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  مقدمه
  

  تنم ارـود غبـش مي  جان  رةـچه  ابـحج
   برفكنم  پرده  چهره از آن  كه  خوشا دمي               

  قدس  عالم  در فضاي  كنم  طوف  ونهـچگ
  د تنمـبن  تهـتخ  تركيب  ةـدر سراچ  هـك               

  )فظحا(
  

بشر در طول تاريخ پيوسته با موضوعاتي رو به رو بوده كـه بـر فراينـد    
 يب. اش را جهت و معنا بخشيده است حيات تاثير بسزايي داشته و زندگي

اي كه  ترديد از اهم اين موضوعات پديده مرگ و پايان حيات است، پديده
طـول  هيچ انساني را از آن گريزي نيست و آرزوي جـاودانگي همـواره در   

 تمـامي   در ميـان . كـرده اسـت   بـه خـود مشـغول   انسان را  ةانديش ،تاريخ
خبـر    ،مـردن   سرنوشت، يعنـي   از اين  كه  است  انسان فقطفاني، مخلوقات 

پاشـند، امـا    ها فرو مـي  و كهكشان  ميرند، ستارگان مي  جانداران  همة. دارد
  كـه   انسـان جـز   ،خواهنـد مـرد    فهمنـد كـه   ميرند و نمي مي  دانند كه نمي
  .خواهد مرد  فهمد كه داند و مي مي

بـا    تـدريج   به  بلكه ،نيست آشنا  مرگ تولد خود با مفهوماز آغاز   انسان
  كه  ندارند و نيز موجوداتي  مرگ  كه  موجوداتي. دشو آشنا مي  مرگ  مفهوم

ما ا. نيستند  هم  نگران  ،نداشته اي دلهره  نيستند، از مرگ  خود آگاه  از مرگ

www.takbook.com



 مرگ چيسـت؟/  8

خود، دچـار    از مرگ  شدن  با آگاه  به خصوصاز مرگ،   شدن  با آگاه  انسان
و   مـرگ، بـر ذهـن     دربارة  اساسي  پرسش  شده، چندين  و نگراني  اضطراب
  ؟  چـرا بايـد مـرد؟ چگونـه    چيسـت   مـرگ  :دشـو  مـي   مسـتولي او   انديشة

  ز مـرگ از را  يـا كسـاني    كسـي   شـود؟چه  مـي   چه  ميريم؟ بعد از مرگ مي
نابود   مرگانسان با   د؟ آيا روحانديشي  اي چاره  مرگبراي   توان آگاهند؟ مي

اسـت؟    بـوده   چـه  جسـم   بـه   از پيوسـتن   پـيش   ،روح   شود؟ سرگذشت مي
ي ديگـر   هاي خواهد بود؟ و پرسش  جسم چه  از مرگ  روح، پس  سرنوشت
  . از اين نوع

  هـا، تـالش   پرسـش   ايـن   پاسخ  نآورد  دست  به  آغاز براي  بشر از همان
  و انديشمندان، اوليا و عرفـا و حتـي    پيامبران، فالسفه  اگر چه. است  كرده

  اما مـرگ  ،اند داده  ها پاسخ پرسش  اين  به  نوعي  به  پردازان، هر يك اسطوره
  .استباقي مانده   ناگشوده يمعما  يك  همچنان  انسان  براي

 هـاي غيـر ابراهيمـي،    ديـن تـا ديـدگاه    مايـ  كردهدر اين نوشتار سعي 
هـا   تعداد معدودي از فيلسوفو ) ع(فرمايشات موال علي ها، ابراهيمي، آيين

در جمــع آوري . قــرار دهــيممــرگ پــيش روي خواننــدگان را در مــورد 
اطالعات و فيش نويسي اين اثر مديون دو تن از دانشـجويانم در دانشـگاه   

ميرزايـي، هسـتم كـه از ايشـان      هـا رودخـانگي و   پيام نـور مشـهد، خـانم   
  ... .الحمد وهللا. كنم صميمانه تشكر و قدرداني مي

  1392پور مشهد تابستان  قلي -م 
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  هاي ماقبل تاريخ مرگ در دين

دين ماقبل تاريخ عبـارت از پرسـتش مردگـان بـود و مردگـان نيـز       «
بقاياي يافت شده نشـان  . شدند ال قبل از دورة پارينه سنگي دفن ميمعمو

از حالت خميده و دوالي آنها دارد كه ابتدا اين حالت خوابيدن آنها نبوده 
داشتن سر در ميان زانوها به خاطر حفاظـت   خوابيدن به پهلو و نگه. است

. انـد  تـه از آن، احتماال در مورد افرادي است كه به طور ناگهاني از بـين رف 
از . هاي نخستين بـوده اسـت   اين شيوة دفن كردن معموال در ميان انسان

هايي كه به خصوص در غارها پيدا شـدند   اين گذشته تعدادي از استخوان
مايعات قرمز بـا پودرهـاي قرمـز رنگـي كـه روي جسـد       . قرمز رنگ بودند

شد، موجب تسـريع در رونـد تخريـب گوشـت بـدن       ريخته  يا پاشيده مي
. هـا را نيـز داشـته اسـت     طور  خاصيت حفاظت از استخوان همين. دش مي

ها پيدا شـده،   هاي زينتي كه در كنار بقاياي انسان عالوه بر اين سنگ ريزه
در همة موارد جزو اموال فرد نبوده، بلكه به عنوان هديه در كنار فرد قرار 

جسـم   وجود هدايا در كنار مردگان نشان دهندة اعتقاد به بقاي. گرفت مي
انسان دورة پارينه سنگي فقط بر مبناي روياهـا و پنـدارهايش   . است  بوده
اگر انسان ماقبـل تـاريخ   . توانسته به زندگي پس از مرگ معتقد باشد نمي

دانسته، به اين خاطر است كه  زندگي پس از مرگ را نوعي بقاي جسم مي
  )1(».توانسته زندگي از نوع ديگري را تصور كند نمي

  
  هاي ماقبل تاريخ ان در ديندفن مردگ

شد، در  رسم سوزاندن مردگان كه در اروپا در عصر نوسنگي انجام مي«
عصر مفرغ نيز مرسوم بوده و ما را به اين مطلب كه اعتقاد به زندگي پس 
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دفن مردگان در نزديكي آتشـدان،  . كند از مرگ وجود داشته، مطمئن مي
انسان نخستين جهت تامين . به منظور گرم نگه داشتن مردگان بوده است

گذاشت، همچنـين هنگـام    ها غذا و نوشيدني مي نيازهاي مردگان براي آن
در ميان توجهاتي كه . شد تدفين، وسايل و زيور آالتي به مردگان داده مي

شد، ابتدا اسـتفاده از رنـگ قرمـز اسـت كـه بـراي اجسـاد         به مردگان مي
معـي در يـك تـابوت    اجساد مردگان به صورت دسـته ج . شد استفاده مي

شد، بي ترديد رنگ قرمـز بـه معنـاي     قرمز يا پوششي قرمز رنگ دفن مي
كـرد   جريان دوبارة خون است، در واقع انسان دوره پارينه سنگي تصور مي

  .تواند از آنها حفاظت كند با زدن رنگ قرمز به اجساد مردگان مي
هـايي   رهدر غارهاي نزديك منتون در مقابل دهان و بيني مردگان، حف

تـوان گفـت    هاي خوني پودر شده پيدا شد كه بـه وضـوح مـي    پر از سنگ
كرده كه بوييدن ايـن پـودر منجـر بـه      انسان ماقبل تاريخ چنين تصور مي

پرسـتش دايمـي   . ايجاد نيروي دايمي در او، يـا در خـون او خواهـد شـد    
مردگان بدين معناست كه آنها به وجود قدرت پس از مرگ معتقد بودند، 

  )2(».شود تي كه با رنگ قرمز تقويت، يا دست كم حفظ ميقدر
  

  هاي ابتدايي مرگ در دين
   (Animism)آنيميسم ) الف 

بـه معنـاي تحريـك كـردن و بـه هيجـان       » آنيمه« و » آنيم« كلمه «
پرستي نوعي دين ابتدايي، يا  روح يا روح. آوردن، از همان كلمة روح است

مانـد، روح   وقتي مرد روحش باقي مـي انسان . ترين دين عالم است ابتدايي
اش را ادامـه   هـاي زنـدگي   گردد، يـا تـاريكي   ميرد، يا به آسمان بر مي نمي
ها، يا در زواياي شهرها، و يا اينكـه بـه تعبيـر     دهد، يا در اعماق جنگل مي
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مانـد و هميشـه حـافظ     بسياري از قبايل بدوي، درست در كنار جنازه مي
چون روح حافظ خويش است و چون به اين است كه . جنازه خويش است

يابـد و آنكـه بـه     سرنوشت تن خويش وابسته  و دلبسته است، احترام مـي 
بيند،  حرمتي كند، يا حرمتش بدارد، از روح حافظ جنازه سزا مي جنازه بي

بيند و اگر حرمـت داشـته، جنـازه را     حرمتي كرده باشد، صدمه مي اگر بي
مــرده را بــه او برگردانــده و شــديداً غــذا داده، لبــاس پوشــانده، تزيينــات 

گـذارد و حتـي حفظـش     احترامش كرده است، روح جنازه احترامش مـي 
مثـل يـك نگهبـان، پاسـدار خـانواده اوسـت و موجـب بركـت و         . كند مي

اسـاس بيـنش و اعتقـاد در  ديـن     . شـود  مصونيت افراد اين خـانواده مـي  
ــا روح ، نيــروي پرســتي، اصــالت روح اســت و مقصــود از روح آنيميســم ي

. ها و همچنين در اشيا وجود دارد مرموزي است كه در فرد انساني و انسان
تناسخ به اين . تناسخ در اديان ابتدايي و بخصوص در آنيميسم وجود دارد

مانـد و بـه تـن ديگـري بـر       معني است كه روح بعد از مرگ تن، باقي مي
مرگ جسم دهد و پس از  گردد و زندگيش را در حيات دومي ادامه مي مي

ايـن  . گيرد گردد و يا در جسم سومي خانه مي دوم، يا به عالم ارواح بر مي
گاهي ممكن است انسان، حيوان، نبـات يـا   ... تن سوم و چهارم و پنجم و 

  .سنگ باشد
در آنيميسم به هنگام مرگ، اسباب خانه و اشيايي را كه متعلق به فرد 

ح نام دارد، براي هميشه اصل زندگي كه رو: مرگ يعني. سوزانند است، مي
مردگـان ماننـد   . مانـد  كند ولي در كنار جسـد بـاقي مـي    بدن را ترك مي

. كنند؛ دنياي اموات، نقطة مقابل دنيـاي زنـدگي اسـت    زندگان زندگي مي
آينـد و مالقـات بـا     آنها شبها به زمين مي. شب مردگان، روز زندگان است

  .آنها خطرناك است
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ممكـن  . شود ه طايفه و قبيله تقسيم ميجامعة مردگان مانند زندگان ب
عقيده . است مردگان دوباره به شكل انسان درآيند يا به كلي ناپديد گردند

به زندگي پـس از مـرگ وجـود دارد، ولـي در هـيچ جـا آن را اليتنـاهي        
  )3(».ميرند دانند و معتقدند كه اموات نيز در جهان ديگري مي نمي

دگان وجود داشته است، شـايد  ها نوعي پرستش مر در ميان تاسماني«
آرزوي جلوگيري از خطر كساني كـه ممكـن اسـت بـه زنـدگاني آسـيب       

بدن مردگان . ها بوده باشد برسانند، علت اصلي بسياري از مراسم تاسماني
ايـن اعمـال اشـاره بـه     . سـاختند  را با سنگ پر كرده، يا روي آنها هرم مي

يـين كننـدة رسـم ابتـدايي     اعتقاد به بقاي جسم دارد و اين اعتقاد نيز تع
  .بستند است كه بدن مردگان را به طناب مي

هايي از اروپا پاهاي مردگان را به منظـور جلـوگيري از    حتي در بخش
در تمـدن تـوتمي سـكويي بـراي دفـن مردگـان       . بستند شان مي راه رفتن

كردند؛ به عبارت ديگر، مردگان در سطح باالتر يا روي درختي  درست مي
اين كار بدون شك معنـاي ديگـرِ حمايـت از    . قرار داشتند در معرض ديد

ها و مصريها بـه   زماني پولينزي. آور مردگان بوده است زندگان از آثار زيان
شـان را   كه جسد تا حداكثر زمان ممكن حفـظ شـود، مردگـان    منظور اين

جمجمة مردگـان بعـد از مطالعـه و درمـان مناسـب،      . كردند موميايي مي
اين عقيده وجود داشت كه با انجـام  . شد و نگهداري مي ساخته و پرداخته

اين عمل در سر، نه فقط نيروي افراد زنده، بلكه نيروي ماورايي كه پس از 
در ميان مردمان ابتدايي كساني بـر  . شود آيد، ايجاد مي مرگ به دست مي

ــاور بودنــد كــه حتــي مردگــان در جســم ديگــري كــه    زيســتن «ايــن ب
البتـه چنـين وضـعيتي بـراي همگـان      . گيرد مياست، قرار » غيرجسماني

اعتقـاد  . نبوده و گاهي اوقات فقـط مخصـوص افـراد مشـهور بـوده اسـت      
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. گردنند شان بر مي مشابهي نيز وجود دارد كه مردگان به سوي بازماندگان
كردند از طريـق حمـل    در مواردي مشاهده شده كه بازماندگان تالش مي

بلكه با سـاختن مكـاني كـه داراي يـك     جسد خارج از خانه، نه از راه در، 
  )4(».ورودي موقت بود، بين جسم و روح فاصله ايجاد كنند

  
  هاي ابتداييِ حال حاضر مرگ در دين

  هاي بومي آفريقا دين: الف 
شود، بلكه در عـالم   در اديان آفريقايي انسان با مرگ جسم نابود نمي«

و نياكان و اعتقاد بـه  احترام به ارواح . دهد ديگري به حيات خود ادامه مي
توانند در زندگي بازمانـدگان اثـر بگذارنـد و نيـز دادن      اينكه اين ارواح مي

آنـان بـر ايـن    . هديه و قرباني براي آنها، همه مويـد چنـين بـاوري اسـت    
اعتقادند كه مرگ در ابتدا وجود نداشـته و نياكـان اوليـه بـه آنهـا دچـار       

گفتني است . گ عارض شده استاي  مر شدند، اما بعدها در اثر حادثه نمي
  .اين حادثه در اساطير مختلفي بيان شده است

در . در اساطير آفريقا از جهان مردگان نيـز بسـيار سـخن رفتـه اسـت     
برخي از اين اساطير سخن از زندگي ديگري است كه راه بازگشـت در آن  

در برخي اساطير، جهان مردگان در آسمان و در برخي ديگر . وجود ندارد
  .ير زمين قرار دارددر ز

شناسـي مشـتمل بـر داوري، پـاداش و      در اديان آفريقـا نظـام آخـرت   
تنها در برخي از مناطق و در ميان برخـي از  . شود مجازات، كمتر ديده مي

قبايل، گناهكاران پس از مرگ بايد حساب پس دهند و به مجازات اعمال 
. ح معتقدنـد همچنين برخي از قبايل بـه تناسـخ و انتقـال رو   . خود برسند
  )5(».شود اند كه روح پس از  مرگ به بدن ديگري منتقل مي آنان قايل
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  هاي بومي آمريكا دين: ب 
داننـد، بلكـه آن را    بوميان آمريكا هرگز  مرگ را به معناي نابودي نمي

هاي بسياري دربارة مرگ دارند  آنان  سروده. دانند آغاز زندگي ديگري مي
اين است كه زندگي حقيقي، پـس از مـرگ    كه برخي از آنها نشان دهندة

  .شود آغاز مي
  اگر در اينجا و در يك سرزمين غريبه بميرم،

  اگر در سرزميني كه مربوط به خودم نيست، بميرم، 
  به هرحال، غريو رعد،
  رعد در حال گردش،
  ام خواهد برد،  مرا با خود به خانه

  اگر در اينجا بميرم، باد؛ 
  د،گذر بادي كه از چمنزار مي

  .ام خواهد برد اين باد، مرا به خانه
  باد و رعد و برق، در همه جا يكسان هستند، 

پس، در اين صورت، چه اهميتي دارد كه، من در اينجـا، در سـرزمين   
  غريبه، بميرم؟

برخي . اعتقاد بوميان آمريكا به نوع زندگي آينده، چندان آشكار نيست
و سـرور، و برخـي ديگـر آن را    از بوميان، زندگي آينده را همراه با شـادي  

با اين حال، بسياري از قبايل همـراه مردگـان   . دانند توأم با غم و اندوه مي
هـا   كنند؛ گويا در زنـدگي آينـده بـه ايـن متـاع      خود چيزهايي را دفن مي

كننـد و حتـي اگـر فـرد      گاه نيز حيواناتي را همراه او دفن مـي . نيازمندند
كه اسير شده و يا تعداد زيادي از زنان  باشد، يكي از افراد دشمن را مهمي

همة اين امـور حـاكي از اعتقـاد بـه     . سپارند و كودكان را با او به خاك مي
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  .زندگي ديگري است
اي دربارة اعتقاد به مـرگ و زنـدگي آينـده در ميـان بوميـان       نويسنده
اعتقاد كلي بوميان آمريكا به دنياي ديگري كـه در پـيش   : گويد آمريكا مي
ت به آنها اجازه داده كه مرگ خويش را حاصـل طبيعـي وجـود    روي ماس

اين انديشة اجتناب ناپذير بودن مرگ، در بسـياري  . شناخته و پذيرا شوند
بـه عنـوان مثـال، در    . خـورد  ها و اساطير ايشان بـه چشـم مـي    از داستان

هـاي زمسـتان تـاريكي مطلـق را تجربـه       داستاني از اسكيموها، كه در ماه
كننـد كـه آيـا     اي از بزرگترها بحث مي ي وجود دارد كه عدهكنند، مثال مي

بگـذار مـا   « : گويـد  يكي مي. ها فاني باشند و يا فنا ناپذير بهتر است انسان
در ايـن صـورت   « : كنـد  و ديگري اضافه مـي » بدون نور و روشنايي باشيم

نه، بهتر است « گويد  ، اما سومي مي»توانيم بدون مرگ هم بوده باشيم مي
  !»م روشنايي و هم مرگ داشته باشيمكه ه

در يكي ديگر از اساطير اسكيمويي، خداوند خالق، برگ درختي را بـه  
. شما مثل آن هستيد! اين برگ را ببينيد« : گويد ها نشان داده و مي انسان

افتـد و پوسـيده و ضـايع     وقتي اين برگ از شاخه جدا شده و به زمين مي
  ».ماند ميشود، ديگر چيزي از آن باقي ن مي

اي از اعتقاد اسكيموها به حيات پس از مرگ، در قطعه شعري به  نمونه
آيد كه آنان براي حيات  از اين شعر چنين بر مي. تصوير كشيده شده است

  : پس از مرگ به سه قلمرو  معتقدند
پيوندنـد،   رويم، از آنچه در آن هنگام به وقوع مـي  وقتي دست آخر مي
بيننـد، غالبـا مـرگ را     اما كساني كه خـواب مـي  . حقيقتا كم اطالع داريم

. اند كه درست مثل ايـن بـوده اسـت كـه در حـال زنـدگي هسـتند        ديده
مـا در  . شود بنابراين ما معتقديم كه زندگي در اينجا روي زمين تمام نمي
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رونـد، يكـي    ايم كه مردم پس از مرگ بدان جا مـي  مورد سه محل شنيده
گونـه تـرس و    كـه در آن  هـيچ   سرزمين آسمان، كه محل خـوبي اسـت،  

انـد، تـا    اند كه به آنجا رفته و برگشته مردمان حكيمي بوده. تأسفي نيست
انـد كـه بـه بـازي      كه در آنجـا مردمـي را ديـده   . در مورد آن به ما بگويند

انـد؛ مردمـاني خوشـحال كـه هـيچ كـاري جـز خنديـدن و          مشغول بـوده 
هـا مـي بينـيم،     صورت ستارهآنچه ما از اين پايين به . اند سرگرمي نداشته

هاي محل سكونت مردگـان مـي باشـند؛ كـه در      هاي نوراني دهكده پنجره
  . اند سرزمين آسمان واقع شده

در : هاي ديگر مردگان در زير زمـين وجـود دارنـد    هم چنين سرزمين
با اين تفاوت كـه در روي  . جا اعماق بسيار پايين زمين، در جايي نظير اين

شويد، اما در آن اعماق همه چيز زياد و  رسنگي ميزمين دچار قحطي و گ
هاي عظيم به خراميدن مشـغولند   هاي بسيار  در دسته فراوان است؛ گوزن

اي كـه   و دشتهاي بي پايان وجود دارند، با ميـوه هـاي آبـدار و خوشـمزه    
ها نيز، همه چيز براي مردگان شـادي آور   در آن پايين. بسيار اشتها آورند

  .و مفرح است
ا جايگاه ديگري نيز وجود دارد؛ سـرزمين بيچارگـان، درسـت زيـر     ام 

هاي تنبلي كه در  سطح همين زميني كه روي آن قدم مي زنيم، تمام آدم
هايي كه از خالكوبي  روند و همة زن شكار كردن مهارت نداشته به آنجا مي

  ورزيدند، شدن امتناع مي
زحمت تحمل  به طوري كه براي زيبا شدن حاضر نبودند قدري درد و

كنند؛ آنها در وقت زنده بودن هم فاقد نيروي حيات و زندگي بودند و لـذا  
اكنون، پس از مرگ، بايد روي زانوهاي خود چمباته زننـد، در حـالي كـه    

و در . سرهايشان رو به پايين آويزان بوده و سـاكت و بـدخلق مـي باشـند    
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ود را تبـاه  تنهايي و گرسنگي به سر مي برند؛ زيرا كه زنـدگي دنيـوي خـ   
كنـد   فقط وقتي كه پرنده و يا شاپركي به باالي سرشان پـرواز مـي  . كردند

اي از  كننـد آنهـا را بگيرنـد، هالـه     كنند، وقتي سعي مي سرخود را بلند مي
  )6(».شود گرد و خاك و غبار از گلوهاي خشك ايشان خارج مي

  
  هاي آن سوي آلپ دين: ج 
 ها توتوني )1

اي داشته،  ها جايگاه ويژه انديشة توتونيمرگ و زندگي پس از آن در «
داننـد و معتقـد بودنـد كـه كالبـد مـرده        ها مـي  ها مرگ را آغاز سختي آن

نپوسيده است، ممكن است به شـكل روح خـون آشـام كـه آن را ومپـاير      
همچنين عقيده بر آن بود كه جسـد  . نامند، سبب آزار به زندگان شود مي

مرگ شان از سوي گرگان دوزخ بلعيده هاي نادرست و بدكار پس از  انسان
هـاي   شـدند يـا عقـاب    هايي كه با سر اسب نمايـان مـي   شود و شيطان مي

هـاي نيكـوكردار و    فقـط انسـان  . خورنـد  درند و مـي  ها را مي مردارخوار آن
درســتكار هســتند كــه هرگــاه پــس از مــرگ تقــديس و تجليــل شــوند،  

  .كنند خوشبختي و سعادت آيندگان خود را فراهم مي
ها در گورهـاي   آنها دربارة زندگي پس از مرگ عقيده داشتند كه مرده

خود همچنان زنده هستند و در طول نـه شـبانه روز مسـير دوزخ را مـي     
نشـينند   هاي آن مي پيمايند، در آن جا تاالر بزرگي است كه بر روي تخت

جايگاه جنگجويـان و پهلوانـان نـزد    . نوشند و يك نوع آبجو به نام ميد مي
اسـت كـه در قصـر آسـماني اوديـن      ) والهاال(ايان و تاالر جهان آخرت خد

هـا در آن جـا بـا اغذيـة گـوارايي از گوشـت خـوك         آن. قـرار دارد ) ادين(
شوند و پس از آن در فضاي خارج تاالر براي ابراز هنرمندي و  پذيرايي مي
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  )7(».پهلواني با يكديگر به پيكار و همĤوردي مي پردازند
 
 اسالوها)2

كه بـراي شـيطان يـا اهـريمن بـه كـار       ) مكروه و ناپسند( اژه بسو و« 
كنايـه از وجـود لطيفـي    ) روح يا نفـس ( اند، يا واژة دوچو يا دوشا  برده مي

ايـن  . رود هـا بيـرون مـي    است در جانداران كه پس از مـرگ از كالبـد آن  
دهد كه اسالوها به وجود خـدا و زنـدگي پـس از مـرگ،      واژگان نشان مي

  )8(.اند هاي آن روزگار معتقد بوده گر انسانهمچون دي
 

  هاي خاموش مرگ از نظر دين
  هاي سرزمين بين النهرين دين) الف

 دين سومر)1

اين كـار  . كرده اند مردم سومر همراه مردگان خود اشيايي را دفن مي«
در . انـد  حكايت از اين دارد كه آنان به حيات پـس از مـرگ معتقـد بـوده    

در واقع اين . س از مرگ پر از غم و سختي بوده استاعتقاد آنان زندگي پ
هـا پـس از مـرگ بـدانجا      منزلگاه دوزخي كه انسان. منزلگاه دوزخي است

، واقع شده و سرزمين بـي  »مغاك«كنند، در زيرزمين، فراسوي  هبوط مي
اي كه هركه بدان وارد شود، راه بازگشتي براي  خانه« بازگشت نام دارد، يا 

گانه است، ديگر  در قلمروي كه محصور به ديوارهاي هفت ».او نخواهد بود
تواند وجود داشته باشد؟ براي ورود به آن، انسان  چه اميدي براي گريز مي

بايد به ترتيب از هفت دروازه گـذر كنـد و در هـر دروازه، بخشـي از تـن      
شـد،   چـون واپسـين دروازه پشـت سـرش بسـته مـي      . پوشش را در آورد

. ديـد  ها زنداني مـي  و براي هميشه در منزلگاه سايهشخصي خود را برهنه 
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آيد كه وضعيت همه مردگـان در آن عـالم    البته از برخي از اساطير بر مي
يكسان نيست و اگر اكثر آنان در رنج هستند، برخـي نيـز از نعمـت و آب    

  )9(».كنند تازه استفاده مي
  

  دفن مردگان از نظر دين سومر
هاي منـزل   تعلّقات او را در يكي از اتاقسومريان همراه با بدن همه م«

اند، زيرا اعتقـاد داشـتند در دنيـاي تاريـك      كرده در مكان خاصي دفن مي
  )10(».آيد مردگان اين وسايل به كار او مي

 دين بابل)2

اند، اما تصوير آنهـا از آن،   بابليان به حيات پس از مرگ اعتقاد داشته«
در آن حسابرسي و نظام پاداش و يك زندگي همراه با درد و رنج بوده كه 

  )11(».شود مجازات ديده نمي
 دين آشور)3

آشوريان به حيات پس از مرگ اعتقاد داشتند، امـا بـه حسابرسـي و    «
شود همين امـر باعـث    گاه گفته مي. نظام پاداش و مجازات معتقد نبودند

  )12(».بي رحمي و اعمال فجيع آنان بوده است
  

  النهرين ن بينهاي سرزمي دوزخ از نظر دين
كننـد،   ترين نصوص ادبي جهان كه دربارة دوزخ صـحبت مـي   قديمي«

. هستند كه مربوط به دوهزار سال قبل از ميالد است] بابلي[ انواع اكاديه 
اين الواح گفتگوي بين گيلگمش و رفيقش انكيدو كه روحش از دوزخ باال 

ر جاي تـاريكي  انگيز، ارواح د در اين حماسة حزن. كند آمده را حكايت مي
شود  شوند و در اين حال انكيدو ظاهر مي كه پر از گرد و غبار است گم مي
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جسم را كه با شادي و سرور لمس كردي، پر از گرد و خاك « : گويد و مي
در اينجا نيز دوزخ، در نگاه اول، مكـاني عمـومي بـراي همـة     » .شده است

د، امـا اگـر   هـاي ابتـدايي چنـين بـو     مردم است؛ همان طور كه در تمـدن 
تر از  گيريم كه بعضي از ارواح، بدبخت تر به مسأله بنگريم، نتيجه مي دقيق

هـاي هـالك شـدگان، كسـاني      نخسـتين نمونـه  : بقيه هستند، براي مثال
اند و يا كسـاني كـه در جنـگ     اي دچار شده هستند كه به حوادث كشنده

شـته  اند و يا كساني كه برايشـان ممكـن نشـده كـه قبـولي دا      كشته شده
اند تـا بـه قبرشـان تـوجهي داشـته       باشند، و يا كساني كه فرزندي نداشته

انـد يـا    باشد يا غرق شدگان يا زناني كـه در هنگـام زايمـان جـان باختـه     
اند يا زنان زناكاري كـه بـه سـبب امراضـي      دوشيزگاني كه در جواني مرده

  .اند درگذشته
گيرنـد، امـا    ها هالك شده در معرض  عذاب قـرار نمـي   پس اين نمونه

كند  چون نفوسي خشمناك و ناراضي هستند، ناراحتي آنان ادامه پيدا مي
رسـانند  و گـاهي    شده و بـه همـديگر آزار مـي    تا اينكه شرور و كينه توز 

گردند و زندگي را بـر زنـدگان تلـخ و نـاگوار      ها به دنيا باز مي بعضي از آن
در آن محافظـت   ها در جمعي كـه بـه شـدت    به اين ترتيب، آن. سازند مي
تواند از آن فرار كند، جالّد خودشـان هسـتند و    شوند و هيچ كس نمي مي

اي  چـاره  عذاب دوزخ عذابي بالفعل است، زيرا حالت اين موجودات مثل بي
اش گرفتار شـده و دسـتش از همـه جـا      است كه گويي در زندگي دنيايي

قرار گرفتـه  كوتاه گرديده است و در معرض حوادث ناگوار و امراض و فقر 
اين نتيجة عدالت ثابتي اسـت كـه عبـارت اسـت  از عـذابهايي كـه       . است

  .كنند ها را در نتيجة گناهان مخفي، نازل مي خدايان ، آن
در بعضي از الواح جادوگران أكادي آمده است كسـاني كـه بـه شـدن     
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شـان   هـا را از سـبب بـدبختي    روند تا آن گو مي شوند، پيش غيب مبتال مي
هـاي اعترافـات    هاي مفصلي كه شبيه مطالب كتاب و به جوابمطلع شازد 

ها خطاي خاص و همچنين  گو ده غيب. دهند مسيحيت است، گوش فرامي
هـا شـبيه    آورد كه بعضي از آن ضايع كردن حقوق عمومي را به يادش مي

قبل از مـيالد   1750كه تاريخش به » شرايع حمورابي« مطالبي است كه 
آيـا سـخن   «: ره كرده اسـت؛ مـواردي از ايـن قبيـل    گردد، بدان اشا بر مي

ارزشي گفته است كه باعث فتنه و آشوب شده باشد؟ آيـا كـم فروشـي     بي
كرده است؟ آيا مال حرامي را اخـتالس كـرده؟ آيـا مرزهـاي زميـنش بـا       

اش را به منزل همسـايه سـرازير    همسايه را تغيير داده است؟ آيا آب خانه
جاوز نموده است؟ آيا خون كسي را ريخته كرده است؟ آيا به زن ديگري ت

برده، تخفيف نداده  دستي رنج مي است؟ آيا گرفتاري انساني را كه از تنگ
اش دور كرده است؟ آيا كانون گـرم   است؟ آيا شخص صالحي را از خانواده

اي را متالشي كرده است؟ آيا از دستورات سلطان سرپيچي كـرده   خانواده
نبوده است؟ آيـا در مسـير شـر و بـدي گـام       است؟ آيا قلب و زبانش يكي

برداشته است؟ آيا از حدود عدالت تجاوز كرده است؟ آيا عمل غير صالحي 
  را مرتكب شده است؟ 

هركسي كه : كه اي حاكم است و آن اين در وراي اين استنطاق، انديشه
كند مخالفـت ورزد، در واقـع،    با قانون اجتماعي كه پادشاه آن را وضع مي

ويني الهي را به تمسخر گرفته است، لذا در دنيا به قصاص مبـتال  نظام تك
را تا پـس از مـرگ، بـا دچـار شـدن بـه سرنوشـت         شود كه عواقب آن مي

مـن  « : گويـد  در همين رابطه، سرودي بابلي مـي . كند دردناكي تحمل مي
  »كارم، پس مريضم گناه

رار توانست گناهان را مـورد شناسـايي و مغفـرت قـ     گو نمي و اگر غيب
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دهد، در اين صورت، خطاكار بـدبخت در معـرض محاكمـه و بازخواسـت     
  .گرفت نهايي قرار مي

انـد،   هاي آكادي و سومري كه در عصر واحـدي بـوده   بعضي از افسانه 
دهند كـه ارواح در هنگـام مـرگ بـا درخشـندگي تمـام، جلـوي         خبر مي

ها عشتار  خداي سومريان كه نزد اكادي» اينانا« شدند و  خدايان حاضر مي
خواهد به ديدار دوزخ كه خواهرش ارشكيگال بر  شود، وقتي مي ناميده مي

كند برود، بايد از هفت در بگذرد كه جلوي هر دري يكـي   آن حكومت مي
رسد  شود و در نهايت، برهنه و عريان به دوزخ مي هايش كنده مي از لباس

ي گـردد،  افتد، چيزي نيست كه باعث شادمان و آنچه چشمهايش بر آن مي
هاي خشكيده و بد بـو   ورند و از لجن زيرا اهل دوزخ در گرد و خاك غوطه

كنند،  بينند و در تاريكي محض زندگي مي هيچ نوري نمي. كنند تغذيه مي
پوشانند و به مـرور زمـان در و قفـل     مثل پرندگان با بالهايشان خود را مي

ستند گل رقيـق  ارواحي كه بالدار ه. شود دوزخ پوشيده از خاك و گرد مي
خورند و هيچ اميدي به فرار ندارند؛ زيرا هفت ديـوار ضـخيم، دوزخ را    مي

  .احاطه كرده است
دهد و در حماسة اميـد   ها، ما را از دوزخ ترسناك بيم مي عصر آشوري

در هشت قرن قبل از ميالد آمده كه مملكت ارشكيگال به خـاطر  » كوما«
اي كـه از   بود؛ مسـخ شـده   وجود مسخ شدة خدايان، بسيار ترسناك شده

تركيب انسان و حيوان به وجود آمده و اين كنايه از قهقـراي زنـدگاني در   
كاريهاي رو بـه   جهان ديگر است و ممكن است اين عقايد مرتبط با خالف

  )13(.رشدي باشد كه در اخالق قضّات و جنگجويان وجود داشته است
  دين مصر) ب

بقاي پس از مرگ وجـود دارد،  اگرچه در دين مصريان قديم عقيده به 
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گونـه   براي روشـن سـاختن ايـن   . آيد ولي گاهي تاريك و مبهم به نظر مي
  :تصورات بايد به ذكر اصول زير پرداخت

انسان زنده در حالي كه يك فرد است، داراي يك جسـم، يـك سـايه،    
است كـه در  ) گا(يك تصوير، يك نام، يك روح و يك جفت يا همزاد بنام 

جسـد را نبايـد قطعـه    . مرگ نقش مهمي را به عهـده دارد زندگي پس از 
از . قطعه و ناقص كرد، بلكه الزم است از آن مراقبت و محافظت بعمل آيد

گذارند؛ صورتش به طرف منزل  عصر نئوليتيك مرده را در مقبره امانت مي
گرفت تا بتواند اوالد و كسان خود را تماشا كند، دسـت غالبـا بـه     قرار مي

هاي گندم در اطـراف سـرش    گرفت و مقداري از دانه رار ميسمت دهان ق
  .ريختند مي

كردنـد،   را موميايي مـي  پس از مرگ جسد را خالي و خشك كرده، آن
. گذاشـتند  سپس آن را در بناي مجلل آرامگاه كه خانة ابـدي اسـت، مـي   

چون تصوير آن معـادل حقيقـت   . اهرام، مرقد فراعنة امپراطوري قديم بود
مرده . كردند اش در قبر تضمين مي مرده را با گذاردن مجسمهبود، زندگي 

كافي نيست پس از مرگ زندگي را از سر گيرد، بلكـه بايـد در آن جهـان    
دانسـتند و آن را بـه شـكل     مصـريان روح را جاويـد مـي   . خوشبخت باشد

شد كه  تشييع جنازه با نمايش تأثرآوري انجام مي. دادند اي نشان مي پرنده
حق زندگي جاويدان براي كسـاني  . مرده برخود شيطان بود نشان پيروزي

شـده و   وجود داشت كه در محكمة خداي بزرگ مردگان اوزيريس حاضر 
  )14(».گناهي خود را ثابت كنند و تبرئه شوند بي
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  در محكمة اوزيريس 
روح مرده پس از گذشـتن از مراحـل سـخت و خطرنـاك در پيشـگاه      

  :گويد زرگ چنين  مياوزيريس حاضر شده و به داور ب
  !آوري اي آنكه گذشت بال زمانه را به شتاب مي« 

  !هاي زندگي جاي داري و اي آنكه در تمام نهانگاه
  !داني آيد مي و حساب هر كلمه را كه از دهانم بر مي

  از مني كه فرزند توام شرم داري،
  و قلب تو لبريز از اندوه و شرمساري است،

  ام مايه اندوه است، ب شدهچه، گناهاني كه در جهان مرتك
  .ام و از روي غرور پيوسته در بدي و نافرماني بوده

  با من از در صلح و صفا در آي، 
  !و مانعي را كه ميان ماست از ميان بردار 

  فرمان بده كه همة گناهان من زدوده شود،
  !و فراموش شده در چپ و راست تو بريزد

بـر قلـب مـن مسـتولي      آري همة بديهاي مرا محو  كن و عاري را كه
  !است محو كن

  .تا من و تو از اين لحظه در صلح و صفا باشيم
نامـه منفـي زيـر بايـد در      ، اعتـراف »مردگـان «بنا به مندرجات كتاب 
  .محكمه اوزيريس ايراد شود

ام،  ام، موجب بدبختي آيندگان نشـده  من به هيچ انساني خيانت نكرده
ام،  ام، بد نكـرده  بد آميزش نداشتهام، با  در خانه حقيقت رفتار زشت نكرده

ام، كار  چون رئيس بودم هرگز كسي را بيش از وظيفه مجبور به كار نكرده
من ترس و فقر و رنج و بدبختي در بر نداشته است، آنچـه خـدايان را بـد    
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ام ارباب با غـالم بـدرفتاري كنـد و هرگـز      ام، هرگز موجب نشده آيد نكرده
ام،  ام، هرگـز نكشـته   ز كسـي را نگريانـده  ام، هرگـ  كسي را گرسنه نساخته

ام،  ام، به هـيچ كـس دروغ نگفتـه    هرگز خائنانه دستور قتل كسي را نداده
ام، ذات مخصـوص خـدايان را تحقيـر     هرگز آذوقه معابـد را غـارت نكـرده   

ام، مرتكـب   ام، هرگـز زنـا نكـرده    ام، قالب و نوار موميايي را ندزديـده  نكرده
ام و  ام، آذوقه را كم نداده حانيون مذهبي نشدهاعمال شرمگين نسبت به رو

ام، سـنگ تـرازو را    ام، هرگز وزنه ترازو را فشـار نـداده   گران قيمت نگزارده
ام،  ام، هرگز شير را از دهان بچة شيرخوار دور نكرده وسيلة قاچاق نساخته

ام، پرنـدگان خـدايان را بـا دام     چارپايان را در چراگاه قتل و غارت نكـرده 
ام،  ام، آب را هنگام طغيـان برنگردانـده   ام، ماهي مرده را صيد نكرده هنگرفت

ام، هـداياي   ام، هيچ گاه وسيله بد معـابر نبـوده   مسير قنات را عوض نكرده
ام، در ميان خدا  ام، چارپايان را از زمين خدا نرانده خدايان را خيانت نكرده

  ... .، پاك، ام، من پاك هستم، پاك و مردم سد و مانع ايجاد نكرده
امروز كه روز حساب است، اين مرحوم را به خود راه بدهيد ! اي قضات

كه گرد گناهي نكشته، دروغ نگفته، بدي را نداند كه چيست، در زندگي و 
گزارد، كردة او بر سر زبانهاي مـردم   معاش جانب حق و انصاف را فرو نمي

تشـنگان را  و موجب رضـايت خـدايان اسـت، او گرسـنگان را نـان داده و      
سيرآب نموده، برهنگان را پوشانده، در راه خدا قرباني كرده و به مردگـان  

  )15(».غذا رسانيده، دهانش پاك و هر دو دستش نيز پاك است
  

  راز موميائي مردگان
باور مصريان بر اين بود كه اگر جسـد مـرده را نگهـداري كننـد، روح     

كار ابتدا محتواي جسـد را  براي اين . گردد مرده دوباره به آن جسد باز مي
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كردند و سپس جسد را در محلول نمك نهاده و انـدكي بعـد در    خالي مي
. كردنـد  پيچيدند و در آفتاب خشك مي هاي سفيد موميائي شده مي پارچه

البته اين كار خرج زيادي داشت، لذا كساني كه داراي قدرت مالي بودنـد،  
  )16(».كردند اقدام به اين كار مي

اوسـت كـه   . ده داشتند كـه آتـور خـداي مردگـان اسـت     مصريان عقي
اگر ميـت در حـال حيـات بـرخالف خواسـتة      . كند مردگان را محاكمه مي

خدايان رفتار كرده باشد، مورد خشم و غضب آتور قـرار خواهـد گرفـت و    
عـذاب آتـور   . اگر خدايان از او راضي باشند، آتور نيـز راضـي خواهـد بـود    

ــت   ــتناكي برمي ــول وحش ــردن غ ــار را   مســلط ك ــت گناهك ــه مي ــود ك ب
  )17(».خورد مي

ها به زندگي پس از مرگ در روزگاران قديم موجب  باور ديرين مصري
ها دقت زيادي داشته و نسبت به فراهم  شده بود تا آنها در ساختن آرامگاه

آنهـا عقيـده داشـتند    . كردن لوازم زندگي پـس از مـرگ حسـاس باشـند    
ب و بد هستند، به سـمت سـتارگان   هاي مردگان كه برخي از آنها خو روح

در ميان تمامي مراقبين انسان، خـداي قبيلـه يـا خـداي     . كنند  پرواز مي
شهرش  بود كه در اين جهـان و جهـان پـس از مـرگ بـه او كمـك مـي        

  )18(».كرد
مصريان قديم به حيات پس از مرگ، جاودانگي روح، حسابرسي پـس  

آنان بر اين باور بودند كـه   .از مرگ و نظام  پاداش و مجازات معتقد بودند
رود و در آنجـا در   روح همراه بدن و همزاد خود به حضـور اوزيـريس مـي   

اگر او بتواند از حسابرسي موفـق بيـرون   . شود ترازوي روح او سنجيده مي
شـود و تـا    آيد، به بهشت جاويدان پر نعمت كه در آسمان است، برده مـي 

اگر گناهان فرد زياد باشد، تا ابد . دهد ابد در آنجا به زندگي خود ادامه مي
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شود، اما اگر فـرد   ماند و يا خوراك درندگان مي گرسنه و تشنه در گور مي
شود،  ناپاك بود و گناهان او چندان زياد نبود، به او فرصتي دوباره داده مي

آيد و سـپس در   بدين گونه كه روح او در بدن حيواني بار ديگر به دنيا مي
كاهنـان مصـر قـديم طومارهـايي را     . شود آزمايش مي پايان زندگي دوباره

مشتمل بر رموز، ادعيه، اذكار، طلسمات و نيز تصاوير خاص كه به ادعـاي  
توانست راهنماي مردگان براي موفقيت در پيشگاه اوزيرس باشد،  آنان مي

. فروختند، تا همراه مردگان خود دفن كننـد   تهيه كرده آن را به مردم مي
  )19(».شد مردگان خوانده مي اين طومار كتاب

هـا آن   مصريان براي هر كسي سه وجود و پيكر قائل بودند و بـراي آن 
اند كه مسأله به صورت پيچيـده و مشـكلي    قدر فروع و حواشي قائل شده

  .درآمده است
جسد خاكي است كه بايستي بعد از مرگ موميائي شود و ادعيـه  : اول

ن مقابر بسيار معظّم كـه بـه شـكل    و ترتيالت خاصي بر آن بخوانند و درو
  . هرم ساخته شده، بسپارند

گفتنـد، كـه    مـي )   ka(قالب مثالي و يا ظلّي است كه ان را كـا  : دوم
. گوينـد  زاد مـي  عين صورت انسان است و شبيه است به آنچه در ايران هم

براي آن كه اين روح مثالي به سهولت بتواند به بدن بـازگردد بايسـتي در   
هاي كوچك  مرده  انواع اغذيه و مشروبات و هم چنين مجسمهكنار نعش 

در جنـب  . بگذارند كه در هنگام رجعت روح كا به خدمت او قيـام نماينـد  
هـا و   جسد هر ميت مجموعه كتاب مانندي مشتمل بـر ادعيـه و مناجـات   

  . نهادند تا در هر موقع بتواند ميت آن را تالوت كند ترتيالت مي
گوينـد و آن    (ba)روان علوي است كه آن را بـا  روح جاوداني و: سوم

) بهشت جاويدان( تواند در چمن اوزيريس  هميشه حي و باقي است و مي
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او را در تصاوير معابد و مقابر باستاني به صورت مرغـي برفـراز   . زنده بماند
  )20(».اند كه دو بال خود را از دوطرف گسترده است قلب انسان نشان داده

  
  ها دوزخ مصري

اي براي سرنوشت روح قائل بودنـد كـه بـه     العاده ها اهميت فوق مصري
روح، پـس از مـرگ بـه سـفري     . شكل مزدوج نزد هر انسـاني وجـود دارد  

شود، اقدام  اش بر تابوت ميت ترسيم مي طوالني در مناطق ناآشنا كه نقشه
اش  رسد كه روش دقيق برگـزاري  اش مي كند، سپس به محل محاكمه مي

لوح اعمال شر در تـابوت  . هاي ديواري نشان داده شده است وحهبارها در ل
شده و مخصوص اجتماعي بوده است كه اعمال صـالح بيشـتر در    گذاشته 

گرو احترام به قوانين زراعتي بوده است؛ همانند آبياري و مرزبندي امالك 
اي از آن  و وظايف بوده نسبت به موال و عبادت خدايان و امـوات كـه پـاره   

  :ستچنين ا
ام،  اي را نترسـانده  ام، زن بيوه هيچ غشّي را عليه انسان مرتكب نشده« 

تر از  اي دروغ نگفتم، ايمان فاسدي ندارم، به هيچ كارگري بيش در محكمه
ام،  ام، بـي فايـده و سـربار ديگـران نبـوده      اش تحميل نكرده وظايف روزانه

ات را مسـخره  ام، هـيچ يـك از مقدسـ    هيچگاه وقتم را به بطالت نگذرانده
ام، هيچ گاه كسي را گرسنه نگه نداشتم و كسي را نگريانده و كسي  نكرده

ام، زنان كسي را غصب  هاي اموات و وسايلشان را ندزديده كفن. ام را نكشته
ام و مجـراي قنـاتي را مسـدود     اي نگرفتـه  شير را از دهـان بچـه  . ام نكرده
  ».ام نكرده
ميت در مقابل چهل و دو قاضـي  مقصود از قرائت اين متن به وسيلة «

كند  در محكمه اوزيريس چيست؟ بعد از آن كه آنوبيس قلبش را وزن مي
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  .كند نتيجه را قرائت مي) الهة آداب و علوم و زمان(و توت 
كـه عقـل    نظرية علماي مصر دربارة اين امور جمع آوري نشده، االّ اين

يني است كه در كند كه اين امر متعلق به مراسم تطهير د چنين حكم مي
  .گرفته است قالب عزم و اراده براي طرد انواع شرور، صورت مي

اند اين است كـه بـه    سرنوشت امواتي كه كامال مطيع سلطان شر بوده
» امـوات  « در نتيجه، به اين هالك شـدگان  . شوند مرگ ديگري دچار مي

ظهـور  «رونـد   گويند و در مقابل به كساني كه به مملكت اوزيريس مي مي
البته سرانجام كسـاني كـه بـه مـرگ دوم مبـتال      . شود گفته مي» يافتگان

شوند نامعلوم است، ولي غالبا چنين است كه اشرار به جاهـاي تنـگ و    مي
در آن جا بـول  . شوند فرسايي است برده مي تاريك كه داراي بدي و طاقت

روند تـا معلـوم شـود     خورند و روي سرشان راه مي و غائط خودشان را مي
  .اند كرده ها بر خالف  نظم جهاني عمل مي اين

شـوند كـه شـخص را در     هالك شدگان، اكثرا به عذاب هايي دچار مي
اجـزاي بـدنش در ديـگ بنـدگي     . هم شكسته و بـه نـابودي مـي كشـاند    

كشـد او را   هاي آتش كه از دهانشان زبانه مـي  ها با شعله جوشد و افعي مي
شود، و عـدة ديگـري بـه     مي سوزانند و سپس در دريايي از آتش پرت مي

اي كـه بـدنش مثـل شـير و سـرش مثـل        وسيلة ميت، حيوان مسخ شده
اين حيوان با درنـدگي تمـام اجـزاي خـود     . شوند تمساح است، دريده مي

تمـام ايـن   . اش شود، بـه جسـدش و بـه روحـش و بـه سـايه       حمله ور مي
. پيوندد يكه در زير زمين واقع شده، به وقوع م» آباده«ها در ناحية   عذاب

هـا ايجـاد    ها همشيگي نيستند، زيرا منظـور از ايـن عـذاب    بنابراين، عذاب
ترس و عبرت آموزي دائمي نيست، بلكه منظور نابود كردن كساني اسـت  

هايشان به نظام  اند و با دخالت كه در جهان هستي هرج و مرج ايجاد كرده
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  )21(».اند اجتماعي و جهان مادي ضربه زده
  
  باستان دين يونان ) ج
يونانيان باستان به جهاني به نـام جهـان زيـرزمين قايـل بودنـد كـه        

روح مـرده پـس از طـي مراحلـي، بـه      . خداياني مخصوص به خود داشـت 
پـس از آن ،  . شـد  رفت و در آنجـا حسابرسـي مـي    پيشگاه خداي داور مي

گرفتند و بدكاران نيز در  نيكوكاران به سعادت رسيده، در بهشت جاي مي
گفتني اسـت خـداياني چنـد نيـز     . شدند خ افتاده، دچار عذاب ميقعر دوز

  )22( ».مسئول امور اين جهان بوده، هريك وظيفة خاصي داشتند
مالـك بهشـت و   » مينـوس «خداوند مردگان و » پلوتون«يا » هادش«

  )23(».خداي آتش و آتشفشان و آهنگران بودند» هفائيستوس«دوزخ و 
  
  دين امپراتوري روم ) د

به حيات پس از مرگ، حسابرسـي و نظـام پـاداش و مجـازات     روميان 
سرگذشت روح پس از مرگ نزد روميان مانند باور يونانيـان  . معتقد بودند

آنان معتقد بودند كه روح ابتدا . گرفت بود و از اساطير آنان سرچشمه  مي
شـود و در آنجـا    به جهان زير زمين و به پيشگاه خداي آن جهان برده مي

رسي اگـر نيكوكـار بـود، بـه كشـتزارهاي بهشـتي و جزيـره        پس از حساب
  )24(.شود رود و اگر بدكار بود، به دوزخ برده مي خجستگان مي

  
  مراسم ديني مربوط به مراحل زندگي دين امپراتوري روم 

تشييع جنازه در ميان روميان بسيار مفصل و همراه بـا آدابـي خـاص    
لي بعدها اين رسم منسوخ شـد و  آنان ابتدا جنازه را مي سوزانيدند، و. بود
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در هر دو صورت، آنـان بقايـاي   . سپردند به جاي آن، جنازه را به خاك مي
ايـن محـل بعـدها بـه معبـدي تبـديل       . مرده را گور خانه اي مي نهادنـد 

شد، تا كه بازماندگان هدايايي را كه معموال خوراكي بود به روح مـرده   مي
  )25(».پيشكش كنند

  
  اي قديم قارة آمريكاه هاي تمدن دين) ه
  دين تمدن آزتك) 1
اين اقوام به حيات پس از مرگ، حسابرسي و نظام پاداش و مجـازات  «

هاي بدكار و شرير در  آنان معتقد بودند كه پس از مرگ انسان. قايل بودند
دهند و  مكاني كه در آن ظلمت ابدي است، كفارة گناهان خود را پس مي

جنگجويـاني كـه در   . رسـند  داش خـود مـي  طور نيكوكاران نيز به پا همين
شـوند،   شوند و كساني كه در مراسـم عبـادي قربـاني مـي     جنگ كشته مي

ــت      ــة نعم ــا از هم ــده، در آن ج ــل ش ــت منتق ــه بهش ــتقيمأ ب ــا  مس ه
  )26(».برخوردارند

  
  شعاير و آداب ديني تمدن آزتك

آنها بدن : آنان براي تجهيز و تدفين بدن مرده مراسم خاصي داشتند«
النوعي مي پوشانيدند كـه حرفـة شـخص بـا او      را با لباس همان ربمرده 

پس از آن جسد را در قطعاتي از كاغذ كه مشتمل بـر  . ارتباط داشته است
پيچيدند تا از شرّ شيطان در امان باشـد و سـپس آن را    طلسمات بود، مي

اگر شخص متوفي ثروتمند بود، تعداد زيادي از غالمـان او را  . سوزاندند مي
  )27(».كردند، تا همراه او باشند باني ميقر
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  : (Inca)دين تمدن اينكا  ) 2
همـين امـر   . در ميان اين قوم پرستش نياكـان معمـول  بـوده اسـت    «

داللت بر اين دارد كه آنان بـه بقـاي روح و حيـات پـس از مـرگ اعتقـاد       
  )28(».اند داشته
  

  هاي آريايي مرگ از نظر دين
  آيين هندوئيسم) الف

هاي ديگر معتقد است كه زندگي بشر  دويي، مانند تمام آيينآيين هن«
روح فناپذير بشر حتـي بعـد از مـرگ    . شود اش تمام نمي با مرگ جسماني

بر اساس ايمـان هنـدو، روح   . دهد جسماني او نيز به حيات خود ادامه مي
پس از مرگ بدن كنوني بر حسب اعمال گذشـته خـود، بـه بـدن جديـد      

وح براي تولد مجدد از بدن قـديمي بـه بـدن تـازه     ر. شود ديگري وارد مي
درسـت  « : در اين باره چنين اسـت » گيتا«عبارت معروف . يابد انتقال مي

آورد و جامه تازه بـر   هاي كهنه خود را بيرون مي طور كه آدمي جامه همان
هـاي كهنـه را بـه دور افكنـده و      كند، ارواح تجسد يافته نيـز بـدن   تن مي

هاي بسـيار   نظرية تولد دوباره، واقعاً از ويژگي» .ابندي هاي جديدي مي بدن
مفهوم تولد دوبـاره در ديـن هنـدويي اساسـاً بـا      . مهم دين هندويي است

به اين معناست » كارما«اعتقاد به . پيوند تنگاتنگ دارد» كارما«عقيده به 
در واقـع هـركس بايـد    . كنـد  كه هركس هرچه مي كارد همان را درو مـي 

كند، ببيند اگر كسي نتايج اعمـال خـود را در ايـن     عمل مينتايج آنچه را 
زندگي بدست نياورد، بايد در زندگي پس از مـرگ منتظـر نتـايج اعمـال     

  .خود باشد
بنابراين تولد دوباره نتيجة اعمال زندگي گذشته فرد است، نتايجي كه 
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تا زمـاني كـه فـرد ثمـرات     . ها نبوده است در آن زندگي قادر به تحمل آن
خود را به تمامي دريافت نكرده باشد، بايد در زنجيرة بي وقفة تولد  اعمال

آورند كه  ، سمسكاراهايي را به وجود مي»كارما« . و تولد دوباره اسير باشد
روح همراه بـا همـة سمسـكاراها و    . شوند روح تولد دوباره بيابد موجب مي

دد چگـونگي تولـد مجـ   . شود كارهاي گذشتة خود به بدن ديگري وارد مي
مشروط به ماهيت اعمالي است كه شخص در زندگي گذشته خـود انجـام   

تبيين زندگي خوشي يا ناخوشي كه فرد در حيات كنوني خود . داده است
از آن برخوردار است، بايد براساس  اعمال خوب يا بدي استوار باشد كه او 

 . در زندگي پيشين خود انجام داده است

گيري در  گ كه ما آن را به طور چشمعقيده به داوري نهايي پس از مر
در آنجـا  . آمـده اسـت  » ها برهمنه« يابيم، نخستين بار در  اديان سامي مي

شوند و افراد به تناسب  شود كه اعمال بشر در ترازو سنجيده مي اشاره مي
در حضور . شوند سنگيني اعمال نيك يا بدشان پاداش داده يا مجازات مي

. شـوند  مومنان از غير مومنان جدا مـي ) انخداي سرزمين مردگ( » ياما« 
  )29( ».شوند افراد مومن به بهشت و گروه دوم به دوزخ روانه مي

  
  سرنوشت بشر  در آيين هندوئيسم

« مطابق آيين هندوئي سرنوشت بشر به طور كلي همان رسيدن بـه  «
اگرچه عقيده به بهشت و دوزخ بـه عنـوان منزلگـاه نهـايي     . است» موكشا

انسان از دور تولد و » موكشا«با رسيدن . شود از آن حذف نمي آدمي تماماً
به معنـي  » موكشا«. رسد مرگ رهايي يافته و به مرتبة روحاني محض مي

بردگي و . يا اسارت قرار دارد» بانوهان«رهايي يا آزادي است كه در مقابل 
اسارت همان زنداني بودن در چرخة دائمي تولد و مرگ اسـت و بنـابراين   

www.takbook.com



 مرگ چيسـت؟/  36

  .نامند ي از اين دور و تسلسل را رهايي ميآزاد
چنـان اسـت كـه    » موكشـا «شود كه ماهيـت يـا مقـام     غالباً گفته مي

در ذات خود از موقعيتي » موكشا«. توان آن را به هيچ زباني بيان كرد نمي
يگانه و منحصر به فرد برخوردار اسـت و تنهـا از طريـق تجربـه مسـتقيم      

يل به زندگي روحاني، ابدي، فناناپذير و ن» موكشا«. توان آن را شناخت مي
  .آزاد است

بنابر اعتقاد هندوئي، هر فردي در كنه وجود خود از روحـي برخـوردار   
روح بالقوه از تمام جهات كامـل، و  . اي الهي در اوست است كه بسان بارقه

اينكه روح واقعيت و ماهيت الهـي واقعـي   . آزاد از هر نوع محدوديتي است
شود، ناشي از جهل است اما زماني كه  دهد و مقيد مي ميخود را از دست 

شود، بار ديگر روح ماهيت حقيقي خود را  رهايي از قيود دنيوي حاصل مي
شود، به عقيـده برخـي كمـال،     درك كرده، به كمال ذات خويش نايل مي

  . همانا رسيدن به عدم تناهي است
خداونـد  روح خودي پس از رهايي، از لحـاظ طبيعـت شـبيه و ماننـد     

در ديـن هنـدويي   . شود و در قرب ابدي و اتحاد با او به سـر مـي بـرد    مي
آزادي به معناي خالصي از تمام قيود دنيوي و مخصوصأ رهـايي از دايـره   

يعنـي آزادي  » جيران مـوكتي «دين هندويي معتقد به . تولد و مرگ است
اي كه فـرد هـواي نفـس را رهـا سـاخت، يعنـي از        لحظه. از زندگي است

خود را رهانيد، حتي عليرغم حضورش با » نيشكاما«گونه جاذبه دنيايي هر
جسم مادي در اين عالم، او به راستي به انساني از عالم ديگر يعنـي عـالم   

بلكه به . آزادي به معني رهايي از تن نيست. شود روحاني مبدل و آزاد مي
  )30(».معني رهايي از اميال و هواي نفس است
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  ئيسمتدفين در دين هندو
. طبق قوانين هندو، هندوان بايد مردگـان خـود را بـا آتـش بسـوزانند     
  :قوانين، مقررات و عقايد هندوها براساس مقاصد چهارگانه عبارت است از

 .كه همان كامروايي و طلب لذايذ جسماني است: كامه)1

 .باشد كه مراد از آن وظايف افراد نسبت به امور جهان مي: ارتهه)2

 ناي شريعت و اخالق و رفتار دينيبه مع: دهرمه)3

به معناي هدف غـايي انسـان و آن عبـارت از نجـات روح و     : مكشر)4
هـاي زنـدگي    رسيدن آن به مرتبـة كمـال از طريـق نفـي تمـام بـدبختي      

  )31(».است
 

 :در هندوئيسم در راستاي مقصد چهارم دو عقيده وجود دارد

هنـدوها بـر   . باشد كه معناي آن انتقال ارواح يا تناسخ مي: سمساره)1
هـاي   هـا بعـد از مـرگ در قالـب بـدن      اين اساس معتقدند كه ارواح انسان

 )32(».دهد ديگري وارد اين جهان شده و به زندگي دوباره ادامه مي

    )33(».به معناي كيفيت و چگونگي تولد ثانوي است: كرمه)2
به عبارت ديگر براساس اين عقيـده هنـدوها طريقـه و راه عمـل بـه      «
بنـابراين، بـا   . كننـد  شود، را بيان مي ره كه در ادامه به آن اشاره ميسمسا

توجه به آنچه كه بيان شد، هدف غايي در دين هندو آزاد و رهـا شـدن از   
محنت حيات است و بر اين اساس پيروان اين آيين به دنبال آن هسـتند  

 )34(».كه در تجسم و حلول بعدي، زندگي بهتري داشته باشند

قــانون ) كرمــه(هندوئيســم بــراي چگــونگي توالــد ثــانوي از ايــن رو «
كنـد   سوزاندن مردگان را وضع كرده و از اين رسم دو هدف را دنبـال مـي  

يـا  ) چگونگي تولد ثانوي( كه، عمل به كرمه نخست اين: كه عبارت است از
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به عبارت ديگر آنها بدين وسيله به روح در حـال عزيمـت ايـن امكـان را     
ن جهان را ترك كنند و منزلت نياكان را بدسـت آورد  كنند تا اي فراهم مي

و همانند شبح در اين جهان باقي نماند و به سرنوشت بعدي خود رهسپار 
انـد كـه بـا مـرگ، فـرد از       هندوها بر ايـن عقيـده  : دوم، رفع آلودگي. شود

شود و تنها راه رفع اين آلودگي سـوزاندن جنـازه    آلودگي گسترده آزاد مي
    )35(».هاست مرده
اول . سـوزانند  هاي خود را مـي  نتيجه اينكه هندوها به دو دليل مرده«
اين كار را بهترين راه تسريع در رسيدن متوفي به زنـدگي بعـديش   : آنكه
دانند و دوم با اين كار در صدد برطرف كردن آلودگي ايجـاد شـده بـر     مي
  )36(».آيند مي

  
  روش سوزاندن مردگان در آيين هندوئيسم

ه را در حالي كه روي آن پارچه كشيدند به سمت محـل  هندوها مرد«
اين همه چوب براي گرم شدن ابدي . برند مخصوص سوزاندن مردگان مي

ابتـدا  . در هر محله مكاني مخصوص سوزاندن مردگان وجـود دارد . هستند
اي كه يك نفر در آن دراز بكشد،  سانتي متر، به اندازه 20گودالي به عمق 

. شـود  هاي آماده سوختن پوشـيده مـي   دال با چوبروي گو. كنند حفر مي
هـايي بـراي همراهـان     كشد، بنابر اين  نيمكت اين كار دو ساعت طول مي

مرده در نظر گرفته شده كه دو ساعت براي تماشا و گـرفتن خاكسـتر بـه    
  )37(».انتظار بنشينند

  
  دوزخ از نظر هندوئيسم

همگان خارج شده در مفاهيم هندو، دوزخ از حالت مكاني براي اقامت 
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. و به معناي مكاني براي كيفـر بـه خـاطر امـور اخالقـي، در آمـده اسـت       
كـه دو هـزار سـال قبـل از مـيالد      » ودايي«كنيم كه در عصر  مشاهده مي

است، اموات بدون هيچ تمايزي در مكـاني كـه زيـر زمـين بـوده، اقامـت       
ـ   » واورا«به معناي تونـل يـا   » كارتا«كرده اند كه  مي دان يـا  بـه معنـاي زن

ايــن مكــان شــبحي و . بــه معنــاي دوزخ، ناميــده شــده اســت» پارشــانا«
. زنـد  انگيز براي  موجوداتي است كـه هـيچ حركتـي از آن سـر نمـي      حزن

شـود، بـه    ظاهر مـي » اثرناودا«و » ريگ ودا«هاي تمايز در  نخستين نشانه
 yama(» يامـا «شوند، به مملكت  طوري كه تمام كساني كه انتخاب نمي

» ناكـارا «شود و كلمـة   شان بدتر مي روند، جايي كه وضع مي) رگخداي م
. يعني دوزخ به معناي مكان عذاب كردن و ترساندن استعمال شده اسـت 

شود  كه در بعضي از متون آمده، دوزخ به منازل متعددي تقسيم مي چنان
« بـا اسـتناد بـه    . ها ميليون نفـر در نظـر گرفتـه شـده اسـت      كه براي ده

جا هفت دوزخ اصلي وجود دارد كه عمقشان بـه ترتيـب    ر اين، د»پوراناها
يكي از آنهـا  . شوند هاي ديگري تقسيم مي شود و هركدام به دوزخ زياد مي

يعني جنگلـي داراي بـرگ هـاي شمشـيري شـكل ناميـده       » اسيپاتروانا«
هاي نوك تيزي دارد كه به  اين جنگلي است كه درختانش برگ. شوند مي

هـاي زيـادي در آن    كنند و جراحات و زخـم  بت ميها اصا بدن هالك شده
رود و بر روي خاكسترهاي  كنند كه در نتيجة آن سرش گيج مي ايجاد مي
بـراي  . شـود  هاي درنـده، پـاره پـاره مـي     افتد و بعد به وسيلة سگ داغ مي
شود، حد و نهايتي است، زيـرا   شوندة آن متحمل مي هايي كه هالك عذاب

اش يـاري   وجود دارد كه او در زنـدگي دوبـاره  هميشه اعتقاد به اين اصل 
  )38(».ها مقاومت كند شده تا در مقابل شهوت
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  مرگ  در آيين هندوئيسم
در هنگام مرگ، افراد خانواده نعش مرده را براي حمل كـردن آمـاده   «
سـوزي   هـاي مـرده   كنند، آن را دسته جمعي به سـوي يكـي از محـل    مي
ت، بـه خوانـدن دعاهـاي    برنـد و وقتـي جسـد در حـال سـوختن اسـ       مي

خواننـد، تـا بـه شـخص      خـداي مـرگ را فـرا مـي    . پردازنـد  مخصوص مي
درگذشته مكاني مناسب در ميان نيكان عطا كند و به ساير خدايان نيز به 

خواهند تا  از خداي آتش مي. شوند نيابت از عزيز از دست رفته متوسل مي
خته شـدن  بـه محـض سـو   . شخص مرده را سالم به قلمرو نياكانش ببـرد 

ريزنـد، يـا دفـن     هاي متوفا را يـا در رود مقـدس مـي    خاكستر و استخوان
هـاي كوچـك را    ، افـراد مقـدس و بچـه   (sadhuha)سـادهوها  . كنند مي

پس از مراسم سوزاندن جنـازه و  . كنند معموال بي آنكه بسوزانند، دفن مي
 اي بـراي تطهيـر خـود    تدفين، اعضاي خانواده به طرف جويبار يا رودخانه

براي مدت زمان معينـي در يـك     به علت مرگ، خانواده. شوند رهسپار مي
توانند،  حالت ناپاكي خواهند بود و بايد از برخورد با ديگران، تا آنجا كه مي

  .اجتناب ورزند
روح شخص مرده براي چند روز بعد از درگذشت به حالت شـبحي در  

او غـذا داده شـود، تـا     به» شرادا«آيد و بايد با برگزاري مراسمي به نام  مي
اين مراسـم بـا تعـارف كـردن غـذا و      . موقعي كه به قلمرو نياكان بازگردد

بزرگتـرين پسـر   . شـود  خواندن دعا براي سعادت منسوبان متوفا انجام مي
شخص متوفا براي خنك كردن روح بعد از سوختن، آب و برنج بـه شـبح   

كه روح رهسـپار   همين. دهد كند كه به او براي سفرش نيرو مي تعارف مي
را بـراي  » شـرادا «عالم ديگر شد، بزرگترين پسر بايد انجـام دادن مراسـم   

نياكان خود در روز اول هرماه، در نخستين سال پس از مـرگ والـدينش،   
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از .  شـود  پس از گذشت يك سال، مراسم سـاليانه برگـزار مـي   . دهد ادامه 
، بدون داشـتن  جزو وظايف پسر است» شرادا«آنجا كه انجام دادن مراسم 

يك پسر براي برگزاري مراسم شرادا، متوفا براي هميشه بـه صـورت يـك    
  )39(».شبح باقي خواهد ماند

. شـوند  ارواح مردگان، حامي و نگاهبان و نگاهدار زندگان محسوب مي
هندوها معتقد به ازلي و ابدي بودن هستند؛ يعني اين عالم بوده و خواهد 

ات خود را به نيكوكاري سپري كند، پـس از  آنها معتقدند اگر فرد حي. بود
بدكاران بـه  . خواهد داشت) در قالب ديگري(مرگ، زندگاني جديد بهتري 

هـاي جديـد    صورت بد و نيكوكاران به صورت موجوداتي نيكو بـه زنـدگي  
( ، و جــزا و اعمــال خــود را خواهنــد ديــد )تناســخ( ادامــه خواهنــد داد 

  )40(»).كارما
  

  (mahayana)آيين ماهايانا 
در ايـن آيـين   . اين آيين يكي از دو شاخة اصلي آيـين بـودايي اسـت   

قول به تناسخ و حلول نيز جـزو  . انشعابي، نيايش ارواح مردگان رواج دارد
توانند از زندگان حمايت كـرده و در سرنوشـت    ارواح مي. باورهاي آنهاست
ن ماهايانـا  در آيـي . ماهايانا عقيده به بهشت را ابداع كـرد . آنان موثر باشند

ماهايانا، نيروانـا را نـوعي بهشـت مملـو از آرامـش      . دوزخ وجود دارد 128
  )41(».داند مي

  
 آيين ودايي

در ريگ وداها  انسان تنهـا  . هاي هندو است يي يكي از آيين آيين ودا«
ميرد، امـا پـس از مـرگ جاودانـه      كند و يك بار نيز مي يك بار زندگي مي
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در اين كتاب گاه از بهشت، آسمان و . رود بين ميماند و تنها پيكر او از  مي
بهشـت كـه آن را نـوري ابـدي     . دوزخ در جهان زيرين سخن رفتـه اسـت  

فراگرفته، جايگاه نيكوكـاران و دوزخ كـه فروتـرين تـاريكي اسـت، جـاي       
  )42(».بدكاران است

توان اثري از عقيده بـه تولـد دوبـاره را آيـين      با اين همه، به ندرت مي
عقيــده بــه بهشــت و دوزخ را » هــا ودا«رســد  بــه نظــر مــي. ودايـي يافــت 

هـا عقيـده بـر ايـن      در ودا. پذيرند، اما عقيده به تناسخ را قبول ندارنـد  مي
است كه انسان در نتيجه اعمال نيك يا بدي كه در زندگي زمينـي انجـام   

هاي بهشتي معموال به صورت مـادي   لذت. رود داده، به بهشت يا دوزخ مي
تـر و جديـدي پيـدا كـرده و از      جا روح بدنِ ظريـف  در آن. دشو تصوير مي

هاي بهشتي براي خوردن و  غذاها و نوشيدني. شود ها مبرا مي تمامي نقص
همه چيز در آنجا فراوان است و هيچ چيـز كميـاب   . آشاميدن وجود دارد

در آنجا نه بيماري، نه پيري، نه نقص و عيبي، بلكه شادي و شعف . نيست
هايي از شـير   ن محدوديت، نسيم ماليم، لطيف، گوارا و جويو فعاليت بدو

ــود دارد ... و  ــر    . وج ــه س ــادي ب ــعادت و ش ــال س ــا در كم ــه در آنج هم
  )43(».برند مي

  
  آيين بوديسم) ب
برخي از اديان هندي تناسخ را بـه جـاي معـاد در اديـان ابراهيمـي      «

اد دارند كـه  اند و به جاي معاد به تناسخ ارواح در جسم ديگر اعتق پذيرفته
آيد، اين  آنچه از اصول چهارگانه بودا برمي. از جملة آنها آيين بودايي است

است كه وجود هستي به طور كلي، از خالق گرفته تا مخلوق، سراسر رنـج  
و گرفتاري است و راه نجات منحصر به كشتن آرزوها و تمنّيات و اميال و 
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گرايي و تفكر، خـود   ناگر فردي از طريق رياضت، درو. قطع از وجود است
را از شرّ وجود خالص نكند، به نوعي تولد جديد مداوم، كه عبـارت اسـت   
تناسخ و انتقال روح از جسمي  به جسم ديگر است، مبـتال خواهـد شـد،    
ولي چنانچه ميل به زندگي و حيات را از راه رياضـت و معرفـت در خـود    

رده و پـس از مـرگ   كشته و نابود سازد، در اين صورت راه نجات را پيدا ك
نيروانا لفظاً به معناي خاموش كـردن  . پيوندد مي (nirvana)» نيروانا«به 

گاهي . شود اين خاموشي كردن به دو معنا تفسير مي. يا فرو نشاندن است
به مفهوم فرونشاندن خود هستي است، يعني به معناي فناي بدن و گاهي 

منـد بـه    كـه عالقـه  كسي . به معناي فروكشتن احساسات و تمايالت است
زندگي و داراي اميال و آرزوهاي مختلف است، آنقدر بايد رنج وجـود را از  

در « )44(«.مجراي تناسخ تحمل كند تا تصفيه شده و راه نجات را پيدا كند
اعتقاد بوداييانِ عوام، نيروانا بهشت حقيقي تلقي شده، اما براي متوفي اگر 

  )45(».دارد مجرم و گناهكار باشد، نوعي دوزخ وجود
  

  حيات پس از مرگ در آيين بوديسم
هاي ديگر معتقد است كـه زنـدگي آدمـي بـا      بوديسم نيز مانند آيين«

پذيرد و حتي پس از مرگ نيز سرنوشت ديگري  مرگ جسماني پايان نمي
طبق آيين بودايي و هندو، انسان پس از مـرگ بـدن كنـوني خـود،     . دارد

. دهـد  ن ديگري به حياتش ادامه مـي برحسبِ اعمال خود در زندگي، با بد
اما كساني كه اعمالشان از روي دلبستگي انجام شده، بايد بـا درآمـدن در   

كساني كه اعمالشان را بـدون دلبسـتگي   . بدن ديگري، دوباره متولد شوند
آنان بـه نيروانـا يعنـي بـه     . دهند الزم نيست دوباره متولد شوند انجام مي

هـاي زنـدگي    ال روحـاني و آزاد از انـواع رنـج   اي از وجود كام مقام يا مرتبه
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اي به بهشت و  شناسي بودايي هيچ اشاره در آخرت. شوند جسماني نايل مي
اعمـالي كـه از   . آيد دوزخ نشده، همه چيز بسيار علمي و واقعي به نظر مي

شود  آورند كه سبب مي شوند نيرويي به وجود مي روي دلبستگي انجام مي
اگـر انسـان چنـين    . بد تا نتايج عمل خود را بيابدانسان زندگي ديگري بيا

اي را پيشه كند، از زنجيرة تولد  عملي را انجام ندهد و زندگي نوع دوستانه
از اين رو، زندگي پـس از مـرگ انسـان عميقـاً     . شود و تولد دوباره رها مي

  . متاثر از نوعي قانون اخالقي مستقل است
ربارة اعمال خوب و بد انسان در آيين بودايي خدايي وجود ندارد كه د

  )46(».قضاوت كند و پاداش يا جزاي مناسب اعمال او را بدهد
  

  سرنوشت نهايي انسان در دين بوديسم
  .دو مفهوم مهم به نام تناسخ و نيروانا در آيين بودا داراي اهميت است

كه عبارت است از تعلق گرفتن روح آدمي بعـد از مـرگ بـه    : تناسخ 
يكـي از برجسـته تـرين    . يا حيوان يا نبات يـا جامـدات   كالبد انسان ديگر

كرمه است؛ بـدين معنـا كـه آدمـي نتيجـه       –قوانين هندوان قانون كارما 
. اعمال خود را در دوره هاي بازگشت مجدد خود در اين جهان مـي بينـد  

كساني كه كار نيك انجام  داده انـد در مرحلـة بعـد از زنـدگي خوشـي و      
كارند،در بازگشت با بينـوايي و بـدبختي دسـت بـه     مرفه ارند و آنان كه بد

نـام ايـن   . گريبان خواهند بود و چه بسا به شكل حيـوان بازگشـت كننـد   
هنـدوان معتقدنـد   . بازگشت مجدد به دنيا سمسارا به معناي تناسخ است

آدمي همواره در گردونة تناسخ و تولدهاي مكرر در جهان پـررنج گرفتـار   
هاي مكرر در جهان پر  از گردونة ناسخ و تولد است و تنها راه رهايي انسان

 .درد و بال، پيوستن به نيرواناست كه مورد توجه بوداييان واقع شده است
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يعني  انسان بـر اثـر رياضـت    . به  معناي خاموش شدن است : نيروانا
ها در اين آئـين صـرفا    تمام دستورات و فرمĤن. رسد بهه نيستي مطلق مي

روح و رسيدن به مقام نيروانا، يعنـي نجـات از    براي تهذيب نفس و تزكيه
 )46(.رنجهاست

بودا معتقد است كه هر موجود جانداري، رواني داردكـه زجهـان روان،   
بر همان جاويد هرگز نمي ميـرد و از ايـن رو   . از جهان برهمان آمده است

بعـد از  . آيـد مردنـي نيسـت     روان زندگان كه از جهان روان جاويدي مـي 
آيد و بـي درنـگ در بـدن كـودك      ان او از تنش بيرون ميمرگ آدمي، رو

اگر مردي،زندگي را به درستي گذرانـده باشـد،   . شود نوزادي جايگزين مي
شود به كستي باالتر تعلـق دارد و اگـر    نوزادي كه مسكن نوين روان او مي

  .شود زندگي او به زشتي سپري شده باشد از نو در كتي فروتر زاده مي
زندگي را به بدي بگذارد، در اين صورت پيوسته در  اگر مردي پيوسته

ممكن است بيمار و رنجـور بـه   . شود كستي فروتر از كسيت پيش زاده مي
نيـز ممكـن اسـت    . دنيا آيد و عمري مكافات بـر بـودن خـويش را بكشـد    

چنانكه اگر مردي رفتار بسيار . همچون جانور كنكي، پا بدين جهان گذارد
ت خيلي بد ، بدين جهان خواهد آمد و اگر باز زشتي داشته باشد، به صور

شـود و اگـر در جلـد سـگ      كردار زشت پيشه كند به گونه سگي زاده مي
و اي . آيـد  دست از شرارت بر ندارد بازهم در تن هايي پست تر به دنيا مي

  .بسا كه به شكل كك و پشه نيز در آيد
دهـد و   يقانون زندگي بودا اين است كه نيكوكاران را پـاداش نيكـو مـ   

زشت كار را مكافات زشت و اين قانون كرمه مي نامند كه معني آن قانون 
اين آيين به كلـي منكـر مبـدأ و معـاد روح اسـت و بـه        )47(».كردار است

توانـد   جهان ديگري نمي« : گويد زندگي پس از مرگ بي اعتقاد بوده و مي
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   )48(».مرگ خود راه طبيعي آزادي و نجات است« و » وجود داشته باشد
  
  آيين سيك)ج
آخرت شناسيِ آيين سيك به معـاد شناسـي آيـين هنـدويي بسـيار      «

و تولـد  »  كارمـا «آيين سيك مانند آيين هندويي به نظرية . نزديك است
انسان، فناناپذير است و پس از مرگ » اتمن«يا » مانا«. دوباره معتقد است

كـه ديـن    نايـ . آيـد  طبق كارهاي گذشته خود به بدن تازه ديگري در مي
سيك به تولدهايي به اشكال متفاوت قائل است، از اين مـتن بـه روشـني    

يابـد؟ هـيچ    اي پروردگارم چه كسي عظمت تو را در مـي «: شود معلوم مي
ام  بارها به صورت درخت متولـد شـده  . تواند گناهان مرا برشمارد كس نمي

  »... . ز كردميا به صورت حيوان، بارها به شكل مار و بارها بسان پرنده پروا
به هر حال، تولد دوبـاره بـه هـر شـكلي نتيجـة اعمـال غيراخالقـي و        

اش اعمال نيك انجام دهد، با اتحـاد بـا    اگر كسي در زندگي. ناپسند است
آيـين سـيك بـه تولـد دوبـاره      . يابـد  خداوند از دور تولد و مرگ نجات مي

ن به خداو معتقد است و در آن افرادي كه به اعمال پسنديده، عشق و ايما
يابند؛ چنين افرادي با خدا  اشتغال دارند، از چرخة تولد و مرگ رهايي مي
  )49(».متحد شده و به سعادت كامل دست مي يابند

روشن است كه در آيـين سـيك، سرنوشـت نهـايي انسـان، آزادي از      «
بنابراين هر دو جنبه مثبت و . زنجيرة تولد و مرگ و اتحاد با خداوند است

نفياً آزادي از چرخة تولد و تولد دوباره و اثباتاً اتحـاد بـا   . استمنفي را دار
. اما اينكه دقيقاً معناي اتحاد با خدا چيست، چنـدان روشـن نيسـت   . خدا

اي اسـت وراي توصـيف انسـاني و فقـط      شود كـه مقـام و مرتبـه    گفته مي
  .اي شخصي و شهودي باشد تواند تجربه مي
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ايـن مقـام از طـرف گوروهـاي     هايي براي توصيف  با اين همه، كوشش
گـاه بـه   : انـد  سيك صورت گرفته و به دو طريـق بـه تفسـير آن پرداختـه    

بـه هـر حـال    . سادگي مفهوم تشبه به خداوند و گاه به معني يكي شـدن 
هاي  آنچه مسلم است اين است كه با رسيدن به آزادي، تناسخ و تمام رنج

دود در ايـن  گـر چـه اتحـاد محـ    . شـود  بعدي آن براي هميشه متوقف مي
شود، اما اتحاد واقعي فقط پس از مرگ و زماني صـورت   زندگي حاصل مي

  .گيرد، كه روح انسان از تمام اميال پاك شود مي
رسد تا جايي كه به مسألة نيل به رهـايي مربـوط    همچنين به نظر مي

نقش مهمي در دين سيك دارد و بـدون  ) معلم دين سيك(شود، گورو  مي
  )50(».ايي در دين سيك تصورپذير نيستكمك او، سعادت و ره

  
  مفهوم بهشت و دوزخ در آيين سيك

بهشت و دوزخ در آيين سيك جايگاه خاصي بـراي متـنعم شـدن بـه     
نعمت هاي مادي و يا معذب شدن با آتش نيست، بلكه بيشتر بـر مفهـوم   
عرفاني آن تأكيد شده است؛ گوروهاي سيك بهشت را به زندگي در عشق 

انـد و دوزخ را دوري از وصـال االهـي و     ق تعريـف كـرده  االهي و وصال ح
  .اند گرفتارآمدن در چرخه تناسخ دانسته

  وقتي آنان تنها در ژرفاي وجود اليزال حق فاني هستند، «
  !پس چه كسي به بهشت و دوزخ خواهد رفت

فرصت [در عذاب تولدهاي مكرر . كند او رنج دوزخ تناسخ را تحمل مي
  .رفت از بين خواهد ]وصال حق

تو خـود ايمـان را   . بهشت آنجاست كه سود و نيايش خدا خوانده شود
  .كني در دل ما داخل مي

www.takbook.com



 مرگ چيسـت؟/  48

اي رحمـان؛ مـرا نـزد خـود     . بهشت آنجاست كه نام خدا را ذكر كنند
  ».نگهدار، بهشت من در همراهي توست

كند اين است كه گوروهاي سـيك   اي كه در اينجا جلب توجه مي نكته
نكه براي بيان ماهيت بهشت هرگز از جنبه ظاهري و در سرودهايشان با اي

كنند، ولـي در مقابـل، وقتـي از     ها و لذايذ عادي استفاده نمي وعده نعمت
هـاي دوزخ نيـز    گويند به امور محسوس، مانند انواع عذاب دوزخ سخن مي

هاي زهرآگين  اي از آتش محض جاري است، با شعله درياچه«: مي پردازند
در آنجا كسي بـراي يـاري بـه روح    . كشد به فلك مي هاي آن سر كه شعله

تنهاي تو وجود ندارد، اقيانوسي از آتش با امواج آتشين گسترده است، هر 
  )51(».سوزد آنكه خود را محو هستي بداند، در آن آتش مي

  
  مراسم پس از مرگ در آيين سيك

هاي هندي، سوزاندن جسد را بهتـرين   آيين سيك همچون ديگر آيين
اي از بين بردن آن دانسته و براي آن احكام دينـي خاصـي در نظـر    راه بر
  :هاي مقدسشان به اين شرح است اين احكام بر طبق كتاب. گيرند مي

ها نبايد از آداب ديگر اديان استفاده  در مراسم مرده سوزاندن سيك-1
  .زمزمه شود» گورو«كنند، بلكه صرفاً بايد ذكر 

لند زاري كنند، يا بر سـر و سـينه   مصيبت ديدگان نبايد با صداي ب-2
گـورو گرنتهـا   «بزنند، بايد سعي كنند به ارادة االهي راضي شده، با قرائت 

  .آرامش يابند» صاحب
  .فرد متوفي اگر كودك هم باشد، بايد سوزانده شود -3
  .كند براي مراسم سوزاندن شب و روز فرقي نمي -4
شود كه پنج كاف دهند، ولي دقت  قبل از سوزاندن جسد را غسل  -5
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  .از جسد جدا نشود
توده هيزم را در حالي ) ترجيحاً پسر بزرگ(يكي از نزديكان متوفي -6

  .خواند شعله ور كند كه سرود خاصي را مي
در مدت سوختن جسد، حضار بـه خوانـدن نـوعي سـرود مناسـب       -7

  .مشغول باشند
  .داي كه آب جاري داشته باشد، بريزن خاكستر را در هر رودخانه -8
  
  آيين جينيسم) ح
نظر آيين جين دربارة زنـدگي پـس از مـرگ مشـابه ديـدگاه آيـين       «

انسان روحـي فناناپـذير در درون خـود دارد كـه بـا مـرگ       . هندويي است
بالفاصله پس از مـرگ بـدن جسـماني، روح بـه بـدن      . ميرد جسماني نمي

ـ    . كند جديدي نقل مكان مي ه انتقال به بدن جديد بـا تمـام شـرايط آن، ب
هر چيزي از حيات خـانوادگي، وضـعيت   . اعمالِ زندگي قبلي بستگي دارد

جديد به كارهاي گذشتة فـرد  ... جسماني، موقعيت اقتصادي، اجتماعي و 
كارماهـاي كـامالً بـد ماننـد     . شـود  وابسته است و بر اساس آنها تعيين مي

م اعمالي با اغراض گناه آلود، خدعه، احساس دلبستگي شديد و غريزه انجا
ايـن مـوارد موجـب تولـد در     . شـوند  گيرند، به تولـد انسـاني منتهـي مـي    

بـدگوئي نسـبت بـه ديگـران، خودسـتايي،      : شـوند  هاي پايين مـي  خانواده
پوشاندن صفات نيك ديگران، نسبت دادن فضايلي بـه خـود كـه واقعيـت     

شـود، در   ندارد و مانند اينها، به داشتن جسمي معيوب و بيمار منجر مـي 
. انجامـد  ضاد آنها به داشتن بدني با وضعيت جسماني خوب ميكه مت حالي

هاي خاص انواع تولد دوبـاره   از اين رو، آيين جين به تفصيل به بيان علت
در آيين جين، اشاراتي به تولد در بهشت و دوزخ شـده اسـت،   . پردازد مي
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اما احتماالً اين اشارات شايد به سادگي به معناي تولد در شرايط سـعادت  
در هر صورت، اگر روح به واسطة اعمالي كه . يا نامطلوب زندگي باشد آميز

» كارماهـا «از روي دلبستگي و عالقه در زندگي قبلي انجام داده، آثاري از 
  .به جا گذاشته باشد، بايد دوباره تولد يابد
هسـتند كـه   ) اي مـواد چسـبنده  (بر طبق آيين جين عاليق، كاساياها 

كنند، در نتيجه روح كه اسير  به خود جذب مي را) چودكاال(هاي ماده  اتم
گيرد، مجبور به تولد  اميال و عاليق ناپسند شده و تحت تأثير آنها قرار مي

. شـود  دوباره به صورت مادون انساني و يا انساني بر طبق اعمال خـود مـي  
يا اعمال را انجام داده، راه ايمـان  » كارما«فقط روحي كه بدون دلبستگي 

درسـت و رفتـار درسـت را دنبـال و زنـدگي همـراه بـا         درست و معرفـت 
چنين . نشيني و ترك تعلق را پيشيه كرده، دوباره متولد نخواهد شد گوشه

آزادي، مرتبة روحاني نيـل بـه كمـال    . شود روحي از همة تعلقات آزاد مي
در اين مرتبه روح ماهيت اليتنـاهي و روحـاني اصـلي خـود را بـاز      . است
ت دوباره متولد شده، در نتيجه از آالم رهايي يافته و يابد و مجبور نيس مي

  )52(».يابد به آرامش مطلق دست مي
  سرنوشت نهايي بشر درآيين جينيسم

. اسـت » كيواليـا «يـا  » مركشـا «سرنوشت نهايي بشر در آيين جين، «
جـدايي  » موشـكا «چون اسارت نتيجه ارتباط روح با ماده اسـت، طبيعتـاً   

مـاده بـا   ) الـف : ين جدايي زماني كامل است كها. كامل روح از ماده است
) يـا نشـت  (از هرگونـه نفـوذ   ) ب. روح در آميخته كامالً نابود شـده اسـت  

  .بيشتر ماده جلوگيري شود
در آيين جين وجود » جيران موكتي«رسد جايي براي  پس به نظر مي

به مفهوم واقعي زماني ميسـر اسـت كـه قالـب جسـماني      » مركشا«. ندارد
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بـه تعبيـر   . و امكان انتقال به بدن ديگري وجود نداشـته باشـد  نابود شود 
قطع كامل تولد و تولد دوبـاره و همـة آالم ناشـي از آن    » مركشا«سلبي، 

در مرتبـه  . است و به طور اثباتي نيل به مقام كامل مطلق و آرامش اسـت 
. يابـد  نامتناهي را باز مي... ، روح دوباره مقام اصلي قدرت، علم و »موشكا«
، قادر مطلـق و عـالم   )يعني فردي كه به كيواليا رسيده(» كوالي«ابراين بن

تا زماني كه انسان در قيد اسارت است، فقط قادر است . به همه چيز است
دست يابد، ولي كوالي به معرفـت كامـل   ) ساپكشا جنانا(به معرفت نسبي 

درست همان طور كـه  خورشـيد بـا كنـار     . يابد دست مي) نيراپكشاخبانا(
طور روح پس  كند، همين فتن ابرها با درخشش كامل خود نورافشاني مير

يابد و  ، ماهيت اصلي كمال و معرفت خود را باز مي»موكشا«از رسيدن به 
شود و به چهـار   كامالً از جهل، كه علت تمام آالم و مصائب است، آزاد مي

دست ، قدرت، معرفت، ايمان، آرامش نامتناهي »آنانتاچا«كيفيت نامحدود 
  . يابد دست مي) الوهيت(يابد؛ بنابراين روح به خداگونگي  مي

توانيم به طور روشن ببينيم كه تصور پيروان آيين جين از  در اينجا مي
نـه فقـط   » موكشـا «. موكشا نه تنها منفي نيست، بلكه كامالً مثبت اسـت 

 پايان رنج و آالم، بلكه عالوه بر آن دستيابي به سعادت و آرامش نامتناهي
ميرنـد، ولـي در    هـا و تمـام موجـودات مـي     اگر چه به ظاهر انسـان . است

هاي زنجير مـرتبط   همچون حلقه» وجود«حقيقت مرگ وجود ندارد، زيرا 
ميرند ولي با چهره ديگـر زنـده    بنابراين، موجودات از يك جهت مي. است
  )53(».است» تناسخ«شوند و اين  مي
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  مرگ در آيين زرتشت)ج
  : رتشتيانآيين كفن و دفن ز

پيش از آن كه به شرح كفن و دفن زرتشتيان بپـردازيم، الزم اسـت   «
در مقدمه از اجزايي كه يك موجـود زنـده از آنهـا تشـكيل شـده، انـدكي       

كالبد يك انسان زنده از چندين جـزء مختلـف تركيـب    . كنيم صحبت مي
ايـن چهـار   . بـريم  شده كه ما فقط چهار جزء مهم آن را در اين جا نام مي

  .تن، جان، فَروهر، روان: مت عبارت است ازقس
شود، عبـارت از همـة    خوانده مي Tanvaتن كه به زبان اوستايي : تن

اعضاي بدن مانند سر، گردن، تنه، دست، پـا، دسـتگاه گـوارش، دسـتگاه     
پـس از فـرا رسـيدن مـرگ     . تنفسي و ديگر اعضاي دروني و بيروني بـدن 

ر آن را تـرك   : نـد وقتي كه ساير اجـزاي متشـكله كالبـد مان    هـروان و فرو
تن به خودي خـود فاقـد هرگونـه    . ماند، تن است كنند، آنچه به جا مي مي

قوه است و حتي كوچكترين حركت هم از آن ساخته نيست؛ كمـا اينكـه   
وقتي يك نفر جان به جان آفرين تسليم نموده و به اصطالح نفس آخـري  

تـن را  . اري را داردكشيد، ديگر نه قـدرت حركـت و نـه يـاراي انجـام كـ      
تواند  شود به منزله اسباب و آلتي تصور نمود كه به وسيلة آن روان مي مي

به زندگي دنيوي خود ادامه دهد و در انجام كارها و مقاصد خود كاميـاب  
كه جان از تن مفارقـت نمـود، بـراي حفـظ تندرسـتي       به محض اين. شود

  )54(».دانند وا ميديگران آن را نجس شمرده و دست زدن به آن را نار
هاي بسيار دور، وقتي در سراسر گيتي نه از علم طـب اثـري    در زمان«

بود و نه از دارو و درمان خبـري، وقتـي مـردم دنيـا از اصـول بهداشـت و       
مراعات نظافت و پاكيزگي  بوئي به مشامشـان نرسـيده بـود و در دريـاي     

، درجة مرگ و خوردند ها غوطه مي ها، جهالت و بيخودي كثافات و آلودگي
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مير در بين ملل دنيا خيلي باال بود و فـرار از چنگـال ديـو مهيـب مـرگ      
هاي واگيردار مانند وبا،  كاري بسيار مشكل بود، به ويژه موقع بروز بيماري

طاعون، آبله و غيره كه هر چند سال يك بار در يكي از نقـاط دنيـا بـروز    
در روزگاران . كشيد مرگ مينمود و تعداد زيادي از افراد بشر را به كام  مي

كردند كه هرگـاه وبـا، طـاعون يـا      قديم پدران نامدار ما چون مشاهده مي
كند، پس از گرفتن جان يكي از افراد  هاي واگيردار بروز مي يكي از بيماري

قبيله بالفاصله به نزديكان آن شخص و يا افرادي كه به نحوي بـا شـخصِ   
ده و آنها را يكي پس از ديگري درگذشته تماس نزديك داشتند، حمله كر

فرستاد و از طرف ديگر چون تشخيص بيماريهاي گوناگون  به ديار عدم مي
از هم در دوران اوليه با فقدان وسايل برايشان ميسر نبود، بهترين راه فرار 

اي دست نزنند و  ديدند كه به طور كلي به هيچ مرده از مرگ را در اين مي
كـه آن شـخص در اثـر ابـتال بـه بيمـاري        ايـن  با آن تماس نگيرند، اعم از

  )55( ».واگيردار فوت نموده باشد يا به علل ديگر
اي  شود، عبـارت از قـوه   گفته مي Ahaكه به زبان اوستايي اها : جان«

به عقيده بعضي اشـخاص، جـان   . است كه تن را به جنبش و كار واميدارد
اي  عده. دارد نگه ميكنيم  و ما را زنده  همان هوايي است كه ما تنفس مي

هاي شخص  اند كه جان عبارت از خوني است كه در رگ هم بر اين عقيده
  . شود زنده جريان دارد و باعث ادامه زندگي مي

  : فَروهر
شود و بـه معنـي قـوة     گفته مي Fravashiاين واژه در اوستا فروشي 

هـر   اي از ذرات نور الهي است كـه در بـدن   باشد؛ ذره پيشرفت و ترقي مي
يك از ما به وديعت گذاشته شـده تـا در زنـدگي راهنمـاي مـا بـه سـوي        

  . پيشرفت باشد
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وجوي زنده . به معني روح است orvanواژة اوستايي آن اُروان : روان
است در بدن كه همة كارهاي روزانه، اعم از خوب يا بد و زشت و زيبـا از  

  )56(».زند و مسئوليت كلية اعمال نيز با اوست او سر مي
حال كه از اجزاي متشكله كالبد انساني اطالع حاصل كـرديم، وقـت   «

آن رسيده است كه وضع درگذشت يك نفر زرتشتي را مطالعه و قـدم بـه   
قدم او را مشاهده كرده و  ببينيم پس از درگذشت چه كارهايي دربـارة او  

  . گيرد انجام مي
مـود،  به محض اينكه يك فرد زرتشتي جان به جان آفرين تسـليم ن  -

گذارنـد و   هاي او را روي سـينه مـي   هاي او را مي بندند، دست پلك چشم
اي از منزل كـه شسـته و    كنند، بعد او را در گوشه پاهايش را از زانو تا مي

رفته و آب و جارو شده باشد، روي تخت خواب آهني يا روي سنگ فرش 
خواباننـد و بـا روپوشـي نظيـف و شسـته سـر تـا پـاي او را مـي           شده مي
  . پوشاندند

شود كه فالني فوت كرده و براي بردن  ها، خبر داده مي به مرده كش -
آنها تعدادشان هميشه زوج است، يعنـي   –او به آرامگاه ابدي حاضر باشند

نفر هستند، پس از غسـل دادن و پوشـيدن لبـاس سـفيد در      6يا  4يا  2
انـد،   شوند؛ در حالي كه آنها هم پيونـد شـده   منزل صاحب ميت حاضر مي

ن   ميت را برداشته در تابوتي كه زرتشتيان آن را گهـGahan    يـا گاهـان
هاي آن از فلز ساخته شده، مي گذارند و بعد گهن  نامند و تمام قسمت مي

آوردنـد و در بيـرون منـزل آن را در ماشـين      را برداشته از خانه بيرون مي
و دوسـتان  بستگان و خويشاوندان . برند حمل ميت گذاشته به آرامگاه مي

اند، به احترام شخص درگذشته،  ميت كه درب خانه به مناسبت جمع شده
كنند و بعد با اتوبوس يا هر وسيلة ديگـر   چند قدم پياده او را مشايعت مي
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بردن ميت به آرامگاه بايـد در سـاعات   . روند پشت سر ميت به آرامگاه مي
تـاب تمـام   روز باشد، به طوري كه مراسم دفن ميت تا پـيش از غـروب آف  

در آيين زرتشتي سپردن مرده به خاك در ساعات شـب جـايز   . شده باشد
نيست و در عين حال دفن ميت بايد قبل از سپري شدن بيسـت و چهـار   

رسم بر اين است كه اگـر كسـي در   . ساعت از زمان درگذشت انجام گيرد
ساعات پيش از ظهر فوت نمايد، بايستي بعد از ظهر همان روز به آرامگـاه  

رده شده و قبل از غروب آفتاب به خاك سپرده شود و چـون شـخص در   ب
اش بايد در سـاعات پـيش از ظهـر روز     ساعات بعد از ظهر درگذرد، جنازه

شـود در   بعد دفن گردد و اگر در ساعات شب فوت نمايد جنـازه او را مـي  
منظور . ساعات پيش يا بعد از ظهرِ روز بعد به آرامگاه برده به خاك سپرد

ساعت به طول بينجامد، مگر در  24است كه دفن مرده نبايد بيش از اين 
مواردي اشخاصي سكته كرده يا مرگ مشكوك داشـته باشـد كـه ممكـن     

  .ساعت ميت را نگه دارند 24است بيش از 
  غسل ميت -
شويان مردانه و اگر زن باشـد،   براي شستن ميت، اگر مرد باشد، مرده 
شوند و با آب گرم و صابون بدن مرده را  شويان زنانه دست به كار مي مرده
تعـداد پاكشـويان   ). گوينـد  زرتشتيان مرده شو را پاك شو مـي (شويند  مي

در آرامگاه زرتشتيان تهران كه در كاخ فيروزه است، بـه  . بايد جفت باشند
محض رسيدن ماشـين محـل روان پاكشـويان ميـت را از پـيش گاهنـان       

با آب گرم و صابون مي شويند و  گيرند و در گرما به مخصوص تحويل مي
پوشانند و كشي به كمر او  بعد از خشك كردن بدن ميت آن را با كفن مي
خواباننـد و روي آن را بـا    مي بندند و سپس آن را بر روي تخت آهني مي
جا بايد اضـافه   در اين. برند پارچة سفيد و نظيفي پوشانيده به نمازخانه مي
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د، اشكالي ندارد، ولي بايد شسته و پـاك و  كرد كه پارچه كفن اگر نو نباش
  )57(».سفيد رنگ باشد

  دفن ميت  -
قانونـاً بايـد دو نفـر    (در نمازخانه هفت شمع روشن اسـت و موبـدها   «
هـا   انـد، بـه سـرودن گـات     در حالي كه رو بـه روي ميـت ايسـتاده   ) باشند
 پردازند و وقتي به نقطة معين رسيدند، با اشارة دست آنهـا پاكشـويان   مي

را با تخت آهنـي در گـور    برند و آن ميت را برداشته به سوي محل گور مي
هـاي سـيماني پوشـيده و درزهـاي آنهـا بـا        روي قبر با سـنگ . گذارند مي

پس از چند . نمايند شود و بعد روي آن را با خاك پر مي سيمان گرفته مي
مــاه روي گــور ســنگي گذاشــته و نــام شــخص درگذشــته روي آن حــك 

كه همة  نخست اين: اينجا الزم است دو نكته را يادآوري كنيمدر . شود مي
گذارنـد كـه    شوند و مرده را طوري در قبر مي گورها شرقي غربي كنده مي

كـه در بيشـتر    دوم اين. سر او به سوي باختر و رويش به طرف خاور باشد
نشين محلي وجود دارد كه داراي دو درب است و زرتشتيان  نقاط زرتشتي

  )58(».نامند مي parseshيا پرسش  zadomargو مرگ آنجا زاد 
  

  : مراسم آئينيِ درگذشتگان در آيين زرتشتيان
زرتشتيان پس از درگذشت يكي از خويشان خود مراسمي بـه شـرح   «

در روز سوم درگذشت مراسم آئيني به نام سوم و نيز . كنند زير برگزار مي
گوينـد، بـه يـاد     مـي  porsehمجلس ترحيم كه زرتشـتيان آن را پرسـه   

شخص درگذشته بر پا است و در مجلس اخير آشنايان و دوستان خانواده 
در بامداد روز چهارمِ درگذشت، . يابند از زرتشتي و غير زرتشتي حضور مي

مراسمي به نام چهارم و بعد از ظهر روز دهم مراسم ديگري به نام دهـه و  
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بـه جـا آورده   ام درگذشت، مراسـم سـي روزه بـه نـام درگذشـته       روز سي
در روز سي و يكـم يعنـي درسـت يـك مـاه پـس از درگذشـت،        . شود مي

شود و اين مراسم هر ماه  مراسمي مذهبي به نام شخص مرحوم برگزار مي
در ماه دوازده كه درست يكسال از فـوت  . يابد تا يازده ماه متوالي ادامه مي

ن شـود و زرتشـتيا   شخص مرحوم گذشت، مراسمي به نام سال انجام مـي 
  )59(».معموالً مراسم آئيني سالگرد درگذشت را تا سي سال به جا ميĤورند

  
  آيين بدرود با درگذشتگان در دين زرتشتيان 

شـود، بـا بـاور بـه دو انديشـه       آييني كه براي درگذشتگان برگزار مي«
  : است
خواهند رفتن روانِ درگذشته را بـه   بازماندگان مي: جاوداني روان -1

ري آنـان از گيتـي، بـه سـراي جـاوداني بـا آسـودگي و        پشتيباني و همكا
  . ترين رنج انجام گيرد كم

خواهند بدن درگذشـته بـه    بازماندگان مي: دگرگوني شكل بدن -2
ترين زيـان   ترين آلودگي را پديد آورد و كم وضعي تغيير شكل يابد كه كم

  .را به طبيعت و محيط زيست برساند
هـايي همـراه    رگذشته با انجام آيينپشتيباني و مهرباني دربارة روان د

است كه چندين سال پـس از رفـتن درگذشـته از ايـن جهـان، از سـوي       
انتقـال بـدن   . شـود  دنبـال مـي   –همسر و فرزنـدان   –بازماندگان نزديك 

اي انجام شود و در  درگذشته به منزل آخر، بايد هر چه زودتر با آيين ويژه
  . شود اين آيين به چهار اصل توجه مي

جدا نگاه داشتن بدن درگذشـته از زنـدگان پـس از مـرگ، بـدون       -1
پوشـانند و سـپس آن را بـا     درنگ بدن درگذشته را با پارچه سفيدي مـي 
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بـراي  . شـويند  كرده و بـا آب مـي  ) ضدعفوني(گندزدايي ) ادراوگاو(نيرنگ 
ضدعفوني ممكن است از مـواد ديگـري هـم اسـتفاده كـرده و اسـتعمال       

گذارنـد تـا    روي او را بـاز مـي  . پيدا كند) بليكسم(نيرنگ، صورت نمادي 
خويشان به او نزديك شده براي  واپسين بار او را ديده و آخرين بـدرود را  

پـس از آن، بـه كسـي اجـازه نزديـك شـدن بـه درگذشـته داده         . بگويند
ايـن  . مگر به كساني كه مأمور انتقال يا انجـام مراسـم هسـتند    . شود نمي

روان درگذشته از پيش حمام كرده و لباس تميز  كسان هم بايد به احترامِ
مأموران انتقال درگذشته كه دو نفرند، مـرده  . و سفيد بر تن داشته باشند

گـردن، بـازوان، كمـر،    (را در درون پارچه سفيد گذارده، پنج جـاي بـدن   
او را با نوار سفيد بسته، دو دست او را روي سينه تا ) زانوان و دو شصت پا

سـپس  . ل اين مدت موبدان سرگرم اوستا خواندن هستنددر طو. كنند مي
اي از اتاق جلو خانه اسـت،   را روي تخته سنگي كه در گوشه» درگذشته«

در داخل اتاق چوب . دهند به طوري كه سر او سوي شمال نباشد قرار مي
سوزد و باور اين بوده است كـه بـا ايـن     صندل و بوي خوشي در مجمر مي

  . شود پراكنده در هوا زدوده ميهاي ناخوشيِ  كار جِرم
برابر اين باور ديني، روان درگذشته تـا بامـداد چهـارمين روز پـس از     

از ايـن  . رود ماند و سپس به جهان ديگـر مـي   درگذشتن در اين جهان مي
را مدت سه روز و سـه شـب در داخـل    » كوكونات«رو، ليواني پر از روغن 

  )60(».اتاق روشن نگاه مي دارند
ضـدعفوني  «. صل در اين آيـين، رعايـت بهداشـت اسـت     دومين ا -2

. »بدن درگذشته«كردن، شست و سوي بدن و دور نگاهداشتن زندگان از 
چه كـه آفريـدة خـدايي     در دين زرتشت، خاك، آب، هوا  و آتش و هر آن

است، بايد پاك نگاه داشته شود، در دين زرتشت سفارش شده اسـت كـه   
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خرين منزلگاه بگذارند كه كمترين زيان و اي در آ بدن درگذشته را به گونه
» آرامگاه«و » دخمه«كار در بين زرتشتيان  براي اين. آلودگي را پديد آورد
  .مرسوم بوده و هست

يـا  » دخمـه «از خانـه بـه   » بـدن درگذشـته  «به همين منظور انتقال  
را » بـدن درگذشـته  «آنها . گيرد ، به وسيلة دو مأمور صورت مي»آرامگاه«

گذارنـد،   گذارند و در حالي كه موبدان بر آن نماز مي آهني مي روي تابوت
مردان و زنان حاضر در خانه به تابوت نزديك شده و با خم كردن سـر بـه   

سپس تابوت را چهـار نفـر   . گويند درگذشته كرنش كرده و او را بدرود مي
كنند، در حالي كه مـردان   روي شانه براي بردن به خانه بازپسين بلند مي

  . كنند اند، بانوان پشت سر تابوت حركت نمي سر تابوت در حركتپشت 
شـود بـراي همـه،     آييني كه براي درگذشتگان انجام مي :سادگي -3

بدون رعايت جنس، نژاد و يا موقعيت اجتماعي، يكسان اسـت و بايـد بـه    
  . ترين شكل انجام شود ساده
  : ارج گذاري به روان جاودان در دين زرتشتيان) 4
در كـار  . شـود  ن زرتشتي به مسائل اخالقي و روان توجـه مـي  در آيي«

و انتقال آن به سر منزل آخر، موبدان نماز » بدن درگذشته«پاكيزه كردن 
خوانده و به ويژه در مرحله بردن مرده از خانه به دخمه يا آرامگاه، موبدان 

باور اين است كه . پردازند مي) ها بخش نخست گات(به زمزمة اهون وئيتي 
ها، روان در گذشته را كه هنوز در اين جهان است، نيـرو مـي    مزمة گاتز

بـاور ايـن   . كند بخشد و به بازماندگان هم راه زندگي درست را گوشزد مي
است كه روان درگذشته سه روز  زير راهنمـاييِ سـروش  در ايـن جهـان     

مانــد، از ايــن رو نمازهــاي ويـژه در ســه شــب بــراي آســايش روان و   مـي 
در روز و شب اول اين مراسم كه وسيله . شود وش خوانده ميخشنودي سر
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شود، خويشان در گذشته هم شـركت   موبدان در خانة درگذشته انجام مي
از بامـداد  . خواننـد  پس از غروب آفتاب موبدان نماز آفرينگان مي. كنند مي

روز بعد تا سه روز اين نمازها روان درگذشته را در انتقال از اين جهان بـه  
به وسـيله  » آدريان«يا » مهر«دهند و اين نمازها در  ديگر ياري مي جهان

در پگـاه روز چهـارم پـيش از برآمـدن آفتـاب،      . شـود  موبدان خوانده مـي 
رونـد و بـه يـاد خويشـاوند      مـي » مهـر «خويشان و دوستان درگذشته بـه  

گذارند كه پس از آن نيـز بـراي روان درگذشـته دعـا      درگذشته پيوند مي
پس از روز چهارم، مراسمي هـم روز دهـم،   . او را از ياد نبرندخوانده روان 

  .شود و سر سال براي روان درگذشته برگزار مي) ماه(ام  روز سي
خانواده هاي دين دار پس از آن هر سال تا سي سال مراسم ديني هر 

بـاوراين اسـت كـه روان    . دهنـد  اندازه كوتـاه بـراي درگذشـته انجـام مـي     
پــيش از نــوروز و ســپس در روز فــروردين و درگذشــته ســالي پــنج روز 

  )61(».كنند فروردين ماه از بازماندگان خود در اين جهان ديدن مي
  

  دخمه
سازند، در جـايي كـه از شـهر     ساختماني است كه در باالي كوه مي« 

گذارند و پرنـدگان الشـخور در    دور است، بدن مرده را به درون دخمه مي
شـود، همـةّ گوشـت بـدن      يشتر نميمدت كوتاهي كه از يكي دو ساعت ب

حقيقت اين است كه اين . گذارند خورند و استخوان را باقي مي مرده را مي
نخسـت آن كـه ايـن كـاري     . روش بهترين راه خالصي از بدن مرده است

دوم آن . شـود  است كه در طبيعت با گوشت همة حيوانات مرده انجام مي
كـه گوشـت    از ايـن  شـود، پـس   كه از آلودگي محيط زيست جلوگيري مي
هاي خشك شـده را در چـاهي    مرده خورده شد، مأموران دخمه استخوان
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ريزنـد   ريزند و روي آن آهك و گوگرد مي كه در وسط دخمه قرار دارد مي
تا بسوزد و خاكستر شود و به وسيله آب باران به چهار چاهي كه در چهار 

سـيمان   تـه و بدنـة چـاه اصـلي بـا سـنگ و      . طرف چاه اصلي است، برود
ها در آن جاست و هنوز وسيله آهك و  پوشيده شده، تا مادام كه استخوان

بعـد از آن  . گوگرد متالشي و پاك نشده، ميكروب به خارج سـرايت نكنـد  
ها، خاكستر و ضدعفوني شد به وسيلة باران شسته شده و بـه   كه استخوان

در وسـط   در حالي كه. روند ها از شن پوشيده شده، مي هايي كه ته آن چاه
شـود، بـه زمـين فـرو      راه از چند دسـتگاه صـافي و پـاك كننـده رد مـي     

  )62(».رود مي
  

  دگرگوني كالبد پس از مرگ در آيين زرتشتي 
پس از فرا رسـيدن مـرگ بـا اجزايـي كـه تشـكيل كالبـد انسـان را         «
روند؟ نخست از تن شروع  دهد و به كجا مي دهند، چه حالتي دست مي مي
ر كـه گفتـه شـد، از مقـداري گوشـت و پوسـت و       كنيم كه همان طـو  مي

هـا در مـدت    همـة ايـن  . استخوان و رگ و پي و غيره تشكيل شده اسـت 
بسيار كمي پس از مرگ به واسطة تأثير حرارت، رطوبت، باد، هوا و عمـل  
حيوانات و حشرات پوسيده و پالسيده و به حالت عنصري تجزيـه شـده و   

ا در اثر تركيب بـا سـاير اجسـام    گردد و ي هر عنصري به معدن خود بر مي
دهد، ولي در هر حال كوچكترين ذرة آن از بين  تشكيل جسم جديدي مي

جان قوه محركي است كه بدن را به حركـت در  . شود رود و نابود نمي نمي
بدن ما نيز وقتي يكي از اعضاي اصلي آن خراب شـد، از ترتيـب   . آورد مي

گوييم فالني مرده  شود و مي خود خارج شود، ديگر نيروي جان توليد نمي
  .است
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اي از ذرات نور خداست كه در بدن  طور كه گفته شد، ذره فروهر همان
هر يك از ماها به وديعه نهاده شده و بـديهي اسـت پـس از فـرا رسـيدن      

پس از مرگ، تـن  . پيوندد مرگ به منبع اصلي خود، يعني ذات احديت مي
واقع از بين نرفته و كلية اجـزاي   رود ولي در به ظاهر پوسيده و از بين مي

روح كـه جـزو اصـلي    . آن به شكل ديگري در فضاي اليتناهي وجود دارد
كالبد انسان و مصدر كارهاي جهاني اوست، ابدي، هميشـگي و فناناپـذير   

  )63(».رود است و از بين نمي
  

  : چگونگي روان درگذشته در سه شب اول در آيين زرتشتيان
وفات نمـود و بـدنش سـرد شـد، روح ايـن       كه يك نفر به محض اين«

ها با بدن محشور و مأنوس بوده اينك مجبور اسـت آن را   شخص كه مدت
بديهي است كه روان بالفاصله پس از فـرا  . ترك گفته و از آن بيرون بيايد
كند و از  شود ولي به زودي آن را ترك نمي رسيدن مرگ از بدن خارج مي

كنـد،   وز اتصال خويش را با تن حفظ ميشود و تا سه شبانه ر آن دور نمي
حتي وقتي نعـش را بـه خـاك بسـپارند بـاز هـم روان تماسـش را قطـع         

كند و گاهي باال سر بدن است و گاهي به منزل خودش و گـاهي نـزد    نمي
در عرض ايـن سـه شـبانه روز روان شـخص     . گردد بستگان خودش بر مي

ر بـر عكـس همـواره    كـا  كار دائم خوشحال و مسرور است و روح گناه ثواب
مغموم و غمگين، بامداد روز چهـارم درگذشـت، روان درگذشـته بـه پـل      

رسـد و اينجـا بـه حسـاب كارهـاي نيـك و بـد او         مي) پل صراط(چينود 
در بامداد روز چهارم، درگذشته در نزديكي پل چينـود،  . شود رسيدگي مي

شن و اي به داوري مهر ايزد و با حضور فرشتگاني چون سروش، ور محكمه
اشتاد تشـكيل شـده و بـه حسـاب كارهـاي نيـك و بـد روان درگذشـته         
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در صورتي كه كفه كارهاي نيك او بر كفـة بـدي   . شود رسيدگي دقيق مي
رود، ولـي   بچربد روان از پل چينود با آساني گذشته و به بهشت روشن مي

در صورتي كه در زندگي مرتكب اعمال زشت و ناپسند زيادي شده باشد، 
تواند از پل بگذرد  شود و در اين حال نمي تر مي اي بد او سنگينكفه كاره

  .شود و به دوزخ تاريك سرنگون مي
توانند اميد رفتن بـه بهشـت داشـته باشـند كـه در       تنها اشخاصي مي

اند با پيروي از راه راسـت خداپرسـتي، چهـار ايـزد مهـر و       زندگي توانسته
اگر كسـي در طـي   . شندسروش و ورشن و اشتاد را از خود راضي كرده با

زندگاني با مردم با مهر و محبت رفتار نمود، به زيردستان مهربان و نسبت 
به بينوايان و مستمندان دلسوز و غمخوار باشد و در عين حال در عهـد و  

دهـد، وفـادار باشـد و مهـر و      بندد و قولي كه به كسي مـي  پيماني كه مي
ضــي و خشــنود پيمــان شــكني نكنــد، فرشــتة مهــر از چنــين شــخص را

هايي كه از سوي پيغمبر  با اطاعت از احكام الهي و دستورالعمل –باشد مي
شـود،   صادر شده و همچنين با فرمانبرداري از فـرامين شـاه و دولـت مـي    

رضايت خاطر فرشته سروش كه خود به معني فرمـانبرداري اسـت جلـب    
دل و توان با عـ  ولي فرشته ورشن را كه به معني دادگري است مي –نمود 

داد، با انصاف و مروت، با دوري جستن از جور و ستم به زير دسـتان و بـا   
مروت و مدارا نسبت بـه مـردم راضـي نگاهداشـت و نظـر فرشـتة اشـتاد        

شود با امانت و ديانت، با گفتار راست، با دروغ نگفـتن و بـا    را مي) راستي(
كـه  اگر كسي ميل داشته باشد . راستي و درستي به طرف خود جلب كرد

در دنيا سرافراز و در عقبي رستگار بوده بهشت برود، بايد بكوشد تا اهـورا  
  )64(».مزدا، خداي بزرگ را از خود راضي كند
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  برزخ در آيين زرتشتيان 
گويد اوستاي جديدتر، از جايي بي بهشت  ها، سختي از برزخ نمي گات

رونـد كـه    جـا مـي   كساني بـه آن . برد نام مي» ميسوانا گاتا«و دوزخ به نام 
اوستا آگـاهي زيـادي   . ميزان بد و خوب در كارنامة زندگي آنان برابر باشد

كـه   دهـد، جـز ايـن    دربارة آن مكان و چگونگي رفتار با روان به دست نمي
جا مانند زمين است، تابستان آن گـرم و زمسـتان    گويد آب و هواي آن مي

چـون زنـدگي   روند در شرايطي  هايي كه به آن جا مي آن سرد است، روان
ونديداد برزخ . كنند تا روزي كه رستاخيز فرا رسد زميني خود، زيست مي

شود، بين زمـين و قلمـرو نخسـتين     خوانده مي» هميستگان«را كه امروز 
  )65(».مي داند) سطح اول بهشت(ها  ستاره
  

  چينوت در دين زرتشتيان 
خـط يـا پلـي كـه دو جهـان را از هـم جـدا         –ها به چينوت  در گات«

كـه از ويژگيهـاي آن چيـزي بگويـد،      بدون آن. اشاره رفته است –كند  يم
شـايد  . كند شايد خطي فرضي باشد كه دو گونه زندگاني را از هم جدا مي

. شـود  هم اشاره به زماني باشد كه درِ اين جهان بر روي آدمي بسـته مـي  
شـود، لبـه تاريـك و تيـز آن      وقتي آدم بدكار و گناهكار به آن نزديك مي

بنا به روايتـي ديگـر، وقتـي    . شود يدار شده و مانع گذشتن گناهكار ميپد
ها روشن شده و روان نيكوكار  شود، تاريكي روان نيكوكار به آن نزديك مي

هـا و   تغيير روح گـات ! كند هم به شكل آتش، از روي لبه تيز پل عبور مي
اي بـراي پديـد آوردن بهشـت و     شكل مادي به پل چينوت دادن، مقدمـه 

هـا   گـات . و بـدان اسـت  » اشوان«زخ به صورت مكاني براي اقامت روان دو
دهد و بـه سـر    كند كه وجدان  بدكاران آنان را رنج مي همچنين فاش مي
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  . فرستد منزل دروغ مي
ونديداد كه وسواسي براي گرامي داشتن و مواظبـت از سـگ پاسـبان    

د تـا  كنـ  بينـي مـي   دهد، سگهايي را، در مدخل پل چينوت پيش نشان مي
هـا بـه بـدكاران كـاري      سگ. نيكوكاران را در سفر روي پل همراهي كنند

جويانه سـگها،   اين وظيفه سازنده و صلح! كنند ندارند و به آنان يورش نمي
بندهشن اين سگ ها را سگهاي معنـوي  . نشانه استفاده نمادي از آنهاست

وي پـل  خواند و معتقد است كه فرشتگان هم براي پيشباز نيكوكاران ر مي
بنا بر نوشته دينكرد، سروش و آذر از جملـه ايـن فرشـتگان    . خواهند بود

  )66(».هستند
  

  بهشت و دوزخ در دين زرتشت 
كران و تـابع   زيرا بي. ها، بهشت و دوزخ چگونگيِ روحي است در گات«

هاي نيكان، در حالت شادي كامـل بـه سـرزمين     روان. فضا و زمان نيست
سـر منـزل روان   . ين، در فضـا محلـي نـدارد   اين سرزم. رود منش نيك مي

در . مانند خود روان، غير قابل لمـس و ناديـدني و غيرقابـل وصـف اسـت     
در . ها، بهشت و دوزخ چيزي جز حالت خودآگاهي و هوشياري نيست گات
ها، آمده اسـت كـه مردمـان نيـك در ايـن جهـان فضـاي بهشـتي و          گات

يـا بهشـت دنبالـه ايـن     سرزمين سـرود و  . كنند سرزمين راستي ايجاد مي
. اسـت ) ابـدين (شـادي در جـاودان   ) اشوان(پاداش نيكان . سرزمين است

وجـود  ) تضـاد (گونه حالت فكري و رواني اسـت كـه در آن دوگـانگي     اين
بـرعكس  . سراسر بركـت و خـوبي اسـت   . ندارد، اندوه و بدي در آن نيست

  . دشو روان بدكار هنگام گذر از چينوت، دچار اندوه و پشيماني مي
شـود و نـام سـرمنزل     باالترين سطح بهشت مي» گروتمان«ها،  درگات
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: هـاي  سه سطح ديگر بهشت نـام . گيرد  مي) انگره راشا(كران  روشنايي بي
بـه  ) هدرشـت (و كردار نيـك  ) هدخت(، گفتار نيك )هومت(انديشة نيك 

» بهتـرين هسـتي  «در عين حال مجموعه طبقات بهشت را . گيرد خود مي
خوانند كه بـه هـر دو نشـان دهنـده يـك حالـت        مي» زندگيبهترين «يا 

در بـاالترين سـطح بهشـت اهـورامزدا و     . معنوي و غير قابل لمـس اسـت  
هـايي كـه بـه كمـال رسـيده انـد، زنـدگي         امشاسپندان و ايـزدان و روان 

هاي تـازه وارد بـه بهشـت را، بـا شـهد خوشـبو و        فروهرها، روان. كنند مي
هاي فاخر  ه و خرد مقدس به آنان داده، جامهخوراك بهشتي پذيرايي كرد

سنجش كردارهاي نيك اشوان، ميزان تعيين سـرمنزل نهـايي   . پوشاند مي
طبقه بعـدي در  . پايين طبقه بهشت، در منطقة ستارگان است. آنان است

منطقة ماه، سومين در منطقة خورشـيد و بـاالخره چهـارمين در منطقـة     
از نسيم خوشـبو و بوهـاي گـالب و     بهشت آكنده. پايان است روشنايي بي
هاي زربفت  بر روي قالي. پوشانند هاي فاخر مي ها، جامه به روان. عطر است
خـوراك بهشـتي بـه آنـان     . نشـينند  كنند و بر تخت زرين مـي  حركت مي

روند كـه كارهـاي خوبشـان بـر كارهـاي       آنهايي به بهشت مي. خورانند مي
نزل به كار قلمـرو دروغ، قلمـرو   گويند، كه سر م ها مي گات. بدشان بچربد

ها  بيش از اين چيزي درگات. بدترين جهل و قلمرو بدترين زندگاني است
گونه كه در مـورد بهشـت    درباره دوزخ گفته نشده است و علت هم، همان

  . بيان شد، اين است كه دوزخ محل جغرافيايي ندارد
شـده  همانند بهشت، براي دوزخ در اوستاي جديدتر چهار طبقه ذكـر  

بـرعكس  . هم بدترين درامر ناميده شـده اسـت   اين چهار طبقه روي. است
هـاي   پذيراييِ روانِ نيكوكاران در بهشت، در دوزخ روان بدكاران با خوراك

ها از تـرس   شوند و به محض ورود به دوزخ، روان تلخ و زهرين پذيرايي مي
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وت قـرار  دوزخ در زير پل چين. خورند لرزند و از كرده خود افسوس مي مي
دوزخ پـر اسـت از   . دارد و محلي بس تاريك، سرد، كثيف و ترسناك است

هـا   اي از اشـك انسـان   در وسـط دوزخ رودخانـه  . حيوانات موذي و ديـوان 
روند  ها مي هاي گناهكار، ديوان به پيشباز آن هنگام ورود روان. جاري است

هـاي   روان. ددهن كشند و آزار بدني مي هاي گناهكار را به زنجير مي و روان
دهنـد و مـورد ريشـخند اهـريمن، قـرار       گناهكاران گريه و زاري سـر مـي  

گيـرد   صورت مـي ) اهريمن(تنبيه هر روان به وسيلة همان ديو . گيرند مي
ها مستفاد  هاي گات از بعضي قسمت. كه او را در زندگي گمراه كرده است

مانند  دوه ميهاي بد براي هميشه در سر منزل ناداني و ان شود كه روان مي
كه اين وضع تا زمـان رسـتاخيز بـاقي     و نيز اشاراتي هم هست دال بر اين

بدكاران به ايـن دنيـا     معدودي از زرتشتيان عقيده دارند كه روان. ماند مي
تا پـاك شـده شايسـتگي رفـتن بـه بهشـت را پيـدا        ) تناسخ(گردد  بر مي
  )67(».كنند
  

   :دوباره زنده شدن مردگان در نظر زرتشتيان
كه » بندهشن« حتي. شناسند ها و اوستا چنين رويدادي را نمي گات«

خـرد زرتشـت   : گويـد  طرفدار نظرية دوباره زنده شدن مردگان است، مـي 
نسبت به دوباره زنده شدن مردگان پس از متالشـي شـدن بـدن، ترديـد     

اورمزد كه مردمان را از هيچ به : كند كه اضافه مي» بندهشن«. كرده است
توانـد چيـزي را كـه قـبالً بـه وجـود آورده، دوبـاره زنـده          ، ميوجود آورد

تـوان در   داستان زندگي پس از مرگ در سنت زرتشتي را مـي « )68(».كند
زنـدگاني   -3دريافت مـژده و   -2جاوداني روان،  -1: سه اصل خالصه كرد

   )69(».گير پي
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  : هاي بهشت و دوزخ در كتب زرتشت نكته

صبح روز چهارم، روان آدمـي  «: مده استآ» 19ونديداد، فرگرد «در «
 -1(رسد و فروهر آدمي كه يكـي از قـواي پنجگانـه اسـت      به كنار پل مي

فروهـر بـه    -5) روح(اوردان  -4) فهم(بوذ  -3) نفس(دين  -2) آهودجان
كند و براي روان بدكار به صورت زني زشـت   صورت دختري زيبا جلوه مي

  . »آيد در مي
» 2/23و مينو خـرد  » 21/3دادستان دينيك «و » 51/13يسناي «در 

. رود مـي » پل«نزد » ويو«به وسيله » روح و روان گناهكار«: آمده است كه
هـاي او را از وي سـؤال    علّـت تبهكـاري  » پـل «در ضمن بازجوئي در سـر  

آنگاه اين پل بـراي او از لبـة   . جويد هائي راه نجات مي او به بهانه. كنند مي
سـپس دري از دوزخ بـر روي او بـاز    . شود نازكتر مي تيغ تيزتر و از لب او

  . »شود مي
دوزخ براي ديو منزل دروغگويان است، «: آمده كه» 49/4يسناي «در 

و » 7/10ويسـبرد  «و » 11/20يسناي «در » و محل عذاب ابدي تبهكاران
روان پـس از  «: آمـده اسـت كـه   » 12-15ارتاويد افنامـك  «و » 2يشت «

بـه فضـاي تيرگـي بـي     ) دار، گفتار، كردار زشتپن(گذشتن از سه مرحله 
  )70(.»شود است، واصل مي» اهرمن«پايان كه مكان 

آمـده  » ارتاويرافنامك، فر كرده«و در » 13، 15، 44/10يسناي «در «
بهشت چهار طبقه دارد كه هر يك در مكان و محلي قرار دارند «: است كه

، و محـل آن در  »پنـدار نيـك  «طبقـه اول؛  . شـوند  و به اسمي ناميده مـي 
. باشـد  و مكان آن در ماه مـي » گفتار نيك«: طبقه دوم. باشد ستارگان مي
باشـد و   ، كه محل آن در باالترين روشنائيها مـي »كردار نيك«طبقه سوم؛ 
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رسـد و بـه سـاحت قـدس      به طبقه چهارم كه محل عرش الهي است، مي
. »كنـد  ل مـي اهورامزدا كه منزلگاه نيكان و پاكان است، دست يافته و منز

كساني كه خـوبي و بـدي آنـان يكسـان     «: آمده است» 48/4يسنايي «در 
. قـرار دارد » بهشـت و دوزخ «است كه ميـان  » باشد، جايگاهشان در برزخ

گناهكاران زندانيان هستند كه پس از ديدن عـذاب، در مـدت معـين آزاد    
ـ «: گويد زرتشت مي. »شوند مي د، در آخرت، اعمال نيك، پاداش و اعمال ب

شـوند و   شوند، بدكاران در قيامت به فلز گداخته تبديل مـي  كيفر داده مي
در متون زرتشـتي  . »نيكوكاران به جايگاه اهورامزدا راهنمايي خواهند شد

متالشـي  ) دخمـه ( چـون چشـم مـرده در بـرج سـكوت      : آمده است كـه 
كند و آنگـاه در محضـر    عبور مي) چينوت( شود، روحش از پل صراط  مي
  )71(».گردد حاضر و محاكمه مي) متيره، سروش، رشنو(» دايز«سه 

هر چند زرتشت دنياي مادي و روحاني را از «: معتقد است كه» زهنر«
كند، ولي در اصول او آنها بـا هـم در رابطـه بـوده و هرگـز در       هم جدا مي

بشـر  » هـا  گـات «در . مقابل هم قرار ندارند، بلكه ائتالف با يكـديگر دارنـد  
دارد و اين خود اوست كه به نجات يا محكوميت خويش اقدام آزادي اراده 

  )72(».كند مي
هـا بلكـه در برخـي از     نـه تنهـا در گـات   «: گويـد  يك محقق غربي مي

بـر ايـن نكتـه     89/49هـا   شـيت . ها نيز، سفر آخرت، روحاني اسـت  شيت
  :در متون زرتشتي شرح حال روان متوفي چنين آمده است«: تصريح دارد

  !اي خرد مقدس! زرگواراي اورمزد ب«
  !اي آفريدگار جهان مادي

وقتي كه پاكديني از جهان درگذشـت، آن شـب روانـش در كجـا آرام     
  »گيرد؟ مي
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  ».او بر بالين قرار گرفته است«: دهد پاسخ مي» اهورامزدا«
  :كنند ها چنين درخواست آمرزش مي خوانندگان گات

در ايـن  . خوشبخت كسي است كه خواستار خوشبختي ديگران باشد«
  ».بيند شب، روان به اندازة تمام زندگاني جهان خوشي 

  »گيرد؟ روانش كجا آرام مي«: پرسد در شب دوم، زرتشت مي
  ».او بر بالين قرار گرفته است«: دهد پاسخ مي» اهورامزدا«

خوشـبخت كسـي   «: طلبنـد  ها سرايان اينگونه آمرزش مـي  اشتودگات
در اين شـب، روان بـه انـدازه     .است كه خواستار خوشبختي ديگران باشد

  ».تمام زندگان جهان خوشي بيند
  »گيرد؟ در شب سوم روانش كجا آرام مي«: پرسد مي» زرتشت«
  ».او بر بالين قرار گرفته است«: دهد پاسخ مي» اهورامزدا«
پــس از شــب ســوم، در پگــاه، روح و روان مــرد پاكــدين را چنــين  «
دريابـد و او را چنـين    نمايد كه در ميـان چمـن باشـد و بـوي خـوش      مي
وزد، بـادي   نمايد كه باد معطري از نـواحي جنـوبي بـه سـوي وي مـي      مي

  . خوش بوتر از همة بادهاي ديگر
نمايد كه اين باد را با بيني خود بوئيده باشـد   مرد پاكدين را چنين مي

اين باد، اين خوش بوترين بادها كه هرگز مانند آن . وزد و گويد از كجا مي
بودم؟ در وزش اين باد، وجدان وي به پيكر موجودي در نظر او  را نبوئيده

نمودار شود، موجودي زيبا، درخشان، با بازوان سفيد، نيرومند، خـوش رو،  
  ... .راست باال و 

  تو كيستي؟! اي موجود جوان: پرسد آنگاه روان مرد پاكدين از او مي
دار و اي جوان مرد نيـك پنـدار نيـك كـر    : دهد وجدان او را پاسخ مي

پـس كجاسـت   : پرسـد  وجدان مرد مـي «. من وجدان تو هستم! نيك دين
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كسي كه تو را دوست داشت از براي بزرگـي و نيكـي و زيبـائي و خـوش     
چنـان   بوئي و نيروئي پيروزمند و قدرتمند به دشمن غلبه كننده، و تـو آن 

  .باشي كه به نظرم مي آئي، مي
ر، نيك گفتـار، نيـك   اي جوان مرد نيك پندا: دهد  موجود پاسخ مي«

مـن آنچنـان   . آن كس تو هستي كه مرا دوست داشتي! كردار و نيك دين
ديـدي كـه ديگـري     وقتي كه تو مـي . آيم كه دوست داشتي، به نظرت مي

بريـد، تـو    پرداخت و درختهـا را مـي   سوزانيد و به بت پرستي مي الشه مي
سـتودي و   هاي نيك و آذر اهـورا را مـي   سرودي و آب ها مي نشسته و گات

محبـوب  . سـاختي  رسيد، خشـنود مـي   مرد پاك را كه از نزديك و دور مي
تر ساختي، زيبا بودم تو مرا زيبـاتر سـاختي، مطلـوب     بودم، تو مرا محبوب
. تر سـاختي  تر ساختي، بلند پايه بودم، تو مرا بلند پايه بودم، تو مرا مطلوب

نيـك درآيـد، روان    روان پاكدين، نخستين گام را برداشته، به پاية انديشه
مرد پاكدين دومين گام را برداشته به پاية گفتار نيـك درآيـد، روان مـرد    

روان مـرد  . پاكدين سومين گام را برداشـته بـه پايـة كـردار نيـك درآيـد      
زرتشـت از  . پاكدين چهارمين گام را برداشته به بهشت پر فروغ وارد شود

درگذرد، روان او در  پرسد كه وقتي شخصي گناهكار از جهان اهورامزدا مي
  سه شب اول درگذشت، در كجا آرام گيرد؟

روان او در شب اول تا سوم، گرد بالين جسـد  : دهد اهورامزدا پاسخ مي
سرگشته بسر مي برد و در حالي كه افسرده و پژمرده و  غمگـين اسـت و   

  :خواند هاي اشترد را مي قسمتي از گات
كجـا پنـاه جـويم؟ پـس از      به كدام كشور روي آورم؟ به! اي اهورامزدا

سپري شدن روز سوم، در بامـداد روز چهـارم روان مـرد ناپـاك را چنـين      
هـا باشـد و بـوي اجسـاد گنديـده بـه        هـا و يـخ   نمايد كه در ميان برف مي
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مشامش رسد و او را چنين به نظر آيد كه باد متعفن از سـوي شـمال بـه    
  .وزد سوي او مي

بـدبوتر از آن هرگـز بـه مشـامم     از كجاست اين باد، : پرسد از خود مي
بينـد كـه بـه پيكـر      نرسيده است؟ در وزش اين باد، وجـدان خـود را مـي   

روان مـرد  . آورد موجودي زشت روي، چركين و خميده زانو، به او روي مي
ام؟ آن  تـر نديـده   تو كيستي كـه هرگـز از تـو زشـت    : پرسد ناپاك از او مي

رِ بـدكردار، مـن كـردار و    اي مرد بدانـديشِ بـدگفتا  : دهد موجود پاسخ مي
از بس كردار تو بد است، من چنـين زشـت و تبـاه و    . وجدان بد تو هستم

ديـدي   وقتـي مـي  . ام كار و رنجور و پوسيده و گنديده و درمانـده شـده   بزه
كنـد،   كند و آب و آتش و گياه را محافظت مـي  كسي ستايش يزدان را مي

ديـدي كسـي    وقتي مي .ساختي تو با اعمال بد خود اهريمن را خشنود مي
كنـد، تـو بخـل     دهـد و بـه پارسـايان خـدمت مـي      به بينوايان صدقه مـي 

من منفور بودم، تـو منفـورترم   . بستي ورزيدي و درب به روي مردم مي مي
ترم ساختي، من گنديـده بـودم، تـو     ساختي، من پوسيده بودم، تو پوسيده

نديشـه بـد و در   روان مرد ناپاك در گام اول به پايـة ا . ترم ساختي گنديده
گام دوم به پاية گفتار بد و در گام سوم به پاية كردار بد و در گام چهـارم  

  )73(».به ظلمت بي پايان رسد
  
  آيين مهرپرستي) د
مهر ايزدي است كه با پايان پيمان مربوط بـه ادوار گونـاگونِ تـاريخِ    «

وز مهـر، ر . پردازد جهان، با سنجش اعمال روانِ پس از مرگ، به داوري مي
رستاخيز به همراهـي سـروش و ورشـن، روان راسـتگويان را در سـر پـل       

خواهنـد او را بـه دوزخ كشـانند، نجـات      صراط از دست ديوهايي كـه مـي  

www.takbook.com



 73/  مرگ چيسـت؟

به ياري سروش و مهـر  ) ديو مرگ= استويها (در امان ماندن از او . دهد مي
اينان ارزيابي مشتركي هستند كه در برابر آنان شرح زنـدگي  . ممكن است

كننـد و   شود و رفتار نيك و بـد را بـه ترتيـب در تـرازو وزن مـي      مي داده
  )74(».گيرند هاي بيطرف ترازو مي تصميم نهايي را بر اساس كفه

  
  دين پارسي) ذ
آنان به سرنوشت انسان پس از مرگ ايمان داشـتند و معتقـد بودنـد    «

كه مردمان با ايمان در آخرت پاداش خواهند يافت و از سعادت سـرمدي  
مردگـان را الزم اسـت پـيش از دفـن كـردن در      . وردار خواهنـد شـد  برخ

جاهايي قرار دهند كه به وسيلة پرندگان الشه خوار يـا جـانوران شـكاري    
ــوند  ــده ش ــوم     . دري ــا م ــپردن ب ــاك س ــيش از خ ــان را پ ــد مردگ جس

  )75(».پوشانند مي
  
  دين زروان) ر
اني انـد و فرجـام جهـان را فـ     زروانيان به نوعي قيامـت معتقـد بـوده   «

حال از آنجايي كه آفرينش جهان را حاصـل تغييـر يـك     اند، با اين دانسته
داننـد، بهشـت و دوزخ، و    مـي ) زروان(= وضعيت زماني و مكاني نامحدود 
هـاي   سرنوشت انسان با جدال ميان بـرج . پاداش در نظر آنان معني ندارد

  )76(».گردد گانه و سيارات هفتگانه از روز اول تعيين مي 12
  
  آيين ماني) ز
باشد كه بـه   در آيين ماني، روحي كه در انسان است پنج قسمت مي«

روح روشن داراي خرد، نيـرو، روشـني،   . شود صورت بچه بوده و بزرگ مي
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. امثـال اينهاسـت  ... روح تاريك داراي خشم، آز و . خوشي و شرافت است
ت رسد و پـاداش و مكافـا   گويد مرگ از جانب ديوها به انسان مي ماني مي

در مانويت، درستكار پس از مـرگ  . رسد مطابق با رفتار خويش به وي مي
كننـد، رو بـه رو    هاي راهنما كه او را در راه بهشت همراهـي مـي   با فرشته

. شود كه بـا خـود كـوزه آب و جامـه و تـاج و ديهيمـي از نـور دارنـد         مي
زد انسـان  اند او را پوشانده و به ن فرشتگان او را ياري كنند و با آنچه آورده

مانـد تـا    بديهي است كه جسد او همچنان مـي . الحيات مي برند قديم دائم
قواي او كه شامل آب و آتش و نسيم است، جذب شده و بـاقي جسـد بـه    

اما انساني كه با نيكوكاري زندگي كرده است و اين . شود دوزخ افكنده مي
ود، در آيين را پذيرفته، پس از مرگ تا وقتي كه نـور و روح او خـالص شـ   

حال تردد به جهان خواهد بود تا زماني كه اليق پيوستن بـه درسـتكاران   
انسان گناهكار كه در بند آز و شهوت بوده است، بـه هنگـام مـرگ    . باشد

مانـد تـا زمـاني كـه بـه       دهند و در همين حال مي ديوان او را شكنجه مي
  )77(».دوزخ روانه شود

  
  جايگاه بهشت و دوزخ در دين ماني

نيروهاي شر و خير قبل از به وجود آمدن انسان فـراهم شـده    جايگا«
برو و دور از زمين : پس روشن شهريزد به بناي بزرگ دستور داد كه. است

و آسمان سراسر هستي و بيرون آن پنج دوزخ به سوي ناحية جنوبي و از 
آنجا آن سوتر به دوزخ تاريك از شرق تا ناحية غربي و مدينه بهشت يـك  

وساز ميـان ايـن سـاختمان يـك زنـدان محكمـي بـراي آز و        ساختماني ن
  .اهريمن و ديوان و پريان بساز

پـس از آن كـه سـتون نـور در     . و بر آن ساختمان نو بهشت نو را بساز
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قـرار گرفـت؛ بـه همـراه     ) رسول سـوم (ميان جهان توسط روشن شهريزد 
روشن شـهريزد دو دوشـيزه روشـنايي و اورمزدبـگ بـا اصـل خـويش در        

ايستند تا روشني و خوبي ايزدان كـه از ابتـدا    هاي خورشيد و ماه مي ارابه
اند و آنچه را نيز تا فرشـگرد از بـاد،    توسط آز و ديوان و پريان بلعيده شده
آميخته شده با زمـاني كـه اورمـزد و    . آب، و آتش مي جويند نجات دهند

يد اهريمن را نبرد بود و روشني را و خوبي از طريق زمان و گردش خورش
و ماه و از طريق مواظبت و درمان ايزدان از همه نواحي زمـين و  آسـمان   

  )78(».باال مي برد و بهشت مي رساند
  
  آيين مزدك) هـ

رود و اگر  مزدكيان معتقد بودند اگر كسي كار نيك كند، به بهشت مي
خطا ورزد، در ايـن جهـان روحـش اسـير بـوده و بـه حيـات خـود ادامـه          

  )79(».دهد مي
  
  مزدكياندوزخ -
هاي ايراني باستان با عقيده به زوج بودن عالم، كه هميشه قواي  دين«

روح، پـس از  . شـوند  كنند، شناخته مـي  خير و شر در آن با هم مقابله مي
مرگ سفرهايي در ميان اجرام آسماني و ماه و خورشيد يا سفري زمينـي  

لكـت  رسد كه در وراي آن مم با راهنماي يك جوان و دو سگ، به پلي مي
قرار دارد و اين پل عبارتست از شمشـيري كـه   ) جهان آسماني(اهورامزدا 

گذرد و گناهكار بايد از روي مبداش عبور كند  اش مي صالح از روي صفحه
راه عبـور  «: گويد چه يكي از نصوص مقدس مي كه در اين هنگام، بنابر آن

كند و بـه   شود و آنگاه از باالي پل با سر در دوزخ سقوط مي روح بسته مي
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  )80(».شود كيفري متناسب دچار مي
يكـي بـراي   : اي دوزخ داراي سه قسـمت مخصـوص اسـت    در نظر عده

افكار سيئه، دومي براي سخنان پست و بـي ارزش و جايگـاه سـوم بـراي     
اي  اعمال شر و خالف؛ و در پايين ترين طبقه، تـاريكي بـي حـد و انـدازه    

ودشـان شـر و خـالف    حكمفرماست و مخصوص كساني است كه تمام وج
است و ديگران با توجه به ميـزان گناهانشـان، در طبقـات مختلـف دوزخ     

مثالً باالترين طبقه مخصـوص كسـاني اسـت كـه در     . شوند جاي داده مي
انـد و در اينجـا عـذاب، منحصـر در حـرارت و       ور نبـوده  كارهاي شر غوطه

ايين، ولـي در طبقـات پـ   . شود برودتي است كه با وزش بادهايي ايجاد مي
رونـد و بـا    اي فـرو مـي   ها و سرماي منجمـد كننـده   گناهكاران در تاريكي

لولنـد،   هـا در آن مـي   زردابه، خون و چرك و استفراغ و گوشتي كـه كـرم  
شوند و بوسيله شياطيني كه تجسم اعمال خالف آنـان در دنيـا    تغذيه مي

نـدازه  ها پايان ناپذيرند و سه روز به ا گويي عذاب. شوند هستند، عذاب مي
) منجـي (رسد، ليكن  با آمدن آخرين رهايي بخش  نه هزارسال به نظر مي

شـود،   رسد و او كه از زنـي پاكـدامن متولـد مـي     ها به پايان مي اين عذاب
اي است كـه در   كند و اين عقيده جهان را به وسيلة آتش از شرور پاك مي

بـه ظهـور   هـا   آن. شـد  ها، در قرن دوم قبل از ميالد، منتشر مي عصر پارت
دهند كه در بيست و پنجم دسامبر از زن پاكي متولد  بشارت مي» منجي«

  )81(».خواهد شد
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  هاي خاور دور مرگ در دين 
  آيين چيني) الف

مردم چين عقيده داشتند كه ارواح اموات براي هميشه داراي حيات «
هر وقت زندگان يادشان كنند، . اند و زندگي هستند و با زندگان در تماس

ادعيـه،  . توان با آنان سخن گفت و مشورت كـرد  شوند و مي اً حاضر ميفور
ارواح از مـاده  . اوراد، قرباني و هديه، راه مناسب ارتباط با عالم اررواح است

خورند، بلكه جوهر لطيـف و روحـاني آنهـا را     ها نمي ها و نوشيدني خوردني
از . نـد كن ها را روحانيون ميـل مـي   كنند و صورت مادي خوراكي جذب مي

اين رو، مـردم چـين مراسـم تـدفين امـوات را بـا مراسـم خاصـي انجـام          
افراد ثروتمند، در هنگام دفن اموات تمام اشياء و اموال متوفي ا . دادند مي

از قبيل ظروف، اسلحه شكاري و سگ شكاري و اسب او را زنده به خـاك  
بـه  كردنـد تـا    گاهي افراد انسان را همـراه متـوفي خـاك مـي    . سپردند مي

دادنـد   در هر خانه ضريحي قرار مي. كارهاي ضروري متوفي رسيدگي كند
در مقابـل ايـن ضـريح عقـد و ازدواج     . تا هميشه به ياد نياكان خود باشند

شد و در برابر قبور خضوع و خشوع خاصي  مابين عروس و داماد انجام مي
بهار در فصل . هاي مادي و معنوي خود را بكنند كردند تا رفع گرفتاري مي

كردند و  رفتند و هداياي خوردني نثار مي و پاييز به زيارت قبور نياكان مي
كردنـد تـا ارواح از سـرما و گرمـا      بر اوراق، نقش پتو و لحاف را نقاشي مي

  )82(».خود را حفظ كنند
دهـد و در صـورتي    روح پس از مرگ به رفت و آمد در جهان ادامه مي

شـود،   ايايي به او يا در راه او تقديم كه چيزي با مرده گذاشته باشند و هد
  )83(».مزاحم زندگان نخواهد شد
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  آيين كنفوسيوس) ب
لذا . كنفوسيوس هميشه از پاسخ دادن به سؤاالت الهوتي گريزان بود«

ــب   ــرو مكت ــمندان وي را پي ــي الادري«دانش ــي» گراي ــد م ــي از . دانن يك
كنـد و او   يمردگـان از او سـئوال مـ   » ارواح«شاگردانش دربارة خدمت به 

نيسـتي، چگونـه   » زنـدگان «تـو كـه قـادر بـه خـدمت      : دهد كه پاسخ مي
  !!خواهي به ارواح آنان خدمت كني؟ مي

تـو كـه   : گويـد  و او مي. پرسد يكي ديگر از شاگردانش درباره مرگ مي
ــه مــي را نمــي» زنــدگي « ! را بشناســي؟» مــرگ«تــواني  شناســي، چگون

  )84(».ي سرد و عاري از مهر داشتكنفوسيوس در رابطه با  عالم باال نگاه
  
  آيين تائوئيسم) ج
تائوئيسم يكـي از دو جريـان اصـلي تفكـر در كشـور چـين باسـتان        «

كه » كنفوسيونيسم«توان مكمل  در واقع تائوئيسم را مي. شود محسوب مي
آيين تائويي عبارت است از . ديگر جنبش فكري در چين است، تلقي نمود

آيين تائويي تاكيد شديدي بر حيـات  . جهان تبعيت باطني از طريقة الهي
گرايانـه آيـين كنفوسيوسـي كـه      در مقابل اخالقيـات انسـان  . اخروي دارد

اساس دعوت آن در تعليمات اخالقي معموالً بر اصول و احكام اجتماعي و 
هاي گوناگون  آيين تائويي در قالب طرح بهشت و دوزخ ،)85(اين دنيايي بود

ن و جزاي بدكاران مقرر شده، به احكام مربوط به كه براي پاداش نيكوكارا
از خصايص اصلي معابد تائويي، يكي همين بـود كـه   . دنياي ديگر رو آورد

سرنوشت فيزيكي موجودات پس از مرگ، و به ويژه سرنوشـت شـيطان را   
گذاشت و احتماال به منظور منع و نهي كسـاني كـه ممكـن     به نمايش مي

، انواع و اقسام شكنجه هاي قابـل تصـور   بود به كارهاي زشت دست بزنند
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  )86(».نيز به نمايش درآورده شدند
آيين تائوئيسم عقيده به بهشت و دوزخ و كيفر و پـاداش را از آيـين   «

ي ژاپنـي  اقتبـاس كـرده و در چـين رواج داده اسـت و عقايـد       »ماهايانا«
  )87(».تناسخ ارواح را از آيين بودائي گرفته است

  آيين شينتو) د
ده مبهمي كه راجع به دوزخ در اذهان مردم وجود داشت، عبارت عقي«

كه دوزخ جايگاهي است كه همه مردم را بدون اينكه تشـخيص   بود از اين
از نظـر آنهـا   . ريزند نيك و بد و نيكوكار و تبهكار در ميان باشد، در آن مي

جا حياتي شبيه به حيـات   دوزخ جايگاه زيرزميني است كه مردگان در آن
آنهـا  . ان اين جهان دارند، منتها وسايل رفاه و آسايش فـراهم نيسـت  زندگ
ــا اســت «گوينــد  مــي آنهــا اهميــت » .بهشــت و دوزخ  در قلــب خــود م
بـه نظـر آنهـا مردگـان نماينـدة      . اي براي مردگان قائل هسـتند  العاده فوق

انـد، و تقـديس    تجربيات معنوي گذشته و ترجمان قـوانين تحريـر نيافتـه   
به  عقيدة آنها . نشاء و منبع هرگونه فضيلت و تقوي استخاطره نياكان م

بي اعتنايي به ارواح مردگان سـبب دشـمني و عـداوت آنـان و مايـة شـر       
  )88(».گردد مي

  
  چگونگي مراسم سوگواري در آيين شينتو

مـرده را در آن  . آورنـد  ميـرد يـك تـابوت فـراهم مـي      چون كسي مي«
اي  پوشانند و پشته ا با خاك ميسپس گور ر. سپارند ميگذارند و به گور مي

كنند و در اين مـدت   پس از مرگ بيش از ده روز سوگواري مي. سازند مي
ريزند، دوسـتان   زنند و اشك مي صاحبان عزا ضجه مي. خورند گوشت نمي

در پايـان ايـام سـوگواري همـة     . نوشـند  رقصند و باده مي خوانند و مي مي
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  )89(».كنند اعضاي خانواده در آب غسل مي
آيين شينتو براي ارواح مردگان احترام زيادي قائل است و آنان را بر «

ارواح مردگان را تا مقام الهي باال برده و سـتايش  . دهد زندگان ترجيح مي
ارواح در غم و شادي، . كنند و معتقد به زندگي ارواح در ميان زندگانند مي

ايـن  . نظـر دارنـد   اند و رفتار و گفتار آنان را زير رنج و لذت زندگان شريك
  )90(».آيد نيروي طبيعي از رهگذر مرگ به دست مي

  
  مناسك و مراسم در دين شينتو

يكي از ضروريات آئين شينتو، احترام مردگان اسـت و جلـب مطلـق    «
رضايت آنان با انجام وظـايف خـانوادگي، اجتمـاعي و پرسـتش امپراطـور      

  )91(».ممكن است
  

  عقايد و احكام در دين شينتو
ها جاي  اران زردپوست پس از مرگ در بهشت مخصوص ژاپنينيكوك«
گيرند و بدكاران در دوزخ، كه نوعي زيـر زمـين اسـت، بـدون وسـائل       مي

  )92(».شوند معيشت در آن معذب مي
  

  ارواح نياكان در آيين شينتو
در تلقي مردم ژاپن . اي دارد پرستش ارواح در آيين شينتو مقام ويژه«

گونـه   آن. شود با توسل به ارواح نياكان حل مي هر نوع گرفتاري و مشكلي
. دانسـتند  كه هر پيشامد مثبت و خيري را حاصل عنايت ارواح نياكان مي

هـا بـه رسـم بـدويان باسـتان اشـياي گرانبهـا را بـا مردگـان دفـن            ژاپني
. گوينـد  مـي » كاميهـا «در فرهنگ ديني ژاپن به ارواح مردگان . كردند مي
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ارد، مانند كـامي خـانواده، كـامي كـالن، كـامي      هاي متعدد د كامي افسانه
ملت؛ مخصوصاً ارواح نياكان امپراطور، كامي طبيعـت، آسـمان، درختـان،    

. بخشند كه او را جان و حيات مي... ها، اسباب آشپزخانه و  ها، سنگ جنگل
در . سـازد  ها جهان را پر از ارواح خوب و بد مي نيروي تصور و تخيل ژاپني

هشـت صـد هـزار كـامي ارواح     : اني ژاپن آمده است كهبرخي روايات باست
موجود  است كه برخي از اين ارواح، قدرتمند و با نيروي فراواني در جهان 

مفسـر  » هيرانـا «. انـد  حكومت دارند كه به صورت خدايان حقيقي درآمده
زيسـته، تجزيـه و    مـيالدي مـي   19و  18كـه در قـرن   » شـينتو «مذهب 

در اين آيين همة مردگان به «: گويد او مي. رددا» شينتو«تحليلي از آيين 
شـوند و حـوادث جهـان طبيعـت، معلـول كـار        صورت خدا جلوه گـر مـي  

كنند، جهان  مردگان است، اين مردگان هستند كه سرنوشت را تعيين مي
آورنـد، مـزارع و كشـتزارها را     ها را پديد مـي  سازند و انسان را مسكوني مي
و . گردنـد  يش فصول چهارگانه سال مـي سازند و موجب پيدا حاصلخيز مي

هم آنان هستند كه بـال و قحطـي و كارهـاي خـوب و بـد از آنـان صـادر        
اگر مردم ارواح را فراموش كننـد، در زنـدگي   «: دهد او ادامه مي» .شود مي

ايـن ارواح مردگـان اسـت كـه     . با ناماليمات دست به گريبان خواهند بود
گان به زندگان احتياج دارند، پـس  كند، مرد دهد يا مجازات مي پاداش مي

  ».بايد كه زندگان غذا و مايحتاج مردگان را بر قبور آنان بگذارند
هـاي مـرده،    به گمان آنان زندگان به مردهاي مرده، شمشير و بـه زن 

ها  عقيده دارند كه كشورشان خانـه خـدا و مملكـت     ژاپني. دهند آينه مي
بر تمام مردم جهـان برتـري    خداست و مردم ژاپن از نژاد الهي هستند كه

اين طرز تفكر به تدريج به صورت روحاني درآمد و اعتقاد بـه ارواح  . دارند
  )93(».رواج يافت
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  آيين دائو) هـ
همان طور كه گذشت يكي از اصول مورد توجه در دين چين باستان «

اين بود كه ارواح نياكان در جهان و زندگي افراد تأثير دارنـد؛ بـاوري كـه    
در ايـن آيـين سـخن از بهشـت و     . ن، بقاي روح بعد از مرگ استالزمه آ

دوزخ است كـه پـس از حسابرسـي ، نيكوكـاران و بـدكاران در آن جـاي       
به هر روي در آيين دائو سـخنان بسـياري در ايـن بـاره وجـود      . گيرند مي

شود كه در متون مقدس اين آيين سـخن زيـادي    دارد، هر چند گفته مي
هـاي ديگـر بـه ايـن ديـن وارد شـده        كه از ديـن در اين خصوص نبوده، بل

  )94(».است
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  )1(يهاي يهود مرگ در آموزه
دانيم كه در تـورات يعنـي عهـد قـديم كـه منسـوب بـه حضـرت          مي
است، گفتگويي از قيامت نيست و پاداش بدكاران را در همـين  ) ع(موسي

اسـرائيل كـه در    خداي بني. گيرند دنيا براي افراد يا اجتماعات در نظر مي
تورات معرفي شده است در دنيا از مجازات بدكاران غافل نخواهد بود، امـا  

بينيم بسا نيكوكاران كه دائمـا گرفتـار رنـج و    ال چنين نيست، زيرا ميعم
  .آغوشند عذابند و ناپاكاني كه با شادماني هم

شود كه در نهاد هر  از مطالعه داستان ايوب در تورات چنين نتيجه مي
اسرائيلي همواره پرسش و كشمكش درباره اين موضوع ادامه دارد كه چرا 

هايي دست پاكدامني و بردباري با چنين مصيبت با همة) ص(ايوب پيامبر
اكنون عينا گفته ايشان را كه زبان حال يهوديان است، نـه  . به گريبان شد

  :شويم بيان پيامبري چون ايوب، از تورات يادآور مي
گفتگوي او با يارانش دربارة خـداي  ) سفر ايوب(در بخش سيزدهم از«

من نسبت بـه او آرزومنـد و    هرگاه خداي مرا بميراند«: بزرگ چنين است
كه در پيشگاهش نسبت به راه و روش خودم با  اميدوار خواهم بود، جز اين

هايي دست به گريبان بودم تقاضاي برهان و دليل خـواهم   چنين گرفتاري
گفتـار ايـوب پيـامبر بنـا بـه      «. هايم را خواهم پرسيد كرد و علت گرفتاري

او . طمينـاني تـوام بـا شـك اسـت     گفته تورات ايماني آميخته به ترديد و ا
براي دفاع از خود و بزرگداشت موقعيت خود چنين اسـتداللي را در نظـر   

او پس از سركوبي عواطف و غرايز بشـري و پايـداري عجيـب در    . گيرد مي
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خانـه روح را كـه عبـارت از     برابر مشكالت جانكاه با دو جمله انديشه نهان
سـخن  . دارد ؤدبانه اظهار مـي ها است به صورتي م ها و شاديعلت مصيبت

خواهند با ديد كوتاه مادي  اسرائيل است كه مي ايوب همان زبان حال بني
و دنيايي علت و نتيجة همه حوادث و سرنوشت انسان سرشـته بـه رنـج و    

انساني كه عمرش نسـبت بـه طبيعـت حتـي درختـان      . زحمت را دريابند
شش فكري او در ايـن  كو. حساب و فراوانتر است، اما مشكالتش بيكوتاه

است كه در همين جهـان حقيقـت عـدالت، يعنـي چيـزي كـه فطـرتش        
  .خواهان آن است، را به چشم خود ببيند

شـود كـه علـت     در تورات بـه زبـان ايـوب از خداونـد درخواسـت مـي      
هـاي   اي كـه راز شـگفتي  ايوب از آفريننـده . هاي او فهميده شود گرفتاري

. ، خواهـان كشـف علـت اسـت    آفرينش او مافوق شمارش و حساب اسـت 
-گفتگوهاي او از پيشامدهاي زندگي وحقايق هستي به صورتي كه دقيـق 

دهنده شك و ترديد دربارة راز عـدالت اسـت،    ترين حاالت انساني را نشان
اين دودلي و تشكيك و چون و چراي او بـراي ايـن اسـت كـه بـا ايمـاني       

در برابر آن نگه  خواهد انديشة لرزان خود را آميخته با وحشت و ترس مي
  .دارد

آرزوهاي طاليي و دورنماي سرنوشتي كه براي خود .... بيند  انسان مي
ها  كاخي از سـعادت سـاخته    و با انديشة خود ترسيم نموده و با خيال آن

  .شود است، ناگهان لرزان و ويران مي
تواند چرايي و علل همـة امـور را    افكار پيچيده در احساساتش نيز نمي

دريابد و از طرفي نيز در نهاد خود انگيزة پذيرش وجود داوري  به درستي
بـه ناچـار غوغـاي    . كنـد  اي آگاه به آفرينش را حس مـي عادل و آفريننده

  .يابدعجيبي از كشاكش اين دو نيرو در خود مي
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-داستان ايوب در تورات و سخناني كه از جانب او بـازگو شـده، نشـان   
سرائيل است كه در ميان شك و ترديـد  ا هاي بنيدهندة دوراني از انديشه

دربارة پاداش نيكوكاران و مجازات گناهكاران به وجود آمده است، زيرا اگر 
بر مبناي چنين فكر و ايماني در انتظار كيفر بدكاران و سعادت نيكـان در  

درپي و يـك بـار مـردن     دنيا، ما به حقايق زندگي بنگريم، پيشامدهاي پي
هـا و   ا نفـر را بـه نيسـتي كشـانيده، يـا سـختي      ه جنايتكاراني كه ميليون

يـابيم كـه   رسد ببينيم، در مـي  گزاران جامعه مي هايي كه به خدمت تلخي
كشـد و چـه بسـا     برآن عقيده ساده، يعني مكافات دنيايي خط بطالن مي

  .دهد مشاهدات ما عكس اين حاالت را نشان مي
دوران  پيروزي جفاكـاران و شكسـت ناكـامي رادمـردان پرهيزكـار در     

سـازد،  هاي متفكـر را بـه خـود مشـغول مـي      كوتاه زندگاني انديشه انسان
انگيزد و دلها را نيازمندانه بسوي عـدالت الهـي متوجـه    احساسات را برمي

بينيم كه اهميت و عظمـت انديشـة دنيـاي پـس از      رو مي از اين. سازد مي
رد و جبراً با تمام تار و پود زندگاني آدميان بستگي كامل دا) قيامت(مرگ 

چنين فكري دربارة دنياي ديگر بعـد از  . همه افكار متوجه آن خواهند بود
اسرائيل بوجود آمده اسـت، زيـرا در    در ميان بني) عهد قديم(تورات يعني 

صدوقيون (در آن روز گروهي كه ايشان را «: گويد مي 22انجيل متي باب 
  » .گويند قيامتي نيست بسويش خواهند آمد گويند و مي)

) ع(شويم كه در زمان حضرت عيسـي  از بيان روشن انجيل متوجه مي
و حـال آنكـه    اسرائيل دنياي پس از مـرگ را بـاور نداشـته    گروهي از بني

قيامت را باور داشته و چنين افرادي را ) فَريسين(گروهي از پيروان او بنام 
نمايـد، آنجـا كـه     باب بيست و سـوم معرفـي مـي   » اعمال رسوالن«كتاب 
من فريسي پسر فريسي هستم و روز رسـتاخيز را  «: گويد رسول مي پولس
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گويـد   اين سخن را بـه حـاكم دسـت نشـاندة قيصـر روم مـي      » .باور دارم
كه يهوديان او را بـر دسـتگيري پـولس واميداشـتند و بـه پـولس        درحالي

. كنـد  جويي ميتهمت ميزدند كه او در ميان يهوديان ساكن آن شهر فتنه
اين چنين خداي پدرانم را بـا  «: و چهارم آمده است سپس در باب بيست
هـا كـه در نـاموس و انبيـاء اسـت      كنم و به همة نوشتهايمان پرستش مي

ايمــان دارم و بــه رســتاخيز مردگــان نيكوكــار و رهبرانــي كــه ايشــان در 
به درستي معلوم نيست كـه از چـه تـاريخي    . انتظارش هستند، اميد دارم
اسرائيل گسـترش   ز مرگ و داوري در ميان بنيباور داشتن به دنياي پس ا

كـه در حـدود سيصـد    )اشعياي نبـي (نخستين بار در داستان . يافته است
زيسته، نامي از حوادث بـرده شـده، اگرچـه برهـان      سال قبل از ميالد مي

استواري بر مطابقت آن با قيامت گفته شده نيست، زيرا از ظـواهر سـخن   
او «: گويـد  اشـعياء مـي  . شـود  ء بيان مـي آمدهاي دنيايي بعد از اشعياپيش

را  سـازد، سـاكنين آن  خدايي است كه زمين را خالي و آزاد و دگرگون مي
دارد و زلزله سـخت  كند، مركز زمين شكاف برمي گرداند و عوض ميبرمي

شـود، زمـين    ها نرم و پراكنده مـي گيرد، كوهاز همه طرف زمين را فرا مي
آيد و چون مدهوشان و گاهواره كودكـان   اي به جنبش درميمانند گردونه

سـيالب و طوفـان  اطـراف زمـين را     . به چپ و راست حركت خواهد كرد
نمايد و مردمان خود را به  ها  بر زمين سنگيني مي گيرد، گناه انسان فرامي

در چنـين روزي اسـت كـه پروردگـار سـپاه      . اندازند ها ميدرياها و گودال
روانـه و قدرتمنـدان زمـين را همچـون     هـا   فرشتگان را به سـوي آسـمان  

آورد، ماه وخورشيد تاريك بندگان و بردگان به حال اسارت و زنداني درمي
  » .شود و پوشيده مي
در آن روز خـدايي كـه در انتظـارش بـوديم     «: گويـد  مي 25در بخش 
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كه دشـمن  ) مؤاب(شوند و شود و مردمان به ديدنش شادمان مي ظاهر مي
.  شـود  افتد؛ نداي رهايي در كوهستان شنيده مي يهود است، به فالكت مي

بديهي است اين مطالب ارتباطي با جهـان رسـتاخيز نـدارد و مربـوط بـه      
از  12در بخش . حوادثي است كه در زمين پيش از قيامت رخ خواهد داد

سفر دانيال گفتـاري دربـارة قيامـت بـه كنايـه گفتـه شـده كـه از تمـام          
روز گـروه   در آن«: گويـد  اسـت و مـي  تـر  هاي گذشتة تورات روشن قسمت

رسند و  شوند و به زندگاني جاويد مي كثيري از خفتگان در خاك بيدار مي
چون ستارگان بـراي هميشـه تاباننـد و گناهكـاران در بـدبختي      نيكان هم

اسـرائيل زيـاد    در تـورات از قيـام پيـامبران بنـي    . ابدي به سر خواهند برد
 ».مربوط نيستگفتگو شده كه هيچ كدام به قيامت 

هـايي وجـود    الزم به يادآوري است ميان صدوقيان و فريسيان تفـاوت 
  :كنيم ها را به اختصار بازگو مي دارد كه اين تفاوت

ايـن  . طلـب اسـت   كلمة فريسي در عبري به معناي عزلـت : فريسيان«
اين فرقه دو قـرن قبـل از مـيالد    . لقب بر جدايي و امتياز آنان داللت دارد

اصل اين فرقه به فرقة . تاكنون هم اكثريت يهود از آن هستند پديد آمد و
فريسيان يك قرن قبل از ميالد . گرددبرمي) به معناي پارسايان(حسيديم 

آنـان از نظـر فكـري بـا صـدوقيان تضـاد و       . از ميان حسيديم برخاسـتند 
اين فرقه خدا را از جسم و صفات جسماني منزه . مخالفت روشني داشتند

اي را  همچنـين در مسـايل مربـوط بـه ارادة آدمـي راه ميانـه      . دانسـت مي
پـذيرفت و  پذيرفته بود و نيز رستاخيز مردگان و دادگاه عدل الهي را مـي 

فريسـيان عـالوه بـر عهـد     . دادبه عبادات از قبيل نماز و غيره اهميت مـي 
. شد، به تورات شفاهي نيز معتقد بودندعتيق كه تورات مكتوب ناميده مي

هاي حكيمانة دانشمندان يهود است كه به عقيدة آنان فاهي گفتهتورات ش
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. براي قوم يهود باقي مانـده اسـت  )ع(نسل به نسل از زمان حضرت موسي 
ها در فاصلة قرن دوم تا پنجم ميالدي، در كتابي بسيار بزرگ به اين گفته

آوري شده و زيربناي فكر و اعتقـاد بنـي اسـرائيل قـرار     جمع» تلمود«نام 
فريسيان در جامعة يهود موقعيت خوبي بـه دسـت آوردنـد و    . ته استگرف

  .اكثريت تابع آن شدند
نام اين فرقه از صادوق بن اخيطـوب كـه از طـرف حضـرت     : صدوقيان

كتــاب دوم . (شــد بــه كهانــت منصــوب شــده بــود، مربــوط مــي) ع(داود 
كاهنان بني صادوق در كتاب حزقيال مورد تعريـف  ) 24:15و17:8سمويل
-صدوقيان به جاي نماز، براي قرباني اهميت ويژه. انديد قرار گرفتهو تمج

هاي گذشته را حفظ  ديدند سنتصدوقيان بر خود الزم مي. اي قايل بودند
-كنند و با تجديد نظر و تفسير به رأي فريسيان و آداب آنان مخالفت مي

 صدوقيان جـاودانگي نفـس و  . آنان قائل به جسمانيت خدا بودند. ورزيدند
پنداشتند سزاي نيكي و بدي در همين دنيا كردند و ميقيامت را انكار مي

  . شود و در مورد ارادة انساني به اختيار مطلق معتقد بودند داده مي
! جاودانه خـداي مـن  :گويد هر اسرائيلي در دعاي صبحگاهي خود مي«

تـو آن را پديـد آوردي؛ آن را   . روحي كه تـو در مـن نهـادي، پـاك اسـت     
كنـي و  تو آن را در من حفظ مي. ي كردي وآن را در من دميديصورتگر

گيـري و در روز رسـتاخيز بـه مـن      از من برمي) به هنگام مرگ(تو آن را 
  (pr.isr, .p.11).گردانيبازمي
-به نقل از بن سيرون مـي (R.Eleazarhaggapar) اليعازرهاقّپار.آر
كـه برانگيختـه    انـد و آنـان  شـوند، بـراي مـردن    آنان كه زاده مي«: نويسد

: خوانيم در تلمود مي» .شان داوري شودشوند، براي آن است كه درباره مي
اگر كسي برانگيخته شدن مردگان را نفي كند، در روز رستاخيز سـهمي  «
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  .(sanh, 90a)» نخواهد داشت
مردگان تو زنده خواهند شد «: دارديهود بر زبان اشعياء نبي اعالم مي«

بيـدار  ! اي شما كـه در خـاك سـاكنيد   . واستوجسدهاي من برخواهند خ
آن مؤمن اسراييلي، عبارت زيـر را از  ). 19:26اشعياء، (» شده، ترنم نماييد

تو براي هميشه قادر مطلق و رب هستي؛ «: راند دعاهاي آميداه برزبان مي
؛ بـا فـيض   ...خيزاني؛ تو در ياري رسـاندن نيـرو منـدي   تو مردگان را برمي

-دهي و با رحمت فراوان خود، مردگان را برمـي مي خود، زندگان را روزي
  .(pr.isr.,101)» انگيزي

ثبت همة اعمال هر فرد به روي زمين، براي تدارك «: نويسدكوئن مي
 ,Aboth)» همة اعمال شما در كتابي نوشته شده است. روز داوري است

-همة اعمال او را بر وي بر مـي «: گويد وقتي اين جهان را ترك مي. (2,1
گويند كه در فالن روز و در فالن مكان چنين و چنـان   مارند و به او ميش

اي كه يك مرد به همسـر خـود اظهـار    حتي سخنان بيهوده«... » ايكرده
  »  .ميرد به حساب او خواهد آمدداشته باشد، وقتي مي

باشـد و  پسر متحمل گناه پدرش نمي... « : حزقيال نبي نوشته است«
عدالت مرد عادل بر خودش خواهـد  . نخواهد بود پدر متحمل گناه پسرش

  ). 3) (20:18حزقيال (» بود و شرارت مرد شرير برخودش خواهد بود
  
  :»هايي از عهد عتيق كتاب«اشعار بند هفت كه در كتابِ  •
  زبان خويش از غيبت بازداريد،«

  ماند،شود بي اثر نمي اي كه در نهان گفته ميچه كلمه
  .آوردز براي جان به ارمغان ميدهان افترازن، مرگ را ا

به گمراهي زنـدگاني خـويش مـرگ را مجوييـد و بـه اعمـال دسـتان        
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  خويش راه هالك مپوييد،
  چه خدا مرگ را نيافريده است،
  .گرددو از هالك زندگان خشنود نمي

همه چيز را  از بهر بودن آفريـده اسـت، در مردمـان جهـان، فايـدتي      
  است،

منزلگه مردگـان بـر زمـين سـلطنت      در ايشان شرنگ مهلك نيست و
  .كند،چه دادگري ناميراست نمي

  
  :دينان زندگي به ديدة بي •
  خوانند،دينان به عمل وآواي خويش، مرگ را مي ليك بي«

سـازند،  گيرند و از برايش، خويشتن را فنا ميآن را دوست خويش مي
  بندند،با آن پيمان مي

  :گويند يكديگر را مي چه تدبير نادرستي،. سزاست از آنِ آن باشند
كوته است و دلگير زندگاني ما چون مـرگ آدمـي در رسـد عالجـي     «

به اتفاق زاده . نيست، و كس نشناسيم كه از منزلگه مردگان باز آمده باشد
 . ايمايم و از پس آن، چنان خواهيم بود كه گويي هرگز نبودهشده

ون خاموشي خيزد، چاي است كه از تپش قلبمان بر ميانديشه، شراره
گيرد، تن خاكستر خواهد گشت و روح چون هواي ناپايا ، پراكنده خواهـد  

  .شد
با گذر زمان نام ما به طاق نسيان سپرده خواهد شد، اعمال ما را كس 

  ياد نخواهد كرد،
  اند، فرجام كار ما را بازگشت نيست، آري، روزهاي ما گذر سايه

هاي حاضـر   ييد از نعمتپس بيا. آيدشود و كس باز نمي مهر نهاده مي
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  .بهره گيريم
بهـا وعطرهـا    هـاي گـران   ها برخوريم، از شراببه شور جواني از آفريده

  سرمست گرديم،
  هاي گل سرخ برسر نهيم،گل بهاري از كف ندهيم، تاجي از غنچه

  بيشر زان كه بپژمرند، هيچ سبزه زاري از عيش و نوش ما خالي مباد،
نهيم، چه، اين است بهرة ما و اين  همه جا نشان سرور خويش بر جاي

  !است نصيب ما
بردادگر فقير ستم روا داريم،  بربيوه زنان ترحم نكنيم، مـوي سـپيد و   

  .دير سال پير را پاس نگذاريم
  .فايده نمايد قدرت ما قانون دادگري باد، چه آنچه ناتوان است، بي

-ا مخالفت ميآزارد، و با كردار مها بگستريم، چه ما را مي بر دادگر دام
كند، و از بهر اهمال در تربيت  ورزد، بهر تخطي از شريعت، نكوهشمان مي

  .سازدمان ميخويش متهم
-شناسد وخويشتن را فرزند خداوند ميگمان آن دارد كه خداي را مي

  .خواند
آيـد،  هاي ما گشته است، نگاه او نيز بر ما سنگين ميگر انديشه مذمت

  .هاي او يكسره، ديگر است ماند وراهان نميچه شيوة زيستن او به ديگر
گزينـد،  هاي ما دوري مـي  داند، و از راهء قلب اندود ميما را چون شي

  .گريزدها مي آنچنان كه گويي از ناپاكي
زند كه خدا پدر خواند، و الف آن ميسرانجام دادگران را نيكبختي مي

  اوست،
كه فرجام كـار او چـه    بنگريم كه آيا سخنان او راست است، بيازماييم

  . سان خواهد بود
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چه دادگر پسر خدا است، خـدا او را يـاوري خواهـد كـرد و از آسـتان      
  .دشمنانش خواهد رهاند

ــاري    ــا بردب ــاييم، ت ــكنجه بيازم ــزا و ش ــه ناس ــيم،  اورا ب اش را بشناس
  .اش بسنجيم شكيبايي

هاي او، بـر وي  به مرگي ننگين محكومش سازيم، چه، به حسب گفته
  » .خواهد شد تفقد
  

  : در مورد سوگواري
پسرم، از براي مرده اشك ريز، مويه سرده تـا غـم  خـويش بنمـايي،     «

  پس آنگاه جنازه را بر وفق آداب به خاك بسپار،
به تلخي گريـه سـرده، برسـينه زن،    . و ارج نهادن گور او را فرو مگذار

  سوگواري كن، 
گ نشين تا سخني آنچنان كه در خور مرگ است، يك يا دوروز به سو

  .باقي نماند
بـرد، دل  چـه غـم بـه مـرگ راه مـي     . پس آنگاه غمش را از دل بشوي
  .گذارد اندوهگين، توش و تواني باقي نمي

  .ماند، زندگاني حزين را برنتوان تافتبا مصيبت، رنج پا برجا مي
دل خويش را تسليم غم مساز، غم را پس ران و بـه سـرانجام خـويش    

  .بينديش
بازگشتي نيسـت، از بـراي مـرده بـه كـاري      : فراموشي مسپار اين را به

  .نخواهي آمد و با خويشتن بدخواهي كرد
ديروز بر مـن بـود و   : پند مرا يادكن كه شامل حال تو نيز خواهد شد«

  »!امروز برتوست
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اي آرميد، بگذار تا ياد او نيز بيارامد، چون روح او پركشـيد،  چون مرده
  .غمش را از دل بشوي

  :هايي از عهد عتيق كتاب كتاب مرگ در
زيد و اي مرگ چه تلخ است انديش، تو بهر انساني كه خوشبخت مي«

  متنعم از اموال خويش است،
بهر انسان سبكباري كه در همه كار كامياب است و هنوز طعـم طعـام   

  .را تواند چشيد
اي مرگ، چه مبارك قدم است حكم تو بهر انسان بينوا و ناتوان، بهـر  

  .وت و پريشان روزگار، كه شوريده حال و شكيب از كف بداده استپير فرت
از حكم مرگ ترس به دل راه مده، پيشينيان و پسـينيان خـويش بـه    

اين قضايي است كه خداوند بهر هر جانداري مقدر ساخته اسـت، از  . يادآر
چه روي برخواست خداوند تعالي بشوريم؟ خـواه ده سـال زنـدگي كنـي،     

هزارسال، در منزلگه مردگان بـر عمـر خـرده گرفتـه      خواه صد سال، خواه
  » .نشود

  :در مورد رستاخيز و مكافات چنين آمده است
اي اند، شمار بسياري بيدار خواهند شد، پارهاز آنان كه در ديار خفته«

خردمنـدان  . اي از بـراي ننـگ و نفـرت ابـدي    بهر زندگي جاودانـه و پـاره  
گرفت و آنان كه دادگري را بـر   درخششي به سان تابناكي آسمان خواهند

تـو اي  . اند، چون اختران جاودانه خواهند درخشـيد شمار بسياري آموخته
. دانيال، اين سـخنان را مكتـوم دار و كتـاب را تـا روز بازپسـين مهـر نـه       

بسياري اينجا و آنجا سرگردان خواهنـد بـود و معصـيت فزونـي خواهنـد      
  ».گرفت
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  :دينان قياس سرنوشت دادگران و بي
. جان دادگر در دست خداست، و ايشان را هيچ عذابي نخواهد رسـيد «

شان چون سيه روزي انگاشته شده اند، رفتنبه ديدة نابخردان، مرده نموده
اگـر بـه ديـدة    . انـد است، و سفر درازشان چون نيستي، ليـك در آرامـش  

  ».اند، اميدشان آكنده از ناميرايي بوده است آدميان، كيفرهايي بديده
  
 )2(هاي مسيحي مرگ در آموزه 

  رستاخيز مردگان
همانـان كـه منكـر رسـتاخيز      -همان روز صدوقيان نزديك او آمدند«
فرزنـد بمـرد،   استاد، موسي گفت كه اگـر مـردي بـي   : (و پرسيدند -بودند

برادرش بايد با زن او، يعني زن برادر خود، نكـاح كنـد و اعقـابي از بـراي     
اولي نكاح كرد و سـپس  . هفت برادر بودند باري نزد ما. برادر خويش آورد

دومـي نيـز   . بي اوالد بمرد و زن خود را براي برادر خويش بـاقي گذاشـت  
سرانجام پس از تمامي آنان، زن نيز . چنين شد و سپس سومي تا هفتمي

پس به هنگام رسـتاخيز ايـن زن همسـر كـداميك از هفـت بـرادر       . بمرد
: عيسي ايشان را پاسخ گفت.)فتندخواهد بود؟ چه جملگي او را به زني گر

شناسيد و شما در گمراهي هستيد، از آن روي كه نه كتاب مقدس را مي(
گيرنـد و نـه   چه به درگاه رستاخيز، آدميـان نـه زن مـي   . نه قدرت خدا را

ليك در بـاب رسـتاخيز مردگـان،    . شوي، بلكه چون فرشتگان در آسمانند
من خداي ابـراهيم  : گويد ما را ميايد كه در آن خدا شاين كالم را نخوانده

خدا نه خداي مردگان كه خداي زندگان . و خداي اسحاق و خداي يعقوبم
عهد جديد، ( ».و مردماني كه شنيدند از تعليم او به شگفت آمدند! ) است 

  ).220-222صص  
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  مرگ عيسي

از ساعت ششم، تاريكي سراسر زمين را فرا گرفت تـا سـاعت نهـم و    «
خـداي مـن، خـداي    : (آوردعيسي به آواي بلند بانگ بر نزديك ساعت نهم

برخـي از آنـان آنجـا ايسـتاده بودنـد، بـا       ) من ، از چه روي مرا وانهـادي؟ 
و بي درنگ يكـي از آنـان   ) خواند؟اين ايليا را مي: (شنيدن نداي او گفتند

دويد اسفنجي برگرفت و به سركه آغشت و بر سر ني نهاد و نزديك او برد 
اما ديگران او را گفتند بگذار ببينيم ايليا بهـر نجـات او خواهـد    . تا بنوشد

باري عيسي ديگر بار بانگي برآورد و جان سپرد و در آن هنگام، پردة ! آمد
ها بشكافت، مقابر مقدس از سر تا به پاي دوپاره شد، زمين لرزيد و صخره

گشوده گشت و بسياري از پيكرهـاي مقـدس درآمدنـد و بـر بسـياري از      
مان پديدار گشتند، اما افسر رومي و مرداني كه با او از عيسي نگهباني مرد
: كردند، با ديدن زلزله و آنچه گذشت، سخت بيمناك شـدند و گفتنـد  مي

زنـان بسـياري آنجـا بودنـد كـه از دور      ! ) راستي را كه اين پسر خدا بود(
را هايي كه از جليل از پي عيسـي روان گشـته و او    كردند، هماننظاره مي

خدمت گذارده بودند، از جمله مريم مجدليه مريم مادر يعقوب و يوسف و 
  ).252-254عهد جديد، صص(» .مادر پسران زبدي

  
  )انجيل لوقا (رستاخيز مردگان 

آنگاه تنـي چنـد از صـدوقيان نزديـك آمدنـد ـ همانـان كـه منكـر          «
مـا  اسـتاد موسـي بهـر    : ( رستاخيز بودند ـ و از او پرسش كردند و گفتند 

اگر كسي را برادر متأهلي باشد كه بـدون فرزنـد بميـرد، آن    : نوشته است
هفـت بـرادر   . برادر بايد زن او را بگيرد و اعقابي از براي برادر خويش آورد
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دومي نيز و سپس سـومي آن زن  . اولي زن گرفت و بي فرزند بمرد. بودند
خـويش  آنكـه از پـس   و اينچنين هر هفت بـرادر بمردنـد، بـي   . را گرفتند

پس هنگام رستاخيز، ايـن زن  . سرانجام زن نيز بمرد. فرزندي باقي گذارند
همسر كداميك از ايشان خواهد بود؟ چـه هـر هفـت بـرادر او را بـه زنـي       

گيرنـد،   پسران اين دنيا زن يا شوي مـي : (گرفتند و عيسي ايشان را گفت
دگـان  ليك آنان كه سزاوار نصيب بردن از آن دنيا و رستاخيز از ميـان مر 

تواننـد   وانگهـي ديگـر نمـي   . گيرنـد نـه شـوي    شوند، نه زن مي شمرده مي
بميرند، چه همتاي فرشـتگانند و پسـران خـداي، از آن روي كـه پسـران      

خيزنـد، موسـي نيـز در    رستاخيزند، وليك در اين باب كه مردگـان برمـي  
آنگاه كـه خداونـد خـداي ابـراهيم و خـداي      . قطعة بوته بدان اشارت دارد

باري، او نه خداي مردگان كه خـداي  . خواندو خداي يعقوب را مياسحاق 
آنگاه تنـي چنـد از كاتبـان بـه     ). زيندزندگان است ،چه همگان بهر او مي

چـه ديگـر جـرأت آن    ) استاد نيكو سخن گفتي: (سخن درآمدند و گفتند
  ».اي از او پرسش كنندنداشتند كه در باب هيچ نكته

  
  )انجيل يوحنا(مرگ عيسي

دانست ديگر همـه چيـز بـه پايـان رسـيده      از آن، عيسي كه مي پس«
ام، ظرفـي پـر از    تشنه: است تا كتاب مقدس به تمامي محقق گردد، گفت

گرد شاخة زوفا اسفنجي آغشـته بـه سـركه نهادنـد و بـه      . سركه آنجا بود
بـه پايـان   «: دهان او نزديك كردند، عيسي چون سـركه را بخـورد، گفـت   

  ».جان سپردو سرخم كرد و » رسيد
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  حيات روح)رساله به روميان(حيات انسان مؤمن در روح 
حيـات روح  )رسـاله بـه روميـان   (در باره حيات انسان مـؤمن در روح  «

پس اكنون از براي آنان كه در مسيح عيسي هسـتند، ديگـر   «: آمده است
بخشد، تـو را  شريعت روح كه در مسيح عيسي حيات مي. حكومتي نيست

. به راستي اين كار بر شـريعت محـال بـود   . مرگ رهانيداز شريعت گناه و 
چرا كه به سبب جسم، ناتوان بود، امـا خـدا پسـر خـويش را بـا جسـمي       
همانند جسم گناه، بر او گسيل داشت و گناه را در جسم محكوم كـرد، از  
آن روي كه حكم شريعت در ما كه كردارمان تابع روح است و نـه جسـم،   

زيند، به آنچه جسماني اسـت  برحسب جسم ميزيرا آنان كه . كامل گردد
چـرا  . زيند، به آنچه روحاني استتمايل دارند و آنان كه بر حسب روح مي

كه تمايل جسم به مرگ است، حال آنكه تمايل روح به حيـات و آرامـش   
توانـد   مطيع شريعت خدا نمـي . است، زيرا تمايل جسم به عناد با خداست

شـما  . توانند خويشاوند خدا باشند نمي بشود، و آنان كه در جسم هستند،
در جسم نيستيد بلكه در روح هستيد، چرا كه روح خـدا در شـما سـاكن    

ليك اگر مسـيح در  . آنكس كه روح مسيح را ندارد ، از آن او نيست. است
شماست، اگر چه تن پيش از اين به سبب گناه مرده باشد، روح به سـبب  

عيســي را از ميــان مردگــان و اگــر روح او كــه . دادگــري، حيــات اســت
برخيزانيد در شما ساكن است، پيكرهاي ميراي شمارا نيز حيـات خواهـد   

پس بدين سان، اي برادرانم، ما وامداريم، اما نه به جسم تا ناگزير . بخشيد
زيـرا اگـر برحسـب جسـم زنـدگي      . باشيم و بر حسب جسم زندگي كنيم

ميرانيـد، خواهيـد   كنيد، خواهيد مـرد، ليـك اگـر بـاروح اعمـال تـن را ب      
  ».زيست
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  چگونگي رستاخيز
: در رساله اول به كُرَنتيـان چگـونگي رسـتاخيز اينچنـين آمـده اسـت      

خيزنـد؟ بـا چـه كالبـدي     چه سان بر مي ليك خواهند گفت كه مردگان «
-افشاني، تا نميـرد زنـدگي از سـر مـي    بذري كه مي! گردند؟ نابخردبازمي

لبدي نيست كه پديد خواهد آمـد،  افشاني، همان كاگيرد؟ و بذري كه مي
هايي ساده است، خواه دانه گندم باشد، خواه دانة گياهي دگـر؛ و   بلكه دانه

بخشـد و هـر بـذري را كالبـدي     خدا آن را به خواست خويش كالبدي مي
ها جملگي يكسان نيستند، بلكه جسـم آدميـان    جسم. كند خاص عطا مي

ديگـر و جسـم ماهيـان     جسم پرندگان. ديگر است و جسم جانوران ديگر
اجرام آسماني و اجسام زميني نيز وجود دارند، ليك اجرام آسـماني  . ديگر

اي بـا سـتاره   حتي پرتو ستاره. را پرتويي ديگر و ستارگان را پرتويي ديگر
بـذر مـا در فسـاد    . رستاخيز مردگان نيز اينچنـين اسـت  . ديگر فرق دارد

م؛ بذر ما در رسوايي افشانده خيزيشود و در فسادناپذيري برمي افشانده مي
شـود و در   خيزيم؛ بذر ما در ناتواني افشـانده مـي  شود و در مجد برمي مي

شـود و بـا پيكـر     خيزيم؛ بذر ما با پيكر نفساني افشانده ميتوانمندي برمي
بدين .  اگر پيكر نفساني هست، پيكر روحاني نيز هست. خيزيمروحاني برمي

ن يعني آدم، نفس زنده شد؛ آخرين آدم، نخستين انسا: سان مكتوب است
انسـان نخسـتين كـه از خـاك     . روح حيات بخش گشت و سپس روحاني

خاكي چنين بوده اسـت  . آيدبرآمد خاكي است، و انسان دوم ازآسمان مي
آسماني چنين بوده است و آسـمانيان نيـز   . وخاكيان اينچنين خواهند بود

ي را بـه خـود گـرفتيم    اينچنين خواهند بود و همچنان كـه صـورت خـاك   
كـنم كـه   اي بـرادران اعـالم مـي   . صورت آسماني بر خود خواهيم گرفـت 

تواند وارث  فساد نيز نمي. تواند وارث ملكوت خدا گردد گوشت و خون نمي
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ما جملگي خواهيم مرد، : گويم آري، با شما رازي را مي. فسادناپذيري شود
يك چشم بـرهم زدن،  به يك آن، در . بلكه جملگي استحاله خواهيم يافت

بــه نــواي كرنــاي آخــر، چــه كرنــا بــه نــوا در خواهــد آمــد، ومردگــان در 
زيرا بايد ايـن  . فسادناپذيري بر خواهند خاست و ما استحاله خواهيم يافت

وجود فسادپذير، جامة فسادناپذيري در بركنـد و ايـن وجـود ميـرا جامـة      
  ».ناميرايي در پوشد

  
  سرود ظفرمندي

-ل به كُرَنتيان با عنوان سرود ظفرمندي و نتيجههمچنين در رساله او
پس چون اين وجود فسادپذير جامة فسـادناپذيري در  «: گيري آمده است

بر كرد و اين جامة ميرا جامة ناميرايي در پوشيد، آنگاه كالمي كه مكتوب 
اي مرگ ظفر . ظفر مرگ را به كام خود كشيد: است، محقق خواهد گشت

و كجاست؟ نيش مرگ گنـاه اسـت و قـدرت    تو كجاست؟ اي مرگ نيش ت
گناه، شريعت، ليك شكر خداي را كه به ميانجي خداوند ما عيسي مسيح، 

پس بدين سان، اي برادر محبوبم، پايـدار و راسـخ   ! كند بر ما ظفر عطا مي
باشيد و همواره در عمل خداوند پيش رويد و بدانيد كـه مـرارت شـما در    

  ».خداوند عبث نيست
  

  ان و رويداد رستاخيزرستاخيز مردگ
همچنين در ادامة رساله اول به كُرَنتيان در باب رسـتاخيز مردگـان و   

اي برادران، بشارتي را كه بـر شـما   «: رويداد رستاخيز اينچنين آمده است
شـوم، بشـارتي كـه آن را پـذيرا شـديد و در آن      اعالم كردم يادآورتان مي

بته اگر آن را آنچنان كه برشما يابيد، الاستوار مانديد و با آن نجات نيز مي
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پس نخست آنچـه را  . ايداعالم كردم نگاه داريد؛ وگرنه بيهوده ايمان آورده
خود يافتم، برشما رساندم، يعني ايـن نكتـه كـه مسـيح بـر طبـق كتـب        
مقدس، بهر گناهان ما بمرد؛ در گور نهاده شد و بر طبق كتب مقـدس در  

سـپس بـر   . ه تن پديدار گشـت روز سوم برخاست و بر كيفا و سپس دوازد
بيشتر آنـان تـا آن زمـان حاضـر      -بيش از پانصد برادر يكجا پديدار گشت
سپس بر يعقوب و پـس از آن   -اندباقي هستند و تني چند از آنان آرميده

اي كـه  و آخر از همه بر من نيز، چون بچه. بر جملة رسوالن پديدار گشت
ين رسـوالن مـنم، سـزاوار آن    چه، كمتر. نارس به دنيا آمده، پديدار گشت

. نيستم كه رسول خوانده شوم از آن روي كه كليساي خدا را آزار رسـاندم 
اثـر  به فيض خداست كه هستم آنچه هستم و فيض او نسبت بـه مـن بـي   

آه نـه مـن، بلكـه    : بر خالف، بيش از جملة ايشان كـار كـردم  . نبوده است
مـن، آنچـه موعظـه    خالصه ايشان يـا  . فيض خدا كه با من است كار كرد

بـاري، موعظـه   . و اين است آنچه بدان ايمـان آورديـد  . كنيم اين استمي
اي از شـما  كنيم كه مسيح از ميان مردگان برخاسـت، چـه سـان پـاره    مي
توانيد بگوييد كه رستاخيز مردگان وجود ندارد؟ اگر رستاخيز مردگان  مي

خاسـته، آنگـاه   ليك اگر مسيح برن. وجود ندارد، مسيح نيز برنخاسته است
شـود كـه گواهـان     پيام ما باطل است و ايمان شما نيز هم حتي معلوم مي

ايم كه مسيح را برخيزانده دروغين خدا هستيم، چه به دروغ شهادت داده
و اگـر  . خيزنـد، مسـيح نيـز برنخاسـته اسـت     چه اگر مردگان برنمي. است

هـان  مسيح برنخاسته است، ايمان شـما باطـل اسـت؛ شـما هنـوز در گنا     
اگر . انداند نيز هالك گشتهآنگاه آنان كه در مسيح آرميده. خويش هستيد

ما كه در مسيح هستيم اميدي جز اين زنـدگي نداشـته باشـيم، بـيش از     
ليـك مسـيح از ميـان مردگـان     . جملة آدميان بايد به حالمان غم خورنـد 
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 چه همچنان كه مرگ با يك انسان. برخاسته و نوبرِ آرميدگان گشته است
زيرا همانگونه كه همگـان  . آيدآمد، رستاخيز مردگان نيز با يك انسان مي

ميرند، به همين نحو همگان در مسيح زندگي را از سر خواهند در آدم مي
ليك هركس را مرتبتي است، مسـيح نـوبر اسـت، سـپس كسـاني      . گرفت

پـس از آن پايـان   . خواهند بود كه در هنگام تجلي مسيح از آن او هستند
گاه كه مسـيح پـس از برانـداختن هرگونـه رياسـت و      خواهد رسيد، آنفرا

زيـرا بايـد چنـدان    . سلطه و قدرت، ملكوت را به خداي پسر خواهد سپرد
آخـرين  . سلطنت كند كه خدا جملة دشمنان او را به زير پاهـايش درآورد 

شود مرگ است؛ چراكه خدا همه چيز را به زيـر   دشمني كه برانداخته مي
زين پس همـه چيـز   «: ليك آنگاه كه خواهد گفت. رآورده استپاهاي او د
بديهي است خدايي كه همه چيزرا مطيع او ساخته است، از » .مطيع است

و آنگاه كه همه چيز مطيع او گردد، آنگـاه خـود   . اين گفته مستثني است
پسر مطيع آن خدايي خواهد شد كه همه چيـز مطيـع او سـاخته اسـت،     

آنان كه خود را بهـر مردگـان از   «و گرنه . ه باشدازآن روي كه خدا در هم
-انـد برنمـي  اگر آنان كه به راستي مـرده . چه خواهند كرد»اندازدپاي مي

اندازاند؟ وخود ما از چـه روي  خيزند، چرا كه خود را بهر ايشان از پاي مي
رويم؟ اي برادران به فخري كـه خداونـدمان   هر ساعت به پيشواز خطر مي

دهم كه هر روز با مرگ رويـارو  كند، شهادت ميما ميعيسي مسيح به ش
چه  اگر در افسس به نيات انساني با جانوران نبرد كردم، مرا از آن. شوممي

خيزند، بخوريم و بياشاميم، چرا كـه فـردا   عايد گشت؟ اگر مردگان برنمي
-همنشينان بد، اخالق نيـك را فاسـد مـي   «: فريب مخوريد. خواهيم مرد

ه شايسته است، به خود آييد و گناه مكنيد، چه ميان شما چنان ك».سازند
اين را بهر شرمسـاري شـما   . خبرند كساني هستند كه به تمامي از خدا بي
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  ».گويم مي
  

  مردگان و زندگان به هنگام آمدن خداوند
در رساله اول به تسالونيكيان در مورد مردگان و زنـدگان بـه هنگـام    «

خـواهيم در بـاب مردگـان    برادران، نمياي «: آمدن خداوند نيز آمده است
چـه  . خبر باشيد؛ نبايد همانند ديگران كه اميد ندارنـد، غمـين گرديـد   بي

ايمان داريم كه عيسي بمرد و برخيزانده شد و به همين نحو، خدا آنـان را  
زيرا اين اسـت آنچـه بنـابر كـالم     . اند، با او خواهد آوردكه با عيسي خفته

ما زندگان كه بهر ظهور خداوند اينجا خواهيم . ييمخداوند بايد بر شما بگو
چه خود خداوند بـا عالمـت بانـگ    . اند، پيشي نداريمبود، از آنان كه خفته

و كَرناي خدا، از آسـمان فـرود خواهـد آمـد و     ) رئيس فرشتگان(فرشتگان
سـپس مـا   : نخست مردگاني كـه در مسـيح هسـتند برخواهنـد خواسـت     

و بر ابرهـا بـرده   . با ايشان گرد خواهيم آمد زندگان كه اينجا خواهيم بود،
بـدين سـان، هميشـه بـا     . خواهيم شد تا خداوند را در هوا مالقات كنـيم 

  ».ها يكديگر را دلگرم سازيدپس بدين انديشه. خداوند خواهيم بود
  

  ها قيام پس از مرگ و فرود به دوزخ
خهـا  در رساله اول پطرس نيز درباره قيام پس از مرگ و فرود بـه دوز 

خود مسيح يكبار از براي گناهان بمـرد و دادگـري   «: اينچنين آمده است
او كـه برحسـب جسـم    . بهر ستمگران از دنيا برفت تا ما را نزد خـدا بـرد  

هـاي   در روح برفت تا از بـراي روح . ميرانده شد، بر حسب روح زنده گشت
زدنـد،  هايي كه در گذشته از ايمان سرباز زنداني نيز موعظه كند، بهر روح

در زماني كه شكيبايي خدا ادامه داشت، در آن روزگاري كه نـوح كشـتي   
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ساخت كه در اندك  شماري در كـل هشـت تـن بودنـد، از ميـان آب      مي
  ».نجات يافتند

  
  قيامت در انجيل چگونه است

و زندگاني جاويد براي بخشـش  ) ملكوت رب(در مسيحيت گفتگو از «
اريكي براي مجازات و عذاب سخن چنين از آتش و دوزخ و تو نعمت و هم

يعني روزي كـه مسـيح   ) الدينيوم(به ميان آمده است و هم در انجيل از 
شوند صحبت شـده امـا تـاريخ و     فرزند انسان با فرشتگان خداي ظاهر مي

مكان پيدايش او به درستي روشن نيست و معلوم نيسـت شـايد ظهـور او    
از انجيـل متّـي آمـده     16سه روز بعد از مرگش باشد، چنانكـه در بخـش   

همانا فرزند انسان با فرشتگان و در پناه شكوه پدر نمايـان خواهـد   «: است
شد و در آن هنگام هركسي به فراخور كردارش پاداش خواهد ديـد، ايـن   

گويم و گروهي مزه مـرگ را نخواهـد    سخن درست و راستين است كه مي
  ».چشيد تا اينكه آمدن او را ببيند

بعد از بـه دار  ) ع(جيل اشاره به ظهور حضرت مسيحو اين قسمت از ان
عيسـي بـه شـاگردانش    «: گويـد  از متّي مي 19در بخش «. آويختن اوست

وارد شدن ثروتمندان گناهكار به . گويم گفت من براستي با شما سخن مي
تـر از گذشـتن شـتر از    ها  ناممكن است، ورود اينان مشكل ملكوت آسمان

گيـرد شـما    فرزند انسان به تختش قرار مـي زماني كه . سوراخ سوزن است
اسرائيل نيـز در   گانه بنينيز بر دوازده تخت خواهيد نشست و اقوام دوازده

  » .نزديكي شما خواهند بود
اي بيهوده و ناروا گويم هر كس كلمه به شما مي«: گويد مي 12در باب 

 به مردم گفته باشد، بزودي در روز پاداش به حساب او رسـيدگي خواهـد  
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  ».شد
اي پطـرس اگـر دسـت و پـاي     «: گويد از همين انجيل مي 18در باب 

گناهكاري نداشته باشي بهتر از اين است كه در روز پاداش و رستاخيز بـا  
داشتن دست و پا در آتش ابدي بسوزي و اگر ديـدگاني خطاكـار نداشـته    

تـر اسـت از اينكـه بـا همـان دو چشـم بـه دوزخ سـرنگون          باشي شايسته
ها از بيشتر از ساير انجيل) مرقس(هاي مختلف در انجيل باب در» .گردي

تو در دوزخي خـواهي بـود كـه    «. قيامت و چنان روزي گفتگو شده است
گويم كه  به شما مي» .هايش هميشگي استآتش خاموش نشدني و شعله

بزودي گروه زيادي از مشرق و مغرب دنيا با ابراهيم و اسحاق و يعقوب در 
جايگزين خواهند شد و اما گناهكاران در تـاريكي بسـر     ها ملكوت آسمان

هايشـان بـه هـم سـاييده      كه از شدت زاري و گريه دندان برند، درحاليمي
  ).انجيل متي  8باب (» .شود مي

اي بـه دوزخ سـرنگون   كه تا به فلك سر افراشته) كفرناحوم(و تو اي «
ين سدوم از تو گويم كه در روز جزا حالت زم خواهي شد، ليكن به شما مي

  ).11متّي، باب (».تر خواهد بودسهل
اكنون از تاك نخواهم خـورد تـا اينكـه بـا     گويم كه از هم  به شما مي«

  ).26متّي، باب(».شما در ملكوت پدرم از آن بخورم
اما چون پسر انسـان در جـالل   «: از متّي چنين آمده است 25در باب 

رسـي جـالل خـود خواهـد     خود با جميع مالئكه مقدس خويش آيد، بر ك
ها را از يكديگر جـدا   ها  در حضورش جمع شوند و آن نشست و جميع آن

ها را بـر  ميش. كند ها را از بزها جدا ميكند، به قسمي كه شبان، ميش مي
دست راست خود و بزهاي نر را در سمت چپ قرار دهد، آنگاه پادشاه  بـه  

از پدر من، ملكـوتي را  اصحاب طرف راست گويد بياييد اي بركت يافتگان 
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كه از ابتداي عالم براي شما آماده شده است، به ميراث گيريد زيـرا چـون   
گرسنه بودم مرا طعام داديد، تشنه بودم سيرابم نموديد، غريب بـودم مـرا   
جا داديد، عريان بودم مرا پوشـانيديد، مـريض بـودم عيـادتم كرديـد، در      

خ گوينـد اي خداونـد كـي    حبس بودم ديدن من آمديد، آنگاه عادالن پاس
ات يافتيم تا سيراب نمـاييم، يـا   ات ديديم تا طعامت دهيم يا تشنهگرسنه

كي ترا غريب يافتيم تا ترا جاي دهيم يـا عريـان تـا بپوشـانيم وكـي تـرا       
مريض يا محبوس يافتيم تا عيادت كنيم، او در جـواب ايشـان گويـد هـر     

ايـد،  ترين من نمـوده كوچكگويم آنچه به يكي از برادران  آينه به شما مي
پس اصحاب طرف چپ را گويـد اي ملعونـان از مـن    ... » .ايدبه من نموده

دور شويد در آتش جاوداني كه براي ابليس و فرشتگان مهيا شـده اسـت،   
زيرا گرسنه بودم مـرا خـوراك نداديـد سـيرابم نكرديـد، مـرا نپوشـانديد،        

گوينـد آنچـه را    ست ميگويند كي چنين بوده ا عبادتم نكرديد، ايشان مي
ايد و ايشـان در عـذاب   به يكي از اين كوچكان انجام نداديد به من ننموده
اين تنها بيان مشروح . جاوداني خواهند رفت اما عادالن در حيات جاوداني

قيامت و حساب و بهشت و دوزخ اناجيل بود كه مسيحيت امـروز  بـر آن   
  ).26انجيل متي، باب ( ».عقايد قرار دارد

  
  هاي اسالمي مرگ در آموزه-

 تعريف مرگ
جان شدن، از واژة مرگ در فارسي به معناي مردن، جان سپردن، بي«

دست دادن نيروي حيواني وحرارت غريزي، فنـاي حيـات، نيسـت شـدن     
از اين واژه در عربي به مـوت،  . زندگاني، از گيتي رفتن و در گذشتن است

كننـد مـرگ يـك امـر     تصور مـي غالبا  .برندنام مي... ممات، اجل، فوت و 
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عدمي و به معناي فناست، ولي اين برداشت هرگز با آنچه در قرآن مجيـد  
مـرگ از نظـر   . شود، موافق نيسـت  آمده و داليل عقلي به آن رهنمون مي

قرآن يك  امر وجودي است، انتقال و عبور از جهاني به جهان ديگـر، لـذا   
كه به معنـاي بـازگرفتن و    تعبير شده»توفي«در بسياري از آيات قرآن به 

  . دريافت روح از تن به وسيلة فرشتگان است
  

  مرگ در فرهنگ قرآن
در فرهنگ قرآن مرگ به معناي وفات است، نه فوت، زيـرا فـوت بـه    «

معناي زوال و نابودي است، ولي وفات بـه معنـاي اخـذ تـام و در اختيـار      
اين كار . ستگرفتن تمام وكمال يك حقيقت و انتقال آن به سراي ديگر ا

قل يتـوفكم المـوت الـذي    «: گيردتوسط فرشتگان مأمور وفات صورت مي
آيا وقتي مـرديم و در  : گفتندكافران مي. »وكل بكم ثم الي ربكم ترجعون

شويم، پيامبر در جواب  روي زمين پراكنده و گم شديم آيا دوباره زنده مي
وجـود شـما را    فرشتة مرگ كه بر اين كارتان گمارده شده همة: آنان بگو

گيرد و چيزي از حقيقت شما روي زمين پراكنـده گـم نخواهـد شـد؛      مي
يعني اوال آنكه چيزي از حقيقت شما روي زمين پراكنـده و گـم نخواهـد    
شد، ثانيا، چون تمام حقيقت شما با مردن نزد فرشته مأمور الهي محفوظ 

ثم «بود است رجوع شما با ارجاع مأمور خدا به سوي پروردگارتان خواهد 
پس مرگ وفات اسـت،  . و به جانب او برخواهيد گشت» الي ربكم ترجعون

نه فوت و انسان متوفي است، نه ضال و مرگ توفي است، نه ضاللت وگـم  
بنابراين، انسان با انتقال به سراي ديگـر سـفر جديـدي را    . شدن در زمين

  . رسد كند و به مقصد نهايي خود مي آغاز مي
مرتبه با واژه توفي، كه به معناي تحويل گـرفتن   14در قرآن از مردن 
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شويد بلكه ما داده خـود   است، نام برده شده يعني با مردن شما نابود نمي
. دهـيم را بدون كم و كسر پس گرفته و موقتا تحويل مأموران خودمان مي

نيستي نيست، بلكه انتقال از منزلي به منزل ديگر است و به همـين   مرگ
دليل از مردن با كلمه توفي تعبير شده است جالب اينكه همين تعبير در 

-گمان نبريد كه با مرگ نابود مي: آمده كه فرمود) ص(اهللا سخنان رسول
ن حيات انسـان در ايـ  . نماييدشويد بلكه از خانه اي به خانه ديگر كوچ مي

مرگ و انتقال رويه كمال اسـت يعنـي از ايـن حركـت و انتقـال نقـص و       
شود بلكه اين حركت  رسد و چيزي از او كم وكاسته نمي ضرري به او نمي

 19تعبيـر آيـه   . كنـد  مرتبا تكامل و ترقي پيدا مي) تولد ومرگ (و انتقال 
اشـاره بـه همـين    » آيـد شدائد مرگ به حق به سراغ انسان مـي «سوره ق 

سورة ملك مرگ را آشـكارا مخلـوق    2بعضي آيات نيز مثل آية . ستمعنا
اةَ     « : فرمايـد  جايي كه خداوند مي. خدا ميداند يـالْحو تو ي خَلَـقَ الْمـذ الـَّ

ليبلُوكُم أَيكُم أَحسنُ عملًا وهو الْعزِيـزُ الْغَفُـور همانكـه مـرگ و زنـدگى را      
كه كدامتان نيكوكارتريـد و اوسـت ارجمنـد     پديد آورد تا شما را بيازمايد

  ».آمرزنده
دنيا با تمام وسعت . مرگ انسان مانند تولد طفل است: به عبارت ديگر

و زيباييش، با تمام حسن وجمالش در حقيقت نسـبت بـه عـالم آخـرت،     
گونه كـه تـا طفـل پـا بـه       اما همان. همچون شكم مادر نسبت به دنياست

شود، غالبا انسـان نيـز تـا     ن خارج آگاه نميجهان نگذاشته از واقعيت جها
در بيـان ماهيـت و حقيقـت     )1(».هنگام مرگ با عالم آخرت بيگانـه اسـت  

مرگ، بايد به اين حقيقت اعتراف كنيم كه ما اطالع دقيقي از آن نـداريم،  
و اين به مانند آن است كه كسي بخواهد تولد و خروج از عالم روح و ورود 

به يك جنين در رحم مادر توضيح دهد، اما به هر به جهان وسيع مادي را 
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هاي عقلي و فطري در ساية رهنمودهايي كـه از   حال ما با تكيه بر دريافت
  .ايمايم، مختصرا با آن آشنا شدهطريق وحي دريافت كرده

  مرگ نابودي نيست -1
حقيقت نخست اينكه مرگ، عدم نيست، بلكه غـروب از يـك نشـئه و    

به عبارت ديگر مـرگ نيسـتي اسـت ولـي نـه      . ستطلوع در نشئة ديگر ا
نيستي مطلق، بلكه نيستي نسبي، يعني نيستي در يك نشئه و هستي در 

اصوال انسان به واسطة برخـورداري از حقيقتـي مجـرد و    . يك نشئة ديگر
چه جسم است هميشه مرده  آن. مرگ مطلق ندارد) روح ونفس(غير مادي

) حيات(لكن به پيوستگي آن دواست و آنچه روح است هميشه زنده است 
گردد و اين نسبيت فنا، حتـي بـر   اطالق مي) ممات(و به گسستگي آن دو

عالم نباتات و جمادات نيز حاكم است، يعنـي هـيچ چيـز در عـالم نـابود      
شـود و از حيـات بـه     شود بلكه از صورتي به صورت ديگر تبـديل مـي   نمي

است و خروج از آن بـه  دنيا رحم جان . رودممات و از ممات به حيات مي
منزلة نيستي و فناي مطلق نيست، بلكه به منزلة تولدي است نسـبت بـه   

  .جهان آخرت 
قرآن در اين زمينه بيانات شيوايي دارد كه اثبات كننـدة عـالم قبـر و    

  :كنيم برزخ نيز هست و ما در اين جا به دو نمونه اشاره مي
-به سوي او بـاز مـي   يعني ما از اوييم و: انا هللا و ان اليه راجعون •
  .گرديم
يعنـي  : يا ايتها النفس المطمينه، ارجعي الي ربك راضيه مرضيه •

كه  به سوي پروردگارتان بازگرديد، درحالي! هاي آرميده و مطمئن اي جان
در » .شما از خداوند خشنوديد و خدا هم از شـما راضـي و خشـنود اسـت    

كند  ود معرفي ميآياتي از قرآن كريم خداوند مرگ و زندگي را مخلوق خ
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الذي خلق الموت والحيوه ليبلوكم احسن عمال و هو العزيـز  «: فرمايدو مي
كس كه مرگ و حيات را آفريده تا شـما را بيازمايـد كـه     يعني آن . الغفور

» .كنيد و او شكست ناپذير و بخشنده استكداميك از شما بهتر عمل مي
م المـوت و مـا نحـن    نحن قـدرنا بيـنك  «: فرمايدقرآن در جاي ديگري مي

يعني ما در ميان شما مرگ را مقدر ساختيم و هرگز كسـي از  . بمسبوقين
تواند به امـر عـدمي    و بديهي است كه تقدير نيز نمي» .گيردما پيشي نمي

. شود كه مرگ يـك امـر عـدمي نيسـت     تعلق گيرد و لذا نتيجه گرفته مي
م، مـرگ همـان   البته ناگفته نماند كه اگر مرگ را نسبت به بـدن بسـنجي  

عدم است، زيرا انسان با مرگ خويش هرگونه حركت و جنبش را از دست 
دهد و اگر نسبت به روح بسنجيم مرگ، انتقـال از جهـاني بـه جهـان     مي

  .ديگر است و فقداني در كار نيست
  اي براي تحقق عدالتمرگ وسيله -2

د اي زشت و كريه داشته باشد في حد ذاته، به وجومرگ اگر هم چهره
هـا   ها و مكـان  آورندة عدالت است، آن هم عدالتي فراگير كه در همة زمان

هاي موجود  با پايان يافتن اجل حاضرين، امكان استفادة آيندگان از نعمت
پس با اين حسـاب مـرگ گسـترش    . سازددر جهان آفرينش را فراهم مي
البته بديهي است كه نسـبت بـه حيـات    . حيات است نه محدودكنندة آن

امـا نسـبت بـه    . ها  در جهان مادي، محـدود كننـده اسـت    ك انسانتك ت
پـس اگـر در يـك    . ها  گسترش دهندة حيات است حيات مجموعة انسان

عبارت كوتاه، چهرة حقيقي دنيا و مرگ را بخـواهيم معرفـي كنـيم، بايـد     
مادة جهان با سير طبيعـي و حركـت جـوهري خـود، گوهرهـاي      : بگوييم

آورد، سـپس روح مجـرد، مـاده را رهـا     ديد ميهاي مجرد را پتابناك روح
دهـد و مـاده مجـددا گـوهر     تر ادامـه مـي   تر و قوي كرده و به زندگي عالي
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پس در اين نظام، چيزي جز تكامل . پروراندديگري را در دامن خويش مي
  .و توسعة حيات وجود ندارد

  اي براي شيريني و نشاط زندگيمرگ وسيله -3
داشته باشد، زنـدگي شـيريني، نشـاط و    اگر فرض كنيم مرگ وجود ن

دهد، زيرا انسان قدرت مراقبت از آباء و اجـداد  طراوت خود را از دست مي
پير و از كار افتادة فراوان خـود را نخواهـد داشـت و همچنـين منازلشـان      
تنــگ شــده و ســهم هــر كــس از امكانــات محــدود مــادي، كــم وكمتــر  

  )2(».شود مي
 

  سكرات مرگ
 سكرات مرگ

وت«:فرمايـدسوره ق مـي19ند در آيةخداو« كْرَةُ الْمـ سـ اءت جـو
يدتَح نْهم ا كُنتم كقِّ ذَلهوشي مرگ  در حـالي كـه حـق و بي  ».بِالْح

سـوره 50در آيـة  . است، آمد و اين چيزي است كه از آن گريزان بـودي
ذينَ كَفَرُواْ الْمآلئكَةُ يضْرِبونَتَرَى إِذْ يتَوفَّى الَّ   ولَو  «: فرمايدانفال نيز مي

ــذَاب الْحرِيــق ــواْ ع ــارهم وذُوقُ بأَدو مهــوه جو اگــر ببينــى آنگــاه كــه ».و
زننـد و ستانند بـر چهـره و پشـت آنـان مـى      فرشتگان جان كافران را مى

سوره قيامت نيز آمده 30-26در آيات   .عذاب سوزان را بچشيد] گويند[
آرى در آن روز مسـير همـه بسـوى .إِلَى ربك يومئذ الْمساقُ«  :است كه

لَّى    . دادگاه پروردگارت خواهـد بـود لَـا صـقَ ود در آن روز گفتـه :فَلَـا صـ
ن كَـذَّب وتَـولَّى    .شود او هرگز ايمان نياورد و نماز نخوانـد  مى لَكـبلكـه: و

سـپس بسـوى: لَى أَهله يتَمطَّىثُم ذَهب إِ .گردان شد تكذيب كرد و روى
َأولَـى لَـك .داشت خانواده خود باز گشت در حالى كه متكبرانه قدم برمى
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تـر با اين اعمال عذاب الهى بـراى تـو شايسـته    :ثُم أَولَى لَك فَأَولَىفَأَولَى
كند مىآيا انسان گمان : أَيحسب الْإِنسانُ أَن يتْرَك سدى .تر شايسته است
؟  وقتي كه جان به گلوگاه مي رسد، فرياد بر ميĤوردشود هدف رها مى بى

كه كيست دواي درد بيمار كند و اين در حالي است كه يقين پيدا كرده
-حركت شده و به هم مي بي هاي پايش ساقكه عمرش رو به پايان است 

ا بـههـا  ر  آيد وآن روز است كـه انسـان  ها  بيرون مي و جان از آن چسبد
 3(».كشانند طرف خدا مي

سكرات، جمع سكره به معناي حالتي اسـت شـبيه مسـتي كـه براثـر      
سـازد، ولـي   دهد و انسان را سخت مضطرب مياي دست ميشدت حادثه
درست است كه مرگ براي مؤمنان آغاز انتقال بـه جهـاني   . مستي نيست

لـت انتقـالي   تر و مملو از مواهب الهي است، ولي با اين همه، اين حاوسيع
براي هيچ انساني آسان نيست، چراكه روح، ساليان دراز بـا ايـن تـن خـو     

مانـد كـه دنـدان    اين حالت درست به اين مي. گرفته و پيوند داشته است
فاسدي را ازدهان بيرون كشند، مسلما لحظه جدايي، دردناك اسـت ولـي   

  .دهدبعد احساس آرامش به انسان دست مي
خوانيم كه سه روز براي انسان وحشتناك مي در بعضي روايات اسالمي

بينـد؛ روزي كـه   شود و اين جهان ناآشنا را مـي  روزي كه متولد مي: است
كنـد و روزي كـه وارد عرصـة     ميرد و عالم پس از مرگ را مشاهده ميمي

بيند كه در دار دنيا نبود، لذا خداوند در آيـه  شود و احكامي مي محشر مي
ثُ   « :فرمايدسوره مريم مي 15 عـبي مو يـو وتمي مويو دلو موي هلَيع لَامسو
ميـرد و روزي كـه   و سالم بر او روزي كه به دنيا آمد و روزي كه مـي  :حيا

ها  كه عالقه خاصي به اين دنيـا دارنـد    مسلم است آن. شود برانگيخته مي
هاسـت   ورد عالقه آنبريدن از آنچه متر، و دلانتقالشان از آن بسيار سخت
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اند سـكرات  تر است، و نيز كساني كه مرتكب گناهان بيشتري شدهمشكل
  ».تر استها  شديدتر ودردناك موت براي آن

 
   آيات مرگ در قرآن

ف «: فرمايـد  دربـاره مـرگ مـي   28-29خداوند در سوره بقره آيه كَيـ
اكُم يـاتاً فَأَحوأَم كُنتُمو تَكْفُرُونَ بِاللَّه ه إِلَيـ ثُـم يِـيكُمحي ثُـم يـتُكُممي ثُـم

چگونه خدا را منكريد با آنكه مردگانى بوديد و شما را زنده كـرد: تُرْجعون
آنگاه به سوى او بازگردانـده] و[كند  باز زنده مى] و[باز شما را مى ميراند

نممكن است منظور از رجوع به سوي پروردگار حقيقتـي از ايـ  . شويد مى
تر باشد و آن اينكه همة موجودات در مسير تكامل از نقطة عدم كـهدقيق

نهايـت كـه ذات پـاك پروردگـار نقطة صفر است، شروع كرده به سوي بي
شود و بـار ديگـر روند، بنابراين با مردن تكامل تعطيل نمياست پيش مي

وگردد، تر باز   ميانسان در رستاخيز به زندگي و حيات در سطحي عالي
  . يابدمسير تكاملي او ادامه مي

شود كه بعد از پايان زندگي از مجموع اين آيات به روشني استفاده مي
بنـابراين. دنيا، تنها يك حيات در پيش است، و آن حيات رستاخيز اسـت 

-كنند و عود ارواح مـي اين عقيده به تناسخ كه گاهي نام آن را عوض مي
يي از اين بدن در نطفة ديگري كه درنامند و معتقدند كه روح پس از جدا

گـردد، از نظـرگيرند، و بار ديگر به دنيا بـاز مـي  عالم جنين است قرار مي
«: گويـد  سوره بقره مـي  96تا 94هاي در آيه. اساس است قرآن باطل و بي

اسِ فَ      ن دونِ النـَّ ةً مـ صـخَال اللّـه نـدرَةُ عاآلَخ ارالد لَكُم اْقُلْ إِن كَانَتو َتمنـَّ
بگو اگر در نزد خدا سـراى بازپسـين يكسـر بـه :الْموت إِن كُنتُم صادقين

گوييد آرزوى مـرگ پس اگر راست مى ،شما اختصاص دارد نه ديگر مردم
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المين  اًولَن يتَمنَّوه أَبد.كنيد يم بِالظـَّ لـع اللّهو يهِمدأَي تما قَدولـى بـه :بِم
اند هرگز آن را آرزو نخواهند كـرد و خـدا يى كه از پيش كردهسبب كارها

نَ. ستمگران داناست] حال[به مـاةٍ و يـلَـى حاسِ ع رَص النـَّ أَحـ منَّهلَتَجِدو
ذَابِ نَ الْعـم هزِحزَحبِم وا همنَةٍ وس رُ أَلْفمعي لَو مهدأَح دوينَ أَشْرَكُواْ يالَّذ

لُـون أَن يمعا ييرٌ بِمصب اللّهرَ ومو آنـان را مسـلما آزمنـدترين مـردم بـه: ع
ورزند خواهى يافت هـر از كسانى كه شرك مى] تر حتى حريص[زندگى و

يك از ايشان آرزو دارد كه كاش هزار سال عمر كند بـا آنكـه اگـر چنـين
خدا بر آنچهعمرى هم به او داده شود وى را از عذاب دور نتواند داشت و 

 . كنند بيناست مى
ترسند و وحشت دارنـد ، و پـس از تحليـل و    بيشتر مردم از مرگ مي 

  : دهدبينيم كه ريشه اين ترس را يكي از دو چيز تشكيل ميبررسي مي
بسياري از مردم مرگ را به معني فنا و نيسـتي و نـابودي تفسـير     -1
وحشـت دارد و اگـر    كنند، و بديهي است كه انسـان از فنـا و نيسـتي   مي

انسان مرگ را به اين معني تفسير كند، حتما از آن گريزان  خواهد بود، و 
لذا حتي در بهترين حاالت زندگي و در اوج پيروزي فكر اين مطلـب كـه   

كنـد،   يابد، شهد زندگي را در كام آنان زهر ميروزي اين زندگي پايان مي
  . و هميشه از اين نظر نگرانند

اي بـراي  دانند و مقدمهراد كه مرگ را پايان هستي ميجمعي از اف -2
داننـد، از نظـر اعمـال خـود و      تـر نمـي   تـر وعـالي  زندگي در سرايي وسيع

ها از مرگ وحشت دارند، زيرا مرگ را آغاز رسيدن  ها وخالفكاري تبهكاري
ي الهـي  بنابراين براي فرار از محاسبه. بينندبه نتايج زشت اعمال خود مي

ل دارند هرچه بيشتر مرگ را عقب بيندازند، آية بـاال اشـاره بـه    و كيفر مي
كند، ولي پيغمبران خدا از يكسو ايمان به زندگي جاويـدان   دسته دوم مي
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بعد از مرگ را دردلها زنده كردند و چهرة وحشـتناك مـرگ را كـه فنـا و     
اي بـه  نيستي است در نظرها دگرگون ساخته، چهرة واقعـي آن را دريچـه  

و از سوي ديگر دعوت به پـاكي  . تر است به مردم نشان دادندليزندگي عا
عمل كردند تا وحشت از مرگ به خـاطر كيفـر اعمـال نيـز زائـل گـردد،       

  .وجه وحشت ندارند بنابراين مردم با ايمان از پايان زندگي و مرگ به هيچ
نْ يقْ  «: فرمايدسورة بقره نيز مي154خداوند در آية  مـالَ تَقُولُواْ لتَـلُ  و

و كسـانى را كـه در راه    :في سبيلِ اللّه أَموات بلْ أَحياء ولَكن الَّ تَشْـعرُون 
شـان   .دانيـد  اند ولى شما نمى شوند مرده نخوانيد بلكه زنده خدا كشته مى
اند اين آيه درباره شـهداي جنـگ بـدر    چنين است كه گفته نزول اين آيه 

نفر از مهاجران و هشت نفر از انصار، نازل شد كه چهارده نفر بودند، شش 
كس مرد، در ايـن آيـه قـرآن بـا     گفتند فالناي ميبعد از پايان جنگ عده

تفسير اين آيـه  . كند بر شهيدان نهي مي) مرده(ها  را از كلمة  صراحت آن
-چنين است كه در هر نهضتي گروهي از مردم خـود را كنـار مـي    نيز اين

هـاي مختلفـي   دهند با قيافـه ي انجام نميكشند، عالوه بر اينكه خود كار
آمـدي رخ دهـد تأسـف    كـه پـيش   و همين. كنندديگران را نيز دلسرد مي

قرآن كـريم در مـوارد متعـدد از ايـن     . پندارندنتيجه ميخورده قيام را بي
از جمله هرگاه . ها  را سخت سرزنش كرده است سخن به ميان آورده و آن

گفتند فالنـي مـرد و بـا اظهـار     مي شدشخصي در ميدان جنگ شهيد مي
-خداوند در پاسخ اين گفته. ساختندتاسف فراوان ديگران را مضطرب مي

هاي مسموم پرده از روي ايـن حقيقـت برميـدارد و در ايـن آيـه صـريحا       
دهنــد گويــد كــه حــق ندارنــد كســاني را كــه در راه خــدا جــان مــي مــي

كنيـد  هـا را درك نمـي   ناند شما زنـدگي آ ها  زنده بخوانند بلكه آن)مرده(
هاي  آنان زنده هستند و از مزاياي زندگي پرشكوهي برخوردارند و از روزي
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روايـاتي  . گوينـد و خشـنودند   كنند، با يكديگر سخن ميالهي استفاده مي
براي توضيح اين معنا در دست است كه مفصال حيات و زنـدگي در بـرزخ   

در زندگي برزخي انسـان   كند و ضمنا از اين آيه موضوع حيات را بيان مي
شود و پاسخ  به روشني اثبات مي) زندگي پس از مرگ و قبل از رستاخيز(

گويند قرآن اشاره به بقـاي روح و زنـدگي    صريحي است به كساني كه مي
منتهي بايد توجـه داشـت كـه موضـوع آيـه مناسـب       . برزخي نكرده است

-ي تصور كردهتنها درباره شهيدان راه خداست و اينكه بعض) شهداء(بحث
ناگفته نمانـد  . اند مراد از حيات در اينجا وجود آثار مخالف ظاهر آيه است

گروهي از مفسران اين زنـدگي  .كه زندگي در آنجا با اين بدن مادي نيست
انـد مـا   انـد و گفتـه  دانسته)شهدا(برزخي را يك حيات غيبي و مخصوص 

ديگر حيات و مرگ عدة . دانيم چه زندگي و چه بهره برداريهايي است نمي
اند معناي آيه ايـن اسـت كـه هركـه     اند وگفتهرا هدايت وگمراهي دانسته

بعضـي ديگـر   . كشته شد نگوييد گمراه است بلكه او هـدايت شـده اسـت   
اند مراد از آيه آن است كه هركه در راه خدا شهيد شد اسـم او زنـده   گفته
د كه هيچ يك از اين شو ماند، باتوجه به آنچه در باال ذكر شد معلوم ميمي

احتماالت قابل قبول نيست، نه لزومي دارد كه آيـه را بـه معنـي مجـازي     
 )4( ».تفسير كنيم، ونه مسيله حيات برزخي را مخصوص شهيدان بدانيم

ذينَ     اَ«: فرمايـد سورة بقره نيز مـي  243خداوند در آية  لَـم تَـرَ إِلَـى الـَّ
أُلُوف مهو مارِهين دواْ مخَرَج   ماه يـأَح وتُواْ ثُمم اللّه مفَقَالَ لَه توالْم ذَرح

] حـال [آيـا از  : إِنَّ اللّه لَذُو فَضْلٍ علَى النَّاسِ ولَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يشْكُرُون
هاى خود خارج شدند و هزاران تـن بودنـد    كسانى كه از بيم مرگ از خانه
ن گفت تن به مرگ بسپاريد آنگـاه آنـان را   خبر نيافتى پس خداوند به آنا

زنده ساخت آرى خداوند نسبت به مردم صاحب بخشش است ولى بيشتر 
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  ».كنند مردم سپاسگزارى نمى
ةٍ   « : فرمايندسورة بقره مي 259خداوند در آية  لَـى قَرْيـرَّ عي مكَالَّذ أَو

هذه اللّه بعد موتها فَأَماتَه اللّه مئَةَ وهي خَاوِيةٌ علَى عرُوشها قَالَ أَنَّى يحيِي 
عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْت قَالَ لَبِثْت يوما أَو بعض يومٍ قَالَ بل لَّبِثْـت مئَـةَ   

لو ارِكمانظُرْ إِلَى حو نَّهتَسي لَم شَرَابِكو كامامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعةً عآي لَكعنَج
لِّلنَّاسِ وانظُرْ إِلَى العظَامِ كَيف نُنشزُها ثُم نَكْسوها لَحما فَلَما تَبينَ لَـه قَـالَ   

يا همانند كسي كه از كنـار يـك آبـادي     :أَعلَم أَنَّ اللّه علَى كُلِّ شَيء قَدير
و اجساد و (خته بود عبور كرد در حالي كه ديوارهاي آن بر روي سقفها ري

چگونـه  : هاي اهل آن در هر سـو پراكنـده بـود، او بـا خودگفـت      استخوان
خدا اورا يكصـد  ) در اين هنگام(كند  خداوند اينها را پس از مرگ زنده مي

چقدر درنـگ كـردي؟ گفـت    : سال ميراند و سپس زنده كرد و به او گفت
سال درنگ كردي، بلكه يكصد ) نه(فرمود !  يك روز، يا قسمتي از يك روز

)  هـا  كه همراه داشـتي بـا گذشـت سـال    (نگاه كن به غذا و نوشيدني خود 
خدايي كه چنين مواد سريع الفسادي را در طـول  (گونه تغيير نيافته،  هيچ

ولي نگاه كـن بـه االغ خـود    ) اين مدت حفظ كرده بر همه چيز قادر است
بـراي  كه چگونه از هم متالشـي شـده، ايـن زنـدگي پـس از مـرگ هـم        (

در (براي اينكه تو را نشانه اي بـراي مـردم   ) اطمينان خاطر تو است و هم
ي مركـب سـواري   (هـا   نگاه بـه اسـتخوان  ) اكنون(قرار دهيم، ) مورد معاد

دهيم و گوشت بـر   ها  را برداشته، به هم پيوند مي كن كه چگونه آن) خود
: ر شد، گفـت بر او آشكا) اين حقايق(مي پوشانيم، وقتي ) ها  استخوان(آن 
  .دانم كه خدا بر هر كاري قادر استمي

ي  « : فرمايدسورة بقره مي 260خداوند در آية أَرِنـ بر يمرَاهإِذْ قَالَ إِبو
كَيف تُحيِي الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤْمن قَالَ بلَى ولَكن لِّيطْمئنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُـذْ  
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نَ الطَّيةً معبأَر      ا ثُـمزْء نَّ جـنْه لٍ مـ بـلَى كُـلِّ جلْ ععاج ثُم كنَّ إِلَيرْهرِ فَص
يم      كـزِيـزٌ حع أَنَّ اللّـه لَـماعا ويع سـ ينَكأْتنَّ يهعبـه خـاطر بيـاور    ( و: اد (

به من نشان ده چگونـه مردگـان را زنـده    ! خدايا: كه ابراهيم گفتهنگامي
خـواهم  چرا، ولـي مـي  : اي؟ عرض كرديمان نياوردهمگر ا: كني؟ فرمودمي

قلبم آرامش يابد، فرمود در اين صورت چهار نوع از مرغـان انتخـاب كـن    
سپس بـر  ) و در هم بياميز(قطعه قطعه كن ) پس از ذبح كردن(ها را  وآن

ها را بخوان، به سرعت بـه سـوي    هر كوهي قسمتي از آن قرار بده، بعد آن
  )5(».انا و حكيم استتو آيند، پس خداوند د

  
  قانون عمومي مرگ

وت  « : فرمايدمي 185خداوند در سوره عمران آية  قَةُ الْمـكُلُّ نَفْسٍ ذَآئ
    ةَ فَقَـد لَ الْجنـَّ خـأُدنِ النَّارِ وع زِححن زةِ فَماميالْق موي كُمورنَ أُجفَّوا تُوإِنَّمو

نْياةُ الديما الْحو الْغُرُورفَاز تَاعچشد و شما پاداش هركس مرگ را مي: ا إِالَّ م
ها كه از تحـت   خود را به طور كامل در روز قيامت خواهيد گرفت، پس آن

دور شده بودند و به بهشت وارد شدند، نجـات يافتـه و   ) دوزخ(جاذبه آتش
  ».اند، و زندگي دنيا چيزي جز سرمايه فريب نيستبه سعادت نائل شده

اين آيه اينچنين اسـت كـه بـه دنبـال بحـث دربـارة لجاجـت        تفسير 
ايمان، اين آيه اشاره به قانون عمومي مـرگ وسرنوشـت   مخالفان وافراد بي

و مؤمنـان  ) ص(كند، تا هم دلداري براي پيامبر  مردم در روز رستاخيز مي
گرچه بسياري از مـردم مايلنـد،   . باشد و هم هشداري به مخالفان گناهكار

بودن خود را فراموش كنند ولي اين واقعيتـي اسـت، كـه اگـر      كه فناپذير
ماآن را فراموش كنيم، آن هرگز مارا فراموش نخواهد كرد، حيات وزندگي 

رسد كه مرگ به سراغ هـركس   اين جهان، باالخره پاياني دارد، وروزي مي
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در ) نفـس (منظـور از  . خواهد آمد و ناچار است از اين جهان رخت بربندد
جسم وجان است، اگرچه گاهي نفس در قرآن تنهـا بـه روح    آيه مجموعه
شود، و تعبير به چشيدن، بـه احسـاس كامـل اسـت زيـرا گـاه        اطالق مي

كنـد، ولـي    بيند ويا بادست لمس مـي شود انسان غذايي را با چشم مي مي
كدام احساس كامل نيست، مگر زماني كه بوسيله ذائقة خود آن  اينها هيچ

زمان خلقت باالخره مرگ نيـز يـك نـوع غـذا بـراي      را بچشد وگويا در سا
  . آدمي و موجودات زنده است

بعـد از زنـدگي ايـن جهـان، مرحلـه      : وانما توفون اجوركم يوم القيامه
شود، در اينجا عمل است بدون جزا و آنجا  پاداش و كيفر اعمال شروع مي

كه به معني پرداخت كامل اسـت،  » توفون«كلمة . جزاي بدون عمل است
دهد اجر و پاداش انسان به طور كامـل در روز قيامـت پرداخـت     ان مينش
جهاني كـه واسـطة دنيـا    (گردد، بنابراين مانعي ندارد كه در عالم برزخ مي

قسمتي از نتايج اعمال خود  و پاداش و كيفر را ببيند، زيرا ) وآخرت است
نة فمن زحزح عن النار وادخل الج. اين پاداش و كيفرِ برزخي كامل نيست

در اصل به معني اين است كه انسان خود را تحت » زحزح«كلمة : فقد فاز
در اصـل بـه   »فـاز «تأثير جاذبه وكشش چيزي تدريجا خارج و دور سازد و

: گويـد  جمله فـوق مـي  . معني نجات از هالكت و رسيدن به محبوب است
كساني كه از تأثير جاذبه آتش دوزخ دور شـوند و داخـل بهشـت گردنـد،     

گويـا دوزخ بـا  تمـام    . اندته، محبوب و مطلوب خود را پيدا كردهنجات ياف
كنـد، و راسـتي عـواملي كـه      ها را به سوي خود جذب مـي  قدرتش انسان

هـاي  آيـا هـوس  . كشـاند، جاذبـة عجيبـي دارد   انسان را به سـوي آن مـي  
ها، براي هر انساني جاذبـه   ها و ثروت زودگذر، لذات جنسي نامشروع، مقام

شود كه اگر مردم نكوشند وخـود را   از اين تعبير استفاده ميندارد؟ ضمنا 
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تحت اين عوامل فريبنده، دور ندارند، تدريجاً به سوي آن جـذب خواهنـد   
ها كه با تربيـت و تمـرين و آمـوزش وپـرورش خـود را تريجـا        اما آن. شد

رسـند   مـي ) روح آرام شـده (نمايند، و به مقام نفـس مطمينـه    كنترل مي
-شوند، و احساس امنيت و آرامش مـي  اقعي محسوب مينجات يافتگان و

  . كنند
ايـن جملـه بحـث گذشـته را تكميـل       :وماالحيوة الدنيا اال متاع الغرور

. زندگي دنيا يك تمتع و بهره برداري غرور آميز اسـت : گويد كند و مي مي
اين زندگي و عوامل سرگرم كننده آن از دور فريبندگي خاصـي دارد، امـا   

كند، معمـوأل   گردد، واز نزديك آن را لمس مي ه آن نايل ميوقتي انسان ب
نيز چيزي جـز ايـن   » متاع الغرور«ومعني . رسد چيزي توخالي به نظر مي

رسـند، امـا بـه وقتـي      بعالوه لذات مادي از دور خالص به نظر مـي . نيست
هاسـت و ايـن    بيند آلوده به انواع ناراحتيشود مي انسان به آن نزديك مي

همچنـين انسـان غالبـاً بـه     . هاي جهان ماده است از فريبندگييكي ديگر 
هـا    شود كه چقدر آن ها  توجه ندارد، اما به زودي متوجه مي فناپذيري آن

البته اين تعبيرات در قرآن واخبـار مكـرر آمـده    . سريع الزوال و فناپذيرند
ها  يك چيز است و آن اين است كه انسـان، جهـان    است و هدف همة آن

اش غـرق شـدن در   لذات را هدف نهايي خود قرار ندهد كه نتيجـه  ماده و
ولـي اسـتفاده از جهـان    . انواع جنايات ودور شدن از حقيقت وتكامل است

ماده و مواهب آن كه بعنوان يك وسيله براي نيل به تكامل انساني اسـت،  
   ) 6(.نه تنها نكوهيده نيست بلكه الزم  و ضروري است
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  اجل مسمي چيست؟
هو الَّذي خَلَقَكُم من طينٍ ثُـم  : فرمايدسوره انعام مي 2وند در آيه خدا

او كسي است كـه شـما را    :قَضَى أَجالً وأَجلٌ مسمى عنده ثُم أَنتُم تَمتَرُون
و اجـل  ) تـا انسـان تكامـل يابـد     (از گل آفريد سپس مدتي مقرر داشـت  

مشـركان در  (بـا اينهمـه شـما    ) و او از آن آگـاه اسـت  (حتمي نزد اوست 
: »هوالذي خلقكم من طين«. كنيدترديد مي) توحيد و يگانگي يا قدرت او

درست است كه آفرينش ما از پدران و مادرانمان بوده، نـه از خـاك، ولـي    
چون آفرينش انسان نخستين از خاك و گل بوده است، درست اسـت كـه   

ل عمـر انسـان اشـاره    به ما نيز چنين خطابي شود سپس به مراحل تكامـ 
پس از آن مدتي را مقرر ساخت كه در اين مدت آنـان در  : گويد كرده، مي

  .   روي زمين پرورش و تكامل پيدا كنند
اجل در اصل به معني مدت معين است، وقضاء اجل : »ثم قضي اجال«

شـود كـه بـه     به معني مدت و يا به آخر رساندن مدت است، اما بسيار مي
» اجـل ديـن  « گوينـد  شـود، مـثأل مـي    جل گفتـه مـي  آخرين فرصت نيز ا

فرارسيده است؛ يعني آخرين موقع پرداخت بدهي رسيده است واينكه بـه  
گويند به خاطر اين است كه آخـرين لحظـة    فرارسيدن مرگ نيز اجل مي
: گويـد  سپس براي  تكميل ايـن بحـث مـي   . عمر انسان در آن موقع است
گويـد شـما    و بعد مي» ي عندهو اجل مسم«. اجل مسمي در نزد خداست
ارزش، يعنـي   اي كه انسان را از اين مـادة بـي  افراد مشرك دربارة آفريننده

زا گذرانده، شـك و ترديـد بـه خـود راه     گل آفريده و از اين مراحل حيرت
ارزشي همچون بتها را در رديف او قرار داده، يا در دهيد، موجودات بيمي

  . ده كردن مردگان شك وترديد داريدقدرت پروردگار بر رستاخيز و زن
و اجل در آيه به دو معني است » اجل مسمي«شكي نيست كه كلمه  
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اند با تكرار كلمة اجـل، مخصوصـا بـا    و اينكه هر دو را به يك معني گرفته
لـذا مفسـران   . وجـه سـازگار نيسـت    در بار دوم به هيچ»مسمي«ذكر قيد 

از آنچـه بـه قرينـة سـاير آيـات و       اند امادربارة تفاوت اين دو، بحثها كرده
شـود   به ما رسيده استفاده مي) ع(همچنين رواياتي كه از طريق اهل بيت 

به تنهايي به معني عمر و وقت غير » اجل«تفاوت اين دو در آن است كه 
به عبـارت  . به معني عمر و مدت حتمي است»اجل مسمي«حتمي است و

  .رس استمرگ زود« اجل«مرگ طبيعي و »اجل مسمي«ديگر 
شـود، از   با توجه به اين دو نوع اجـل، بسـياري از مطالـب روشـن مـي     

رحم عمر را زياد و يا قطع رحم عمر خوانيم صلهجمله اينكه در روايات مي
و ) منظور از عمر و اجل در اين موارد اجل غير حتمي است(كند را كم مي

سـاعه و ال  فـاذا جـاء اجلهـم اليسـتاخرون     «خوانيم اي مي يا اينكه در آيه
افتد نـه  ها  فرارسد، نه ساعتي به عقب مي كه اجل آنهنگامي: يستقدمون

بنابراين آيـة مزبـور   . در اينجا منظور از اجل همان مرگ حتمي است. جلو
هـاي  تنها به موردي است كه انسان به عمر نهايي خود رسيده، امـا مـرگ  

وجه داشـت  در هر صورت بايد ت. شود رس را به هيچ وجه شامل نميپيش
شود؛ يكي بطور مطلق و ديگري به  كه هر دو اجل از ناحية خدا تعيين مي

ايـن چـراغ بعـد از    :  گوييمعنوان مشروط يا معلق، درست مثل اينكه مي
گـوييم  شود و نيـز مـي   بيست ساعت بدون هيچ قيد و شرطي خاموش مي

و اگر طوفاني بوزد بعد از دو ساعت خاموش خواهد شد، در مـورد انسـان   
گوييم خداوند اراده كرده است كه فالن مي. ها نيز چنين است اقوام و ملت

-شخص يا ملت پس از فالن مقدار عمر بطور قطع از ميان برود و نيز مـي 
انگاري و تنبلي را پيشه كنند گوييم اگر ظلم وستم و نفاق و تفرقه و سهل

خداسـت  در يك سوم آن مدت از بين خواهند رفت، هر دو اجل از ناحية 
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  )7(».يكي مطلق و ديگري مشروط
ا    « : فرمايدمي 25خداوند در سورة اعراف آية  يهـفنَ وو يـا تَح يهـقَالَ ف

ميريـد   كنيد و در آن مى فرمود در آن زندگى مى . تَموتُونَ ومنْها تُخْرَجون
  .و از آن برانگيخته خواهيد شد

  
  هر جمعيتي سرانجامي دارد

اء   « فرمايد سورة اعراف مي 34خداوند در آيه  لٌ فَـإِذَا جـةٍ أَجكُلِّ أُملو
و براى هـر امتـى اجلـى اسـت      .أَجلُهم الَ يستَأْخرُونَ ساعةً والَ يستَقْدمون

ساعتى آن را پس اندازنـد و نـه   ] توانند مى[پس چون اجلشان فرا رسد نه 
يـن آيـه بـه يكـي از     تفسير اين آيه اينچنين است كه خداونـد در ا . پيش

كند و بحثهـاي مربـوط    قوانين آفرينش يعني فنا و نيستي ملتها اشاره مي
به زندگي فرزندان آدم در روي زمين و سرانجام سرنوشت گنهكاران با اين 

بـراي هـر امتـي زمـان و مـدت      : گويـد  نخست مي. شود تر ميبحث روشن
اي تاخير خواهـد  معيني وجود دارد و به وقتي اين اجل فرا رسد، نه لحظه

يعني ملتهاي جهان هماننـد افـراد   . اي بر آن پيشي گيرندكرد و نه لحظه
شوند و  داراي مرگ وحياتند، ملتهايي كه از صفحة روي زمين برچيده مي

قـانون مـرگ وحيـات    . گيرنـد هـاي ديگـري قـرار مـي     ها ملت به جاي آن
ها را نيـز در  ها و جامعه مخصوص افراد انسان نيست، بلكه اقوام و جمعيت

  . گيردبر مي
قُلْ يا أَيها النَّاس : فرمايدسورة اعراف مي 158همچنين خداوند در آية 

  و إِالَّ هـ ضِ ال إِلَهاألَرو اتاومالس لْكم ي لَها الَّذيعمج كُمإِلَي ولُ اللّهسإِنِّي ر
ولسرو نُواْ بِاللّهمĤَف يتمييِي وحي    ه اتـمكَلو نُ بِاللّـهؤْم ي يـالَّذ ياألُم النَّبِي ه

ي خدا بـه سـوي شـما    من فرستاده! بگو اي مردم. واتَّبِعوه لَعلَّكُم تَهتَدون
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ها  و زمين از آن اوست، معبودي  هستم، همان خدايي كه حكومت آسمان
ريـد بـه خـدا و    ميرانـد پـس ايمـان بياو   كند و مـي  جز او نيست، زنده مي

اي كه ايمان به خدا و كلماتش دارد اش، آن پيامبر درس نخواندهفرستاده
: تفسير اين آيـه نيـز اينچنـين اسـت    . و از او پيروي كنيد تا هدايت شويد

كند بـا سـه صـفت معرفـي      به سوي او دعوت مي) ص(خدايي راكه پيامبر
خداونـدي  . ها  و زمين از آن اوست خداوندي كه حكومت آسمان: كند مي

كه معبودي شايسته پرسـتش جـز او وجـود نـدارد، خداونـدي كـه زنـده        
ميراند و نظام حيات و مرگ به فرمان اوست، وبه اين ترتيب، كند و مي مي

الوهيت غير خـالق آسـمان و زمـين، و هرگونـه بـت، وهمچنـين تثليـث        
ر كند، و نيز قدرت پروردگار را بر رسالت جهاني پيامب مسيحيت را نفي مي

و در پايـان از همـة مـردم جهـان     . كنـد  و تواتايي او بر امر معاد تاكيد مي
كننـدة  كند كه به خدا و فرستادة او پيامبر درس نخوانده وقيـام  دعوت مي

هاي جمعيت ايمان بياورند پيامبري كه تنها ديگران را دعوت ازميان توده
گويد، يعني  كند، بلكه در درجه اول خودش به آنچه ميبه اين حقايق نمي

  )8(».خدا و سخنان او ايمان دارد
سوره توبـه نيـز روي ايـن مسـأله تاكيـد و تكيـه        116خداوند در آيه 

ن  : كند كه مي ا لَكُم مـمو يتمييِي وحضِ ياألَرو اتاومالس لْكم لَه إِنَّ اللّه
آسمانها و زمـين از آن   در حقيقت فرمانروايى .دونِ اللّه من ولي والَ نَصير

ميرانـد و بـراى شـما جـز خـدا يـار و يـاورى         كند و مى زنده مى ،خداست
-سورة يونس تاكيد مجدد روي مسأله 56يه آهمچنين خداوند در . نيست

ون     گويد  ي حيات است كه مي عـتُرْج ه إِلَيـو يـتمييِـي وحي و او زنـده   .هـ
  .شويد دانيده مىميراند و به سوى او بازگر كند و مى مى

نكُم   : گويد سوره نحل نيز مي 70ودر آيه  مـو اكُم واللّه خَلَقَكُم ثُم يتَوفـَّ
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يم قَـديرٌ    لـع ئًا إِنَّ اللّـهلْمٍ شَيع دعب لَمعالَ ي كَيرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر رَدن يو  م
ضـى از شـما تـا    گيـرد و بع  شـما را مـى  ] جـان [خدا شما را آفريد سپس 

شود بـه طـورى    بازگردانده مى] فرتوتى[سالهاى زندگى ] دوره[خوارترين 
داننـد قطعـا خـدا دانـاى      چيزى نمى] ديگر[دانستن ] آن همه[كه بعد از 
  تواناست

  
  بازگشت همه به سوي اوست

ا    : گويد سورة يونس، نخست مي 4خداوند در آيه يعـمج كُمرْجِع مـ ه إِلَيـ
اللّه دعلُـواْ           ومعنُـواْ وينَ آمذ زِي الـَّ جـيل هيـدعي أُ الْخَلْـقَ ثُـمد بـي ه حقا إِنـَّ

ا      بِمـ يم أَلـ ذَاب عـيمٍ و مـنْ حم شَرَاب مينَ كَفَرُواْ لَهالَّذو طسبِالْق اتحالالص
ت بازگشت همه شما به سوى اوسـت وعـده خـدا حـق اسـ      .َكانُواْ يكْفُرُون

گرداند تا كسـانى   كند سپس آن را باز مى هموست كه آفرينش را آغاز مى
انـد بـه عـدالت پـاداش دهـد و       را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده

اند به سزاى كفرشان شربتى از آب جوشان و عذابى  كسانى كه كفر ورزيده
  .پر درد خواهند داشت

نبال شـرح بعضـي از   همين سوره و به د 45همچنين خداوند در آية  
وم  : گويد صفات مشركان به وضع دردناكشان در قيامت اشاره كرده مي يـو

يحشُرُهم كَأَن لَّم يلْبثُواْ إِالَّ ساعةً منَ النَّهارِ يتَعارفُونَ بينَهم قَد خَسرَ الَّذينَ 
آورد گـويى   روزى كه آنان را گرد مـى  و .كَذَّبواْ بِلقَاء اللّه وما كَانُواْ مهتَدين

كننـد   اند با هم اظهار آشنايى مـى  جز به اندازه ساعتى از روز درنگ نكرده
] بـه حقيقـت  [قطعا كسانى كه ديدار خدا را دروغ شمردند زيان كردنـد و  

-يكــديگر را مــي(بنــابر آنچــه در تفســير فــوق گفتــه شــده  .راه نيافتنــد
در دنيا اسـت، يعنـي آنچنـان عمـر را      اشاره به مقدار درنگ آنان)شناسند
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كنند كه گويا تنها به مقداري بوده كه دو نفر يكديگر را كوتاه احساس مي
اين . ها  انجام گردد و از همديگر جدا شوند اي در ميان آنببينند و معارفه

احتمال نيز در تفسير آيه داده شده كـه منظـور احسـاس كوتـاهي زمـان      
-ها در دوران برزخ حالتي شبيه خواب فرو مي دوران برزخ است، يعني آن

كنند؛ بـه طـوري   ها و قرون و اعصار را احساس نمي روند كه گذشت سال
كنند كه دوران برزخشان كه شايد هزاران و كه به هنگام رستاخيز فكر مي

  )9( ».ها هزار سال بوده بيش از ساعتي نبوده است يا ده
-ه رعد بـه مسـاله معـاد مـي    سور 5در ادامه اين بحث خداوند در آيه 

پردازد و با ارتباط و پيوستگي خاصي كه ميان مسأله مبـدأ و معـاد اسـت    
ذَا     :گويد بخشد و مياين بحث را تحكيم مي أَئـ ملُهقَـو ب جـفَع بجإِن تَعو

و هِمينَ كَفَرُواْ بِرَبالَّذ كلَئأُو يددي خَلْقٍ جنَّا لَفا أَئي كُنَّا تُرَاباألَغْالَلُ ف كلَئأُو
و اگر عجب دارى عجب از  .أَعنَاقهِم وأُولَئك أَصحاب النَّارِ هم فيها خَالدون

اسـت كـه آيـا وقتـى خـاك شـديم بـه راسـتى در         ] كافران[=سخن آنان 
آفرينش جديدى خواهيم بود اينان همان كسانند كه به پروردگارشان كفر 

دنهايشان زنجيرهاسـت و آنـان همـدم آتشـند و در آن     اند و در گر ورزيده
  . ماندگار خواهند بود

در اين آيه وضع فعلي و سرنوشت آيندة اين گروه را در سه جمله بيان 
اينها كساني هسـتند كـه بـه پروردگارشـان كـافر      : گويد ابتدا مي. كند مي

او  شدند چرا كه اگر خداوند و ربوبيت او را قبول داشتند، هرگز در قـدرت 
كردنـد، بنـابراين خرابـي    در مسأله معاد و تجديد حيات انسان ترديد نمي

. ها  در معاد، مولود خرابي كارشان در توحيـد و ربوبيـت خداسـت    كار آن
ديگر اينكه بر اثر كفر و بي ايماني  وخـارج شـدن از زيـر پـرچم آزادگـي      

ي و پرسـت انـد و زنجيرهـاي بـت   توحيد، خود را گرفتار غل و زنجير كـرده 
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هاسـت   اند و اين غلجهل و خرافات را با دست خود برگردن خويش نهاده
هايشان چنين افرادي با اين وضع و اين موقعيت، مسلما اصحاب  در گردن

دوزخند و جاودانه در آن خواهند ماند و جز اين نتيجه و انتظاري از آنـان  
  )10(».نيست

ا  : فرمايندسوره حجر مي 23خداوند در آية  لَـنَحنُ نُحيِـي ونُميـت    وإنـَّ
ميـرانيم و مـا    كنيم و مى ترديد اين ماييم كه زنده مى ىبو  .ونَحنُ الْوارِثُون

  .هستيم] همه[وارث 
  

  اجل معين
وما أَهلَكْنَا من: فرمايندسوره حجر در اين باره مي5و4خداوند در آيه

شهرى را هالك نكرديم مگر اينكه بـراىو هيچ  .قَرْيةٍ إِالَّ ولَها كتَاب معلُوم
هـيچ امتـى از .ما تَسبِقُ منْ أُمةٍ أَجلَها وما يستَأْخرُون. آن اجلى معين بود

 . ماند افتد و نه پس مى اجل خويش نه پيش مى
ناپـذير  براي اينكه گمان نكنند اين مهلت و تمتع از لذايـذ دنيـا پايـان   

هيچ گروهي را در شهر و آبادي نابود نكرديم مگر ما : كند است، اضافه مي
و هـيچ امـت و   . ها ، اجلي معين و زمـان تغييـر ناپـذير داشـتند     اينكه آن

يك نيز عقب نخواهد   گيرد، و هيچجمعيتي از اجل معين خود پيشي نمي
سنت الهي همه جا اين بود كه به قدر كافي مهلت براي تجديد نظر . افتاد

دهد، حوادث دردناك و وسايل رحمت را يكي پـس از  و بيداري و آگاهي ب
نمايـد تـا    كنـد اخطـار مـي    كند، تشويق مـي  فرستد، تهديد ميديگري مي

ولي وقتي اين مهلت به پايـان رسـيد سرنوشـت    . حجت بر همه تمام شود
قطعي دامنشان را خواهد گرفت، ديـر و زود، بـه خـاطر مصـالح تربيتـي،      

آيا توجه به همين واقعيت ! وز نداردممكن است اما به اصطالح سوخت وس
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كافي نيست تا همگان از سرنوشت گذشـتگان عبـرت گيرنـد، و از مـدت     
مهلت الهي براي بازگشت واصالح، استفاده كنند؟ آيا بايد باز هم نشسـت  
تا سرنوشت شوم اقوام گمراه و ستمگر پيشين دربارة خود مـا نيـز تكـرار    

ت گيـريم، عبرتـي شـويم بـراي     گردد، وبه جاي اينكه از پيشـينيان عبـر  
  ! آيندگان؟

  
  خداوند بر همة اعمال عالم است

تَقْدمينَ    «: فرمايدسوره حجر مي 24خداوند در آيه  سـنَـا الْمملع لَقَـدو
ايـم و   و به يقين پيشينيان شما را شناخته .منكُم ولَقَد علمنَا الْمستَأْخرِين

همـين سـوره    25و بالفاصـله در آيـه   » .يما شناخته] شما را نيز[آيندگان 
يم   «: فرمايدمي لـع يم كـح ه و مسـلما پروردگـار    وإِنَّ ربك هو يحشُرُهم إِنـَّ

حكمـت  » .توست كه آنان را محشور خواهد كرد چرا كه او حكيم داناست
كند كه مرگ پايان همه چيز نباشد، زيرا اگر زندگي منحصر  او ايجاب مي

چند روز حيات اين جهـان بـود آفـرينش جهـان بيهـوده و بـي       به همين 
-شد، و از خداوند حكيم دور است كه يك چنـين آفـرينش بـي   محتوا مي

اي بـراي  كـه ايـن آفـرينش مقدمـه     ولـي هنگـامي  . اي داشته باشدنتيجه
نهايـت، و يـا بـه تعبيـر      آمادگي جهـت يـك سـير دائمـي بـه سـوي بـي       

جاويدان باشد كـامال مفهـوم و معنـي    اي براي زندگي ابدي و ديگرمقدمه
حسـاب  كند، و هماهنگ با حكمت اوست، زيرا حكـيم كـاري بـي    پيدا مي

شود كه در امـر معـاد و حشـر، مشـكلي      كند وعليم بودنش سبب مي نمي
آوري اي پرتاب شده جمـع  هرذرة خاكي كه از انسان به گوشه. ايجاد نشود

ي ديگـر پرونـدة اعمـال    بخشد، و از سـو كند و حيات جديد به آن مي مي
هـا  ثبـت    همگي هم دردل اين جهان طبيعت و هم در درون جان انسـان 
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بنابراين حكيم و عليم بودن خـدا دليـل   . است و او از همه اينها آگاه است
  . شود فشرده و پرمغزي بر مسأله حشر ومعاد محسوب مي

د    «: خـوانيم  مي 38در سورة نحل آية  هـج واْ بِاللّـهم أَقْسـالَ   و هِمان مـأَي
و بـا  . يبعثُ اللّه من يموت بلَى وعدا علَيه حقا ولكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يعلَمون

ترين سوگندهايشان بخدا سوگند ياد كردند كه خـدا كسـى را كـه     سخت
اين وعده بر او حق اسـت لـيكن   ] انجام[ميرد بر نخواهد انگيخت آرى  مى

   ».دانند دم نمىبيشتر مر
ليبينَ لَهم الَّذي يخْتَلفُـونَ فيـه   «: گويد مي 39و باز در سورة نحل آية 

آن ] مـورد [آنچـه را در  ] خـدا [تـا  . وليعلَم الَّذينَ كَفَرُواْ أَنَّهم كَانُواْ كَاذبِين
د انـد بداننـ   اختالف دارند براى آنان توضيح دهد و تا كسانى كه كافر شده

لَقَـد  « : خـوانيم مـي  22در سورة ق آيـة  » .اند گفته كه آنها خود دروغ مى
وم حديـد     الْيـ رُك صـفَب طَـاءكغ نكذَا فَكَشَفْنَا عنْ هي غَفْلَةٍ مف بـه   .كُنت

شود تو در غفلت از چنين روزي بـودي، ولـي مـا پـرده از      انسان گفته مي
سـورة   9در آيـة  . يار تيـزبين هسـتي  برابر ديدگانت برداشتيم و امروز بسـ 

  ».فاش شود] همه[آن روز كه رازها  وم تُبلَى السرَائر« َ: خوانيمطارق مي
  

  مرگ در ديدگاه پيشوايان معصوم
خروج افراد مؤمن از دنيا همچون : فرمايدمي) ص(پيامبر گرامي اسالم

و فشـارها   ها ها و تنگي بيرون آمدن طفل از شكم مادر است كه از تاريكي
خواسـته شـد مـرگ را    ) ع(از علـي . شود به فضاي روشن و بزرگ وارد مي

هاي هميشگي است و براي  براي گروهي نويد به نعمت: وصف كند، فرمود
از امـام  . اي هـول و تـرس اسـت   اي وعيد به عذاب ابد و براي طايفهدسته
-اعظـم سـرور يـرد عـن    «: سـؤال شـد مـرگ چيسـت؟ فرمـود     ) ع(حسن
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در )ع(علـي . شـود  است كه برمؤمن وارد ميبهترين شادماني مرگ»المؤمن
ايـم، نـه   ها ما و شما براي بقا آفريـده شـده   اي انسان«: فرمايداين باره مي

  )12(» .شويمبراي فنا و هنگام مرگ از سرايي به سراي ديگر منتقل مي
بـه  «: فرمايدالبالغه در مورد مرگ مينهج 123در خطبه )ع(امام علي 

شناسـد،  اي است يابنده، كه در جنگ نه گريزنده ميرگ جويندهراستي م
  )13(». نه پاينده

مـرگ بزرگتـرين سـرور و شـادماني     : فرمايدمي) ع(امام حسن مجتبي
شود و براي كافران بزرگترين هالكت است، زيرا  است كه بر مؤمن وارد مي

امـام  . شـوند  بـه دوزخ وآتـش هميشـگي وارد مـي    ) دنيـا (از بهشت خـود  
دنيـا زنـدان   «پدرم از رسول خدا نقل فرمود كه « : فرمايندمي) ع(ينحس

بـه بهشـت و پـل    ) مؤمنـان (ها  و مرگ پل آن» مؤمن است و بهشت كافر
اي « :فرماينـد و خطاب به يـاران خـود مـي   . به دوزخ است)كافران(ها  اين

هـا و   جوانمردان صبر كنيد، مرگ نيست مگر پلـي كـه شـما را از سـختي    
هـاي دايمـي منتقـل سـازد، پـس       هاي گسترده و نعمت ه باغها ب دشواري

  كداميك از شما انتقال از زندان به قصر را ناخوش داريد؟
از حضرت زين العابـدين سـوال شـد مـرگ     : فرمايندمي) ع(امام جواد

مرگ براي شخص مـؤمن همچـون دور   : چيست؟ حضرت در پاسخ فرمود
اي سـنگين و تبـديل   افكندن لباس چركين و برداشتن بنـدها و زنجيرهـ  

هـا و سوارشـدن بـر راهـوارترين      ها  به بهتـرين و خوشـبوترين لبـاس    آن
و مرگ براي شـخص كـافر   . هاست ترين خانه ها و وارد شدن در امن مركب

هاي فاخر و نقل مكان نمودن از منزل مألوف و  همچون دور افكندن لباس
هاست لباسترين و خشن ترين  ها  به چرك مانوس خود است و تبديل آن

و نيـز از  . هـا و شـديدترين عـذابها    ترين و وحشتناكترين خانهو دور افتاده
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مـرگ همـين   : فرمايـد در پاسخ سؤال از حقيقت مرگ مـي ) ع(امام جواد 
آيد، با اين اخـتالف كـه مـدتش    خوابي است كه هرشب به سراغ شما مي

اسـت و بيدارشـدن انسـان ازآن خـواب فقـط در قيامـت اسـت، و        طوالني
كننـده يـا   هـاي خوشـحال  همانطور كه در عالم خواب انسان گاهي منظره

  . بيند، مرگ و احواالت انسان در آن نيز همين گونه استوحشتناك مي
قومي به سراغ نبي «: فرمايدنقل شده، كه مي) ع(روايتي از امام صادق

 از خدايت بخواه تا مرگ را از ما بردارد و مرگي براي: خود آمدند و گفتند
پيـامبر دعـا كـرد و خداونـد تبـارك و تعـالي مـرگ را از آنـان         . ما نباشد
ها زياد شـد و منازلشـان كفايـت     لكن طولي نكشيد كه تعداد آن. برداشت

كرد، زيرا فرزندانشان زياد شـده بـود و مـردم وقتـي از     آن جمعيت را نمي
شدند، بايد پدر و مادر و جدشـان و جـد جدشـان را غـذا     خواب بيدار مي

كردند و بـه امـور آنـان رسـيدگي     دادند و سر و وضع آنان را مرتب ميمي
كردند و در نتيجه از طلب معاش كه شديدا بـه آن نيـاز داشـتند، بـاز     مي
از پروردگار خود بخـواه  : آمده و گفتند) ص(لذا به سراغ پيامبر. ماندندمي

ت هاي پيشين خود برگرداند و ايشـان نيـز از خـدا درخواسـ     ما را به اجل
  » .شان برگرداند نمود و خداوند آنان را به اجل

مرگ پلي است كه شما را از دردسـرهاي  «: فرمايدمي) ع(امام حسين
رساند همانگونه كه براي دشمنان خدا انتقـال  دنيا به رفاه و لطف خدا مي

حيات و مرگ، دو مخلوق «: فرمايدمي) ع(امام باقر» .از كاخ به زندان است
يابـد،  رسد و در آدمي راه مي ا هستند، وقتي مرگ فرا ميهاي خدازآفريده

شـود، جـز آنكـه حيـات از آن      به هيچ يك از اعضا و اجزاي بدن وارد نمي
. گفتند كه مرگ را براي مـا توصـيف كـن   )ع(به امام صادق » .خارج گردد

مرگ براي مؤمن بهترين بوي خوش است كه آن را جلوي بينـي  «: فرمود
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رود و لذتي تمام برده و به دنبـال آن بـه خـواب مـي    . خود برده و بو كشد
و براي كافران مانند گزيـدگي  . رودتمام درد و رنج و ناراحتي او از بين مي

گوينـد مـرگ بـراي     اي مـي به امام عرض شد عده. تر از آن استيا سخت
انسان شديدتر از بريدن با اره و قطعه قطعه كردن يا قيچي و خرد كـردن  

ي سنگ آسيا در حدقه و گودي چشـم انسـان   ندن ميلهبا سنگ، و چرخا
  ».براي بعضي از كافرين و فاجرين، همينطور است«: فرمود. است

به عيادت يكـي از  )ع(پدرم امام هادي«: فرمود) ع(امام حسن عسگري 
اصحابش كه در بستر بيماري افتاده بود تشريف برده، ديد آن مـرد گريـه   

اي بنـدة  «: حضـرت فرمـود  . زع اسـت كند و از ترس مرگ در جزع و ف مي
خدا تو از مرگ در هراس و در حال گريستن هستي براي  اينكـه معنـاي   

اگر فرضا : كنم پاسخ بگواز تو سؤال مي: داني و سپس فرمودمردن را نمي
ها وكثافات  تمام بدن تو را چرك و كثافت فرا گيرد و از بسياري اين چرك

هايي در بدن تو  ، و در عين حال، زخمكه برتو نشسته در رنج و آزار باشي
آشكار شود و مرض سوداي خشك پيكر تـو را فراگيـرد و بـداني اگـر بـه      

ها وكثافات را از  حمام رفته خود را شست و شو نمايي و تمامي اين چرك
خود دور كني، يا آنكه به حمام رفتن را ناپسند دانسـته و حاضـر نيسـتي    

ن آفات و امراض، صبر كني و بسـازي؟  خواهي با تمام ايبدانجا روي و مي
اهللا دوست دارم به حمام بروم وتمـام آلودگيهـا و   يابن رسول: مريض گفت

مرگ براي انسان مؤمن، در حكم همـين  : حضرت فرمود. پليديها را بزدايم
حمام است و براي تطهير و شست و شوست، آنچه از گناهـاني كـه انجـام    

، هنوز از بين نرفته و باقي اسـت،  دادي به واسطه طول مرض و ساير امور
رود و از بديها و گناهـان پـاك و   ها  از بين مي ي مرگ، تمام آنبه واسطه

بدانكه چون بر مـرگ وارد شـوي و از ايـن    ! اي مرد. آييپاكيزه بيرون مي
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دريچه عبور نمايي از هر گونه غم و غصه و آزار و رنجـي، نجـات خـواهي    
در . و فرح و انبساطي قرارخـواهي گرفـت   يافت و در دامان هر گونه سرور

اين حال، چنان اين سخنان درآن مريض اثر كرد كه دلش آرام گرفته و از 
طپش ايستاد و با نهايت خرسندي و نشاط چشمان خـود را فـرو بسـت و    

  )14(» .آفرين تسليم نمودجان به جان
  

  هاي مرگ برهان
يعـي در وجـود   خداوند با حكمت بالغة خـود، صـفاتي طب  : برهان اول«

هـاي  ايـن صـفات و غريـزه   . گوينـد  انسان آفريده است كه آن را غريزه مي
بيهــوده در انســان بــا حكمــت بالغــة الهــي منافــات دارد، چنانكــه حكمــا 

در عرصة هستي، هيچ چيزي بيهوده و رهـا نيسـت، لـذا تمـام     : گويند مي
گوييم آيـا حـب بقـا،    حال مي. صفات غريزي ما داراي جهتي خاص است

طري است يا اكتسابي؟ بديهي است حب بقا  غريـزي و فطـري اسـت و    ف
گاه انسان خـود  اگر ميل به بقا نبود هيچ. حتي در حيوانات هم وجود دارد
شود كه انسان  همين حب بقا باعث مي. كردرا در مقابل حوادث حفظ نمي

اگر عالم آخرتي نبود كه انسان در آن . از غذاي آلوده و سمي اجتناب كند
ميشه جاودانه بماند اين غريزة حب بقا در انسـان، لغـو و بيهـوده تلقـي     ه

او . شد و موردي نداشت كه خداي حكيم، دست به كار بـي ثمـر بزنـد   مي
  .كند كار بيهوده نمي

اي كـه شـده اگـر از زمـان     با محاسبه: گويد ابو علي مسكويه رازي مي
ماندنـد  ه مـي انـد زنـد  تا امروز آن مردمي كه متولد شـده ) ع(حضرت علي

رونـد و  لـذا يـك عـده مـي    . اكنون در روي زمين جايي براي زيستن نبود
هـا  را   آيند، چنانچه پيشـينيان مـا رفتنـد ومـا جـاي آن     گروهي ديگر مي
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  .گرفتيم وما خواهيم رفت و آيندگان جايگزين ما خواهند شد
-آري كرم حضرت احديت شامل همه است و خاص يـك نسـل نمـي   

جهاني باقي . ي حب بقا، خاص عالم ديگري استغريزه نتيجه اينكه. باشد
انسان . و جاوداني و هميشگي، همراه با سعادت يا شقاوت، بهشت يا دوزخ

فطرتا خواستار زندگي هميشگي است و اين صفت دروني را حضرت باري 
اگـر جهـان بـاقي و    . تعالي، خودش در وجود ما به وديعت گـذارده اسـت  

ت است وجود نداشت اين ميل ،غلـط بـود و   هميشگي كه همان عالم آخر
پس به برهان قاطع عالم آخرتي . شدخلقت ما در آن لغو و عبث تلقي مي

  .هست كه ما در آن هميشه باقي خواهيم بود وزوال و فنا در آن راه ندارد
اگـر  . اصوال بايد مقدمه و تمهيد به نتيجه و غايت انجامـد : برهان دوم 

ده به نتيجه منجر نشود بايد مشكل را در آن ي مقدمات فراهم آممجموعه
كنيم كـه  حال مشاهده مي. ديد كه شروع مقدمه از ابتدا اشتباه بوده است

پروردگار، عالم را خلق كرده و انسان و حيوان و نبات را آفريده اما غايـت  
اين كار چيست؟ اما انسـان را چـرا آفريـد؟ بـراي اينكـه زنـدگي كـرده و        

از دنيا برويم؟ آيا اينگونه  مقدمات بـه نتيجـه رسـيده    بخوريم و بخوابيم و
است؟ حكمت الهي بايد در طرح هسـتي داراي نتيجـه بـوده و بـه غايـت      

اگـر آدمـي در آخـرت بـه نيكـان      . غايت و نهايت دنيا، آخرت اسـت . رسد
ملحق شد غايت و نتيجة وجود اوست واگر به پليدان منتهي شـد آن هـم   

ن وقتي به عالم آخرت و قيامت رسيد بـه  انسا. نتيجة وجود خودش است 
  . باشد رسيده است غايت خلقت كه تلخ يا شيرين مي

كند كه انسان آفريده  نتيجة دنيا، آخرت است و حكمت الهي اقتضا مي
. شده در دنيا، بكوشد و در آخرت، نتيجة اعمال خوب يا بد خويش راببيند

امـا  . و نـاقص اسـت   اگر آخرت نباشد، خلقت دنيا لغـو و بيهـوده و باطـل   
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ي خداي متعال، حكـيم و كامـل اسـت و از او كـار نـاقص و فاقـد نتيجـه       
-اگر آخرت نباشد در آفرينش خداوند، نقص وارد مي. زندعقالني سر نمي

باشد و ذات بـاري تعـالي كـه حكـيم     آيد زيرا كار نا تمام، عقال ناپسند مي
ة خلقت ايـن عـالم   پس نتيج. ها بري استعلي االطالق استاز اين شايبه 

  .،جهان آخرت خواهد بود
دانيم و اين موضوع در جاي خود بـا   ما خدا را عادل مي: برهان كالمي

برهان عقلي ثابت شده است زيرا ظلم قبيح بـوده و از خـدايي كـه داراي    
فضايل و كماالت است ظلم و ستم روا نيست و چون دادگر است بايد داد 

چشـد ولـي   ا كه ستمديده، ظلم دنيا را ميزير. مظلوم را از ستمكار بگيرد
در طول تاريخ، از ابتداي خلقت آدم ابوالبشر تـا  . ستمكار، عذاب آخرت را

كنون هزاران خون، به ناحق ريخته شده، اموال مردم غصـب گرديـده، بـه    
ها  تجاوز شده است، ستم بسياري از سوي افراد قوي پنجه بر  نواميس آن

ي ت، حبس و ضرب و شتم مظلومين، سـابقه ضعفا وارد شده و قتل و غار
حاال فرض كنيم اگر آخرتي نباشد تـا داد مظلـوم از سـتمگر    . زيادي دارد

اما اگر پروردگار عالم عادل باشـد همـة   ! گرفته شود عدل خدا ناقص است
كننـد و هـيچ   ي او بالسويه استفاده مـي ي احسان گستردهخاليق از سفره

  .اداش نخواهد بودستمي بي پاسخ و هيچ دادي بي پ
دليل ديگر اينكه اگر مطلبي را ده فرد عاقـل تصـديق كننـد مـا آن را     

كه موضوع آخرت را نه ده نفر بلكه صدها عاقل و يكصد  پذيريم درحاليمي
اند و كتابهـاي آسـماني مثـل    و بيست و چهار هزار پيامبر الهي بيان كرده

انـد و  تصـريح نمـوده   زبور، تورات، انجيل و قرآن كريم در جاي خود بدان
  .اندبهشت و دوزخ وپاداش وعذاب اخروي را تذكر داده
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  حالت احتضار 
آورد و وقتي مرگ به انسان روي مي: در حديث ديگري آمده است كه

شـود   افتد، سه چيز براي وي متمثل مـي به حال جان كندن و احتضار مي
ايـن سـه    آيد،ها  مجسم شده و جلوي چشم او مي يعني وجود برزخي آن

خواهـد   ها  كمك مي همسر و فرزندان و ثروت، و محتضر از آن: عبارتند از
  .ولي فقط عمل صالح است كه او را ياري خواهد كرد

به هنگام مرگ، جناب عزراييـل، روح را از بـدن   : چگونگي حالت مرگ
حاال چه بايد كـرد؟ در  . ماندلذا بدن مادي ما بدون روح مي. كند قبض مي

ي اسـالم بـراي انسـان، قـدر و قيمـت قايـل       مذهبي به اندازه هيچ مرام و
اول با آب مخلـوط  : در شريعت ما بدن ميت را بايد سه غسل داد. اندنشده

  )15( .به سدر، سپس با آب مخلوط به كافور، و سوم آب خالص
  

  ناتواني در برابر مرگ
هـاي معـاد و   سوره واقعه در تكميـل بحـث   83-84قرآن كريم درآيه 

اي كـه جـان بـه    گويي به منكران و مكذبان، ترسيم گويايي از لحظهپاسخ
پـس چـرا    فَلَولَـا إِذَا بلَغَـت الْحلْقُـوم   « : گويد كند و مي رسد مي گلوگاه مي

وأَنتُم رسد، توانايي بازگرداندن آن را نداريد،  كه جان به گلوگاه ميهنگامي
كنيـد و كـاري از دسـتتان    مـي  و شما در اين حال نظـاره  حينَئذ تَنظُرُونَ
از يك سو اجـل او را  . مخاطب در اينجا اطرافيان محتضرند. ساخته نيست

نماينـد  كنند و از سوي ديگر ضعف و ناتواني خود را مشاهده مينظاره مي
و از طرفي توانايي خدا برهمه چيز و بودن مرگ و حيات در دسـت او را و  

 .شتي در پيش دارنددانند كه خودشان هم چنين سرنونيز مي

سـوره   99در آيات متعددي روي حق بودن مرگ تكيه شـده در آيـة   
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پروردگـارت را عبـادت    واعبد ربك حتَّى يأْتيك الْيقينُ« : خوانيمحجر مي
« :سوره ملك آمده است كه 2در آيه »  .به سراغ تو آيد)مرگ(كن تا يقين

و الْعزِيـزُ الْغَفُـور     الَّذي خَلَقَ الْموت والْحيا هـلًـا ومنُ ع سـأَح كُمأَي كُملُوبيةَ ل 
همانكه مرگ و زنـدگى را پديـد آورد تـا شـما را بيازمايـد كـه كـدامتان        

سـوره زمـر نيـز آمـده      42در آيـة   .نيكوكارتريد و اوست ارجمند آمرزنده
ك  اللَّه يتَوفَّى الْأَنفُس حينَ موتها والَّ« : است سـما فَيهنَامي مف تتَم ي لَمت

      ك ي ذَلـ ى إِنَّ فـم سـلٍ م لُ الْأُخْرَى إِلَـى أَجـرْسيو توا الْمهلَيي قَضَى عالَّت
خـدا روح مـردم را هنگـام مرگشـان بـه تمـامى بـاز         لĤَيات لِّقَومٍ يتَفَكَّرُون

قـبض  [نمـرده اسـت    خـوابش ] موقـع [روحى را كـه در  ] نيز[ستاند و  مى
دارد و  را كه مرگ را بر او واجب كرده نگـاه مـى  ] نفسى[پس آن ] كند مى

بـازپس  ] بـه سـوى زنـدگى دنيـا    [را تا هنگامى معـين  ] نفسها[آن ديگر 
از [هـايى   انديشند نشـانه  براى مردمى كه مى] امر[فرستد قطعا در اين  مى

  ».ست]قدرت خدا
  

  رضاي الهي و دفن مردگان
هـا    دفن ميت را در رديف اموري ذكر كرده كـه همـة آن   قرآن شريف،

توان استظهار  يابد واز آن ميتعالي تحقق مي با اراده و مشيت حضرت باري
نمود كه خواست خداوند دفن اجساد مردگان است، همانگونه كه در آيات 

 ناكشته بـاد انسـ   قُتلَ الْإِنسانُ ما أَكْفَرَه« : فرمايدسوره عبس مي 22-17
ن   او را از چه چيز آفريـده اسـت   منْ أَي شَيء خَلَقَه .چه ناسپاس است  مـ

هرفَقَد اى خلقش كـرد و انـدازه مقـررش بخشـيد     از نطفه نُّطْفَةٍ خَلَقَه .  ثُـم
ثُم أَماتَـه فَـأَقْبرَه آنگـاه بـه     . سپس راه را بر او آسان گردانيد السبِيلَ يسرَه

سپس چون بخواهـد او   ثُم إِذَا شَاء أَنشَرَه .ر قبرش نهادمرگش رسانيد و د
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 )16(» .را برانگيزد

: فرمايـد درباره ترديد در قيامت مي 5-6خداوند در سوره قيامت آيات 
 »    ه امـرَ أَم فْجـيانُ ل الْإِنسـ رِيـدلْ يانسـان شـك در معـاد نـدارد بلكـه او       ب
. ه قيامت در تمام عمر گناه كندخواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگا مى

قرآن در » .پرسد قيامت كى خواهد بود رو مى از اين يسأَلُ أَيانَ يوم الْقيامة
ا   « : فرمايدسوره قصص مي 83اين زمينه در آيه  لُهـعرَةُ نَجخĤالْـ ارالد لْكت

  اد لَـا فَسـضِ وي الْأَرا فلُوونَ عرِيدينَ لَا يلَّذين   ل تَّقـلْمةُ ل بـاقالْعآن سـراي  ا و
جويي و فساد ي برتريدهيم كه ارادهبراي كساني قرار مي)تنها (آخرت را 

  ».در زمين را ندارد
ماوات    « : فرمايـد مـي  22خداوند در سوره جاثيه آيه  السـ ه وخَلَـقَ اللـَّ

ا كَسزَى كُلُّ نَفْسٍ ِبمتُجلقِّ وبِالْح ضالْأَرونَوظْلَملَا ي مهو تهـر كـس در    ب
هـا  سـتمي    برابر اعمالي كه انجام داده است، جزا داده خواهد شد و به آن

ا    «: فرمايـد سوره مؤمنـون مـي   115در آية » .نخواهد شد أَنَّمـ تُمب سـأَفَح
ه شما را عبـث و  ايد كآيا گمان كرده خَلَقْنَاكُم عبثًا وأَنَّكُم إِلَينَا لَا تُرْجعونَ
  ».گرديدبيهوده آفريديم وبه سوي ما باز نمي

بنابراين، اگر قيامت و معادي در كار نباشد، زندگي دنيا بيهوده خواهد 
دهـد كـه جاهـل و يـا ضـعيف و      هدف انجام مـي بود وكسي كار پوچ و بي

ناتوان و يا خود موجودي باطل وبيهوده باشد، اما خداي متعال كـه جـامع   
و مالك همـة عـالم اسـت و جـز كـار حـق وحكيمانـه از او         صفات كمال

زند و هيچ كس توانايي ندارد كه اورا از هـدفش بـاز دارد، چگونـه    سرنمي
-ممكن است آفرينش او بيهوده باشد؟ پس دنيا به عنوان مقدمه و زمينـه 

  .ساز آخرت است
قرآن كريم، براي اثبات معاد، بارها مساله زنده شدن زمين مرده را بـه  
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نوان گواه انتخاب كرده و در مقابل منكـران معـاد كـه هـيچ دليلـي بـر       ع
كنـد و در آيـه    مدعاي خود به غير از بعيد شمردن معاد نداشتند اقامه مي

فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رحمت اللَّه كَيف يحيِي الْـأَرض  « : فرمايدسوره روم مي 50
به آثار رحمت  الْموتَى وهو علَى كُلِّ شَيء قَديرٌبعد موتها إِنَّ ذَلك لَمحيِي 

 كند، همانا خدا زنـده  خدا بنگر كه چگونه زمين را بعد از مرگش زنده مي
  » .كنندة مردگان است

ها محسوس است، استفاده كـرده   قرآن از تجديد حيات كه براي انسان
نَ الْـأَرضِ نَباتًـا   واللَّه أَن «: فرمايدسورة نوح مي 17-18و در آيات  تَكُم مـب 

ثُم يعيدكُم فيها ويخْـرِجكُم  . از زمين رويانيد)مانند نباتات (خداوند شمارا 
گردانـد و ديگـر بـار شـما را از     سپس شما را به سوي زمين برمـي  إِخْرَاجا

  ».سازدزمين خارج مي
اهـان مقايسـه   ها را با گي ق تجديد حيات انسان سوره 11قرآن در آية 

و بـدين ترتيـب   « : فرمايـد جـايي كـه مـي   . دهدكرده و به انسان تنبه مي
خـروج و زنـده شـدن    . سرزمين مرده را به وسيلة آب باران زنده سـاختيم 

قرآن كريم دربارة يهودياني كه حامل » .مردگان در قيامت نيز چنين است
اصلي وحشت  كردند، همين را دليلكتاب الهي بودند، اما به آن عمل نمي

دا  « : فرمايدسوره جمعه مي 7ها  از مرگ دانسته در آية  آن أَبـ نَهنَّوتَملَا يو
ها  به خاطر اعمالي كه از پيش  آن بِما قَدمت أَيديهِم واللَّه عليم بِالظَّالمين

  . كنند و خداوند به ستمگران آگاه استاند هرگز آرزوي مرگ نميفرستاده
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  سئول قبض ارواح م
ينَ     « : فرمايدسوره زمر مي 42خداوند در آية  حـ فَّى الْـأَنفُستَـوي ه للـَّ

لُ    رْسـيو تو ا الْمـهلَيي قَضَى عالَّت كسما فَيهنَامي مف تتَم ي لَمالَّتا وهتوم
خدا روح مردم  ومٍ يتَفَكَّرُونالْأُخْرَى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ في ذَلك لĤَيات لِّقَ

] موقـع [روحى را كه در ] نيز[ستاند و  را هنگام مرگشان به تمامى باز مى
را كه مـرگ را بـر او   ] نفسى[پس آن ] كند قبض مى[خوابش نمرده است 
به سوى [را تا هنگامى معين ] نفسها[دارد و آن ديگر  واجب كرده نگاه مى

بـراى مردمـى كـه    ] امـر [طعـا در ايـن   فرسـتد ق  بازپس مـى ] زندگى دنيا
-مي 11در سوره سجده آية  ».ست]از قدرت خدا[هايى  انديشند نشانه مى

ون   «: فرمايد عـتُرْج كُـمبإِلَى ر ثُم كِّلَ بِكُمي والَّذ توالْم لَكفَّاكُم متَوقُلْ ي 
اه بـه  آنگـ  ،سـتاند  بگو فرشته مرگى كه بر شما گمارده شده جانتان را مى

    )17(».شويد سوى پروردگارتان بازگردانيده مى
وهو الَّذي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم « :فرمايدسوره انعام  نيز مي 60در آية 

 ثُم كُمرْجِعم هإِلَي ى ثُممسلٌ مقْضَى أَجيل يهف ثُكُمعبي ارِ ثُمتُم بِالنَّهرَحا جم
به هنگام [و اوست كسى كه شبانگاه روح شما را  بئُكُم بِما كُنتُم تَعملُونينَ

داند سپس شما را  ايد مى گيرد و آنچه را در روز به دست آورده مى] خواب
شما به سوى  كند تا هنگامى معين به سر آيد آنگاه ازگشت در آن بيدار مى

  ».گاه خواهد كردايد آ داده سپس شما را به آنچه انجام مى  اوست
ونَ   « : فرمايـد سورة يونس مي 7-8خداوند در آيات  رْجـينَ الَ يذ إَنَّ الـَّ

نْ آياتنَـا غَـافلُونَ        عـ م ينَ هـذ ا والـَّ أَنُّواْ بِهـ اطْمـا ونْيياةِ الدضُواْ بِالْحرقَاءنَا ول  
ه و بدان كسانى كه اميد به ديدار ما ندارند و به زندگى دنيا دل خوش كرد

ا   . اند و كسانى كه از آيات ما غافلند اطمينان يافته بِمـ ار أُولَئك مأْواهم النـُّ
جايگاهشان آتـش   ،آوردند آنچه به دست مى] كيفر[كَانُواْ يكْسبون آنان به 
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ذينَ     « : فرمايـد سوره جمعه مي 6و خداوند در آية » .است ا الـَّ هـا أَي قُـلْ يـ
وا إِن زاده     إِن كُنـتُم تو ا الْمـو اسِ فَتَمنـَّ عمتُم أَنَّكُم أَولياء للَّه من دونِ النـَّ
كنيد كه از دوستان خـدا و مقربـان او هسـتيد،    اگر چه گمان مي صادقين

  .گوييد، آرزوي مرگ كنيداگر راست مي
  

  مركب آخرت
ـ « : فرمايدآل عمران مي 30ية ٱو خداوند در  ا    يوم تَجِ كُـلُّ نَفْـسٍ مـ د

دا       أَمـ نَـهيبا و نَهـيأَنَّ ب لَـو دتَـو ءون سم لَتما عمضَرًا وحرٍ منْ خَيم لَتمع
روزي كـه هـر انسـاني آنچـه      بعيدا ويحذِّركُم اللّه نَفْسه واللّه رؤُوف بِالْعباد

كند كه اي كاش ميان  آرزو مي.  يابدعمل خير و شر انجام داده حاضر مي
-او وكار بدش مسافتي دور فاصله بود، و خداوند شما را از عقاب خود مـي 

  ».او در حق بندگان مهربان است)كه (ترساند 
شود كه آن را  رود وارد بهشت يا دوزخي ميانسان وقتي كه از دنيا مي

يلي گويند كه نسبت به بهشت و دوزخ قيامت خ بهشت ودوزخ برزخي مي
ي مـرگ تـا قيـام قيامـت بـا موجوديـت       تر است، و انسان از لحظهضعيف

آنچـه كـه در عـالم بـرزخ همنشـين      . مانـد وفعليت خود در برزخ باقي مي
انسان است و به عبارت ديگـر آنچـه حكـم مركـب بـراي او دارد عمـل او       

هاي انسان در اين دنيـا بـه   البته در قيامت نيز فقط عمل و كرده. باشد مي
آيد ، ولي همنشين  و رفيق انسان در عالم برزخ مشخصـا عمـل   او مي كار

  .باشداو مي
  

 نفخ صور

كه معـادل فارسـي آن   » صور«واژة نفخ به معناي دميدن است، و واژة 

www.takbook.com



 149/  مرگ چيسـت؟

نفخ صور . شود دمند گفته ميبوق وشيپور است، به شاخ گاو كه در آن مي
ديگـر از آيـات    در بسياري از آيات قرآن كريم مطرح شده است، در برخي

بـه معنـاي   » صـاخه « و به معنـاي دميـدن در شـيپور و   » ناقور«از آن به 
آور تعبيـر شـده   صداي عظيم و وحشـت »  صيحه«شديد، و نيز به معناي 

: شـود چنـين تعريـف كـرد     با توجه به اين معاني، نفخ صـور را مـي  . است
-تدميدن اسرافيل در شيپوري شبيه شاخ گاو ،يايجاد صداي بسيار وحش

آور و مهيب، كه موجب مردن يا زنده شدن موجودات آسـماني و زمينـي   
  )18( .شود مي

ي     و َ«: فرمايدزمر مي 68خداوند در آية  ن فـ قَ مـع ورِ فَصـ ي الصـخَ فنُف
  ام يـم قأُخْرَى فَإِذَا ه يهخَ فنُف ثُم ن شَاء اللَّهضِ إِلَّا مي الْأَرن فمو اتاومالس

شود پس هـر كـه در آسـمانها و هـر كـه در       و در صور دميده مى ظُرُونين
افتد مگر كسى كه خدا بخواهد سپس بـار ديگـر    زمين است بيهوش درمى

  ) 19( ».نگرند شود و بناگاه آنان بر پاى ايستاده مى در آن دميده مى
فَـزِع  ويوم ينفَخُ في الصورِ فَ «: فرمايدسوره نمل مي 87خداوند در آية 

رِين      اخـد هكُـلٌّ أَتَـوو ه و  من في السماوات ومن في الْأَرضِ إِلَّا من شَـاء اللـَّ
روزى كه در صور دميده شود پس هر كه در آسمانها و هر كـه در زمـين   
است به هراس افتد مگر آن كس كه خدا بخواهد و جملگى با زبونى رو به 

ك    « : فرمايدره ق ميسو 20يا در آية . سوى او آورند ورِ ذَلـ ي الصـ خَ فـنُفو
يدعالْو موشود، آن روز، روز تحقق وعدة وحشـتناك   و در صور دميده مي ي

  ».است
دمد، پس صدايي از آن طرف صور كـه بـه سـوي    اسرافيل در صور مي

مانـد مگـر   شود و در روي زمين صاحب روحي نمـي  زمين است خارج مي
آنگـاه خداونـد بـه اسـرافيل     . ميـرد، جـز اسـرافيل   اينكه بيهوش شده مي
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ميرد، تا زمـاني كـه خداونـد    پس اسرافيل مي! اي اسرافيل بمير: گويد مي
دهـد كـه   سپس خداوند فرمان مي. كند بخواهد در اين وضعيت توقف مي

. كند كـه بگردنـد   ها امر مي ها  به طور سريع گردش كنند و به كوه آسمان
وم  « : فرمايـد  اسـت كـه مـي    9-10ورة طور آية اين گفتار خداوند در س يـ

وتَسيرُ الْجِبالُ  روزى كه آسمان سخت در تب و تاب افتد تَمور السماء مورا
  ».به حركت درآيند] جمله[و كوهها  سيرًا

بـه بازتـاب    13-16قرآن كريم در آيات ديگري مثل سوره حاقه آيات 
فَإِذَا نُفخَ «: كند ا مانده از آن تصريح مينفخة اول در نظام هستي و آثار بج

وحملَـت  . پس آنگاه كه در صور يك بار دميده شود في الصورِ نَفْخَةٌ واحدةٌ
ها از جاى خـود برداشـته    و زمين و كوه الْأَرض والْجِبالُ فَدكَّتَا دكَّةً واحدة

پس  يومئذ وقَعت الْواقعةفَ .شوند و هر دوى آنها با يك تكان ريز ريز گردند
ذ      .وقوع يابد] آنچنانى[آن روز است كه واقعه  ئـموي اء فَهِـيم السـ َانشَـقَّت

و آسمان از هم بشكافد و در آن روز اسـت كـه آن از هـم گسسـته      واهية
  ».باشد

شود كه هردو نفخه بـه صـورت ناگهـاني     از آيات و روايات استفاده مي
اي كه گـروه زيـادي از   اما نفخة اول غافلگيرانه است، بگونه. يابدتحقق مي

مردم مشغول كسب و كار ومخاصـمه و جـدال بـر سـر امـوال و خريـد و       
چنانچـه  . ميرنـد شـوند وهمگـي مـي    فروشند و صيحة نخستين واقع مـي 

يحةً      «: فرمايدمي 49-50خداوند در سورة يس آيات  ا صـ ا ينظُـرُونَ إِلـَّ مـ
را انتظـار نخواهنـد   ] مرگبار[جز يك فرياد  تَأْخُذُهم وهم يخصمون واحدةً

  ».كشيد كه هنگامى كه سرگرم جدالند غافلگيرشان كند
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  معاد
ها  در  معاد به معناي بازگشت است و منظور اين است كه همه انسان«

 هرچند نسبت به اصل. شوند و تا ابد زنده خواهند بود روز قيامت زنده مي
وقوع معاد تقريبا ميـان همـه فـرق اسـالمي و بلكـه همـه اديـان الهـي و         
بسياري از مكاتب فلسفي و كالمي اتفاق نظر است، ولي دربـاره چگـونگي   

ها  ميان دانشمندان و صاحب  وقوع آن به ويژه در چگونه زنده شدن انسان
  . نظران مذاهب ومكاتب اختالف نظر است

 
  معاد جسماني

ر قرآن  مجيد دربارة رستاخيز وارد شـده توضـيح و   بيشتر آياتي كه د
است، اصوال كساني كه با آيـات معـاد در   ) معاد جسماني (تشريحي براي 

معــاد (داننــد معــاد در قــرآن جــز بــه شــكل  قــرآن ســروكار دارنــد مــي
عرضه نشده است، به اين معني كه به هنگام رستاخيز هـم ايـن   )جسماني

احيـاء  (و لـذا در قـرآن از آن بـه    گـردد و هـم روح و جـان    جسم باز مـي 
زنده كردن مردگان تعبير شده است، و اگر رستاخيز تنها جنبـة  ): الموتي

  .روحاني داشت زنده كردن اصال مفهومي نداشت
  شبهة آكل و ماكول

نسـبت بـه   ) ع(از شرحي كه پيشـتر دربـارة انگيـزة تقاضـاي ابـراهيم     
شود كه بيشتر  ميمشاهدة صحنة زنده شدن مردگان ذكر كرديم استفاده 

در اين تقاضا اين بوده كه چگونه بدن حيـواني كـه جـزء    )ع(توجه ابراهيم
تواند به صورت اصلي بـازگردد؟ و ايـن همـان     بدن حيوانات ديگر شده مي

نـام  ) شـبهة آكـل ومـاكول   (است كه ما در علـم عقايـد از آن بـه عنـوان     
ن بدن مادي بـاز  در رستاخيز، خدا انسان را با همي: توضيح اينكه. بريم مي
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در ايـن  . گرددگرداند، و باصطالح هم جسم انسان هم روح انسان برميمي
آيد كه اگر بدن انساني خـاك شـد و بوسـيلة    صورت اين اشكال پيش مي

اي گرديد و انسان ديگري آن را خورده و جزء بدن  ريشه جزء گياه يا ميوه
گوشـت بـدن انسـان    المثل اگر در سالهاي قحطي، انساني از  او شد، يا في

ديگري تغذيه كند، به هنگام رستاخيز،اجزاي فرد شده جـزء كـداميك از   
  دو بدن خواهد گرديد؟

  پاسخ
هاي گوناگوني  بـه ايـن    از طرف فالسفه و دانشمندان علم عقايد پاسخ

هـا  در اينجـا    ايراد قديمي وارد شده اسـت، كـه گفتگـو دربـارة همـة آن     
اي اند پاسخ قانع كنندهدان كه نتوانستهضرورتي ندارد، و بعضي از دانشمن

انـد و  براي آن بيابند آيات مربوط به معاد جسماني را توجيه و تأويل كرده
اند، در حالي كه شخصيت انسان را منحصر به روح و صفات روحي دانسته

ي به روح است، و نه آيات مربوط به معـاد  نه شخصيت انسان تنها وابسته
ها  را تأويـل كـرده بلكـه همـانطور كـه       توان آنجسماني چنان است كه ب

بعضي نيـز يـك نـوع معـاد بـه      . گفتيم صراحت كامل در اين قسمت دارد
اند كه با معاد روحاني فرق چنداني ندارد، ولي ما  ظاهر جسماني قايل شده

در اينجا راه روشن تري با توجه به متون آيات داريم كه با علوم روز كامال 
  :ح آن نياز به چند مقدمه داردسازگار است و توضي

دانيم كه اجزاي بدن انسان بارها از زمان كودكي تا هنگام مرگ  ـ مي1
هاي مغزي با اينكه از نظر تعـداد كـم و زيـاد     شوند، حتي سلول عوض مي

كنند مي)تغذيه(شوند، زيرا از يك طرف شوند باز از نظر اجزا عوض مي نمي
هـا  بـا    ن خود باعث تبديل كامـل آن روند و ايمي)تحليل(و از سوي ديگر 

گذشت زمان است، خالصه اينكه در مدتي كمتر از ده سـال تقريبـا هـيچ    
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  .مانديك از ذرات پيشين بدن انسان باقي نمي
ولي بايد توجه داشت كه ذرات قبلي به وقتـي در آسـتانة مـرگ قـرار     

،به سـپارند گيرند همة خواص و آثار خود را به سلولهاي نو و تـازه مـي  مي
همين دليل خصوصيات جسمي انسان از رنگ و شكل و قيافه گرفتـه، تـا   
بقية كيفيات جسماني، با گذشت زمان ثابت هستند، و اين نيست مگر بـه  
خاطر انتقال صفات به سلولهاي تـازه، بنـابراين آخـرين اجـزاي بـدن هـر       

ي صـفاتي  شود داراي مجموعه انساني كه پس از مرگ تبديل به خاك مي
در طول عمر كسب كرده، و تـاريخ گويـايي اسـت از سرگذشـت      است كه

  !جسم انسان در تمام عمر
-ـ درست است كه اساس شخصيت انسان را روح انسان تشكيل مي2

-پرورش و تكامل مـي ) جسم(همراه )روح(دهد، ولي بايد توجه داشت كه
يابد و هر دو در يكديگر تاثير متقابل دارند، ولذا همان طور كـه دو جسـم   

ز تمام جهات با هم شـبيه نيسـتند دو روح نيـز از تمـام جهـات بـا هـم        ا
  .شباهت نخواهند داشت

به همين دليل هيچ روحي بدون جسمي كه بـا آن پـرورش و تكامـل    
تواند فعاليت كامل و وسيع داشته باشد و لذا در رسـتاخيز   پيدا كرده نمي

يت خود را در بايد همان جسم سابق بازگردد تا روح با پيوستن به آن فعال
مند تر از سر گيرد و از نتايج اعمالي كه انجام داده بهرهي عالييك مرحله

  .شود
ـ هر يك از ذرات بدن انسان تمام مشخصات جسمي او را در بردارد، 3

يعني اگر راستي هر يك از سلولهاي بدن را بتوانيم پرورش بدهيم تـا بـه   
ات شخصـي را كـه ايـن    صورت يك انسان كامل درآيد آن انسان تمام صف

  .جزء از او گرفته شده را دارا خواهد بود
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-گانة فوق به پاسخ اصل ايراد مياكنون با در نظر گرفتن مقدمات سه
آخرين ذراتي كه در بـدن انسـان در   : گويد آيات قرآن صريحا مي: پردازيم

بنـابراين  . گرددهنگام مرگ وجود دارد در روز قيامت به همان بدن باز مي
نسان ديگري، از او تغذيه كرده، اين اجزا از بدن او خـارج شـده و بـه    اگر ا

تنها چيزي كه در اينجـا خواهـد بـود ايـن     . گرددبدن صاحب اصلي برمي
شود، ولي بايد گفـت در حقيقـت نـاقص     است كه البد بدن دوم ناقص مي

شود، زيرا اجزاء بدن او در تمام بدن او پراكنـده   شود بلكه كوچك مي نمي
ود كه به وقتي از آن گرفته شد به همان نسبت مجمـوع بـدن دوم   شده ب

تواند مشكلي ايجاد كنـد؟   ولي آيا اين موضوع مي. شود الغر و كوچكتر مي
مسلما نه،  زيرا اين بدن كوچك تمام صفات شـخص دوم را بـدون كـم و    
كاست در بردارد و به هنگام رستاخيز همچون فرزندي كه كوچـك اسـت   

يابد، و به صورت انسان كـاملي محشـور   د پرورش ميشو وسپس بزرگ مي
گردد، اين نوع تكامل و پرورش به هنگام رستاخيز هيچ اشكال عقلي و مي

تـوان آن را بـه دو ديـدگاه اصـلي      ليكن با بررسـي كامـل مـي   . نقلي ندارد
مجموع نظـرات و ديـدگاههاي   . معاد جسماني و معاد روحاني:تقسيم كرد

  :از پيرامون معاد عبارت است
كه روح به همـين بـدن دنيـايي    ـمعاد جسماني، عبارت است از اين1 
  .شود گردد و محشور ميبرمي
ـمعاد روحاني، به اين معنا كه معاد تنها بـراي روح اسـت و جسـم      2

  .اين عقيدة جمهور فالسفه است. معادي ندارد
معاد جسماني، به اين معنا كـه فقـط جسـم در آن سـرا محشـور       -3
  .ن عقيدة منكرين روح استاي. شود مي

گـردد،  معاد روحاني، به اين معنا كه روز قيامت بدن دنيوي برنمي -4

www.takbook.com



 155/  مرگ چيسـت؟

-بلكه فقط اين روح است كه به قالب ويا يهتر بگوييم به بدن مثالي برمي
بيندو جسم مثالي همانند بدن دنيـوي اسـت كـه    گردد و ثواب وعقاب مي

  .ي نيستداراي مقدار وشكل است اما خود جسم مادي دنيو
از ايـن  . آيات زيادي از قرآن كريم، برجسماني بودن معاد داللـت دارد 

كننـدو  رو، كساني كه به معاد روحاني معتقدند آيات مزبـور را تأويـل مـي   
ولي بايد دانست تـا  . نمايندها  را بر روحاني بودن عالم آخرت حمل مي آن

ـ   وقتي داللت آيه راي تأويـل  اي برخالف حكم قطعي عقل نباشد، لزومـي ب
بينيم، اما جسماني بودن معاد بر خالف حكم عقل نيست تا آيـات  آن نمي

نهايت آن كه ما دليل عقلي بر نفـي و اثبـات   . مربوط به آن را تأويل كنيم
معاد جسماني نداريم؛ و دليل اثباتي مـا بـر جسـماني بـودن معـاد قـرآن       

  .وسنت است
  

  :دآياتي كه به روشني برمعاد جسماني داللت دارن
و براي ما مثلـي زد در حـالي كـه    «: سورة يس 79و  78هاي  آيه – 1

هـا ي   چـه كسـاني ايـن اسـتخوان    : آفرينش خود را فراموش كرد و گفـت 
آن كسي كه اول بار آن را ايجاد كرد، دوباره : كند؟ بگو پوسيده را زنده مي

  ».كند اش ميزنده
كه روزي شخصي  اندي مزبور اين داستان را آوردهمفسران در ذيل آيه

اي نزدپيـامبر آورد، آن را خـرد   هاي پوسـيده  به نام ابي بن خلف استخون
آنگاه به عنوان انكار . كرده وگرد آن را فوت نمود ودر فضا پراكنده  ساخت

كنـد؟ در ايـن    هاي پوسيده را زنده مـي  چه كسي اين استخون: معاد گفت
  .حال آية باال در پاسخ او نازل شد

ــات  – 2 ــت  3-4آي ــوره قيام ــي «: س ــان م ــا انس ــا  آي ــه م ــدارد ك پن
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هايش را جمع نخواهيم كرد؟ آري، ما قادريم حتي انگشـتانش را   استخوان
مـا از  : گويد اين آيه بصراحت، بر معاد جسماني داللت دارد و مي» .بسازيم

ي جسم، بار ديگر  انسان را باتمام خصوصيات، حتي همين ذرات پراكنده
  .انش، به وجود خواهيم آوردكاريهاي سر انگشتريزه

 51آياتي كه بيرون آمدن از قبر را يادآور شـده اسـت مثـل آيـة      – 3
و در صور دميده شد پس ناگهان آنها از قبرها بيرون آمـده و  «: سورة يس

هـايي از قبرهـا    روشن است كه انسـان » .شتابندبه سوي پروردگارشان مي
انـد و  حالت اولـي برگشـته  آيند كه بدنشان پوسيده و اكنون به بيرون مي

بعالوه اگر رستاخيز فقط جنبة روحاني داشت، زنـده كـردن مردگـان كـه     
شـود و   چرا كه روح از كالبد جـدا مـي  . تعبير قرآن است، مفهومي نداشت

  )20(».ميردنمي
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  )ع(مرگ در كالم موال علي-
و   روشـن   و پيـدايش، مفهـوم    زندگي، هستي  كلمة همچونمرگ   واژة
  چيـزي  آشكار  مفهوم  اين  وراياما . نيست  پوشيده  بر كسي  ارد كهد  عامي

  و شـناخته   معلـوم   و دقيـق   درسـت   كسـي   شايد هرگز براي  قرار دارد كه
  :فرمايند مي  اسرار مرگبارة در  )ع(علي. نشود
! روبرو خواهـد شـد    با مرگ  فرارش  بگريزد، در همين  از مرگ  هر كه«

  بـا آن   آغوشـي   گريزهـا، هـم    و سرانجام  است  جان  يندر كم  اجل  چرا كه
خدا   اما خواست! بودم  راز مرگ  گشودن  در پي  روزگاراني  چه  كه  وه! است
  دانـش سـر بـه     چـه ! هيهـات ! نشوند  فاش  اسرار همچنان  اين  بود كه  اين
21(».يهرم(  

  بـالموت « و )22(»غايتـه   اَلمـوت «: فرمايـد  در تعريف مرگ مي )ع(علي  
  )23(».الدنيا  متختَ

  هر حال  به. است  مرگ  تعريف  ترين سادگي، واقعي  در عين  تعريف  اين
  همـة   بـه   مرگ. رسد مي  پايان  به  با مرگ  دنيوي  زندگي  زندگي، يعني  اين

از . بخشد مي  پايان  انسان  دنيوي  هاي ها، آرزوها و هدف ها، تالش مسئوليت
  پايـان   را بـه   زنـدگي   مـرگ   كـه  است  آن  فهميم مي  كه  يزيچ  تعريف  اين
  چيزي ،دشو آغاز مي  با مرگ  كه  و دنيايي  خود مرگ  دربارة  رساند؛ ولي مي
  .مكني اشاره مي  مرگ  دربارة  ذكر نكاتي  به  اكنون. آيد نمي  دست  به

 
  حل نشدني آن  و مشكالت  مرگ
 و دردنـاك   پيچيـده   چنـان   مـرگ   تمشـكال «: فرمايد مي )ع(علي  امام

  دنيـا، سـنجيده    ايـن   خرد مـردم   آيد و با قوانين در نمي  وصف  به  كه است
پديـد    مـرگ   در دم  كه  و عوارضي  حاالت«: فرمايد و نيز مي )24(».شود نمي
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چنـد  بـه   توان اين رابطه ميدر  )25(».نيستند  و بيان  توصيف  آيند، قابل مي
  :كرد اشاره  موضوع

  ارتبـاطش   ه،تجرب  با اين  شخص  كه  است  شخصي  تجربة  يك  مرگ )1
در   را بـا ديگـران    اش تواند تجربه نمي  از اين رو. شود اين جهان قطع ميبا 

مـرگش    تـا از تجربـة    بينـيم  نمـي   از مرگش  را پس  ما كسي. بگذارد  ميان
  .بگيريم  خبري
  هـم   اگر مردگان  كه  از و رمز استو پر ر  پيچيده  مرگ، چنان  پديدة)2

كننـد، نخواهنـد     بـازگو را   مـرگ   دنيا باز گردند و بخواهند جريـان   اين  به
  )26(».ما شاهدوا واوما عاينوا  بها لعيوا بصفة  فلو كانوا ينطقون«.توانست

  آشكار شـدني ظاهر   خود، بر اهل  يننها  بطون  دليل  باطن، به  جهان)3
  جنسيك و آخرت، از   غيب  و دنيا، با جهان  محسوس  جهان  يعني. نيست

  .خبريم بي  تا در دنياييم، از آخرت با اين وصف،. نيستند  
  شـده، براسـاس    ابـتال و فتنـه   ،گرفتار امتحـان   انسان  اگر قرار است)4

و   ابهـام   بايد نوعي  قرار گيرد، حتماً  خود مورد آزمايش  و انتخاب  تشخيص
خواهنـد كـرد و     عمل  ها يكسان انسان  گرنه همة در كار باشد و  پيچيدگي

هر روز خداونـد    بود كه  اگر چنين  مثالً. نخواهد بود  كاردر   ابتال و امتحاني
  و زنـدگي   آشـكارا قيامـت    مـردم   شد و همة ظاهر مي  مردم  براي  نوعي  به

. كردنـد  مـي   عمل  كساني  همه  طبعاً ،ديدند را ميخود   اعمال  و نتايج  ارواح
كـار    و نتيجـة   هـا روشـن   هـدف   جـا كـه    آن  غالباً  دنيوي  در حيات  چنانكه
  .شوند نمي  دچار اختالف  است، مردم معلوم

دانـد   نمـي   كس«: راز قرار داردرمز و از   اي در هاله  مرگ به هر صورت،
سـتاند؟،   را مـي   كسـي   جان  سان  شود؟ چه مي  وارد خانه  چگونه  مرگ  كه

  جنـين   جـان   سـراغ   يابـد؟ او بـه   مي  مادر دست  در شكم  بر جنين  چگونه
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  را گـردن   مـرگ   پروردگـارش، خواسـت    اذن  جنـين، بـه    رود؟ يا جـان  مي
  مـادر جـاي    درون  اليـة   آغـاز در اليـه    از همـان   مـرگ   كـه  ايننهد؟ يا  مي

  )27(»دارد؟
  

   مرگ  اين جهاني  وصف
 در حـد را   پـردازد و آن  مـي   مـرگ   اين جهاني  وصف  هب )ع(علي  گاهي

  است  ، هميناين جهاني  منظور از توصيف. كند مي  توصيف  مردم  تودة  فهم
  ات لـذ   نابودي  و آرزوها و عامل  آمال  بخش  زندگي، پايان  را پايان  مرگ  كه

   )28(».دانيمبها  ييو كامجو
  :فرمايد ميدر اين باره  )ع(علي  متقيان  موالي

  بـه   عافيـت   دوران. اسـت   در پيش  پيري  را افسردگي  زندگي  شادابي«
  مرگـي . نيسـت   جز مرگ  زندگي  پذيرد و سرانجام مي  و درد پايان  بيماري

خواهـد    وي  پاي  را پيش  آخرت  كرده، راه  را از دنيا كوتاه  انسان  دست  كه
از   فرياد خواه، كـه   گلوگير و نگاه  اندوهجانكاه،   ها، دردهاي لرزه  با تن. نهاد
  كسي  از دست  خواهد، اما كاري مي  كمك  و همسران  و خويشاوندان  ياران

گـور و تنهـا و     در تنگنـاي   از افتـادن . ندارد  سودي  هم  آيد و گريه بر نمي
و ا  تـن   پارة  ها، تكه رمك  گاه  آن. نيست  اي چاره  ماندن  در گورستان  كس بي

  روزگار همة  كرده و گذشت  را لگد كوب شتنَ  و پوسيدگي، طراوت  را برده
گندنـد و   مـي   نـازنين   هـاي  تـن . سـپارد  مي  باد فنا و فراموشي  آثار او را به
  اعمـال   در زيـر سـنگيني    شـوند، روح  مـي   پوسـيده   محكـم   هاي استخوان

  امـا چـه  . بيند مي  قيني  بود با چشم  شنيده  از غيب  را كه  ماند و چيزي مي
  ها چيزي افزود و از لغزش  توان نمي  چيزي  نيك  ديگر بر كارهاي  كه! سود؟
  )29(».كاست  توان نمي
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  كـه ! ناخوشـايند   اسـت   مهمـاني   مـرگ «: فرمايـد  و باز در اين باره مي
  همـاوردش   كسـي   كـه   حريفـي . كنـد  جدا مـي   از يار و ديارمان  ناخواسته

  )30(».نيست
  
  واجهة انسان با جهان ديگر، پس از مرگم

مـا    بـراي   آن  عـوالم   همة  كند كه روبرو مي  اي تازه  مرگ، ما را با دنياي
  امكـان   اي پـرده   جديد، تنهـا بـا برافتـادن     دنياي  اين  انگيز ورود به شگفت

  ايـن   مـردم   اي«: فرمايد و نيز مي )31(».فرو افتد  مرگ  دست  به  يابد كه مي
  ميـرد در حقيقـت   مي  هر كه: بشنويد كه  )ص(پيامبران  را از خاتم  يقتحق

  از ما پوسيده  چيزي  در باطن ،شود مي  است، و اگر در ظاهر پوسيده  نمرده
  )32(».ماند پايدار مي  بلكه ،شود نمي

گشـته،    نمايـان   غيب با حضور مرگ، عالم«: فرمايد در جاي ديگري مي
. گيرند ما قرار مي  هاي ها و ارزيابي ارزش  اساس  گريدي  معيارها و بينشهاي

  خـود دسـت    هـاي  گـزد و از دلبسـتگي   مـي   پشـيماني   دست  و لذا، انسان
  )33(».رفت دنيا نمي  اين  دنبال  او به  كاش  اي  كند كه شويد و آرزو مي مي

  
  ترسد؟ چرا انسان از مرگ مي

  لذت از زندگي
شود، جـز   دنيا سير مي  هاي لذت  همة  مسرانجا  انسان  كنيد كه  توجه«
  )34(».بيند نمي  آسايش  در مرگ  كس  هيچ  كه اين  زندگي؛ براي  لذت

  
  محقق نشدن آمال و آرزوها

: فرمايـد  و باز مي )35(».دانداز مي  فاصله  شما و هدفهايتان  ميان  مرگ«
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  زوهـا دشـمني  آر  ديد، با آرزو و فريـب  را مي  آن  و عواقب  اَجل  اگر انسان«
  )36(».ورزيد مي

  
  چگونگي وقوع مرگ

) ع(موال علـي  . يكي  ديگر از عوامل ترس از مرگ، كيفيت مرگ است
  همـاوردي ! و ناخوشـايند   ناخوانـده   است  ميهماني «: در اين باره ميفرمايد

جا گسترده،   را همه  دامش! شود نمي  كشد و قصاص مي  ناپذير كه  شكست
قرار   مان  تير و نيزه  كرده، از هر سو هدف  مان  محاصره  با لشكر درد و رنج

تجـاوز    انسـان   هسـتي   حـريم   تمـام، بـه    مرگ، با قـدرت   كابوس. دهد مي
  و با لشكري  و تيرگي  از ابهام  اي خطا كند در هاله  ضربتش  كه  آن  بي.كرده

خود   سنگين  ساية  از مشكالت  جانكاه، و با انبوهي  ها و دردهاي از بيماري
  )37(».چشاند را مي  تلخش  را گسترده، طعم

  
  ترس از نحوة مردن

  كـه   كس  بدان. خداست  در راه  شدن  ها كشته مرگ  ترين همانا گرامي«
بـر    شمشير خوردن  ضربت  اوست، هزار مرتبه  در دست  پسر ابوطالب  جان
  )38(».خدا  در طاعت  نه  تر است، تا در بستر مردن آسان  من

  
  نگراني پس از مرگ

شـما در    توفيـق   كـه   داري  و دراز در پيش  سخت  راهي  كه  باش  آگاه«
  تـواني  و تـا مـي    بكوشي  شايستگي  به  كه  است  در گرو آن  راه  اين  پيمودن

  راه  در ايـن   آن  سنگيني  كه  گرداني  خود را سبك  و بار گناه  برگيري  توشه
. بفرسـت   توشـه   سـراي   آن  بـه  تواني تا مي  پيشاپيش. آور است  دشوار، رنج
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  بگـذاري   آنـان   بـر دوش   اي توشه  وسيله  تا بدين  رسان  را ياري  مستمندان
  بـه   عيشـي   و بـرگ   كـن   انفاق  تواني تو باز گردانند تا مي  به  روز قيامت  كه

ـ   بشمار كه  خواهند غنيمت  اگر از تو وام. بفرست  گور خويش   وامـي   هاگر ب
  بدان. تو را بگيرند  دنيا، دست  آن  سخت  در روزهاي  را بگيري  كسي  دست

بايد   تواني تا مي  العبور وجود دارد كه صعب  هاي تو گردنه  روي  در پيش  كه
  )39(».باشي  داشته  راه  و توشة  بار بوده  سبك
  

  زياد شدن گناه
  زياد خود مرگ  خاطر گناهان  به  كه  مباش  چنان«: در اين باره ميگويد

  )40(».داري  را ناخوش

  

  فضيلت ترس از مرگ بي
  ايسـتادگي   چـه   كه  ماست  در تعقيب  و جديت  با سرعت  چنان  مرگ«
ها نزد من،  مرگ  ترين با ارج. خواهد يافت  بگريزيم، بر ما دست  و چه  كنيم
فرزند   جان  هك  خداوندي  سوگند به .است) شهادت(با شمشير  شدن  كشته

تر از  آسان  بخورد، برايم  اوست، اگر هزار شمشير بر سرم  در دست  ابوطالب
  )41(».خدا  فرمان  در راه  و نه  در بستر بميرم  كه  است  آن

  
  از توبه  پيش  مرگترس از 

 «: و باز ميفرمايـد  )42(».است  نفس  هاي گستاخي  توبه، جبران  حاصل«
  درنـگ   و در توبـه   شـتافته   گناه  باشد، به  در ميان  و شهوتي  لذت  اگر پاي

  )43(».ورزند مي

www.takbook.com



 163/  مرگ چيسـت؟

  
  شوق مرگ

  به چه دليل شوق مرگ؟
  در معرض  و اموالش. است  بر دروغ  و اساسش  فروغ بي  دنيا برقش  اين«
كند  وفا نمي  كس  به  كه  است  اي گر هرزه  عشوه  چونان. است  و تاراج  غارت

خيانتكـار،    دروغگـويي . بـرد  نمي  فرمان  از كسي  شسرك  مركب  و همچون
  ناپايـدار، عـزتش   حاالتش. گر است  حيله  و دشمني  نشناس  حق  ناسپاسي

و غـارت،    جنگ  سراي. است  سرافكندگي  و سرافرازيش  بازي  ذلت، جدش
  هجـران   بـه   هـايش  وصـله . اسـت   و نـاآرامي   و ناخوشي  و نابودي  تبهكاري

  اميـدهايش   ناپيـدا و سـرانجام    هايش زا، پناهگاه  حيرت  هايش پيوسته، راه
پايـدار و    آنجـا را سـراي  «: و باز در اين مورد ميفرمايد )44(».است  نوميدي
  و اوليــاي  و نيكــان  پاكــان  جايگــاه. خواهــد يافــت  و آســايش  امــن  محــل

  و بزرگ  گزيدهرا بر  آن  و ساكنان  آنجا را ستوده  كريم  قرآن  كه  اي برگزيده
  )45(».است  كرده  و راهنمايي  آنجا فرا خوانده  را به  و انسان  داشته
  

  در توصيف بهشت
در   از هـر چـه    تصور كنـي   شده  وصف  را چنانكه  از بهشت  اگر خيالي«

باشـند و بـر سـر      زيبا و پـر جاذبـه    همه  اگر چه  شوي دلسرد مي  دنياست
پـا    جهـان   هـا و منـاظر زيبـاي    لذت  به  نسبت خود  نفساني  آرزوها و اميال

  هـاي  شـاخه   چگونه  كه  كني  انديشه  بهشتي  درختان  اگر دربارة. گذاري مي
پنهاننـد    مشـك   هاي در توده  هاشان رقصند و ريشه مي  نسيم  ها با وزش آن

  هــاي آبــدار و ميــوه  از گوهرهــاي  هــايي و خوشــه  زالل  بــر كنــار رودهــاي
  هـاي  شاخه. شوي مي  حيرت  كنند غرق مي  جلوه  از هر طرف  كه  گوناگوني
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بـر    خـواهي   گيرند تا هر چـه  تو قرار مي  در دسترس  زحمت  بدون  پر ميوه
هـا و   كـاخ   از آن  اي لحظـه   آن  و خـدمتگزاران   بهشـت   مهمانـداران . چيني

وارا گـ   هـاي  لذيـذ و شـراب    بـا طعامهـاي    و مـدام   نكرده  غفلت  ساكنانشان
از هـر گونـه،     خداوند بوده  ديار مورد تكريم  آن  ساكنان. كنند مي  پذيرايي
از   كنـي   مناظر زيبا متوجه  آن  را به  اگر تو دل. درامانند  و انتقال  دگرگوني

و قبـر در و    مـرگ   و چـون . بـود   خـواهي   سامان  آن  در اشتياق  و جان  دل
گـور    جا تو را بردارند و به  از همين  د كهكر  ديارند، آرزو خواهي  آن  دروازة
  )46(».سپارند

  مـرگ   هسـتم   در انتظـارش   كـه   چيزي  ترين محبوب «:فرمايد و يا مي
اگـر فـرار     كه  مرگي! بشتابيد  پيشواز مرگ  به «: گويد و نيز مي )47(».است

  سـراغتان   بـه   خودمانيـد بـاز هـم     يابد، و گر بر جـاي  بكنيد شما را در مي
و در جـاي   )48(».بـرد  كنيد، او شما را از ياد نمـي   و اگر فراموشش. آيد مي

  بخشـيده   خـدايم   كـه   و يقيني  از درون  با بصيرتي  من «: گويد ديگري مي
ديـدار    مشـتاق . آگـاهم   ام برگزيـده   كه  راستي  و راه  آنان  در گمراهي  است

  )49(».او هستم  نيك  پروردگار و اميدوار پاداش
  

  هم آغوشي زندگي و مرگ
  كه  و كسي. شناسد را نمي  زندگي  را نشناسد در حقيقت  مرگ  كه  آن«

: فرمايد مي )50(».است  شناخته  را نيز در حد توان  را بشناسد، مرگ  زندگي
  مـرگ، و پايـان    زايـش   سـرانجام : دهد كـه  آواز مي  پيوسته  غيب  سروش«

  اي«: گويـد  و باز مي )51(».است  ويراني  يآبادان  و نهايت  فروپاشي  گردآوري
  ايـن   هـر جرعـة  . مرگيـد   تيرهـاي   دنيا آماج  شما در اين  در حقيقت  مردم
  در ايـن . اسـت   اسـتخوان   پر از خرده  اش خاكي، گلو گير و هر لقمه  جهان
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از عمر شما، هر . رسيد نمي  نعمتي  ندهيد به  از كف  تا نعمتي  خاكي  جهان
  و هر رويش  تازه  هر برگ. روز ديگر استواراست  ببينيد بر ويراني  هروز نو ك

  هـايي  ريشه. ديگر است  گياهان  ديگر و درو شدن  برگ  خزان  دنبال  به  تازه
  كـه   اسـت   ممكـن   و چگونـه . هسـتيم   آنان  هاي ما شاخه  اند كه در گذشته

  )52(».ها برقرار مانند ها بروند و شاخه ريشه
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  هاي فصل اشتيادد
، بر اساس كتـاب مقـدس   »هاي قانوني ثاني هايي از عهد عتيق، كتاب كتاب« )1(

 .1388اورشليم، ترجمة پيروز سيار، نشر ني، چاپ ششم، 
، بر اساس كتاب مقدس اورشليم، ترجمة پيروز سيار، نشر ني، »عهد جديد« )2(

 .1387چاپ دوم، 
 .1386ارات عصر جوان، ، انتش»هاي مرگها ونالهالله«مرادي پيوندي، نادر،  )3(
 .1386، انتشارات شاكر، »گذردبعد از مرگ برماچه مي«زاده، عباس، عباس )4(
، انتشـارات دارالنشـر   »هـاي پـس ازمـرگ   صحنه«الدين، سيدمهدي، شمس )5(

 .1370اسالمي،
، جمعـي از نويسـندگان، زيـر نظـر اسـتاد ناصـر مكـارم        »1تفسير نمونه ج« )6(

 ).1362( شيرازي،  انتشارات دارالكتب اسالميه
 .2همان، جلد )7(
 .3همان، جلد )8(
 .5همان، جلد )9(

  .6همان، جلد) 10(    
  .8همان، جلد) 11(    
  .10همان، جلد) 12(    
 .1386، انتشارات عصر جوان، »هاي مرگها ونالهالله«مرادي پيوندي، نادر،  ) 13(   
ات عابـد،  ، انتشـار »البالغـه رستاخيز از ديـدگاه قـرآن ونهـج   «طاهريان، محمد، ) 14(   

1380. 
 .1386، انتشارات عصر جوان، »هاي مرگها ونالهالله«مرادي پيوندي، نادر، ) 15(   
، انتشـارات حـديث   »زنـدگي پـس از مـرگ   «رفيعي قزويني، سيد ابوالحسـن،   ) 16(   

  .1379امروز، 
  .1387، انتشارات مهدي نراقي، »معاد«حيدري نراقي، علي محمد، )17(   
، پژوهشكده تحقيقات اسالمي نماينـدگي ولـي فقيـه در سـپاه،      »اسيمعادشن«) 18(   

  .138/7ناشر اداره آموزش عقيدتي سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه، 
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، پژوهشكده تحقيقات اسالمي نماينـدگي ولـي فقيـه در سـپاه،      »معادشناسي«) 19(   
  .1387ناشر اداره آموزش عقيدتي سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه، 

، انتشـارات دارالنشـر   »هـاي پـس ازمـرگ   صـحنه «الدين، سـيدمهدي،   شمس) 20(   
  .1370اسالمي، 

، پژوهشكده تحقيقات اسالمي نماينـدگي ولـي فقيـه در سـپاه،      »معادشناسي«) 21(   
  .1387ناشر اداره آموزش عقيدتي سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه، 

 .149/1  خطبة ،صالح  البالغه، صبحي نهج )22(  
  .5، بند 106  ، خهمان)23(  
 .4، بند 156  همان، خ) 24(  
  .34، بند 221  همان، خ) 25(  
  .18، بند 109  همان، خ) 26(  
  .16، بند 221  ، خهمان) 27(  
  .112  همان، خ) 28(  
  .2، بند 230  همان، خ) 29(  
  .7 – 8، بند 83  همان، خ) 30(  
  .20  همان، خ )31(  
  133  ، خهمان)32(  
  .2، بند230  ، خ همان)33(  
  .334  ، حكمتهمان)34(  
  .2، بند230  خهمان، )35(  
  .1، بند 123  ، خهمان)36(  
  .9، بند 31  ةنام ،همان)37(  
  .150همان، حكمت)38(  
  .1، بند 123  خ  همان)39(  
  .334  ، ص3  همان، ج)40(  
  .150  ، حكمتهمان)41(  
  .3، بند 191  طبه، خهمان)42(  

www.takbook.com



 مرگ چيسـت؟/  168

  الـدين   سـيد جـالل    و دررالكلم، تصحيح  محمد، غررالحكم  آمدي، عبدالواحدبن )43(  
  .320  ص ،2  تهران، ج  دانشگاه  ارموي، چاپ  محدث

  .7، بند 165  البالغه، خ نهج)44(  
  .2، بند 180  همان، خ)45(  
  .203  ، حكمتهمان)46(  
  .62  همان، نامه)47(  
 1، بند 113  ، خمانه)48(  
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  :فصل سوم
  ها از نظر بعضي فيلسوفمرگ 
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  ها در مورد مرگ نظر چند تن از فيلسوف
  مرگ چيست؟

امري وجود دارد كه تمامي فالسفه در مورد آن اتفاق نظر دارنـد و آن  
 يك تعريف. بخشد امر حيات دنيوي ما را در شكل رايج جسماني پايان مي

كاركردهاي حياتي در يك موجـود   ةمي همياز مرگ پايان هميشگي و دا
تمامي فالسفه با بخش نخست اين تعريـف  . يعني پايان حياتزنده است، 

« .پايان حيـات « موافقند اما اختالف دقيقاً در قسمت دوم آن است يعني 
. پذيرنـد  بسياري از مردم مرگ را به مثابه پايان هر شـكلي از حيـات مـي   

خواهند كرد كه مـرگ پايـان حيـات نيسـت و اسـتدالل       جان احتجاديگر
. يابـد  كنند كـه حيـات مـا در شـكلي ديگـر بعـد از مـرگ تـداوم مـي          مي

هاي متفاوت بسياري نسبت به نوع شكلي كه حيـات بعـد از مـرگ     نظريه
هـا دربـاره بقـاي مـا بعـد از       نظريه. ممكن است به خود بگيرد، وجود دارد

  :استمرگ شامل موارد زير 
  هاي ما در فرزندانمان استمرار ژن •
  كنيم حياتمان زندگي مي) دوران(اينكه ما در آثار  •
  كنيم اينكه ما در حافظه ديگران زندگي مي •
  جاودانگي روح •
  رستاخيز جسماني •
  تناسخ •
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  گرايي يا دوگانه انگاري؟ ماده
 شـود ايـن اسـت كـه آيـا      از جانب فالسفه مطرح مي ارهاپرسشي كه ب

ها كـه هـم شـامل خـود جسـماني       ايي از ويژگي ها بواسطه مجموعه انسان
است شناخته مي شـوند، يـا اينكـه    ) آگاهي(شان  و هم خود ذهني) بدن(

متمايز هر فرد هستند كه در مـدت حيـات مـا بـا هـم در       ياين دو، اجزا
 ةتعاملند؟ آيا يك يا هر دوي اين اجزا بعد از مرگ بقا مي يابـد؟ دو نظريـ  

درباره ماهيت بشري كه براي بقاي معنادار پـس از مـرگ ضـرورت     اصلي
  :دارد، عبارتند از

اي است مبني بر اينكه اذهان مـا از ابـدان تفكيـك     نظريه:  گرايي ماده
  .ناپذيرند

اي است مبني بر اينكه هم ابدان و هم اذهـان   نظريه:  دوگانه انگاري
  . ارتباط با يكديگرنداما به نوعي در  ،مجزا از يكديگر موجوديت دارند

را بـراي  « روح«نظريه اصالت ماده بخـش مجزايـي بنـام    : گرايي ماده
اي جسماني است و نه چيزي فراتـر   فرد زنده پيكره. پذيرد بدن انسان نمي

شود  باوران بر اين باورند كه با مرگ، جسم نابود  مي بسياري از ماده. از آن
باوران معتقدند كه  ماده. كشد اين تماميت شخص از بودن دست مي و بنابر
اي از حوادث است و سرانجام علم قادر خواهـد بـود    سلسله محصولعمل 

اي از  موسيقي چيـزي نيسـت مگـر مجموعـه    . كه همه چيز را تبيين كند
ارتعاشات در هوا، نقاشي چيزي نيست مگر نقاط رنگي بر روي يك بـوم و  

ي بـه يـك بـدن    انسان چيزي نيست مگر مغزي كه با كمك سيستم عصب
كنـيم   آنچه ما به عنـوان واكـنش احساسـاتي فـرض مـي     . دخور پيوند مي

رواني در  هاي شيميايي العمل همچون عشق و ترس، چيزي بيش از عكس
  .پس تمايزي بين بدن و روح وجود ندارد. مغزمان نيست
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و بـدن  ) روح(انگـار نسـبت بـه ذهـن      رويكـرد دوگانـه   انگاري دوگانه
كنـد و جسـم    د كه روح هويـت مـا را تعيـين  مـي    كن اينچنين بحث  مي

جسـم عارضـي اسـت و بنـابراين     . كالبدي خارجي براي خود واقعي است
مقدر به نابودي است، اما ذهن با حقايق متعالي تـري همچـون حقيقـت،    

اگر حيات يك انسان در . سعادت، و عدالت كه جاودانه هستند، پيوند دارد
صروف شده باشـد، پـس روح او مـي    تأمل بر چنين حقايق متعالي تري م

اين عقيده كه روح . تواند به جاودانگي بعد از مرگ بدن جسماني نائل آيد
  .بعد از مرگ استمرار مي يابد با عنوان جاودانگي روح معروف است

  
  1مرگ از ديدگاه افالطون و  مال صدرا
اجتمـاعي وجـود دارد، ولـي    -در انديشه افالطون گرچه نظريه سياسي

فل از ابديت نيست، بلكه شايد اتوپياي او در عالم محسوس صورت اين تغا
اين توجه به ابديت و . ها استتحقق نپذيرد و بناي اصلي آن در عالم ايده

ها تعريـف نشـدن مـرگ بـه نـابودي      خلود، مقتضياتي دارد كه يكي از آن
، )1(«فلسفه، مشق موت اسـت «: گويد افالطون در اين باره مي. محض است

مـال صـدرا نيـز    .  قيقت نماست و فيلسوف مشـتاق حقيقـت اسـت   زيرا ح
همچنين مرگ در نظر او  )2(«.كننداولياي خدا تمناي موت مي«: گويد مي

  . حقيقت نماست
  

  هاي افالطونپيش زمينه

                                                 
1 بررسي چيستي مرگ از ديدگاه افالطون و «از مقالة   در اينجا بخش بسيار زيادي -

.است قرار گرفتهاستفاده مورد ) 1386(رضا فاضليو علي رضا اكبرياننوشتة » مالصدرا  
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افالطون با اشارة كوتاهي در آپولوژي  :اينظام جزا و پاداش اسطوره
ن با تفصيل بيشتر به جهان و در فايدو) 40آپولوژي، ص: 1380افالطون، (

آنچـه را شـاعران   : گويـد همچنين در تيمـائوس مـي  . ديگر پرداخته است
گويند، بـاور دارد؛ چـون   مي) يعني غير مخلوق(درباره ذوات خدايي ديگر 

). 40تيمـائوس، ص : همـان (شـمارند  آنان خود را از اعقاب خـدايان برمـي  
. تلفي بررسي شده استهاي مخرويكرد افالطون در باب اسطوره، از جنبه

اسـطوره و جـدال عقلـي، هـر دو جـزو      : گويدير كگارد مي برن از قول كي
). 104ص : 1363بـرن،  (ناپذير فلسفه افالطـوني هسـتند    اصلي و اجتناب

اي است كه بـه واسـطه   اسطوره عبارت از وسيله«: گويدبرن همچنين مي
در زبـان مـردم   آن امر غير جسماني و معنوي به صورت افسانه و حكايتي 

در پرتو اسطوره است كه امر ناگفتني بـه صـورت روايـت در    ... آيد در مي
هـاي مربـوط بـه    امـا ياسـپرس، اسـطوره   ). 105ص : برن، همـان (آيد مي

دانـد كـه فهـم    ناپذيري روح و كيفرهاي دوزخي را كامال نمادين مي مرگ
ديگر شـده  اي دربارة جهان ها، عامل به وجود آمدن نظريهالفظي آن تحت
؛ يعني ياسپرس معتقد اسـت افالطـون بـه    )173: 1357ياسپرس، (است 

وجود عيني تارتاروس و جزيرة نيكبختان يا هر جايي كه انسان پـاداش و  
آورد،  گوارديني آنچه را افالطون از اسطوره مي. كيفر ببيند، اعتقادي ندارد

اقعـي را  دانـد كـه سـنگيني اسـطوره و    زاده خالقيت هنري، تربيتي او مي
توانـد سـازگار باشـد     نگـري مـدرن مـي    ندارد و با فلسفه او و حتي با واقع

  ).275ص : 1382گوارديني، (
-به هر حال، افالطون در گرگياس دربارة چگونگي داوري سـخن مـي  

گويد كه به نظر گاتري، نخستين اسطوره منقول او در بـاب جهـان ديگـر    
). 164، ص 14ج : 1377گـاتري،  (است و از تناسخ در آن خبري نيسـت  
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شـود كـه زئـوس، داورانـي را از جـنس خـود       گونه آغاز مـي  داستان بدين
گرگيـاس،  : 1380افالطـون،  (گمـارد  ها مـي مردگان براي داوري ميان آن

دهد كه روح را بايد با چشم روح ديـد و حقيقـت   اين نشان مي). 523ص
توانـد   نمي آدمي تا وقتي در تن است، نهان است و چون از تن آزاد گشت،

حقيقت خود را نهان كند؛ يعني تنها پس از مرگ، حقيقت به طور كامـل  
از همين رو، با چشم روح بايـد روح را ديـد و دربـاره او    . شودمشاهده مي
گويد علت كيفر گنهكاران يا اين است همچنين افالطون مي. قضاوت كرد

عبـرت ديگـران    ناپذير باشـد، مايـه   شان درمان كه بهتر شوند و يا اگر گناه
افالطون در فايـدروس آشـكارا تناسـخ را مطـرح     ).  525ص: همان(شوند 

گيرد؛ يعني هرچند كه جالب آنكه چرخه تناسخ همه را در بر مي. كندمي
جزا و پاداشي هست، ولي پـس از طـي چرخـه تناسـخي مردمـان بـدان       

رسند؛ حتي فيلسوفي كه وقف حقيقت است هم بايد پس از سه هـزار   مي
كه سه بار همان زندگي پيشـين را تجربـه كـرد، بـه مـوطن اصـلي        سال

  ). 249فايدروس، ص : همان(خويش باز گردد 
-او در جايي مـي . كندافالطون اشكال مختلفي از تناسخ را مطرح مي

اش را به نيكي بـه سـر بـرد،    هر روحي كه زماني مقدر براي زندگي: گويد
بـا وي خويشـي دارد، بـاز    اي كـه   به هـر سـتاره  ) پس از چرخه تناسخي(

وي بعدها حيوانات ديگري مانند پرندگان و حيوانات برّي ... خواهد گشت 
در ). 92و  91ص : همـان (دانـد  و بحري را نيز نتيجة همين تناسـخ مـي  

خـوانيم هـيچ شـاعري وراي گنبـد     قطعه جالب ديگري در فايدروس مـي 
مشـقت بسـيار و   آسمان را توصيف نكرده است، اما روح فناناپذير پـس از  

رود و رسد و از دريچه آسمان بيرون مـي فرسا به بلندترين نقطه مي طاقت
  ).247فايدروس، ص : همان(گردش گنبد آسمان كار ايشان است 
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در بررسي افالطون، مهم آن است : جنبه فلسفي نظام جزا و پاداش
كه آيا نظام جزا و پاداش اصل موضوع است يا اخالق؛ يعني چون اخالقـي  

اريم كه اقتضائاتي دارد و فعل اخالقي داريم، پـس بايـد جهـان ديگـري     د
بينند، در آن باشد كه افعال اخالقي كه پاداشي در خور در اين جهان نمي

هـا   اگر نظر دوم را از آن او بدانيم، ديگر اسـطوره . جا سزاي خويش بيابند
و  رويكرد ديگر آن است كه نفس پاينـده . چندان اهميتي نخواهند داشت

دهد، از عهده ما بيرون چه چيزي رخ مي جاويدان است و اينكه پس از آن
شـايد ايـن،   . يابي است و پيوند با امور لـم يزلـي   است؛ يعني مهم حقيقت

و  114فايـدون، ص : همـان (هاي سقراط در اواخر فايدون باشد  مفاد گفته
115.(  
، يـك جنبـه   اياي و تأثير اديان اورفهتناسخ نيز غير از جنبه اسطوره 

اخالقي نيز دارد؛ به اين شكل كه كاتارسيس يا تزكيه بايد انجـام   -فلسفي
چنـان سـتمكار    شود، ارواح پاك به موطن خويش رو كنند و اگر كسي آن

بود كه ديگر نبايد به موطن ارواح بازگردد، در تاتاروس ماية عبرت ديگران 
  .دليل نيست، بلكه غايتي دارداست و عذاب او هم بي

  
  چگونگي مرگ در نظر افالطون

گمـان مـرگ در نظـر افالطـون نـابودي      با توجه به آنچه گفته شد، بي
او خود تصريح دارد كه مرگ چيزي جز جدايي روح از بدن . محض نيست

، ولي بـدن تجزيـه   )524و گرگياس، ص  64افالطون، فايدون، ص(نيست 
يكـي  : شـد تواند داشـته با  پس بررسي حقيقت مرگ دو جنبه مي. شودمي

تـر  مرگ بدن و ديگري سرنوشت روح پس از مفارقـت، كـه دومـي پـيش    
  .شودبررسي شد، ولي مفارقت خواصي دارد كه در اينجا بررسي مي
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گويد عواملي بـدن  افالطون در تيمايوس درباره چگونگي مرگ تن مي
از سـوي ديگـر،   . برنـد اند كه پيوسته ما را به تحليل مـي ما را احاطه كرده

كننـد و  اند، از حركت كيهاني تقليـد مـي  ون كه در بدن پراكندهاجزاي خ
ها اند و با آن پيوند دارند، به سوي آناجزايي را كه در سراسر بدن پراكنده

كنند اگر كاهش بـيش از افـزايش   دهند و جاهاي خالي را پر ميسوق مي
هاي جـوان نـوك تيـز    بدن نوزاد مثلث. گرايدباشد، بدن به فرسودگي مي

ها بر اثر وقتي اي مثلث. برندرد كه غذا را سوراخ كرده و در خود فرو ميدا
هـا  سايش فرسوده شوند و برندگي خـويش را از دسـت دهنـد و بـين آن    

آينـد و در آخـر   گشادگي پديد آيد، در برابر عوامل بيرون از پـاي در مـي  
پيونـدد، بـه سـبب كـار زيـاد      هاي مغز استخوان را مـي بندهايي كه مثلث

اي كـه روح را بـه بـدن بسـته اسـت،      شود و درين گاه، رشـته سوده ميفر
يابد و شـادمان  شود و روح آزادي مقتضاي طبيعتش را باز ميگسسته مي

پس مرگ حاصل از پيـري، راحـت و آسـان اسـت و لـذتش بـر       . شودمي
همان، تيمائوس، (چربد، ولي مرگ ناشي از زخم، دردناك است دردش مي

هـا  هـا و تناسـب  ر از بندها دريـن جـا همـان نسـبت    البته منظو). 81ص 
تـرين جـاي بـدن اسـت، وقتـي      ديگر آنكه چون استخوان محكم. هستند

  . توان گفت، كار بدن تمام است پيوندهاي آن شل شود، ديگر مي
  

  موت طبيعي در نظر  مال صدرا
موت طبيعي گاه در مقابل موت ارادي است كه معنايي آشنا نزد عرفـا  

اند و حيات حقيقـي علمـي   ارادي را، مرگ خواهش نفس گفتهموت . دارد
و بـراي آن،  ) 188ص : 1376كاشـاني،  (شود نفس با اين مرگ آشكار مي

انـد  هـاي گونـاگون نفـس برشـمرده    هايي بنابر پاي نهادن به خواهش گونه

www.takbook.com



 مرگ چيسـت؟/  178

الحكـم از   قيصري نيز در مقدمه شـرح فصـوص  ). 193-190كاشاني، ص (
گيرد كه بـا ايـن مـرگ، بـراي     ع دنيا را مراد ميموت ارادي، اعراض از متا

يابـد و آن را قيامـت   شود، انكشـاف مـي  سالك آنچه براي ميت آشكار مي
استاد آشـتياني منشـاء   ). 152-151ص : 1382قيصري، (داند صغري مي

دانـد، كـه بـر اسـاس آن، برخـي از      هاي علمي و عملي مـي اين را رياضت
كنـد  ها را شهود مـي ق موجود در برزخشود و حقايها از او رفع ميحجاب

به عبارتي، موت ارادي مرگ پـيش از مـرگ   ). 777ص : 1375آشتياني، (
وقتي حال اهل بصيرت را . كنداين معنا را صدرالمتألهين مراد مي )3(.است

كننـد و  كند كه ايشان شهود حقـايق اخـروي مـي   در همين دنيا بيان مي
: 1419صـدرالدين شـيرازي،   (نيسـت  آنان را پيش از افتادن پرده حجابي 

اين امر به سبب تبدل نشئه دنيوي ايشان به اخروي اسـت  ). 282، ص9ج
يا به عبارتي به دليل آن است كه چشمشان به عالم مثال و سـپس عقـل   

  .برگشوده شده است
-ها به عنوان ابدال هم يـاد مـي  احوال معاد نزد اهل بصيرت كه از آن

ها تالزمي برقرار است؛ چون انگار ميان آن. شود، چونان احوال مبداء است
چـون در نظـر صـدرالمتألهين آخـرت،     . كيفيت نزول و صعود يكي اسـت 

. توانـد آن را ببينـد   باطن همين دنياست، ديده باطن بين، اكنون هم مـي 
در نزد او جز با مرگ و . تر گفتيم در افالطون نيستاين معنا چنانكه پيش

هـاي جاويـدان   لسـوف هـم، ديـدن ايـده    طي چرخة تناسخ حتي براي في
پس در نظـر افالطـون تنهـا آنكـه     . گونه كه هستند، امكان پذير نيست آن

گونـه كـه    تواند مردگـان را آن  مرده باشد و چشم مردگان داشته باشد، مي
  .هستند، نظاره كند

مـت  «گفتني است در مدخل موت ارادي اصطالحات الصوفيه، عبارت 
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از افالطون نقل شـده  ) 188ص: 1376كاشاني، ( «باالرادة تحيي بالطبيعة
كه مأخذي براي آن در آثار وي يافت نشد و به ظاهر با آنچه از او آورديم، 

خواني ندارد؛ چون نزد افالطون مرگ رهايش از قفس تن است و ايـن   هم
بندد، مگر با كنار گذاشتن آن، موت طبيعـي وقتـي در مقابـل    صورت نمي

، به معناي جدايي روح از بدن است؛ به هر گونـه  گيردموت ارادي قرار مي
  .كه باشد

-اما معناي ديگري از مرگ طبيعي در فلسفة  مال صدرا رخ نمايي مي
كند كه در مقابل موت اخترامي است و به خـاطر اسـباب اتفـاقي حاصـل     

اين معناي موت طبيعي، بر پايه چنـد اصـل از حكمـت متعاليـه     . شودمي
وار صـدرالمتألهين مقدمـه  . يـد بررسـي شـود   است كه نخست آن اصول با

هـا  آورد كـه محوريـت آن  گزارشي از چند تعليل براي ضرورت مـرگ مـي  
بـر اسـاس ايـن    . هاي فيزيولوژيكي مبتني بر طبيعيات قـديم اسـت   تبيين
ها، علت حيات حرارت غريزي است و اين حـرارت خـود از رطوبـت    تبيين

سوزد؛ خون اين  از روغن ميگيرد؛ چونان چراغي كه غريزي جان مايه مي
حرارت سبب رو به خشكي نهادن رطوبت است تا بدانجا كه تمام رطوبـت  
خشك شود و پيرو آن حرارت نيز كه به واسطة آن چـراغ حيـات روشـن    

).  102-100، ص 8ج: 1419صدرالدين شيرازي، (بود، به خاموشي گرايد 
چند براي ضرورت  همچنين دليلي. داندمال صدرا اين داليل را ناكافي مي

آورد؛ بـراي مثـال ايـن دليـل     كالمي مي –مرگ مبتني بر اصول اخالقي 
.  تواند بسـتاند  اخالقي كه اگر مرگ نباشد، مظلوم داد خويش از ظالم نمي

دانـد، نـه علـت آن    مال صدرا چنين داليلي را از توابع فرعي بر مـرگ مـي  
  ).104ص: همان(

تـوان آن را   يزيكي است كه ميتعليل  مال صدرا از ضرورت مرگ، متاف
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انـد كـه در آن   موجـودات يـا مبـدع   ) الـف : به شكل زير صورت بندي كرد
اند كه به سـبب نقـص   تغيري نيست و نوع منحصر در فرد دارند و يا كائن

قواي نفس و خـود نفـوس چـون تـام نيسـتند،      ) ب. در حركت و تغييرند
مندند و رو  يعي غايتافعال طب) ج. هماره متوجه مرتبه ديگري از وجودند

غايـت حقيقـي آن اسـت كـه ذات فاعـل را اسـتكمال       ) د. به سويي دارند
جمع اين سه . هاي عرضي از توابع غايت حقيقي هستند بخشد و غايت مي

مقدمه آخري، مفاد حركت جوهري است؛ چنانچه عالمـه نيـز در حاشـيه    
شـدن  پس غايت هر يك از قواي نفس، تبديل بـه قـوه برتـر    . آورده است

بـه  . است تا ذات خود را كامل كند و مرتبه باالتري از وجـود را دارا شـود  
تعبير ديگر، نبات و حيوان و انسان حدود اين حركت پيوسته هستند كـه  
تبديل ايشان به مرتبه بعدي در اين حركت اشتدادي، همان موت طبيعي 

  . اوست
را غذا  صدرالمتألهين غايت نبات را غذاي حيوان شدن و غايت حيوان

داند كه بيان دقيقـي نيسـت؛ چنانكـه     بودن يا ديگر منافع براي انسان مي
فرمايد غايـت نبـات كـه در صـراط حيوانيـت اسـت،        عالمه طباطبايي مي

تـر  امـا آنچـه مهـم   . حيوان شدن است و اگر نشود، موت اخترامـي اوسـت  
هاي قواي نفس انساني است؛ غايت قوه محركه، تحصيل مـاده  است، غايت

ا و نمو براي بدن است، ولي غايت قوه مدركه، تحصـيل اوليـات و امـور    غذ
عقلي و يا امور خيالي و يا امور موهوم براي قوه عاقلـه و يـا قـوه نفسـانيه     

منظور  مال صدرا از قوه نفسانيه، قوه متخيله است؛ چـون ايـن قـوه    . است
ت غايت توان گف به تعبيري مي. هاي ديگر قوا تصرف كند مي تواند در داده

قوه مدركه انساني، فعليت يافتن بـه صـورت ملكـي و يـا شـيطاني اسـت       
؛ يعني ترك استعمال قواي بدني و استقالل نفس )107-105ص : همان(
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از بدن، موت طبيعي است كه با شقاوت اخروي نيز منافاتي ندارد كه چـه  
صـدرالدين  (بسا صفات ناپسند ملكه او باشد كـه نمـود شـيطانيت اسـت     

  ).89ص: 1346 شيرازي،
آنچه گفته شد، تالش صدرالمتألهين را در توجيه مابعدالطبيعي مرگ  

در نظر او، انسان موجود خاصـي اسـت كـه در پيـدايش و     . دهدنشان مي
ظهور، نيازمند زمينه مادي اسـت، ولـي در بقـا و دوام از مـاده و شـرايط      

شـود و آنگـاه از   نخست به صـورت جسـم ظـاهر مـي    . مادي مستقل است
ريق تحول ذاتي دروني و گذار از تمامي اين مراحل وجودي، سرانجام از ط

صـدرالدين  (يابـد  گردد و به جاودانگي دست مـي تعلق ماده و قوه آزاد مي
؛ اما افالطون )به بعد 152ص : 1346؛ نيز 347، ص 8ج: 1419شيرازي، 

آورد، ولي آنچه چگونگي مرگ در براي مرگ ناپذيري استدالل فلسفي مي
  .مائوس آمده است، بياني فيزيكي استتي

شايد افالطون به خاطر اعتقـادش بـه تناسـخ و نظـام جـزا و پـاداش،       
جدايي نفوس از يكديگر را باور دارد، چون پااليش نفوس مستلزم تشخص 

حال آنكه در حكمت متعاليه، حقيقت عقالني در عـين تشـخص   . آنهاست
مـال  .  از مـرگ بـاقي اسـت   افزون بر آن بدن مثالي هم پس . ماندباقي مي

صدرا افزون بر قبول جاودانگي بخش عقالني نفس انساني، براي قوه خيال 
دهد كـه نفـس در مرحلـه    شود و نشان مياي جاودانگي قائل مينيز گونه

اول پس از مفارقت از بدن و گذران رنج و عذاب، سرانجام به وصـال حـق   
گونه كه هر امر همان ،)358-341ص : تاصدرالدين شيرازي، بي(رسد مي

طبيعي، خير و تمام شئ و غايت او است، مرگ براي نفس حق است، ولي 
رسد، امري بـالعرض اسـت؛ هماننـد ديگـر     فساد و هالكتي كه به بدن مي

  ). 239، ص9ج: 1419صدرالدين شيرازي، (شرور 
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-بنابر اعتقاد  مال صدرا درباره موت طبيعي، پيري و جواني تابع حالت
بسته به اينكه شخص در كدام . است و محدودة مشخصي نداردهاي نفس 

نيـازي از بـدن، او   طور از نفس باشد و نيز بسته به نزديكي او به حالت بي
همچنـين  ). 68ص : همان(گاه كه موت عارض او شود تر است تا آنكامل

از ديد  مال صدرا، انتقال به نشئه اخروي، تبديل وجود مادون بـه اعلـي و   
ت و حال نفس استكمال است و موت طبيعي مرتبة آخـر نشـئه   اشرف اس
اين استكمال به معناي سلب قواي مرتبه مادون نيسـت، بلكـه   . اول اوست

شود و جمعيـت و وحـدت در   در اين حال، احكام كثرت و تفرقه كمتر مي
گويد هـر چـه    وي در جاي ديگري مي). 100ص: همان(يابد او شدت مي

كنـد،   هـايي كـه در آن تصـرف مـي    باشـد، بـدن   ترتر و شريفينفوس قو
گمان در اينجا بدن دنيـوي مـراد اسـت و از تبيـين     بي. شودتر ميضعيف

آيد كه هر چه بدن رو به ضعف رود، روح قوت ايشان از موت طبيعي برمي
اند، ولي در حـد  اگر چه نفس و بدن در منزلت با يكديگر مختلف. يابدمي

ه در عـين وحـدت و بسـاطت درجـات     ذات، حقيقت واحـدي هسـتند كـ   
طرفـي كـه   : متفاوتي دارند؛ درست مانند شئ واحدي كـه دو طـرف دارد  

پيوسته در حال تحول و تبدل و فناست و فرعـي اسـت و طرفـي ثابـت و     
شخصيت و هويت واحدي كه در اصـل جـوهر ترقـي    . باقي كه اصل است

ه در هـر  البتـ . اش در تمام مراتب محفوظ استكند و وحدت شخصيهمي
تر شود، بدن صـفا  شود و هر چه نفس در وجودش كاملتر ميمرتبه كامل

يابـد و اتحـاد   اش با نفس شـدت مـي  يابد، پيوستگيو لطافت بيشتري مي
گردد تا جايي كه وقتي انسان به مرتبـه  تر و شديدتر ميميان اين دو قوي

مر واحدي گونه مغايرتي ا وجود عقلي رسيد و انسان عقلي شد، بدون  هيچ
  ).98ص: همان(خواهد بود
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  گيري نتيجه

نهـد و  آيد كه افالطون مرگ را هرگز كنـار نمـي  از آنچه گذشت برمي
هاي لم يزلي، پاسخي بـه عمـق درك   شايد نظريه خلود نفس و حتي ايده

مرگ براي او حتي اسـاس زنـدگي فيلسـوفانه اسـت؛ چـون      . تناهي است
از اسطوره و عرف مردم آن زمانه و اما در تبيين آن نبايد . حقيقت نماست

همچنـين دغدغـه مـرگ در    . در يك كالم، پارادايم افالطوني، غافـل بـود  
اي صدرالمتألهين همانند افالطون نيست كه به يك پيش زمينـه اسـطوره  

گـاه ايـن بـه    وابسته باشد چندان هم به ايمان بستگي نداشته باشـد و آن 
 –كه هماره بـا بشـر بـوده اسـت      –اي، بر درد جاودانگي عنوان فهم زمانه

تأثيري داشته باشد و سپس به درد جدايي از استاد افزوده شود تـا نظـام   
گويد، ايـن هـر دو را بـا    هاي فلسفي آن زمانه را پاخ ميفكري كه پرسش

شايد افالطون بيشـتر در پـي   . نظامي فلسفي مبتني بر ديالكتيك بپوشاند
و به شكل موردي سـقراط   –تأسيس شهري بوده است كه در آن فيلسوف

گـر  را نكشند و ايـن فيلسـوف بايـد مـردي جاودانـه باشـد كـه نظـاره         –
حكمت متعاليه  مال صدرا بر پايه ايمان است؛ بـر كتـابي   . جاودانگان است

كنـد و  مقدس كه در آن هر امري حكيمانه روشن است و غيب نمايي مي
. مرگ تيز شده باشدها با نمايد كه ديدهحقيقت اين غيب، هنگامي رخ مي

يـك  . به يقين عناصر اين شبكه، با معرفتي افالطون تفـاوت بنيـادي دارد  
ضلع معرفتي حكمت متعاليه، بررسي عقلي است كه البته در افالطون نيز 

بنابراين، اگـر بگـوييم دغدغـه اصـلي      . هست، ولي فارغ از ضلع اول نيست
فرجام و صيرورت مال صدرا كشف حجاب از آيات قرآني است كه رجعت و 

صدرالمتألهين در پـي آن اسـت   . ايمدانند، گزاف نگفتهرا خداي تعالي مي
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كه دريابد اين بازگشت و صيرورت به سوي حـق چگونـه اسـت و چگونـه     
  .توان با عقل بدان معرفت يافت مي

در زمينه اشتياق به موت كه انگيزه نخسـت بـراي ايـن مقايسـه بـود،      
خواهـد بـه   ن مشتاق موت است؛ چـون مـي  توان گفت فيلسوف افالطو مي

. عالم مثُل باز گردد و درد دوري از جاودانگان او را بـه سـتوه آورده اسـت   
حال آنكه اولياي خدا در نظر صدرالمتألهين مشتاق موتند؛ چـون در ايـن   

انـد و چشـم   اند و با حقايق عقالنـي متحـد شـده   دنيا به استكمال رسيده
يشان رحمت است؛ زيرا در اين دنيا مراحـل  مرگ براي ا. اندوجودي يافته

نظر  مال صدرا با نگرش افالطوني فرق اساسي . اندكمال خويش را پيموده
در نظر افالطون عالم جسماني كـه محـل صـيرورت اسـت، متعلـق      . دارد

معرفت حقيقي نيست؛ حال آنكه  مال صدرا براسـاس حركـت جـوهري و    
دانـد و  از معرفت حقيقي مـي حدوث جسماني نفس، عالم ماده را زمينه س
. توان وجود جمعي و سعي يافت به واسطه حضور در اين عالم است كه مي

او همـواره در  . در نظر  مال صدرا، هستي انسان بر ماهيت او مقـدم اسـت  
اين رابطه دروني و ذاتي، با تكامل، . گيردنوعي نسبت فعال با عالم قرار مي

-مرگ مرحله. شودوجود آشكار مي تزكيه نفس، اتحاد و ارتقاي به ساحت
-مال صدرا انسان را حقيقت يگانه و ذومراتبي مي.  اي از اين تكامل است

داند كه در گوهر خود پيوشته در تحول و سيالن است و بـه واسـطه ايـن    
و سـپس بـه   ) يا برزخي(تواند از مرتبه طبيعت به تجرد مثالي  حركت مي

رد يعنـي مقـام الهـي كـه هـيچ      تجرد عقلي و سرانجام به مقام فـوق تجـ  
تـر و بـه ترتيـب و    آدمي از مراتب پايين. محدوديت و ماهيتي ندارد برسد

شود و تا همه مراحـل طبيعـي را   تر ميتدريج، راهي مراتب باالتر و شريف
حـال آنكـه   . شودنگذراند، وارد مراحل مرتبه نفساني و سپس عقالني نمي
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دانـد و  مثل و نهادن قفس تن مي افالطون مرگ را بازگشت به ديدار اوليه
  .نهدسير در عالم صيرورت را وقعي نمي

  
  ارسطو دربارة مرگنظر 

توان معلوم كرد كه  بنابر نظر ارسطو، تا پيش از مرگ يك شخص نمي
چون زندگي هر شخص را فقط در كليـت  . آيا وي زندگي خوبي دارد يا نه

وتبـال، وقتـي تـا جـايي     مثل يك فيلم يا بازي ف. توان ارزيابي كرد آن مي
خـوب اسـت؛ ولـي    « تا آنجـا «توانيم بگوييم كه زندگي  رويم، ميپيش مي

خوبي يك زندگي، در كليتش، به شكلي اساسي بـه راهـي كـه در آن بـه     
رسد و نيز به نحـوة ارتبـاط و تناسـب ميـان اجـزاي آن زنـدگي       پايان مي

دي در مـورد  هيچ چيز ب. پايان زندگي مثل پايان فيلم است. بستگي دارد
هـاي  ها بهتـر از پايـان  ولي بعضي پايان. پايان، به خودي خود وجود ندارد

اي وابسـته اسـت بـه    شود، تا اندازهديگرند و آنچه پاياني خوب شمرده مي
  .چيزهايي كه پيش از آن بوده است

امكان وجود زندگي پس از مـرگ، حـاكي از آن اسـت كـه معنـي و        
شود، به نحـو ديگـري پيونـد    ه آن ختم مياي كه باهميت مرگ با زندگي

افتد، ممكن است وابسته به اين آنچه پس از مرگ برايمان اتفاق مي. دارد
امكان دارد داوريي الهي به همـراه  . ايمباشد كه به چه نحوي زندگي كرده

پــاداش و كيفــر در ميــان باشــد يــا اينكــه در چرخــة ديگــري از تجســد 
در هـر دو حالـت، مـرگ لحظـة     . مقرار گيـري  )Reincarnation(مجدد

  .شودبندي شروع ميرسد و رتبهآزمون به آخر مي. حقيقت است
  

  نظر اپيكور دربارة مرگ
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فرض كنيم كه مرگ فنا و نابودي است، توقف دائمـي همـة شـعور و     
گويند كه اي ميآگاهي است، آيا در اين حالت  بايد از مرگ بترسيم؟ عده

يفر و عذاب اسـت، بـا ايـن فـرض كـه كيفـر       فنا و نابودي حتي بدتر از ك
دهيد كه اصالً اگر زندگي با درد را به اين ترجيح مي. چندان سخت نيست

زنده نباشيد، چه بسا، به همين دليل، زنده بودن با درد و رنـج در حيـات   
 270-314(امـا اپيكـور  . پس از مرگ را بر فنا و نابود شدن ترجيح دهيـد 

بـه ديـد   . كه اين نوع نگاه به مرگ غلط است آورددليل مي) قبل از ميالد
ها و دردها در مرگ همة لذت. او، تنها چيز خوب و تنها چيز بد، درد است

آيـد،  آنچه پس از اين مي. رودرسند و وجود شخص از بين مي به پايان مي
  .براي شخصي كه مرده، نه خوب است نه بد

زيرا همة خوبي . تبا اين عقيده خو بگير كه مرگ در نزد ما هيچ اس  
از . و بدي عبارت است از تجربة حسي و مرگ فقدان تجربة حسـي اسـت  

رو، علم درست به اين واقعيت كه مرگ در نزد ما هيچ است، فناپذيري اين
سازد، اما اين كار را نه با افـزودن يـك زمـان    زندگي را ماية خرسندي مي

مرگـي و جـاودانگي   بي، بلكه با كنار نهادن اشتياق به )به زندگي(نامحدود
انگيزي چون براي كسي كه درك كرده كه هيچ چيز هراس. دهدانجام مي

انگيـزي در زنـدگي وجـود    در غياب زندگي وجود ندارد، هيچ چيز هـراس 
ترسد، نـه بـه   گويد از مرگ ميپس، آدم احمقي است كسي كه مي. ندارد

ي حاضـر  اين دليل كه وقتي فرارسيد دردناك است، زيرا چيـزي كـه وقتـ   
شـود  آورد، باعث درد و تأثير غيرضروري مياست هيچ اضطرابي پديد نمي

تـرين بـديها،   پس مرگ، اين ترسناك.  شودبيني ميگاه كه صرفاً پيشآن
و . زيرا كه وقتي ما هستيم، مرگ هنوز حضور نـدارد . در نزد ما هيچ است

بـه زنـدگان   بنابراين، مرگ نـه  . شود، ما نيستيمگاه كه مرگ حاضر ميآن
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چون بر زندگان اثري ندارد و مردگـان هـم كـه    . ربط دارد و نه به مردگان
  .وجود ندارند

-نظر اپيكور، هنوز پس از بيش از دو هزار سـال كـه از مـرگش مـي      
او، در . كنـد اي را بـه خـود جلـب مـي    گذرد، همچنان توجه قابل مالحظه

  : كندكم سه چيز را فرض ميقطعة باال، دست
  ). گراييلذت. (ز خوب، لذت و تنها چيز بد، درد استتنها چي -1
اگر چيزي براي شخصي خوب يا بد است، بـراي آن شـخص در    -2

 .زمان خاصي خوب يا بد است

ها مـورد بحـث و   هر يك از اين مقدمه. مرگ، فنا و نابودي است -3
  .جدل قرار گرفته است

و بدي  شايد چيزهاي خوب. گرايي اپيكور را در نظر بگيريداول، لذت  
هـاي حسـي خـوب يـا بـد فروكاسـته       وجود داشته باشند كه به دريافـت 

زندگي ممكن است يكي از چيزهاي خوب باشد و مرگ يكي از . شوند نمي
گرايـان مسـيحي،   بسياري از فيلسوفان و از آن جمله اخـالق . چيزهاي بد

هاي خـوب يـا بـد آن و جـداي از     برآنند كه زندگي انسان، جداي از جنبه
طور باشد، مرگ چيزي خواهـد بـود   اگر اين. نفسه ارزش داردش فينتايج

ولي توجه كنيد كه حتي اگر مرگ به خـودي خـود   . بد، چيزي آشكارا بد
بد باشد، پيامدش اين نيست كه براي شخصي كه مرده، بـد اسـت؛ يعنـي    

در بحث دربارة بـدي مـرگ،   . همان پرسشي كه اپيكور به آن پرداخته بود
م كه پرسش اپيكور را از اين پرسش كه آيا مرگ، بـه ذات  بايد دقيق باشي

  .خود، خوب يا بد است، جدا كنيم
ميـرد  براي شخصي كه مي«حتي اگر دقيق باشيم و بر اين مسئله كه 

تمركز كنيم، باز هم ممكن است اپيكـور در اشـتباه   « چه چيزي بد است؟
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طبيعـي   اي يك غايت يـا هـدف  كرد هر موجود زندهارسطو فكر مي. باشد
اگر موجود زنده، پيش از آنكه در سير طبيعيِ نوع خود به پختگي و . دارد

نظر ارسطو . اش دست نيافته استشكوفايي برسد، بميرد، به غايت طبيعي
كند كه چرا ما معتقديم سوگناك است انساني در اين مسئله را تبيين مي

ه بـراي  اگرچـ  –كودكي يا در عنفوان جواني بميرد، ولي سـوزناك نيسـت  
كه شخصـي در پيـري و پـس از عمـري      -اش ناراحت كننده است خانواده

بنا بر ديدگاه مسيحي راجه به حيـات پـس از مـرگ،    . دراز و پرثمر بميرد
تواند به شكوفايي فـوق   هاي سوگناك، براي كسي كه مرده، ميحتي مرگ

رگ كاهد كه مـ اما اين قضيه از اعتبار اين واقعيت نمي. طبيعي بيانجامند
اش را پيش از نيل به پختگي و شكوفايي، رسيدن شخص به غايت طبيعي

تواند تبيين كند كه كار  پس، در تصويري كه ارسطو مي. سازدمنتفي نمي
برده كه زنـدگي پـر ثمـري نداشـته و حتـي      ايوان پي. ايوان ايليچ چيست

درنيافته كه يك زندگي پر ثمر چيسـت، ولـي زمـان بسـيار كمـي بـراي       
امـا  . بخش بـوده زندگي ايوان كم و بيش خوش و لذت. ردن داردزندگي ك

بخـش،  خواهد خواننده نتيجه بگيرد كه زندگي خوش و لذتتولستوي مي
. براي داشتن يك زندگي خوب، كافي نيست؛ كه نظر ارسطو هم اين است

گيـري اپيكـور نادرسـت    در نگاه ارسطويي به ماهيت زندگي خوب، نتيجه
  .اي از مردم بد است، اما نه براي ديگرانمرگ براي عده. است
اما دربارة دومين مقدمة اپيكور چه بايد گفت؟ برخي فيلسوفان دليل   
هاي اول و سوم اپيكور را هم بپـذيريم، مـرگ   آورند كه حتي اگر فرضمي

معموالً به اين دليل براي شخص بد است كه فقدان يك چيـز خـوب، بـد    
ها وزني بيشـتر  بب خوب باشد كه لذتاگر زندگي در كل به اين س. است

شود، چيـزي  اش متوقف مياز دردها دارند، مرگ براي شخصي كه زندگي
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كنند كه اگر زندگي براي كسي، پـر از  خيلي از مردم هم فكر مي. است بد
پذير باشد، مرگ براي آن شخص خوب است؛ چـون چيـز   دردهاي درمان

پرسد كه چه وقت مـرگ بـراي   ولي اپيكور مي. داردبدي را از ميان برنمي
توانـد باشـد و پـس از     ميرد بد است؟ پيش از مرگ كه نمـي كسي كه مي

بخشتان كوتاه باشـد، چـه   چه زندگي خوش و لذت. مرگ هم امكان ندارد
اي دراز از رنج پايان بدهد، هيچ زماني نيست كه مرگ براي مرگ به دوره

ن فرض را بپذيريـد كـه   به همين دليل، اگر شما اي. شما خوب يا بد باشد
مرگ فنا و نابودي است و اين فكر را هم داشته باشيد كـه از دسـت دادن   

يا از دست دادن يك چيـز بـد، خـوب    (يك چيز خوب براي شما بد است 
-شويد مقدمة دوم اپيكور را، كه ميرسد كه واداشته مي، به نظر مي)است
ن شـخص در  اگر چيزي براي شخصي، خوب يا بد اسـت، بـراي آ  «: گويد

اين كـار ممكـن اسـت عاقالنـه     . ، رد كنيد«.زمان خاصي خوب يا بد است
  .اما بايد اذعان كرد كه حالت خاصي دارد. باشد

مرگ فنا و نـابودي  «: گويداما مقدمة سوم چه؟ اگر اين مقدمه كه مي
ولي توجـه كنيـد   . افتد نادرست باشد، استدالل اپيكور از اعتبار مي« .است

اگـر  . چه بسا اثري بـر درسـتي نتيجـة وي نداشـته باشـد     كه اين موضوع 
كم به همان خوبي زندگي زندگي پس از مرگي وجود داشته باشد و دست

زميني باشد، مرگ براي انسان بد نخواهد بود؛ مگر به اين معني كه همـه  
اما . هايي استهاي عمده در زندگي شخصي مستلزم از دست رفتنانتقال

  .اش بد باشداي شما، در معناي ارسطوييمرگ ممكن است هنوز بر
كه به معناي ارسطويي كلمه و به هر معني ديگـر،  ولي حتي كساني   
در . مرگي و جاودانگي دارنـد شان خوب است هم، اغلب ميل به بيزندگي

مرگي، امري تقريبـاً  واقع، قراين و شواهد حاكي از آن است كه ميل به بي
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. ا از خود مـرگ ترسـي نداشـته باشـند    بسچنين كساني، چه. جهاني است
-پس اگر ميـل بـه بـي   . ترسندها از آن ميكه آن. اين، فنا و نابودي است

مرگي و جاودانگي داريم و اگر مرگ نابودي است، از مرگ دقيقـاً بـه ايـن    
اگر ترسيدن يا وحشت داشـتن از آنچـه   . ترسيم كه نابودي استسبب مي

به آن تمايـل داريـم سـزاوار اسـت،      معاض با چيزي است كه عميقاً و قوياً
براي هميشه به زندگي در زمين ادامـه  . ترسيدن از مرگ هم سزاوار است

تـوان بـراي هميشـه در     دانيم كه نمـي  ولي همه مي. دهند و هرگز نميرند
خـواهيم آن اسـت كـه پـس از     پس، آنچه احتماالً مـي . زمين زندگي كرد

  . مرگ به حياتمان ادامه دهيم
  

  اي جان هيكهمت ةنظري
باوري است كه قائل بر يكي بودن جسم و روح است و بـاور   هيك ماده

اما در اسـتدالل او بـا   . شود دارد كه با مرگ هم جسم و هم روح نابود  مي
فرض شرايط خاص، اگر يك همتاي دقيقي از مردگان پديد بيايد ممكـن  

اين . نداست آنها بتوانند بعد از مرگ به مثابه صورت خودشان موجود باش
همتا مي تواند به مثابه وجود همان شخصي كه مرده است شناخته شـود  

هيـك بحـث   . و بنابراين مطابق با نظر هيك اين همتا همان شخص است
ميكند از آنجا كه خداوند قادر مطلـق اسـت، بـراي خداونـد خلـق جسـم       

ايـن همتـا بـا تمـام ذهنيـات و      . همتايي از شخص مـرده دشـوار نيسـت   
. امل خواهد شد و بنابراين اين همتا همان شخص اسـت مشخصات فرد ك

 كند، خداوند ما را در مكـان  هيك معتقد است اگرچه مرگ ما را نابود  مي
عـالم  : كنـد  او اين عالم را اينچنين تشريح مي. ديگري دوباره خلق ميكند

ايـن  . رستاخيزي كه تنها افراد دوباره حيات يافته در آن سكني گزيده اند
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خاص خود را دربرمي گيرد و با عالمي كه ما اكنون با آن آشنا عالم فضاي 
باين معنا كه يك شي در عالم رسـتاخيز در جهـت   . هستيم متفاوت است

مشخصي نسبت به موجودات در عالم كنوني ما واقع شده است، گواينكـه  
هر شي در هر يك از دو عالم به لحاظ معنايي كـه داراسـت بـا هـر شـي      

  ). 1990هيك، فلسفة دين،  جان. (ارتباط دارد ديگري در همان عالم
كنـد رسـتاخيز جسـم بطـور منطقـي       هيك در اسـتداللي اثبـات مـي   

امكانپذير است و بنابراين اين تنها گامي كوچك براي بيـان ايـن موضـوع    
است كه يك شخص مي تواند از اين پس رستاخيز جسماني را در مكـاني  

فالسـفه ديگـر   . ند تجربـه كنـد  كه ابدان احيا شده، در آن سكني گزيده ا
نظريه همتاي هيك را مورد انتقاد قرار مي دهند، آنها بدين صورت بحـث  
مي كنند كه يك همتا اصل نيست و بنابراين خود شخص بعد از مرگ بقا 

به همين طريق يك كارشـناس هنـر مجـاب نخواهـد شـد كـه       . نمي يابد
نمايـد چراكـه آن    ميليون ها پوند براي يك نقاشي بدل موناليزا پرداخـت 

نقد ديگر اين است كه هيك بر وجود خدا بـراي خلـق همتـا    . اصل نيست
تكيه كرده است و چون وجود خدا براي همه فالسفه محـرز نمـي باشـد،    

  بنابراين 
  .نظرية همتا نيز قابل اثبات نيست

  رستاخيز جسم
پذيرنـد كـه    هيك اثبات كرد كه تمامي ماده باوران نمي ينظريه همتا

از آنجا كـه  . پايان است و معتقدند كه حيات بعد از مرگ وجود داردمرگ 
جـدا كـرد، تنهـا يـك راه بـراي      ) ذهن(نمي توان بدن جسماني را از روح 

. تحقق آن وجود دارد و آن به فرض تداوم تمام بدن پـس از مـرگ اسـت   
ايـن پرسـش مطـرح     . اين بقا مي بايست متضـمن رسـتاخيز بـدن باشـد    
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پوسـيده يـا سـوازنده شـده باشـد، چگونـه ميتوانـد         شود كه اگر بـدن  مي
همچنـين ايـن امـر معـرّف مـاده      . رستاخيز بدن مي تواند صورت پـذيرد 

اگر بقا در . باوراني است كه حيات بعد از مرگ را با يك مشكل مي پذيرند
نزد يك ماده باور مي بايست هم جسم و هم روح را در برگيـرد، بنـابراين   

از شكلي مشابه با حيـات در ايـن عـالم برخـوردار     حيات بعد از مرگ بايد 
اين امكان وجود خواهد داشت كه شخص دوباره احيا شده به مثابـه  . باشد

هر شـكل ديگـري   . همان فردي كه قبل از مرگ بوده است، شناخته شود
بقـاي بعـد از   ) مـن (به اين معنا خواهد بود كه هويت شخصي فرد يعنـي  

درك مسيحي نسبت به رستاخيز جسم  ديدگاه هيك با. مرگ نيافته است
بنـد   15قديس پل در فصل قرنتيان اول كتاب مقدس بخش . تطابق دارد

خيزند و  مردگان چگونه برمي«: اما اگر كسي گويد: مي نويسد 44الي  35
كاري زنده نمي گـردد جـز    ، اي احمق آنچه تو مي«آيند؟ به كدام بدن مي

سمي را كه خواهد شد مي كـاري،  آنكه بميرد، و آنچه مي كاري، نه آن ج
ليكن خدا بر حسب / هاي ديگر اي مجرد خواه از گندم و يا از دانه بلكه دانه

ها جسم خودش را،  اراده خود، آن را جسمي مي دهد و به هر يكي از تخم
هر گوشت از يك نوع گوشت نيست، بلكه گوشـت انسـان، ديگـر اسـت و     

گوشـت ماهيـان، ديگـر، و     گوشت بهايم، ديگر و گوشت مرغـان، ديگـر و  
جسمهاي آسماني هست و جسمهاي زميني نيز، ليكن شأن آسـماني هـا،   
ديگر و شأن زميني ها، ديگر است، و شأن آفتاب ديگر و شأن ماه ديگـر و  
شأن ستارگان، ديگر، زيرا كه ستاره از ستاره در شأن فرق دارد، به همين 

شود، و در بـي فسـادي    در فساد كاشته  مي. نهج است نيز قيامت مردگان
برمي خيزد، در ذلت كاشته مي گردد و در جالل برمي خيـزد، در ضـعف   

شـود و   شود و در قوت برمي خيزد، جسم نفساني كاشـته  مـي   كاشته  مي
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  جسم روحاني برمي 
قديس پل، .هر آينه روحاني نيز هست. اگر جسم نفساني هست. خيزد

ما تغييـر شـكل مـي    مي انديشيد كه پس از مرگ جسم برخواهدخاست ا
دهد و به يك جسم روحاني بدل خواهد شد، به مثابه جسمي بي شباهت 
به شكل زميني خودش، هماهنگونه كه بذر از گياهي است كه از درون آن 

اين روشي است براي تشريح ايـن امـر كـه چگونـه فـردي      . كند رشد  مي
ر كنـد امـا قـاد    هويت شخصي خود را كه در زمان حيات داشته حفظ  مي
  . است حيات جاودانه اي را در شكل جسمي تحصيل نمايد

  
  بازآفريني و مسئله هويت شخصي

بشناسند و مـن  « جديد«حتي اگر ديگران قادر باشند من را در جسم 
همان ذهنيات قبل از مرگ را داشته باشم بسياري از فالسفه نمي پذيرند 

ه اي ايـن مسـئل  . ي است كـه مـرده  «من«كه يك جسم همتا هنوز همان 
  .عنوان مسألةحقيقي پذيرفته شده است است كه در عبارات زير به

ميـرم، و   من در اين عالم وجود دارم، سپس مـن مـي  كه  ايننخست  -
  . سپس دوباره من در عالم بعدي خواهم زيست

نخست من در اين عالم وجود دارم، سپس من مـي ميـرم، و سـپس    -
  .كند ميق خدا شخص ديگري را كه دقيقاً شبيه من است خل

اي از تجربيـات   كند اين مسئله را به كمـك مجموعـه   هيك تالش  مي
« مـن «ي كه در اين عالم وجود دارد همان «من«فكري كه اثبات ميكند 

او انسـاني را بنـام جـان    . برانگيخته شده در عالم بعدي است، اثبات كنـد 
روزي، دوستان او مي بيننـد اسـميت   . شود اسميت در آمريكا متصور  مي

در همـان لحظـه كـه او    . شـود  ناگهان بدون هيچ گونه نشاني ناپديـد مـي  
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مطـابق بـا نظـر    . شـود  ناپديده شده، يك اسميت همتا در هند ظـاهر مـي  
دقيقاً هم از لحاظ خصوصيات جسمي و هـم از لحـاظ   : هيك، اين اسميت

تداوم . هاي ذهني مشابه كسي است كه در آمريكا ناپديد شده است ويژگي
بهت كامل خصوصيات بدني نظير اثر انگشتان، احساسـات و  خاطرات، مشا

خـود را  « جان اسـميت «عالوه بر اين همتاي . گرايشات ذهني وجود دارد
بعد از اينكـه  . كند همان جان اسميتي كه در آمريكا ناپديد شد، تصور مي

آزمايشات ممكن به عمل آمد و نتيجه آن مثبـت بـود، عـواملي كـه      ةهم
را بـه عنـوان جـان اسـميت     « جـان اسـميت  «تانش شود تا دوس منجر مي

شود كه آنها حتـي بـه جـاي     بپذيرند، مسلماً فائق خواهد آمد و باعث  مي
را با همه خاطرات و خصوصيات ديگر او بـه عنـوان   « جان اسميت«اينكه 

كسي غير از جان اسميت بشناسند، انتقال اسرارآميز او را از يك قـاره بـه   
  ).1990دين، جان هيك، فلسفه . (مي دارند قاره اي ديگر از نظر دور

  
  تناسخ

اگر بقاي هويت شخصي پس از مرگ وابسته به رستاخيز بـدن اسـت،   
بنابراين تناسخ بايد به عنوان ابزاري كه به موجب آن فرد پس از مرگ بقا 

 يتناسـخ شـامل اسـتقرار روح يـك فـرد در كالبـد      . مي يابد، مردود شود
در هر . متفاوت از كالبد حيات پيشين باشد تواند كامالً جديد است كه مي

اگر . كند حياتي متفاوت در بدني متفاوت را تجربه  مي« روح«تناسخ اين 
بقاي هويت شخصي بعد از مرگ وابسته به ذهنيات است، بنابراين تناسخ 
را بايد مردود دانست چراكه با وجود كثرت مسائل، ذهنيات حيـات هـاي   

  . اند عميقاً در ناخودآگاه مدفون شدهگذشته يا وجود ندارند يا 
بودائيان معتقدند كـه ارتبـاطي   . بوداييان وجود ارواح را انكار مي كنند
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. دروني ميان هر زندگاني كه توسط يك شخص سپري شـده، وجـود دارد  
. هر حياتي با حيات پيشين از طريق قانون كرمه پيوندي دروني مـي يابـد  

ت كه زندگي جاري خويش را دارد مذبور غير از آن شخصي اس« من«اين 
پيونـدهاي  . وحدت بين تمام زندگي هاي سپري شده است« من«اما اين 

علّي بين حيات هاي مختلف وجود دارد و از طريق اين پيوند است كه هر 
  .شود حيات بخشي از همان شخص محسوب  مي

  
  رنه دكارت

ا كه مي او تمامي احساسات و هيجاناتي ر. دكارت يك دوگانه باور بود
توانست توصيف كند بر ذهن حمل كرد، اما نمي توانست جايگاه ملموسي 

او پذيرفت كه هر چيزي كه جسماني نيست بخشي . براي آنها تعيين كند
و « مـن مـي انديشـم پـس هسـتم     «او نتيجـه گرفـت،   . شود از ذهن  مي

. بنابراين ذهن مجزاي از بـدن اسـت، اگرچـه هـر دو بـا هـم در تعاملنـد       
ذهن . روني تجربي نيست و بنابراين در فضاي عالم حضور نداردحقيقت د

دوگانه باوري دكـارت نسـبت   . در بدن استقرار ندارد و همانند مغز نيست 
اين آراء موارد زير را در بر مـي  . به ذهن و بدن بر آراء معيني مبتني است

  :گيرد
است كـه از جـوهر مـادي يـا بـدني      « غير جسماني«ذهن جوهري -1

  . ذهن و بدن دو چيز متفاوت اند. تمجزا اس
هر جوهري يك عرض خاص يا يك ويژگي مخصـوص دارد، بـراي    -2

نمونه عرض خاص جوهر ذهني آگاهي و عرض خاص جوهر بدني يا مادي 
ذهن، جوهري است كه ماهيت آن به تمامـه  . ، طول و عرض وارتفاع است

بـدن امـري    .كنـد  انديشيدن است و بنابراين هيچ فضايي را اشغال ن مـي 
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ــي   ــغال  مــ ــا اشــ ــت آن فضــ ــه ماهيــ ــت كــ ــادي اســ ــد مــ   .كنــ
بـدن  . در قياس با ذهن، بدن آن چيزي است كـه داراي امتـداد اسـت    -3

داراي شكلي مادي است كه مي تواند در اشـكالي از ويژگيهـاي امتـدادي    
  .همچون اندازه، شكل، وضعيت يا حركت توصيف شود

از آن ، در جهـاني   از نظر دكارت تصورات در ذهن هسـتند نـه خـارج   
دكارتي را شايد بتـوان   دوگانه باوري. بيروني كه بتوان آن را تحصيل كرد

  :بصورت زير خالصه كرد
ذهـن جايگــاهي اســت كـه در آن تمــامي احساســات، هيجانــات و   -1

  .شود شناخته  مي  كند انديشه ها تنها توسط شخصي كه آن را تجربه  مي
انجام مي دهد، اين فعاليت ها بدن تمامي فعاليت هاي جسماني را -2

  .براي همه مشهود هستند
ذهن وبدن بر يكديگر اثر متقابل دارند آنگونه كه ذهـن مـي توانـد    -3

تواند علت حـوادثي   مي علت حوادثي باشد كه در بدن رخ مي دهد و بدن
  .افتد باشد كه در ذهن اتفاق مي

  .ذهن و بدن از يكديگر جدا هستند-4
از آنجا كه هويت ما از توانايي ما در انديشيدن دكارت نتيجه مي گيرد 

شود، بنابراين اين امر قابل تصـور اسـت كـه     و استدالل كردن حاصل  مي
او نمـي  . بتوانيم بدون بدن هايمان بقا يابيم و همان شخص باقي بمـانيم  

پذيرفت كه ما براي زندگاني بر مبناي شناخت عقالني و حياتي فعـال بـه   
بنابراين دكارت معتقد است ذهن مي تواند بعد از . ريمبدن هايمان نياز دا
ي است كه مي انديشد و « من« در نزد او ذهن همان . مرگ بدن بقا يابد

ما مي توانيم بـه شـدت   . ما را به همان صورتي كه هستيم شكل مي دهد
بدن و ظاهر جسماني خودمان را بدون تغيير شخصيتمان تغييـر دهـيم و   
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ش تغيير شكل جسـماني شـديد باشـد، مـا     حتي اگر يك شخص دستخو
دكـارت  . همچنان قادريم او را با رجوع به ويژگي و ذهنيـاتش، بشناسـيم  

معتقد است هنگاميكه فردي مي ميرد، روح او در جوار خدا قادر به ادامـه  
حيات به همان صورتي است كه پيش از مرگ در قالب جسـماني زمينـي   

بـا  ... ته به بدن است و در نتيجه روح ما بطوركلي ماهيتي وابس. بوده است
و از آنجا كه ما علـل ديگـري را در نـابودي روح    . شود مرگ محدود ن مي

رنـه  . ( نمي يابيم، طبيعتاً به اين نتيجه مي رسيم كه روح جـاودان اسـت  
  )1637دكارت، گفتار در روش، 

  
  قديس توماس آكويناس

روح است كه به مبني بر اينكه اين  آكويناس با ارسطو هم عقيده بود،
او اين روح را جان مي نامد، . بدن حيات مي بخشد و آن را زنده مي سازد

حال كه روح آن چيزي است كه بـه بـدن مـا    . كه حيات بخش بدن است
حيات مي بخشد، آنگونكه كه روح منبع اصلي تمامي فعاليت هاي مراتـب  

ت، روح اسـ  مختلف حيات ما اعم از رشد، احساس، حركت، درك ذهني يا
  . بنابر اين شكلس از بدن ماست

. كنـد  نظر آكويناس، روح بصورت مستقلي از بدن عمل  مـي  بر اساس
آكويناس معتقد بود كه تنها چيزهايي كه قابل تقسيم بـه جـزء هسـتند،    

روح قابل تقسيم نيست و بنابراين، بر پايه احتجـاج آكوينـاس،   . فناپذيرند
طريق پيوند با يك انسـاني خـاص   اگرچه از . قادر به بقا بعد از مرگ است

بنابراين حتي هنگاميكه بدني مي ميرد، ايـن  . شود هر روحي يك فرد  مي
است كه براي حفظ هميت فرديِ بدني كه به آن متعلق بـوده اسـت،   روح 

در نزد مسيحياني كـه وجـود روح   مفاهيم بهشت و دوزخ . كند عزيمت مي
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كنـد   مـالش شـركت مـي   را به عنوان خود شخصي فرد كه در انتخاب و اع
پذيرند، معموالً اعتقاد به شكلي از پاداش يا عقاب بعـد از مـرگ بـراي     مي

مسيحيان معتقدند كـه روح بعـد از مـرگ    . حيات سپري شده وجود دارد
اما در مورد چگونگي ايـن بقـا اخـتالف نظـر      ،بدن جسماني جاودان است

در زمـين  اين اعتقـادات شـامل ايـن مضـامين اسـت، بقايـاي روح       . دارند
آيند، يا به  كنند، در دوزخ فرود مي محصور مي شوند، به بهشت صعود مي

بسـياري از مسـيحيان احتجـاج    . يك رستاخيز جمعي داخـل مـي شـوند   
كنند تنها راهي كه در آن امكان پذيرش رنج بشري وجود دارد اعتقـاد   مي

اگر فرازهاي كتاب مقدس . به حيات پس از مرگ در بهشت يا دوزخ است
در معناي ظاهري قلمـداد كنـيم ، در آن صـورت يـك بـدن جسـماني        را

و ايشـان را بـه تنـور آتـش     « :كند اقتضاي عذاب در دوزخ را تضمين  مي
يـك  ). 42.13متـي ،  (» كه گريه و فشار دندان بود خواهند انداخت، جايي

بسـياري از  . شـود  چنين ديدگاهي در ميان مسيحيان بنيادگرا ديده  مـي 
آنها اغلب مفهـوم  . د انديش تأكيد كمتري بر رستگاري دارندمسيحيان آزا

دوزخ را به عنوان جايگـاهي جسـماني رد مـي كننـد و آن را بـه صـورت       
شايد به عنوان حالتي براي ذهن، يا به عنوان  –استعاري تفسير مي كنند 

انديشه يك خداي با محبت كه . مكاني كه شخص از خداوند دور مي ماند
تاده است تا دچار عذاب ابدي شوند براي آنها غير منطقـي  ها را فرس انسان
دوزخ، خـواه وجـود    هاي مسيحي دربـاره اعتقـاد بـه بهشـت و     فرقه. است

داشته باشد يا خير، و نيز درباره معيارهايي كه انسان مي تواند بـه كمـك   
برخي اعتقاد دارند ايمان به . آنها ازعقوبت ازلي رهايي يابد ، اختالف دارند

كند، عده ايـي   ي كافي است، برخي معتقدند اعمال خوب كفايت  ميتنهاي
ترتيـب حيـات پـس از مـرگ      معتقدند هر دوي اينها الزم است، و به اين
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  . گيرد شكلهاي متنوعي به خود مي
  

  )1(هانس گئورگ گادامر
  مرگ  ي هتجرب

من در اين تأمالت صـرفاً بـه دگرگـوني بـازنمود مـرگ توجـه نـدارم،        
ز طريق هزاران سال خاطره انساني، چـه در شـكل تفسـير    بازنمودي كه ا

. بيان شده توسط دين يا در مناسـك روزمـره بـه مـا انتقـال يافتـه اسـت       
تر و به طور خاص معاصر يعني ناپديـد   اي دلبستگي من به رخدادي ريشه

اين واقعـه اسـت كـه    . شدن تدريجي بازنمود مرگ در جامعه مدرن است
اين رخداد به آنچه بستگي دارد كه مايلم . كند آشكارا توجه ما را طلب مي

آن را يك روشنگري نوين ثانوي بنامم، وضعيتي كه اكنون هـر بخشـي از   
جمعيت انساني را دربرگرفته و كامالً مبتني است بر تسلط تكنولوژيك بر 

كننـده علـوم طبيعـي نـوين و نظامهـاي       واقعيت و با دستاوردهاي مبهوت
زدايـي از   اين روشنگري ثانوي اسـطوره . شود يبرده م نوين ارتباطات پيش

  . مرگ را باعث شده است
و  -زدايـي از زنـدگي   اگر بخواهيم دقيق باشيم، در واقع بايد از اسطوره

دليـل ايـن وضـع،    . سخن بگـوييم  -زدايي از مرگ در نتيجه آن از اسطوره
ترتيبي منطقي است كه اين روشنگري نـوين در آن خـودش را از طريـق    

اين حقيقت مسحوركننده است كه علم مدرن ديگـر  . داده است علم بسط
آسا يا به عنوان نتيجه اثر  منشأ حيات را در جهان به شكل حقيقي معجزه

هـاي علّـي    توانـد زنجيـره   گيرد، بلكه مـي  ناپذير بخت در نظر نمي محاسبه
علمي را شناسايي كند كه از طريق يـك فرآينـد تكـاملي     -قطعي طبيعي
هاي بعدي آن بر  شناخته شده، به ظهور حيات و همه تكوين اكنون عمدتاً
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اي را ناديده بگيـريم   توانيم شيوه از طرف ديگر نمي. روي سياره ما انجاميد
كه انقالب صنعتي و پيامدهاي تكنولوژيكش با آن در واقع تجربه مرگ را 

كه هر كسي  -تنها صف تشييع جنازه. اند در زندگي افراد تغيير شكل داده
نيست كه از زندگي  -دارد به برداشتن كالهش در برابر ابهت مرگ وامي را

زدايي واقعي مرگ در بيمارسـتان مـدرن    شهر ناپديد شده است، شخصيت
همگام با فقدان هر بـازنمود عمـومي از آنچـه    . رسد تر مي به ابعادي عميق

دهد، افراد در حال مرگ و بستگانشان از محـيط داخلـي خـانواده     رخ مي
به اين ترتيب مرگ با كسب و كار تكنولوژيك توليد صنعتي . شوند مي دور

توان دريافت كه مردن بـه   با نگريستن به اين تغييرات مي. شود سازگار مي
شمار درون زندگي اقتصادي مدرن، هر چند از نـوع   يكي از فرآيندهاي بي

ـ     ديگـري در   ةمنفي آن، بدل شده است و با وجود ايـن شـايد هـيچ تجرب
دهنــده  ي انســان نباشــد كــه تــا ايــن حــد بــه طــور آشــكار نشــانزنــدگ

محدوديتهاي حاكم بر تسلط مدرن بر طبيعت بـه دسـت آمـده از طريـق     
دقيقاً همـين پيشـرفتهاي فـراوان تكنولوژيـك بـه      . علم و تكنولوژي باشد

اند كه آشكار كننده محـدوديت مطلـق مـا در     هدف حفظ مصنوعي حيات
كردن حيات نهايتاً به  طوالني. ه دست آوريمتوانيم ب چيزهايي است كه مي

ايـن  . شـود  كردن مرگ و محو شدن تجربـه خويشـتن منجـر مـي     طوالني
داروهـاي  . انجامـد  فرآينـد بـه ناپديـد شـدن تـدريجي تجربـه مـرگ مـي        

توانند كـامالً شـخص    كنندة توليد شده وسط داروسازي مدرن مي حس بي
نبـاتي اُرگانيسـم    حفـظ مصـنوعي كاركردهـاي   . رنجور را تسـكين دهنـد  

خود مرگ به . كند شخص را به حلقه پيوندي در فرآيندهاي علّي بدل مي
گيـري   شـود كـه بـه تصـميم     چيزي مانند پاداشي دلبخواهي تبـديل مـي  

در همان زمان همه . كند وابسته است دكتري كه مورد بيمار را درمان مي
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ناپذير رخ  شتاينها زندگان را از حضور و مشاركت در امري كه به طور برگ
شود،  حتي مراقبت روح كه توسط كليسا عرضه مي. كند دهد حذف مي مي

تواند بر بالين بيمار در حال مرگ حضـور يابـد و نـه توسـط      اغلب نه نمي
شخص در حال مردن و نه ديگرانـي كـه در ايـن امـر درگيرنـد پذيرفتـه       

  . شود مي
بـه خـود    در عين حال تجربه مرگ جايگاهي محوري را در تاريخ بشر

حتـي شـايد بتـوان گفـت كـه ايـن تجربـه فرآينـد         . دهـد  اختصاص مـي 
تا آن حدي از گذشته كه خاطره انساني در آن . شدن ما را آغاز كرد انسان

توانيم اين خصلت انكارناپـذير انسـانها را بازشناسـي     يابد، مي گسترش مي
اين . ندا كرده كنيم كه آنها هميشه نوعي مراسم تشييع جنازه را برگزار مي

كـردن نامحـدود    كار پيش از اين در دورانهاي بسيار كهن با نـوعي صـرف  
گذاشـتن بـه مردگـان     تشريفات، زيورها و هنر، كـه همگـي وقـف احتـرام    

كشـف كـردن ايـن موضـوع بـراي يـك فـرد        . گرفـت  شد، انجـام مـي   مي
غيرمتخصص مايه شگفتي است كه اين همه هنرهاي زيباي باشكوهي كه 

. انـد  هـاي نـذري بـوده    كنيم، در حقيقـت پيشـكش   مي اينقدر تحسينشان
فـرد دارد،   انسان از اين لحاظ در ميان همه مخلوقات وضـعيتي منحصـربه  

يا شايد اين مراسم از زبـان  . همچنانكه در مورد داشتن زبان اينگونه است
در هر حال شواهد مناسك مربوط به مرگ در ابتداي . تر باشند هم قديمي

  . گردند ق گفتار انساني به گذشته بسيار دورتري بازميتاريخ نسبت به سواب
سـاز مراسـم    روشن است كه بازسازي ديـدگاهي از جهـان كـه زمينـه    

با اين حال دريافتهاي ديني از . باستاني مربوط به مرگ بوده ناممكن است
زندگي و مرگ كه برانگيزانندة مناسك پيرامون مرگ در مراحل متفـاوت  

اند، همـه   ، هر چه باشند در يك چيز اشتراك داشتهتاريخ آغازين ما بودند
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خواسـتند و نـه    دهند كـه انسـانها نـه مـي     آنها بر اين حقيقت شهادت مي
توانستند بپذيرند كه مردگان در اينجا نيسـتند، كـه آنهـا از ايـن دنيـا       مي

ايـن امـر   . اند، كه آنها نهايتاً ديگر به اين دنيا متعلق نيستند عزيمت كرده
ناپذير از ارتباط ميان توجه آگاهانه و خودآگاهانه به زندگي  اهشاهدي اشتب

بـراي هـر شـخص زنـده     . آورد ناپذيري مرگ را فراهم مي خودمان و درك
ناپذير در اين حقيقت وجود دارد كه اين آگـاهي انسـاني كـه     چيزي درك
بـه  . بيني كردن آينده اسـت روزي بـه پايـان خواهـد رسـيد      قادر به پيش

ن به پايان رسيدن نهايي بـراي افـرادي كـه شـاهد آننـد      همين ترتيب اي
بيانگر ايـن   2كاروسا بيت زيبايي از شاعر هانس. داراي خصلتي غريب است

  : گويد اين بيت مي. بداهت وجود انساني و پايان آن است
شـنويمش كـه    شنويم، تنها هنگامي مـي  ما نجواي آواز خداوند را نمي

نگي روشنگري شده ما سخن گفتن در مورد جهان فره.خاموش شده باشد
تنها الزم است به ياد آورد كه . تقريباً نظامدار مرگ بيراه نيست  از سركوب

چگونه آداب پيشين و قواعد مناسكي به مرگ جايگاهي آييني در زنـدگي  
بخشيدند و چگونه به بازماندگان از طريق اين مناسـك يـاري رسـانده     مي
. ند و دوبـاره بـا اجتمـاع تلفيـق شـوند     شد تا زندگيهايشان را ادامه ده مي

و بـا  . دهنـد  برخي از اين آداب هنوز در روزگار ما به بقاي خود ادامـه مـي  
كنندة فرهنگهاي باستاني، كه بيـاني   وجود اين، براي مثال، آن زنان ضجه

بخشيدند، يقينـاً ديگـر بـراي مردمـان مـدرن       دراماتيك به اندوه همه مي
  . ل تصور نيستندمتمدن قابل پذيرش و حتي قاب

از طرف ديگر سركوب مرگ بايد به عنوان واكنشي ابتدايي بـه مـرگ   
انگاشته شود و نيز واكنشي كه هر انساني در احترام بـه زنـدگي خـودش    
                                                 
٢ . Hans Carossa 
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چون و چراي طبيعت پاسـخ   سان فرد صرفاً به خرد بي بدين. كند اتخاذ مي
بـه ارادة  دهد كه كامالً بر غايتي واحد متمركز است، قدرت بخشـيدن   مي

. شخص به بقا يافتن از هر طريق ممكن، در هنگام تهديدشـدن بـا مـرگ   
نيروي پنداري كه با آن اشخاص به شدت بيمار يـا در حـال مـرگ، اراده    

گويـد كـه    كننـد، بـه زبـاني سـخن مـي      ماندن را حفظ مي خود براي زنده
ما بايد از خودمان بپرسيم كـه شـناخت مـرگ    . تواند سوء تعبير شود نمي

دهد، چرا كه ارتباط عميقي ميـان آگـاهي از مـرگ،     قعاً چه معنايي ميوا
بودن خود فرد، يعني اين قطعيت كه فرد بايد روزي بميـرد   آگاهي از فاني

و از طرف ديگر تقاضايي مبرم براي نخواستن اين آگاهي، نخواسـتن ايـن   
  . آگاهي خاص وجود دارد

تـرين   عميق از كهننويس يوناني، در تفسير مجددي  آخيلوس، تراژدي
اش پرومتئوس به تفسير پرسش مرگ  اي، در نمايشنامه هاي اسطوره سنت

در ايــن نمايشــنامه . و معنــاي آن بــراي زنــدگي انســان پرداختــه اســت 
بالد كـه آن خـدمت واقعـي كـه بـر       پرومتئوس، دوست انسان، به خود مي

پيوسته با هاي  كردن آتش و تمام مهارت انسان انجام داد، در واقع نه هديه
تسلط بر آن، بلكه مربوط به آن بود كه او آگاهي از ساعت مرگمان را از ما 

پيش از آنكه انسان اين هديه كتمان مربوط به مرگ خودش را . گرفته بود
يك از  زيست و هيچ دريافت كرده باشد، بايد ناخوش و نابارور در غارها مي

مخلوقـات زنـده متمـايز     دستاوردهاي فرهنگي را كه نوع انسان را از ساير
  . آفريد  كند نمي مي

نويس بـه فرانسـوي    اي است كه با آن درام اهميت اين روايت در شيوه
كند و به اين ترتيب ژرفتـرين انگيـزش    افسانة سنتي هديه آتش نفوذ مي

غايي اين داستان را در رابطه با اين هدية اصيل مورد تفسير مجـدد قـرار   
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گيـرد   ور فرهنگي روشنگري باستاني سبقت مـي بنابراين او از غر. دهد مي
: گـذارد  شود كه افالطون در دهان پروتاگوراس مي كه در فرمولي بيان مي

همين ارجاع برانگيزاننده به مرگ است كه بـه  « مهارت در فنون و آتش«
اين هديه موكول به اين حقيقت اسـت كـه   . بخشد درام آخيلوس ژرفا مي

چنـان   آن،يني كـردن آينـدة خـودش بـه     ب خود توانايي انسان براي پيش
تواند انديشه به پايان رسيدن حقيقي  بخشد كه او نمي حضور ملموسي مي

اي داريم كـه   تا زماني ممكن است به ما گفته شود كه آينده. آن را دريابد
سـركوب مـرگ بيـانگر خواسـت زنـدگي      . اي نداريم آگاه نباشيم كه آينده

يـن حـد در معـرض شـرايط قابـل      آگاهي فرد از مرگ خودش تـا ا . است
تـوانيم از خودمـان بپرسـيم كـه      به همين نحو مـي . گيرد توجهي قرار مي

مطمـئن  . آموزد كه حقيقت مرگ را درك كنـد  كودك در چه هنگامي مي
شناسي نوين بتواند هيچ نوع پاسخ واضحي به اين پرسش  نيستم كه  روان

احتمـاالً  . ل باشددهد كه براي جامعه روشنگري شده فرهنگمان قابل قبو
پاسخ مرتبط با آن پيوند دروني اسـت كـه پـيش از ايـن ميـان زنـدگي و       
سركوب مرگ بيان كردم، كه اين آگاهي كه خودمان بايد بميـريم تقريبـاً   

مانـد، حتـي هنگـامي كـه ايـن آگـاهي در مـا بـه عنـوان           پنهان باقي مي
و . دبزرگساالني بالغ در عميقترين سـطح در درونمـان تثبيـت شـده باشـ     

حتي در آن هنگام، هنگامي كه آشكارترين و صريحترين آگاهيها از مرگ 
كند و ديگر قابـل پنهـان شـدن نيسـت،      الوقوع خود را محسوس مي قريب

شود كه اراده به زندگي و اراده به سوي آينـده آنقـدر در برخـي     ديده مي
اي كردن ضروريات قانوني بـر  افراد نيرومند است كه آنها حتي آماده كامل

شـان، چنانكـه در    ديگران هم با واگـذاري دارايـي  . آخرين وصيت نيستند
شان مقرر شده است، تقريباً به عنـوان نـوعي تصـديق زنـدگي      نامه وصيت
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  . كنند خودشان و ادامه وجودشان رفتار مي
توان ادعا كرد كه جهان متمـدن مـدرن مشـتاقانه و بـا      به درستي مي

گرايش به سركوب، كه در خـود زنـدگي   تمام به دنبال رساندن اين  ةعالق
ريشه دارد، به كمالي نهادين است و براي همين است كه تجربه مـرگ را  

با وجود اين حقيقـت  . راند هاي زندگي عمومي مي به طور كامل به حاشيه
آور آن است كه مقاومتي سرسختانه نسبت به اين گرايش فرهنگي  شگفت

قيـود دينـي در شـكل مراسـم      مسأله تنها ايـن نيسـت كـه   . ماند باقي مي
اند و اغلـب هنگـامي كـه داغـداري      خاكسپاري و تشييع جنازه باقي مانده

چنـين وضـعيتي در فرهنگهـاي ديگـر     . گيرنـد  وجود دارد دوباره جان مي
حتي بيشتر صادق است، به خصوص در جاهايي كـه سـنت دينـي غنـاي     

رن در آنجا تري يافته است و نيروي روشنگري مد بيشتر و اشكال گوناگون
خـدايي   امـا حتـي در ايـن عصـر بـي     . دهد تنها به تدريج خود را نشان مي

جمعي فزاينده چنين مناسكي هنوز توسط افرادي كه مومن نيستند و در 
تـوان در   ايـن وضـع را مـي   . يابـد  انـد ادامـه مـي    واقع كامالً سـكوالر شـده  

باالتر هاي بزرگ زندگي، عشاي رباني مسيحي، ازدواج مسيحي و  جشنواره
از همه در مراسم تشييع جنازه و خاكسـپاري مسـيحي و مراسـم يـادبود     

حتي در كشورهاي الحادي مراسم مسيحي يا مربوط ساير اديـان بـه   . ديد
هاي از جهات ديگر سياسي و سكوالر گرامي داشتن مردگان  موازات شيوه

حتي اگـر ايـن شـرايط را صـرفاً سازشـي مـوقتي       . شوند مجاز دانسته مي
. شـود  گذار درنظر بگيريم، آشكاركنندگي آن كمتر نمـي  سب با مرحلهمتنا

در واقع اين وضع تنها براي جوامع سكوالر شدة دنيـاي بـه اصـطالح آزاد    
در هر جايي، به تعبيري، به عنوان جنبة معكـوس سـركوب   . مصداق ندارد

اي  مرگ، آگاهي زندگان كه هنوز در برابر راز مرگ هراسناك است، رعشه
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كنـد، و هنـوز چيـزي غريـب در سـكوت       بر قداست آن را تجربه ميدر برا
كننده مشايعت نهايي فردي وجود دارد كه تـا همـين اكنـون در     همراهي

  . ميان زندگان بود
رسـد كـه در اينجـا يكپـارچگي تبارشـناختي       به خصوص به نظر مـي 

در برخـي  . بخشـد  هاي عميق را تداوم مـي  خانواده يك شور ديني با ريشه
ها، براي مثال در ژاپن يا روم باستان كيش اجدادي يـك كـاركرد    فرهنگ

اما در حوزة مسيحيت غربي نيز گرامي . رساند ديني قطعي را به انجام مي
ايـن وضـع رشـتة    . شمردن مردگان جايگاهي قطعي را حفظ كـرده اسـت  

هـا حفـظ و گرامـي داشـته      گرفت كه در خاطره كاملي از نسلها را دربرمي
هاي ديني آن نوعي بديل  هاي مسيحي يا ساير چهره چهرهشوند، و در  مي

امـروز ممكـن اسـت شـرايط در     . را براي ترتيب عادي زندگي را شكل داد
دنياي غربي ما در واقع به اشـكال عقالنـي اينجهـاني سـازماندهي تغييـر      

قبرهـا در  « برچيـدن «شكل پيدا كرده باشد، براي مثال در تجربة متضاد 
هـاي بوروكراتيـك، انـدكي توجـه بـه       حتي در فعاليتاما . گورستانهاي ما

ايـن امـر را   . شـود  همتاي مناسك مرگ كم و بـيش ابـراز مـي    كيفيت بي
بصيرتي ديرينـه وجـود دارد كـه فراسـوي     . توان با يك مثال نشان داد مي

. دهـد  ها از استعالي ديني، هنوز هم نيروي خود را نشان مي همة برداشت
كند، همزمان  اند طلب مي دي كه به جاي ماندهوداع نهايي كه مرگ از افرا

تغييــر شــكلي را در تصــويري از شــخص مــرده كــه زنــدگان در شــعور و 
هـاي   گـاه از بـدي   اينكه ما نبايد هيچ. آورد شان دارند، به دنبال مي حافظه

توان آن را توصيه  اي است كه به زحمت مي مردگان سخن بگوييم، توصيه
هارنشدني طبيعت انسان اسـت كـه نـه تنهـا     اين بيشتر يك نياز م. خواند

شخصيت افراد مرده را كه از طريق جدايي دائمي تغيير شكل يافته اسـت  
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مشـكل  . حفظ كند، بلكه آن را به شكلي خالق و مثبـت بـازآفريني كنـد   
دهد، كه بـه موجـب آن در    بتوان گفت كه در اين فرآيند واقعاً چه رخ مي

  . كنيم فاوت حضور او را احساس ميمفارقت نهايي از كسي، به طريقي مت
اي از يـادآوري اسـت كـه     با نگريستن به چنين اشكال سـكوالر شـده  

هاي عميقي را فهميد  كه در پس مفاهيم دينـي فراسـو و،    توان انگيزه مي
نيز، نياز به اعتقاد داشتن به جاودانگي روح و اتحاد مجـدد پـس از مـرگ    

زديكي در بسياري از كيشهاي ديدگاه مسيحي، كه همتاهاي ن. نهفته است
مشرك دارد، آشكارا بيانگر آن است كه چگونه طبيعـت انسـاني غلبـه بـر     

با آنچه مؤمنان به عنـوان قطعيتـي ترديدناپـذير و    . كند مرگ را طلب مي
تـوان   كننـد، هرگـز نمـي    ديگران به عنوان آرزويي ماليخوليايي تجربه مـي 

اش  تـوان ناديـده   تـي مـي  اهميـت كـه بـه راح    صرفاً به عنوان موضوعي بي
رسد كه گويا سركوب مرگ، كـه بـه خـود     به نظر مي. گرفت، برخورد كرد

زندگي تعلق دارد، بايد بار ديگر توسط آنهايي كه در ميـان زنـدگان بـاقي    
در اينجـا هـم   . مانند، به طريقي كه برايشان طبيعي باشد اثبـات شـود   مي

داشتن جالل مـرگ   راميهاي كامالً سكوالر در گ ايمان ديني و هم  نگرش
دخالت روشنگري علمي در حدي عبورناپـذير در راز زنـدگي و   . اند رأي هم

به عالوه در اين حد، يگانگي حقيقي همه ابناي بشر . ماند مرگ متوقف مي
تـوانيم ايـن راز را    يابـد كـه همـة مـا مـي      با يكديگر به ميزانـي بـروز مـي   

نـد بايـد مـرگ را    ك هر كسـي زنـدگي مـي   . بازشناسيم و تصديقش كنيم
  . همة ما مرزنشينان در حد ميان اين دنيا و فراسوي آن هستيم. بپذيرد

هاي دينـي   هر كسي انتظار دارد كه تجربة چنين حدي، كه تنها آموزه
آن يا ديدن فراسوي آن را داشته باشند، براي   توانند ادعاي فرا روي از مي

مفهومي جايي را تفكر فلسفي در كاوش براي پرسش، استدالل و سنجش 
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تواند به اين مـورد بينديشـد كـه     اما باالتر از همه فلسفه نمي. باقي نگذارد
شود، بدون آنكه دائماً آن  انسان در مواجهه با مرگ در چه امري درگير مي

فراسوي ديني را درنظر داشته باشد، چه اين فراسو وعدة پاداش باشد، چه 
بـا ايـن   . شـود  ر رستاخيز بيان ميتهديد مجازات، آنگونه از داوري نهايي د

نـاميمش، بـه    وجود اين امر به معناي آن است كه براي آنچه فلسـفه مـي  
عبارت ديگر تنها در ارتباط با پاگانيسم يوناني و اديان توحيدي يهوديـت،  

توانـد   مسيحيت و اسالم است كه پرسش فلسفه در اين مـورد اصـوالً مـي   
  .مطرح شود

ني به پرسيدن اين سؤال سوق داده شـدند  به اين ترتيب متفكران يونا
تواند مورد تفكر قرار گيرد، اگر همه نيروي واقعيت  كه چگونه امرا الهي مي

الجمـع   ناپذير زنـدگي و مـرگ و در عـين حـال مـانع      به نفع تعلق جدايي
ميرنـد، ماننـد    چنانكـه آن موجـوداتي كـه نمـي    . بودنشان شـهادت دهـد  

مان زمان باالترين شكل هسـتي را نشـان   فناناپذيران و خدايان، بايد در ه
بـر ايـن اسـاس يونانيـان وادار     . دهند كه در بيشترين حـد زنـدگي اسـت   

ميرد و موجودي كه مرگ را تجربه  شوند كه ميان هستي زنده كه نمي مي
كنند، و آن را نيـز   آنها روح را فناناپذير تلقي مي. كند تمايز قائل شوند مي

برنـد كـه روح نيـز در حـالتي از وجـود       ن ميكنند و گما با كلمة بيان مي
اولـين متفكـر   . انـد  سهيم است كه خدايان يا ناميرايان نيـز در آن سـهيم  

يوناني كه نه تنها در مورد رابطة دروني ميان مرگ و زندگي، بلكـه رابطـة   
گويد هراكليتـوس در برخـي از    ميان موجودات فناناپذير و فاني سخن مي

فانيـان  «: گويـد  و در يكي از اين قطعـات مـي  ا. اش است قطعات معماگونه
« ميرنـد  زيند و زندگيشان را مي فناناپذير، فناناپذيران فاني مرگشان را مي

اما اين قطعة غـامض كـامالً درك نخواهـد شـد، مگـر اينكـه       ). 62قطعه (
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psyche      يا روح چنانكه بايد و شايد به عنـوان چيـزي كـه در آن آنـاتي
  . شوند، فهميده شود هم بافته مي متعارض به طور دوجانبه در

شـود كـه، ديـالوگي را     اين رشتة تفكر در فيدياس افالطون دنبال مـي 
كند ميان سـقراط محكـوم شـده بـا دوسـتانش در روزي كـه در        بيان مي

متانت ديني كه با آن سـقراط  . پايانش قرار است او جام شوكران را بنوشد
ذيري روح است بررسـي و رد  در اين بخش هر استداللي را كه منكر فناناپ

توانيم براي آن كـودك درونمـان    ترين مشوقي است كه مي كند، محكم مي
سقراط در شرف مرگ : اش داد توان با هيچ استداللي تسلي بيابيم كه نمي

تنهـا  . كنند شود كه او را دنبال مي به سرمشقي براي همة افرادي بدل مي
ر مواجهه با مـرگ را يـادآور   شان د الزم است فرزانگان رواقي و خونسردي
ايـن آزمـايش تصـميم    . سازند گر مي شوم، كه توسط آن آزاديشان را جلوه

قاطع آزادانه حتي براي عمل خودكشي كه براي رواقيان ممنوع نبود الزم 
دانسـت، امـا تنهـا از طريـق      چرا كه آيين آنهـا مـرگ را مجـاز مـي    . است
ي تـا مـرگ در هوشـياري    داري طوالني يا از طريق خونريزي تـدريج  روزه

آنها بـا هـراس از   . همچنين با الگوي اپيكوريان آشناييم. كامل از رخ دهد
كردند، و در عين حال هنر زندگي را به  مرگ از طريق استدالل مقابله مي

لسينگ، هم به عنوان يـك انسـانگرا و هـم بـه     . رساندند سرحد كمال مي
تأكيـد كـرد كـه تفكـر     عنوان فرزند روشنگري مدرن، در رسالة مشهوري 

باستانيان در مورد مرگ و نحوة ارائة آن بيشتر به صورت برادر خوب بـود  
  . آور قرون وسطي مسيحي تا اسكلت هراس

دسترسـي  . كنيم اما امروز ما تحت شرايط روشنگري مدرن زندگي مي
كند در آخـرين   اي كه لسينگ توصيف مي به دنياي به كلي زير و رو شده

شرايط فعلي مشـتكل از خشـونت و شـدت    . اممكن استتحليل براي ما ن
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روشنگري مدرن است كه نتيجـة علـم اسـت و خـود علـم از دگرديسـي       
استعالي خداوند وظيفـة آمـوختن   . مسيحي پاگانيسم باستاني تولد يافت

دربارة خود نوع انسان را الزم آورد و به اين ترتيب نهايتـاً وظيفـة كسـب    
ي    . يگرگـون كـرد  دانش به معناي دقيق كلمـه را د  نگرشـي جديـد از كمـ

. كردن و آرمان جديد ساختن عقالني امپراتوري جديدي را بنيـاد گـذارد  
شـود و بـه وسـيلة     اين امپراتوري با آرمان تسلط از طريق دانش اداره مـي 

. دهـد  توان كنترل كرد گسترش مي تحقيق علمي به طور دائم آنچه را مي
گري علمي به مانند دنياي باستان، اما اگر حقيقت دارد كه حتي اين روشن

يابـد، آنگـاه همچنـان ايـن امـر       ناپذيري مرگ مي حدود خود را در ادراك
توانـد اصـوالً    ماند كه افق پرسشي كه درون آن انديشه مي صادق باقي مي

. شـود  هاي رستگاري احاطـه مـي   به چيستان مرگ راه يابد، هنوز با آموزه
هـاي   با همة گوناگوني كليساها و فرقهبراي ما اين آموزه، آموزة مسيحيت 

حـال   ناپـذير و در عـين   از منظر تفكر بازتابي، اين امر بايـد درك . آن است
تواند در چيزي جـز   كننده به نظر آيد كه غلبة حقيقي بر مرگ نمي روشن

براي مؤمنان رستاخيز بزرگترين يقين . رستاخيز مردگان قرار داشته باشد
ني كـه چنـين اعتقـادي ندارنـد، رسـتاخيز      است، در حالي كـه بـراي آنـا   

  . ناپذيرتر از خود مرگ ماند، اما نه درك ناپذير باقي مي درك
  
اسـت، كـه    27و  26اين مقاله برگرفته از فصلنامة ارغنون شمارة ) 1(

  :  مترجم آن آقاي علي مالئكه و با عنوان انگيسي به شرح زير است
Hans-Georg Gadamer, The enigma of Death: The 
art of healing in a scientific age, Stanford University 

press, 1996. 
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  هاي فصل يادداشت
آيد اين است كه فيلسوف مشتاق مـوت اسـت و در آرزوي آن،   آنچه از فايدون برمي)1(
فلسفه به معناي : گويد گاتري در تفسير اين بخش از فايدون مي. بي آنكه ديگران بدانند 

ميشـل  ). 203،ص14افالطون، گـاتري، ج . (ي جز آمادگي براي مرگ نيستواقعي چيز
كند كه فلسفيدن چيزي نيست اال مهيا اي از قول سيسرون نقل ميدومونتيني در مقاله

  .آوردو مأخذي نيز براي آن نمي) 73ص: 1384مونتني،. (شدن براي مردن
  ).6):62(جمعه(اساساً اين تمناي موت، برآمده از قرآن كريم است ) 2(
  :گويدچنانكه سنايي غزنوي در بيت مشهوري مي)3( 

  پيش از مرگ اگر مي زندگي خواهيبمير اي دوست 
 كه ادريس از چنين مرگي بهشتي گشت پيش از ما
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  منابع و مأخذ
  

، انتشـارات فَروهـر،   «مراسـم مـذهبي و آداب زرتشـتيان   «آذرگشسب، مؤبد اردشـير،   -
1348.  

  .1379، مؤسسه فرهنگي و انتشاراتي پايا، »آشنايي با تاريخ اديان«لي، آريا، غالمع -
 .1375، قم، دفتر تبليغات اسالمي،»شرح مقدمه قيصري«آشتياني، سيد جال الدين، -
 .1381، قم، بوستان كتاب ،»شرح بر زاد المسافر«همان، -
 .1380مي، ، ترجمه محمد حسن لطفي، تهران، خوارز»دوره آثار افالطون«افالطون، -
، ترجمه دكتر سيد ابوالقاسم پورحسيني، تهـران، مؤسسـه نشـر    »افالطون«برن، ژان،  -

 .1363هما، 
  .1375، ترجمه محمد حسن لطفي، تهران، طرح نو، »افالطون«بورمان، كارل، -
  .1375، نشر چشمه، «اديان آسيايي«بهار، مهرداد،  -
، علي اصـغر، انتشـارات علمـي و     ، ترجمه حكمت«تاريخ جامع اديان«بي ناس، جان  -

  .1377فرهنگي، 
  .1382، انتشارات فروزش، «نظري در تاريخ اديان«ترابي، علي اكبر،  -
توفيقي،حسين،آشنايي با اديان بزرگ،سازمان مطالعه و تـدوين كتـب علـوم انسـاني      –

ها و مؤسسة فرهنگي طه و مركز جهاني علوم اسالمي، چـاپ دوم، تهـران؛ قـم،     دانشگاه
1379.  

  .1380،ترجمه مرضيه شنگايي، «دين شناسي تطبيقي«تيواري، كورنات،  -
: ،تهـران «دورنمـاي رسـتاخيز در اديـان پيشـين و قـرآن     «خسروي حسيني،غالمرضا، –

  .1349انتشارات مرتضوي، 
، ويراسـته مصـطفي   »مرگ و جـاودانگي «، )مترجم و گردآونده(رضازاده، سيد محسن -

 .1380سهروردي، ملكيان، دفتر نشر و پژوهش 
  .1384، تهران، اساطير، »آفرينش و مرگ در اساطير«رضايي، مهدي،  -
  .1371، انتشارات بهجت، «هاي ايراني مطالعات دين«رضي، هاشم،  -
  .1388،  انتشارات اديان و مذاهب، «ها دين سيك«روحاني، سيد محمد،  -
االصـول االفالطونيـه   : م، فيدون فـي العـالم االسـالمي، فـي    1961سامي النشار، علي، -
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 .فيدون، الجزء االول، اسكندريه، منشاه المعارف
، انجمـن معـارف   «سـيري در اديـان زنـده جهـان    «سليماني اردستاني، عبـدالرحيم،   -

  .1383اسالمي ايران، 
موحـديان عطـار، علـي، مركـز مطالعـات و      : ، ترجمـه «آيـين هنـدو  «سيمن، تـيمن،   -

  .1382تحقيقات اديان و مذاهب، 
  .1380بديعي، محمدرضا، انتشارات اميركبير، : ، مترجم«آيين هندو«اترك، سيبل، ش -
، انتشـارات  «اديـان در گـذر زمـان از آغـاز تـاكنون     «صالحي مقدم، محمداسـماعيل،   -

  .1389انديشه و فرهنگ جاويدان، 
الرسائل، قم، مكتبـة  : تا، رسالة في الحشر درصدرالدين شيرازي، محمد بي ابراهيم، بي-
 .لمصطفويا
، تصحيح سيد جالل الدين »الشواهد الربوبيه«صدرالدين شيرازي، محمد بي ابراهيم،  -

 .ش1346آشتياني، مشهد، دانشگاه فردوسي، 
  .1387عهدجديد، براساس كتاب مقدس اورشليم،  مترجم، پيروز سيار، نشر ني،-
ي، قـم،  زاده آمل، تحقيق حسن حسن»شرح فصوص الحكم«قيصري، داود بن محمود، -

 .، الجزء االول1382بوستان كتاب،  
كاشاني، عبالرزاق، اصطالحات الصوفيه، ترجمه و شرح محمـد علـي مـودود الري، بـه     -

  .،حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي1376گل بابا سعيدي، تهران،  : كوشش
 پـور، و مـريم   محمـد قلـي  : ، ترجمـة »دين، ديروز، امروز«كلمن، كارل و آلدريج، آلن،  -

  .1390ابراهيمي، انتشارات ايران آزاد، 
، براساس كتاب مقدس اورشليم، متـرجم، پيـروز   )قانون ثاني(هايي از عهد عتيق كتاب–

  .1380سيار، نشر ني، 
، ترجمه حسن فتحي، تهـران، فكـر روز،   »تاريخ فلسفه يونان«سي، . كي. گاتري، دبليو-

  .17و  15، 14، جلد 1377
، مترجم، ايرج پزشك نيـا، انتشـارات   »هاي بزرگ جهان سرگذشت دين«گئو، جوزف،  -

  .1387جامي، 
، ترجمه محمد حسن لطفـي، تهـران، خـوارزمي،    »متفكران يوناني«گمپرتس، تئودور، -

 .2، ج1375
، ترجمـه محمـد حسـن لطفـي، تهـران، طـرح نـو،        »مرگ سقراط«گوارديني، رومانو، -
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1383.  
  .1378هنگ، ، نشر فر»جهان مذهبي«گواهي، عبدالرحيم،  -
، دفتـر پـژوهش و   2، ج»)هاي مشتركمايهدرون(قرآن و كتاب مقدس«ماسون، دنيز  –

  .1385نشر سهرودي، 
، )سـينا (، انتشـارات منطـق   »تاريخ اديـان و مـذاهب جهـان   «مبلغي آباداني، عبداهللا،  -

1373.  
، ترجمه فاطمه خوانساري، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسـفه  »افالطون«مر، گستون، -
 .1383ران، اي
: ، تحقيـق و نگـارش  »شرح جلـد هشـتم االسـفار االربعـه    «مصباح يزدي، محمد تقي، -

  .، جزء دوم1380محمد سعيدي مهر، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 
 .ق1407، دمشق، دارالحكمه، »الموت و المغامره الروحيه«منير منصور، محمد،  -
، ترجمـه انوشـيروان گنجـي پـور،     »و مـردن فلسيفدن آمـوختن  «مونتني، ميشل دو، -

  .26/27، شماره 1384ارغنون، بهار و تابستان
  .1368، بوستن، »فلسفه زرتشت«مهر، فرهنگ،  -
، مترجم، عربي حسين علي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي »تاريخ دوزخ«مينوا، جورج،  -

  .1379امام خميني، 
ي، عبدالرحيم، دفتـر نشـر فرهنـگ    گواه: ، مترجم»اديان زنده جهان«هيوم، رابرت ا،  -

  .1369اسالم، 
  .ش1357، ترجمه محمد حسن لطفي، تهران، خوارزمي، »افالطون«ياسپرس، كارل، -
  .1382افشار، حسن، مركز، : ، مترجم»هاي ژاپني دين«يوسا، ميچيكو،  -

- Morgan. Michal L. 1922. Plato and Greek Religion. In: The 
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