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 1استهن اقاقی جاری ذدر  مرگ 

 (6ای از عرفان مدرن )طرحواره

 

 2/3/33منبع: سایت رادیو زمانه، روز جمعه، مورخ: 

 

از غامض ترین و حیرت انگیز ترین مقوالتی است که هر انسانی در زندگی خود با آن دست و پنجه « مرگ»

خویشاوندی، دوستی، همکاری... را تجربه کرده  و روزهای عزیزی،  انسانها از دست دادنِ نرم می کند. عموم

کند  پناه، مویه می مستأصل و بی ضمیر ابری است و انسانِ که آسمانماتم زده و تلخ و سرد را چشیده اند؛ ایامی 

انسیالیست، اگزیست ر فیلسوفان، به تعبیهمچنین، برخی انسانها .یابد تسلیاش  و درمانده پریشان خاطرتا مگر 

را تجربه کرده اند. در این موقعیت ها، شخص خود را در چند قدمی مرگ می بیند، فی  2«موقعیت های مرزی»

المثل در آستانۀ سقوط هواپیما یا غرق شدن در دریا قرار می گیرد؛ یا به نحو معجزه آسایی از یک سانحه رانندگی 

ناگهان با دزدی مواجه می شود که با اسلحه سرد به او حمله ور شده، به نحوی که جان سالم به در می برد؛ یا  

اگر اندکی مقاومت کند و در صدد مقابله برآید، جان خود را از دست می دهد؛ یا روزها و ساعات آخر عمر 

هد که شاخویشاوندان و دوستان نزدیک را تجربه کرده است. ما هیچ تجربه و درکی از مرگ خویش نداریم؛ بل

افتد. آگهی  ست و خوندار در جهان ما اتفاق میمرگ دیگرانیم و روی در نقاب کشیدنِ انسان های گوشت وپو

ترحیم دیگران را در روزنامه می خوانیم و در مجلس خاکسپاری و ترحیم ایشان شرکت می کنیم؛ اما درک و 

ده؛ م و زنده ایم و زندگی می کنیم، مرگ در نرسیتا هستیر اپیکور، به تعبیتلقی ای از مرگ خویش نداریم؛ چرا که 

تلقی  و چشیده ایم، باز گوییم تا آنچه را تجربه کرده ونیستیم  در این عالموقتی هم مرگ در می رسد، دیگر ما 

 به تعبیر ویتگنشتاین:   و روایت خویش از این پدیده را پیش چشم دیگران قرار دهیم.

د، بلکه خاتمه می یابد... مرگ رویدادی در زندگی نیست. ما زندگی پس با مرگ هم جهان تغییر نمی کن»

    3«.کنیم تا مرگ را تجربه کنیمنمی

ل در این هیچکس مرگ خویش را تجربه نمی کند، بلکه ناظر  و راوی مرگ دیگران است. در عین حال، تأم 

 به سراغ هر یک از ما خواهد آمد، عبرت آموز و معرفت بخش است: مطمئناً پدیدۀ منحصر به فرد که
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نور/ در زمستان غبارآلود و دور/ یا خزانی خالی  مرگ من روزی فرا خواهد رسید/  در بهاری روشن از امواج» 

  4.«د و شوراز  فریا

ی ا موجودی است که مانسان، تنه همۀ موجودات می میرند و دنیای فانی را ترک می کنند، در عین حال ظاهراً

و  گربه، طاووس از، سگ،افه، گر، مگس، دلفین، زرّزنبور .متفطن و آگاه است خویشداند که می میرد و به مرگ 

ش محیطی واکندیگر موجودات نیز می میرند، اما مرگ آگاه نیستند؛ بلکه در طول زندگی تنها به محرک های  ...

د و یا  ؛ فی المثل از خطر می گریزندارد 5«ارزش ابقایی»به تعبیر زیست شناسان  د؛ واکنشهایی کهنشان می دهن

برای رفع گرسنگی از  پی شکار روان می شوند. اما، انسان، عالوه بر اینکه به محرک های محیطی پاسخ می دهد 

و به بهانه های مختلف بدان  که می میرد و هر از گاهی می داند، داردو نظیر دیگرِ موجودات کنش های غریزی  

، آیینه ای است که شخص «مرگ»می اندیشد و زوال خویش را فرا یاد می آورد. عموم عرفا و فالسفه  معتقدند 

ه علل دمیان می کوشند بمی تواند در آن خود را ببیند و سرزمین پهناور ضمیر خویش را بشناسد.  به نزد ایشان، آ

لختی در سایه سار درخت بگریزند و با خویشتن مواجه نشوند و « بیخودی»ر د« خودی»بهانه های مختلف از  و

 نیاسایند: دوجودِ خو

 ودی در بیخودیــمی گریزند از خ

 ر جوهریــــیت هــداند او خاص

 قیمت هر کاله می دانی که چیست

 تی یا به شغل ای مهتدیـیا به مس

 وهر خود چون خریـــدر بیان ج

 6یستحمقدانی ات خود را نـــقیم

 

ماتی دارد؛ مقوّ، عریان شدن در برابر خود است متضمنِ که ندپیشه کر خودکاویمواجه شدن با خویش و  

در آیینۀ مرگ یکی از این مؤلفه هاست. نسبت ویژه و منحصر به فردی که هر کس با این پدیده  خویشتن شناختِ

 می شناساند: به خودبرقرار می کند، او را بهتر 

 رنگ اوستــپسر هم مرگ هر کس ای

 پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست

 در فرارــی ز مرگ انـــی ترسـم آنک

 ود ترسانی ای جان هوش دارــآن ز خ

 ت نه رخسار مرگـت تســـروی زش
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 7گ رخت و مرگ بردون ـــجان تو همچ

 

گ مر»و « مرگ اندیشی»، «مرگ هراسی»، «کورمرگی»مدد گرفتن از مفاهیم چهار گانۀ در این جستار بر آنم با  

نسبتِ به این پدیدۀ غریب و محتوم را به روایت  تلقی ها و واکنش های مختلفِار شناسانه، دیداز منظر پ،«آگاهی

ار ان از واژه طیف و پیوستو، می تی گوناگونمیان این واکنش ها نسبت سنجیِبرای  .ارمذخویش به بحث  بگ

یگر دبه تعبیر منطقیون، قسیم یکو  دهندطیفی را تشکیل می  چهارگانه،یگر سخن، این مقوالت د. به دبهره بر

؛ از اینرو  می توان، به رغم تفاوت ها و اختالفات پررنگ و برجسته، برخی تشابهات را نیز میان آنها سراغ دنیستن

 ختالفاتقات و امفترر می یابم، در عین حال، چنانکه د. «مرگ آگاهی»و  «یشیدمرگ ان»گرفت، خصوصا میان 

       .دی کردو صورتبن دگنجان مقولۀ مستقل چهاریل ذی است که می توان آنها را دبه ح ر این میاند

 .پارندرا نبینند و به فراموشی س آدمیان نسبت به پدیدۀ مرگ، کورمرگی پیشه کرده و ترجیح می دهند آن برخی

دارند و فرو نهادنِ تعلقات و رها کردن آنها، به دنیوی زیادی برخی دیگر نیز از مرگ می هراسند، چون تعلقات 

به غایت سخت می نماید؛ جماعتی نیز مرگ اندیش اند و در اندیشۀ رهایی و گسستنِ در زندان و هم  نزد ایشان

نورد افقهای دور شدن و یا رهسپار دیارِ نیستی و عدم گشتن هستند. گروهی نیز مرگ آگاهند؛ بدین معنا که تفطن 

ر عمر را جدی می گیرند، در عین حال، این امر ذزوال و نیستیِ هستی دارند و ناپایداری جهان و گ و عنایت به

ندگی نشده است؛ از اینرو ایشان مانع از پرداختنِ سهم بدن و بهره بردن و تمتع جستنِ معنویِ ژرف از دنیا و ز

 نیا تجربه می کنند. را در همین د« زندگی ابدی» زندگی کرده و « حوضچه اکنون»و « در حال»

 

  کور مرگی:

، نبه سرنوشت محتومی که در انتظار ایشان است، فکر نکنند و نیندیشند. به نزد ایشا دهندترجیح می  ه ایدع

االمر گل کوزه گران می شوند، اما بهتر است به این مقوله فکر نکرد تا روزی که درست است که تمام انسانها آخر

غول مش تمثیل، فرض کنید در یک روز سرد زمستانی داخل اتاق نشسته اید و با دوستیدر می رسد. در مقام 

شما در حین گفتگو، به بارش برف اشاره می کنید و دوست خود را دعوت می کنید که او نیز  گفتگو هستید.

ا ش برف ربه هر علت و دلیلی بار را ببیند. اگر دوست شما  نخواهد صحنۀ بارشِ برف ،مانند شما از پنجره

اگر  و بحث را عوض کند، مشاهده کند و دربارۀ آن سخن بگوید، حتی در مقابل اصرار شما بر این امر، بکوشد

می کوشد این  امر را به  عامداًو  کند تا در معرض چنین امری نباشد. در واقع، او عالماًترک اتاق را  موفق نشود،

 در مقام انکارِ بارش برف باشد.  محاق ببرد و به حاشیه براند؛ بدون اینکه لزوماً
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گران دی را از خاطر خویش و احیاناً و نام و ذکر آن نندکسانی می کوشند بی اعتنایی به پدیدۀ مرگ پیشه ک

و بخشی از جهان اطراف ما را می  در کار خویش است می دانند که بدون اعتنای ایشان، مرگ بزدایند؛ هر چند

/ گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد/ و همه ددکا می نوش/ مرگ گاهی ومرگ گاهی ریحان می چیند» سازد:

مدد  مفاهیم دوگانه برای ایضاح بیشتر این امر، خوبست از 8«.ریه های لذت، پر اکسیژن مرگ است /می دانیم

وشنایی و ر شمنی،دوستی و د زیبایی و زشتی، فقر و غنا، جنگ و صلح، عشق و نفرت، بلندی و پستی، بگیریم:

 زشتی عبارتست از نبودِ زیبایی، همانطور که زیبایی را نیز می توان نبودِ اند. زمرۀ مفاهیم دوگانهدر  تاریکی...

زشتی قلمداد کرد؛ روشنایی و تاریکی نیز چنین اند، روشنایی نبود تاریکی است، و تاریکی نبود روشنایی. بر 

ود زندگی. وقتی سپهری می گوید: نبود مرگ است و مرگ نبهمین سیاق است دوگانۀ مرگ و زندگی؛ زندگی 

زندگی وسعتی دارد به اندازه مرگ، پرشی دارد به اندازه عشق/ زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد »

ی بدین امر عنایت داشته ، به همین امر اشاره می کند. زندگی وسعتی به اندازۀ مرگ دارد، چه کس9«من و تو برود

نداشته باشد؛ چه درباره آن سخن بگوید، چه سخن نگوید؛ چنین رابطه ای میان مرگ و زندگی برقرار  چه باشد،

پشت کردن به آفتاب حقیقت و از آن روی برگرفتن و عطف نظر کردن به جانب دیگر کورمرگی متضمن است. 

امر از  مرگ، این ۀختن به مقول، با نپردا«ذکره ترکبالباطل یموت »گویی به مصداق است. به نزدِ فرد کورمرگ، 

اذهان می گریزد و به فراموشی سپرده می شود؛ هر چند اتفاق محتومی است که در انتظار همۀ ابناء بشر بر روی 

 کرۀ خاکی است.

 

 مرگ هراسی: 

می رسد. برخی از آدمیان، مرگ هراس اند، بدین معنا که « مرگ هراسی»که در گذریم، نوبت به « کورمرگی»از 

خالف کورمرگان، دربارۀ مقولۀ مرگ می اندیشند و بدان التفات و عنایت می کنند؛ در عین حال مهابت و بر 

، از ار داردبسی ابیتذجگی این جهانی شیرینی و به نزد ایشان، زند پدیده برای شان هراس انگیز است. غرابت این

رگ، تعلقاتِ بسیار است. کسی که تعلقات از م چنین واهمه ای رها کردنِ آن تلخ می نماید. ریشۀ اصلی اینرو

د و در رذارد و بگذبگ و ،بگسلد کرده، به سختی می تواند بند تعلقات را ا تخته بند زمان و مکانعدیده، او ر

 را تجربه کند: سبکبالی و  ز درآید و رهایی و سبکباریافضای بیکران به پرو

 لخ مردــد او تـــهر که شیرین می زی

 ان نبردـــد جــپرست هر که او تن را

 تا تو تن را چرب و شیرین می دهی

 10یــینی فربهــرا نب دوـــر خــجوه
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تن پرستی پیشه کردن و دلخوش بودنِ به اصناف تعلقاتی که زندگی ما را آکنده و پر کرده، مجال چندانی برای  

عبور کردن و هم نورد افقهای دور شدن فراهم نمی آورد. از اینرو کسی که جز زرق و برق های پیرامونی، منظره 

رد و نمی شناسد، از مرگ می هراسد؛ چرا که سراغ نمی گیر ضمیر خویش د های انفسیِ فریبا و دل انگیزی را

الی و عج یرشِذپی بیند. فرا رسیدن مرگ  را هم عنان با  دست شستن از تمام این امور خواستنی و دل انگیز م

ماندن، کار ساده ای نیست و امری  ه ایم نهزندگیِ این جهانی و تصدیق این امر که ما برای رفتن آمد موقتی بودنِ

دیر فهمیدم که انسان آدم چه دیر می فهمد. من چه ». به قول سپهری: رونیدمتوقف بر ممارست و ورزۀ  است 

  11.«یعنی عجالتاً

برخورداری های زیادی  خویش در جهان پیرامون نیست و یا در مقابل، کسی که چندان دلمشغول تعلقات 

کلی مش« هیچستان»و « خلوت ابعاد زندگی»فساد به عالم کون و از  نکشیدن و  پای نهاد ندارد، با  رفتن و پر

نترسیم از مرگ/ مرگ پایان کبوتر نیست/  و» و از آن نمی ترسد:  زندگی را وجدان کرده ر بودنِندارد و زودگذ

 12.«مسئول قشنگی پر شاپرک استگلو می خواند/ مرگ ـ  سرخ ۀ.../ مرگ در حنجرمرگ وارونۀ یک زنجره نیست

 ر جاندی که برای رهایی از این ترس دارد، امکان داز مرگ فائق آی دبر ترس خو دمرگ هراسی نتوان داگر فر

    .دغلتر دی کورمرگی در وادرفته رفته  و دگی غافالنه اختیار کندزن و دزنرا به غفلت  د، خوهداو رخنه کر

 

 مرگ اندیشی: 

و مهم غافلند و خود را به فراموشی می زنند، و نه مرگ اندیشان، نه مانند کورمرگان نسبت به این امر مهیب 

مانند مرگ هراسان، از مرگ می هراسند و تعلقات دنیوی ایشان را از اندیشیدن به این مقوله باز می دارد. به نزد 

ت چند رار اس؛ بلکه قداین عالم است؛ انسان نیامده است که بمان مرگ اندیشان، زوال و فنا حقیقی ترین حقیقتِ

خاکی بزید و سپس صحنه را ترک کند و منزل به دیگری بسپارد. چنین کسی، ناپایداری  ۀی بر روی این کرصباح

. حافظ «آنچه را که نپاید، دلبستگی را نشاید»و ناماناییِ جهان پیرامون را به عیان می بیند و در آن دل نمی بندد، که:

 :را به تصویر کشیده است مهمین امر سخن گفته، که از سست بودنِ قصر امل و بر آب بودنِ بنیاد ع شیرازی

 بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است

 عمر بر باد است ه بنیادــاده کـــار بــبی
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 و درستی عهد از جهان سست نهادــمج

 که این عجوزه عروس هزار داماد است

 

ین مولوی بر اه است. دبو، شیوۀ جاری و همیشگی آن ه و پیمان شکنیدبه هیچکس وفا نکر دجهانِ سست نها

نای زوال و ف است؛  بدین معنا که  ادیان مقولۀ مهمِ« دیشیمرگ ان»از آموزه های پیامبران، القاء  باور است که یکی

 :متوجه می سازند امر مهیب  و غریب و  سرنوشت ساز را بدین و تمام انسانها کار می دهندذا تر انسان

 کر بودیم ماـش لـــقی نُــوطـط

 13مرگ اندیش گشتیم از شما مرغ

 

ین و دلمشغولی های ا ز ظهور شما، ما اهل طرببنا بر سخن موالنا، قوم سبا به پیامبران گفتند که تا پیش ا

م خود سرنوشت محتو ۀو دربار یش گشتهمرگ انداکنون ، ینیدعافیت سوز  جهانی بودیم؛ تحت تاثیر آموزه های

والجالل و ذک کل من علیها فان و یبقی وجه ربّ»و  15«الموت ائقهذکل نفس » :به تعبیر قرآن 14فکر می کنیم.

 .دو گریبان هیچکس را رها نمی کن دمی رو مرگ به سر وقت تمامِ نفوس 16«.االکرام

 ساحت از عاریندارند و عالم را  گرش دینی و معنوی به جهانعالوه بر این، مرگ اندیشی در میان کسانی که ن

ت می شود. دغدغه های عمیق وجودی س فلسفی می شوند، نیز یافأغایت می بینند و دچار یقدسی و معنا و 

ت و ایگریبان این افراد را رها نمی کند، بطوری که سردی و فسردگی را در عمق جان تجربه می کنند. صادق هد

ر و ه برگرفته و زیاگزیستانسیل خویش پرد ند؛ فروغ فرخزاد هم از چنین احوالِااز این سنخ  ارنست همینگوی

 و تالطم های روحی خود را به تصویر کشیده است: هازبر

»بعدها نام مرا باران و باد/ نرم میشویند از رخسار سنگ/ گور من گمنام میماند به راه/ فارغ از افسانههای نام 

 17.و ننگ«

؛ « میاندیشدمرگبه مقوله »ای سبز تابستان« و »دیدار در شب« در دفتر »تولدی دیگر« در اشعار »در آبه فروغ 

زوال و هرزگیای سخن میرود که با در رسیدن مرگ محقق میشود. ، سردی، بیهودگی، فنا، در اینجا از تنهایی

گ« و »ساحل غمهای پاییزی« آرام »تا سرزمین مر، »در آبهای سبز تابستان«، او که »تنهاتر از یک برگ« است

با »رعشه های روح« خود سر میکند و ، استو »شب ها که تنها«  یکنداند و در »سایه ای خود را رها« میرم

گویی مرگ را قبل از  ست،ینی هرزه« روییده و باریده و »هیچ را در راهها« دیده اانگارد که »بر زمچنین می

 رخدادش تجربه کرده است : 
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ام/ و شب هنوز هم/ گوئی » من هیچگاه پس از مرگم/ جرئت نکردهام که در آئینه بنگرم/ ...افسوس/ من مرده 

...سرد است/ و بادها خطوط مرا قطع می کنند/ آیا در این دیار کسی هست که هنوز/  ادامه همان شب بیهوده ست/

 18«.؟از آشنا شدن/ با چهره فنا شده خویش/ وحشت نداشته باشد

است  ریذپالقولند که جهان فنان امر متفق بر ای ،دارندهستی باور سیِ دمعنوی که به ساحت ق تمام مرگ اندیشانِ

در این اندیشه اند که زودتر رخت  ای در این میان، همترین خصوصیت این عالم است. عدهیری مذپزوال و این 

از این سرای فانی به دیار باقی کشند و به سمت بی سو پرواز کنند؛ چرا که زرق و برق و تمتعات این جهانی 

 :را نمی فریبد و وسوسه نمی کندچندان چنگی به دل نمی زند و ایشان 

 دار شدار برخوردیده از ـر کـــه

 19دار شدر چشم او مرداین جهان 

 

م به ؛ قس«عبهالکَ بّرَ وَ زتُفُ»علی ابن ابی طالب در محراب شکافته شد، بانگ بر آورد: هنگامی که فرق سر 

 بی برای این سفرِ رغبت چندانی به زیستن در دنیا نداشته و کامالً یگرد وا گوییخدای کعبه رستگار شدم. 

زندان این  انگارد و در پی حفره کردنِ را چون زندان میبازگشت آماده بوده است. عارفی چون موالنا نیز جهان 

 است:

 ا زندانیانــدان و مــان زنـــن جهـــای

 انـــود را وا رهــحفره کن زندان و خ

 دان حفره کردــه زنــد کــمکر آن باش

 20مکری است سردآن آنک حفره بست 

 

 گسلد و دل بهمی سامورایی از تعلقات  بدین معنا که وقتیآموزد،  را می «زنده مردن»یی ن ، ساموراذدر آیین 

 کند، به استقبال مرگ می رود:می هنی را تجربه ذدهد و بی می زندگی ن

نگاه تحقق می یافت آبود. زنده مردن « زنده مردن»سامورایی آموخت شیوۀ هر چیز به ن بیش از ذآنچه آیین » 

و از تعلقات روی هن از جهان بگسلد ذرد و این در صورتی میسر می شد که ذکه سامورایی از مرز زندگی فرا گ

ر آن زندگی پنداشتن و از فک حاصل شود. به استقبال مرگ شتافتن و آن را بخشی از« هنیذبی »گرداند و حالت 

 وجه عملی غافل نبودن، هدف غاییِ زندگی سامورایی بود. به عبارت دیگر، آمادگی برای مرگ جوانمردانه... دمی

  21«.هن و تزکیۀ نفس بودذهمان تصفیۀ 
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تلخکامی چون صادق هدایت نیز به استقبال مرگ می روند، چرا که ماندن در دنیا  ، مرگ اندیشانِیگرداز سوی 

 ؛ از اینرو از پی امحاء رنج های وجودی دهشتناکِداردهیچ لطفی ن ایشان دبه نز و چند صباحی بیشتر زندگی کردن،

 و به  زندگی خویش خاتمه می دهند.      دمی شون روان خویش 

 

 مرگ آگاهی:

  مات احوال اگزیستانسیل اوست. از ایناز مقوّ «نبود ـ به مرگ ـرو»انسان را موجودی می انگارد که  دگرهای

مرگ را از روی  ی کند و می شناساند. اگر می توانده تعریف مرو به نیستی رون را موجودی 22انسان(دازاین ) رو،

زندگی تعریف کرد، زندگی را نیز می توان از روی مرگ و نیستی ای که در انتظار اوست، تعریف کرد؛ انسان 

 ه به سوی مرگ:درونموجودی میراست و 

یرد که مرگ اصیل رخدادی نیست که زمانی در آینده اتفاق می افتد، بلکه ساختاری بنیادی ذدازاین اصیل می پ»

 یش است. مرگ به خودی خود نشانه ای در پایان تجربۀ ما نیست و نه حتبودنـ  جهانـ و جدایی ناپدیر از در 

نی است که قوام بخش خود را برای ان آماده کنیم، بلکه ساختاری وجودی و درو واقعه ای که ما بتوانیم خودمان

ین وسیله به رسمیت شناختن دش و بیبودن خو ـ به مرگ ـوجود ماست... دازاین در به رسمیت شناختن رو 

ور بودن خودش، قادر است به طـ  با توجه به نیستی تعریف می شود، با توجه به نه اینکه هستی خودش اساساً

 23.«اصیل باشد

و نه از مرگ می هراسد، بلکه بسان  مرگ اندیشان دربارۀ مرگ بسیار تامل انسان مرگ آگاه،  نه کورمرگ است 

 را حفره کرد و نظیر موالنا زندانی می داند که باید آن یشیدمرگ ان عین حال نه دنیا را به سان عرفایکرده؛ در 

ا ترک گی رتئاتر زند  ۀاست تا به اختیار خود، صحن ادق هدایت و ارنست همینگوی، برآناز آن رهید، نه مانند ص

دهد. به نزد  ه میبه ادامه دادن ادام و دگی آری می گویدبه زن در بدن دارد، و رمق جان کند؛ بلکه، تا جایی که

رخ می نمایاند که انسان به عیان می بیند و می فهمد که عمیقا انسان مرگ آگاه، وجه تراژیک زندگی وقتی 

سوی دیگر زوال و فنا نیز به عنوان حقیقتی صلب و ستبر رخ می نمایاند؛ جاودانگی و مانایی را دوست دارد؛ از 

 که انسانِ است تراژیک زندگی ، به سبب همین سرشتِسرنوشت محتومی که گریز و گزیری از آن نیست. از قضا

 نامالیمت ها، به بهترین نحوی از می داند و می کوشد، به رغم تمامات زندگی را ظمرگ آگاه قدر تک تک لح

زندگی بهره برد و به چشمه آرامشِ ژرفِ درون متصل شود و آنات و لحظات خوشی را به قدر طاقت بشری 

 داندبتک لحظات را  ، باید قدر تکدو عمر جاودانه ندار ستی میراموجود انسانتجربه کند. به تعبیر دیگر، چون 

اد زمان باآلابدد، در غیر اینصورت تا نآبتنی ک« در حوضچه اکنون»د و وو پی در پی تر ش دنو در حال زندگی ک

عمر را نظاره می کرد؛ اما  رذگر لب جوی می نشست و فارغ البال در اختیار داشت و باکی به دل راه نمی داد و ب
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دنیا بر مدار دیگری می گردد و از قوانین دیگری تبعیت می کند؛ چرا که عمر به سان برفی است که در مقابل 

محدود بر روی این کره خاکی،  فرصت به زودی به سر می آید. در واقع، وقرار گرفته  آفتاب سوزان تابستان

و قدر  دتا پیش از روی در نقاب خاک کشیدن، انتقام مرگ را از زندگی بگیرانسان مرگ آگاه  اقتضا می کند که 

          . به تعبیر حافظ:داوقات  خوش را بدان

 دست دهد مغتنم شمارهر وقت خوش که 

 کس را وقوف نیست که پایان کار چیست

 اردست هوش ــــعمر بسته به مویی دپیون

 ویش باش غم روزگار چیستـغمخوار خ

 

به  رگ آگاهیمات مپیشه کردن از مقوّ« زندگی ابدی»به تعبیر ویتگنشتاین  زیستن در حال و ابن الوقت بودن و

، هر چند از یاد این انسان مرگ آگاه برای رفتن و دنیا را ترک کردن روزشماری نمی کند .است هدروایت نگارن

 مرگ نمی هراسد: را به فراموشی نسپرده است؛ در عین حال از در رسیدنِ غافل نیست و آن امر مهیب

ه در نی است کبه کسادت زمانی نامحدود، آن گاه زندگی ابدی متعلق را بی زمانی معنا کنیم، نه مدیت اب اگر»

نه تنها تضمینی برای  ..کنند. زندگی ما پایانی ندارد، همانطور که میدان دید ما مرزی ندارد. حال زندگی می

بلکه این فرض، پیش از هر چیز،  فناناپدیری زمانی روح انسان، یعنی زندگی ابدی آن پس از مرگ وجود ندارد،

ناتوان است. مگر با بقاء ابدی من  آن به کار رفته است، کامالًاز به انجام رساندن هدفی که همیشه برای انجام 

 24«گونه نیست که زندگی کنونی؟ابدی خودش همانقدر معما معمایی حل خواهد شد؟ آیا آن زندگیِ

د و در غیر این حالت، در برابر دگی را باید موهبت دانست و شاکرانه از آنها لدت برساعت های خوب زن»

دشواری زندگیِ بیرونی به بی تفاوتی برسم... فقط کافی است به جهان  .. باید در برابری بی تفاوت بود.زندگ

که در فقط کسی که نه در زمان، بل آنچه در آن روی می دهد، بترسی...بیرونی وابسته نباشی آنوقت الزم نیست از 

ه در حال زندگی می کند، سعادتمند است. برای زندگی در حال مرگی وجود ندارد... کسی ک گی میحال زند

 25.«کند، بدون ترس و امید زندگی می کند

زندگی » ،«زندگی در حال»در زندگی ابدی سراغ گرفت و برشمرد: به اقتفای ویتگنشتاین، می توان سه مؤلفه را 

   26«.زندگی بی پرسش»و « درونی

 موالنا می گوید:که  توصیه شده است. هنگامی گوناگون، زندگی کردن در حال قویاً در سنن معنویِ

 صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق

 نیست فردا گفتن از شرط طریق
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 تو مگر خود مرد صوفی نیستی

 27هست را از نسیه خیزد نیستی

 

از میان رخت بربسته و آیندۀ نیامده نباید زندگی کرد؛ که هر دو قوام  ۀشتذاز همین امر پرده می گیرد؛ در گ

بخش پریشانی و حزین بودن و ماللت و کهنگی اند؛  مهم اینجا و اکنون است و در دم زیستن.  چنانکه جیمز 

ت خود را سپری می را می نوشت و دوران خدم فلسفیـ رساله منطقی کالرک آورده، دورانی که ویتگنشتاین 

؛ نوعی از زندگی که دتولستوی، در دم زندگی می کر نچه در یادداشت های او آمده، تحت تاثیرآرد، به گواهی ک

   داشت:   او را زنده و بانشاط نگه می

ی و چیز...او همچ]بود[  از حیات پس از مرگ هم نبسته یطَرف پیداست، ویتگنشتاین هیچ رسالهاینکه از  کما»

ل اناجیهای مسیح که تحت عنوان در مَخلص آموزه لئو تولستوى در دم زیستن را  ایده جست.می را در همین دم

اش به کتاب نسبتاً سوداییِ ویتگنشتاین هم حین مدّت خدمت ۀکند. عالقه، به تأکید عنوان مینوشت به زبان ساده

وشته بود: ن فیکرفونبه  «.با انجیل یمرد»اصالً اسمش را گذاشته بودند هایش خدمتىتولستویْ مستند است. هم

   28.«این کتاب حقّا که مرا زنده نگه داشت»

ه ب ی خویش است و دلمشغول احوال درونی شدن،صمسائل باطنی و شخ درونی متضمن جدی گرفتنگی دزن

 یند، رفته رفته بیاو و دیگران می گو ۀزید دربار و و عمرو درذکه فرد نسبت به آنچه پیرامون او می گ نحوی

ی ابدی بیرونی آن برتری دارد. کسی که زندگـ  به کفه آفاقی تدرونی زندگی ابدی نسبـ انفسی  ۀتفاوت شود. کف

پیشه کرده، بیش از هر چیز دلمشغول احوال خویش است و روزهای بارانی و آفتابی سرزمین وجود خویش را 

 می دارد: رصد می کند. این امر او را از پرداختن به دیگران، تا حد مقدور باز

 نــــمک انه ـــخ مان درـــن مــــر زمید

 انه مکنـــار بیگـــن کـــک دوــار خـــک

 د خویشی دام خویشــی صیـــمرغ خویش

 29صدر خویشی  بام خویشی فرش خویش
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ن ... لحظه های کوچک م پشت شیشه تا بخواهی شب/ در اتاق من طنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج/»

ستاره فکر می کردند/ خواب روی چشم هایم چیزهایی را بنا می کرد:/ یک فضای باز، شن های ترنم، جای تا 

  30.«پای دوست

ی و فسردگی و تاریکی در جریان باشد، اما در ضمیر فرد مرگ آگاه، دم با سرأممکن است در بیرون، شبِ تو

یوگا نیز عطف نظر کردنِ به عالم درون و  در طریق حظات خوش و بهجت افزایی دست دهد.مواجهه با اوج و ل

معنوی توصیه شده است. گویی انسانی که  شکفتن احوال خویش، جهت سر برآوردن ِ وجد و سرور و ۀدهمشا

 ،را تجربه می کند ف وجودیرد و انفتاح ژرذگ زمان در می دلشمغول احوال باطنی خویشتن است، از زمین و

مرگ آگاه در می رسد، مانند لبخندی که بر لبان مجسمه های بودا  خنده بر لبان انسانِ با نقش بستنِ گشایشی که

 دیده می شود:

 هنی قرار یافته به مراقبه در معبود ازلیذوی  باید با  سالک باید به زندگی معنوی و خلوت گزینی بگراید...»

الک ند، آنگاه ساستقرار یافت و خواهشها او را ترک گفت در واقعیت باطنهنِ خاموش وی، ذ هبپردازد، و هنگامی ک

می توان خواند... یوگی در این مقام، خویشتن را به وسیلۀ خویش می بیند و در باطن خویش،  «متصل به حق» را 

 31«اب روزگار وارسته است.ذهایت وجد و شادیِ درونی رسیده و از عمسرور است. یعنی به ن

ای هپرسش ه از کندآگاه، چنانکه ویتگنشتاین آورده، آ گنظر انسان مر یِ مدّسش: زندگی ابدزندگی بی پر

یا  یریذناپف ۀدربارآنها پاسخی یافت؛ از اینرو بحث  یت سوز فلسفی و کالمی ای نیست که نمی توان برایعاف

رهگشا نمی داند. در واقع، انسان مرگ آگاه، همین زندگی  بخش و زمانیِ روح انسان را امری معرفت یریِذناپناف

آن می کند. در عین  و ظرایف یقکنونی را معماگونه می انگارد و تمام همّ خویش را مصروف وقوف یافتن به دقا

ی زندگ ۀرست می داند. آنچه مهم است، تجربحال از مرگ نمی هراسد و ترس از مرگ را از نشانه های زندگی ناد

است، اگر این امر محقق شود، دیگر باکی نیست که  یدژرف وجو و ابتهاجِ مانیدشاو  نینهأبا آرامش و طمم أتو

 مرگ فرا رسد.

  

  نتیجه گیری

مواجهه  پیوستاری از یشی و مرگ آگاهی،دن مفاهیم کورمرگی، مرگ هراسی، مرگ اندبا وام کر در این مقال،

. کورمرگی مدتبیین کر ار شناختیدیداز منظر پو به روایت  خویش رار عالم انسانی دمرگ  ا مقولۀهای گوناگون ب
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گی دنز یک ۀدن، زیبند، غفلت کرتمیان اسدر انتظار همه آدگی و سرنوشتی که دن و از سرشت زندپیشه کر

و کمکی به شکوفایی روحی و روانی  دن از مرگ نیز راهی به جایی نمی بردعقالنی نیست. مرگ هراسی و ترسی

ر می در عین حال، چنانکه دیشی امری مبارک است و از نشانه های بلوغ فکری و روانی؛ دمرگ ان .دنمی کن

 ۀهمواج گی است،داختیاری به زن نِدادر پی خاتمه دو یا  داردان می پندنیا را زندیشی که دیابم، روایتی از مرگ ان

اهی گی مرگ آدر وادو پای  تر رفتیشی فرادمهیب نیست. می توان از مرگ ان مقولۀموجه و رهگشایی با این 

و  به عیان  دبهینه کر ۀداستفا ر کمین هر یک از ماست،دو فنایی که  و زوال گیدو از وجه تراژیک زن دنها

رفت گی گدانتقام مرگ را از زن می توان ؛ از اینرو«یزی می گشتر پی چدست ما د داگر مرگ نبو و»ریافت که د

ور سر گی آری گفت و دبه زن زیست و و دمان و اکنونراینجادن، دجهان بویشۀ ترک در اندو به جای رفتن و 

چتر ها را  «.می استدر یک قدرخت ها را بکنیم/ آب » .دو نصیب بر دربه کررونی را تجدو انفتاح  دو وج

بریم و  ی  را نصیبده ایم، تجربه های کبوترانۀ چندصباحی که زن در این چند دیم و زیر باران برویم، شایدببن

      . ددا گرر و مطرّضمیرمان  معطّ

و جلسه در دکه « مرگ آگاهی» ر کارگاه دگانِ دم. همچنین از مالحظات و نظرات شرکت کنندوستان بهره بردات برخی دپیشنها ن این مقاله، ازدر نهایی شد  1.

 سپاسگزارم.  صمیمانه م. از تمام این عزیزان ده کردم، استفادر شهر تورنتو برگزار کرد« یدسهرور دبنیا»ر د 39سال  ماه یبهشتدین و اردفرورر د

2.  boundary situations. 

   .134911و  13491، فقرات 1939باغ، تهران، هرمس، د، ترجمه  و شرح سروش فلسفی -،  رساله منطقیلودویگ ویتگنشتاین . 9 

 «. بعدها»، شعر «عصیان» دفتر ، 1911، دینوانتشارات ، آلمان، اشعار فروغمجموعه د، فروغ فرخزا .4 

 5. survival value. 

فتر سوم، دو   222فتر ششم، بیت د، 1911الکریم سروش، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، د، به تصحیح و پیشگفتار عبمثنوی معنویین بلخی، دموالنا جالل ال . 1 

 .   2162و  2143ابیات 

 .9441-9442و  9493، ابیات فتر سومد همان، .2 

 «. ای پای آبدص»فترد، 1911، تهران، نشر طهوری، هشت کتابسهراب سپهری، .  1 

 «.ای پای آبدص» فتر دهمان،  .3 

  .214م، بیت ودفتر دو  2911، بیت فتر اولد، مثنوی .11 

 . 21خت سپهری، تهران، فرزان روز،  صفحه د، به کوشش پریسهراب سپهریه از داشت های منتشر نشددر سفرم:  شعرها و یاد هنوز  .11 

 است: هداشته شذگزیر به بحث  ر مقالۀدگی دزن آن با و نسبت« مرگ» سپهری از مفهوم  تلقی «.ای پای آبدص» فتر د، هشت کتابسهراب سپهری،  .12 

 :31 د، اسفنفصلنامه بخارا، «ر مرگدگی دحجم زن»باغ، دسروش  

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/186.pdf 
 .2361بیت فتر سوم، د،مثنوی .19 

ر داست. مثال  تفکر و تعقل و تاملچون می ییشه هم عنان با مفاهدو معنا به کار رفته است. مطابق با معنی نخست، اندیشناکی به دو ان «یشهدان»لوی، ور اشعار مد . 14

 :بکار رفته استین معنا دب« یشهدان»زیر، بیت 

 استخوان و ریشه ای دیشه ای     ما بقی خودر تو همین اندای برا
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 وهگین گشتن نیز به کار رفته است:دن و اندلواپس شدن و دیشناکی به معنای نگران بودانیشه و دانر اشعار موالنا، دافزون بر این، 

 خوف و رجا ده گزافه ساقیا تا کم شودمی 

 از کجا او از کجایشه را ما دن بزن اندگر

نی دیشید:  اندو معنا حمل کردرا بر هر « یش گشتیم از شمادمرغ مرگ ان» ر مصراع د« یشدمرگ ان» می توان مفهوم  دن این امر، به نظر می رسدادنظر قرار  دبا م

 .   ظر استبا مقوله مرگ از این من و متضمن مواجهۀ درسر می دلواپسی دل نگرانی و دنی که با دیشیده مرگ است؛ همچنین اندیدربارۀ پدتامل و تفکر  که متضمنِ

 .116آل عمران، آیه  سورۀ   16.

 .21-22الرحمن، آیات سورۀ  . 11

 «. هادبع»، شعر «عصیان»فتر د، دیوان اشعارد، فروغ فرخزا . 12

  .« ر شبدار دید»،شعر «یگردی دتول» فتر د  همان، .11 

  13  .614وم، بیت دفتر د، مثنوی 

 .314و  316فتر اول، ابیات د، مثنوی  21.

 . 129، صفحه 1913، تهران، فرزان روز، اریوش شایگاندآمیزش افق ها: منخباتی از آثار منصور هاشمی،  د، نقل از: محمر برابر غربدآسیا اریوش شایگان، د   21.

جای آن از  ر آثار خویش، بهدو  دکارتی هیچ بر سر مهر نبودگر با مفهوم سوژه و سوبژکتیویسم دگر است. هایدهای تۀازاین از اصطالحات و مفاهیم برساخد  22. 

 . دمی آغاز« جهان -رد -ندبو» است و از « ابژه-سوژه»وگانه دازاینی که متضمن فراتر رفتن از د؛ هده کرداستفا« ازایند»مفهوم 

،شماره : ویژه نامۀ مرگفصلنامه ارغنونحنایی کاشانی،  دسعی دمحم ، ترجمۀ"گردر فلسفۀ هستی هایدی هستی الطبیعه: نیستی و معنا دمرگ و ما بع " پیتر کراوس،  . 29

  . 224، چاپ چهارم، صفحه 22و  21

  .134912و  134911، فقرات فلسفی -رساله منطقیویگ ویتگنشتاین، دلو . 24

 .114-116، صفحات 1911تهران، هرمس،  ،ویتگنشتاین و حکمتویگ ویتگنشتاین، نقل از: مالک حسینی، دلو . 26

 به:  د، نگاه کنیفلسفی ویتگنشتاینر نظام دبرای شرح بیشتر این مفاهیم   . 21

 «.گیدمرگ و معنای زن» مبحث  ،فی فلس -ترجمه و شرح رساله منطقیباغ، دسروش 

  .194-199 فتر اول، ابیاتد، مثنوی  .22 

  ست انتشار. در د ترجمه احسان سنائی،تهران،، در تبعیدویتگنشتاین جیمز کالرک،   . 21

  .111فتر چهارم، بیت دو  212وم بیت دفتر د ،مثنوی . 23

 «.ورق روشن وقت» ، شعر«حجم سبز» فتر د، هشت کتاب . 91

 . 43-61صفحات   ،اریوش شایگاندآمیزش افق ها: منتخباتی از آثار  .  91


