در اندیشة فرجام حیات
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دکتر محمدمهدی رکنی یزدی _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

نویسنده در فراغتی که به وی دست داده ،به اندیشیدن دربارة
فرجام حیات میپردازد و تسکر در آن را ض روری و در زن دگی
نق

آفرین میشمرد .هرچند نوشتار به ش یوة ح دیث نس خ

است ،امّا سؤالهایی که درب ارة م رو و اح وال پ خ از آن و
رستاییز از یاطرش میگارد پرس

هایی همگانی است.

با استدالل بدیهی به این نتیجه میرس د ک ه پاس

های

صحیح را باید از مکتب وحی گرفت؛ زیرا مردن حادثهای است
که برای هرکخ یک بار روی میدهد و قاب ل تک رار و آزم ون
نیست .راجع به هدف زندگی و هدفمندی آفرین

و زنده شدن

مردگان با استناد به آیات قرآن  -که دلیل یردپسند م یآورد

–

بحث میشود .با نگاه به یویشتن از «تن» و «من» ک ه حقیق ت
آدمیزاد است سخن به میان میآید و به رو که منشث حی ات و
نامیراست توجه داده میشود .نتیجه آنکه مرو آغاز دگرزیستن
و حیات جاودان معرفی میشود .مرو در آینة روای ات ،ش امل
احادیثی است که از معصومان دربارة وصف مردن رس یده ،و
بازتاب آن در شعر ،پایانبخ

مقاله است.

کلید واژهها :فرجام حیات ،هدف زن دگی ،رس تاییز ،م رو در
آیات و روایات
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15

▼ خلوت و فراغت فرصای است تا اربارة زندگی خوا و پایان آن بیندیشم ،و
این اندیشهای است سرنوشتساز ،که ار رفاار و کراار اثتر میگتذارا .ار ایتن
فکر که سرانجا ما آامیان چیست و ار پایان به کجا خواهیم رفت؟
گرچه ار قرآن مجید پاسخ آن پرس

اجعُونَ 
با عبارت إنّا ِ
هلل َو إنَّا ِالَي ِه ر ِ

(بقره )151/ذکر شده ،اما میخواهم ار این مسئلة مهم الیل عقلی هم پیدا کنم تتا
خرا کاوِشگر را راضی کنم ،پس سیر اندیشه را انبال میکنم.
عالوه بر مرا عاای گاه ار زندگی بعضی از صتاحبان قتدرت و ثتروت هتم
تأمل میکنم ،میبینم میانشان نیکوکار و سامگر ،خیررستان بته مترا یتا رتالم و
خائن وجوا اارا ،و همه حیات خوا را با فراز و فروا ،خوشی یا گرفااری سپری
میکنند ،که ناگهان با پیشامدی غیر مناظره رویاروی میشوند و ناخواساه تستلیم
میگراند :مران و پایان زندگی .آری! از حوااث یقینی و قطعی کته هتیچ ترایتد
ندارا ،و برای همه پی

میآید ،عبور از چنبر مرگ استت و تمتا شتدن حیتات

انیوی.
شگفتآور اینکه چنین حااثة مهم و حامی را از یتاا بتراهایم و کماتر بته آن
میاندیشیم ،تا خوا را برای آن آمااه نماییم .غفلت – کمابی

– مرا هم فراگرفاته

بوا ،اما اکنون به پیرانهسر یاا آن کمار از خارر میروا.
احوال پس از مرگ

به فکر فرو میرو و به پس از مرگ میاندیشم .میبینم بعد از مرگ ،او حال
بیشار قابل تصور نیست :یا آنچه انبیا و اولیای خدا راجتع بته حستابوکاتاب و
پاااش اعمال گفاهاند راست است یا ارو  .اگر ارو بوا که خبری بعد از متران
و به گور رفان نیست .پس آنکه ایمان آوراه و عمتل صتالح ااشتاه بازخواستت
نمیشوا؛ زیرا فرض این بوا که خبری از نکیر و منکر و حسابرسی نیستت .اگتر
حالت او راست بوا و گفاة خدا و رسول
11
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صتحت ااشتت – کته همتین رتور

است – مؤمنان نجتات پیتدا میکننتد و منکتران گرفاتار عتذاب میشتوند ،و راه
بازگشت و جبران گذشاه را هم ندارند.1
بنابراین به حکم عقل که «افع ضررِ احامالی واجب است» ،اگتر احامتال هتم
بدهیم که ارالدرسانی و پیا رسوالن الهی راست باشد ،بایتد بررستی و تحقیتق
کنیم و تا یقین به نبوان خدا و روز جزا و کذب اخبتار انبیتا پیتدا نکترایم – کته
نمیتوانیم یقین پیدا کنیم – باید مطمتئن و آستواهخارر از فرجتا حیتات ختوا
نباشیم؛ زیرا ار پیشامدهایی که سرنوشت ما به آن وابساه استت – مخصوصتا ار
اعاقااات – الز است ار پیِ تحصیلِ یقین یا ارمینان کامل باشیم ،و به حتدس و
گمان و این بهانه که چه کسی خبر آوراه ،امور غیبی و اُخروی را منکر نشویم.
این اسادالل محکم و روشن مرا به فکر فرو میبَرا .اقت میکنم و پی میبر
که با عقل و فهم محصور ار مکان و زمان نمیتتوانم از جزئیتات وقتایع عتالَمی
ایگر که فراتر از زمان و نهان از ایدگان است باخبر شو ؛ پس راه چاره چیست؟
نیاز به راهنمای الهی

تأمل میکنم .به خارر میرسد که ار چنین موضوعات فقط از رریق رسوالن
پروراگار و وحی الهی میتوانم از اخبار و رویدااهای بعد از مران بتاخبر شتو .
بلی اصل رستااخیز و جتزای اعمتال را ضترورتی عقلتی مییتابم ،ولتی اربتارة
ویوگیهای آن ،گمان من یا آرار مافکران و پی بینی نظریهپراازان  -اربارة آنچته
پس از این جهان پی

خواهد آمد – ارزش علمی ندارا؛ زیرا حااثهای استت کته

برای هرکس یکبار بیشار اتفاق نمیافاد و قابل تکرار و آزمون نیست.
اگر اقت کنیم و آزااانه ااوری کنیم ،میپذیریم کته ار چنتین مستائلی – کته
ــــ ـ

 .1اصل اسادالل مذکور ،برگرفاه از مناررة اما جعفر صااق با ابن ابیالعَوجتار ار مکته استت کته
منکر مبدأ ماعال بوا و اما با آن او جمله ،او را وااار به تأمل کراند و نخساین ضربة روحی را بته
او وارا نمواند .بنگرید به :االصول م الکافی ،کااب الاوحید ،ج.35 ،1
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فراتر از جهان ماای است  -باید به اخبار صحیح مذهبی که ار منابع موثتق آمتده
مراجعه کنیم ،و قرآن مجید وحی الهی و مطمئنترین مرجتع ار اینبتاره استت و
الیلهای خراپذیر و فطری میآورا.
خوشحالم که با کااب خدا تا حدی آشنایم ،و با مراجعه به آن میبینم بعتد از
آیات مربوم به مبدأ ماعال ،قیامت و جزای اعمال یکی از اصول اعوت آن است،
و ار آیاتی محکم و مساَدل ،آشکار و به تکرار ،وقایع مران و رسااخیز را شترب
میاهد ،و با اِنذار و آگاهی ااان نایجة تربیای و اصالحی میگیرا ،به صورتی که
ار اندیشة مسلمان نیروی بازاارنده از گناه و ار ال

خوف از عقاب را به وجوا

میآورا ،و انسانی پرهیزگار میسازا.
هدفمندی آفرینش

سلا ُن أ َ إن يُتإ َلر َ
س ُ
لب اْل إن َ
غرق ار این افکار بوا که آیهای ار نظتر آمتد :أ َ َيحإ َ

سُدًى( القنامة)11/؛ آیا انسان میپندارا که او را واگذاشاه و ضایع رها کنند؟

آیهای ایگر از سالها قبل ار خارر بوا ،که هدفمند بوان خلقت و بازگشت
انسان را به پیشگاه آفریدگار یااآور میشوا .آن هم با اسافها اِنکاری که بلیغتر و
النشینتر است:

أَفَ َح ِسل إبت ُ إَ أَنَّ َملا َخلَ إقنَلااُ إَ َعبَو ًلا َوأَنَّاُل إَ ِإلَ إينَلا ل ت ُ إر َجعُللونَ ( المؤمنتتون)115/؛ آیتتا
1

گمان میکراید شما را بیهواه آفریدهایم و به سوی ما بازگراانده نمیشوید؟
پاسخ این پرس از وجدان انسان این است که بیهواه رها نشدهایم ،و هتدفی
برتر از امور گتذرا و ماغیّتر ایتن انیتا بایتد ااشتاه باشتیم ،و ختدای ستبحان از
بیهواهکاری منزّه و اور است.

آیهای ایگر همان حقیقت را به بیانی ایگر اعال میااراَ  :و َملا َخلَ إقنَلا ال َّ
سل َما َ

ــــ ـ
 .1ترجمة آیات از :قرآن کریم ،ترجمه غالمعلی حداا عاال ،مشتهد ،چاپخانته آستاان قتدس رضتوی،
.1111
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اطالً( 
ض َو َما بَ إينَ ُه َما بَ ِ
َو إ
األر َ

)23/؛ و ما آسمان و زمین و آنچه را که میان آن

او است بیهواه نیافریدهایم.
بنابراین ار بین

قرآنی ،خلقت کاری غلط ،بیهواه و بازیچه نیست ،همانگونه

که اِتقان صُنع و علو زیستشناسی همه آنرا تأییتد میکنتد و از متدیر و متدبّر
حکیم جهان خبر میاهد.
هدف زندگی

ار فضای اندیشه و تفکر ار مسائل کلّی و حِکمی ،هر زمان مطلبتی بته ذهتن
میرسد ،و چه بهار که اربارة چنین مسائلی باشد کته مربتوم بته حیتات پایتدار
ماست.
از بازخوانی و تدبّر ار آیات نقلشده این پرس

ار ذهنم جتان میگیترا کته

چه هدفی را باید ار زندگی انبال کنم؟ به بیان ایگر چه کنم که زندگیا بیهتواه
یا کم فایده نگذرا ،و ار پایان عمر پشیمان و حسرتزاه نباشم.1
سؤال سااهای نیست .به فکر فرو میرو  .راسای که تفکر چه نعمتت بزرگتی
است .تفاوت و امایاز مهم انسان بر حیوان هم به ااشان فکر و فهم و خرا است،
و آنکه اهل فکر نیست فاصلهای زیاا با حیوان ندارا.
به تعبیر قرآن ،ار آیتات آفتاقی کته پدیتدههای محستوس استت میاندیشتم.
موجواات گوناگون آبزی و هوازی و زمینتی را از متد نظتر میگتذرانم .متیبینم
أحستنُ الختتالقین» آامیتتزاا استتت :موجتتوای
عتتالیترین و کامتتلترین مخلتتوقِ « َ
راستقامت ،زیباصورت ،مافکر ،خراورز ،هوشیار ،اان رلب ،هنرمند ،ابزارساز،
مخارد ،مکاشف و تسخیرکنندة برّ و بحر و سپهر.
ــــ ـ

علَى َما ف ََّر إ
هللا؛ تا
ب ِ
طُْ فِی َج إن ِ
 .1آیة  51سورة زُمر به خارر میرسد :أ َ إن تَقُو َل نَ إفس يَا َحس َإرتی َ
مبااا کسی بگوید :اریغا! که چهسان جانب خدا را فرو گذاشام.
از شکنجههای روحی قیامت ،حسرت و اندوه از اوقات بیهواه گذشاه است.
شمارة  111بهار 1111

11

این آفریدة برتر و بهار باید هدف

ار اوران حیات امری مهمتتر از چیزهتای

ایگتر کتته فروتتتر از او هستتاند باشتد؛ یعنتتی بتتاالتر و گرانقتتدرتر از ختتورانی و
پوشیدنی ،مسکن و همسرِ خواسانی ،فرزند البند و رفاه زندگی ،هرچند باید آنها
را هم ار حد مشرود و معقول ،که مانع از پیشرفت معنویاش نگراا ااشاه باشد،
اما هدف اصلی زندگانی و غایت آمال

قرار نگیرا؛ زیرا اینها همته بترای بقتای

حیات اوست ،و ار رول زندگیاش مصرف میشوا و از بین میروا ،و از منظتر
عقل «هرچه نپاید البساگی را نشاید».
بدیهی است هدف و مقصد انسان که شتریفترین آفریدههاستت بایتد امتری
عالی ،ثابت و ماندنی ،تعالیبخ

و واقعی باشد ،نه امور اعاباری یا خیالی .چتون

تأمل میکنم و به یکایک اوصافی که برشمرا میاندیشم ،میبینم جز حقّ ماعتال
که هسایبخ همگان و مدیر جهان و مربّی جهانیان استت هتیچ چیتز ایگتر را
نمییابم که آن رفعت و عظمت ،عُلوّ و واقعیت را ااشاه باشد که هدف و مقصوا
انسان قرار گیرا و مقصدش شوا :این از آن روست که خداوند حق است و جتز
او هرچه خوانند بارل ،و خداوند همان واالی بزرگ است.1
برای رسیدن به آن مقصد عالی ،راهی جز پرسا

و ساای

او که مبدأ و

س
مناهای هسای است نمیباشد ،و این نکاة مهم ار آیة َ و َما َخلَ إقُْ إال ِج َّن َواْل إن َ
ُون( الذاریات 2)51/بیان شده است.
ِإ ّل ِل َي إعبُد ِ

اما عباات چون با اخال

و بر ربق اساور شترد انجتا گیترا ،بتر معرفتت

فطری انسان میافزاید و از معرفت محبت پیدا میشوا .ار نایجه عباات باشوق و
ذوق توأ میگراا ،و بنده بی

از پی

به معبتواِ محبتوب تقترب مییابتد ،و از

رحمت و عنایت آن بینیازِ بندهنواز برخوراار میگراا و هوالمطلوب.
ــــ ـ

هللا هُل َلو ا إل َح ل ُّق َوأ َ َّن َمللا َي ل إدعُونَ ِمل إ
لر
لن د ُونِ ل ِه هُل َلو ا إل َب ِ
ی ا إل َا ِبيل ُ
هللا هُل َلو ا إل َع ِل ل ُّ
اط ل ُل َوأ َ َّن َ
 .1ذَ ِل ل َ ِب لأ َ َّن َ
(الحج.)12/
 .2و جنّ و اِنس را تنها برای آن آفریدها که مرا بپرساند.

31
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مناجات کوتاه امیرمؤمنان و سرحلقة عارفان و عدالتپیشگان به یتاا میآیتد،
که ارجمندی و عزتِ عباات و افاخار به چنتان معبتوا ماعتال را بته متا گوشتزا
میکند و میفرماید:

أنلْ
«اِلهی کَفی بی ِع ّزا ً أن أکونَ لک عبداً .و کفلی بلی فَخلرا ً أن تکلونَ للی ربّلاًَ .
کَما اُحبّ فَاجعَلنی کملا ت ُ ِحلبّ »1؛ خدایا! همین عزت مرا بس کته بنتدة تتو باشتم؛ و

همین افاخار و سربلندی برایم کافی است که تو پروراگتار باشتی ،معبتواا! تتو
چنانی که من اوست اار  ،پس مرا چنان کن که تو اوست ااری رآنگونه باشم .
زنده شدن مردگان

ار این حالوهوای خوشِ روحانی بوا که شبههای سهمگین راهزن من شد و
پرسید :چگونه ممکن است آا هایی که سالها پی

مراهانتد و اساخوانهایشتان

هم خاک شده اوباره زنده شوند؟ ذ ِل َ َرجع بعيلد( ق)1/؛ این بازگشای بس
اور است.
اندیشههای پریشان و شبهات مُظلم مغز را فرا گرفاته بتوا کته آذرَخشتی ار
آسمان افکار جهید ،و آیاتی از کال اهلل مجید به یاا آمد؛ آیاتی که نه تعبّتدی و
تحکّمی ،بلکه عقلی و استاداللی وقتود قیامتت و زنتدهشتدن مراگتان را بترای
حسابرسی و اجرای عدالت الهی شرب میاهد ،و اینک ترجمة آیات:
«آیا آامی نمیبیند که او را از نطفهای آفریدهایم؟ حال اشمن آشکار (ما) شده
است ،و آفریده شدن خوا را از یاا براه ،و برای ما مثَلی زاه و گفاه استت :ایتن
اساخوانهای پوسیده را چه کس زنده میسازا؟
بگو :همان کس که بار اوّل آنها را آفریده زندهشان خواهد کترا ،و او بتر هتر
آفریدنی ااناست .خدایی که ار ارخت سبز برایاان آتشی نهاا و اکنون شما از آن
آت

برمیافروزید .آیا آنکه آسمانها و زمین را آفریده قاار نیست (یکبار ایگر)

ــــ ـ
 .1قمی ،شیخ عباس ،مفاتیح الجنان ،باب اوّل ،فصل ششم ،آخرین مناجات (قبل از اعمال ماهها).
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همانند آن را بیافریند؟ الباه که هست ،و او آفریدگاری ااناست .فرمتان او چنتین
است که چون چیزی را ارااه کند بدو گوید :باش ،و او بیارنگ هست میشتوا.
پاک است آن خداوندی که فرمانرواییِ همه چیز به است اوست ،و شما به سوی
او بازگراانده میشوید».1
ار آیات مذکور خداوند با توجهااان ما به عظمت و شگفایهای خلقت ،علم
و قدرت نامحدواش را نشتان میاهتد ،و بتازآفرینی نابواشتدگان و مراگتان را
آسانتر از خلقت اوّلبار آنها معرفی میکند ،که امری قطعی و بدیهی است.
نگاهی به خویشتن

به مناسبت اشارهای که ار آیه به مراحل آفرین

آامیزاا شده ،نگاهی کلی بته

پیکر خوا میافکنم ،که به قدرت و حکمت خدای ماعال ،موجوا ذرهبینتی اوّلیته
بعد از گذر از مراحلی چند ،چگونه رشد کرا و بالید و انستانی بلنتدباال و اانتا و
توانا شد ،که قاار است با اخایار خوا شکرگزار یا عصیانگر باشد ،و این ویوگتی
مخصو

انسان است و سعاات یا شقاوت

را رقم میزند.

پیکر این انسان اارای او جزر مامایز از یکدیگر است :تن و من.
«تن» همین جزرِ محسوس و ایدنی و ماای است .اما «من» جزئتی استت کته
هرچند ناایدنی است ،ولی اندیشه و عوارف ما – مثل غم و شاای ،مهر و کین

–

به آن نسبت اااه میشوا ،و شخصیت ما وابساه به آن است.
به عالوه هر یک از ما به تجربة شخصی و علم حضوری پی بته وجتوا ختوا
(من) – جدای از تن و بدن – میبَرا ،و مییابد همان است که سالها پتی

بتواه

است .این ثَبات و وحدتِ «من» ار رول عمر ،متاای نبتوان و استاقالل آن را از
«تن» میرساند .2ار قرآن مجید از آفرین

روب پس از بتدن تعبیتر بته «آفترین

ــــ ـ

 .1سوره يس ،آیات .11-33
 .2بنگرید به :سیاسی ،اکار علیاکبر ،مبانی فلسفه( ،بخ
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فلسفة اُوللی) ،کاابفروشی ابتن ستینا ،چتا
←

ایگر» 1میکند ،و میفهماند روب (من) از جنس تن نیست ،بلکته فروغتی استت
آسمانی که منشأ حیات و زندگی و ااراک ار انسان میشوا.
غرض از آنچه گفاه شد بیان این نکاه است که پس از مرگ ،تن کته از متواا
زمین و گیاهان تغذیه و رشد کراه مجدا به خاک فرو میروَا ،اما «متن» یتا روب
که حقیقت انسان و شخصیت اوست بر جا میماند و نایجة رفاار و شیوة زنتدگی
خوا را میبیند ،و ار نعمت یا نِقمت است تا ار روز رستااخیز بتا آخترین بتدن
محشور شوا.
اگر کیفیت حشر بدن جسمانی را ناوانیم بفهمیم ،با عطتف توجته بته خلقتت
اوّلیهمان که چیزی نبوایم و هست و بوا شدیم اسابعاا ما برررف خواهد شتد ،و
به قدرت نامحدوا و علم فراگیر آفریدگار اعاراف مینماییم.

ض ِم إن ُه إَ
ِ إ
األر ُ
قرآن مجید ار اینباره تعبیری آموزنده اارا :قَ إد َع ِل إمنَا َما ت َ إنقُ ُ
َو ِع إندَنَا ِات َاب َح ِفليظ( ق)1/؛ بیگمتان متا از آنچته زمتین از (بتدنهای) ایشتان

میکاهد آگاهیم ،و کاابی بس حفظکننده نزا ماست (کته همتة امتور ار آن ثبتت
است).
اصوال قرآن برای اثبات زنده شدن مراگتان ،متا را بته اوا آفترین

و ااامته

ااشان خلقت موجواات مخالف توجه و تذکر میاهد ،مانند ایتن آیته :أَفَ َع ِيينَلا
األو ِل َب إل هُ إَ ِفی لَبإس ِم إن خ إَلق َجدِيد ( ق)15/؛ مگر از آفریتدن نخستاین
ق َّ
ِب إالخ إَل ِ

خساه شدهایم؟ که آنان (همچنان) ار آفریدن اوباره ار شک و ترایدند؟
از تدبّر ار آیات و تأمتل ار استاداللهای  ،نتهتنهتا شتبههای بترای متن ار
بازآفرینی مراگان باقی نماند ،بلکه مطمئن شتد کته منکتران الیلتی بتر نفتی آن
ندارند ،و تنها آن حااثة مهم را اور از ذهن محدوا خوا میشمرند .ار واقع آنان
اعاقااشان به آفرینندة علیم و حکیم ارست نیستت ،و بایتد ار آنبتاره مطالعته و
→ ______________________________________________________
او .151 ،
 .1ثُمَّ أنشَأناهُ خَلقا آخَر( المؤمنون)11/؛ سرانجا بدان رجنین آفرینشی ایگر ااایم.
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تحقیق کنند.
شایان ذکر است که به جای بحث و فحص راجع به آنچه مأمور به اانسان آن
نیسایم ،یعنی کیفیت حشرونشر مراگان ،اربارة رفاار و کراار خوا اقت کنتیم ،و
بتته حسابرستتی عااالنتتهای کتته ختتواهیم ااشتتت بیندیشتتیم و تتتدارک گذشتتاة از
استرفاه را بنماییم ،که خدای مهربان از تکرار موضود قیامت و عذاب و عقاب
آن ،هدف تربیای و اصالحی اارا ،نه تنها ارالدرسانی.
ترس از مردن

نمیاانم چرا خاررة مران و فرجا زندگی از مغتز بیترون نمتیروا .رتاهرا
اقاضای کهن سالی است .شاید هم به سبب تأمل ار ایا گذشاه و یتاا آشتنایان و
اوساان ارگذشاه است ،کته ماننتد پتراة ستینما از برابتر میگتذرا ،و کوتتاهی
زندگانی انیا را – با همة ارازیاش – ار جنب آخرتِ بیپایتان نشتان میاهتد و
بانگ آمااهباش میزند.
سرگر این افکار بوا که ترس از مران مرا فترا گرفتت .پیشتامدهای بعتد از
مرگ هراسناک است؛ زیرا وروا ار محیطی ناآشناست با رویدااهایی که نمیتوان
پی بینی کرا .اقایقی را ار خوف و رَجا میگذرانم که ناگاه یتاا میآیتد متران
نابوای و معدو شدن نیست« .مرگ آغاز اگرزیسان است» .شرود حیاتی ایگتر
ار جهانی ایگر با کیفیای ایگر است؛ زیرا «من» یتا روب کته منشتأ حیتات بتوا
نامیراست ،1پس بر جا میماند ،و تن خاکی – که لباس آن بوا  -به تدریج ماالشی
و نابوا میشوا .بقیة احوال هم به اعمال و مَلکات روحی ما بساگی اارا ،که باید
رفت و اید.
نکاهای که باید به آن توجه کرا این است که ابزارهای ااراکی ما – از چشم و
ــــ ـ
 .1روب که منشأ حیات است تناقض عقلی اارا که فاقد حیات شوا.
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گوش و هوش – برای شناخت آن جهان ارست نشتده ،و نمیتتوانیم چگتونگی
زیست ار آن محیط را کامال ارک کنیم ،همانند جنین ار زهدان ماار .با آنکته ار
انیاست نمیتواند از اوضاد آن باخبر شوا ،و چنین است حال ما نسبت به احوال
و اهوال قبر که ار پراة غیب است .خِرا به من هشدار ااا کته جتز آنقتدر کته

رسول و پیا آور ختدا از راه وحتی خبتر اااه و پیشتوایان معصتو متا بتازگو
کراه اند خبری از آن عالم غیب نداریم و بیشار از آن هم ضترورت نتدارا .آنچته
مهم و بایساه است باور به این حقیقت است که خوشتی یتا گرفاتاری ار قبتر و
قیامت را خواِ ما ار رول حیات فراهم میکنیم ،و آنجا نایجه را میبینیم .پس اگر
ترس و هراسی هست باید از گناه و رلم به همنوعان باشتد ،1کته بایتد فتوری و
پی

از فوت جبران کرا.

میل به نیک نامی بعد از مرگ

از اینکه اانسام تدارک خطاهای گذشاه را میتوانم بکنم ،و آنچه بیمناک است
جزای گناهان است نه متران ،آرامشتی بته متن استت ااا .فکتر میکترا همتة
سؤالهایم اربارة بعد از مرگ پاسخ اااه شده ،که یکباره ار خلوتخانتة ذهتنم
پرسشی تازه پیدا شد :آیا عالوه بر خبر پیامبر اکر ما و امامتان معصتو و معلتو ِ
پس از او ،الیلی وجدانی هم برای بعد از مران ااریم؟
اتفاقا جواب

را از سالها قبل به تجربة شخصی یافاه بوا و اکنتون توضتیح

میاهم :چنانکه میبینیم ار جانوران غریزة بقا و همیشته زیستان نیستت یتا متا
نمیاانیم .آنچه میبینیم فرار از خطر و اشمن برای حفظ حیات حاضر است .امّتا
ــــ ـ
 .1رلم از نظر آمرزش خداوند بر سه نود است :رلمی که آمرزیده نمیشوا و آن – به صتریح قترآن
شرک است .رلمی که به رور مشروم آمرزیده میشوا و آن حقالنتاس استت ،کته بعتد از جلتب
رضایت آن شخص ،خدای ماعال از خطایی که وی کراه ارمیگذرا .رلمی که پتس از توبته عفتو
میشوا و آن ایگر گناهان است .بنگرید به نهجالبالغه ،خطب االما علتی ،شتیخ محمتد عبتده،
اارالمعرفه ،بیروت.15 ،2 ،

–
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ار انسان مخصوصا افراا فهیم ،این تمایل هست که نا نیک آنان بر جتا مانَتد ،و
بعد از فوت هم ار شعاعی وسیعتر به نیکوکاری و اانایی و بزرگواری یاا شوند.
نا گذاری مؤسّسات خیریه یا بیمارساانها و آموزشگاهها به نتا بانیتان از همتین
تمایل سرچشمه میگیرا .منشأ وقفیات نیز همین انگیزة فطری استت کته بعتد از
مرانِ واقف ،از آن خیراتِ جاریه ثوابی به روب او برستد ،یعنتی «ختوا» را زنتده
میااند و اناظار اارا بعد از رفان از انیا از پاااش کارهای خیرش بهرهمند شوا.
اگر مران نابوای و نیسای «من»  -که حقیقت انسان استت – بتوا ،تمایتل بته
برجا ماندن نا نیک و بهرهمندی از ثواب اعمتال صتالحی کته ار رتول زنتدگی
کراهایم معنی نداشت ،و برای مراة نابوا شده چه فرق که او را به ختوبی و اعتا
یاا کنند یا به بدگویی و نفرین .ولی چنین نیست و ار عمق وجوامان باور ااریم
که:
نا نیکتی گتر بمانتد ز آامتی
اگر به روانکاوی خوی

بهْ کز او مانَتد سترای زرنگتار

پتراازیم مییتابیم کته میتل بته نیکنتامی و حُستن

شهرت ،ریشه ار عالقة ایگری اارا که جاواانه زیسان است ،و آن خوا از «حُبّ
ذات» پدید میآید که از نخساین و مهمترین غرایز آامیزاا است .بنتابراین انستان
حقیقت خوا را که «من» یا روب است معدو نمیااند .ایتن اریافتتِ وجتدانی و
میل همگانی 1به شکل نیکنامی بعتد از مترگ بتروز میکنتد و منشتأ خیترات و
مَبرّات میشوا.
گفانی است که این میل اخاصا

به مسلمانان ندارا و ار بین ایگر ملل هتم

وجوا اارا و به صورت اوقاف و بنای بیمارساانها و اانشگاهها ایده میشوا.

صلدق
ار قرآن مجید اعای حضرت ابراهیم که میگویدَ  :واجعَل لی لِسانَ ِ

ــــ ـ
 .1از جمله تمایالت عالی انسان که مایة امایازش بر حیوان است «عارفة اخالقی» یا خیررلبتی استت.
این میل ربیعی انسان را به جساجوی خیر و اجاناب از شرّ وا میاارا .بنگریتد بته :مبفانی فلسففه،
بخ روانشناسی.112 ،
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ِفلی اآلخلرين( شعرار)11/؛ «و ذکر خیر مرا ار میان آیندگان جتاری کتن» ،نیتز
نشانی ایگر از اهمیت و عالقه به ااشان یاا نیک و بازمانتدگان شایستاه پتس از
رحلت از اار فانی است ،و الیلی بر باقی ماندن «متن» بعتد از مفارقتت از «تتن»
میباشد.
مرگ در آینة روایات

نعمای است بزرگ با خوا خلوت کران و اربارة فرجا حیات اندیشتیدن بته
این جهت ار آیین اسال «فکر و ذکر» اهمیت فراوان اارا ،و ار کااب خدا بر آن
تأکید شده است.1
مسرور که ار این خلوت تفکر ،حقایقی سرنوشتساز بر من روشتن شتد و
جواب پرس های مهمی را اربارة مران اانسام و یقین کرا «مترگ آغتاز اگتر
زیسان است» و «جاواان ساخان نیکیهاست».
حس کنجکاوی مرا وا میاارا راجع به حال موت و بعد از آن آگتاهی بیشتار
کسب کنم ،ار صورتی که میاانم پی

از رسیدن اجل و رفتان بته سترای بتاقی

نمیتوان آن را تجربه کرا و فهمید .بنابراین میختواهم از منظتر عالمتانِ مکاتب
وحی – که فرامااه را چون مااه میبینند و میاانند – به آن بنگتر  .بته قتدیمترین
اثر مساقل ار اینباره که کااب االعتقادات 2است مراجعه میکنم .ار «بابُ االعاقاا
فِی المَوت» از هریک از امامان معصو ما روایای نقل کراه است .گزیدهای از آنها
ــــ ـ
 .1آیات اربارة تفکر و یاا خدا ار قرآن ماعدا است ،به نقل ترجمة آیة  111سورة آل عمتران بستنده
میشوا:
«همانان که خدا را ایساااه و نشساه و به پهلو خفاه یتاا میکننتد ،و ار خلقتت آستمانها و زمتین
اندیشه میکنند و میگویند :بارخدایا! تو این همه را بیهواه نیافریدهای .پاکخدایا! متا را از عتذاب
آت نگاه اار».
یة
 .2ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه معروف به صدوق (  ،)111 .االعتقادات ،المؤتمر العتالَمی أللفی 1
الشیخ المفید1111 ،ق.53-51 ،
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با رعایت اخاصار ،ترجمه و نقل میشوا:

 .1از امیر مؤمنان علی سؤال شد :سرانجا ما را پس از مَتوت وصتف کتن.

حضرت پاسخ اااند :از باخبری پرسیدید .یکی از این سه امتر بترای متراه پتی
میآید :یا بشارت به نعمتهای ابدی که برای اوست ما و کسی است که پذیرای
امر ماست .یا بشارت به عذاب ابدی که برای اشمن و مخالف امر ماست .یتا بته
محزون کران و ترساندن و امری مبهم استت ،و آن بترای متؤمنی استت کته ربتا
معصیت برخوا سام کراه و سرانجا حال

را نمیااند .اگر به اوزخ روا پتس

از سالها رعذاب و پاک شدن از آثار گناه به شفاعت ما بیرون خواهد آمد .پتس
نیکوکار باشید و عقوبت را کوچک مشمرید.

 .2چون از اما حسن بن علی راجع به مرگ سؤال کراند فرموا :بزرگترین

سرور و شاامانی است که بر مؤمنین وارا میشوا هنگامی که از سرای بیخیتر و
اندک عطا به نعیم ابدی میرسند و بزرگترین هالکت و عذاب همیشتگی بترای
کافران است آنگاه که از بهشت انیاشان بته آتشتی کته ختاموش نمیشتوا وارا
میگراند.

 .1زمانی که نبرا ار روز عاشورا شدت گرفت ،امتا حستین بتن علتی ار

حالی که چهرهاش میارخشید ،و سکون و آرام
اصحاب باوفای

روحیاش نمایان بتوا ،رو بته

کرا و گفت :ای بزرگزااگان! شکیبا و پایدار باشید ،کته مترگ

جز پلی نیست که شما را از نبرا ستخت و ضترر و صتدمه بته بهشتت وستیع و
نعمتهای همیشگیاش میرساند .کیست که نخواهد از زنتدان بته قصتر مناقتل
شوا؟! ولی این اشمناناان مانند کسانی هساند کته از کتاخ بته زنتدان و شتکنجة
اراناک مناقل میشوند.

پدر از رسول خدا نقل کرا که :انیا زندان مؤمن استت و بهشتت کتافر ،و
مران پل آنان است که بر آن گذشاه به بهشت میرسند ،و پل اینان که بته جهتنم

خام میشوا ،من ارو نمیگویم و به من نیز ارو نگفاهاند.
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 .1از اما علی بن حسین بن علی پرسیدند :مرگ چگونه است؟ پاستخ ااا:
برای مؤمن مانند بیرون آوران لباسهای چرکین و بوینتاک ،و گشتوان غلهتا و
بندهای سنگین است ،و تبدیل آنها به فاخرترین لباسهای خوشبو ،و نشسان بر
را ترین مرکبها و بهارین منزلها .برای کافر مانند بیرون آوران لباسهای فاخر
و اناقال از منزلهتایی کته بته آن اُنتس گرفاته استت ،و پوشتیدن چرکتترین و
خشنترین لباسها و سکونت ار منزلهای وحشتآور ،و رسیدن به بزرگتترین
عذاب.

 .5از اما محمدباقر سؤال شد موت چیست؟ حضرت جواب اااند :مترگ

خوابی بس روالنی است که بیداریاش ار قیامت است .مؤمن ار آن خوابهتای
خوش میبیند که نمیتوان توصیف کرا؛ و کتافر ار آن خوابهتای هتولانگیزی
میبیند که ترسناکی آن را نمیتوان وصف کرا .چه قدر فرق اارا حال کسی کته
ار خواب فرحناک است و حال آنکه بیمناک و ترسان میباشتد .اینگونته استت
مرگ؛ برای آن آمااه شوید.

 .1حضرت اما جعفر صااق ضمن حدیثی که راحاتی و خوشتی متؤمن و

ارا و ناراحای کافر را بعد از مران شرب میاهند میفرماینتد :حتال خوشتی کته
مؤمن هنگا مرگ اارا ثواب زوارس او ار انیاستت ،و ستخای و نتاراحای کته
میبیند موجب پاک شدن او از گناه است ،تا پاکیزه و نظیف و سزاوار ثواب ختدا
وارا سرای آخرت شوا .آسای

و خوشی که کافر ار انیا اارا ،پتاااش کارهتای

نیک او است که ار انیا به رور کامل به او اااه میشوا تا ار آخرت جتز عتذاب
نداشاه باشد .شدت و سخای که ار انیا میبیند آغاز عقاب خداستت کته بعتد از
تما شدن اجر نیکیهای

به او میرسد .اینگونه است (پاااش خداوند) به سبب

آنکه حکم خدا همه عدل است و سامی ار آن نمیروا.
 .3مرای نزا پیامبر اکر  آمد و پرسید :ای رسول خدا! چرا مران را اوست
ندار ؟
شمارة  111بهار 1111

31

رسول خدا پرسید :آیا مال و ثروتی ااری؟ گفت :بلی.
پیامبر فرموا :آیا چیزی از آن را پی

فرساااهای؟ گفت :نه.

پاسخ شنید :به این جهت مران را اوست نداری.1
این حدیث سااه که گفامان کوتاه بترای علتیتابی از یتک رذیلتة اخالقتی

–

ایمانی است ،به روشنی میفهماند باید به مال و کاالی این جهان البساه نباشیم،
نهتنها ثروت که مقامات سیاسی و اجاماعی و علمی نیتز همتین حکتم را اارا ،و
نباید البر و معشوق ما شوا ،که ال کندن و صرف نظر کران از آنها – مخصوصتا
ار پایان عمر – بسیار سخت است ،و راهرا سخای جان ااان ار همین است.
الباه میاانیم البساگی به چیزی و محبوب قرار گرفان آن ،غیر از ااشتان بته
قدر الز و کاربرا و اسافااه از آن ار زندگانی است.
چهرة مرگ

آنچه اربارة مرگ از روایات معصومین خواند و فهمید – و تعداای نقل شد
– چهرة آن را ار نظر عوض کرا .نخست قیافهاش زشت و تترسآور بته نظتر
میرسید ،و اینک چهرهای زیبا و خواسانی میبینم.
آیا مرگ او رو است؟ که هم زشت و خشتمگین ار نظتر آیتد و هتم زیبتا و
اوستااشانی .تأملی کراه میفهمم مرگ پدیدهای است که به قتدرت و عتدالت
آفریدگار ،ما با عمل خیر یا شرّ خوا چهرهاش را ترسیم میکنیم .ار واقع ،کارنامة
خوانوشت هرکس – که همراه و همبر اوست – چهرة مرگ را بته وی زشتت یتا
زیبا نشان میاهد ،که:
مرگ هترکس ای پستر همرنتگ اوستت

پی

ای کتته میترستتی ز متترگ انتتدر فتترار

آن ز ختتوا ترستتانی ای جتتان هتتوشاار

زشتتتروی تُستتت نتتی رخستتار متترگ

جان تو همچتون ارختت و مترگ بترگ

ــــ ـ
 .1پایان روایات منقول از االعتقادات شیخ صدوق.
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اشمن اشمن و بر اوست اوستت

از تو رُساه است ار نکویی ور بتد استت

ناخوش و خوش بر ضمیرت از خَوا

است1

فرجا حیات حاصل جمع سالهای عمر و باورها و کراارهای من است ،کته
هنگا کوچ کران از انیا آثارش نمایان میشوا .فضایل یا رذایل اخالقتی کته بتر
مجستم
ّ
روی هم شخصیت مرا ساخاه و بر جان و روانتم نشستاه ،هنگتا متران
می شوا ،زیبایی یا زشای و اوگونگی چهترة مترگ از اینجاستت نته از اورویتی
فرشاة مرگ که جانساان است.
مرگ از منظری دیگر

از خلوت اندیشه بیرون آمده ،برای خبرگیتری از کیفیتت رویتارویی بزرگتان
بشری با مرگ به کاابها مراجعه میکنم .به نمونههای ماعتدا از اشتعار و اخبتار
تاریخی برمیخور  ،و میبینم انبیا و اولیای خدا و عارفان راساین ،نهتنها از مرگ
هراسی نداشاند ،بلکه از آن اساقبال هم میکراند .شتواهد زیتاای میتتوان نقتل
کرا ،ولی ار ایتن زمتان کته حوصتلهها کاستای گرفاته ،کوتتاه گفتان و نوشتان
مطلوبتر است و اینک اندکی از بسیار:

 .1پیامبر اکر ما ،محمد مصطفی که برترین آفریدة خدا و پاکترین انسانها

بوا ،چون اانست که ارتحال

از انیا نزایک است ،اساور ااا او را به مستجد

–

که همسایة خانهاش بوا – ببرند .ار اجاماد مستلمانان از آنتان حِلیّتت رلبیتد ،و
گفت ،اگر کسی بر من حقی اارا ار همین انیا قصا کند.2
ُّالنتاس حکمتی
به سخن ایگر آن معلّم الهی عمال به ما آموخت ار اسال حقّ
بسیار مهم است و توبهاش فقط راضی کران کسی است که حقی اارا.
امّا آخرین کالم

نة؛ یعنتی جتوار حتق
این بوا« :بلِ الرفیقُ األعلی مِتن الی1َ1

ــــ ـ
 .1محمد بن محمد مولوی ،مثنوی معنوی.
 .2شرب این رویداا مهم را ار کاب سیره و تاریخ میتوان اید ،مانند :رسول جعفریان ،تفاریخ سیاسفی
اسال  ،ج1؛ سیرة رسول خدا ،اناشارات الیل ما.111-111 ،1115 ،
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میخواهم ار بهشت نه زندگانی و عی

انیا».1

 .2ار تفسیر کشفُ األسرار و عدَّة األبرار میخوانیم:

سكرة الموتِ بالحق» ،هرچند که حالتت مترگ بته رتاهر صتعب
«و جارَت َ1

مینماید ،لکن مؤمنان را و اوساان را اندر آن حال ار بارن همه عِزّ و ناز باشتد،
و از اوست هر لَمحای راحای و ار هر ساعای خلعای آیتد .مصتطفی از اینجتا

تحفة المؤمن الموت» .هیچ صاحب صدق از مرگ نارسد.
فرموا1 « :

«حسین بن علی پدر را اید که به یک پیراهن حرب میکترا .گفتت :لتیسَ

هذا زِیُّ المُحاربین .علی گفت :ما یُبتالی أبوك أستقَط علَتی المتوتِ أ ستقطَ

الموتُ علیه» 2.همین معنی را با تعبیری بلیغتر نیز فرمواه« :وهللا ابن ابیطالب آنَس

لدی ا ُ ِ ّمله»1؛ سوگند به خدا که اُنس فرزنتد ابورالتب بته مترگ
ْ ِمن
بالمو ِ
ِ
الطفل بو َ ِ
بیشار از اُنس کواک است به پساان ماارش.

 .1و اما حسین بن علی ار سفر به کربال میفرموا :آیا نمیبینید که به حتق
عمل نمیشوا و از بارل نهی نمیشوا ...راسای که من مرگ را جز سعاات ندانم
و زندگی با سامگران را جز التنگی ،1و اینگونه مرگ ار راه احیای این ختدا و

زیر بار رلم نرفان را بر حیات با ذلت ترجیح میااا.
 .1سیدالشهدا  -صلوات اهلل علیه  -پی

از حرکتت از مکته بته ستوی عتراق،

خطابهای بلیغ برای خاندان بنیهاشم و گروهی از شیعیان خواند و هدف خوا را
از این سفر ذکر کرا ،و از جمله گفت:
ــــ ـ

 .1رفیع الدین اسحق بن محمد همدانی ،سیرت رسول اهلل ،به تصحیح اکار اصغر مهدوی ،اناشارات
بنیاا فرهنگ ایران ،نیمه او .1111 ،
 .2ابوالفضل رشیدالدین میبدی ،کشف األسرار وعدَّة األبرار ،به اهاما علیاصغر حکمت ،تهران،1111 ،
ج.211 ،1
 .1محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،بیروت ،ج 111 ،21و نهج البالغه ،ج.11 ،1
 .1حسن بن علی حرّانی ،تُحفُ العقول ،تصحیح و ترجمته علتیاکبتر غفتاری ،کاابفروشتی استالمیه،
شعبان .211 ،1111
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شمارة  111بهار 1111

آدَ َمخل َّ
« ُخل َّ
لط ال ِقللالدة علللی جيل ِد الفَتللاة1»...؛ متترگ بتتر گتتران
لط المللوُْ علللی ُول ل ِد َ

آامیزااگان نق

بساه مانند گرانبند بر گران اوشیزگان .ایدار گذشاگانم بستیار

مرا واله کراه ،مانند شیفاگی یعقوب به ایدار یوسف .برایم قالگاهی معتین شتده
که ربه زوای آن را خواهم اید. ...
به همین چند نمونة از خواگذشتاگی و شتیفاگی بته مترگ اکافتا متیکنم ،و
یااآور میشو که میبینیم با تغییر ایتدگاه و تصتحیح بیتن

اعاقتاای ،تترس از

مران بدل به اشایاق به موت میشوا ،که راه لقای محبوب است.
آری! «آن را که ار ال یک نقطة صدق پیدا گراا ،حقیقتِ عشق مرگ ،از جان
وی سر برزند؛ زیرا که وعدة لقا آنجاست آنچه جانی بوَا که وعدة لقتا فرامتوش
کند؟ یا چه الی بوَا که ارتیاحی که جز به مشاهدة حق ناوانتد بتوا جتایی ایگتر

رلب کند؟ ال راحةَ للمؤمنِ اونَ لِقارِ ربّه».2

 .5از حضرت علی بن موسی الرضا روایت شده :چون علی بن

الحستین

به حال احاضار ارآمد بیهوش شد .چون به هوش آمد ،چشم خوا را بتاز کترا و
سورة واقعه و «انّا فاحنا» را قرائت نموا و بعد فرموا:

ُ
عَ
َبلو ُ ِملن ال َجنَّل ِة
«الحمد ِ
أوروَنلا األرض نت َّ
هلل الَّذی صلدَقَنا َوعإلده و َ
حيلت نَشلا ُ فَل ِن َ
العاملين».1
أجر
ِ
ُ
بازتاب مرگ در شعر

لحكمة :بعضتی از شتعرها حکمتتآمیز استت و
ار خبر است :اِنّ مِن الشعر َ1

حقایق جهان را بیان میکند .از جمله آن حقایق مسائل مربوم به زندگی و فرجا
ــــ ـ

 ،51به نقل از سخنان حسی ب علی از مدینه تا کربال ،محمدصااق نجمی ،چا

 .1لهوف،
.11
 .2تفسیر کشف األسرار ،ج.251 ،1
 .1محمد راجی قمی ،آخری گفتارها در پایان زندگی ،سال  ،1111ج،1
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پنجم،

.255
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آن که مران است میباشد .شاعران ماعهد مفاا بعضی روایات مذهبی را ار شتعر
خوا آوراهاند ،و بعضی شور و شوق خوا را به لقتار اهلل بیتان کراهانتد ،و اینتک
چند نمونه از این گونه:
حکیم ابوالقاسم فراوسی روسی گوید:
سرانجا جتایِ تتو ختاک استت و خشتت

جتتتز از تختتتم نیکتتتی نبایتتتدت کِشتتتت

همتتتته کارهتتتتای جهتتتتان را اَر استتتتت

مگتتتر متتترگ ،کتتتان را ارِ ایگتتتر استتتت

اگتتتر عمتتتر باشتتتد هتتتزار و اویستتتت

بجتتز ختتاکِ تیتتره تتتو را جتتای نیستتت

ستتترانجا بستتتار بتتتوا تیتتتره ختتتاک

بپتتتتترّا روان ستتتتتوی یتتتتتزاان پتتتتتاک

نظامی گنجوی ار مثنوی لیلی و مجنون اربارة پذیره شدن مرگ چنین گوید:
گتتتتر متتتترگ رستتتتد چتتتترا هراستتتتم

کتتتتان راه بتتتته تُستتتتت میشناستتتتم

ایتتن متترگ نتته بتتا و بوستتاان استتت

کتتتتاو راهِ ستتتترای اوستتتتاان استتتتت

گتتتر بنگتتتر آنچنتتتان کتتته رای استتتت

ایتتن متترگ نتته متترگ نقتتل جتتای استتت

خوابگتتتتتاهی2

شتتتتاهی1

از خُراگهتتتتتی 1بتتتتته

وز ختتتتوابگهی بتتتته بتتتتز

و سعدی شیرازی ار غزلی عارفانه حال مران را چنین وصف کراه:
ار آن نفَس که بمیتر ار آرزوی تتو باشتم

بدان امید اهم جان که خاک کوی تو باشتم

به وقت صبح قیامت که سر ز ختاک بترآر

به گفاگوی تو خیز به جساجوی تو باشتم

به مجمعتی کته ارآینتد شتاهدان او عتالَم

نظر به سوی تو اار غتال روی تتو باشتم

حدیث روضته نگتویم گتل بهشتت نبتویم

جمال حور نخواهم روان به سوی تو باشتم

ــــ ـ
 .1خُراگه ،خراگاه :محلّ کوچک ،کنایه از انیا.
 .2خوابگاه :ترجمة مَرقد است.
 .1بز شاه :پیشگاه خدای سبحان ،صحنة رسااخیز یا بهشت.
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مرا به بااه چه حاجت که مست بوی تو باشتم

می بهشتت ننوشتم ز جتا ستاقی رضتوان

و جالل الدین محمد مولوی از حقیقت انسان و روب عُلوی او یاا میکند کته
اوباره باید به جهان مینوی بازگراا ،و قدرت عشق روحانی و پاک است که ایتن
عروج را میسر میگرااند ،و اینک غزلی از ایوان شمس تبریزی:
هر نفَس آواز عشق میرسد از چپ و راست

ما به فَلک میرویم عز تماشتا کته راستت؟

گتتوهر پتتاک از کجتتا؟ عتتالَم ختتاک از کجتتا؟

بر چه فروا آمدیم؟ بار کنیم این چه جاستت

متتا بتته فلتتک بتتواهایم ،یتتارِ مَلتتک بتتواهایم

باز همانجا رویم جمله ،که آن شتهر ماستت

ختتوا ز فلتتک برتتتریم وز مَلَ تک افزونتتتریم

زین او چترا نگتذریم منتزل متا

کبریاستت1

بختتت جتتوان یتتار متتا ااان جتتان کتتار متتا

قافلتته ستتاالر متتا فختتر جهتتان مصطفاستتت

ار پایان ،بازنگری به سیر اندیشها این نایجه را میاهد که اگر آامیتزاا عقتل
خوا را ب ا رهنمونی رسوالن الهی به کار گیرا و خرامندانه بیندیشد و ار کال اهلل
تدبّر کند ،مییابد که «این مرگ نه مرگ ،نَقل جای است» و متران آغتاز زیستای
ایگر است ،ار عالمی ماندگار با رهور رحمت گساراة آفریدگار.
بنابراین بیم از مرگ برای

تبدیل به انس بِدان میشوا ،آنگاه ماننتد اولیتاراهلل

افق روشن حیات مینوی ار نظرش نمایان میگراا ،و مشااقانه پذیرای آن استت،
تا ار منزل اصلی و جوار رحمت الهی قرار گیترا ،ار حتالی کته شتفاعت ختاتم
پیامبران – محمد مصطفی – و عارت

را (صلوات اهلل علیهم) اناظار اارا▲ .

ــــ ـ

صدإق ِع إندَ َم ِلي ُمقإتَدِر( القمر« )55/نشساه بر
 .1میتواند اشاره به این آیه شریفه باشد :فِی َم إقعَ ِد ِ
مَسند صدق و راسای ،ار پیشگاه فرمانروایی مقادر».
مفاا کلّی غزل آیة شریفه إنّا هلل و إنّا اليه راجعون است که به زبان هنری بیان شده است.
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