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  چكيده
كسي نيست كه به حادثة مهم مرگ نينديشده و تصاوير اغلب دهشتناك در مغز خود از آن 
نساخته باشد. برخي از تصاوير مرگ در ادبيات عرفاني بويژه در مثنوي مولوي، بازتابي از 

را در  هاي مرگ در مثنوي مولوي هاي قرآني است. در اين مقاله، استعاره تصاوير و انديشه
چارچوب نظرية استعاره مفهومي با روش تحليلي توصيفي بررسي كرديم. مشـخص شـد   

ها قائل است، مرگ ذاتي و  كه از سه نوع مرگ (ذاتي، اختياري، اضطراري) كه مولوي بدان
اسـت كـه بـه صـورت      اختياري در قرآن كريم نيست و تنها به مرگ اضطراري اشاره شده

ا  نوشيدني، مأمور و سفر بازتاب يافتهگرداب، زندگي، خزان، خواب،  مولـوي بـه    است. امـ
دليل تبحر و توغل در قرآن كريم، بهره وافر از كالم اهللا برده و سـيماي مـرگ را بـا تنـوع     

آبِ نيل، سيل، دريا، قاضي، سرهنگ، گـرگ، خـزان، كاشـتن دانـه و     بيشتر به صورت 
است كـه همگـي    ترسيم كردهرويش آن، زادن، بلوغ، رهايي از زندان و جستن از جو 
» مرگ، سفرِ بازگشـت اسـت  «مفهوم حركت را در خود دارند و در ذيل كالن استعارة 

  گنجند. مي
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  مقدمه. 1
  لهئبيان مس 1.1

مرگ، يكي از مهمترين مراحل و وقايع زندگي بشري است كه نوع مواجهه بـا آن و نحـوة   
است. چگونگي مردن،  نگرش بدان هميشه مسئلة مهمي در تاريخ حيات فكري انسانها بوده

هدف مردن، زمان و موقعيت مردن، تأثير مهمـي در نگـرش انسـان بـه مـرگ دارد. مـرگ       
نسان است كه از ديدگاه برخي از انسانها به عنـوان نقطـة   ترسناكترين لحظه از دورة حيات ا 

  پايان زندگي و افتادن در آغوش عدم است؛ اما براي برخي ديگر آغاز زندگي دوباره است. 
نحوة نگرش به مرگ، در ادبيات نيز يكي از موضوعات اساسي است. به دليل مالزمـت  

ستان شاعران و نويسـندگان، در  مرگ و زندگي، و وقوع حتمي اين امر براي خويشان و دو
هاي آغـازين شـعر فارسـي، كسـاني      است. در دوره بيشتر آثار ادبي سخني دربارة مرگ آمده

انـد و آن را   چون رودكي، مرگ را پايان زندگي دنيوي و زمان جدايي روح از كالبد دانسـته 
يشة غالـب و  اند. اين تفكّر، اند بازگشت عناصر به خاك و رجعت جان به آسمان تلقي كرده

مسلط است كه با اندكي تفاوت در ديدگاه، به انديشة عرفاني نيز راه يافته و تلقي عرفاني بر 
است. اما در نظر برخي ديگر كه البته ديدگاه گروه اقليت است، مرگ  اساس آن شكل گرفته

و مسلمانان، اي اغلب ملل، بويژه ايرانيان  ها است. در تفكّر ديني و اسطوره نقطة پايان آفريده
شود؛ تـا   شود و باز به همان جا ختم مي اي است كه از جايي شروع مي زندگي داراي چرخه

  بار ديگر اين چرخه از همان نقطه آغاز شود و مكرر ادامه يابد.
ـ «بنياديترين تفكّر اسالمي در حوزة مرگ، اين انديشة قرآنـي اسـت:    ـ إِلَ إِنّـا  و للّـه  اإِنّ  هي

اي كهن در تفكر آسياي غربي دارد. ايـن نـوع نگـرش بـه مـرگ يعنـي        سابقه، كه »راجِعونَ
) در انديشة عرفاني بسيار لـذّت بخـش اسـت؛    كُلُّ شَيء يرْجِع إلَي أصلهبرگشتن به اصل (

زيرا وسيلة وصال است. اما در نگرش ديني، مردن لزوماً عامل رسيدن به حق (اصل) نيست، 
هاي ديني در تصاويري كه شعرا از مرگ  ز زندگي است. انديشهاي ديگر ا بلكه شروع مرحله

است؛ بويژه در آثار عرفاني زبان فارسي. مثنوي مولوي از  اند، بسيار زياد تبلور يافته ارائه داده
جملة اين آثار است كه به طور گسترده و عميق از تصاوير قرآني براي بيان استعاري مفهوم 

  است.  مرگ بهره برده
مقاله بر آنيم تا در چارچوب نظرية استعاره مفهومي، به روش تحليلي و توصيفي در اين 

  هاي مرگ را در مثنوي مولوي بررسي و تحليل كنيم. منشأ قرآني استعاره
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  يقتحق ةيشينپ 2.1
. اند يستهاند و از ابعاد مختلف بدان نگر متعدد نوشته يها مقاله ي،مولو يمرگ در مثنو دربارة

 يبه مرگ و معرفـ  ينوع نگاه مولو ييمقاالت بازنما يناغلب ا يسندگانموضوع و هدف نو
 ي،معتمـد (» عرفـا از مـرگ   يتلقـ «مي توان به مقاالت  از جمله ؛انواع مرگ از منظر اوست

) و 1390ي،و قراملكـ  ينيحس( »يمعنو يدر مثنو يمرگ در زندگ يها گونه ةتجرب«)، 1375
 يهـا  كه در آن بـه اسـتعاره   يا تنها مقالهاشاره كرد. ) 1391ي،محسن( »يمرگ از نگاه مولو«

 يبررسـ «) است كـه بـا عنـوان    1396( يو خسرو يتوجه شده، مقالة عباس يمرگ در مثنو
اسـتعارة   يمدل فرهنگ ياستعاره شناخت يةمرگ در اشعار موالنا بر اساس نظر يمفهوم تكامل

مـرگ   كامليه كرده و نقش تمرگ توج يجهت يها استعاره ي، صرفاً به بررس»بزرگ يرهزنج
موالنـا تكامـل    ياند كه در نظام ذهن گرفته يجهنت يسندگاناند. نو داده نشان  يرا از منظر مولو

بـه   يدنخود انسـان و رسـ   يو حت يواناتو ح ياهانانسان در گذشتن از قالب جمادات و گ
اسـتعارة   يسلسـله مراتبـ   ياتمنطبق بـا خصوصـ   ي،فرشتگان و قرب اله يعنيمراتب باالتر 

. چنـان كـه   داند يرا مردن و فنا م تر يينعبور از مراتب پا بزرگ است و موالنا شرط يرهزنج
اند، كـه موضـوع مقالـة مـا      شده يبررس يمرگ ذاتجهتي  يها مقاله استعاره يندر ا ينيمب مي
هـايي كـه بـا     كتاب استعاره 2003از سوي ديگر ليكاف و جانسون در ويرايش سال  .يستن

بندي پيشين خود از استعاره و تقسيم آن به انواع جهتي، هسـتي   كنيم، تقسيم آنها زندگي مي
  اساس ناميدند و آن را مردود دانستند. شناختي و ساختاري را شتابزده و بي

است  يا حاضر دارد، مقاله يقحاظ موضوع با تحقاز ل يشتريكه ارتباط ب يگريد پژوهش
از  «Death Metaphor in Religious Texts: A Cognitieve Semantics Approach« بـا عنـوان   

در زبان قـرآن  را مفهوم مرگ ، ). اين مقاله2014( يمپور ابراه يرينفردوس آقا گل زاده و ش
مفهوم انتزاعي مرگ در اين متـون    است تا مشخص كند كه بررسي كردهالبالغه  جكريم و نه

اي  عيني أهاي مبد و نيز اينكه از ميان حوزه است ساخته و پرداخته شدهچگونه ، مهم اسالمي
 بـق هايي بر روي حوزه مقصد مـرگ منط  كنند، چه مولفه كه به مفهوم سازي مرگ كمك مي

  شوند. شوند و در فرايند الگوبرداري برجسته مي مي
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 . مباحث نظري2

  استعارة مفهومي 1.2
به طور مشترك با مارك جانسون  1980) نخستين بار در سال George lakoffجورج ليكاف (

)Mark johnson (كنـيم  هايي كه با آنها زندگي مي استعاره«)، در كتاب «Metaphors We Live 

By) نظرية استعاره مفهومي ،(conceptual metaphor.1987پـس از ايـن در    ) را طرح نمود ،
نوشـت  » سازند ها درباره ذهن آشكار مي زنان، آتش و چيزهاي خطرناك: آنچه مقوله«كتاب 

نظرية معاصر «مقالة  1992هاي بيشتر تبيين كرد. وي در سال  و ديدگاه قبلي خود را با نمونه
ليكـاف در  هاي قبلي خود را با اندكي تغييرات اصالح كرد.  را منتشر كرد و ديدگاه» استعاره

فراتـر از اسـتعارة محـض:    « )، به طور مشترك كتاب mark turner(مارك ترنر، با 1996سال 
، كتـاب  مارك جانسـون ، به همراه 1999را منتشر نمود و در سال » يراهنماي استعاره شعر

را منتشـر  » فلسفه جسماني: ذهن جسماني و چالش آن براي انديشـة غـرب  «مفصل و مهم 
است. جديـدترين   ين كتاب هم به استعاره مفهومي و تبيين بيشتر آن پرداختهكرد كه باز در ا

كه » نظريه عصب شناختي استعاره«است. يكي  آثار ليكاف، دربارة استعارة مفهومي دو مقاله 
نگاشت (رونوشت) مدار استعارة مغز: تفكر استعاري «منتشر كرده و ديگري  2009در سال 

  است. منتشر كرده 2014 كه به سال» در داليل روزانه
استعاره روش اصـلي بـراي   اصول نظرية استعاره مفهومي به طور خالصه اين است كه 

دهد موضوعي نسبتاً انتزاعي يـا ذاتـاً    هاي انتزاعي است. استعاره به ما امكان مي درك  مفهوم
تـر يـا دسـت كـم سـاختمندتر درك كنـيم. بنيـاد         فاقد ساختار را بر حسب موضوعي عيني

هـا   عاره، مفهومي است و زبان استعاري تجلي روساختي استعاره مفهومي است. اسـتعاره است
نگاشتهايي يكسويه، تغييرناپذير و نامتقارن بين قلمروهاي مفهومي هستند. نگاشتها اختياري 

آگاه و خودكارنـد و زمينـة آنهـا در جسـم و در تجربـه و دانـش        نيستند، بلكه عمدتاً ناخود
  ). 215- 218: 1394يلي پور، روزمره است (رك ن

گويـد   هاي مربوط بـه خويشـاوندي، مـي    ) هنگام بررسي استعاره17: 1987مارك ترنر (
ضرب المثل، «؛ »تاريكي برادر بزرگتر روشنايي است«؛ »ماه مادر ترحم است«تعابيري چون 

هاي بيشماري از اين دست را بـه ايـن    و نمونه» نياز مادر اختراع است«؛ »فرزند تجربه است
هـاي زبـاني يـا     بفهميم يا مانند اين تعابير را بسازيم، كه اين اسـتعاره  توانيم براحتي دليل مي

هـاي مفهـومي بنيـادي     اند، بر پايه تعداد محـدودي از اسـتعاره   هايي كه به زبان در آمده ايده
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اند و ما با تركيب و تطبيق اين تعابير با دانش تجربيمان از خويشـاوندي،   (اوليه) ساخته شده
  فهميم.  آنها را مي

  
   اهميت استعاره در بيان انديشه 2.2

دانند. اين ديدگاه، سـابقة طـوالني دارد و بـه     ليكاف و همكارانش بنياد زبان را استعاري مي
شود. بعد از رنسانس، از منظر جامعة مسيحي، من جملـه   زبان شناسان شناختي منحصر نمي

دن به ايـن هـدف   يرس ابزارها  و استعاره بودكشف معناي خداوند  شاعر،غايي  ةوظيفدانته، 
ها و  انديشه و حقايق استعاره،«كردند كه  تصور مي شدند. شعراي قرن هفدهم، محسوب مي

سازد. باريك بينـي و دقـت فـردي در توصـيفات حسـي       ارزشهاي مقبول عام را آشكار مي
ـ  و شـاعر   ة اول با خدا بوددر وهل يروابط استعاراهميتي نداشت زيرا خلق چندان  ه تنهـا ب

- 1762). در عصر پس از رنسانس، آندره شنيه (37:1377(هاوكس،» پرداخت كشف آنها مي
جنبشهاي بزرگ روح، الهامبخش تعبيراتي فخيم است. از نظـر وي شـوق   «گويد  ) مي1794

). سميوئل جانسون 123: 1373(ولك، » مستلزم زباني استعاري است، تمثيل زبان ذهن است
ود كه طبيعت، منبع الهام شعرا و نويسندگان است و بـه عنـوان   ) بر اين باور ب1784- 1709(

حوزة مبدأ (مستعار شـود. لـذا پايـه و مبـاني      به) در استعاره و تشبيه شناخته مـي  منه و مشبه
لسـينگ   افـرايم  گوتهولـد شود. از ايـن رو   انديشة شعرا، طبيعت است و از طبيعت اخذ مي

دبي من جملـه اسـتعاره را نزديكتـر سـاختن     ) يكي از كاركردهاي صناعات ا1781- 1729(
ردر (     هاي طبيعي مي هاي من عندي به نشانه نشانه 1803- 1744دانـد. يوهـان گوتفريـد هـ (

دانسـت و   فيلسوف متألّه و زبان شناس و شاعر آلماني، زبان را داراي اصـالت شـعري مـي   
معتقد «ش وي است. هردر معتقد بود شعر و هنر ابزاري براي پيوند بيشتر با خدا و تقليد نق

است و نبوغ هر زباني نبوغ ادبيات آن قوم نيز هسـت.   بود زبان از ابتدا با ادبيات پيوند داشته
  ).247(همان: » اي از عناصر شعر نبود نخستين زبان چيزي جز مجموعه

هاي هردر امروزه نيز در نظرية فيسوفان زبان، ماننـد گـادامر و ريكـور قابـل      آثار ديدگاه
شمارد در حقيقـت   رديابي است. هردر وقتي كه شعر را بنياد زبان و استعاره را بنياد شعر مي

انگـارد. همـين اصـل اسـتعاري بـودن زبـان و فهـم، در         اصل و بنياد زبان را اسـتعاري مـي  
امر و ريكور و ديگر فيلسوفان و زبان شناسان همسـو بـا آنـان بـويژه زبـان      ديدگاههاي گاد

شناسان شناختي با برجستگي بيشتر و طبقه بندي و توصيفات مفصلتري قالب بندي و ارائه 
  است.  شده
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  ناگزيري تجارب و تعاليم عرفاني از بيان استعاري 3.2
) 81: 1375(فورسـت،  » در واقعيتحلول و تجلي مثال «منتقدين رمانتيك آلماني، معتقد به 

بودند و اين تفكّر ديني ملهم از انديشة افالطوني، بر شيوة شاعري و انديشه و نظريـة ادبـي   
م) پيشـواي رمانتيسـم    1845- 1767آنها نيز اثر گذاشته بود. لذا اوگوست ويلهلـم شـلگل (  

طريق صور خيال و نمادها اي نمادين و از  تواند به گونه امر متعالي تنها مي«گويد:  آلمان، مي
ت       (همانجا). بدين» آشكار شود و به بيان درآيد يـترتيـب وي در نظريـة شـعري خـود، اهم

  اي براي استعاره قائل است. وي ويژه
داند براي دريافت تمـام   اي مي كند و آن را وسيله استعاره را شيوة اصلي شعر قلمداد مي

ستعاره راهي است براي درك بي واسـطه و  عيار نظام طبيعت و عالم وجود. از نظر او ا
بينش راستين. اين عشق به يگانگي و شهود را در يك ويژگي سـبكي اشـعار رمانتيـك    

  ).291: 1378(جعفري،  توان مشاهده كرد حس آميزي نيز مييعني 

  شلگل معتقد است:
عـالمِ   همة امور با يكديگر مربوطند، بنابر اين همة امور دالّ بر يكديگرند؛ هر جزئـي از 

وجود بازتابي از كلّ است. كلّيت زنجيرة به هم پيوستة امور را بايد از طريق نماد سازي 
ر مستمر احيا كرد. پس استعاره حاكي از اين حقيقت بزرگ است كه هر جزئي كلّ و ه

  ).57: 1374كلّي جز است (ولك، 

ز با نگـاهي عرفـاني بـه    گذاران رمانتيسم آلماني، ني پردازان و پايه نوواليس، يكي از نظريه
نگرد و معتقد است هنر اصيل و آزاد، فعاليت آزاديبخش روح، و لذت روح از روح  هنر مي

) و براي رسيدن به شعورِ ظاهر بايد از شعور بـاطن عبـور   168: 1387است (سيد حسيني، 
  كرد. اين درجة اعالي شعور ظاهر نه خرد است و نه تعقّل، بلكه اشراق است. 

  
  اي از زبان طبيعي و نينديشده عرفاني نمونه متون 4.2

يكي از انواع متون ادب فارسي كه زبان آن استعاري اسـت و بيـاني جـز بيـان اسـتعاري را      
ها پرداخت، متون عرفـاني   توان در آن به تحليل حوزة مفهومي استعاره تابد و بهتر مي برنمي

اشتها اختيـاري نيسـتند و نظـام    است. با عنايت به اين كه ليكاف و همفكرانش معتقدند: نگ
اند كه سخنانشان،  استعاره مفهومي نيز عمدتاً ناخودآگاه و خودكار است؛ و عارفان نيز مدعي

شود؛ لذا اين سخنان منبعث از  بويژه شطحيات آنان، اغلب در حاالت نيمه هشياري گفته مي
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يار، متفكّر، متفنن و ضمير ناخودآگاه آنان است و بهتر از سخنان شاعران و نويسندگان هوش
تواند ما في الضمير آنان را منعكس كند و با واسطة كمتري، مبـاني تفكّـر و    پرداز مي صنعت

  گويد:  فهم و انديشة آنان را باز نمايد. لذا مولوي مي
 شــرح آن يـاري كــه او را يـار نيــست       من چه گـويم يـك رگـم هشـيار نيسـت     

  )17: 1371(موالنا، 

كه سخنان عارفان، سخن خودشان نيست بلكه كالم الهي است كه فقـط   كند و تأكيد مي
يـد منبعـث از   از زبان آنـان جـاري اسـت. بـه تعبيـر روان شناسـان، سـخنان عارفـان را با        

  ناخودآگاهشان دانست:
ــي    ــو ن ــا همچ ــم گوي ـــان داري ــك ده  يـــك دهـــان پنهانســـت در لبهـــاي وي   ي

  )976(همان: 
ــود     ــه بـ ــا از شـ ــن آوازهـ ــق ايـ ــود     مطلـ ــداهللا بــ ــوم عبــ ــه از حلقــ  گرچــ

  )92(همان: 

يعني سخناني و تجربياتي كه با اين زبان عادي قابل بيان و ابراز نيست. لذا عارف ناگزير 
است از زباني استعاري استفاده كند كه از نظر مردم عادي و غير عـارف متنـاقض بـه نظـر     

اين گونـه سـخنان، شـطحيات    نمايد. عرفا به  رسد و با تجربيات عموم مردم سازگار نمي مي
  گويند. مي

هاي عرفاني و رهـايي روح از قيـد    ابزار و روش ديگري كه عرفا براي رسيدن به تجربه
كر    بدن، به كار مي (مسـتي) بـود.    2بردند؛ روشهايي چون سماع براي رسيدن بـه حالـت سـ

روشهايي چون خواب و سكر كـه ابـزار و وسـايل عارفـان در مسـير رسـيدن بـه حـاالت         
شود به خروج نويسنده و شـاعر عـارف از سـلطة عقـل و      اهشياري است، نهايتاً منجر مين

يابي به نگارش خودكار و رها از قيودات تفكّر تصنّعي و متكلّفانه. بدين وسيله سخنان  دست
شـود و بهتـر و    شاعر و نويسنده با واسطة كمتري از ناخودآگـاه وي بـر زبـان جـاري مـي     

  كند. عادي، بنياد تفكري ناخودآگاه انسان را نمايان مي تر از سخنان افراد شفاف
اي از زبـان   ترين نوع سخن را در دوره دهد متون عرفاني، طبيعي دليل ديگر كه نشان مي

دهند، تأكيد عرفا بر بيان مستقيم تجربيـات و مشـهودات خـود اسـت.      فارسي به ما ارائه مي
  تعبير از اين ويژگي است.  رِيد لَم قْيذُ لَم منْعبارت 
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متون عرفاني از بعدي ديگر نيز براي بررسي مفاهيم استعاري بسيار مناسب و سودمندند 
و آن انتزاعي و غير عيني بودن مفاهيم حوزة مقصد اسـت كـه در عـين عـدم تعـين، بـراي       

م محبـت  بسياري غير قابل تجربه نيز هستند. مثالً مفهوم تجلي عالوه بر آن كه ماننـد مفهـو  
غير حسي و غير عيني است، براي اكثر مردم غير قابل تجربه نيز هست. لذا مفاهيم عرفاني، 

هاي بالغي بويژه نظرية مفهومي استعاره هسـتند   مفاهيمي بكر و دست نخورده براي بررسي
  تا بتوان به روش درك و فهم عرفاني پي برد.

دانستند، لذا  نوع عاشقي و معشوقي مي عالوه بر اين، عرفا رابطة ميان انسان و خدا را از
  تابد. شاي اسرار معشوق را بر نميمعتقد بودند غيرت معشوق، اف

 كـرد  جرمش آن بود كه اسرار هويـدا مـي     گفـت آن يار كز او گشـت سـر دار بلنـد   
  )102: 1371(حافظ، 

بردنـد كـه    به همين دليل از اصطالحات مخصوص خود در گفتار و نوشـتار بهـره مـي   
صوفيان در غلبة حال در هنگام سـكر،    زي، مبهم و داراي ايهام و كنايه بود. با وجود اين،رم

كردند اما در اين هنگام، هم به دليل رهايي از سلطة عقل و هـم بـه دليـل     اسرار را فاش مي
ها و مجامع صوفيه، سخنانشان متنـاقض نمـا و    عادت به اصطالحات و زبان رايج در خانقاه

  نمود.  عنايي ميخالف قواعد م
خواستند تجربيات و دريافتها و مواجيد شخصي خـود   از سوي ديگر حتي زماني كه مي

  گرفتند. هاي خود انتقال دهند از زباني متفاوت با زبان عامه بهره مي را به همرده
بنابر آنچه گفته شد (يعني ناگزيري از بيان استعاري تجـارب و مواجيـد عرفـاني، تـأثيرِ     

هاي  ناخودآگاه ذهن در هنگام سكر و نيمه هوشياري بر سخنان عارفان، و بيان تجربهبخش 
هـاي   تـرين گونـه   تـرين و طبيعـي   صرفاً شخصي عرفا)، زبان عرفاني به عنوان يكي از اصيل
  زباني، محمل مناسبي براي تحليل از منظر شناختي است. 

  
  مرگ در مثنوي. 3

بيند كه  رد و تصوير مرگ را در چهرة امور متنوعي مينگ مولوي از زواياي متعدد به مرگ مي
مشغولي و اهتمام ويژة مولوي به مرگ اسـت. مـرگ چنـان در انديشـه و ذهـن       نشان از دل

كند. در انديشة مولـوي   مولوي جايگير و جاري است كه هر لحظه به شكلي خود نمايي مي
شبسـتري در گلشـن راز    توان از هم متمايز كرد. همان سـه نـوعي كـه    سه نوع مرگ را مي
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. 3. مـرگ بـي مرگـي؛    2.مرگ لحظه به لحظه كه ذاتي نوع بشر اسـت؛  1است:  معرفي كرده
  مرگ اضطراري.

 اسـت  ذات برحسـب  آن و لحظـه  هر يكي   اسـت  ممـــات  را انســان  نوع گـــونه سه
 اسـت  اضـطراري  را او مر مــردن  سيــوم   اسـت  اختيـاري  ممـــات  آن  ديگــــر  دو

 )94: 1368(شبستري، 

هاي مرگ اختياري گنجانده، عبارتند از رهايي و  مهمترين مفاهيمي كه مولوي در استعاره
آزادي، ارتقاء جايگاه انسان و بلوغ وي يا تكامل آفرينش، زايش و رويش، فتح باب، حلـوا،  
روشني، سفر، ميوة زندگي، زندگي، سود و مخـزن دولـت، آگـاهي، امنيـت، كيميـا، هديـه،       
معشوق و قبله است. سالك بوسيلة اين تدبير با رهايي از زندان تن و مغاك دنيا و آزادي از 

نوشد و نهايتاً به وصـال   چيند و آب حيات را مي تعلقات مادي و معنوي، ميوة زندگي را مي
  بيند. گردد و حقايق را مي اه ميشود، از اسرار آگ رسد و جاودانه مي يار مي

و معتقداست: دنيـا و مـا    داند، هاي زندگي جاري مي ر همة لحظهدمولوي مرگ ذاتي را 
مـدام   مـرگ و حشـر  شويم و خوابيدن و بيدار شدن نمودار خوبي براي اين  هر نفس نو مي

است. همانگونه كه در جريان زندگي انسان هـر لحظـه زنـدگي و مرگـي اسـت، در رونـد       
  پويايي خلقت وي و تكامل آفرينش او نيز چنين است. 

مولوي همة انواع مرگ ( ذاتي و ارادي و اضطراري) را داراي يك بعد يا روية فقط زيبا 
بينـد؛ يعنـي خوبـان و مؤمنـان      بيند، اما معتقد است هر كسي چهرة خود را در مرگ مـي  مي

  بينند: بينند و گنهكاران و كافران چهرة مرگ را زشت مي چهرة مرگ را زيبا مي
ــ ي زترســـ كــه مــي آن ــدر ف  ترســاني، اي جــان هــوش دار آن ز خــود    رارمــرگ ان

 جان تو همچـون درخـت و مـرگ بـرگ       روي زشــت توست نــه رخسـار مـرگ   
  )479: 1371(موالنا، 

 لذا مولوي مرگ اضطراري يا طبيعي را معجزة الهي، نابود كنندة كافران و منجي مؤمنان،
خزان ن، معشوق، جنگ، دوري، زهر، سموم، حلوا، زندان، رهايي، مرگ، اژدرها، گربه، دشم

  داند.  مأمور خدا و محك نقد انسانها ميو زمستان، 
هاي مرگ به ترتيب بسـامد   اند، استعاره هاي مبدأ بدان متعلق اي كه حوزه بر اساس مقوله

  اند. بيشتر از حوزة اشيا، مفاهيم معنوي، فعل و عمل، انسان و حيوان گرفته شده
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  مرگ در مثنويهاي  منشأ قرآني استعاره. 4
هاي قرآني شـكل   اي از نگرش مولوي به مرگ، بر اساس نگرش ديني و آموزه بخش عمده

هاي قرآني، تصويري تازه از مرگ و زنـدگي   است. مولوي تحت تأثير مفاهيم و آموزه گرفته
دهد. در قرآن كريم بارها از مرگ با كلماتي مانند موت و وفـات و قتـل سـخن بـه      ارائه مي

است كه منظور مرگ تن يا مرگ اضطراري است و آن را فرجام و انجام هر چيزي  آمدهميان 
  است. و هر كسي دانسته

به دليل بزرگي مرگ در نظر مردمان، خداوند خود را خالق مرگ و زندگي، و توانـا بـه   
خواهـد   ) از خداوند مي260كند و حتي حضرت ابراهيم (البقره/ زنده كردنِ مرده معرفي مي

اش بر زنده كردن مرده را نشان دهد؛ زيرا از نظر اغلب مردم بويژه منكران اصوال  اناييكه تو
اش بر زنده كردن مردگان سـخن   شود. لذا خداوند هر جا كه از توانايي مرده ديگر زنده نمي

تـرين كارهـا زنـده     شود. محال اش بر انجام هر كاري را متذكر مي راند، بال فاصله توانايي مي
تواند انجام  است. اگر كسي بتواند مرده را زنده كند پس هر كاري كه بخواهد مي هكردن مرد

در قرآن كريم، از ميان انواع مرگ فقط مرگ تن يا مرگ اضطراري نمـود يافتـه و بـه     دهد.
است و مولوي تقريباً از همة تصاوير قرآنـي بـراي پـردازش     وعي معرفي شدهصورتهاي متن

  هاي مرگ در قرآن كريم عبارتند از:  است. صور و ويژگي صورت مرگ در مثنوي بهره برده
 

 مرگ گرداب است 1.4
»توالْم رَاتي غَمونَ فمالظَّال تَرَى إِذ لَويهِ ودطُو أَياسكَةُ بلَائالْموكُموا أَنْفُسأَخْرِج 93(االنعام/» م( .

ر اصل لغت به معناى پوشـانيدن و  د "غمر" لفظ« است.» غمر«غمرات جمع غمرة از ريشة 
پنهان كردن چيزى است به طورى كه هيچ اثرى از آن آشكار نماند، و لذا آب بسيار زيـادى  

ن در آبِ بسـيار را غمـر   و فـرورفت  )394: 7، ج 1378(طباطبـايي،  » را كه ته آن پيدا نيست
انـد   گويند. از اين رو برخي مترجمين قرآن، غمرات الموت را به گرداب مرگ ترجمه كرده

گرفتارى و شدتى كه احاطه به انسـان  «غمر در اين آيه، استعاره است از ). 1376(فوالدوند، 
  ).394: 7، ج 1378(طباطبايي، » داشته و از هر طرف راه نجات از آن مسدود باشد

حرف است. با عنايت به اين كه  در اين استعاره از طرحواره تصويري ظرف استفاده شده
، لذا مرگ به دليـل شـدت و سـختي و    ظرفيت استمفيد معناي  "فيه مفعول"در  "في"جر 

كه   خوفناكي چون ظرف پنداشته شده و به چيزي چون گرداب يا باتالق يا دريا تشبيه شده
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شود و بيرون آمـدن از آن نـاممكن اسـت. ديگـر ويژگـي       غرق مي هر كه به درون آن رود،
ظرف (حوزه مبدأ) آن است كه بي جان و ايستا است، لذا ظالمان (كافران) بواسـطة كفـر و   

رود و  اند كه با پاي خود به سوي گـرداب مـرگ مـي    منازعه با خدا، در حقيقت مانند كسي
  سازد. خود را گرفتار مي

آب (آب دريا، سيل و امثالهم)، بنياد تجربـي و زيسـتي ايـن    مرگ در اثر غرق شدن در 
گرداب در حقيقت، عامل و ظرف وقوع مرگ است. مولوي با استفاده از اين  3استعاره است.

است و مـرادش از سـيل، جريـان     استعارة قرآني، مرگ را دريا، آب نيل و سيل معرفي كرده
  خروشان آب رود نيل است.

 

  مرگ دريا است 2.4
ــاى     ان آن صــد هــزاران شــاخ و بــرگدر خـز  ـــه در دري ـــزيمت رفتــ ــرگاز ه  م

  )90: 1371(موالنا، 

باشد، زيرا » غمرات الموت«ترجمة لفظ به لفظ و دقيقتر » درياي مرگ«رسد كه  به نظر مي
گرداب جزئي از دريا است و شامليت درياي مرگ را ندارد. انتخاب اين تركيب نشان دهندة 

تفاسير قرآن كريم و دقت نظر وي در انتخاب واژگان است. دليل ديگر بر اشراف مولوي بر 
دانش عميق مولوي از قرآن كريم و تطبيق آن با تجربة زيسـته انسـانها، ايـن اسـت كـه در      

گويد، در حاليكه در آية مذكور از رفتن  مصرع دوم بيت باال از رفتن به سوي دريا سخن مي
فته، ولي همين معنا در نظر است. مولـوي در بيـت   به سوي گرداب به طور صريح سخن نر

 مـرگ آب نيـل   «زير نيز به پيروي از تصوير قرآني، مرگ را دريا دانسته است و نام نگاشت
  بر آمده از همين استعاره است:» است

ـــآن هن ــوم فرعــون   يـــلقـــال و ق و  يـــقدق ياـرهـ ــد ق ــلاجــل چــون آب ن ،ان  ي
  )608(همان: 

است كه پـاي نهـادن درآن موجـب     در اين استعاره نيز مرگ چون رود نيل تصوير شده
شود. همان گونه كه فرعونيان با پاي خود به نيل در آمدند و در آب آن  فرورفتن و مرگ مي

  غرق شدند. 
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  مرگ سيل است 3.4
چنان كه باشد ولي » آب نيل«و » گرداب مرگ«اين استعاره شايد به ظاهر اندكي متفاوت از 

است نه سـيالبي كـه در شـهر و روسـتا      گفتيم از سيل، خروشاني آب درون رود اراده شده
منازعت اميران عرب با مصطفى عليه «كند. در حكايت  ها را ويران مي شود و خانه جاري مي

است زيرا مخالفان  ، مرگ به سيل تشبيه شده»الم كه ملك را مقاسمت كن با ماالصالة و الس
سالم، مانند مخالفان حضرت موسي (قوم فرعون) به سبب مخالفتشـان بـا حضـرت    پيامبر ا

  رسول، خود را در سيل خروشان مرگ انداختند و نابود شدند.
ــ  ــان را سـ ــزت يلنامشـ ــرد  يـ ــرگ بـ  ردـنمـــ يــــزشت تـنـــام او و دولـــ    مـ

  )655(همان: 

 

 مرگ شراب (نوشيدني) است 4.4
» توا الْميهذُوقُونَ فيمِلَا يحالْج ذَابع مقَاهوتَةَ الْأُولَى وودر بهشت، ديگر ): 56(الدخان/» إِلَّا الْم

چشند مرگشان همان مـرگ اول بـود و خـدا از عـذاب دوزخ حفظشـان       طعم مرگ را نمي
 :)35، االنبياء/185(آل عمران/» كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموت). «219: 18، ج 1378ند (طباطبايي، ك مي

وجاءت سـكْرَةُ الْمـوت بِـالْحقِّ    ). «128: 4(همان، ج سى شربت مرگ را خواهد چشيدهر نفْ
يدتَح نْهم ا كُنْتم كآيـد و بـه    و سكرات مرگ كه قضاء حتمى خداسـت مـي  ). «19(ق/ »ذَل

 ).514: 18(همـان، ج  » كردى شود اين همان بود كه براى فرار از آن حيله مي انسان گفته مي
مراد از سكره و مستى موت، حال نزع و جان كندن آدمى است، كه مانند مستان مشغول به «

» ينـد گو اش چه مى فهمد اطرافيانش در باره گويد و نه مى فهمد چه مى ميخودش است؛ نه 
 .)521: 18(همان، ج 

به معناي  نيز» سكره«رود تا خوراكيها، و  بيشتر براي نوشيدنيها به كار مي» چشيدن«فعلِ 
اسـت. در قـرآن    مستي حاصل از شراب است؛ لذا در آية فوق، مرگ نوشيدني پنداشته شده

» ليـذُوقَ وبـالَ أَمـرِه   « بيشـتر بـراي امـوري ناخوشـايند چـون وبـال:      » چشيدن«كريم، فعلِ 
وقُوه فَلْيـذُ « )، آب داغ و چركابـه: 56، النسـاء/ 8(ص/ » يذُوقُوا عـذَابِ « )، عذاب:95(المائده/

فَأَذَاقَها اللَّـه  «)، گرسنگي و هراس: 148(االنعام/» ذَاقُوا بأْسنَا« )، بأس:57(ص/» حميم وغَساقٌ
فالْخَووعِ والْج اسبو خـزي:  112(النحـل/ » ل (»   ـزْيالْخ اللَّـه مالزمـر/ » فَـأَذَاقَه)بـه كـار   26 (

لَـا  «ايند، چون خنكي و نوشـيدني گـوارا:   است و در يكي دو مورد نيز براي امور خوش رفته
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) كـاربرد  33(الـروم/ » أَذَاقَهـم منْـه رحمـةً   «و رحمـت:   )24(النبأ/ »يذُوقُونَ فيها برْدا ولَا شَرَابا
است. افزون بر اين، در اين چند آيه كه خداوند دربارة مرگ سخن گفته، زمينـة بحـث    يافته

وشيدنيِ ناگواري است كه همگان ناگزير بايد آن را بنوشند؛ تهديد و انذار است؛ لذا مرگ، ن
توان گفت كه مرگ از منظر بيشـتر مردمـان    يعني چيزي شبيه جام شوكران. از اين منظر مي

  امري سخت و نامطلوب است ولي گزيري از آن نيست. 
اين استعاره نيز مبناي تجربـي و زيسـتي دارد و از مرگهـايي كـه بواسـطة نوشـيدن يـا        

است. اين تعريف از مرگ، مانند تعريف پيشين، مبتني بر  شود، برآمده شاندن زهر واقع مينو
  مرگ آورند، اما مرگ نيستند.  تعريف عوامل و روشهاي مرگ است. نوشيدنيهاي زهرآگينْ

مولوي با اثر پذيري از آيات فوق، مرگ را چشيدني (هم نوشيدني، هم خوردني) تلقـي  
است؛ در حالي كه  عمدة چشيدنيها، يعني تلخي و شيريني، اشاره كردهكرده و به هر دو مزة 

  مرگ در قرآن كريم فقط نوشيدني است و ناگوار و تلخ است. 
مولوي در ابياتي كـه دربـارة مـرگ از نظـر مؤمنـان اسـت، مـرگ را شـيريني و حلـوا          

خ وي ، اهل بيت شي»شيبر مرگ فرزندان خو يخيجزع ناكردن ش« است. در حكايت دانسته
دارنـد.   كنند و به سخت دلي منسوب مـي  را به دليل نگريستن بر مرگ فرزندش مواخذه مي

كنم و بر آنـان   گويد: من بر همگان حتي كفار و سگان نيز از خدا طلب رحمت مي شيخ مي
اي كه چنين بود در حقيقت همه كارهـاي   ام و بنده مهربانم. اما من به قضاي الهي راضا داده

  فرمان اوست: جهان بر وفق 
ــ ـــپ ـــس چ ــه كن ــد او ـرا الب ـــدع اي  قضــا نيــخداونــد ا يردان اـكــه بگــ    ا؟ـ

ـــ ـــرزندان او  رگ اومــ ـــرگ فــ ــو     و مــ ــوا در گل ــو حل ــق پيشــش چ ــر ح  به
  )415(همان: 

مولوي در حكايت ديگر نيز از زبان عاشقِ مرگجو كه به مسجد مهمان كُش آمده بود و 
  گويد: دادند، مي مسجد بيم ميمردمان وي را از خوابيدن در آن 

ــرغ را     مــرگ شــيرين گشــت و نقلــم زيــن ســرا ــدن م ــتن پري ـــس هش ـــون قف  چ
  )500(همان: 

  است:  نيز مرگ را براي مؤمنان در حكم آب زندگاني و آب حيوان دانسته
ـــت درد     پيـــش آب زنـــدگانـى كس نمـرد  ـــوان اس ــت آب حيـ ـــش آب  پي
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ـــان ز عشقـــش  ـــرگ آشام ـــدهم ــد زن ــده   ان ـــر كن ــد دل ز جـــان و آب جـــان ب  ان
ــخ ــن    تل ـــرگ ت ــان م ــيش ايش ـــود پ ــدان در چمــن    نب  چــون رونــد از چــاه و زن

  )888(همان: 

بينـد، آن را بـه پيـروي از قـرآن كـريم، تلـخ         آن گاه كه از منظر گنهكاران مـرگ را مـي  
  است: دانسته

  مـــرگ و عـــدممـــن چشـــيدم تلخـــى    مـــن بمـــــردم يـــك ره و بـــاز آمـــدم
  )805(همان: 

 مرگ مأمور خداست 5.4
اين مفهوم برآيند آياتي چند از قرآن كريم است كه در آنها از حتمي بودن مرگ سخن رفته 

). در اكثر 14(سبأ/ »فَلَما قَضَينَا علَيه الْموت«است؛ مانند  و گريز و حذر از آن را بيهوده دانسته
اند: چـون مـرگ را بـر او     را چنين ترجمه كرده »قَضَينَا علَيه الْموت«هاي قرآن كريم،  ترجمه

و چون ما بر سـليمان مـرگ را مـأمور    اي؛  (سليمان) مقرر داشتيم. اما در ترجمة الهي قمشه
توانـد   است. منظور اين آيه اين است كه مرگ فقط به دست خداست و او مي ، آمدهساختيم

اسـت، ماننـد    . در آياتي ديگر نيز به همين وجه مرگ توجه شدهكسي را بميراند يا زنده كند
»توالْم ذَرح أُلُوف مهو مارِهينْ دوا مينَ خَرَجتَرَ إِلَى الَّذ مگر داسـتان آنـان    ).243(البقره/ »أَلَم

كه هزاران نفر بودند و از بيم مرگ، از ديار خويش بيرون شدند نشنيدى كه خدا بـه ايشـان   
شان كرد كه خدا بر مردم كريم است ولى بيشتر مردم سپاسـگزارى   فت بميريد، آنگاه زندهگ

» قُلْ إِنَّ الْمـوت الَّـذي تَفـرُّونَ منْـه فَإِنَّـه ملَـاقيكُم      ). «421: 2، ج 1378(طباطبـايي،  كنند  نمي
شـما را البتـه    گريزيد اى رسول ما (به جهودان) بگو عاقبت مرگى كه از آن مي): 8(الجمعه/

هر جـا  ). 78(النساء/» أَينَما تَكُونُوا يدرِكْكُم الْموت). «443: 19(همان، ج  مالقات خواهد كرد
 ). 4: 5(همان، ج  يابد كه باشيد مرگ شما را در مي

در اين آيات چون بسياري از آيات ديگر، مرگ داراي هستي تلقـي شـده و دو ويژگـي    
نخست فرستاده خدا براي بازخواست و بازداشت و نـابود كـردن    است: مهم بدان داده شده

كسي يا چيزي؛ دوم درشتناك و ترسناك بـودن وي در نظـر افـراد، كـه هـر دو متنـاظر بـا        
ويژگيهاي عمدة مأمور (شحنه و قاضي) است. اين گونه از مفهوم پـردازي مـرگ، مسـتلزم    

شود. چون در ايـن   فرستاده ميمجرم و محكوم دانستن افرادي است كه مرگ به سوي آنان 
آيات نيز خداوند متعال، كافران و مشركان و ناباوران به آيات الهي را مخاطب خود ساخته، 
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رسد ايـن اسـتعاره،    است. به نظر مي ستانِ ترسناك ريخته ناگزير مرگ را در قالب مأمورِ جان
اي عزرائيـل و ملـك   هـ  اي ما دربارة ويژگـي  دو منشأ دارد؛ يك منشأ، دانش ديني و اسطوره

الموت است كه در نظر دين باوران، اغلب به صورت موجودي درشـت انـدام و زشـت و    
شـود. ايـن تصـوير عزرائيـل، از سـيماي خـدايان مـرگ در اذهـان          آور متصور مي وحشت
شان مركـب از پيكـر انسـان و حيوانـات درنـده بـود كـه         است؛ خداياني كه هستي بازمانده

بخشيد. منشأ ديگر، منشـأ تجربـي نـوعي از مـرگ      آور بدانها مي موجوديتي شيطاني و رعب
دهد و ساختارها و سازمانهاي معيني براي ايـن منظـور    است كه به دست حكومتها روي مي

اند، مانند سازمان قضايي كه در رأس آن قاضي است؛ و عواملي چو داروغـه و   طراحي شده
  همان و كشتن آنهاست.جالد و سرهنگ در خدمت اين سازمان براي تعقيب مت

، مرگ را انساني ترسناك در نظر »مرگ مأمور است«مولوي متأثر از اين آيات و استعارة 
رود؛ و اين مفهوم را گاهي  گرفته كه از سوي خدا براي اجراي اوامر الهي به سوي كسي مي

هـاي زبـاني ماننـد مـأمور و قاضـي و سـرهنگي كـه عامـل اوامـر الهـي اسـت             در استعاره
 است: ندهگنجا

  مرگ قاضي است 1.5.4
 گــوا يو رنجــور ســتيمــرگ چــون قاض   وي دواـــ د سـجه مي هــگوشه گوش

ــاده  ــون پي ــي چ ــن  ي قاض ــد اي ــواه آم  تــا  حكــم گــاه تـــرا خوانــد يهمـــ كــــه   گ
ــي ــي مـ ــز مهلتـ ــواهي از وي در گريـ ــر   خـ ــذ گ ـــد و رديپ ــت  ش ــه گف ــخ گرن  زي

  )502: 1371(موالنا، 

  استمرگ سرهنگ  2.5.4
مولوي با عنايت به تصوير قبلي، تصوير ديگري از مرگ ارائـه داده و آن را سـرهنگ تلقـي    

عذر گفتن شيخ «در حكايت  است كه متناسب با همان ويژگي مأمور بودن مرگ است. كرده
گويد: فرزندانش را چـه مـرده، چـه     )، شيخ مي389(همان: » بهر ناگريستن بر مرگ فرزندان

اند. مولوي معتقد است با رهايي از  بيند؛ پس فرزندانش از او دور نشده زنده با چشم دل مي
توان چشمي يافت كه با آن فرزندان مرده را  اسارت حرص و صبر كردن بر قضاي الهي، مي

ديد؛ يعني آن جهان را ديد و مرگ را چون حلوا شيرين يافت. از سوي ديگر شـيخ مـدعي   
هسـتند و در توجيـه ايـن سـخنِ شـگفت      )» زندگي و مرگ، سرهنگان او (شـيخ «است كه 
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داند كه هيچ امري بي فرمان خدا روي  است و مي» اوقضاي حق رضاي «گويد: كسي كه  مي
  ». جهان بر امر و فرمانش رود«پس به راستي دهد،  نمي

ها جالدان و  است و با الهام از ويژگي رسد مولوي در همين حد متوقف نشده به نظر مي
مرگ حيـوان درنـده /   «است و براي بيان اين استعاره،  يوان درنده دانستهعزرائيل، مرگ را ح

  است. گرگ، گربه، مار و اژدها بهره برده، از تعابير زباني »است بلعنده
ــان     چــون نشــيند بهــر خــور بــر روى بــرگ  ــدر دهـ ــد انـ ــاردر فتـ ــرگ مـ  و مـ

  )1060(همان: 
 مـرغ  و  پـــر و بــال او  زنــد بـر   مــى   مــرگ اسـت و مـرض چنگـال او   گـربه

 كان اجل گرگ است و جان تسـت مـيش     چون نه شيرى هين منـه تـو پـاى پيــش  
  )502(همان:  

 بـرهنـــه كـــى شـــود    اژدرهــا پيــش    ســوى مــردن كــس بــه رغبــت كــى رود
  )478(همان: 

  
 مرگ خزان است 6.4

دگرباره در بهـار، بـه    خشك شدن برگ درختان در خزان و زمستان و سبز شدن و روييدن
ها مانند خشكيدن گياهان است و دگرباره زنـده   است. مرگ انسان مرگ و زندگي تعبير شده

وما أَنْزَلَ اللَّه منَ السماء منْ ماء فَأَحيـا بِـه   «ها مانند دوباره روييدن گياهان است:  شدن انسان
 4؛63؛ العنكبـوت/ 65؛ النحـل/ 57مفهـوم در االعـراف/   ). ايـن 164(البقره/ »الْأَرض بعد موتها

اسـت.   ، نيـز تكـرار شـده   17؛ الحديـد/  5؛ الجاثيـه/  39؛ فصلت/ 9؛ فاطر/50و 24، 19الروم/
اش بـردارد و آن را بـراي    كوشد تا نقاب ترسناك مرگ را از چهره خداوند در اين آيات، مي

تاني درختان و خشـكيدن آنـان در   مؤمنان شيرين و نيكو گرداند. لذا مرگ را به خواب زمس
است و زندگي را به روييدن دوبارة گياهان. بدين گونه زندگي و  خزان و زمستان تشبيه كرده

نمايـد. بـدون    مرگ تداوم هم ديگر هستند و فرآيند مرگ و زندگي به طور متناوب رخ مـي 
 رسيد.  توان به بهار و رويش دوباره تحمل زمستان و از دست دادن برگ و بار، نمي
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تـرين   اين انديشة قرآني، به همراه تشبيه مرگ و زندگي بـه خـواب و بيـداري از كهـن    
هاي ديني در بارة مرگ است كه در اسـاطير بسـياري از ملـل كهـن ماننـد ايرانيـان،        انديشه

  شود.   يونانيان، بابليان، مصريان، سريانيان و ... نيز ديده مي
» انسـان گيـاه اسـت   «است. نخست اسـتعارة   بنا شدهاين استعاره بر پاية استعارة ديگري 

است. وقتي كه انسان بر اساس بيـنش   ساخته شده، سپس مرگ انسان با خزان نگاشت يافته
پندارد، يا آن كه اصل خود را  اساطيري خود را در فرآيند هماهنگ سازي با طبيعت، گياه مي

د، در حقيقت روند زندگي خـود را  رسان به گياهي (مانند ريواس در نزد ايرانيان باستان) مي
دهد و مرگ خـود را بـا خـواب زمسـتاني گياهـان و فـرو        با روند زندگي گياهي تطبيق مي

پندارد از اين رو مرگ را در چهرة عامـل فـرو ريخـتن     ريختن برگ بار درختان همسان مي
  بيند.   برگ يعني خزان و زمستان مي

اسـت، و در   ن را اسـتعاره از مـرگ تـن آورده   مولوي با استفادة از اين آموزة قرآني، خزا
تعريف مرگ ارادي، مرگ را به دانه، برگ درخت جان و زمان برداشت ثمرة زندگي تشـبيه  

است، تعريفي كه مرگ را بـراي نيكوكـاران    است و تعريفي دگرگون از مرگ ارائه داده كرده
  داند:  چون كاشتن دانه و روييدن آن به هنگام بهار مي

  كاشتن دانه است مرگ 1.6.4
ــت     ــده س ــيرين ش ــرا ش ــردن م ــة م ــت      دان ــده اس ــن آم ــى م ــاء پ ــم احي ــل ه  ب

 )174: 1371(موالنا، 

  مرگ خزان است 2.6.4
ــرض ــاد صــنعت ف ــرگ؟  ي ــاد م ــا ي ــر ي ــرگ       ت ــل ب ــو اص ــزان ت ــد خ ــرگ مانن  م

  )925(همان: 

  
  خواب، مرگ است 7.4

» كُمتوم دعنْ بم ثْنَاكُمعب تَشْكُرُونَثُم لَّكُمـا     ). «56(البقره/» لَعم لَـمعيـلِ وبِاللَّي فَّـاكُمتَوي يالَّذ وهو
» ما كُنْـتُم تَعملُـونَ  جرَحتُم بِالنَّهارِ ثُم يبعثُكُم فيه ليقْضَى أَجلٌ مسمى ثُم إِلَيه مرْجِعكُم ثُم ينَبئُكُم بِ

در اين آيات، خواب حوزة مقصد و مرگ حوزه مبدأ است اما با عنايت به اين ). 60(االنعام/
دانـد و در   كه اين آيه بيانگر تمثيل بسيار كهني است كه خواب و مرگ را از يـك نـوع مـي   
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شود، و در انديشه مولوي نيز اثـر گذاشـته، در    اساطير يوناني و سخنان افالطون نيز ديده مي
نيست، بلكه پايان  هاي ديني و اساطيري، مرگ نهايت كار آدمي  انديشهاينجا نقل كرديم. در 

هاي عرفاني  اي تازه از زندگي است. اين نگرش در انديشه اي از زندگي و آغاز مرحله مرحله
اي برخوردار است اما در انديشة عرفـا، بـويژه قـائلين بـه انديشـة       نيز از اهميت فوق العاده

كننـد، نيسـت؛    هشت و دوزخ چنان كه دينداران تصور ميوحدت وجود، آخرت به معناي ب
بلكه مبدأ و اصل آفرينش است يعني خدا. مولوي، به گمان نگارنده، هم متأثر از اين آيات، 
نيز متأثر از فرهنگ مردم و باور رايج در ميان عام و خاص دربارة همساني مرگ و خـواب،  

دازي كــرده و بيـت زيــر را  اسـت و بواسـطة خــواب مفهـوم پـر     مـرگ را خـواب خوانــده  
  است: سروده

ــرا   ــردن م ــن م ــتن گشــت اي ــدا    همچــو خف ــاد بعــــث كــــردن اى خــ  ز اعتمــ
  )889: 1371(موالنا، 

  
 مرگ سفر است 8.4

ـ « )،46(البقره/» الَّذينَ يظُنُّونَ أَنَّهم ملَاقُو ربهِم وأَنَّهم إِلَيه راجِعونَ« ـ إِنَّ ـ ه و إِا للّ » راجِعـونَ  يـه ا إِلَنَّ
والَّـذينَ يؤْتُـونَ مـا آتَـوا     «)، 93(االنبياء/» وتَقَطَّعوا أَمرَهم بينَهم كُلٌّ إِلَينَا راجِعونَ«)، 156(البقره/

  .)60(المؤمنون/» وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنَّهم إِلَى ربهِم راجِعونَ
هاي اساطيري، همين است كه مـرگ موجـب    يشهترين تفكّر عرفان و چه بسا اند بنيادي

رسيدن به اصل و حقيقت است. بازگشت به خدا، مقصد و مقصود عرفان اسالمي و سـنگ  
هـاي خـود را    بناي مثنوي و محوريترين موضوع آن است كه مولوي همة سخنان و انديشه

ي در دانش است. منشأ اين استعاره نيز يك معطوف بدان و راههاي بازگشت به سوي او كرده
و ديگري در تجربه بشري است. دانش ما دربارة خلقت انسان بدين گونه است كه خداوند 

اي از خاك آفريد و از روح خود در او دميد. بـدين گونـه روح    انسان را به صورت مجسمه
شود و بـه سـوي اصـل     الهي در كالبد خاكي فرود آمد و هنگام مرگ، روح از بدن جدا مي

شود كـه فـرد مـرده از جمـع خـانواده و       لحاظ تجربي نيز مرگ موجب ميرود. از  خود مي
رود. لذا خاكسپاري مـرده بـا    شود و جسد وي به جايگاهي دور از خانه مي دوستان دور مي

تـوان   سفر از خانه تا گورستان همراه است. با عنايت به اين دو منشأ دانشي و تجربـي، مـي  
وامل، عواقـب و عـوارض مـرگ اسـت. در     گفت كه تعريف مرگ بواسطة سفر، تعريف ع
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حقيقت مرگ سفر نيست بلكه يا عامل سفر است يا معمول آن. اگر چنين بينديشيم كـه در  
رود و بدن نيز به سوي گوسـتان   شود و به سوي مبدأ خود مي اثر مرگ روح از بدن جدا مي

ايي روح از بدن ايم. اما اگر ج شود، در اين صورت ما مرگ را عامل سفر دانسته فرستاده مي
و بازگتش به سوي اصل خود را عامل مرگ بدانيم در اين صورت، مفهوم پردازي مرگ بـا  

 سفر، در حقيقت تعريف عوارض مرگ است نه خود مرگ.  

گويد كه روح انسان از عالم باال به عـالم   مولوي بر اساس دانش و تجربة پيش گفته، مي
واسطة مـرگ محقـق    خود برگردد كه اين امر بهاست و بايد به همان اصل  خاكي نزول كرده

اينـك چنـد نمونـه از     شود. پس مرگ سفر است اما سفر به سوي مبدأ و مبناي هسـتي.  مي
  كنيم:  مفهوم سازي شده، بسنده مي» مرگ سفر است«مثنوي كه بر اساس استعاره مفهومي 

  مرگ سفر است 1.8.4
 راه و بـــرگ دانـــش فقـــر اســـت ســـاز   زيـــن همـــه انـــواع دانـــش روز مـــرگ

  )130(همان: 
 چــون قفــس هشــتن پريــدن مــرغ را       مــرگ شــيرين گشــت و نقلــم زيــن ســرا

  )500(همان: 

  مرگ بازگشت به اصل است 2.8.4
ــان      كودكــــان ســـازند در بـــازى دكـــان ـــر زب ــه تعبيـ ـــز ك ـــود ج ـــود نب  س
  كودكــــان رفتــــه، بمــــانده يـــك تنـــه    شــــب شــــود در خانـــه آيـــد گرســـنه

 بــاز گــردى  كيســه خــالى پــر تعــب        بازيگــه اســت و مــرگ شــب ايــن جهــان
  )282(همان: 

هاي ديگري دارد كه در آنها مرگ نوعي از سفر  افزون بر اينها، مولوي تعبيرات و استعاره
توان در ذيل كالن استعارة  ها را مي است كه اين استعاره و حركت و تغيير و تحول تلقي شده

  مانند:قرار داد، » مرگ سفر است«

 مرگ شاه شدن است 3.8.4
  ارتقاء مقام از گدايي به شاهي يا از چاه به قصر برآمدن.
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ــاه       ى چـو چـاه   من گدا بـودم در ايـن خانـه    ـــر ش ــد به ـــر باي ــتم قصـ ــاه گش   ش
  )483(همان: 

 مرگ بلوغ است: بلوغ/ رومي شدن 4.8.4
بـه مـرگ    يريرساند. اگـر از منظـر اسـاط    يم گريمرحله به مرحله د كيمرگ انسان را از 

  يتشرف است. اگر هر آزمون يمرگ مادر آزمونها م،يبنگر
  روميـــى شـــد صـــبغت زنگـــى ســـترد   مـــرد بـــالغ گشـــت آن بچگـــى بمـــرد

  )924(همان: 

مرگ اكسير است (يعني موجب تغيير ماهيت است يا همان تغيير ماهيت مـرگ   5.8.4
 نام دارد)

آيـد و خـاك    نظر مولوي وقتي كه انسان از مرحلة پست حيواني برتـر مـي   توان گفت از مي
رسد؛ به عبارتي مرگ درباره مؤمنان، مانند  مي شود آن گاه مرگ فرا وجودش به زر تبديل مي

  سازد. دوهشان را به شادي مبدل ميكند و ان اكسيري است كه خاك وجودشان را زر مي
ــد    ــاكى نمان ــات خ ــد هي ــاك زر ش ــرح     خ ــم ف ــد  غ ــاكى نمان ــار غمن ــد خ  ش

  (همانجا)

  مرگ جستن از جو است 6.8.4
ــو    ــتن ز ج ــدم جس ــم باي ــك ه ــ    وز مل ــل شـ ـــكـ ـــك اال وجهـيء هالـ  هــــ

   )498(همان: 

  ن استمرگ زاد 7.8.4
 سخــــت خـــوفم بـــود افتـــادن ز تـــو   تـــو ديـــدم گـــه زادن ز مـــرگ مـــى

  )45(همان: 
ــه    ــان را حامل ــل ج ــادر طف ــو م ــن چ  درد زادن اســـــت و زلزلـــــه مــــــرگ   ت

ـــظر هـــاى گذشتــــه جملـــه جـــان ــان      منتـ ــد آن جـ ـــونه زايـ ــا چگـ ــر تـ  بطـ
ــت او    ــود از ماسـ ــد خـ ــان گوينـ ــت او     زنگيـ ــس زيباسـ ـــد بـ ــان گوينــ  روميـ



 59   مولوي مثنوي در مرگ مفهومي هاي استعاره قرآني منشأ

  )157(همان: 

  مرگ رويش است 8.8.4

  
ــوى  ــاز رو سـ ــى بـ ــونى و علـ ــى    اش خـ ــونى و افزونـ ــا خـ ـــرم بـ  اش و آن كـ
ــمن ــت: دش ــى گف ــم  را هم ــه چش ــنم ب ــيچ خشــم    بي ــدارم ه ــر وى ن  روز و شــب ب

ــده   ــيرين ش ــرا ش ـــردن م ــة مـ ــاء    اســت  دان ــم احي ــل ه ــت   ب ــده اس ــن آم ــى م   پ
  )174(همان: 

  مرگ فتح باب است 9.8.4
ــاب    و انكــه مــردن پــيش او شــد فــتح بــاب ــر او را در خطـ ــد مـ ــارِعوا آيـ  سـ

  )479(همان: 

  مرگ آزادي است 10.8.4
ــا  ــير دني ــدج ش ــرگ  وي ــكارى و ب ــولى   اش ــير مـ ــرگ شـ ــد آزادى و مـ  جويـ

 بســـوزاند  وجـــود  همچــو پـــروانه    چون كه انـدر مـرگ بينـد صـد وجـود     
 )175(همان: 

  
  . نتيجه5

توان نتيجه گرفت كـه كـالن اسـتعارة مـرگ در      هايي كه پيش از اين نقل كرديم مي از نمونه
قرآن كريم استعارة سفر است. در استعارة گرداب، فرورفتن در تَه دريا مد نظر است كـه در  

هاي خـزان و خـواب نيـز مـرگ      است؛ در استعاره آن، مرگ را مقصد و پايان راه تلقي كرده
است كه ما را از مرحلة قبـل بـه مرحلـة بعـد سـوق       ن زندگي تصور شدهاي از جريا مرحله

است كه براي گـرفتن و بازگردانـدن    دهد؛ در استعارة مأمور، مرگ مأموري پنداشته شده مي
كند. اين استعاره به قوس صعودي چرخة بازگشت عارفانـه اشـاره    مجرمي او را تعقيب مي

وش كردن مبدأ و مقصد خود، نا گزير بايد توسط دارد كه انسان پس از آمدن به زمين و فرام
ها هر يك نوعي  كسي به اصل و موطن خود واقف شود و به سوي آن بازگردد. اين استعاره
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كشند و روي هم به لزوم بازگشت بـه اصـل اشـاره     از سفر يا بخشي از آن را به تصوير مي
اي كـه در ذيـل سـفر     اسـتعاره گنجند. تنها  گونه در ذيل كالن استعارة سفر مي دارند و بدين

  گنجد استعاره شراب (نوشيدني) است.  نمي
هايي چون آب نيل، سيل، دريا (با همان تـوجيهي كـه    هاي مثنوي نيز استعاره در استعاره

براي استعاره گرداب آورديم)، قاضي، سرهنگ، گرگ (مانند استعاره مأمور)، خزان، زندگي، 
رهايي از زندان، جستن از جو، همگي مفهوم حركـت   كاشتن دانه و رويش آن، زادن، بلوغ،

كننـد لـذا در ذيـل كـالن      را در خود دارند و گذر از يك مرحله به مرحلة ديگر را بيان مـي 
  گنجند: سفرِ بازگشت. استعارة سفر مي

تر و بيشتري بـراي   گيري از مفاهيم بنيادين قرآني، از تعبيرات زباني متنوع مولوي با بهره
است و علت اين امر توجه مولوي به مرگ بي مرگـي (ارادي)   ي مرگ بهره بردهپرداز مفهوم

  است. است كه در آيات قرآن كريم بدين گونه مرگ اشاره نشده
اي اشاره  با عنايت به اين كه مرگ از جمله مفاهيمي است كه به رويدادي خاص و ويژه

هـاي   سـوبات انديشـه  سـازي آن از ر  دارد كه تجربة آن غيـر ممكـن اسـت، لـذا در مفهـوم     
كـه   است. يكي از باورهاي ديني و اساطيري اين اسـت  اي و ديني بشر استفاده شده اسطوره
شود، لذا در ادبيات (در اين جا  واسطة فرشتگان مرگ بر موجودات زنده گمارده مي مرگ به

و   هاي فرشتگان مرگ كه كارگزاران خدايند، مجازاً به مرگ داده شده اشعار مولوي) ويژگي
هاي عزرائيل بـه مـالزم آن (مـرگ)     است. يعني ويژگي مرگ به قاضي و داروغه تشبيه شده

است و در مرحلة بعد، با تشـبيه   منتقل گرديده و در ذهن شعرا مرگ جايگزين عزرائيل شده
است.  مرگ به قاضي، ويژگي قاضي به جاي آن كه به عزرائيل داده شود به مرگ منتقل شده

شود، كه استعاره رهايي از زنـدان   مرگ، اين است كه روح از بدن جدا ميباور ديگر درباره 
منبعث از آن است. و باور ديگر اين است كه مردن، نابودي نيسـت، بلكـه رفـتن از جهـان     
زندگان به جهان مردگان است. اين انديشه، در مفهوم سازي مرگ بواسطة زادن و روييدن و 

  است. جستن از جو و بلوغ بيان شده
كند تا باور آنان را به جهان ديگر تقويـت   ويكرد ترغيبي براي مؤمنان است و سعي مير

كند و با وعدة بازگشت به سوي خالق، از تلخي مرگ بكاهد و مـردن در راه حـق را بـراي    
  مؤمنان آسان نمايد. 
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رويكرد تهديدي نيز براي انذار منكران و كافران است تا با يادآوري ناگزير بودن مرگ و 
ازگشت به سوي خداوند، آنان را از كارهاي ناشايست و انكار و كفر منصرف گرداند و به ب

 راه راست هدايت كند.

  
ها نوشت پي

 

» هاي مـرگ در ادبيـات عرفـاني    تحليل استعاره«اين مقاله مستخرج از طرحي پژوهشي با عنوان . 1
 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي انجام يافته است.1395است كه در سال 

  بردند. بهره مي نيز راتو مسك اترمخدّ براي رسيدن به حاالت عرفاني از . برخي از صوفي نمايان2
. تعاريفي كه از مفاهيم انتزاعي مانند مرگ، عشق و ... ارائه مي شـود، تعريـف ذات ايـن مفـاهيم     3

كند، بلكه اغلب تعريـف عوامـل و عـوارض ايـن مفـاهيم، و       نيست و هستي اينها را معرفي نمي
 و افراد موصوف بدين اوصاف هست.حاالت و ويژگيهاي عاشقان، معشوقان، و مردگان 

يات بعد از آن دربارة حتمي بودن مرگ و بازگشت انسانها به سـوي حـق و بهـره    و آ 57. در آية 4
گيري مؤمنان از تنعمات بهشت سخن رانده است و براي اين كه باور مؤمنان را به وجود بهشت 
و زندگي پس از مرگ تقويت كند آياتي را در تأييد قادر بودن خدا بر انجام هر كـاري از جملـه   

رختان نازل كرده است كه زنده شدن طبيعت در حقيقت تمثيلي از زندگي زنده كردن طبعيت و د
  پس از مرگ است.
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