بردن به لحد است چه بهتر كه از هم اكنون با خداوند بی همتا ،مونس شویم.اي
بينوایی كه در این زندگانی به لباس زربفت و كمر مروارید نشان ،خو گرفته اي ،بدان كه سرانجام،
لباس نادوختهاي به نام كفن ،در برت خواهند كرد:
اي به زربفت و كمــر آموختـــه

آخــرستت جامــه نادوختــه

رو به خاك آریم ،كزوي رسته ایم

دل ،چرا در بی وفایان بسته ایم؟
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به نظر مولوي اگر قرار است بعد از مرگ بر سر گورم اشک بریزي در حالی كه استخوان هایم ،زیر
خاك در حال پوسيدن است؛ این نوحه و زاري در من اثري نخواهد داشت! حاال كه من زندهام و در
حضورت قرار دارم؛ شادم گردان و از چشمۀ مهر ،سيرابم كن.
و چقدر صميمانه میگوید:اي انسان! قبل از آنكه غارتگر اجل ،خانۀ وجودت را غارت و ویران نماید از
دلبستگیها و تعلّقات این جهانی با اختيار ،دل بكن و از شرّ حكومت این جهانی خالص شو:

اي خنک آن را كزین ملكت بجست

كه اجل ،این ملک را ویران گرست.

و سرانجام ،همۀ انسانها را آماج تير سخنانش قرار میدهد كه :اوراقی چند از تاریخ زندگی
گذشتگان را مرور كن! و ببين از گروهها و جوامعی كه چند صباحی ،گستاخانه ،بر روي زمين به
جوالن پرداختند و سوار بر اسب آمال و آرزوها ،پهنۀ گيتی را در نوردیدند به جز مشتی استخوان و
جمجمه باقی نمانده است و با حضور در گورستان ،از استخوانهاي پوسيده شان ،سرگذشت نكبت
بار گذشته شان را بپرس تا آشكارا ببينی كه بادۀ غرور چگونه مستشان كرد و به چاه خود پرستی
سرنگونشان نمود .اگر واقعاً بينا هستی؛ خود را به كوري مزن و رهسپار راه كمال باش و اگر چشم
بينا نداري از عقل و اندیشۀ خویش ،عصایی به دست گير.
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حكمت ـ چاپ چهارم ـ تهران -انتشارات امير كبير ـ ده جلد ـ جلد هفتم
 -23یاحقّی محمّد جعفر( )1369ـ فرهنگ اساطير ـ چاپ اوّل ـ تهران ـ انتشارات سروش.

