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 چکیده
در ارتباط با مرگ  یالملل نیب یهامتون و پژوهش یبه واکاو یفیک یمحتوا لیروش تحل یریپژوهش حاضر با به کارگ

 یجم ع اور یب ر اه داو و س تاپت پ ژوهش ب را یدر دس تر  مبتن  یک یو الکترون یمنابع چاپ هیپرداخته است. از کل
آن ابت دا ب ا  ن دیم ش د و در فراانج ا یاس یق یمقوله بند منظا یریاطالعات با بکارگ لیوتحل هیاطالعات استفاده شد. تجز

از انج ام  یمحق   ش د. ه دو کل  جیموارد، نت ا یو دسته بند یها احصاء و سپس با حذو همپوشانباز متلفه یکدگذار
 بود. دگاهیدو د نیبرآمده از ا یهاو دپلت یموپنا و فلسفه وجود شهیمرگ در اند گاهیجا یواکاو  یتحق

 شهیبه مثابه اند ،یطلب یها، به مثابه تعالامکان نیترو مسلم قتیحق کیرگ به مثابه م ی  هابدست آمده در مقوله جینتا
و تح ول  ریی به مثاب ه ت  ال،یبه مثابه آزمون، به مثابه غلبه بر تر ، به مثابه کنترل ام ،یبه مثابه شاد ،ییبه مثابه رها ،یورز
 کیپل و گذر از  کیبه عنوان  تواندیو م ستین یزندگ انیپاگفت که مرگ به عنوان  توانیم نی. بنابرادندیگرد یبند میتقس

 نمود. یتلق یگام از زندگ کیمرگ را به عنوان  توانیم نیباشد. بنابرا یزندگ گریو ورود به دوره د یدوره زندگ
 

 .تیترب ،یو فلسفه وجود یمعنو یموپنا، مثنو ،یاریمرگ اخت: هاکلیدواژه

                                                 
 .22/02/1399: یینها بیتصو خی؛ تار12/03/1397وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
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Abstract 

The present study has used the method of qualitative content analysis to analyze 

international texts and research related to death. All available print and electronic 

sources related to the research objectives and questions were used to collect 

information. Data analysis was performed using the deductive classification system 

and in the midst of the process, first the components were counted by open coding 

and then the results were achieved by removing the overlap and categorizing the 

items. The general purpose of the research was to investigate the position of death in 

Rūmī's thought and existential philosophy and the implications of these two views. 

Results were divided into these categories: death as a truth and the most certain 

possibility, death as transcendence, thinking, liberation, joy, test, overcoming fear, 

controlling desires, and death as change and evolution. Therefore, it can be said that 

death is not the end of life and can be a bridge and a passage from one period of life 

to another. Therefore, death can be considered as a stage of life. 
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 قدمهم

در این نوشتار تالش شده است مفهوم مرگ در فلسفه وجودی و اندیشه موپنا بررسی شود. تطبی  مرگ 
فه وجودی مرگ به عن وان باشد. در فلسدر دو نگرش مذکور و بررسی الزامات آنها هدو اصلی پژوهش می

یک مقوله تأثیرگذار در جهت دادن به زن دگی، از جایگ اه ارزش مندی برخ وردار اس ت. فالس فه وج ودی 
ترین امکان وجود هس ت ک ه ک ل گیری نسبت به مرگ پزمه اصالت است. زیرا مرگ اصیلمعتقدند جهت

ای ناش ناخته و ترس نا  م ک ه مقول هکند. در اندیشه موپنا نیز مرگ بر خ الو در  ع اهستی را تهدید می
هراس د، تری داشته باشد؛ کمت ر از م رگ میاست؛ دارای الزامات اساسی است. هرچه انسان زندگی اصیل

موپنا ب ا تفکی ک م رگ ع ام و تر باشد، تر  از مرگ بیشتر است. همانگونه که هرقدر زندگی آدمی عاریتی
گ حرکت به سوی تعالی است. اگر در زندان گش وده ش ود مردهد. مرگ ارادی تصویری شکوهمند ارائه می

ای ن  گردند. به تعبیر مولوی مرگ جداسازی گن دم و ک اه و راه ی ب ه وارس تگی اس ت.زندانیان شادمان می
ش ود. بعی ی ه ای آنه ا ارائ ه مینوشتار با هدو تطبی  مرگ در دو نگ رش م ذکور و بی ان برخ ی دپلت

 عبارتند از: تحقیقاتی یافت شده در این زمینه
(. در این مقال ه ک ه در نش ریه فرهن   1386( حکایت جان سیری در دیدگاه موپنا. شریفی نسب )1

چاپ شده است نویسنده به تبیین فلسفه مرگ پرداخته است؛ و آن را بازگشت به عالم اصلی و جدایی نیکان 
 از بدان دانسته است.

. در این پژوهش که در فصلنامه ادیان و عرفان چ اپ (1390( موت ارادی در آیینه مثنوی. دزفولیان )2
کن د. وی معتق د شده است؛ نویسنده با تفکیک مرگ ارادی و مرگ طبیعی به اهمیت م رگ ارادی اش اره می

های روح انی است کشتن نفس در اندیشه موپنا جنبه مجازی دارد و در معنای تبدیل نفسانیات به خواس ته
 است.
(. ای ن مقال ه در فص لنامه علم ی 1393ر مثنوی معن وی. بل وکی، عباس ی )( حرکت متعالیه مرگ د3

پژوهشی عرفانیات در ادب فارسی چاپ شده است. نویسندگان معتقدند مرگ نه تنها پزم ه زن دگی، بلک ه 
 رسد.تکامل حیات انسانی است و آدمی با مرگ به رهایی می

(. ای ن مقال ه در فص لنامه 1395خ دایاری )( مرگ و موت ارادی از دیدگاه سنایی، عط ار و موپن ا. 4
تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی چاپ ش ده اس ت. نویس ندگان معتقدن د یک ی از می امین 

ای که اگر مرگ طبیعی مولوی مرگ و مرگ طلبی است. در چنین مرگی، مفهومی ارزشی نهفته است؛ به گونه
شود. از نظ ر موپن ا ب ا م رگ حی ات فقط شامل برگزیدگان میگیرد، مرگ اختیاری همه انسانها را در بر می

 شود؛ بلکه خروج از زندان و رهایی است.متوقف نمی
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: در این مقاله به روش تحلیل محت وای کیف ی، نظ ام مقول ه بن دی قیاس ی ب ه روش شناسی پژوهش
خت ه اس ت. ح وزه های موجود در ارتباط با فلس فه وج ودی و اندیش ه موپن ا پرداواکاوی متون و پژوهش

گیری نظری مبتنی بر اهداو و ستاپت پژوهش کلیه منابع چاپی و الکترونیکی بوده است که با روش نمونه
های ارائه شده جهت اعتباربخشی و بررسی سپس مقوله پژوهش با ابزار فیش برداری، سندکاوی شده است.

ه موپنا قرار گرفته؛ و جمع بندی نظرات آنها در اختیار تعدادی از صاحبنظران فلسفه وجودی و آشنا با اندیش
 در الگوهای نهایی لحاظ شده است.

 
 های پژوهشیافته

این پژوهش به تبیین جایگاه مرگ در فلسفه وجودی و اندیشه موپنا پرداخته است. بر این اسا  ب رای 
مختصر به شرح های پژوهشی ابتدا به صورت کدگذاری آورده شده است. سپس به صورت هر قسمت یافته

 کدها پرداخته شده است. آنگاه مطالب جمع بندی شده است.
 (: مرگ در فلسفه وجودی1جدول )

یافت شده سند های استخراج شدهگزاره  مفاهیم در
انسان راه رو، ب ین قط ب یق ین و ب ی یقین ی در 

گوید با روبرو شدن نوسان است. کی یرکگور می
 کنیم.یبا مرگ به فردیت خویش دانستگی پیدا م

1354دست یب،
 :122 

انسان نوس ان ب ین یق ین و -
 تردید

  مواجهه با مرگ و فردیت
من  دی و اس  تقبالی م  رگ دازای  ن پ  ذیرش تناهی

داوطلبانه از هس تی اس ت. م رگ ب رای های دگر 
ترین امکان دازاین اس ت. حقیق ی گ رفتن نزدیک

مرگ نشان از یقینی دارد که از نوع دیگ ر اس ت و 
هر گونه یقین و قطعیت منس وب  سرآغازین تر از

ب  ه هس  تندگانی اس  ت ک  ه در درون جه  ان در 
 آیند.معرض مواجهه می

: 1389هایدگر،
580 

  مرگ و تناهی مندی
 ترین امکان مرگ نزدیک

م    رگ نخس    تین یق    ین -
 هستندگان

حقیقت فراروی ماست، ولی ما از آن غ افلیم. ت ا 
 انسان در برابر مرگ قرار نگیرد و خطر آن را ح س

یاب د. ب ودن م ا نکند ب ه حقیق ت آن دس ت نمی
بودنی است برای مرگ. انسان موجودی است که 

: 1377ادوارد،
177 

  مرگ حقیقتی پیش رو
 مواجهه ب ا م رگ و آگ اهی 

 دازاین
   انسان و اندیش  ه در ب  اب 
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با اندیشه درباره بودن، بودن خ ویش را در ب ازی 
 بیند. بودن او در مخاطره است.می

 «بودن»

ه ای آن ده د، امکانامی که م رگ روی میهنگ
رون د. در شوند ام ا از دس ت نمیفرو نشانده می

ای چشمگیر امکان  من اس ت. واقع مرگ به گونه
ترین ش یوه زیرا تحققش ناگزیر است و در اص یل

شخصی و بدون امکان هرگونه پرهیز یا جانشینی 
توسط من به تحق  خواهد پیوست. افزون ب ر آن 

ه ای است که نه تنها بر تمام امکان مرگ امکانی
راند؛ چرا که آنها را ب ه ناگ اه ف رو دیگر فرمان می

نشاند. بلکه در همان حال که م ورد انتخابن د می
 کند.نیز بر آنها سنگینی می

ه.ج بالکه    ام، 
1393 :147 

 

 های آن  مرگ و امکان
   ناگزیر بودن امکان مرگ

 هاترین امکان  مرگ اصیل
 هاایی مرگ بر امکان  فرمانرو

داند، زمانی خواهد مرد دازاین به خاطر اینکه می
اندیش د. به نیستی و هستی خودش و دیگ ران می

 شود.به این ترتیب از دیگر هستندگان متمایز می

: 1390س   ارتر،
204 

   مرگ اندیشی تمیزگر دازاین

سازد. ... اگر م رگ در مرگ آزادی و گزینش را می
آزم ودیم و ما همه امکان ات را میمیان نبود همه 
 شدیم.به هم شبیه می

: 1390س   ارتر،
206 

 ها  مرگ سازنده گزینش
 ها  مرگ محدودکننده امکان
   مرگ عامل تمایز انسانها

مرگ انس ان را ن اگزیر ب ه اندیش یدن ب ه معن ای 
 کند.هستی می

: 1394س  ارتر، 
339 

ناگزیری انسان به اندیشه در -
 هستی

یت اس ت. امک انی اس ت ک ه ب ه مرگ یک قطع
شود و هر امکان دیگر را قطعیت و یقین تبدیل می

 کند.مسدود می

احم        دی، 
1381 :487 

  قطعیت امکان  مرگ
  مرگ تحدید کننده امکانها

فلسفه اساسًا پاسخی است در برابر مساله م رگ. 
...انسان اگر ناگزیر از مواجهه با م رگ نب ود وارد 

 شود.تفکر فلسفی نمی

: 1389گ   ی، م
145 

  فلسفه پاسخ به مقوله مرگ
مواجهه ب ا م رگ و اندیش ه -

 وری
  مرگ محدود کننده امکانها: 1387هایدگر، مرگ امکانات دازاین را محدود کرده به آنها تعین 
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    تع  ین بخش  ی م  رگ ب  ه  64 بخشد.می
 امکانها

مان مرگ معموًپ م ورد غفل ت در زندگی روزمره
رفتار م ا در زن دگی دوران  گیرد. اعمال وقرار می

 معاصر نمونه بارزی از غفلت از مرگ است.

: 1387هایدگر، 
65 

   غفلت دازاین از مرگ
ه  ا و غفل  ت از     روزمرگی

 مرگ
تواند به ما در فهم خویشتن در تمامی ت مرگ می

خود یاری رساند؛ مشروط به اینکه آن را به منزله 
 ترین امکان خود بپذیریم.خاص

: 1387هایدگر، 
66 

 مرگ ابزار خودشناسی-
ترین  مرگ ب ه منزل ه خ اص

 امکان
اگر ما چشم انتظار مرگ خویش باش یم ب ه نح و 
اصیل ب ا خویش تن مواج ه خ واهیم ش د. در آن 

دارد ص  ورت آنان  ان ک  ه های  دگر ا ه  ار م  ی
توانیم زندگی خود را با آزادی ب ه س وی م رگ می

 سپری کنیم.

: 1387هایدگر، 
66 

ش و مواجه   ه ب   ا خ   وی-
 استقبال از مرگ

  اصالت و استقبال از مرگ

دهد که انسان بقا ندارد؛ بلکه او در مرگ نشان می
 برابر نیستی قرار دارد.

: 1387نصری، 
219 

   مرگ و تناهی مندی دازاین
  انسان در آستانه نیستی

توان د میرد و با مرگ دیگ ری نمیهرکسی تنها می
 به حقیقت مرگ پی برد.

: 1387هایدگر، 
65 

  تجربه منحصر به فرد مرگ

از دیدگاه هایدگر، جهت گیری نسبت ب ه انته ای 
زندگی )حل و فصل مرگ( است که برای اصالت 

 حیاتی است.

Marjorie 
Grene, 
1952: 266 

    اندیشه در ب   اب م   رگ و 
 اصالت

ض   رورت جه   ت گی   ری -
 انسان به مرگ

ترین شکل  امکان وجود هست که کل مرگ اصیل
 کند.دید میهستی را ته

Zohreh 
Shariatinia, 
2015: 92    
97 

 ترین امکان مرگ اصیل
  مرگ و تهدید هستی

دانستن در مورد مرگ منج ر ب ه ش ناخت وج ود 
 شود.می

Zohreh 
Shariatinia, 

 معرفت ب ه م رگ و معرف ت 
 وجود
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2015: 92    
97 

 

ه ای کام ل بش ر هایدگر مرگ را به عنوان ویژگی
ی د او، فق ط حیوان ات ن ابود کرد. از دقلمداد می

 شوند.شده و از دولت مرگ محروم می

Zohreh 
Shariatinia, 
2015: 92    
97 

 مرگ ویژگی  منحص ربه ف رد 
 بشر

  مرگ ویژگی حیوانات

انتهای دنیا مرگ است. انتهایی که به وجود تعل   
کند. مرگ دارد و کل وجود را تحدید و تعریف می

 همکار وجود است.

Heidegger,2
014: 302 
 

   مرگ پایان  وجود
  مرگ تحدید کننده هستی

  مرگ تعریف گر وجود
  مرگ همکار وجود

دیده مرگ مش مول فه م وج ود دازای ن ب ه پدر  
عنوان یک کل است. اگر دازاین به لحاظ وجودی 

ش ود، در ای ن به عنوان ی ک امک ان ش ناخته می
شود که وجود اصیل دازای ن صورت مشخص می

 "وجود معطوو به مرگ" است.در کلیت خود 

Filiz 
Peach,2000 

  دازاین و در  پدیده مرگ
  امکان مندی دازاین و مرگ

هایش در مورد مفهوم هایدگر برای توضیح دیدگاه
 –وجودی مرگ، بین دو ش کل اساس ی از وج ود 

 شود.تمایز قائل می -اصیل و غیر اصیل

Filiz 
Peach,2000 

   اصالت و اندیش  ه در ب  اب 
 مرگ
دم اص  الت و اندیش  ه در    ع

 باب مرگ
مواجهه با مرگ خویش تفاوت بس یار زی ادی ب ا 
مواجهه با مرگ دیگران دارد. مرگ من ب ه معن ای 
پایان امکانات من، فروپاشی کامل و پایان دنیای 
من است. تر  از مرگ ناشی از تر  از انقراض 
م  ن ب  ه عن  وان ی  ک انس  ان اس  ت. ای  ن مس   له 

 کند.تحمیل می اضطراب زیادی را به من

Filiz 
Peach,2000 

  مرگ دازاین و اضطراب
 ها مرگ دازاین و پایان امکان

 منحصر به ف رد ب ودن م رگ 
 آدمیان

من شاید بتوانم با م رگ دیگ ران کن ار ی ایم، ام ا 
مواجهه با مرگ خودم عماًل برای من غیر ممک ن 

Filiz 
Peach,2000 

  کنار آمدن با مرگ دیگران
   مواجهه ناپ  ذیری ب  ا م  رگ 
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 هامفاهیم برآمده از دیدگاه فلسفه وجودی درباره جایگاه مرگ پس از حذف همپوشانی( 2جدول )

یافت شده  مفاهیم استخراج یافته مفاهیم در
 انسان در نوسان بین یقین و تردید-
 مرگ نخستین یقین هستندگان  
 مرگ حقیقتی پیش رو  
 قطعیت امکان  مرگ  

 مثابه یک حقیقت مرگ به
 

 مرگ و تناهی مندی  
 مرگ و تناهی مندی دازاین  

 مرگ به مثابه تناهی مندی

 مواجهه با مرگ و آگاهی دازاین  
 «بودن»انسان و اندیشه در باب   

 مرگ به مثابه آگاهی
 

تواند مرگ خود را تجرب ه کن ه؛ است. دازاین نمی
ازاین وجود دارد، او کام ل نیس ت. تا زمانی که د

یعنی هنوز برخی از امکانات او بالاستفاده است. 
اما اگر دازاین بمیرد در این صورت دیگ ر وج ود 

 نخواهد داشت.

 خویش
  تجربه ناپذیری مرگ دازاین
  پایان دازاین با مرگ خویش

خواباند. رویدادی نیست که ب ر رگ مرا فرو نمیم
م  ن واق  ع ش  ود، بلک  ه از هم  ان آغ  از یک  ی از 
امکانهای خود من است ک ه آن را در درون خ ود 

 پرورانم.می

ه.چ بالکه    ام، 
1393 :147 

 عارضی نبودن مرگ  دازاین  
      م  رگ امک  ان  همیش  گی

  دازاین
دازای  ن و امک  ان پ  رورش -

 مرگ  خویش
فعلی ت »ای هستی به سوی مرگ گونه اگر مراد از

به مرگ نباشد این هستی چن ین دپلت ی « بخشی
تواند داشت. خود را در قرب پایان امک ان آن نمی

مق  یم س  اختن. رفت  اری از ای  ن گون  ه در حک  م 
 اندیشیدن به مرگ است.

: 1389هایدگر، 
573 

هس  تی ب  ه مثاب  ه فعلی  ت -
 بخشی  مرگ

دازای  ن و پ  رورش م  رگ     
 خویش

ای  ن و اندیش  ه در ب  اب داز    
 مرگ
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 مواجهه با مرگ و فردیت  
 هامرگ سازنده گزینش  

   ناگزیر بودن امکان مرگ
 ی با مرگ خویش  مواجهه ناپذیر

 هاترین امکان  مرگ اصیل
 ها  فرمانروایی مرگ بر امکان

 ترین امکانمرگ نزدیک  
   تعین بخشی مرگ به امکانها

 ها  مرگ دازاین و پایان امکان
 ترین امکان  مرگ به منزله خاص

   امکان مندی دازاین و مرگ
   مرگ و تهدید هستی

   مرگ تحدید کننده هستی
 ن  همیشگی دازاین  مرگ امکا

   دازاین و امکان پرورش مرگ  خویش

 ترین امکانمرگ به مثابه مسلم

   ناگزیری انسان به اندیشه در هستی
   مواجهه با خویش و استقبال از مرگ

 مواجهه با امکان مرگ و اندیشه وری  
   اندیشه در باب مرگ و اصالت

   دازاین و اندیشه در باب مرگ
 مقوله مرگ  فلسفه پاسخ به 

   مرگ اندیشی تمیزگر دازاین
   عدم اصالت و اندیشه در باب مرگ

 
 مرگ به مثابه اندیشه ورزی

   مرگ ابزار خودشناسی
   ضرورت جهت گیری انسان به مرگ

   اصالت و استقبال از مرگ
   معرفت به مرگ و معرفت وجود

 
 به مثابه تعالی طلبیمرگ 
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   دازاین و پرورش مرگ خویش
   مرگ عامل تمایز انسانها

   تجربه منحصر به فرد مرگ
   مرگ ویژگی  منحصربه فرد بشر

   دازاین و در  پدیده مرگ
   تجربه ناپذیری مرگ دازاین

 مرگ به مثابه تجربه شخصی و منحصربفرد

 
 مرگ به مثابه امکانی وجود شناختی

ای ک ه فت با فلسفه غرب بود. فلسفهای مخالآن به گونه 2و رویکرد پدیدارشناساسی 1اگزیستانسیالیسم
در آن همواره بین فاعل شناسا و جهان مورد شناخت یک تقابل وجود داشت. اگزیستانسیالیسم اربابی انسان 

 3در برابر طبیعت را در مقوله شناخت از بین برد. بن ابراین در تحلی ل فالس فه وج ودی مخصوص ًا های دگر
تا انسان در برابر مرگ قرار نگیرد و خط ر آن »گوید: د. هایدگر میباشواسطه ما میوجود و هستی تجربه بی

یابد. در این اندیشه بودن ما بودنی است برای مرگ. پ س پزم ه فه م را حس نکند به حقیقت آن دست نمی
کن د. در است. زیرا مرگ زمینه در   درس ت  هس تی را ف راهم می« مرگ»، باورمندی به «هستی»درست از 

کند. دلهره ناش ی از تنه ایی ب ا تص ور انس ان از احسا  می را رویی با مرگ، آدمی بودن  خودواقع در رویا
آید. زیرا اندیشیدن به آ ینده، تجسم مرگ را در پی دارد. از طرفی چن ین تفک ری درب اره م رگ مرگ، پدید می

ترین ترین و نزدی کیدارد. هایدگر مرگ را اصلشود؛ و او را از پوچی برحذر میسبب معنابخشی  زندگی می
مندی و اس تقبالی داوطلبان ه از هس تی اس ت. در داند، که به معنای پذیرش تناهیامکان وجودشناختی می

حقیقی گرفتن مرگ نشان از یقینی دارد که از نوع دیگر است و سرآغازین تر از هر گونه یق ین »تعبیر هایدگر 
 .(580)هایدگر، « آیند.در معرض مواجهه می و قطعیت منسوب به هستندگانی است که در درون جهان

انس ان  ای که معنایابی زندگی به آن بستگی دارد.های دیگر را دارد؛ به گونهمرگ توان حذو همه امکان
باور داشت که توجه با آینده و تقاب ل هه ن ب ا  4تواند به فهم اصیل  هستی برسد. سارتربدون فهم مرگ، نمی

گردد. به همین ان است. چنین اضطرابی سبب کاهش احسا  بی هویتی میمقوله مرگ سبب اضطراب انس
ها معتق د ب ود م رگ تنه ا دانست. زیرا او شبیه همه اگزیستانسیالیس تمی« سر هستی»دلیل سارتر مرگ را 

                                                 
1.Existentialism 
2.phenomenology 
3.Heidegger 
4.Jean-Paul Sartre 
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ه ای آن ف رو ده د، امکانهنگامی ک ه م رگ روی می»گوید. در اندیشه هایدگر چیزی است که دروغ نمی
ه ایی روند. مرگ رویدادی نیست که بر من واقع شود، بلکه یکی از امکاند اما از دست نمیشوننشانده می

ای چشمگیر امکان  من است. زی را تحقق ش پرورانم. در واقع مرگ به گونهاست که آن را در درون خودم می
ب ه تحق    ترین شیوه شخصی و بدون امکان هرگونه پرهیز یا جانش ینی توس ط م نناگزیر است و در اصیل

راند؛ چرا که آنه ا های دیگر فرمان میخواهد پیوست. همانین مرگ امکانی است که نه تنها بر تمام امکان
)ه.ج بالکه ام، « کن د.نشاند. بلکه در همان حال که مورد انتخابند نیز بر آنها سنگینی میرا به ناگاه فرو می

147). 
ه ا این معنا که اگر مرگ نب ود، فرص ت آزم ودن امکاندر واقع مرگ تحدیدکننده اختیار آدمی است. به 

آم د. در واق ع ای ن هم ان چی زی اس ت ک ه وجود داشت و بنابراین هیچ تفاوتی میان هستندگان پدید نمی
ای ک ه شود انسان نسبت به هستی اندیشنا  باشد. به گونهتوان گفت، کیفیت مواجهه با مرگ، باعث میمی

کن د. اینک ه، هایی است که م رگ ایج اد میی از رویارویی او با محدودیتحیور اندیشمندانه آدمی، ناش
انسان اگر ناگزیر از مواجه ه ب ا م رگ »اند، نا ر بر همین مفهوم است. فلسفه را پاسخ به مساله مرگ دانسته

 (.145)مگی، « شد.نبود، وارد تفکر فلسفی نمی
اس ت. م رگ فق دان « امک ان وج ودی»ن یک در این اندیشه، مرگ نه یک رخداد طبیعی، بلکه به عنوا

و پایان حیات است. بر اسا  تحلیل پدیدارشناسانه مرگ، تجربه آدمی از مرگ، سبب امکان  در  « وجود»
« مرگ من چه بوده است؟»شود. زیرا او دیگر توان شناخت مرگ را ندارد و دریافتی از اینکه و تحلیل آن نمی

دهد؛ و در  انسان از مرگ نیابتی اس ت. ه یچ که برای دیگران روی میای است ندارد. در واقع مرگ تجربه
تواند جای فرد دیگری بمیرد؛ و قادر نیست دیگری را از مرگ خاص خودش نجات دهد. به تعبی ر کس نمی

میرد، ما شاهد انتقال یک نوع از هس تی ب ه هس تی دیگ ر بینیم شخص دیگری میهنگامی که می»هایدگر 
بنابران هرچند مرگ بیرون از زندگی  .ترین امکان وجودی استیر قابل انتقال و شخصیهستیم. پس مرگ غ

آدمی است، ولی از بین برنده همه توانمندیهای اوست. پس انسان ناگزیر است ب ا م رگ روب رو ش ود و ب ه 
ور دارن د، در عنوان امکان  پیشینی آن را بپذیرد. درباره تمیز بین آماده شدن برای مرگ و حیور بالفعل آن ب ا

معن ی اس ت؛ ام ا ام؛ آمادگی من امری بیرسد، آن چیزی نباشد که من برایش آمادهصورتی که آناه فرا می
اگر »ام؛ آمادگی من در بهترین حالت همان مرگ است. رسد همان باشد که من برایش آمادهاگر آناه فرا می

 (.66)نصری، « اجه خواهیم شد.ما چشم انتظار مرگ خویش باشیم به نحو اصیل با خویشتن مو
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 در اندیشه موالنا (: مرگ3جدول )
یافت شده سند های استخراج شدهگزاره  مفاهیم در

مرگ به مانند شکس تن زن دان و ره ایی 
یافتن از چاه تاریک این دنیا ب ه گلش نی 
دلکش و گسستن غل و زنجیر این دنیای 

 مادی است.

ش      یمل،
1370 :

451 

 علقاتمرگ رهایی از زندان ت-
 هامرگ ورود به دنیای زیبایی  

ش ود، ... با این معنا مرگ ه م عی د می
کن د و ب ه مردن هم معنای تازه پی دا می

ج  ای آنک  ه م لوبی  ت باش  د، غالبی  ت 
شود. لیک نه مرگ طبیعی، بل م رگ می

 ارادی که عین قربان کردن است.
نماییم ازپی قربان عی د خویش فربه می

ب وزیب ا کان قصاب عاشقان ب س خ و
 کشدمی

س    روش، 
1379 :79 

 مرگ به مثابه عید متمن  
 مرگ به مثابه پیروزی  
 مرگ ارادی و قربانی خویش  

های صدق ایم ان را موپنا یکی از نشانه
داند که متمن در بال نیز لذت ح  آن می

را باش  د و ج  زع و ف  زع ننمای  د و در 
ای برت ر از م رگ خوش نود باش د. مرتبه

آن است ک ه م رگ عرص ه دلیل این امر 
پنه  انی اس  ت و رازآل  ودگی آن ب  رای 

 پذیر نخواهد بود.خاکیان پایان

کمپ     انی 
 زارع،

1396 :
184 

 مرگ به مثابه آزمون ایمان  
 رازناکی و ناشناختگی مرگ  

مرگ اندیشی، مرگ سابژکتیو است. مرگ 
اندیشی به معنای م رگ آگ اهی و خب ر 
داشتن از مرگ نیست. بلک ه ب ه معن ای 

 اندیشیدن مدام به مرگ است.

ملکی     ان، 
1393 :67 

 مرگ اندیشی و آگاهی از مرگ  
 مرگ اندیشی و شهود باطنی به مرگ  

مرگ رهایی از این دنیای رنج و بازگشت 
به سرزمین واقع ی خودم ان اس ت. ب ه 

SefikCan
,2006: 

 مرگ به مثابه رهایی  
 مرگ به مثابه بازگشت به اصیل  
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همین دلی ل، م رگ ی ک ره ایی اس ت. 
 –مرگ ره ایی روح از زن دان ت ن اس ت 

ی پیوس تن ب ه بازگشت به دنیای روح برا
زیب  ایی مطل   . ای  ن مس   له اس  ت ک  ه 
وحش  ت م  رگ را از ب  ین ب  رده و آن را 

کند. به همین دلیل، شبی ک ه شیرین می
« ش  ب عروس  ی»موپن  ا درگذش  ت را 

 نامند.می

271   
272 

   شیرینی مرگ برای عارفان

شیر دنیا و دپور هوی باش د؛  هرکس که
رود، به دنبال شکار و روزی دنیایی م ی

ولی شیر ح  در صدد َجستن از قید تن 
و رستن از بند دنیاست. چون شیر ح   
در م  رگ و فن  ای از دنی  ا و تعلق  ات آن، 

بین د. از ای ن رو وجودهای بیش مار می
سوزاند هماون پروانه وجود خود را می

 کشد.یاش را مو هوای نفسانی
شیر دنیا جوید اشک   اری و ب رگ ش یر 

 موپ ج   وید آزادی و مرگ
چونکه اندر مرگ بیند صد وجود هماو 

 پروانه بس     وزاند وجود

زم      انی،
1381 :
1119 

 

  دلبستگی دنیا و تر  از مرگ
 مرگ رهایی از بند تعلقات  
 مرگ تعالی وجودی  

اند م  رگ ک  ین جمل  ه از او در وحش  ت
 ق   وم بر وی ریشخندکنند این می

این وحشت و بیم و غم و اندوه که بر دل 
انسانهای معمولی مستولی است، بر دل 
مردان الهی کارگر نیست و از ارعاب ب ر 

ها نه تنها م رگ دل آنها ناتوان است. این
را به عنوان یک ی از مراح ل حی ات ک ه 

 یاری،خدا
 1395 :86 

   تر  مردم عوام از مرگ
   بی باکی از مرگ در مردان الهی

   مرگ یکی از مراحل حیات
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ش مرند و پیوس ته موجب زایش ثانی می
 زنند.بدان ریشخند می

شود دنی          ا و م  ا هر زمان نو می
 بی خبر از نو ش  دن اندر بق           ا

پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است 
 مصطفی فرموده دنی      ا ساعتی است

این واقعیت است ک ه  موپنا در پی بیان
جهان و انسان در ح ال ت یی ر و تکام ل 

کند که از این است. به انسان توصیه می
ها نهراسد، و مرگ را تحوپت و دگرگونی

عدم و نیس تی و پای ان زن دگی ندانن د؛ 
بلکه مرگ را تحولی عظیم و رس یدن ب ه 

 حیاتی جاودانه بداند.

محمدیانی، 
1393 :55 

 و تحول  مرگ به مثابه ت ییر 
   توصیه به نترسیدن از مرگ

   مرگ به مثابه بیداری از خواب
   مرگ ورود به جاودانگی

زنگیان گویند خود از ماست او رومی ان 
 گویند بس زیب است او

چون بزاید در جه ان ج ان وج ود پ س 
 نماند اختالو بیض و سود

مولوی م رگ را ب ه تول د جنین ی مانن د 
ت جن ین کند، آنجا که با تولد ماهی می

شود که کود  زنگی است ی ا نمایان می
 رومی.

خزان      ه،
1376 :

231 

   مرگ به مثابه تولد
   مرگ پیدایی حقیقت آدمی

مرگ هری ک ای پس ر همرن   اوس ت 
 پیش دشمن دشمن و بردوست دوست

مردان خدا قبل از مرگ اض طراری خ ود 
ب  ه م  رگ ارادی و گسس  تن از تعلق  ات 

امی آورن  د و از تم  غیرخ  دایی روی می
ها خود را رهانیده تا به مقام فنا و رهیلت

خ   دایاری، 
1395 :86 

   استقبال مردان خدا از مرگ
   مرگ ارادی و گسستن تعلقات

   تناسب مرگ و زندگی  آدمی
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 شوند.بقا نائل می
جوزها بشکست و آن کآن م  ز داش ت 

 بعد کشتن روح پ     ا  ن ز داشت
مول  وی م  رگ را شکس  ته ش  دن گ  ردو 

ند همان سان که با شکستن گ ردو دامی
ش ود؛ ب امرگ پوس ته م ز آن نمایان می

رود و حقیق ت  اهری جسم کن ار م ی
 شود.نمایان می

خزان      ه،
1376 :

231 

   مرگ پیدایی  حقیقت آدمی
   مرگ کنار رفتن  واهر

ای حی  ات عاشقان در مردگی دل نیابی 
 جز که در دل بردگی مولوی

م  رگ در داس  تان ط  وطی و بازرگ  ان 
اختیاری را ن وعی  ه ور و تجل ی ح   

دان  د ک  ه ب  ه ه  ر کس  ی خ  ود را می
نمایاند. تجلی ح   ب ه وارس تگان نمی

 بخشد.زندگی می

بل      وکی، 
 عباسی،

1393 :
145 

   تاکید بر مرگ اختیاری
   مرگ تجلی حقیقت آدمی

   مرگ زندگی دوباره

تلخ نبود پیش ایشان م   رگ ت ن چ ون 
 چمنروند از پاه و زندان در 

مرگ حرکتی به سوی تعالی است. م رگ 
برای عارفان ص افی نعم ت و ره ایی از 
زندان است. اگر در زندان گش وده ش ود 

شوند بلک ه زندانیان نه تنها ناراحت نمی
 شوند.شادمان می

جعف    ری، 
1363 :

157 

   مرگ حرکتی تعالی بخش
   مرگ به مثابه رهایی از زندان

   عارفان شادمانی از مرگ

پی  نیست در انب     ار کاه ک اه در دانه 
 انبار گندم هم تب       اه

به تعبیر مولوی فلسفه م رگ جداس ازی 
نیکان و بدان )گندم و ک اه( از یک دیگر 

 است.

ش      ریفی 
نس       ب 

1386 :
436 

   مرگ جدا کننده نیکان و بدان
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هیچ م رده نیس ت پ ر حس رت ز م رگ 
 حسرتش آن است کش کم برد برگ

اهی با ص حرا افت اد در ورنه از چ       
 میان دولت و عیش و گش    اد

مرگ از دیدگاه موپنا فتح بابی ب ه ع الم 
کمال و الوهیت است ک ه ب ا ای ن ط رز 
اندیشه سالک خواهان و دوستدار م رگ 

 باشد.می

ش      ریفی 
نس      ب، 

1386 :
436 

 ای به سوی کمال  مرگ دریاه
   سالکان و شوق به مرگ

گ م  رد ای خن  ک آن را ک  ه پ  یش از م  ر
 یعنی او از اصل این رز ب     وی بود

مراد از مرگ اختیاری این است که آدمی 
های الهی و عرفانی بر خودبینی با برنامه

و انانیت خود چیره آید و دیو نفس را ب ه 
 زنجیر عقل و ایمان درکشد.

زم      انی، 
1393 :

174 

 مرگ ارادی و همراهی با خدا  
 مرگ ارادی و تسلط بر خویش  
 ارادی و کنت   رل نفس مرگ  

شیخ فرمود در جن   ازه من دهل آرید و 
 کو  با دو زن

موپن  ا و ی  ارانش خ  ود را ابناءالس  رور 
دانستند. بدین جه ت نگاهش ان ب ه می

مرگ نگاه اش ک و آه و م اتم ع زا نب ود. 
چنانج  ه ش  یخ ص  الح ال  دین زرک  وب 
وصیت کرد که پیکرش را به آیین س وگ 

آی ین جش ن و  و عزا تشییع نکنن د؛ ب ل
 سماع برپای دارند.

زم      انی، 
1393 :

177 

   شادی مواجهه با مرگ
 شادمانی مرگ و پرهیز از عزا  

آن دگر گفت آر نب ودی م رگ ه یچ َک ه 
 نی      رزیدی جهان پیچ پیچ

خرمنی بودی به دشت اف   راشته مهمل 
 و ن    اک     وفته بگذاشته

زم      انی،
1393 :

179 

   مرگ به مثابه ارزشمندی جهان
 مثابه تکامل آدمی  مرگ به 

   مرگ جدا کننده کاه و گندم
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گوید اگر مرگ ای دیگر میموپنا در فقره
نبودی جهان بی ارزش بودی. زیرا زنی ره 

گسستی و کمال منقطع تکامل از هم می
شدی و بشر به سان خرمنی ناکوفت ه می

اش به هم درآمیخته اس ت که کاه و دانه
 ماندی.مهمل بر زمین می

مرگ پیش از مرگ این است ای فتی این 
 چنین فرمود م     ا را مصطفی

نی چنان مرگی که در گ وری روی مرگ 
 تبدیلی که در س   وری روی

م  وت ارادی را م  رگ تب  دیلی و فن  ای 
گوین  د. و عرف  انی و وپدت دوم نی  ز می

ش دن  مقصود از خوگذشتگی و تس لیم
پ  یش اراده و مش  یت ح    تع  الی و ب  ه 
عبارت دیگر از خویش رستن و به ح   
پیوستن و یا از خود م ردن و ب ه حی ات 

 الهی زنده شدن است.

هم     ایی،
1369 :

787 

 مرگ ارادی به مثابه تولد دوباره  
 مرگ ارادی، غرق شدگی در خدا  
 مرگ ارادی به مثابه رستگاری  

گری در موپنا مخاطب خود را ب ه ب ازن
کند و ب ه تأم ل نحوه زیستن ترغیب می

دارد که در در تقابل مرگ و زندگی وا می
آن غفل  ت آدم  ی ب  ه چ  الش کش  یده 

ش  ود. زی  را انس  ان ب  ا م  رگ از ب  ین می
 رود.نمی

مولف     ان، 
1395 :67 

 مرگ به مثابه تداوم زندگی  
 دعوت به تأمل در مرگ  

ست کو چون برفروخ ت عش  آن شعله
 وق باقی جمله سوختهرچه جز معش

 م  اند اپ الله ب        اقی جمله رف ت
 سوز زفتش  اد باش ای عش  شرکت

William 
C.Chittic

k, 
2005: 82 

 مرگ و در  حقیقت واحد  
 مرگ عاشقانه و در  حقیقت  
 مرگ عاشقانه و بصیرت افزایی  

 مرگ عاشقانه و در  اصیل از خدا-
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درمان چند خدایی، مرگ نف س اس ت؛ 
وقتی انسان ب ه وس یله عش   از عرص ه 

رس د. در محو شود، چنین مرگی فرا می
اص  ل چن  ین عش  قی چش  م بص  یرت 

فهماند که تنه ا بخشد و به انسان میمی
 ت دارد:خداست که حقیق

   اهرش م  رگ و ب  ه ب  اطن زن  دگی 
  اه رش ابتر، نهان پ  ایندگی

در نظر موپنا مرگ زمانی ل ذت بخ ش 
زن  دگی  اس ت ک  ه انس ان بع  د از م رگ

روحانی و معنوی خود را آغاز کن د. ب ه 
 گوید:همین خاطر ازقول امام علی می

رازن      ی، 
نیرومن    د، 

1391 :23 

 مرگ و زندگی معنوی  

مرگ به عنوان ی ک واقعی ت آبژکتی و ب ا  
آگاهی از مرگ و با اندیشیدن به م رگ و 
اضطراب و ه را  نس بت ب ه م رگ ب ه 
عن  وان ام  ری س  ابژکتیو تف  اوت دارد. 

قعیت آبژکتیو مرگ نقطه خ تم زن دگی وا
است. اما اندیش یدن ب ه آن واقعی ت ن ه 
تنها نقطه ختم زندگی نیس ت؛ بلک ه در 
نگاه برخی اص اًل نقط ه ش روع زن دگی 
است. پس مرگ سابژکتیو با مرگ آبژکتیو 
فرق دارد. هیچ کس با این حقیق ت ک ه 
مرگ آبژکتیو نقط ه پای ان زن دگی اس ت 

س ابژکتیو ب ه  مخالفتی ندارد؛ ام ا م رگ
معن  ای اندیش  یدن ب  ه م  رگ موض  وع 

 اختالو است.

ملکی     ان، 
1393 :67 

 تفاوت مرگ آبژکتیو و سابژکتیو  
 مرگ آبژکتیو و پایان زندگی  
 مرگ سابژکتیو و تولد دوباره  

  وحدت نظر در مرگ آبژکتیو
  اختالو نظر در مرگ سابژکتیو

  مرگ و تعالی آدمیش      ریفی موپنا مرگ را رش د از طری   انتق ال از 
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داند. به زع م به نش ه دیگر مییک نش ه 
او مردن یک انتقال است. هرا  از مرگ 
عمومًا بدلیل ناشناخته بودن آن و بیش تر 
به دلیل هرا  از نیستی است. ...از این 
دیدگاه مرگ ش کل ت یی ر یافت ه زن دگی 

 است.

نس      ب، 
1386 :

436 

  تر  از مرگ و ناشناختگی آن
 ریافته زندگی مرگ شکل ت یی

موپنا در تشییع پیکر یارانش آیین رقص 
داش  ت و ای  ن فع  ل و س  ماع برپ  ا می

انگیخ ت؛ و نامعهود او، قش ریان را می
آوردن د ک ه ای ن چ ه چون اعت راض می

داد: قاری ان در بدعت است؟ پاسخ م ی
ده د ک ه وی پیشاپیش م رده نش ان می

م  تمن ب  وده اس  ت، و ق  واپن گ  واهی 
مرده هم م تمن ب وده و دهند که این می

 هم عاش .
پس عزا بر خود کنی د ای خفتگ      ان 

 زان که بد مرگی است این خواب گران
روز ُملک است و گه و ش      اهنشهی 

 گ     ر تو یک هره از ایش   ان آگهی

زم      انی،
1393 :

178 

   عش  و شادی نسبت به مرگ
   عش  ورزی نسبت به مرگ

دارد و  مرگ برای موپنا معن ای دیگ ری
این چیزی است که عارف ان مش تاق ب ه 
دستیابی به آن هستند. موپنا از این ن وع 
م رگ را ب ه برداش  تن حج اب توص  یف 

 کند.می

Morteza 
Shajari, 

2012 

 مرگ ارادی و غرق شدگی در خدا-
 ها دنیویمرگ و رهایی از حجاب  

از نظر موپنا و ویتمن مرگ راه ی ب رای 
است. روح پس  رهایی روح از زندان تن

رس د. ب ه از رهایی به معشوق اله ی می

رازن      ی، 
نیرومن    د، 

1391 :23 

   مرگ به مثابه رهایی از زندان تن
  مرگ ارادی و غرق شدگی در خدا

 ی مرگ برای عارفان شیرین
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 ها(: مفاهیم برآمده از دیدگاه موالنا درباره مرگ پس از حذف همپوشانی4جدول )
یافت شده  مفاهیم استخراج یافته مفاهیم در

 مرگ رهایی از زندان تعلقات-
 مرگ ارادی و گسستن تعلقات  
 مرگ کنار رفتن  واهر  
 مرگ به مثابه رهایی از زندان تن  
 ها دنیویاز حجابمرگ رهایی   

 
 مرگ به مثابه رهایی

 مرگ به مثابه عید متمن  
 هامرگ ورود به دنیای زیبایی  
 مرگ به مثابه پیروزی  

   شادی مواجهه با مرگ
 شادمانی مرگ و پرهیز از عزا  

   عش  ورزی نسبت به مرگ
   شیرینی مرگ برای عارفان 

   مرگ عاشقانه و در  حقیقت
 صیرت افزایی  مرگ عاشقانه و ب

   مرگ عاشقانه و در  اصیل از خدا

 
 

 مرگ به مثابه شادی
 

   مرگ به مثابه آزمون ایمان
   مرگ جدا کننده کاه و گندم

   مرگ به مثابه بیداری از خواب
   مرگ جدا کننده نیکان و بدان

 
 مرگ به مثابه آزمون

همین دلی ل م رگ ب رای آنه ا ش یرین و 
 دوست داشتنی است.

به روز مرگ چو ت ابوت م ن روان باش د 
 گمان مبر که مرا درد این جهان باشد
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  مرگ اندیشی و آگاهی از مرگ
  رازناکی و ناشناختگی مرگ

   مردم عوام از مرگ  تر
   توصیه به نترسیدن از مرگ

   تر  از مرگ و ناشناختگی آن
   بی باکی از مرگ در مردان الهی

   دلبستگی دنیا و تر  از مرگ

 
 مرگ به مثابه غلبه بر تر 

   مرگ حرکتی تعالی بخش
 ای به سوی کمال  مرگ دریاه

   مرگ سابژکتیو و تولد دوباره
   مرگ تعالی وجودی

 مرگ به مثابه تولد  

 
 مرگ به مثابه حرکتی تعالی بخش

   مرگ ارادی و همراهی با خدا
  مرگ ارادی و تسلط بر خویش

  مرگ ارادی و کنت  رل نفس
  مرگ ارادی و قربانی خویش

  مرگ ارادی به مثابه تولد دوباره
  مرگ ارادی، غرق شدگی در خدا

  مرگ ارادی به مثابه رستگاری

 
 کنترل امیالمرگ به مثابه 

   مرگ تکامل آدمی
   مرگ به مثابه ت ییر و تحول

  مرگ ورود به جاودانگی
  مرگ تداوم زندگی
  مرگ تعالی آدمی

  مرگ شکل ت ییریافته زندگی
  مرگ بازگشت به اصیل

  مرگ یکی از مراحل حیات

 
 مرگ به مثابه ت ییر و تحول
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  مرگ در  حقیقت واحد
  دعوت به تأمل در مرگ

 زندگی معنوی مرگ 
  مرگ پیدایی  حقیقت آدمی

 
 مرگ به مثابه در  حقیقت

 
 مرگ در اندیشه موالنا

یا عنص ری  پایان زندگیشخصیت چندسویه موپنا ژرفای خاصی به مقوله مرگ داده است. اینکه مرگ 
زده شده  تعالی بخش در متن زندگی است، دو برداشت متفاوتی است که همواره در مثنوی  موپنا به آن دامن

موپنا ب رای  است. در تعریف نخست رسالت مرگ پایان بخشیدن به زندگی است. یعنی ارزش هاتی ندارد.
ده د. ب ه ای ن اما در برداشت دوم، مرگ به زن دگی ارزش می این برداشت عامه از مرگ ارزشی قائل نیست.

از این رو مرگ مح ک   خواهند شد.اعتبار نبود مرگ کاهنده منزلت زندگی است؛ که کاه و گندم از هم جدا ن
ها که اگر مرگ نبود، آدمیان ب ه نوازد. همانتمیزگر سره از ناسره است؛ و طبل رسوایی مدعیان دروغین را می

ان د، هدی ه شدند. همان گونه که مرگ برای آنان که به راز آن پی بردههای ناروا دست به دست میسان سکه
 است.

کن د. در در  عم ومی، ناپذیر جهت گیری زندگی آدم ی را مش خص میمرگ به مثابه یک غایت گریز
اجتناب ناپذیری مرگ از یک سو و میل به تداوم زندگی از سوی دیگر، آدمی را به تعارضی همواره دچار کرده 

ها مرگ عرصه پنهانی است و رازآلودگی آن هیاگاه برای خاکیان پای ان پ ذیر نخواه د ب ود. انس ان»است. 
( ب ر 184: 1396)کمپ انی زارع، « های حیات کنار بیاین د، ول ی زن ده باش ند.بدترین دشواریحاضرند با 

« دم به دم در تو خزان است و بهار»خالو در  عامه، برای موپنا بین زندگی و مرگ جدایی نیست. عبارت 
از این رو دارد. وا می برد. نگاهی که او را به یک مرگ اندیشی مستمررا موپنا نا ر بر همین مفهوم به کار می

عارفان مرگ را یک ی از »دهد. در این نگاه مرگ پلی است که کیفیت گذشتن از آن، تکامل آدمی را شکل می
تمثی ل ( همان ین 1001: 1390زم انی، «)دانن د.دانند و آن را زایشی و تولدی دوباره میمراحل حیات می

گ ردد، اش اره ب ه شود، محت وا و حقیق ت آن متجل ی میکه چون پوست آنان کنده  ایموپنا از مرگ به میوه
 ارزشمندی مرگ دارد.

 کشتن و مردن که بر نقش تن است چون انار و سیب را بشکستن است
مرگ که تمام مردم از آن وحشت و ب یم »در این برداشت مرگ برای عارفان نه تنها ترسنا  نیست، بلکه 

)زم انی، « زنن دساند، بلکه آن ان ب ه روی م رگ ریش خند میهرادارند، عارفان کامل و مردان واصل را نمی
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1390 :1001) 
 کنند این قوم ب  ر وی ریشخنداند میمرگ کین جمله از او در وحشت

ای عارضی نیست که آدمی را اندیشانه مایه آرامش آدمی است. بنابراین مرگ راستین مقولهاین نگاه مرگ
پرورد. به همین دلی ل ب اور ب ر ای ن است که آدمی خود آن را می گیرد؛ بلکه مرگ یک مفهوم ههنیدر بر می

ت وان است که انسان تا به چنین برداشتی از مرگ نرسیده است، زندگی آغاز نشده است. همان چیزی که می
گیرد. مرگ بیرونی نا ر ب ر پای ان ی افتن قرار می 2یاد کرد؛ که در تقابل به مرگ بیرونی 1از آن به مرگ درونی

ی آدمی در این جهان است؛ در حالی که مرگ درون ی حی ور هم واره م رگ در هه ن اس ت. در ای ن زندگ
برداشت از مرگ، در پس هر ُمردن تعالی باپتری نهفته است. این مفهوم در ادبی ات دین ی و از جمل ه ق رآن 

 100و  99راو و اع 37شوند. )آیه ها هنگام مرگ با بسیاری حقای  روبرو میکریم نیز آمده است که انسان
 مومنون(

نگاه معنوی موپنا به مرگ سبب ش ده اس ت، م رگ ن ه تنه ا اض طراب آور نباش د، بلک ه ی ک آرزوی 
خوشایند تلقی گردد. آرزویی که وصول به آن، سبب فهم اسرار هستی است. مطاب  این نگاه موپنا م رگ را 

آدمی ب ا کش تن خودخ واهی و نف ی نف س داند: مرگ اختیاری و مرگ اجباری. در مرگ اختیاری دو نوع می
بمیرید « موتوا قبل ان تموتوا»کند. حدیث معروو پرستی؛ با کمک عقل و ایمان به تعالی خویش کمک می

گاهانه با مرگ همان چیزی است ک ه موپن ا از آن ب ه  پیش از آنکه بمیرید؛ نا ر براین مرگ است. مواجهه آ
هرگاه روح به کم ال تج رد »زمینه پیوستن آدمی به کمال است.  کند. چنین مرگیتعبیر می« مرگ اختیاری»

خود برسد، میل به عالم دیگر کند. به عبارت دیگر تعل  روح به بدن برای نیل ب ه مقام ات و مرات ب عالی ه 
از مرگ در بیان موپنا به این معناست که مرگ « ُتر  غارت ساز»تعبیر ( 179)زمانی، میناگر عش ، « است.

دهد. برد، اما در مقابل موقعیتی ارزشمند به آدمی هدیه میغارتگری خویش کاپیی را به ی ما میاگرچه در 
کن د. بن ابراین ُمنعم ی آدم ی در یابد و مسیر کمال را پی دا میدر واقع آدمی در قبال جان سپاری، تعالی می

 مواجهه با مرگ، بسی گرانبهاتر است از کاپیی که از دست داده است.
 ساز ده ه ر چه بردی زین شکوران باز دهوی تر  غارت ای اجل

 اند از رخت جانوا دهد ایش     ان بنپذیرند آن زانک منعم گشته
کند و هم به سمت تعالی گام برمی دارد. در چنین حالتی است که آدمی هم مرگ خویش را انتخاب می

بنابراین مرگ نه ی ک ام ر کند. تعبیر می« نمرگ  پیش از ُمرد»این مرگ همان چیزی است که موپنا از آن به 

                                                 
1.subjective 
2.objective 
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ش ود؛ بلک ه واقعی که انسان با آن روبرو خواهد شد، و نه امری سهمگین که روزی در چنگال آن گرفتار می
امری قابل ستایش است؛ که آدمی در حال پرورش آن است. چنین مرگی س بب پی دایش دوب اره اس ت. در 

که جهان فناپذیر شایستگی وجود آدمی را ندارد. موپنا در تمثیل ی  دهدواقع برای موپنا مرگ زمانی رخ می
 دهد.داند، که در پی آن م ز آن خود را نشان میمرگ را شبیه شکستن گرو می

 بعد کشتن روح پا  ن ز داشت    جوزها بشکست و آن کآن م ز داشت
شدی تی و کمال منقطع میگسساگر مرگ نبودی، جهان بی ارزش بودی. زیرا زنجیره تکامل از هم می»

)زمانی، میناگر « ماندی.اش به هم درآمیخته، مهمل بر زمین میو بشر به سان خرمنی ناکوفته که کاه و دانه
گاهانه آن را انتخاب کرده است. به همان 179 ،عش  (. مرگ لحظه آزاد شدن از زندان برای فردی است که آ

دانن د. همانگون ه ک ه اند، دنیا را محدودکننده آدم ی مییدهدلیل سالکانی که به شناخت درستی از مرگ رس
فراخی آن عاَلم را مشاهده کنی و از این تنگنا خالصی یابی. مثاًل یکی را به »گوید: می« فیه مافیه» موپنا در

چارمیخ مقّید کردند. او پندارد که آن خوش است و لذت خالصی را فراموش کرد. چون از چار میخ بره د، 
که در چه عذاب بود؛ و همانان طفالن را آسایش در گهواره باشد و در آنک ه دس تهایش را بندن د؛ اپ  بداند

( تص ویر حی ران کنن ده 194: 1342، )ف روزان ف ر« .اگر بال ی را به گهواره مقّید کنند عذاب باشد و زندان
داند هایی میو آدمیان را طشتدهد. ازیبایی مرگ را به خوبی نشان می« نخجیران»موپنا از مرگ در داستان 

که به دلیل خالی بودن  رفیت وجودیشان بر آب شناورند؛ اما چون  رفیت آنها کام ل ش ود در بح ر ح   
 شوند.غرق می

 ها بر روی آبرود چ       ون کاسهصورت م   ا اندرین بح  ر ع ذاب می
 شتتا نشد پر، بر سر دریا چ  و طشت چون که پر شد طشت در وی غرق گ

در واقع موپنا با پذیرش مفهوم حرکت به عن وان یک ی از ابع اد وج ودی موج ودات، م رگ را حرک ت 
موپن ا ب اور دارد در (. 71)زرین ک وب، « طریقه ما ُمردن است. تا نمیری نرسی.»داند. استکمالی روح می

انسان به در  حقای   تواند به در  حقای  هستی برسد. چنین مردنی روی آوردنسایه چنین مرگی انسان می
اند که موپنا در آیین مشایعت پیکر یاران خویش سماع برتر و و بنابراین شادی افزاست. به همین دلیل آورده

قاری ان ق رآن در پیش اپیش »داش ت: کرد. وی در پاسخ آنان که به رفتار او معترض بودند، عنوان میبرپا می
دهند که این مرده هم متمن بوده است. اما اهل سماع گواهی میدهند که این مرده متمن بوده مرده نشان می

داند؛ و اگر مردم مرگ را ای از کل هستی میاز این رو موپنا مرگ را نیمه (233)افالکی، « است هم عاش .
 پندارند ناشی از تمسک به عقل جزءنگر است.مرادو با عدم می

خارج ش ود، پن دارد ک ه ای ن زادن، او را م رگ مثال مرگ هماون کودکی است که چون از رحم مادر »
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( 228)شهیدی، « است؛ اما او از جهانی محدود و تاریک درآمده و به جهانی پهناور و روشن رسیده است.
بنابراین تجربه مرگ نه تنها حسرت زا نیست، بلکه آغاز در  حقیقت هستی است. اگر در هنگام مرگ آدمی 

آنگاه که آدمی ان »کند. باری است که به سبب کمی توشه حس می شود، به خاطر سنگیندچار حسرت می
بینن د ک ه ای مطلوب بوده است؛ و چ ون مییابند که مرگ واقعًا پدیدهبه دیگر سوی جهان سفر کنند در می

مرتبه هر کس در آن جهان بر مبنای اعمال دنیوی اوست بر مرگ خود دریغ نمی آرند. َب ل ب ر ای ن حس رت 
( 185 مین اگر عش  ،)زمانی، « اند.را در حیات دنیوی نسبت به کردار نیک کوتاهی ورزیدهخورند که چمی

مرگ رهایی از دنیای رنج و بازگشت به سرزمین واقعی است. پس مرگ رهایی روح از زندان تن و بازگشت »
رده و آن را به دنیای روح برای پیوستن به زیبایی مطل  است. همین زیبایی است که وحشت مرگ را از بین ب 

 .(Sefik Can,2006: 272)« کند.شیرین می
اند؛ از دی دگاه داند؛ زیرا برخالو آناه که مرگ را پایان زن دگی دانس تهموپنا مرگ را سببب شادی می 

داند، ک ه در وی آغاز زندگی دوباره است. در چنین حالتی است که موپنا مرگ را تجربه عشقی عاشقان می
افتد. پس اگر نیروی محرکه عش  سبب حرکت و بقای نظام الی جهان هستی اتفاق میامتداد حرکت استکم

ای ک ه افت د. مرحل های از حرکت موجود است که در مسیر زمان اتف اق میشود؛ مرگ نیز مرحلههستی می
...  ای است با مرات ب معن وی ب اپتر.در پی هر مردن حیات تازه»باشد. رفتن از تاریکی چاه به چمنزار می

 (391: 1375)استعالمی، « گوید مرگ جسم پیوستن روح به عالم غیب و جاودانگی است.موپنا می
 تلخ نب ود پیش ایشان مرگ تن چون روند از چاه و زندان در چمن

 دهد.موپنا در غزلی شورانگیز نهایت معرفت خود را نسبت به مرگ، نشان می
 ی مستی فزایدز خا  من اگر گندم برآید از آن گر نان پز

 خمیر و نانبا دی  وانه گردد تن    ورش بیت مستانه فزاید
 ام رقصان نمایداگر بر گور من آیی زیارت تو را خرپشته

 میا بی دو به گور من برادر که در بزم خدا غمگین نشاید
دنی ای نگارنده بر این باور است براسا  اندیشه موپنا، هم آنگونه که جنین چون به حد تع الی رس ید 

شود؛ آدمی نی ز بای د ب ه درج اتی از ش هود و کند و وارد دنیای وسیع این جهان میکوچک رحم را رها می
آگاهی ههنی برسد تا به مرگ متعالی دست یابد. از این جهت همانگونه که ممکن است جنین به شایستگی  

تگی م رگ متع الی و ورود ب ه ورود به این جهان نرسد، چه بسا آدمی نیز در طول حیات این جهانی، شایس
ه ای آدمی ان جهان بقا را حاصل نکند؛ هرچند به مرگ  جسم دچار شوند. مواف  این نگرش بسیاری از مرگ

و کمال نایافته است. زیرا آدمی نتوانسته است مرگ خویش را پرورش دهد. آنا ه موپن ا از آن ب ه « ناتمام»
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 .کند، نا ر بر چنین مرگی استیاد می« عام»مرگ 
 

 الزامات مرگ اندیشی
ترین نتایج مرگ اندیشی، تعالی طلبی است. در اندیشه موپن ا و فلس فه وج ودی : از مهمتعالی طلبی

ب رد. در واق ع است. حرکتی که فرد را از مراتب نازل هستی به تجارب برتر می« شدن»مرگ نوعی حرکت و 
گاه میانسان وقتی با مرگ مواجهه می د، که تا اینک مورد غفلت بود. اینک ه اندیش ه در شوشود، با حقایقی آ

اند، نا ر بر همین مفهوم است. به همین دلی ل موپن ا ب اور دارد باب مرگ را ورود به دنیای اندشیدن دانسته
 ماند.گسست و آدمیان چون خرمنی ناکوفته بر زمین میاگر مرگ نبود سلسله کمال می

ز ع واملی اس ت ک ه آدمی ان را از نااندیش گی نس بت ب ه : اندیشه در باب مرگ ادرک راستین خویش
گریزن د؛ و ق درت تحم ل خ ویش را ندارن د. آورد. آدمیان غالبًا از تفکر ب ه خ ویش میخویش بیرون می

 بنابراین از اثرات مرگ اندیشی، شناخت حقیقت خویش است.
یس تند. نتیج ه اندیش یدن : معموًپ آدمیان در شرایط عادی قادر به فهم حق ای  نوقوف بر اسرار هستی

مرگ انسان را ن اگزیر ب ه »درباب مرگ کمک به دانستگی انسان نسبت به اسرار هستی است.. عبارت سارتر 
( دپلت بر همین مفهوم دارد. مرگ همان گون ه ک ه خ ود 1394سارتر «)کنداندیشیدن به معنای هستی می

 تواند، به فهم اسرار هستی کمک کند.دارای کیفیتی پر رمز و راز است؛ اندیشیدن درباره آن می
: در بند تعلقات بودن واقعیت همه آدمیان است. در نگاه نخست چنین ویژگ ی قاب ل رهایی از تعلقات

سرزنش نیست؛ اما در بند تعلقات قرار گرفتن و از حقای  فاصله گرفتن همان چیزی است که قابل سرزنش 
 فناناپذیر است.است. از الزامات مرگ اندیشی یادآوری دنیای 

ترین صورت ای از اصالت است. زیرا مرگ اصیل: اندشیدن درباب مرگ نشانهاصالت و عظمت روح
ترین اتفاق به آدمی باشد. بنابراین غفل ت از آن انس ان را از اص الت تواند نزدیکامکان وجود است؛ که می

 است. کند. به همین دلیل تر  از مرگ سبب بازگشت انسان به اصالتدور می
: کیفیت اندیشه در باب مرگ و نحوه مواجهه با آن، محک ایمان آدمی ان اس ت. در نظ ر ایمان راستین

 های ایمان راستین، این است که لذت همنشینی با ح  را در سختی مرگ نیز باشد.موپنا از نشانه
 

 گیرینتیجه

ای ههن ی بش ر ب وده اس ت. ب ه ههمواره بخشی از نگرانی« غفلت از مرگ»تفکر درباره مرگ در مقابل 
زندگی، به تلقی آدمیان از مرگ بستگی دارد. به تعبیری برداشت آدمیان از گی ای که معنی داری یا بیهودگونه
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دهد. همانگونه که سردرگمی و احسا  بیه ودگی آدمی ان در مرگ، نحوه مواجهه آنها با زندگی را شکل می
حالی که پذیرفتن م رگ ب ه مثاب ه امت داد زن دگی، اص الت و  زندگی ناشی از تعریف آنان از مرگ است. در

ی اد « م رگ ارادی و جه ش پیش اپیش»کند. همان چیزی که موپنا از آن به معناداری زندگی را تیمین می
های ب ا دل کن دن از وابس تگی به مرگ طبیعی مبتال شود،کند. در چنین وضعیتی روح آدمی قبل از آنکه می

کن د. مرگ خویش و کسب آمادگی ههنی در مواجهه رضایتمندانه با مرگ، هم ت میاین جهانی به پرورش 
کن د. نتیج ه چن ین پیوند آدمی با اقلیم برتر هستی، او را به مرگ اندیشی و آمادگی برای این س فر آم اده می

دن ب ه ده د. رس یها، خود را در مسیر عقل و ایمان قرار میپیوندی این است که فرد با تسلط بر خودخواهی
است؛ که آدم ی در آس تان حی رت « موتو قبل ان تموتوا»ای از عقل و ایمان ترجمانی از کالم چنین درجه
 گیرد.ح  قرار می

اس ت. اص الت در ای ن نگ رش ن ا ر ب ر « دازاین اصیل»در فلسفه وجودی نیز مرگ اندیشی، مختص 
هستی در یک در  دو سویه است. بر  زیست صادقانه و در  راستین از زندگی و مرگ است. آدمی همواره با

ش ود. این اسا  متناسب با چگونگی رویارویی انسان با هستی، آدمی به اص یل و غی ر اص یل تقس یم می
ترین دازاین اصیل با آگاهی از کیفیت وجودی خویش، به مثابه موجودی که امکان م رگ ب ه عن وان اص لی

در این نگ رش نف ی اراده دیگ ران و آزادی  انتخ اب در  کند.کند؛ حرکت میامکان او را تهدید و تحدید می
کیفیت رویارویی با مرگ، نشانه اصالت است. در حالی که دازاین غیر اصیل ضمن آنکه به کیفیت وجودی 

کند مرگ خود را نادیده انگارد. به عبارتی فهم این نکته که مرگ هم واره در خویش پی نبرده است، تالش می
اش مس لط ب وده برد، همان گونه که اراده دیگران ب ر زن دگیآید. او گمان میگران میتعقیب اوست برای او 

گاه نیست. است؛ می کی یرکگور ای ن تواند در مواجهه با مرگ نیز از دیگران کمک گیرد. چنین انسانی خودآ
ت ا راه مرس وم  ها را یله ک ردهدهقان مستی بر روی گاری خود خفته و اسب»کند: مفهوم را اینگونه تبیین می

ها در دست اوست، او به یک معنی رانن ده اس ت. ول ی م ا خود را بروند. از آنجا که او در آنجاست و لگام
توانیم به یک معنی بگوییم که او نمی راند. همانین بسیارند کسانی که وجود دارند، در حالی که وجود می

کنند؛ و در هیچ م ورد حت ی عادت و پیمان پیروی میشوند و از ندارند. بدین معنی که آنها با مردم روان می
 (.199)کاپلستون، « کوشند که برای خود فردی باشند.نمی

بر اسا  اندیشه کی یرکگور معنی وجود داشتن و وجود اصیل این است که هرکس وجه راستین خود را 
این روی از رسیدن به وجود ب ه برگزیند. در واقع وجود چیزی است که باید آن را ربود و یا به دست آورد. از 

(. به همین دلیل در نگرش وجودی، فرد به جای آنک ه 199کند )کاپلستون، یاد می« صیرورت و کوشیدن»
حالت پذیرفتن فردیت ممت از خ ویش. از »دهد. آفریند و پرورش میبه مرگ دچار شود، مرگ خویش را می
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ی هستی رو به مرگ خویش است؛ و از نظ ر س ارتر نظر هایدگر این معنا مستلزم واقف شدن و پذیرفتن جد
در « دازای ن»مبن ا ق رار دادن به معنای کسی است که به آزادی و مس ولیت اساسی خ ویش رس یده اس ت. 

های اخالقی است. اینکه فرد ش بیه خ ویش رفت ار کن د ب ر ای ن بایسته اندیشه فالسفه وجودی، رد قواعد و
پزم اس ت »تواند با مفاهیم پیشینی نسبت موجهی داش ته باش د. عب ارت ک ی یرکگ ور اسا  اصالت نمی

همواره در نهان خانه انسان قدسی سکونت گزینیم. باید حقیقتی را جستجو کرد که ی ک حقیق ت عم ومی 
 ( به همین معناست.11)وال، « ت برای من.نیست؛ بلکه حقیقتی اس
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