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 مولوی مرگ اندیشینگاهی گذرا به 

 

  عزیزاهلل فالح نژاد

 

 ایران -کرج واحد آزاد دانشگاه فارسی وادبیات زبان  دکتری دانشجوی                                           

 چکیده 

 ترس و نگرانی علّت و ندارد آگاهی بیرون دنیای از شکم داخل طفل همانند و نیست زندگی پایان مردن که باشد داشته یقین انسان اگر       

 پیش راه به نسبت آدمی علم و آگاهی هرچه.نگاه او به مرگ متفاوت خواهد بود  است جاودانی و پایدار جهانی وجود از اطّالع عدم خاطر به او

 علم حتی و پندارد نمی زشت را مرگ یا و داشت نخواهد آن از وترس دلهره همه این و آید می کنار بهتر مرگ پدیده با باشد بیشتر روی

 حضرت حتی داشته وجود خلقت ابتدای از آدمی در مرگ اندیشه.یابد تغییر جهانی این زندگی در او روش شود می باعث جهان آن از وآگاهی

 این از هم شیطان و زیست جاودانه بتوانند شاید که کردند دراز طمع دست ممنوعه درخت آن به ونیستی مرگ از ترس خاطر به وحوّا آدم

 هم باز حال بااین ایم پذیرفته واقعیت یک عنوان به را آنها که هستند زندگی مهم اصل دو وتولد مرگ (021سوره طه ،). فریفت را آنان ناحیه

 و اعصار تمام در موضوع این وجودداردو طوالنی عمر به وعشق ماندن زنده به امید شرایط همه در کند می جلوه طبیعت خالف ای پدیده مرگ

 با و دیگر ،درعالمی انسان کامل سعادت که اند مدعی الهی ادیان (22ص0ج ،0131فالماریون . )است بوده صادق ها وتمدن کشورها همه در

 تا که است رازهایی آن از یکی مرگ اما.است ،معاد ادیان همه واساسی بزرگ آموزه سه از یکی بنابراین ؛ شد خواهد محقق مرگ دروازه از عبور

 خواهد را آن ای هرزنده که چیست مرگ این واقعیت و داشت نخواهد آن حقیقت درک برای راهی ، نیابد در خویش ی ذائقه در را آن کسی

 چشید؟

 کلید واژه

 ،تمثیل،استقبال ازمرگ ،ترس ازمرگ مرگ ، موالنا ، 
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 قابل آدمی جاویدان ماندگاری و مرگ از پس خُلود و نفس بقای که دهند می نوید آدمی به که باشد این ادیان های جاذبه از یکی شاید         

 نوشته این و است گرفته شکل جهت این در الهی غیر و الهی فیلسوفان حتی و اندیشمندان و بزرگان های نوشته اکثر بنابراین است دسترسی

 از ترس و مرگ از فرار ای جامعه هر در االیام قدیم از مرگ برابر در افراد اکثر واکنش.است داشته خاصی جذّابیت خوانندگان برای معموالً ها

 مردن تنها از ترس اند دانسته انسان هراسهای ی سرچشمه را مرگ محققان از بعضی». باشد داشته مختلفی عوامل تواند می که است آن

 کنیم فکر مرگ به بیشتر هرچه ما(.22ص معتمدی.)«اند انگاشته هراسی مرگ مهم عامل سه را مردن رنج از ترس و تاریکی در مردن از ،ترس

 مثل بلکه بود نخواهد مرگ از ترسی هیچ کنیم تنظیم دینی های آموزه براساس را خود زندگی روش و بگوییم جواب عالمانه را آن سؤاالت و

   بندگان بین ومساوات عدالت با که است چیزی ترین وعادالنه ترین طبیعی مرگ واقع در . کشید خواهیم آغوش در را آن مشتاقانه عارفان،

   و   جوانان این خاطر به و غلتیدند وخون خاک به جوان ها میلیون(  جهانی جنگ سالهای) اخیر سالهای در ولی شود می تقسیم خدا

 (22 ص ،0131 فالماریون.) شود می    و شده مطرح جامعه در  بیشتر  آن اسرار  و مرگ باره در سوال،  معصوم نوجوانان

 .شد  بزرگان دینی ما برخورد با مرگ را ناخوش ندانسته اند وتوصیفات زیبایی در این خصوص ارایه کرده اند و انسان ناگزیر با آن روبرو خواهد

 کننده تیره و شماست شادمانی و لذّتها زننده هم به مرگ(211ص البالغه نهج)«  طیاتِکُمْ مُباعِدَ وَ شَهواتِکُمْ مُکَدِّرَ وَ لَذّاتِکُمْ هادِمُ الْموتَ فإنَّ»

 .جهانی این مقصدهای از کننده دور و نفسانی های خواهش

 نه پس(13، البالغه نهج.)«  اَحبَّهُ مَن الْبقاءَ یُعْطَی  واَل خانَه مَنْ الْموتِ مِنَ یَنْجو فَما»:  دارند ای نکته مرگ بودن العالج در( ع) علی حضرت

 .«رسد بدان خواهد جاودانه زندگانی که آن نه و رَهَد آن از دارد بیم که آن

 آن بر عقیده را گروهی و ندارد خبر کسی آینده از اند گفته گروهی شود برخورد چگونه آن با که است شده زیادی های استدالل زمینه این در

 عالقه مرگ از پس زندگی به اجبار یا نیاز روی از بشر سازد؟ آگاه دیگر جهان یا قیامت وقوع از را ما تا برگشته جهان آن از کسی چه که است

 باشیم داشته دردست مرگ از پس خودمان سرنوشت از اطالعاتی باید ما. بیاموزد ها زمینه این در را مطالبی خواسته می همیشه و بوده مند

 نمی تغییر ما سرنوشت در را چیزی  هم  زمینه این در سکوت ولی است آور وکراهت نامطبوع ،موضوعی مرگ مورد در وتفکر صحبت هرچند

 (23ص ،0131 فالماریون.)دهد

عبارات نغزی برای خوانندگان به شاعران و ادیبانی که با چاشنی دین ومذهب به مقوله مرگ اندیشده اند و از آن سخن گفته اند            

 به آنگونه را مرگ انداز چشم کسی هیچ ازسنایی قبل است شده گفته اند که پرداختن به تمام آنها از حوصله این مقاله خارج است یادگار نهاده

 مطالب مرگ خصوص در داند می بزرگوار آن پیرو را خود و بیند می خویش  0«چشم دو» را سنایی که هم مولوی و است نکشیده تصویر

  .دارد ای ارزنده

 استفاده از تمثیل در بیان مرگ 

و زندان برای روح آدمی از دیرباز در ادب فارسی و  سو استفاده از تمثیل قف است در خصوص تبین روح وتن از تمثیل بهره برده شاعر        

 و طوطی قصه) تمثیل از بیشتر وجان روح استعاره در پرندگان از استفاده(  اختیاری و اجباری)مرگ تبین در مولوی.عربی رایج بوده است 

 فرو زمین در را خود های چنگال جسم که حالی در دارد باال به میل روح است مانده محبوس جسم زندان در قدسی روح  برده بهره( بازرگان

 خواننده برای گوید می سخن مولوی که جهانی از که است این کرد اقامه آن بر بتوان که دلیلی شاید   (0121/2ب0131مولوی ) است برده

 مِن الیکَ هَبِطَت»:  بیت با سینا ابن عینیّه معروف قصیده وجودداشته دیگر متقدّم  نویسندگان در  روش این البته نیست موتجسّ درک قابل

 .روح در آن محبوس گشته است  ةاست که پرندی ستن انسان مثل زندان وقف. مدعاست این شاهد « وتمنع تعزز ذات ورقاء / األرفعِ محلِ

 را مرغ پریدن هشتن قفص چون             سرا زین نَقلم و گشت شیرین مرگ
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  وشجر گلستان بیند می مرغ            در باغ عین هست که قفص آن

  قصص آزادی ز خوانند همی خوش          قفص گِرد برون از مرغان جوق

  قرار و صبر نه و ماندست خورش نه           زار سبزه زان قفص اندر را مرغ

  کَند بر پا از بند کین بود تا          کند می بیرون سوراخ هر ز سر

  بود چون گشایی در را قفص آن      بود بیرون چنین جانش و دل چون

  گربکان بحلقه گِردش بر گِرد          اندُهان در قفص مرغ چنان نه

  شدن بیرون قفص از آرزوی       حَزن و خوف درین را او بود کی

 (1213/1-1211مولوی ) قفص این گِرد به باشد قفص صد    حَصَص ناخوش کزین خواهد همی او

 و افتاد ابلیس دام به که زنی اولین معتقداست او. است گشته دچار تن زندان به زنان کید با که داند می روحی را( ع)یوسف حضرت مولوی     

 نیز مصر زمین سر در و افتاد رَحِم زندان در زنی وشهوت کید با دیگر بار و است بوده «حوا» فرستاد خاکی عالم به را او «اِهْبِطوا» امر با خداوند

 .شود می زندانی ، زنان کید به یوسف

 بدن گشتم چون روح بودم چونک               زن ز من هبوط آخر و اول

 رهان وا زنانم زدستان هین          نشان شه ای تو حبس در یوسفم

 «اِهْبِطوا» که فکندم مادر شهوت         او مربط بودم که عرشی سوی از

 رَحِم زندان به زالی فن از                مستتم کمال زان فتادم پس

 (2322تا 2/2321 مولوی مثنوی)  عظیم باشد زنان کید الجرم        حطیم در آرد عرش از را روح

 ویران گنج کردن پیدا رابرای خانه که طوری همان نماید می آبادان کردنش ویران بعداز کند ویران را جسم اگر  جان که است معتقد مولوی

 : شود می معمور و آباد دوباره شده یافته گنج آن کمک با و کنند می

 کند آبادان ویرانیش بعد                    کند ویران را جسم مر جان راه  

 (113/0و112، 0131مولوی) معمورتر کند گنجش همان وز                       زر و گنج بهر خانه ویران کرد

ژرفی در زندگی آدمی باقی می از دغدغه های همیشگی بشر سرنوشت پس از مرگ است باور به زندگی بازپسین یا انکار آن اثر               

مولوی وجود آدمی را مثل دانه ای می داند که در زمین کاشته می شود وچون .دگرگون می سازد ،تا حد بسیارگذارد و سمت وسوی آن را 

رسد همه دانه ها از زمین سربرمی آورند ودانه انسان از این مقوله مستثنی نیست و گویا این تمثیل را ایشان از کتاب مرصاد وام  فصل بهار فرا

 (120ص،0112رازی)گرفته اند

 (200، غزل 0122مولوی) !باشد؟ گمان این انسانت دانه به چرا!          ست؟نرُ که زمین در رفت فرو دانه کدام
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این استدالل برای هر انسان هایی که در بین دو راهی قرار دارند تأثیر گذار است حزم ودور اندیشی  مولوی برهانی دارد که برای              

که عامل به دستورات شریعت بوده باشد متضرر نخواهد شد و اگر هم  یانسان است که اگر قیامتی درکار باشد هر انسان منصفی قابل استفاده

قیامتی در کار نباشد مثل مردمان دیگر سود وضرری برای آنان نخواهد داشت مولوی با تمثیل انسان مسافری که برای طیّ طریق طوالنی 

 :زند که همان در حکم عمل به شریعت الهی و برداشتن زادو توشه را به خاطر می آورد بارسفر می بندد برداشتن آب را مثال می

 سوز پای ریگ هست و آب نیست       روز هفت ره درین گوید یکی آن

 روان بینی ای چشمه شب هر به که     بران این است دروغ گوید یکی آن

 صواب بر باشی و ترس از رهی تا        آب تو برگیری که باشد آن حزم

 ستیز مرد بر وای نباشد ور           بریز را این آب راه در بود گر

                                                             (2323/1-2321، 0131مولوی ) کنید میعادی روز بهر حزم      کنید دادی زادگان خلیفه ای

» : می گفتند که(یحیی بن معاذ)روزی در پیش او شد نمی میان در مرگ پای بودکه خوب چقدر دنیا این در که دارند عقیده گروهی           

 کند می استدالل هم ولویم(122، ص0131عطار )  «اگر ملک الموت نیستی ، حبّه ای نیرزیدی » :گفت «دنیا با ملک الموت حبّه ای نیرزد

 :کنند رهایش بکوبند را آن اینکه بدون و باشد شده جمع صحرا در که ودب خرمنی مثل نداشت ارزشی هیچ دنیا نبود مرگ اگر که

 میان اندر مرگ پای نبودی گر              جهان بودی خوش گفت می یکی آن

 پیچ پیچ جهان نیرزیدی که                  هیچ مرگ نبودی ار گفت دگر آن

 (0322/1-0321، 0131مولوی ) بگذاشته ناکوفته و مُهمَل                       افراشته دشت به بودی خرمنی

 انسان تدریجی مرگ

 نوعی از لحظه هر انسان دیگر عبارت به و دارد وجود مرگی آدمی بدن سیستم در لحظه هر بلکه نیست طوالنی و کشیده امر یک زندگی        

 تدریج به انسان بدن های سلول تمام سال هفت هر از که هستند معتقد پزشکان که است اساس همین وبر شود می تبدیل دیگر نوعی به

 که است معتقد نیز مولوی است شده دیگری انسان یک و کرده پیدا تغیر کالً خود قبل سال هفت با امروزی انسان یک یعنی شوند می عوض

 :است ثابتی امر یک دنیا کنیم می فکر ما و است شدن نو حال در لحظه هر دنیا

 بقا اندر شدن نو از خبر بی                           ما و دنیا شود می نو هرنفس»

 (0021/1-0022همان ،) «جسد در نماید می مستمری                 رسد می نو نو جوی همچون عمر

 :  شود می دیده مستقل طناب یک صورت به بچرخانیم را شعله یک اگر که کند می استفاده آتش شعله ازتمثیل اذهان تنویر برای مولوی

 دست به جنبانی تیز کش شرر چون                            آمدست شکل مستمر زتیزی آن

  دراز بس نماید آتش نظر در                                    بساز بجنبانی را آتش شاخ

 (0023/0-0022همان ،) صنع انگیزی سرعت نماید می                              صنع تیزی از مدت درازی این
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 (  0022/0، همان) است ساعتی دنیا فرمود مصطفی              است رجعتی و مرگ لحظه هر ترا پس

 (  2221/1همان،)  کَرَم آن دستبرد بدیدم تا                            دادیَم حشری و مرگی دمی هر

 گذشت خواهد سالمتی به هم انسانی مرحله از پس است گذاشته پا دیگر مرحله به ای مرحله از برود بین از انسان اینکه بدون گوید می مولوی

 :است شده خلق اصلی مرتبه آن برای که چرا

  زدم سر زحیوان مردم نما وز        شدم نامی و مردم جمادی از

   شدم کم زمردن کی ترسم چه پس        شدم آدم و حیوانی از مردم

 سر و پرّ مالیک از آرم بر تا          بشر از بمیرم دیگر جمله

            وَجْهَهُ إلّا هالِکٌ شَئیٍ کُلُّ                  زجو جستن بایدم هم ملک وز

 شوم آن ناید وهم اندر آنچه                      شوم پرّان مَلَک از دیگر بار

                              (1212/1-1211همان ،) «راجِعوُن اِلَیهِ اِنّا »که گویدم           ارغنون چون عدم گردم عدم پس

 

 هدف از مرگ

 کنی می نابود و هالک را آنها و آفرینی می را ها انسان خداوندا یعنی   اَهْلَکْتُمْ؟ وَ خَلْقاً خَلَقْتَ: که کند می سوال خداوند از( ع)موسی حضرت

 :است سروده چنین مولوی( ع) موسی سوال این خصوص ؟در

 خراب کردی چون باز کردی نقش                   حساب خداوند ای موسی گفت

 (1112/2-1110همان ،) ؟ چرا را این کنی ویران آنگهان و                    فزا جان کردی نقش ماده و نر

 دیگران خواهی می که دانم می ولی کردم می عقوبت و سرزنش تورا بود انکار راه از تو سوال اگر که کند می خطاب موسی به خداوند            

 : کنی آگاه را

 هوا وز غفلت و انکار از نیست               ترا پرسش این که دانم:  حق گفت

  آزردمی ترا پرسش این بهر                       کردمی عتابت و تادیب ورنه

 بقا سرّ و حکمت جویی باز                 ما افعال در که خواهی می لیک

 را خام هم بدین گردانی پخته                  را عام مر کنی واقف ازآن تا

 (1113/2-1111همان، ) واقفی زآن تو که چه ار عوام بر                کاشفی در شدی سایل قاصدا
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 این از بعد حضرت آن و کن کشت زمین در را تخمی که کند می امر را او بدهد( ع)موسی به مستقیمی جواب که این بدون پروردگار         

 چرا که آورد می پیام وی برای غیبی سروش ناگهان که کنند درو را محصول آن که نمودند اختیار را داسی شد تمام ،داشت و کشت مراحل که

 من و اند شده آمیخته هم با کاه و دانه اینجا در گویند می جواب در( ع) موسی ؟حضرت بری می بین از را آنها دادن پرورش و کِشتن از بعد

                                                               است ناپاک و پاک های روح کردن جدا نیز مرگ از من هدف فرمایند می خداوند. کنم جدا یکدیگر از را آنها خواهم می

 (1122/2- 1101همان،)

 :حشر ورستاخیز اسرار مرگ را معلوم می شود زمان در جای دیگر مثنوی می گوید که درمولوی 

 (0321/2همان ،) چیست برگ سِر گویند ها میوه                 چیست مرگ سِر که گوید تو حشر 

 ترس از مرگ

مقام قرب الهی خواهد رسید ترس از مرگ هیچ با توجه به این که انسان معتقد می داند که  مراحل جمادی و حیوانی را طی کرده و به 

 :توجیهی ندارد 

 (1211/1همان، ) خطاب در مراورا آید سارعوا                 باب فتح شد او پیش مردن وآنک

 موجب و کمال به فوز ی مایه بلکه  ندارد بر در را کاستی و نقص گونه هیچ برترست عالم به بابی ،فتح نیست نهایی ونابودی تهلکه هرگز مرگ»

 دنبال به را انسان بقاء حیوان مرگ ،الجرم  شود می حاصل نبات مرگ از موالنا قول به حیوان هستی وقتی.  محدودست حیات یک از رهایی

 نمی والدت مجال باالتر ی مرتبه در را وی انسان مرگ که کند ادعا تواند می هست،که وجود کمال مدارج در که توالی و نظم این با و دارد

 (130ص  0،ج0123زرین کوب ) «رساند؟ نمی ای تازه حیات به و دهد

 انسان خود به بستگی مرگ وزیبایی زشتی که دهد می جواب مولوی را سؤال این است پسندیده امر یک نه، یا و است زشتی امر مرگ آیا  

 : دارد

 (  20230ب ،0122مولوی )مردن کافرست هم تلخی و کافری ور    مرگت است مؤمن هم شیرین و مؤمنی گر

 دار هوش جان ای ترسانی زخود آن              فرار اندر مرگ ز ترسی می که آن

 برگ مرگ و درخت همچون تو جان              مرگ رخسار نه توست زشت روی

 (1221/1-1220، 0131مولوی ) خودست از ضمیرت هر خوش و ناخوش    بدست ار نکویست ار رُستست تو از

 مثل تو جان کنی می فرار جانان از جان ترس از چرا که دهد می هشدار کرده عادت ننگین زندگی به که عاشقی به ابیات این ادامه در مولوی

 در ولی شوی می فانی ظاهر در هرچند شود یکی جوی آب با تو آب تا بریز جوی آب در را کوزه آب رسیدی که آب جوی به است کوزه آب

 :کنی می خود نصیب را جاودانی و بقا اصل

 رمد می جانان ز جان زبیم کو              نمد ننگین عاشق فسرده ای

  زنان دستک نگر جان هزاران صد                    زنان ننگ ای عشق تیغ سوی

 گریز باشد کی جوی از را آب            ریز جوی اندر کوزه دیدی جوی
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 شود او جو و وی در گردد محو             شود جو آب در چون کوزه آب

 (1201/1-1200همان ،) لقا بد نه شود کم نه سپس زین              بقا ذاتش و شود فانی او وصف

 مرگ ازمولوی استقبال 

  کنند می استقبال باز آغوشی با را آن بلکه ندارند هراسی مرگ از اینکه بر عالوه الهی مردان                   

 :فرمایند می چنین( متقّین اوصاف) همام معروف خطبه در( ع) علی حضرت. شوند می نایل خود ازلی معشوق دیدار به چون 

  (221،ص0123شهیدی )«.اْلعِقابِ مِنَ خَوفاً وَ اْلثَّوَابِ اِلیَ شُوقاً عَینٍ ةطَرْفَ هُمْاَجْسادِ فِی اَرْواحُهُمْ تَسْتَقِرَّ لَمْ عَلیَهِمْ أهللُ کَتَبَ ألَّذِی أالَجَلُ ال وَلَوْ»

 از یا پاداش به رسیدن شوق از ماند نمی کالبد در زدن هم به چشم یک جانهاشان گذراند باید که است مدّتی را زندگیشان که است این اگرنه و

 . کردن گناه و ماندن بیم

 روز ، روز آن چراکه نگویند«  الوداع»و نگریند او برای مرگش روز در کند می توصیه اطرافیان به و داند نمی کار پایان را مرگ نیز مولوی       

 نمی زاری و گریه وقمر شمس غروب موقع مردم چرا که: کند می بیان زیبا استدالل بیان با مولوی،  غزل ادامه در و است محبوب با او وصل

 کردزیرا ناراحتی و گریست نباید هم انسان  مرگ برای پس کرد خواهند طلوع دوباره فردا که چون ،هستندپدیده  ترین ارزش با چراکه ؟کنند

 : شوند می زنده فردا

 باشد جهان این درد مرا که مبر گمان                    باشد روان من تابوت چو مرگ روز هب

 شد؟فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر                           غروب ، شمس و قمر را چرا زیان با

 باشد آن دریغ افتی در دیو دام به                          «دریغ دریغ»  مگو و مگری من برای

 باشد زمان آن مالقات و وصال مرا«                          فراق فراق» مگو ببینی چو ام جنازه

                                                                   ( 200،غزل 0122مولوی )باشد جِنان جمعیّت پرده گور که                    «وداع وداع »مگو سپاری گور به مرا

 او دف و نی بنوازند زیرا او به دیدار یارخویش می رود و او را با روی خوش و شادابی زیارت می کند برگور مولوی  سفارش می کند 

 (231همان ،)م خدا غمگین نشاید میا بی دف بگور من ،برادر       که در بز

 همان ، ب) از این رو موالنا مرگ را نه تنها تقبیح نمی کند بلکه پیوسته اشتیاق به آن در مثنوی و کلیات شمس به چشم می خورد            

با کمال بهجت وسرور پذیره مرگ یاران خود را »بنابراین مولوی اندوه وحسرت  را نفی کرده و در زندگی یارانش حسرت نمی خورد ( 02111

 (به نقل از مناقب العارفین0132،012عطایی )رفت وجنازه آنان را با گروه نوازندگان و رقص و سماع بدرقه نمود 

 (0333، غزل0122مولوی )راجِعونَ الیهِ زانّا شکر چون خندان و رقصان       فر و کرّ زان خون بحر در سر ببریده صد دو سو هر

 .است بیداری چون مرگ از بعد زندگی و یابد می آسایش آن در روح که است خوابی چون مرگ آرامش

 .ناسودمنداست او برگرداندن در وکوشش اندوه و نیست سودمند او بر وکوشش اندوه دیگر
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 معشوق جز ستاند می را جان که کسی زیرا داند می شکر همچون را دادن جان و مردن تبریزی شمس غزلیات دیگر جای درمولوی          

 ظاهر به چند هر کن چنان هم تو نمود آتش تسلیم را خود و رفت مرگ استقبال به و نهراسید مرگ از ابراهیم حضرت که گونه همان نیست

 همچون مرگ بروی جهان آن به طرب و وجد حالت با باید تو و شود می حاصل تو در دیگری تولد اصل در ولی بینی می را مردن نشان

 وگلستان بوستان وبه آیی بیرون تن قفس از و کنی عبور مرگ پل از باید برسی مروارید و گوهر به خواهی می اگر است صدف قالب شکستن

 استقبال به خشن چهره با مرگ کافر های انسان برای ولی است شیرین تو مرگ باشی مؤمن تو اگر که گردد می یادآور نهایت در و شوی وارد

 :آمد خواهد آنان

 مردن است تر شیرین شیرین، زجان باتو          مردن شکّرست چون ستانی می تو جان چون   

 مردن کافرست هم تلخی، و کافری ور                 مرگت مؤمنست هم شیرین، و مؤمنی گر

                                                                        (2113همان ،غزل )مردن سراست زین نی نمیرد سرکشی زان        زادن نشان سر وآن مردن نشان سر این

 نکرده درک را لذّت آن نمرده هنوز که وکسی است شیرین شکر مثل مردن داند می است چشیده را مرگ ولذّت است مرده که کسی      

 :است

 زندگان از مپرس تو را سخن این داند مرده           است تر شیرین شکر از دم هر به مردن او پیش

 زمان در سپارم جان و زمین بر آرد سجده              عشق پیش انموبخ من را غزل کاین روزی شاد

 (0211همان ،غزل )دران بر را قفص خواهم را تو من گوید مرغ    قفص از داری میل گوید عشق را جانِ  مرغ

 (0311همان ،غزل )من کیوان تو وصل ای نیست افالک ام اندیشه          نیست باک بریزد تن گر نیست خاک ما منزل چون

 این آدمی اگر و پرد می فلک به انسان آن نمودن رها با که پندارد می سقف منزله به را تن باز دیگری شیوای غزل در مولوی                     

 است بهتر او برای باشد برهنه و بیندازد دور به را ناک شپش و کثیف دلق

  بری می فلک باالی به رخت                   پری می قفص تنگ ازین که ای

 سری سر زندگی ازین چند                            ازین بعد ببین تازه زندگی

 خوشتری خود شده برهنه جان                             انداختی در شپشناک دلق

 کافری نظر نماید عکس          مرگ است وحیات است حیات مرگ

 دری زندان به که دان یقین خواجه                    منال هین شکند گر  تنگ خانة

 سروری و شَه و مصری یوسف                    برون آیی چَه و ززندان چونک

 کوثری ومعتکف ماهیی                   شور آب از و چَه از برهی چون

 (    23 ص 3ج 2032 غزل کبیر دیوان)                                                                 
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 این در  و بردارید ای تیشه که نماید می وتوصیه داند می زندانی چون را جهان این او و نترسید مرگ از گوید می شمس غزلیات در مولوی

 (212همان ،غزل ):برسید شاهی به و کنید ایجاد ای حفره زندان

 پذیرید روح همه مردید چو عشق این در                     نترسید عشق این ،بمیرید،از بمیرید

 اسیرید همچو شما و است بند چو نفس این که                         ببرید نفس بمیرید،بمیرید،وزین

 امیرید و شاه همه بشکستید زندان چو                     زندان حفره پی بگیرید تیشه یکی

 شهیرید و شاه همه مردید چو شاه بر                          زیبا شه پیش بمیرید،بمیرید،به

 گرفتند می ایراد انبیاء بر قومنیست ؛غفلت در این باره سرنوشت انسان را تباه می کند و و عدم  یمولوی معتقد است که مرگ ، نیست           

 به شادی حال در شما که حالی در سازند می آگاه آینده از را ما پیامبران که گوید می جواب آنها ایراد به مولوی انداختید غصه غم به مارا که

 آگاه را آدمی خویش علم با که وطبیبان مانمنجّ مثل(2210تا2223 سوم دفتر مثنوی) شماست انتظار در چیزی چه دانید نمی و برید می سر

 غیر در سازد آگاه مارا او که داریم انتظار و کند می حرکت ما پشت بر ماری که بیند می را ما بام پشت از فردی که زند می ومثالی،سازند می

و اکنون اندیشه ترسناک مرگ آنها ، آرامش را از ایشان  (2232تا 2211 همانجا)نساختی؟ آگاه مارا چرا که گیریم می ایراد او به صورت این

 :سلب نموده است 

 قوم گفتند ار شما سَعد خودیت     نَحس مایید وضِدیت ومرتدیت

 جان ما فارغ بُد از اندیشه ها      در غم افکندید ما را و عَنا

 ذوق جمعیّت که بود واتفاق         شد ز فال زشتتان صد افتراق

 (2210/1-2222، 0131مولوی )شکر بودیم ما          مرغ مرگ اندیش گشتیم از شماطوطی نُقل 

 الغم دفع فی رساله در سینا ابن که است تحقیقی است گرفته صورت مرگ از وخوف اندوه باره در که تحقیقاتی بهترین از یکی                

 چشم از پس داند نمی ترسد می که کسی آن که است این از ناشی مرگ درباره اندوه و ترس عمده گوید می او است داده انجام الموت من

. مرگ ماورای از نه ترسند می خود جهل از اشخاص گونه این ، بنابراین. چیست مرگ از پس او سرنوشت و رود می کجا به دنیا ازاین  بستن

نگاه افراد نسبت به مرگ متفاوت است عده ای زندگی پس از مرگ را باور ندارند و به جاودانگی روح اعتقادی ندارند (30،ص0131 جعفری)

بودن است بیم از نابودی ،قدیمی ترین هراس و به تبع آن ،جاودانگی کهن ترین بیشتر مواقع هراس از مرگ، برخاسته از دغدغه نیستی وپایان ِ

می شوند گروهی از افراد گنهکار بوده و به آرزوهای   به زندگی پس از مرگ معتقدند که خود به دو دسته تقسیم  آرزوی انسان است  و گروهی

خویش در این جهان می اندیشد ونگران از دست دادن اوالد واموال خویش هستند دسته دیگر که عارفانه زیسته اند و در راستای رسیدن به 

  .اند این افراد مرگ را با اشتیاق به آغوش می کشند حیات جاویدان عمل صالح انجام داده

را به طور کامل انجام داده اند و شریعت به آنان وعده رستگاری و (آنچه را که دین دستور داده )افرادی که تکالیف واجبه خود         

تکالیف خودرا انجام نداده اند باید با تالش و تمندی در جهان آخرت داده اینگونه افراد هراسی از مرگ ندارند واما  گروه دیگری که دسعا

 ،ص0133قراملکی )2.تحقیق به حقانیت شریعت دسترسی پیداکنند در این صورت است که ترس از مرگ برای این افراد هم از بین می رود

و به محض پرواز  داند می       ومزبله متعفّن و کثیف آلتی  را وجسم دهد می ترتیب وروح تن بین ای مناظره مثنوی در هم مولوی          

 روح از بدن ،جسم آدمی به سرعت متالشی می شود و در طبیعت جذب می گردد
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  بال و پرّ و فرّ کرده پنهان روح                      جمال و خوبی به نازد همی تن 

  زیستی من پرتو از روز دو یک                          کیستی تو زبلهمَ ای گویدش

  جهان تو از شوم من که تا باش                     جهان در نگنجد می نازت و غُنج

  کنند مورانت و ماران طعمه                            ندنَکَ گوری ترا  دارانت رمگُ

 (1232/0-1232، 0131مولوی ) بسی ردیمُ همی تو پیش به کو                         کسی آن گیرد تو گند از بینی

 نتیجه 

اندیشه مرگ در روند زندگی انسان تأثیر مستقیم دارد هر انسانی طوری زندگی می کند که به مرگ و پایان زندگی می اندیشد مولوی           

در توصیف مرگ  ی است کهشاعرمولوی .که با دید عاشقانه به مرگ نگاه می کند زندگی او سرشار از عشق و دوستی به مردم و خداوند است 

هیچ یک از شاعران مثل مولوی زوایای مرگ را آنگونه که هست به .ذهن آدمی خوش می نشیندست که در بهره برده ا زیادیاز تمثیل های 

ولی تصویر نکشیده است آنچه شاعران ونویسندگان در باره مرگ نوشته اند بیشتر به جهان آخرت و غذاب و پاداش الهی ومعاد مربوط می شود 

مولوی در خصوص فلسفه وجودی مرگ و چرا پدیده ای به نام مرگ باید وجود داشته باشد پرداخته است و در این زمینه مطالب ارزنده ای 

مرگ همچون آینه ای است که انسان چهره خود را درآن می بیند اگر چهره خوب ومؤمنی داشته باشد مرگ او نیز برایش .اریه نموده است 

انسان عارف برای رسیدن به محبوب لحظه .د بود و انسانی که از مرگ می ترسد در اصل از رفتار زشت خویش هراسان استخوشایند خواه

شماری می کند و مرگ را پلی برای رسیدن به حقیقت می داند و مولوی و دوستانش برای رسیدن به یار با آالت موسیقی و رقص مهیای این 

 . وصال می گردند

 

                                                           
 عطار روح بود سنایی دو چشم او      ما از پی سنایی وعطار آمدیم -  
 3-5،شماره   نگاه رازی و مولوی به مرگ هراسی ،ادب فارسی ،فرامرز قراملکی ،دوره جدید-  
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 کریم قرآن- 

 چهارم سال تعلیمی ادبیات ،پژوهشگاه مثنوی در مولوی نظرگاه در مرگ های حکمت)«( ( 33 ) براتی           -

 (5 -66ص 5  شماره

 اول ،چاپ شریف صنعتی دانشگاه ، تهران ، اسالمی عرفان محمدتقی،(333 )جعفری- 

 تخصصی فصلنامه) مثنوی در مرگ چرایی و چیستی به موالنا دینی و عرفانی نگرش ، کاظم( 33 ) دزفولیان          -

 33-  3ص از  3 ،پاییز 33 شماره نهم ،سال اسالمی عرفان

  علمی ،انتشارات تهران ، نی ،سرّ عبدالحسین( 363 )کوب زرین          -

 ،تهران اسالمی انقالب وآموزش البالغه،انتشارات نهج ترجمه ، سیدجعفر( 363 ) شهیدی- 

 ششم چاپ زوار انتشارات ، استعالمی محمد تصحیح ، االولیا تذکرة( 331 ) عطار           -

 33-3   ص 5 عرفانی،شماره درمثنوی،مطالعات وزندگی مرگ تقابل(336 )تهمینه عطایی- 

 مشرق نشر ،مرکز اول ،چاپ جمالیان رضا ترحمه ، کامیل پروفسور ، آن واسرار مرگ( 333 )فالماریون- 

      فارسی ،ادب ، هراسی مرگ به عارف مولوی و طبیب رازی نگاه(333 ) حسینی زهرا و فرامرز احد قراملکی         -

       33-11 ص-3-5 شماره   جدید ،دوره            

    

 ،مرکز ،تهران مرگ و انسان ،(333 ) معتمدی- 

 ،تهران فرهنگی علمی ،انتشارات سروش عبدالکریم تصحیح به ، معنوی مثنوی(335 ) مولوی- 

 اول چاپ ، تهران ،دانشگاه فروزانفر الزمان بدیع ،تصحیح شمس کلیات( 333 )ــــــــ- 

 کتاب،تهران ونشر ترجمه ،بنگاه ریاحی ،محمدامین مرصادالعباد(  35 )رازی نجم- 
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