
 دانشگاه شيراز) بوستان ادب(ي شعرپژوهي مجله
20 پياپي،1393 تابستان،دوميشماره،مشش سال

و اقسام مرگ از منظر عطار  چيستي

 ∗∗ناصرو محبوبه جباره∗محمد ساجديعلي

قم دانشگاه شيراز  دانشگاه
 چكيده

آن. آغاز آفرينش بوده است مرگ از جمله رويدادهاي رازآلود بشر از جا كـه بشـر از

و ترسـان بـوده، دغدغـه هميشه خود را با اين پديده مواجه  و از آن گريـزان اي ديده

و شناساندن آن داشته است مرگ از ديـدگاهيبررسي انديشه. هميشگي براي شناختن

.ي مشترك بشـري اسـت توجه به اين دغدغه، قرن ششم هجري مندعارف توان، عطار

و تأمل بر كاربردهاي واژه و مترادفمرور مي،هاي آن در آثار عطاري مرگ دهد نشان

و هرگز در پي محدود كردن آن بـه معنـايي،كه عطار به مرگ بينشي چند جانبه دارد

هر؛ خاص برنيامده و جوانب آن پرداخته بلكه به فراخور موقعيت، بار به يكي از معاني

ميدودر معناي مرگ، از اين رو با توسعه؛است  مرگ طبيعي: كندنوع مرگ را مطرح

ترين معنايي كه عطار در آثار خويش براي برجسته.)ي عاشقانهعارفانه( مرگ اراديو

و جان، معنايمرگ آورده است بهشت نيز،اخير است كه در مقابل آن عالوه بر جسم

و حجاب راه به حساب مـي رنگ مي وي مـرگ را امـري، از سـوي ديگـر. آيـد بازد

و يك ميهمگاني و همين بـه رخ كشـيدن سان براي تمام موجودات عالم هستي داند

و حادثهحادثه و مانند سدي عظيم و غالب است اي اي است كه همواره بر آدمي فاتح

بيگريزناپذير در برابر خواسته ميهاي از اين رو بشـر نـه تنهـا. نمايدپايان آدمي رخ

در؛تدبيري در مواجهه با آن بينديشدتواند هيچ نمي و آگاهي نيـز بلكه حتي هيچ علم

و خموشي است بارهاين  و تنها راه درمان اين درد، تسليم دنيـاز طرف ديگر؛ا. ندارد

و سرايي است كه بشر مدتي محدود در آن زنـدگي مـي كاروان در سـپس كنـد آن را

و آمـاده پس بشر بايد بيدار. دهداختيار ديگران قرار مي دراييي شـنيدن آوا بمانـد
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 مقدمه.1

و فنا آمده استموتبه معني وفات،»مرگ« از»موت«و، مردن و عبارت نداشـتن حيـات
از فــوت. گوينــدهمچنــين مفارقــت روح از بــدن را نيـز مــوت. اســتآثـار آن  بــه معنــي
گم دست و نابودگشتن استرفتن، آن اسـت ريشه با تـوفيهم،اما وفات؛ شدن كـه معنـي

و تام است و تكامـل1.گرفتن چيزي به طور كامل و رشـد مرگ يكـي از مراحـل زنـدگي
و زيستي. استموجودات  ست از تعطيل سازمان فعـالا مرگ عبارت،از نظر علوم پزشكي

و،به بدن،اين ديدگاه؛حيات اوستبدن انسان كه حافظ  فقط از لحاظ سـاختار جسـماني
مي،عبارت ديگرهب و از منظر حواس خمسه عالفقط از نظر مادي و مرگ را توقفيمنگرد

و اندام و قلب و از بين رفتن حرارت جسم مـي فعاليت مغز و معمـوالً بـه خـروج ها دانـد
منظـري بسـيار،ا مرگ در نگاه عرفـان اسـالميام؛كندزي به نام روح يا نفس اشاره نمييچ

و باشكوه حسزيرا نه فقط بر خالف نظر ماده؛تر داردزيباتر و نابودي،گرايان، مرگگرايان
و به تعبير ديگـر كاملي گاهي مرحله بلكه؛و فنا نيست و آغاز حياتي دوباره در،تر زندگي

اسي حكم تولد دوباره از؛)وفات است نه فوت(ت انسان و خـروج هماننـد تولـد كـودك
از اين منظر، جهان مادي براي انسان در حكـم رحـم. حالت جنيني به حالت مستقل بشري

و دينداري نيز، مـرگ پايـان راه انسـان نيسـت. براي فرزند است،مادر بلكـه؛از منظر دين
آنسرآغاز حيات ديگري است كه بي درترديد تمام ا چه در،فتادهزندگي اين جهاني اتفاق

آن. كيفيت آن تاثير بسزايي دارد و بيش از كه يك اتفـاق نـاگوار باشـد، بنابراين، مرگ پيش
و واسط ميان دو حيات به هم پيوسته استگونه و،بـه تعبيـر ديگـر.اي رابط مـرگ تغييـر

و ضروري است و زوال«. تحولي است كه براي زندگي انسان واجب مرگ در حقيقت فنـا
مي نبوده، و منشـأ وجـود كـه روح؛پذيرد حالتي است كه صورت ظاهر آن تغيير اما اصـل
و پايدار است،در وحدت دائمي،است )47: 1342دني،(».قائم

؛ تجـاوز كنـد،اي بيروني نيست كه از بيرون به قلمرو حيات مرگ پديده؛از سوي ديگر
و قانون طبيعت است (بلكه ذاتي زندگي حياتينسان از همان لحظها)3: 1372معتمدي،.

مي چون.و استربا امكان مرگ رودر كهاو در؛هر جانداري سرانجام بايد بميـرد داند ولـي
اين آگـاهي از وجـوه مهـم. يت آگاه استعتنها انسان از اين واق،زنده موجوداتميان تمام 

در؛آيدافتراق آدمي از حيوانات به شمار مي برابـر آن بپـردازد، اما بهايي كه انسـانيت بايـد
به. هاي بشر استترين دشمن شاديترس از مرگ يعني بزرگيسپري كردن عمر در سايه

و حيوانات پستمهم«: تعبير اريك فروم تـر، در توانـايي آگـاهي از ترين تفاوت ميان انسان
و منطق تخيل نهفته است مي. خود ميانسان و ما يم دانيم كه سـرانجام نـاتوانيم، خـواه داند
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ح و از ساير و طبيعت جداييميمرد ي انديشـه«به تعبير انامونا)63: 1387 شولتس،(».وانات

و عوالم پس از مرگ، و نبضان آگاهي من اسـت مرگ اسـپينوزا معتقـد اسـت كـه. ضربان
ميانسان آزاده، به مرگ كم انديشد؛ ولي اين انسان آزاده، مـرداري بـيش تر از هرچيز ديگر

و برده نيست كه فارغ و محروم از عشق آن».آزادي خويشياز شوق زندگي است وي بر
قاباور  و نمـيل نيستند،ياست كه زبان كساني را كه پشيزي براي اين تأمالت ارزش فهمـد
بي«: گويد مي و بار ابـديت چنين اعتنايي در موردي كه مستقيماً به آنان مربوط است، در كار

مي شان،و تمامت هستي و حتي به ترحم وامي مرا چنين كسـاني در چشـم مـن،. دارد آزارد
در بـين تمـامي) 76:1380اونـامونو،(».كژطبـع جانورنـد،همچنان كـه در چشـم پاسـكال 

؛ي مـرگ پرداختـه اسـت مكتب اگزيستانسياليسم بيش از همه به مسـأله،هاي فكري مكتب
و گـاه متضـادي ابـرازي مرگ نظريات متنـوع، گسـترد هرچند متفكران اين جنبش درباره ه

از بـراي مثـال؛؛ي مركزي زنـدگي انسـان اسـت مرگ نقطه،در اين مكتب فكري. اند داشته
و احوال مـرزي اسـت مرگ،»هايدگر«ديدگاه (انديشي يكي از اوضاع )72: 1379ملكيـان،.

كي«ي هاي خود را در انديشهنخستين جوانه،ي فكري اين نحله فيلسـوف،»يركگـور سورن
ميدا و نبودن است. يابد نماركي سـخن،او از اضطراب وجودي كه ناشي از آگاهي بر بودن

مي،ي اصالت وجود در فلسفه. آورد به ميان مي در مرگ كامالً شخصي در نظر گرفته و شود
اي آموزنده بـراي درك مرگ ديگران تجربه،از اين نظر. هر موردي متعلق به خود فرد است

و در نها او به عقيـده. اي جانشين شونده است تجربه-به قول هايدگر-يت مردن نيست ،ي
اطمينان داشتن از وقوع مرگ يا حقيقي دانستن آن به عنوان احتمال پايـان هسـتي مـا برابـر

و دانش انسان درباره ي هذا، فلسفهمع. بخشدي مرگ او را از تناهي مطلق رهايي نمي نيست
و به بودن تا انتها كه در هسـتي بشـر بـه عناي،غيرانتزاعي وجودي به مرگ ت چنداني ندارد

هـاي يكـي از وضـعيت. تـر توجـه دارد بيش،شود عنوان يك مخلوق موجود نشان داده مي
، گـردد ها با شـرايط خـودش مواجـه مـي تر از ساير موقعيتها انسان بيش مركزي كه در آن

و رمزي از ناپايداري،مرگ. موقعيت فناپذيري اوست از؛هستي است نشانه اما به هـر يـك
مي،لحظات هستي بنـابراين، مـرگ هـم هسـتي را محكـوم بـه فنـا. بخشد ارزشي بااهميت

بي مي و هم موجب ارزش (پايان آن است كند كـه ايـن در نهايـتو) 128: 1372معتمدي،.
مي،مرگ ، نـاقصددارو هرچيزي را كه نام كمـال گردديگانه امري است كه بر آدمي فايق

بـا زنـدگي،يك قانون است كه از همان ابتداي حيات مرگ نه تصادف، بلكه. دهدجلوه مي
در،به همين ترتيب. پيوستگي دارد و كوشـش بـراي شـناختي بارهانسان را از تفكر مرگ
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و. گريزي نيست،آن مي يژهبه طور كه خواستار سامان بخشـيدن بـه خواهد همان انساني كه
.د را نيز انتخاب كندزندگي خويش است، مرگ خو
و نـامعلوم،وفـان حـوادثتدر اين دوران پرآشوب كه بشـريت را بـه مقصـدي مـبهم

و با پيش مي بيكشاند مـورد،بندوبار صنعت، حتي موجوديت او در اين تنگناي خـاك رفت
،تهديد قرار گرفته است، تنها آواز دلنشيني كه تا حدي مسـكن آالم دردهـاي نهـاني اسـت 

و اصحاب صفاست آواي مردان ، از ديـدگاه عطـار انديشيمرگشايد انتخاب موضوع. خدا
و شاعر تواناي قرن ششم هجري و هويـت بهانه، عارف اي باشد براي بازگشـت بـه اصـل

آن واقعيمان و هـم جا كه هم مرگو از انديشي يكي از موضوعات مورد توجه انسان اسـت
و  ،آثار عطار تماماً فريـاد روح انسـاني اسـت،بكوبه تعبير زرينيكي از دردهاي نهاني او

شخصي كـه بـه درون.باره بررسي نمايداين پژوهش بر آن است كه ديدگاه عطار را در اين
كه منظومه نه مرد روزگـار«ي فكري عطّار راه يابد، خواهد ديد كه عطار از آن مرداني است

و نه مرد روزگار ما كه؛ خود و عصري است و علـو بلكه مرد زمان ممكن است تكامل بشر
هـاي عطـار غالبـاً قصـه«)19: 1339فروزانفـر،(».انسانيت از اين پس آن را به وجـود آورد 

و احياناً دردانگيز است ي را كـه نـاظر بـه نقـدهاي جـدياطنزهاي گزنـده. جدي، پرنكته
مي بيش،هست و،در عين حال. گذاردتر در زبان ديوانگان ،ديـوان شعر عطار در مثنويـات

و فرياد احساس روحاني است حتي وقتي شعرش قصه است، چيزي از زخـم. صداي روح
و شــيوه امــا؛بيــانش انعكــاس دارد كــه دريــافتني هســتيو آزار روح شــاعر در شــكل

ي شايد خواننـده. اندي سلوك خواندهبعضي از قدما اين شعر را تازيانه. تفسيركردني نيست
مياين اشعار بارها آرزو كند را،توانست بند تعلقات را از پـاي روح كه كاش و آن بگسـلد

».روح انسـاني؛روح اسـت،مخاطـب ايـن شـعر. آزاد بگـذارد،در سلوك از خلق به حـق 
انديشي مسـتمر مرگ،رو است كه در تمام آثار عطاراز اين)111-101: 1378كوب، زرين(

و دائم افق ذهن شاعر را تيره مـي،آگاهي را در او به وجود آورده استكه نوعي مرگ كنـد
مي، آن را از زواياي مختلفشاعر  و بررسي قرار : دهدمورد بحث

 ماهيت مرگ از منظر عطار.2

، ذكر يك نكته ضروري به نظـر قبل از اين كه ماهيت مرگ از ديدگاه عطار را توضيح دهيم
آنمي و حكهاين رسد و مجازي مرگ در بنـدي مـرگ وزه تصوف، تقسيمدر تلقي استعاري

، چهار نوع مرگ بر اساس چهار رنـگ ابـيض، اخضـر، زمينهدر اين است؛ها بر مبناي رنگ
و احمر ذكر شده است بـه ايـن معنـا كـه در نگـاه؛موت ابيض گرسـنگي اسـت.1: اسود،
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و سفيدي قلب مي اره گرسـنهواگر سـالك همـ. گرددصوفيان گرسنگي سبب روشني باطن

و عامـل زوال شكم،از سوي ديگر.به مرگ سفيد مرده است،باشد پرسـتي نشـانه سـفاهت
و ذكاوت سالك و با اين مرگ، هوش و ذكاوت است مـوت.2؛گـردد زنده مـي،هوشياري

و مندرسيعبارت است از پوشيدن خرقه،اخضر اي با پوشيدن اين خرقه كـه نشـانه. ژنده
و قناعت است، سالك حياتي سبز  و رخسارش با جمال ذاتي كه به آن زنـدهمياز زهد يابد

و از تجمل بي مي،نياز استشده مرگ اسود در حقيقت نوعي نيل بـه فنـا.3؛گرددشادمان
آن. در فعل خداست موت احمر كه همانا مخالفت با نفس.4؛تحمل آزار خلق است،معناي

و مجاهـدت  و تمنيات آن است كه در سايه رياضت هـايو بـا راهنمـاييو سركوب لوازم
و شيخ انجام مي (گيردمرشد كـدام از ايـن انـواع عطـار از هـيچ) 210-211: 1359نسفي،.

از. بندي اسـت هاي اين تقسيماز مصداقپراوولي آثار؛سخني به ميان نياورده است،مرگ
ميدوبه،عطار ديدگاهاز را مرگ،ديگر طرف ؛طبيعـي مـرگ).الف: توان تقسيم كرددسته
).ي عاشقانه ارفانهع( مرگ ارادي).ب

 مرگ طبيعي.2.1

كـه در يعنـي همـان؛آيدهمان چيزي است كه در نگاه نخست از مرگ به ذهن هركسي مي
مي،هانامهواژه و مردن معني تن؛شودموت بخـشي مـردم آن را پايـان كه توده يعني مرگ

و آرزوها و كام آمال و داننـد ها مـيييجوو عامل نابودي لذّات و در نهايـت پايـان حيـات
عَليها فان«به تعبير قرآن. سرنوشت قهري هر موجود حادث طبيعي است من در»كُلّ ؛ هركه
و نـابودي مـي (شـود روي زمين است دستخوش فنا در)ع(حضـرت علـي)26/الـرحمن.

ت كنـد، خوشـي هـا را نـابود مـي لذت،مرگ«: فرمايندتوصيف آن مي يـره، شـما را از هـا را
مي هدف و همـاوردي مرگ ديداركننده. سازدهايتان دور اي است كه كسي دوسـتش نـدارد

پِاست مغلوب ناشدني، جنايت ) 220: 1388شـيرواني،(».ش رفتيكاري است كه نتوان در
سـره رنگـي تراژيـك عطار نيز مرگ طبيعي را چونـان تقـديري كـه حيـات زمـين را يـك

مي مي مي،باره در تمامي آثار خويشاو در اين. گيردبخشد، در نظر عطـار. پـردازد به بحث
ــهدر مصــيبت ــه نام ــه گون ــه در آن ب ــرده ك ــتاني نقــل ك ــقداس ــل،اي بــس عمي ــه تحلي ب

آني پديدارشناسانه و واقعيت بشري را در مواجهـه بـا بـه تصـوير كشـيده،مرگ پرداخته
از. است در گورسـتان شـهر بـر،»ديوانگان«،عطارا به تعبير خودي»نيالمجانيعقال«يكي

مييسر جنازه و مسري در شهر شايع است كـه. گرددمردگان حاضر ظاهراً مرضي كشنده
اي نمـازي جداگانـه بر هر جنازه،حاضران بنابر سنت اسالمي. رسدپشت سر هم جنازه مي
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مي اما؛ گزارندمي تو گـويي ايـن؛شودهنوز خستگي اين نماز تمام نشده، نماز ديگري آغاز
و از بسـياري نمـاز خسـته. پايان استكاروان بي مرد مجنون كه در صف نمازگزاران است
دو«و بـر ها نماز گزاردن؟ تدبيري بينديشـيد تا كي بر جنازه: پرسدشده، مي هرچـه در هـر

بريك» جهان دون خداست و » چار تكبيـري«،»هرچه هست«بار براي هميشه نماز بگزاريد
و بـه مـرده مـي» مـردار«اگر جز اين باشد، دنيا شـما را نيـز.يدبگوي تـر از خـويش، سـازد

(كندگرفتارتان مي )273:ب1386عطار،.
و مشخصي ندارد،اين قسم مرگ و مكان معلوم و عاقبت محتومي است كه زمان و واقعيت

ازدر آموزه به هاي قرآني آميز عطـار از شكوهلحن. ياد شده است»)مسمي(اجل حتمي« آن
مياين نوع مرگ است كه  و چرا حال كـه آمـده:پرسدنوميدانه بايـد،ايـم اصالً چرا آمديم

!برويم؟
چو زادي مرگ را گشتي سزاوارمردي چنين زارچرا زادي چو مي

تشدي ميچرا چون مي شدي تودي چون ميـآمچرا ميوــآمدي
يــفرستا ميـجتا چه آننه آگهيـجا كه هستنه از هيچ آگهي آن

شـازين آمن بند آخرـــت چنديــچرا بايس چــد ند آخرــدن تا
)253: 1387عطار،(

و اين همان معماي بزرگ بشر است كه از آغاز خلقت تاكنون، او را بـه خـود مشـغول
و طريقي، در تالش براي حل آن معما برآمدهداشت و هر طايفه به شكل دره و به نحـوي اند

و پيـدا شـدن  و عرفا و ظهور فيلسوفان و بعثت انبيا و هستند و تعليل آن بوده صدد توجيه
و مسلك و حـوش ايـن سـه سـؤال دور مـي انواع مذاهب كجـا.1: زنـد ها، همه در حول

مي.2،)اماز كجا آمده(ام؟ بوده جا چه بايد بكنيم؟ اين سه سؤال در حديثيآن.3رويم؟ كجا
و فـي«: آمده است)ع(منسوب به حضرت اميرالمؤمنين علي  رحم اهللا إمرء أعلم مـن أيـن

و إلي أين : بيت زير از غزل معروف مولوي حاوي اين سه سؤال است.»أين
روم آخـر ننمـايي وطـنم؟به كجـا مـيام؟ آمدنم بهر چـه بـود؟از كجا آمده

)1381:253،مولوي(
اي از آتش مقدس مولوي است، در همين درياي حيـرت حافظ نيز كه در عرفان، شراره

: ور استغوطه
ز كار خويشتنمعيان نشد كـه چـرا آمـدم كجـا بـودم و درد كه غافل دريغ

)1392:464حافظ،(
و اسكندرگويوگفت :حاكي از اين نوع مرگ استنيز نامه در الهي،حكيم
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كردي آن چندان تنعم؟چرا مين گمـــگشتي چنيچو زير خاك مي

»ندانستم كه اين است آخر كارگفتاراي حكيم خوب«:شهش گفت
)402: 1387عطار،(

خـــعاقبامــرِ تمـــه عمــودم همـــباد پيم اك رفتم والسالمــت با
)10: 1374عطار،(

بهو گاه ميگونهمرگ از نظر عطار و تحليل چيز اين عـالم رنگـي شود كه به همهاي توجيه
: زنداز نسبيت مي

آمدستتــبا اجل زندان محنتــقصر تو گر خلد جنّت آمدس
اليق افتادي درين منزل نشستگر نبودي مرگ را بر خلق دست

)100: همان(
در بـر ايـن بـاوروا.كنـد همين مرگ است كه عطار آن را ضد زندگي تلقي مي اسـت

جـا جا كه روشنايي هست، تاريكي هم هسـت، آن جهاني كه از اضداد آكنده شده است؛ آن
و همانكه نور خورشيد هست، سايه هم  و ناچـار از پـس هست گونه كه شب، بـه نـاگزير

و گريزناپذير است روز درمي آن. رسد، مرگ نيز بعد از زندگي فراخواهد رسيد جـا پـس از
: كه هرچيزي ضدي دارد، زندگي هم ضدي دارد كه مرگ است

تـهمچو ما را جملگي برگ آمدساز پي اين زندگي مرگ آمدست
ز پي آيد ي شد ناپديدـــدر نيستـــهستي اندـــپديروز را ظلمت

)195: الف 1387عطار،(
و پـاي او پيچيـده بشر، گرفتار تخته بند تن است؛ زنجير تعلقات دنيايي كه بر دسـت
و دهد؛ ناكاميشده است، او را رنج مي و حوادث ناهنجار زندگي، هر دم غمي نامراديها ها

مياز نو به مبارك و از هم گسيخته اسـت باد او و آشفته و آمال او چندان زياد آورد؛ آرزوها
و حياتش تـا بامـداد  كه به فرض محال، اگر تمام نيروهاي امكاني را در اختيارش قراردهند

ه و اميالش كفايـت نمـيمهرستاخيز ادامه داشته باشد، باز براي رسيدن به وي آرزوها كنـد
و عذاب استچون به آرزوهاي خود نمي به همين دليـل اسـت كـه. رسد، دائم در شكنجه

ي همـه،گذارنـد آخرين خشتي كه بـر روي آدم مـي: گويدعطار از زبان يك بشر عادي مي
ي تـر از همـهو از قـول حضـرت سـليمان ايـن خشـت را بـيش. شوداميدهاي او تمام مي

مي،هاي جهان خشت مياز اين. بيندبه غم آغشته خواهد كـه تـا رو با تعبيري رندانه از خدا
و حال كـه بـا آخـرين خشـت،طور كه او را رايگان آفريده استهمان ،رايگان نيز بيامرزد
ميهمه و رحمت خويش را از او برنگيرد،شودي اميدها از كاينات قطع (روي فضل :ك.ر.
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. مانـد البته ديدگاه عطار در مورد اين نوع مرگ در همين حد باقي نمـي)1374:218عطار،
ميوي گور را مانند گهواره ميداند كه انساناي و ها دوباره در آن متولد و مورد سؤال شوند

و؛انسان در اين موقعيت تنها گرفتار شده است. گيرندجواب قرارمي نه مـادر مهربـاني دارد
ا مياز اين. اندو روي گردانيدههمه جهان هم از خواهد خودش گفتار را بـه رو عطار از خدا

و گرنه راه مي،انسان بياموزد :گرددخيلي دشوار
...چو طفالن ما، در آن عالم بزاديمي گور افتاديمچو در گهواره

)93: الف 1386عطار،(
آن،بنابراين و اين جهاني است كـه در اثـر ،مرگ جسم از اين منظر تنها رويدادي عيني

و دليـل به همـين؛بقاي روح براي بشر حاصل مي گردد اسـت كـه لحـن عطـار از شـكوه
و به شكايت فراترمي ميرود ودهد كه راه رهايي از سختيانسان بشارت هاي مـرگ رنج ها

آن،اين است كه با خود و اين جان پاك به و هم در گرو كسـب علـم مـي را جا ببري دانـد
:داندپارسايي تنها را براي نجات كافي نمي

...رهي تيره چراغش نور جان استكران استدان كه راهي بييقين مي
ص چو علمت نيست كي يابي رهايييـــد پارسايـــاگر بر هم نهي

) 141-140: همان(
ميو در نهايت بشر را به جهان نقد آخرت بشارت مي و گويـد چـرا انسـان بايـد دهد

بيچرا كه خوشي؛ناراحت باشد : شماري در پيش داردهاي
كه بسياري خوشي داري تو در پيشدلي اي مرد درويشچرا ناخوش

لـــهمزهي لذّت كهنقد آن جهان است اإلطالق آن استذّت عليـه
شك ذره روزيــيدبواز آنت گر وزيـــر بســي ديگوق ذرهـــز
و) مر طبيعي(مقابل اين مرگ و اهـل سـير اصـطالح» مـوت ارادي«سـلوك، را عرفـا

مي كرده : دهداند كه در عين حيات طبيعي دست

 مرگ اختياري.2.2

مي» والدت دوم«و» فناي عرفاني«و» مرگ تبديلي«موت ارادي را و مقصـود، از نيز گوينـد
و مشيت حق و تسليم شدن پيش اراده و به عبارت ديگر از خود رستن خودگذشتگي تعالي

و بـه حيـات الهـي زنـده شـدن اسـتو به خود  و يا از خود مردن از ايـن مـرگ.پيوستن
را» نمانـدن«و تـا» رود نمي«،»نميرد«تا به اين معني كه انسان؛ عرفاني است ناب هاي آموزه
در. نمايد نمي را احساس» ماندن«،نكند تجربه در واقع مرگ اختياري حالت رهـايي از مـاده
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اس همين دنيا با حضور : أن تموتـوا موتوا قبل«:به مدلول حديثت؛نفس در كالبد جسماني

آن بميريد قبل . انـد كه صوفيه آن را نقل كرده) 370: 1385فروزانفر،(»شما را بميرانندكه از
آنو اسـتقبال سـراغ شـما بـه شما خواهد آمـد پـس سراغبهو طبيعي اجباري مردن يعني

و براي و مستعد گرديدآن برويد عارفان مسـلمان بـر روي ايـن مـرگ خيلـي تأكيـد. مهيا
(اندداشته وت؛به معني ترك حيات نيس،از خويش مردن. بلكه به معنـي رهـا كـردن اميـال

ي اتصـالي مولوي، جز بـه وسـيله راه رسيدن به اين مسأله به عقيده.)هواهاي نفس است
در شود؛روح به مظاهر كامل الهي ميسر نمي و محـو شـدن سـايه مانند فناي هيزم در آتش

و  و پيوستن به وجود منبسط حـق كـه مقـام وصـال نور؛ يعني نيست شدن در هستي مطلق
و خـويي كمال انساني است كه الزمـه آخرين مرتبه و تبـديل خلـق اش سـير اسـتكمالي
: انساني است

مــرگ پــيش از مــرگ امــن اســت اي فتــي

پي اي خنك آن مشـــرا كه  رگ، مردـــاز

نـــه چنـــان مرگـــي كـــه در گـــوري روي

مـاين چنين فرم يـــا را مصطفــــود
)658: 1390موالنا،(

اصــيعن رز بوي بردــــي او از ل اين
)405:همان(

مــرگ تبــديلي كــه در نــوري روي
)1392:351موالنا،(

ايـنو نيسـت» آگـاهي مـرگ«هيچ موجودي جز آدمي داراي كه براين با توجه به اينبنا
و مي و شاعر به مرگ خويشتن است تواند مرگ آدمي است كه وقوف به فناي خويش دارد

ميخويشتن را به دست خويش برگزين و د، وقتي مشتاق اين مرگ گردد كه همچـون عرفـا
و حالت تسلصوفيه، حقيقت جاذبه بيي عشق و ارادگي عاشـق را در پيشـگاه معشـوق، يم

و مزه و نيستي را چشيده باشددريافت ):ع(چنين كسي در حقيقت به قول علـي.ي اين فنا
آن« و دل از اين خاكـدان پـرواز پيش از كه بدن از اين جهان خاكي جدا شده باشد، به جان

آيعرفا به اين درجه) 235: 1388شيرواني،(».كرده است چـون؛گاهانه رسيده بودندطلب
و تنها به خدا مشغول بودند موتوا قبـل«: ها به حديثآن. از تمام تعلقات دنيا دست شسته

كههمان؛بند بودندكامالً پاي)370: 1385فروزانفر،(»أن تموتوا از طور ابراهيم ادهـم بعـد
ميآن و پادشاهي را رهـا مـي،شنودكه آوازي از غيب و دارايي و بـه تعبيـر تمام ملك كنـد

و همچنان در كـوهيجامه«،عطار و خلعت فقر پوشيد و بيابـان نجس دنيا بينداخت هـا هـا
ميسر بي و بر گناهان خود نوحـه مـيو تن و يـا)107-106: 1385عطـار،(».كـرد گشت

اهللا«كه لقب)ع(حضرت ابراهيم تمـام،نها در مقابل طنين نام خداونـدت،يافته است» خليل
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و ايثار جان خود ابا نمي. بخشدمايملك خود را مي و از وي از قرباني كردن پسر خود كنـد
و شفاعتي سر مي قبول هر نوع وساطت (زندباز )357-355: 1387عطار،:ك.ر.

ا»طوطي هند«عطار خيلي زيبا در داستان ز خـويش راه رهايي از تعلقات دنيـا را مـردن
ميمي و همداند : جنسان خويش برسد كه مردگويد آن طوطي زماني توانست به

تـبمير از خوي ميـــي رهايــــا يابــش يـــد آشنايـــرده نگيرنـــكه با
يـه دامي بجستـــيقين دان كز هميـــگاهي كه از خود دست شستهر آن

ديــــوي آرميـــگاه علخلوتبهديـــان رسيـجنسچو تو مردي به هم
يــي جاويد گشتدهــدا را بنـــخيـــد گشتـــي جاويدهــچو مردي زن

تــاي خاك بر باالي تو نيســـقبچو خواهي كرد، گلخن جاي تو نيست
)151: الف 1386عطار،(

و به حيات الهـي زنـده و به حق پيوستن يا از خود مردن و اين همان از خويش رستن
البته بايد به اين نكته توجه داشـت كـه اشـتياق انسـان بـه مـرگ يـك حالـت. شدن است

و اعجازگونه است شگفت و اگـرهكه هر انساني به زندگي عالقـ براي اين؛ انگيز منـد اسـت
و چيزهايي حتماً به مقامي رسيده كه ديگران نرسيده،كسي سوداي مرگ در سر بپروراند اند

. آرزوي مرگ نشان عشق انسان بـه خداسـت،در قرآن كريم. انددريافته كه ديگران درنيافته
را«: فرمايدخداوند در خطابي به قوم يهود مي بگو اي يهوديان اگر از ميان مردم تنهـا خـود

ميا،دانيد، آرزوي مرگ كنيددوستان خدا مي بنابراين سـالك)61:جمعه(».گوييدگر راست
و عوارض آن نگذارد، به دروازه از سـوي. حقيقـت نخواهـد رسـيديتا پاي بر روي نفس

:انانيتشان بود،ديدندديگر آن چه عرفا آن را مانع وصالشان به حق مي
بمير از خود مكن در خود نظر توجويي خبر تواگر از خويش مي

)258: 1387عطار،(
را نبود به مرگ خويش برگتــچداني كه ناكامست مرگتچو مي

شـــبلزــاي سرسبزتر از برگ، برخينه و زرد و وزهم فروريزــرز
ادنــسرافرازيت ازين خواهد گشادنـــبدين در گر بخواهي اوفت

)170: همان(
و از جمله عطـار. رگ اختياري به نحوي همان رهايي از زندان تن استم خيلـي،عرفا

و زنداني بودن نفس در بدن را مطرح مي بـر عطـار؛كنندشيرين بحث غربت انسان در دنيا
و در زندان دنيا اسير كردهاين باور است كه ما را از عالم الست جدا كرده كه مگر اين؛انداند

مي، ما را به آن عالم برگردانند و سرگردان از سوي ديگر دنيـا را نسـبت. مانيموگرنه حيران
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مي،به آخرت و مـ مانند رحم مادر براي كودك نسبت به جهان بيرون از شكم گويـديدانـد

كسي هم كه از دنيا به سـراي،طور كه طفل حاضر نيست دوباره به شكم مادر برگرددهمان
اگـر انسـان،حال كـه چنـين اسـت. محال است كه بخواهد به اين دنيا بازگردد،باقي رفت
تنكاري مي و دنيا رهايي دهد؛ كند بايد در جهت جان باشد نه : تا جان را از زندان بدن

ن ــييست جانت اين جهـانيدال چون ــرد آن ــر م ــان گ ــن جه ــرانش زي ب
)247:همان(

و مرحله رسيده بود و وعده«كوب چرا كه به تعبير زرين؛عطار خود به اين مقام ي فردا
ي ديـدار فـردا را جـز بـراي طفـالن راه مايـه.ي تسليت نبـود رؤيت در قيامت برايش مايه

خـاطرش را برانگيختـه،روز، ديدار روياروي، ديدار اين جهاني ديدار. يافتخرسندي نمي
و گه بي،گاه در نوعي شهود ناشي از خلسهبود نشان كه عشق سراسـر خود را با آن سيمرغ

مي،جوي آن بودوعمرش جست )39-38: 1387كوب، زرين(».يافتروياروي
و بقـاي در اين مرحله است كه عطار به مقام فناي فـي بـاهللا يعنـي نيسـت شـدن در اهللا

و آخرين مرتبه و پيوستن به وجود منبسط حق كه مقام وصال ي انسـان كامـل هستي مطلق
توان گفت اين همان وحدت وجود عارفانه است كه جايي براي غيريـتمي. رسداست، مي

ك اشياء اساساً وجود حقيقي ندارند تا سـال،بر اساس اين ديدگاه عرفاني2.باقي ننهاده است
،در اين صـورت فـرض زوال اشـياء.و وصال رباني را درك كند برسدبا نفي آن به رهايي

آن؛فرضي متناقض است و توانـد چه كه هستي ندارد، نميچرا كه اشياء اصالً فاقد وجودند
اي شـرك سان گونهاثبات هرگونه وجودي جز وجود مطلق بدين. از هست بودن زوال يابد

و فرض ثبات هستي  در. گيـرد در اشياء بدينسان در تعارض با توحيد مطلـق قرارمـي است
گـاه خداونـد را هستي يا منقطـع از وجـود دريابـد، آن اين صورت اگر انسان خودش را بي

عطار فناي ذاتي اشـيا. تواند دم از شناخت خداوند بزندنمي، در غير اين صورت؛ شناسد مي
و غير خدا چيزي وجوكه همهو اين در ابيات زيـر،د ندارد را به بهترين شكلچيز خداست

: كشدبه تصوير مي
و بس و بسهيچ هيچست، اينپس همه بر چيست؟ بر هيچ است همه هيچ است

و عالم جز طلسمي بيش نيس اوست بس، اين جمله اسمي بيش نيستتـــعرش
و آن عالــن عالــدرنگر كاي و گر هست آنم اوستــم اوستهمنيست غير او،
تــس را نيســكا هيچــاي دريغ كــهديدهابــت و جهــا پــور ز آفتابــان ر
ز پي خــدايـــاي بــي تــي عالهـجملدــس ناپديــود كــم و دــس ناپديــو

)7-6: 1374عطار،(
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در. براي تجسم سير فنا، تصاوير مختلفي را به كار گرفته استوي همچنين محو كامـل
و ناپديد گشتن سايه در خورشـيد اسـت  بنـابراين؛ ذات احديت مانند پيوستن قطره به دريا

ميانسان در صورتي اليق حق مي و به كمال و ماننـد شود رسد كه خويش را در ميانه نبيند
و گم كند اي خويش را در درياي وجودقطره اگر انسان توانست به ايـن مرحلـه. حق غرقه
مي،برسد بايد توجه داشت كه اين تصوير را عطار در مقابل مفـاهيم. شوداليق حريم وصل
: قرار داده است» اتحاد«و» حلول«آميز بدعت

شوي در دو جهان مطلوبِ مطلقتو چون در حق شوي فاني علي الحق
جــاگر هست گــبدارــرا خريان اوــي به گـــرو رد تا آيي پديدارــم

)394-391: 1387عطار،(
دم اوفتـــاد ايـــن جايگـــاههركـــه يـــك

ــم ــالم گـ ــر دو عـ ــام او از هـ ــودنـ شـ
هركــه قــرب حــق بــه دســت آرد دمــي

ــره ــود قطـ ــا بـ ــه در دريـ ــو غرقـ اي كـ
ــ ــا باشـ ــوي او آب دريـ د از شـــش سـ

ز راه تــــا ابــــد جاويــــد برخيـــــزد
ــزُم شــود قُل ...همچــو يــك شــبنم كــه در

ــبنمي ــد شــ ــا نمايــ ــو در دريــ همچــ
ــ ــر دو كُ ــودوه ــودا ب ــدا س ــز خ نش ج

ــنه انــــدر كــــوي او ــرد تشــ و او بميــ
)403:ب1386عطار،(
و فنا«وادي،از اين رو است كه مرغان بايد در سفر به درگاه سيمرغ و را طي كنند» فقر

ميهمه،در نهايت و سي مرغ در ميان نيستچيز سيمرغ آن شود ميو به شود كـه ها خطاب
مي. در وجود ما محو گرديد تا به ما در خويش ره يابيد و پس همه در سيمرغ محو و شوند

مياين. كنندبقاي بعد از فنا حاصل مي تجاست كه معلوم و شود سالك طالب ا محو نگـردد
(»كي رسد اثبات از عزّ بقا«خودي خويش را نفي نكند )200: 1374عطار،:ك.ر.
و فنا مي بايدتنيست در هست خدا ميدتــبايليك اگر فقر

ششده در آفتاباي شو، گمسايه و، واهللا أعلم بالصوابــهيچ
)398:ب1386عطار،(
و بقا مي : رسدبعد از اين فناي مطلق است كه انسان به جاودانگي

ان بگيرد بر دوامـه جانــجان همجان چو گردد محو در جانان تمام
و ليكن معنويــي نبــجز يكگ دويـگرچه در صورت بود رن ود،

)350:همان(
و او شانه به شـانه. عارف به مرگ مرگ رسيده است اينك ي ديگر مرگي در كار نيست
مي. سايدابديت مي داند براي انتقـال بـه جهـاني بر خالف ديندار غيرعارف كه مرگ را پلي
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و حيات اين جهاني است، شخص عـارف بـا فنـاي خـوديدر ادامهكه در،هستي بـه بقـا
كه مستلزم انحـالل فرديـت بـه» بقاي در فنا«؛ انديشدمي» اكنون ابدي«يا» جاويدي لحظه«

. مـورد تأكيـد اسـت،هاي عرفاني در سراسر عالمهاي مشترك تجربهيكي از ويژگييمثابه
: باره خيلي زياد استت عطار در اينتصريحا) 328: 1375استيس،(

ه آدم بود افكنده شدـــگر همهركه جز جانان به چيزي زنده شد
جهركه عنقا راست از جان خواستار ان بازدارد مردوارــجنگ از

)40: 1374عطار،(
و جهنم بي و اگـر معشـوق عاشـق را ارزش مـي در مقابل اين عشق حتي بهشت شـود،

ميبسوزاند فقط  : شودمعشوق متوجه
جا نه بهشتمن نه دوزخ دانم اينعشق تو با جان من در هم سرشت

مــگر بسوزي همچو خاكست جـــدر نيابراــر ز تو كس ديگر مراـد
)143: همان(

و اياز سود جسته استدر تفسير اين معني، عطار از عشق (محمود : 1387عطار،:ك.ر.
سـرزنش،است كه عطار كسي را كـه طالـب آب حيـات اسـت بر اين اساس) 218-223
مي مي و و از مغزكند و فقط پوسـتي از انسـان،گويد چنين كسي مرد راه نيست تهي است

و؛بودن برايش مانده است چرا كه جان براي اين است كه انسان آن را در راه جانان بدهـد
د. گرنه ارزشي ندارد ميوي حتي خضر را هم از زبان يكي از كند كه چـرا يوانگان سرزنش

و حاضر نشده در راه جانان جا،طالب عمر ابد شده از اين رو ديوانه ترجيج؛ بگويدنترك
مياز دام طور كه مرغ خودش را دهد همانمي (از خضـر دور شـود،كنددور عطـار،:ك.ر.

1374 :38-39(
ــد راهآز... ــوان چن ــوردي آب حي ــك خ ن

نمـــن در آنـــم تـــا بگـــويم تـــرك جـــا
تـــا بمانـــد جـــان تـــو تـــا ديرگـــاه

جانــان نــدارم بــرگ آن زانكــه بــي
)39:همان(

ــن ــز در كفـ ــقي جـ ــد عاشـ ــر بخفتـ ــتنگـ ــر خويش ــي ب ــويم، ول عاشــقش گ
)165:همان(

دينداري عاشقانه نياز به جانبـازي،كه در ديدگاه عطار به دست مي آيد يادشده ابيات از
بتوي در اين. عاشقانه دارد ميجا حكايت كند كه جان خـود را در راه بـت پرستي را ذكر

مييرواز اين. دهدمي حق، از ديندار واقعي و،خواهد يا در راه تـرك جـان خـويش كنـد
:دينداري كند يا دست از دينداري بردارد نانهفشاجان
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ــنتـرك ديـن كـنبترك جان بگـو يـا ــين ك ــردن چن ــان ك ــواني چن چــو نت
)1387:198عطار،(

مياين سخن عطار يادآور ديدگاه كي آن«: گويديركگور است كه كس كه در فرهنگ اگر
و در حـالي كـه تصـوريمسيحيت زندگي كند، به اندرون خانه خدا، خداي حقيقي، درآيد

و كـس  درستي از خدا در ذهن دارد، او را عبـادت كنـد، امـا پرسـتش او خالصـانه نباشـد
كند، بـه ديگري كه ساكن سرزمين كفر است، با شوري از اعماق روح، نامتناهي را طلب مي

قـت در كجاسـت؟ عبادت مشغول شود، در حالي كه به تمثيل بتي چشم دوخته باشـد، حقي 
مي؛ خدا را عبادت كند،يكي از سر خلوص از هرچند بت پرستد؛ ديگري خداي حقيقـي را
: Kierkegaard ،1992(».پرسـتي بـيش نيسـتو از ايـن روي، بـت كند سر ريا پرستش مي

ي اين دينداري عاشقانه اين است كه اگر هر دو عالم را بخواهند نثـار تـو نتيجه)179-180
: كم است،كنند

ــداگـــر جانـــت نثـــارِ راه او شـــد ــرو شـ ــو فـ ــار تـ ــالم در نثـ دو عـ
)112:الف1386عطار،(

ميبندينمايد كه عالوه بر تقسيمتوجه به اين نكته الزم مي توان از حيث هاي ذكر شده
و مرگ خواصانسان را: تقسيم كرد،شناختي نيز مرگ را به دو قسم مرگ عوام امروز عوام

و فردا مرگ و فـردا زنـدگاني،زندگاني است را. ولي خواص را امروز مـرگ اسـت هركـه
و هركه را حيات به محبت است،حيات به روح است او،مرگ او به زوال روح است مرگ

و زندگاني او به وصال است ،جاست كه حتي بهشـت هـم بـراي محـب حـق اين. به فراق
ميترين حجاببزرگ خ ها و او انسـان داونـد را از انسـان مسـتور مـي شود كـه هـا را كنـد
دهـد كـه در عطار توضيح مـي. ريبد تا از چيز ديگري سواي خداي تعالي آسايش يابندف مي

آن اين دنيا سه قطره وجود دارد كه دو قطره ،ها پندار اسـت كـه اگـر پنـدار نيـك باشـد از
و اگر زشت و قطره،بهشت است و،ي سـوم دوزخ است و معنـي مقـام حـدت كـل اسـت

آن» أُترُك نَفسك« ميدر مي. شودجا آشكار نقـل اسـت كـه«: گويـد در همين راستاست كه
و آخرت لقمه: گفتروزي شبلي در مناجات مي و در دهـان سـگي بار خدايا دنيا اي سـازم

و از آخرت لقمه عطـار،(».هـر دو حجابنـد از مقصـود؛اي سازم در دهان جهودي نهمنهم
) 541:ج1387

 حيرت از مرگ.3

و سرگشتگي در مقابل مرگ ميمايهبن،حيرت وي با تمام. دهدي تمام آثار عطار را تشكيل
و نيل به معرفت مي و سلوك و شيدايي خود گام در راه سير ولـي هرگـز راه بـه؛نهدعشق



و اقسام مرگ از منظر عطار 53 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چيستي
و شهود نايل نمـي و به كشف و. شـود سرمنزل مقصود نبرده و حسـرت از ابيـات حيـرت

و سرگشتگ. تراودافكارش مي هسـت نامه كه در مصيبتيدر اسرارنامه، همان نشان حيرت
بـه،شـيخينامهدر الهي،الطير هستكه در پايان راه مرغان منطقيحيرت. شودنيز دنبال مي

آناين صورت جلوه مي و معني؛ها نبايد جستكند كه حقيقت اشيا را در ظاهر بايد به رمز
وج(ها آن آنكه آن-كماهي-گونه كه هست ها بدانود )آيـد ها حاصل نمـي جز از شناخت

و انديشـهوشاعر از جست،در اسرارنامه. توجه كرد وران در ادراك هـايي كـه انديشـه جوها
و با لحنـي نوميدانـه زمزمـه جز حيرت هيچ حاصلي نمي،اندحقيقت احوال عالم كرده يابد

امـا؛اسـت» چـه كـنم؟«سؤال بشر در اين راه دائـم.يچه بودي گر وجود ما نبود:كندمي
و هرچه دارند، وامي،همگان در فرجام. آگاهي از حقيقت نصيب هيچ كس نيست گذارنـد

. رونـد كه پاسخي براي اين حيراني يافته باشند، به كام مـرگ فرومـي باد در دست بدون اين
.ندكند كه دانا يا نادان باشفرقي هم نمي

آخــرِ كــار تــو ســرگرداني اســتدانـش اگـر نـاداني اسـتتو راگر
)244:ب1386عطار،(

آنولي با وجود اين ميكه و جز تحير هيچجويي به دست نميچه چيز حاصل انسان آيد
كسـي كـه عـزم حـج درست ماننـد؛توان از پاي نشستشود، حتي يك لحظه هم نمينمي
و زندگي مي و خانه مياش كند مي،كندرا رها و طـواف بعد كه رسد كـاري جـز چرخيـدن

: دهد كه آن هم به نحوي سرگرداني استكردن انجام نمي
ك بـــا نبــجز طوافت مــت باشـــار سرگردانيـــكر دوامـــود دامـد
ك كـــه در پايــتا بداني تو كارـــان كــنيست كس إال ارـــه سرگردان

تــسهمچو گردون سرنگون افتادنستخون افتادنعاقبت چون غرق
نتوان نشستوز طلب يك لحظه ميتــآيد به دسجويي نميچه ميآن

)245: همان(
كنـد كـه عاشـق حضـرت سـليمان تمثيل مرغي را بيان مـي،عطار در تأييد مضمون باال

مي. است كه نه كج، نـه بياورد خواهد كه چوبي را از درخت براي او حضرت سليمان از او
و نه تر باشد ب. راست، نه خشك عمـر بـهيهمـه،دست آوردن اين چوبه مرغ به خاطر

ـ ولي هيچ وقت آن چوب را در هيچ جاي عالم نمـي؛زنددرختان نوك مي دسـته توانـد ب
و جز نامي از آن نمي وي معتقد است اين حكايت وصف حال ابناي بشر. تواند بشنودآورد

(تاس )152:ب1386عطار،:ك.ر.
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آنمنطقيهمچنين در خاتمه و بخشـايش الهـي را الطير، جا كـه داسـتان مـرگ شـبلي
ميدرباره و نياز،كندي او نقل مي،با زبان عجز و مناجاتي بسيار مؤثر كند كه سرشار از درد

باز لحن كالم او در اين حكايت تضرع. آكنده از تسليم است پيداست خوبيه آميز دردآلود،
و از اين،كه گوينده در آن ايام ميبه پايان عمر رسيده اي از عمر خـويش كرد بهرهكه گمان

و احساس ندامت داشت،حاصل نكرده و عمـرش بـه؛احساس گناه جانش به لب رسـيده
و سرگرداني بود و هنوز در حيرت او. پايان آمده بود اين مرتبـه البتـه در سـلوك روحـاني

بمرتبه آه؛ودي كمال و مي،اما احساس پيري كه او را در اشك كرد در آن ايام او را به غرق
(ي مرگ كشانده بودلب ورطه را)93: 1380كوب، زرين. از اين روست كه شـعر خـويش

و خود را خشك و سرگرداني خوانده و با لحني دردآلـود. لب غرق دريامقامات راه حيراني
م،از شناخت راز جهان ميياظهار عجز و : گويدكند

يــچارگن ندارم چاره جز بيـــمبارگيي حيرت شدم يككشته
كُنه يك ذره تم و السالمامـــكس نداند چند گويي؟ چند پرسي؟

)214: 1374عطار،(
يكهمگاني.4  بودن مرگسانو

و عادالنهمرگ طبيعي«: گويدفالماريون مي و مسـاوات ترين چيزي است كه با عدالت ترين
سـرانجام زنـدگي آدمـي چـه بـه)29: 1373فالماريون،(».شودبين بندگان خدا تقسيم مي

ن  و و رنـج، مـرگ اسـت و درد و چه به ناخوشـي و خوشي گذرد، و راسـتيشادي سـتي
بس،اند كه تنها داستان واقعي در دفتر حيات بشر گفته و : مرگ است
درر دفتر حيات بشر كس نخوانده استد

وگـو اين حـديث نيـز حكيمـان بـه گفـت
ــلمي ــديث مس ــرگ ح ــتان م ــز داس ج

ــزوده ــدهاف ــد عق ــه مبهمــيان ــبهم ب ي م
)1382:41نصري،(

ال«و به تعبير قرآن اليفإذا جاء أجلهم و به تعبيـر)34/اعراف(»ستقدمونيستأخرون ساعة
مي،يكي از متفكران ،ي مـرگ در پديده ايم، آموزد كه در هر جهتي نامساوي بوده مرگ به ما
و غنا«از بعد. با هم متفاوتيم،ما در هر بعدي از ابعاد زندگي. مساوي هستيم زيبـايي«،»فقر

كم«،»و زشتي و » مقـام«،»جاه«،»محبوبيت«،»شهرت«،»حيثيت اجتماعي«،»هوشي باهوشي
پد؛...و مـرگ همـه چيـز را مسـاوي. كننده نيستمساوي،ي مرگ اي به اندازه يدهولي هيچ
مي. كند مي و مساوي اسـت،كند كه مثل كف دست زندگي را مثل بياباني : ملكيـان،(.صاف

مي)343 ؛فـاني اسـت،كند كه نه همين آدميعطار نيز به صد زبان در جاهاي مختلف بيان
و درييكه همه و پيلاجزاي كاينات از كوه و پلنگ و ماه تا شير همـه فـاني،ا تا خورشيد
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و زلفـين سـياه شونده و صحراي عالم، فرسنگ در فرسنگ، تـنِ سـيمين و سراسر خاك اند

و چشمِ بادام و قد سرو مي. است در. خيـزد از هر برگش آهي برمي،رويدهرجا كه گياهي
مييجا عطار از منظري خيامي به مسألهاين و؛نگردمرگ همان چيزي كه در بـاب بيسـت

و رباعياتش، نيـز آن را تميثيـليچهارم مختارنامه، مجموعه و بـا بيـاني هنـري هـاي زيبـا
و عنوان آن باب خيام آن«: چنين است،وار عرضه كرده است و روي زمـين در كه مرگ الزم

:و با رباعياتي از اين دست» خاك رفتگان است
ت لتــدان اســنِ خردمنــاجزاي زمين و دندان استــذرات هوا جمله ب

و روي دلبنـدان اسـتگگـذريبنديش كه خاكي كـه بـرو مـي بتـان يسوي
)197-1375:196عطار،(

چو ايـن-كه يادآور حكايت بودا نيز هست-الرشيد قدر زيبا در حكايت پسر هارونهنيز،
به محض بيرون،وي كه هرگز از قصر بيرون نرفته بود: انديشه به تصوير كشيده شده است

مي،رفتن از قصر ميتابوتي را ميبيند كه گروهي آن را و همه گريه پسر از خادم. كنند برند
مي» آيا مردن بر همه خلق الزم است؟«: پرسدمي : گويد او در جواب

تــز دست مرگ نتواند امان يافن يافتجوابش داد كان جسمي كه جا
م و خاصـــرگ را عامــنباشد كزو ممكن نشد كس را خالصييـــي

)316: 1387عطار،(
: همچنين

و يكي بـدمرگ نه احمق نه بخـرد را، گذاشـت را گذاشـتنه يكي نيك
)187:ب1386عطار،(

و پيامي كـه بـه مـادرش داد كـه بي ان باال از عطار بسيار نزديك است به وصيت اسكندر
را،مادر مرا بگوييد كه گر خواهي روان من از تو شادمانه باشد« غم من با كسي خور كـه او

)148: 1352، بن وشمگيركيكاووس(».3عزيزي نمرده باشد يا با كسي كه او نخواهد مرد
مييك،اياز زبان ديوانه وي همچنين و گدا بيان اي ديوانـه: كندساني مرگ را براي شاه

و پرسـيد بـا ايـنيكاسه و پادشـاهي از كنـار او گذشـت سري را پيش رويش نهاده بـود
ميي كاسه ميسر چه يسـر، كلـهيكنم كه ايـن كاسـه كني؟ مجنون پاسخ داد با خود فكر

،كـنم هرچه در عـالم نگـاه مـي،از سوي ديگر! گدايي چون من است يا پادشاهي چون تو؟
ميمي و با دو گرده نان سـير مـي بينم كه تو هم مانند من سه متر پارچه با خود . شـوي بري

و تاز را براي چه مي و تك و سپاه : الـف 1386عطـار،:ك.ر!(خـواهي؟ پس اين همه لشكر
) 206: الف1386و عطار، 195: 1375عطار،؛90: 1386، عطار، 193
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يكانسانيمرگ چون بين همه،به تعبير اونامونو شـود شـفقت سان است باعث مـي ها
و همسايه«. ها نسبت به هم زياد شودآن خـوديكساني كه محبت بيش از اندازه به همنوع

و دارند، از آن جهت آتش اين محبت در دلشان روشن شده اسـت كـه بـه كنـه در  مانـدگي
و ناچيزي خود پي و سپس چشمان نوگشودهبردهناپايداري و همسـايه اند شان را بر همنوع

و ديدهبازكرده و محكوم به نيستاند و ناچيز و ناپايدار سانو بدين ينداند كه آنان نيز درمانده
و سپس عشق پيدا كرده )189– 190: 1380: اونامونو(4».اندنسبت به آنان شفقت

يكتيجهن ميو همگاني بودن ساني توجه به به شود كه هيچمرگ براي همه باعث كس
و حتي آن مياين دنيا دل نبندد و هايي كه همـه ... گويند مـال مـن، ثـروت مـن، بـاغ مـن

عطـار. دهنـد به خودشان نسـبت مـي،گو هستند چون چيزي را كه مال خداوند است دروغ
ميخيلي زيبا اين بحث را در قالب  و گورستان بيان كند كـه بهلـول چـوبي در تمثيل بهلول

و به همه ميدست گرفته بود ميي گورها و شكست، بـه او گفتنـد چـرا ايـن گورهـا را زد
بيها دروغچون اين: زني؟ گفت مي و چيزهـايي را كـه بـه خـدا تعلـق هاي شماري گفتنـد

مي،داشت و ثـر به خود نسبت و خبر نداشتند كـه مـال و دادند وت دنيـا را بايـد بگذارنـد
)323:ب1386عطار،:ك.ر(5.بروند

و اطالع انسان.5 6ها از مرگعدم آگاهي

و نه شيطان هيچ بسـياري؛كدام از راز عالم هسـتي خبـر ندارنـد نه انسان، نه فرشته، نه جن
ميمي و بسياري ديگر مي؛آيندروند و نـه،رودولي نه آن كسي كه از راز هستي خبـر دارد
ميآن كهاين. آيدكه مي: گويدمي عطار جاست و رازي از كاش يكي از رفتگان سر بلند كرد

ميعالم به ما مي و دري بر روي ما :گشودگفت
بسي ديگر رسيدند از دگر سويفرورفتند بسياري بدين كوي

ن راهـــازينه كو آمد خبر داردرود زين راز آگاهكو مينه آن
)89: الف 1386عطار،(

ــري ــرآوردي س ــن ب ــك ت ــكاشــكي ي و بگشــادي دريي ــي ك ســخن گفت
)285:ب1386عطار،(

و بي آه،چارگي انسـان درمان اين ناداني و كسـي حتـي جـرأت و تسـليم اسـت خموشـي
:كشيدن هم ندارد

گ و خوشي نيست درمانانــردن زير فرمــببايد داشت كه جز صبر
لمـره در وادي تسليــكه دارد زه مــب از بيــكه بادي بگذراند بر
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مــي نداريــي آهكه يك تن زهرهمـي نداريــهمه جز خامشي راه

ر90: الف1386عطار،( )120:ب1338و عطار، 115: 1387عطار،:ك.و
هـم از مـا اجـازه) مـرگ(بـراي بـردن،7خداوند براي آفريدن از ما اجازه نگرفتـه اسـت

مي نمي و اين و رفتن باشدگيرد :تواند يكي از داليل عدم آگاهي ما از چرايي آمدن
ك چنپردتـــرد از اول پديــچو حق دتـــآفريون ميــسيد از تو

باش حالي چند پيچيتو خوش ميبه مرگت هم نپرسد از تو هيچي
هـــتترا بيهـــدت در ميانــتو آوريچو بي هـــم بر كرانـــو برد

بي( )167:تاعطار،
عطار حكايـت يـك. بايد با تمام وجود به استقبال مرگ شتافت،ي اين اوصاف ولي با همه

ميزنگي را بيان مي ميرَبكند كه چهل شتر را صحرا و دائم حدي و شتران آن قـدر خوانَد د
ميمست مي و به دنبال صدا ميآنيدوند كه همهشوند عطار با اين حكايت بيـان. ميرندها

ميمي ا: گويدكند كه خدا به بشر !اي؟ چرا راه را گم كرده؛ تر از شتر نيستيكم!نساناي
تـگويد خداوند جهانكه ميتــآيد اين رفتن گرانچرا مي

ت آيم من دوندهــبه استقبالگر آيي به پيشِ من رونده«كه
رــباشي اي آشفته آخچرا ميخواندت اي خفته آخرخدا مي

...رود راهبانگ درايي ميكه براي اي مرد درگاهكم از اشتر نه
)340-339: الف 1387عطار،(

و اجل.6  ناتواني بشر در مقابل مرگ

و دردناكنـد كـه بـه وصـف«: فرمايندمي)ع(حضرت علي مشكالت مـرگ چنـان پيچيـده
و با قوانين درنمي عطـار) 430: 1388شيرواني،(».شوندخرد مردم اين دنيا سنجيده نميآيند

و خرد سرانجام در برابر برخي معضـالت،نيز مانند تمام خردمندان جهان معتقد است عقل
و معماهاي غامض حيات است كـه. عاجز خواهد ماند،زندگي مرگ يكي از اين معضالت
و گريز نيستبه هيچ چيز را من همه«: اند كه گفته استنقل كرده سينااز ابن. روي قابل حل

و) 165: 1390ديناني،(».ام، جز مرگ كه عالج نداردعالج كرده عطار نيز كار عالم را زادن
مي؛داندمردن مي مي يكي را و آورد، ديگري را و شـكوه و اين چيزي نيست كه با نالـه برد

بي،اين موضوع؛شكايت ما حل شود : ان استدرممانند يك درد
از زحيــر مــا نخواهــد گشــت راســتچنـين كـاري كـه بـيش از حـد ماسـتاين

)319:الف1386عطار،(
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مي،چارگي بشروي براي ترسيم اين بي پيرزني بر در گورسـتان: گيرداز تمثيل زير بهره
و خرقه اي بـه هر بار كـه مـرده. اي در پيش نهاده بود كه صد هزاران بخيه بر آن بودنشسته
ميآوردند او بخيهگورستان مي آن؛زداي بر آن بيكه خرقه در زير بخيهتا مستور،شمارهاي

و مرده. ماند و مير بزرگي در شهر افتاد بيروزي مرگ تـا؛شماري به گورستان آوردندهاي
،پس پيرزن. جا كه بخيه زدن بر خرقه ممكن نشدآن

و سوزنهـــام از رشتيـــكتايــگفت نيست اين كار كار چون من يـــاي
و از رشته راسچنين كاري كه هر ساعت مراستاين تــكي شود از سوزن

و سوزن را شكستتــاد دســگشت عاجز، برد در فري رشته را بگسست
)319:ب1386عطار،(

ميعطار از و اگر انسان ايـن گيرد كه كار مرگ با عقل بشر تدبير نمياين تمثيل نتيجه شود
مياهر دم پير،يافتنكته را در مي :شدهن تنش برايش كفن

ــنگر تو بشنوي، زين، يـك سـخنكه،زان ــردد كفـ ــرهن گـ ــو پيـ ــرِ تـ در بـ
)320:همان(

و عطار بر اين باور است ،باشـد ... كه انسان حتي اگر ذوالقرنين، بهرام گور، شـير نبـرد
و گور مي مي،رسدچون به مرگ (شودمانند مور وي در قالـب) 310: 1387عطـار،:ك.ر.

ميداستان ققنوس كه بعد از هزار سال مي ميميرد، بيان دهـد كند كه مرگ ققنوس به تو ياد
و چارهپس؛اي نداريكه از دست اجل هيچ چاره و ايـن از جاي هيچ تدبير انديشي نيست

آنپيش پاي خويش برمياز عجايب است كه انسان كه مشكالت زيادي را  و هـا را بـا دارد
مي،تدبير ميحل ميرسد آن را سختكند به مرگ كه : ابديتر از تمام دردهاي جهان

لـــحيد ازــكس نخواهد برد جان چنلـــگ اجــتا بداني تو كه از چن
...وين عجايب بين كه كس را برگ نيستمرگ نيستدر همه آفاق كس بي
كسختادـــار اوفتــگرچه ما را كار بسي ادـــار اوفتــــتر از جمله، اين

)110: 1374عطار،(
مي بنابراين هر اقدامي كه شود، همچون تيري است كـه از براي اجتناب از سرنوشت محتوم

برميكماني بيرون  و باز به سوي خود تيرانداز :گرددميجهد
آيـد همـان تيـركه از تو بـر تـو مـيمكش چندين كمان بر تيـرِ تـدبير

)188:الف1386عطار،(
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 تطابق مرگ با نوع زيستن.7

و ارتباط حشرِرابطهازگاهي عطار و آن جهان هركسي با كيفيـت زنـدگانيشي اين جهان
مي؛گويددر اين نشئه سخن مي و با توسـت: گويدبنابراين و دوزخ در نهاد تو وي. بهشت

مي،در اين راه و خوي ناخوش را مـرگ مـي؛ داندحواس را شرك و خشـم را دوزخ دانـد
آ: تو از دو بيرون نيست حالِ،گويد، چون از اين جهان رفتيمي -نيا آلوده هستي يا پالوده؛

و اگـر بـا دلـي،كه با آلودگي از اين جهان به در رود در نهاد خويش گرفتـار خواهـد شـد
ميهمه. افشان خواهد خراميدبه سوي درگاه، دست،پالوده رفته باشد گيرد چيز از تو نشأت
و هم دوزخ؛و همراه توست : هم بهشت
و و دوزخـبهششيب چاه با توستفراز عرش ...ت همراه با توستــــت

پ ميـــاي در پرده باشردهـاگر در يـــرده باشــــدر آن چيزي كه دروي
يــچ كنّاسي، فقيهــــزد هيـــــــــخييـــادل، سفيهـــنميرد هيچ بين

و خري خاستتــعزيزا هركه دلّال خري راس و خري مرد خري زيست
)138-137:همان(
اين مسأله را عطار در قالب تمثيلي. از ديدگاه عطار مرگ هركسي بازتاب زندگي اوست

گممردي كه پيشه تمثيلكند؛ بيان مي و؛شده بوداش آواز دادن خران اين فرد به حالت نزع
مياحتضار درمي و چون عزرائيل بر او ظاهر ميآيد كه وي از كساني است كـه پندارد شود،

و از او به ياري طلبيدن آمده است هركـه«دهـد كـه آواز درمـي؛ پـس خري گم كرده است
مي گونهاين عطاّر ازين تمثيل».جا فرستدخري با جل ديده است به اين كـهآن«: گيردنتيجه

و خـر محشـور خواهـد شـد،همه عمر دلّال خراني زيسته است و خر مرده در. خر زيسته
مياين :عيسي زنده بمير تا چون خري نمرده باشي مانند: گويدجا عطار خطاب به انسان

و تو از پــس مي مرويمرگ از پيش روييــبره مرداري چو كركــس
ي به دامــمانورنــه چون مردار ميي دنيــــا تمـــامپاك شو از جيفه

تكه هرچيزي كه سوداي تو استنزا و اسـتــچون بمردي نقد فرداي
)210:ب1338عطار،(

ــانيتو را هم چـون سـرآيد زنـدگاني ــه، همچنـ بِعينـ ــالم در آن عـ
)133:الف1386عطار،(

ميعطار نوع بشر را خطاب قرار مي و و مانند: گويددهد تو اين معني را در خواهي يافت
و ناگهان،كسي خواهي بود كه در زير كوهي بزرگ و بدان خوي گرفته است پرورش يافته

و از حجابي كه در برابر نور خورشيداز زير تاريكي كوه بيرون مي ،جلو چشمانش بود،آيد



)20پياپي(93تابستان،2يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 60

(شـود جا انعكاسي از مثـل غـار افالطـون ديـده مـي در اين(.يابدرهايي مي عطـار،:ك.ر).
)215-214:ب1386
و چگـونگي حشـرِ در آن كه رابطهرا اين مسأله عطار اي ضروري ميان زندگي اين جهـان

و با اشاره به آيهجهان وجود دارد، همچنان گسترش مي كهيدهد و مـن كـانَ«قرآن كريم
و اَضَلُّ سبيالً مي)72/ إسراء(» في هذه اَعمي فَهو في اآلخره اَعمي : كندبيان

ــاين ــدكســي ك ــور زاي ــادر ك ز م دو چشــم او بــه عقبــي كــي گشــايد؟جــا
)138:الف1386عطار،(

ــي ــر ب ــيوگ ــرده باش ــوري م ــيچ ن ميـــانِ صـــد هـــزاران پـــرده باشـــيه
)139:همان(

ميعطار عقيده و آن اين است كه انساني ديگري را نيز در آثارش تذكر هـا پـس از دهد
شد،مرگ به صورتي ديگر كه با صفات ايشان سازگار باشد كساني كه بـر؛محشور خواهند

و شهوت غالب است و خوكـان محشـور مـي،ايشان حرص و به صورت مورچگان شـوند
ك و گرگ درخواهنـد آمـد،ه بر ايشان خشم غالب استكساني همچنـين؛ به صورت سگ

حتي موسـي. گرددمي،آيد كه به دور گنجي كه نهفتهانسان خسيس به صورت موشي درمي
و در اين جهان در صورت خـوكي بازشـناخت  (پيرو حريص خود را در روي زمين :ك.ر.

كه» تناسخ ملكوتي«و اين همان).118: همان و قيامتي است تجسم اعمال در صور برزخي
: است

و در زوركسي كاين كنندش حشر اندر صورت مورجا بود در كين
چعوان آن و بلعام در صورت برابو آذرــــجا سگي خيزد رــسگ

)118- 119: همان(
مياو و جوان : جـرد كحـلٌ اهلُ الجنَّه«: كه اشاره دارد به حديث دانداهل بهشت را نيز بكر

و موي بر صورت ايشان نرسـته بـا چشـمان سـرمه كشـيده اهل بهشت جوان ، عطـار(».اند
)322: الف1386

 گذرا بودن عمر.8

سـرايي كاروانكند؛ وي دنيا را عطار به كرّات گذرابودن عمر را با تعبيرهاي مختلف بيان مي
و از در ديگيموارد كه از يك درش داند مي و. گردنـد خـارج مـيرشوند ميـان ايـن ورود

وي ايـن مضـمون را در حكايـت؛گذرد كه كم يا زياد استخروج، مدتي نيز به اقامت مي
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و خضر« مي»ابراهيم ادهم -و در معنايي گسترده، دنيا-و از زبان خضر، آن قصر كند بيان

ميرا كاروان : كس در آن پايدار نيستداند كه هيچسرايي
چ ته ميرباطش از لــاي اي مرد عاقوانهـــــر ديــــمگلـــو غافــــخواني

ــاه ــت اي ش و گف ــاد خضــر ــان بگش زب
ــت او ــين گف ــه چن ــنك ــااول راه اي ج

ــي ــس فالنــ ــي پــ ــد او فالنــ ز بعــ
خضر گفتش كه گر شـه را خبـر نيسـت
چو پـيش از تـو بسـي شـاهان گذشـتند

ــو را ــان ت ــز ج ــم ني ــده ــان درآين خواه

گـاهاسـت اول ايـن وطـنرا بـودههك
جـــام شـــاه ايـــنيـــفالنـــي بـــود دا

ــاني ــاه جهـ ــنم شـ ــون اينـــك مـ كنـ
و پس چيز دگـر نيسـت رباط اين ست

و بــدخواهان گذشــتند نكوخواهــان
وز ايـــن كهنـــه رباطـــت در رباينـــد

)312-1378:311عطار،(
اي از خانه،ماند كه با زحمت فراوانبنابراين زندگي در اين دنيا به حال آن عنكبوت مي

و خشـك كنـد تار براي خود مي و او خـونش را بمكـد . تند تا مگسي در آن گرفتار شـود
ميناگهان صاحبخانه از گوشه و مگسـي را كـه در اي و تار او را و با جاروبي عنكبوت آيد

ميميبرهم،آن گرفتار شده و نابود )135: 1374عطار،:ك.ر(. كندزند
را،عطار در جاهاي مختلف و دنيا دانـد كـه انسـان در آن مـي ... زندان، مـردار، قفـس

مياز اين؛گرفتار شده است و آنـي رو از انسان كـه در آن اسـترا خواهد كه قـدر لحظـه
:فرمايندمي زمينهدر شعري كه منسوب به ايشان است در اين)ع(حضرت علي. بداند

فَاَغتَن سيأتيك فاين قُم و ما مضَي ينما فاتمدينَ العب اَفُرصه .م
آنآن« و را؛ناپيداست،چه خواهد آمدچه گذشت، گذشته برخيز، زمان ميان دو نيسـتي

گويـد عطار با الهام گرفتن از اين حديث است كـه مـي).85: 1375بن تركه، علي(»!درياب
: اي است كه در آنياگر صد سال هم عمر كني، زندگي تو فقط همان لحظه

و گر بيستاگر عم جزين دم، كاندرويي، حاصلت چيست؟ر تو صد سال است
تـــست ديگر جمله باد اسدمي حاليتــــسنصيب گر تو را صد سال داده

)194: الف1386عطار،(
)272: 1387عطار،:رك(باره چنين در اينهم

و نشاني از تو در عالم، پس اين دم كه گذشت بانـگ مـزن، نوحـه. نمانـد ديگر باز نيايد
چـه ارزشـي دارد،) 104: 1373شـجيعي،(.گـرد مكن، مرغ پريده از قفس به دام بـاز نمـي 

: مانددرنگ در دنيايي كه سنگي بيش از تو در آن باقي مي
و نه مالكچو نه ملك است اين ت توست اگر گردي تو هالكنجاجا
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ايــــي تو برجــمانماند نميبميچو سنگي صد هزاران سال بر جاي
يـــجا بيش ماند از تو سنگكه آنيـــچه خواهي كرد در جايي درنگ

)321: 1387عطار،(
از،مباحث ديگري نيز از ديدگاه عطار در مورد مرگ و بررسـي اسـت كـه قابـل طـرح

.ي اين مقاله خارج استحوصله

 گيري نتيجه.9

-تـر از جهـان كوتـه ترجمان روح بلندي است كه در فراخناي جهاني بس بزرگ،آثار عطار
در عـوض،سازشـي نـدارد،بيان دردي نهاني است كه اگرچه با درمان. در تكاپوست،بينان

آدل را صفا مي و زنگ مينهييبخشد هايي كه در آثار عطـار آمـده در تمثيل. زدايدي جان را
-به مردمي كه دم از عقـل مـي،ساني كه به ظاهر مجنونندك. جهاني معني نهفته است،است
ميتعاليمي گران،زنند ي مرگ نيز عطار به همـين شـيوه بـه بيـان در مورد انديشه. دهندبها

ميمطالب مي و به كرّات ديدگاه خويش را از زبان ديوانگان هشيار بيان . كندپردازد
و انديشه،تحليلي–ي توصيفي به شيوهمقاله در اين ي مرگ در آثار عطار مـورد بحـث

و بررسي است. بررسي قرار گرفته است ولـي بـه؛مباحث مختلفي در اين زمينه قابل بحث
همگاني بـودن«،»حيرت از مرگ«،»ماهيت مرگ«هايي از قبيل دليل محدوديت مقاله عنوان

در معنـاي مـرگ، عطار با توسعه. مطرح شده است...و»عدم آگاهي بشر از مرگ«،»مرگ
و: كندسه نوع مرگ را مطرح مي و جسماني انسان است مرگ طبيعي كه پايان حيات مادي

ميدر واقع همان مرگي است كه توده كـه مرگ اختياري يـا ارادي؛كنندي مردم آن را درك
با مرگ اختياري كـه قبـل از مـرگ،اندكه در اين دنيا هواهاي نفساني را در خود كشتهآنان

در،اي در دريـاي عاشقانه كه عـارف ماننـد قطـره مرگ عارفانهو.ميرنداضطراري است مي
و كثرت، دو در.و غيريت از ميان رفته اسـت گانگيحق فاني شده و جهـنم حتـي بهشـت

بياين ميجا و حجاب راه ترين معنايي كه عطار در آثـار توان گفت برجستهمي. شوندارزش
ا و عاشقانه است،ستخويش براي مرگ آورده مرگ را غايبي،چرا كه عارف؛مرگ ارادي

ميداند كه انتظارش شيرينمي و معشوق و او را به لقاي محبوب ؛رسـاند ترين انتظارهاست
و مرگ براي عارف كنـد، چه عاشق اختيـار مـيآن؛تفاوتي ندارد،از اين رو است كه حيات

و يـكعط،عالوه بر اين. همانا اختيار معشوق است سـان بـراي ار مرگ را امري همگـاني
و باد وامي،هرچه دارند،و معتقد است كه همگان در فرجام داندتمام موجودات مي گذارند

مي،در دست و خردمندان به يك نسبت در باديـه. روندبه كام مرگ و بدان، احمقان -نيكان
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يك.ي هولناك عدم، صيد ناگزير مرگند و رعـب ساني است كـه مـرگ را اين آور تراژيـك

آن. اي از مـرگ نـدارد كس هيچ آگـاهي هيچ،از سوي ديگر. سازدمي هـايي هـم كـه حتـي
و فرصـت چـون مـرگ تجربـه؛انـد هيچ خبري براي ما نياورده،اند رفته اي مـألوف نيسـت

يك؛آزمودن مرگ از آدميان سلب شده است و ايـن بـار بـا مـرگ رويـارو مـي آدمي شـود
و  و تنهـا راه كسي حق اعتراض نـدارد، با اين حال. اوستيآخرين مواجههمواجهه اولين
و خموشي است،درمان درمان اين درد بي اي است دنيا مانند مسافرخانه،سواز ديگر. تسليم

بـه آن نبايـد،پس چون جايگاه اصلي انسان اين جهان نيست. كه بايد از آن نقل مكان كرد
و بدان مغرور نبايد بود طـور بلكه بايد به اين نكته توجه داشت كه هركس همان؛دل بست

مي،كندكه زندگي مي الجـرم در فرصـت،پس حال كه چنين اسـت. ميردبه همان نحو هم
؛انديشـي عطـار نوميدانـه نيسـت همه مـرگ با اين. بايد طالب كمال بود،عمر كه باقي است

و پويه؛چيز نيستبراي او مرگ پايان همه از؛ تازه استايحتي آغاز سير ولي چـون بعـد
و آه سحرگاه، نبايد در اين جهان تن بـه هيچ،مرگ چيز با انسان نخواهد ماند مگر سوز دل

و عمر به غفلت سر كرد و تـو در خـاك چراكه چه صبح؛خواب داد ها كـه خواهـد دميـد
شب؛خواهي بود تچه و خاك گور راها مهتاب خواهد تابيد . روشن خواهد كردو

ها يادداشت

در سبببدين.1 بادبيات قرآني كلمه است كه يعني. بلكه وفات استعمال شده است؛كار نرفتههي فوت
و انتقال آن و هويت انساني . دريافت كامل شخصيت

و مسيحي به همين وانهادن فرديت،ي عرفا از اقاليم مختلف جهان، اوپانيشادهاهمه«.2 عرفاي مسلمان
كهو گم كردن هويت اس، و نه نيستي، تصريح كردههمراه با بهجت ).328: 1375استيس،(».اندت

و دائمي انسان«:ي مترلينگبه گفته.3 آن،سرنوشت ثابت و فقـط بـه،هايي كه زنده هسـتند مرگ است
و بزودي دوباره وارد آن جادهامنحرف شده،مستقيميقدر يك لحظه از جاده مـرگييعنـي جـاده ند

)27و26: 1328مترلينگ،(».خواهند شد

ني.4 ميزموالنا :گويددر تأييد اين مطلب

و ديگر دردمنـــد رونـــدخلق در بازار يكســان مي  آن يكي در ذوق
يكهم ميچنان در مرگ و نيمي در خسرويم رويمسان  نيم در خسران

)513: 1383مولوي،(
و همهكه مرگ براي همهتوان گفت با وجود اينمي.5 كمكس چيز شـود كـه تر كسي پيدا مـي است،

بـه تعبيـر. خواهـد مـرد،هـا خوانـده اسـت بپذيرد خودش نه كسي كه آگهي مرگش را در روزنامـه 
و بعد هم مـرگ«: پيتر ايوان ايليچ پيش خود گفت«: تولستوي بلـه، بلـه، ايـن!سه روز زجر هولناك
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، اي هول به جـانش افتـادو لحظه. خبر به سراغ من هم بيايدباليي است كه ممكن است هر لحظه بي
اواما يك دفعه از ذهنش گذشت كه اين بالي هولناك به سر ايوان و نه به سر امكان؛ايليچ آمده است

و  و اگر به اين مصـيبت فكـر كنـد، خـود را تسـليم غـم ندارد، ممكن نيست اين بال به سر او بيايد
،ايـن انديشـه كـه از ذهـن او گذشـت...خواست به آن تن دهدچيزي كه نمي؛ افسردگي كرده است

و كم جزاحساس امنيت كرد ي مـرگ، انگـار واقعـه؛يات مرگ ايوان ايليچ جويا شـديكم با عالقه از
و هيچ ربطي به او نداشت )26: 1379تولستوي،(» ...طبيعي ايوان ايليچ بود

بتوانيم اسرار جهان ديگر حتي در نزد مردگان نمي«: به تعبير مترلينگ.6 بـا وجـود. دسـت آوريـمه را
و عشاق اين و اطفال شوند اسرار خـود را بـه مـا حاضر نمي،محبت زيادي بر يكديگر دارند،كه مادران

)126: 1314مترلينگ،(».بگويند
مي.7 ميبراي چه راضي به تولد كس كه هيچميريم؟ براي اينشويم؟ زندگي براي چيست؟ براي چه

) 132: 1314مترلينگ،(» ...نظر ما را نپرسيده
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