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چکیده
مرگ ،بخشی از زندگی انسان است که اندیشیدن به آن تأثیر عمیقی بر حیات و نحوه زندگی انسان دارد؛ زیرا
حیاتشناسی در مرگشناسی و مرگاندیشی در حیات آگاهی تأثیر متقابل دارد .با درک این موضوع که امام
علی(ع) صاحب رفیعترین درجه مرگ آگاهی حضوری و مرگ باوری شهودی است؛ هدف این نوشتار ،این
است که با اتخاذ رویکردی توصیفی – تحلیلی ،خطبهها ،نامهها و حکمتهای نهجالبالغه را مورد مداقه قرار
داده تا ضمن بررسی مفهوم مرگ ،آثار مرگاندیشی را در ابعاد فردی و اجتماعی از منظر امام علی(ع) مورد
واکاوی قرار دهد .ازاینرو آنچه از سخنان ایشان در باب این موضوع از نهجالبالغه قابل استنتاج است این
است که مرگاندیشی و توجه به قطعیت مرگ عاملی برای رها شدن انسان از تعلقات دنیوی و بهنوعی آماده
شدن برای ورود به عالم حساب است .چنین اندیشهای میتواند عامل معنا بخش به حیات و زندگی دنیوی
باشد تا با تغییر نگرش انسانها و سوق دادن آنها بهسوی واقعنگری ،جامعهای عدالتطلب و اخالقگرا را
ایجاد کند.
کلیدواژهها :امام علی(ع) ،نهجالبالغه ،مرگاندیشی ،آثار فردی ،آثار اجتماعی.

 .1استادیار گروه معارف دانشگاه پیام نور ،ایران
* :نویسنده مسئول

Email: hamedehkhadem@yahoo.com
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 .1مقدمه
مرگ یکی از دغدغههای تأملبرانگیز و اسرارآمیز حیات بشری است .مسئله مرگ واقعیتی انکارناپذیر
است که هر روز گروهی از انسانها را به کام خود فرو میبرد .پس این رخداد حتمی حامل این پیام است
که هر انسانی طعم مرگ را خواهد چشید .امام علی(ع) میفرماید« :آنکس که از مرگ بترسد ،نجات
نمییابد و آنکس که زنده ماندن را دوست بدارد ،برای همیشه در دنیا نخواهد ماند» (خطبه .)83/بنابراین
در اندیشه اسالمی ،مرگ سرنوشت اصلی انسانهاست و البته این به معنای نابودی انسان نیست تا روح
تالش و امیدواری را در او بمیراند ،بلکه مرگاندیشی از منظر اسالم به معنای سازندگی و حرکت بهسوی
مسیر تکامل حیات است .ازاینرومرگاندیشی ،نگرش و رفتار انسان را تغییر میدهد و خودکنترلی و
مراقبت پیوسته از اعمال و نیات را در وی ایجاد مینماید.
 .1-1بیان مسئله

وت غايَتُهُ» (خطبه )101/و
مرگ ،واقعیت انکارناپذیر زندگی آدمیان است که در تعابیر امام علی(ع) با «ال َْم ُ

«بِال َْم ْو ِت تُ ْختَ ُم اَلدُّنْ يَا» (خطبه )151/به پیوند ذاتی دنیا با آخرت اشاره شده؛ از این منظر دنیا ظرف توجه به
آخرت است و بدون چنین ظرفی ،مسایلی از قبیل تکلیف ،پرهیزکاری ،عبادت و هدایت و در نتیجه،
بهشت و دوزخ ،معنا نخواهد داشت .بدین ترتیب وجه بیهوده نبودن خلقت ،جهت یافتگی آن بهسوی
آخرت و دار بقاست که با مرگ صورت می پذیرد و «مرگ ویـران گر لـذتهای شما و تیـره کننده
خواهشهای نفسانی شماست» (خطبه - )221/به همه مسئولیت ها ،تالشها و آرزوها و هدف های دنیوی
ٍ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
َج ُل َمسا ُق
اسُ ،ك ُّل ْام ِرى ء الق ما يَف ُّر م ْنهُ فى فرا ِرهَ ،و ْاْل َ
انسان پایان میبخشد -و به فرموده علی(ع) «أَيُّ َها النّ ُ
النَّ ْف ِ
ب ِم ْنهُ ُموافاتُهُ» (خطبه )141/ای مردم هر کس از مرگ بگریزد ،به هنگام فرار آن را خواهد
سَ ،و ال َْه َر ُ
دید ،اجل سرآمد زندگی و فرار از مرگ ،رسیدن به آن است .پس مرگ برای تمام موجودات عالم همزمان
با حیاتشان رقم زده شده است و چیزی نیست که بتوان آن را از زندگی حذف کرد؛ لیکن مرگ آگاهی جزو
اوصاف ممتاز انسان است که با تذکار و عدم تذکار نه بهوجود می آید و نه از بین می رود .بدین معنا که
انسان بهرغم سایر موجوداتی که نمی دانند می میرند ،می میرد و میداند که می میرد و تذکر فقط باعث می
شود که توجه آدمی به این واقعیت گریزناپذیر ،زیادتر شود .بااینوجود دل دادن انسان به دنیا یک امر
کامالً عادی است .این دلدادگی باعث می شود که انسان بهکلی از حیات اخروی خود ،غفلت ورزد .دنیا را
جاودانه پنداشته و بهجز همین زندگی دنیوی به چیزی نیندیشد.
بدین ترتیب مرگاندیشی نقطه محوری در اندیشههای امام علی(ع) است و بهنوعی مرگاندیشی
دریچهای به جهاننگری امام علی(ع) است .وی دنیاآگاهی را مبنای مرگ آگاهی دانسته است؛ به این معنا
که اگر شخصی به لحاظ شناختی به این باور برسد که دنیا گذرگاه است نه قرارگاه ،آنگاه مرگ آگاه
خواهد بود و برای روز قرارگاهش توشه ای مهیا خواهد ساخت (خطبه)208/؛ بنابراین مرگ قطعاً اتفاق
خواهد افتاد و اندیشه کردن در آن ،آثار فردی و اجتماعی زیادی برای افراد در پی خواهد داشت .به عبارتی
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تفکر در باب حقیقت و ماهیت مرگ زمینهساز معنابخشی به زندگی و حیات اخروی خوشایندی خواهد بود.
ازاینرو سؤال اساسی این مطالعه این است که مرگاندیشی از دیدگاه نهجالبالغه به لحاظ فردی و
اجتماعی چه آثار و پیامدهایی خواهد داشت؟
 .2-1پیشینۀ پژوهش

فراوانی تحقیقات درباره مرگ و موضوعات مرتبط با آن در قرآن و نهجالبالغه نمایانگر توجه و اهمیت
پژوهشگران به این حقیقت حتمی و انکارناپذیر است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد.
قنبری و مشایخیپور ( )1811در مطالعهای با عنوان «معنا و مفهوم مرگ آگاهی و آثار آن از دیدگاه
امام علی(ع)» بیان میدارند که مرگ آگاهى که از آن بهعنوان صفت ممتاز انسانى یاد مى شود ،با عواملى
نظیر تعقل ،خودشناسى ،یاد خدا ،تذکار منادیان وحى ،فضاى محیطى مناسب و  ...ظهور و بروز بیشترى
پیدا خواهد کرد .از این رهگذر ،آثارى نظیر واقع نگرى و تغییر نگرشها (نسبت به خدا ،خود ،دیگران و
جهان) در حوزه شناخت و گرایش به اخالقیات ،آخرت گرایى و حقمدارى در حوزه عمل را سببساز خواهد
شد .بنابراین ،براى توسعه و رشد صفت مرگ آگاهى باید آن را خوب بشناسیم و زمینهها را فراهم و موانع
را برطرف نماییم؛ تا از این طریق ،ضمن برخوردارى از زندگى مطلوب انسانى در دیار فانى ،زمینه سعادت
خود را در سراى باقى فراهم سازیم.
توان ،جهانی و پورداوود ( )1812در مطالعهای با عنوان «مفهوم مرگ از دیدگاه دانشگاهیان» با رویکرد
تحلیل محتوا ،مطالعهای کیفی درباره مفهوم مرگ انجام داده اند .درونمایه اصلی که تمامی مشارکت
کنندگان به آن اذعان داشتند آن است که مفهوم مرگ دیدگاهی مثبت و معنوی و برگرفته از اعتقاد
مشارکت کنندگان به معاد بود .همچنین کسانی که نسبت به مسئله مرگ مثبت فکر می کردند ،کسانی
بودند که به معاد اعتقاد داشته و مرگ را مرحلهای از تکامل حیات بشری میدانستند.
قائمی و واعظی ( )1818در مطالعه ای با عنوان «حقیقت مرگ ،مرگاندیشی و معنای زندگی» دیدگاه
ها و تحلیل های متفاوت درباره حقیقت و ماهیت مرگ و نیز هراس از مرگ و عوامل تقلیل وحشت از
مرگ را مورد بررسی قرار داده و تأکید داشته اند که همه این موارد ،بر معناداری زندگی تأثیری مستقیم
دارند.
همامی و فرضی ( )1814در مطالعه ای با عنوان « مرگ ،توفی و عالم پس از مرگ در مقارنه قرآن و
عهدین» بیان میدارند که دیدگاههای مشترک فراوانی بین قرآن و عهدین در خصوص مرگ و مفاهیم
مرتبط وجود دارد که در بسیاری از مؤلفهها ،قابل انطباق و مشترک با یکدیگرند .البته در قرآن مفاهیمی
چون توفی ،موت ،مرگ و حیات طیبه بهطور گستردهتر ،دقیقتر و متعالیتر مورد کنکاش و بحث قرار
دارد.
کمالی بانیانی و همکاران ( )1811در پژوهشی با عنوان «واکاوی مسائل مرگ و زندگی در نهجالبالغه
براساس نظریۀ تقابلهای دوگانه در ساختارگرایی» بدین نتیجه دست یافتند که هر چند مسئلۀ مرگ با
حیات در سطح روساختی ،تقابل و تضادی چشمگیر دارد ،اما در ژرفساخت ،از دید پدیدارشناسی بهنوعی،
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بارِ ارزشی مثبت یافته (درحالیکه مرگ اساساً دارای بار منفی است) و از دید هستیشناسی نیز تمایزی
مابین مرگ و زندگی دیده نمیشود.
حقیقی و همکاران ( )1811در مطالعه «جستجوی معنای زندگی در اندیشۀ ابنسینا و ابنعربی دربارۀ
مرگ و معاد» چنین عنوان کرده اند که مسئلۀ مرگ و معاد نقش انکارناپذیری در تبیین معنا برای زندگی
دارند .از نگاه ابنسینا و ابن عربی ،زندگی این جهانی انسان بدون باور به معاد و جاودانگی و وصول به
سعادت ابدی ،نه هدفی معقول ،نه ارزش چشمگیر و نه کارکرد قابلدفاعی دارد .گرچه هر دو بر مسائلی
چون نگاه خوشبینانه به مرگ ،وابستگی تام حیات پس از مرگ به زندگی این جهانی ،باور به دو بعد
جسمانی و روحانی معاد اتفاقنظر دارند ،جدای از اینکه ابنسینا با روشی عقلی و ابنعربی با تلفیقی از دو
روش شهود و نقل آیات و روایات مسئله را میکاوند ،در مسائل دیگری چون نوع تلّقی از معاد جسمانی،
تبیین تناسب دو نشئۀ وجودی انسان ،بحث خلود و برخورد با مسئلۀ هراس از مرگ ،با دو نگاه متفاوت از
جانب این دو اندیشمند مواجهیم.
بدین ترتیب ،بررسی های انجام شده پیرامون موضوع مورد مطالعه بیانگر این است که بحث مرگ از
دیدگاه امام علی(ع) مورد توجه محققان گذشته بوده است؛ اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده ،آثار ناشی از
اندیشیدن به مرگ است؛ بنابراین برخی از مطالعات پیشین بر معنا و مفهوم مرگ (قنبری و مشایخیپور،
1811؛ توان و همکاران1812 ،؛ کمالی بانیانی و همکاران )1811 ،دستهای دیگر به ترس از مرگ و مرگ
هراسی (عظیمیدخت و مهدیه1811 ،؛ جدّی )1818 ،دسته سوم به مرگآگاهی و معناداری زندگی
(طاهری و موسوی1811 ،؛ قائمی و واعظی1818 ،؛ حقیقی و همکاران )1811 ،و دسته آخر به توصیف
چگونگی لحظه مرگ (محمدی اشتهاردی و نبوی1812 ،؛ یثربی )1830 ،اشاره داشته اند .البته در این
میان برخی از تحقیقات به موضوع مرگاندیشی در نهجالبالغه و آموزه های اسالمی پرداخته اند (بابا جهد
انصاری1810 ،؛ مظفری )1812 ،لیکن کمتر توجهی به طبقهبندی آثار آن بهطور مجزا داشته و صرفاً
بهطورکلی از مرگ سخن گفته شده است؛ ازاینرو در این پژوهش ضمن تحلیل مفهوم مرگ ،آثار فردی و
آثار اجتماعی مرگاندیشی از یکدیگر تفکیک و بهصورت تخصصی تحلیل شدهاند بدین منظور که از این
اندیشیدن فرصتی برای اقدامات عملی و معنابخشی به زندگی این جهانی و آن جهانی فراهم آید.
 .3-1اهمیت و ضرورت پژوهش

پذیرش حقیقت مرگ و تفکر در باب آن انسان را از غفلت و غرق شدن در لذایذ دنیوی دور میسازد؛
چنانکهامام علی(ع) در حکمت  121میفرمایدَ « :ع ِج ُ ِ ِ
الموتى» تعجب میکنم
الم َ
وت و ُه َو يَ َرى َ
بت ل َمن نَس َي َ
از کسی که از مرگ غافل است درحالیکه مردهها را میبیند و یا میفرماید« :اُوصي ُكم بِ ِذك ِر الم ِ
ِ
وإقالل
وت
َ
س يُ ْغ ِفلُ ُک ْم»
الغَفلَ ِة َعنهُ» (خطبه  )133/یاد مرگ باشید و غفلت خود را کم کنیدَ «.و َک ْي َ
ف غَ ْفلَتُ ُک ْم َع َّما ل َْي َ
(همان) چرا از چیزی کـه از شما غافل نیست غفلت میکنید .همچنین در نامه  81به امام حسن
مجتبی(ع) میفرماید« :يا ب نَ َّي أَ ْكثِر ِمن ِذ ْك ِر الْمو ِ
ت» تا میتوانی به یاد مرگ باش « ِذ ْك ِر َما تَ ْه ُج ُم َعلَْي ِه َو
َْ
ْ ْ
َ ُ
تُ ْف ِضي بَ ْع َد ال َْم ْو ِت» تا میتوانی به یاد آن مراحلی باش که باید از آنها عبور کنی و بعد از مرگ با آنها
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مواجه خواهی شد .این بیانات گویای این است که نهجالبالغه یکی از منابع کلیدی و مرجع در باب ماهیت
مرگ و مرگاندیشی است و امام علی(ع) در حکمتها ،نامهها و خطبههای آن به تفصیل به این موضوع
توجه کرده است .بر پایه چنین اندیشهای است که ایشان بهجایی میرسد که مـرگ را با آغوش باز
ب الْ َک ْعبَة» به خـدای کعبه رستگار شدم
ت َو َر ِّ
پذیرفته و آن را رستگـاری و نیکفرجامی میخـواند« .فُ ْز ُ
ِ
ِ
ب آنَس بِالْمو ِ
ت ِم َن
(ابنابیالحدید )201/1 :1831 ،همچنین در جایی دیگر میفرمایدَ « :و اللَّه َالبْ ُن أَبِی طَال ٍ ُ َ ْ
الطِّْف ِل بِثَ ْدی أ ُِّمه» (خطبه )1/به خدا سوگند انس فرزند ابوطالب با مرگ از انس طفل شیرخوار با پستان مادر

بیشتر است .ازاینرو پژوهش در باب این موضوع یک برنامه تربیتی برای تکامل و سعادت انسانها در هر
زمانه ای است و انسانی که همواره به این موضوع بیاندیشد ،ظواهر فریبنده دنیا او را از مسیر حق و
حقیقت منحرف نمیسازد تا آنجا که رسول اکرم (ص) مرگاندیشی را برتر از زهد ،عبادت و تفکر ذکر
کرده تا کسانی که میخواهند در وادی مرگاندیشی قدم گذارند ،تشویق شوند.با این اوصاف اهمیت
پرداختن به موضوع مرگاندیشی از جهت توجه به آثار و کارکردهای آن در اندیشه و رفتارهای انسانها در
هر عصری ضروری به نظر میرسد؛ زیرا که این اندیشه ورزی نهتنها به معنای ایجاد یاس و هراس در
زندگی اجتماعی نیست؛ بلکه زمینهای برای بازدارندگی از بروز ناهنجاریهای فردی و اجتماعی و در
مقابل ،احیای کیفیت زندگی دنیوی و اخروی به معنای حقیقی آن است.
 .2بحث
 .1-2تعریف مرگ در نهجالبالغه

مرگ در لغت به معنای ،بیجانشدن ،از دست دادن نیروی حیوانی و حرارت غریزی است (پاشنگ:1811 ،
255؛ معین )4048/8 :1811 ،لسان العرب مرگ را به ضد حیات معنا کرده است (ابن منظور)11 :1414 ،
برخی مرگ را به معنای سکون گرفتهاند (طریحی/1815 ،ک  .)115التحقیق دراینباره می گوید :مرگ،
نفی حیات است و حیات در هر چیز بهمقتضای خصوصیات وجودیش است (مصطفوی.)111 :1810 ،
مرگ در اصطالح دینی ،عبارت است از انتقال از این جهان به جهان دیگر (موسوی الری:1813 ،
 )508برخی نیز با دیدگاه مادی گرایانه ،مرگ را توقف حیات و نشانه آن مانند قطع تنفس و ضربان قلب
تعریف میکنند (چایدستر.)80 :1830 ،
معنای مرگ در قرآن کریم در قالب لفظهای گوناگونی همچون :موت ،قتل (عبس )11/هلک
(غافر )84/وفی (سجده )11/و االجل (انعام )2/و  ...بهکاررفته است .در فرهنگ قرآن ،حقیقت مرگ یک
امر وجودی است نه عدمی (مکارم شیرازی .)212/22 :1814 ،در نهجالبالغه در خطبههای ،101 ،21
 133 ،151 ،141 ،182و  280و نامه  81و در چندین حکمت مستقیماً از مرگ سخن گفته شده است؛
لکن صراحتاً تعریفی از مرگ نیامده و صرفاً با عباراتی مانند «فَِإ َّن اَلْمو َ ِ
ادم ل َّ ِ
ِّر َش َه َواتِ ُک ْم َو
ت َه ُ
َْ
َذات ُک ْم َو ُم َکد ُ
مب ِ
وب َو َواتٌِر غَْي ر َمطْلُ ٍ
وب َو قِ ْر ٌن غَْي ر َمغْلُ ٍ
اع ُد ِطيَّاتِ ُک ْم َزائٌِر غَْي ر َم ْحبُ ٍ
وب» (خطبه )280/مرگ لذتها و
َُ
ُ
ُ
ُ
خوشیهای شما را از میان میبرد و آرزوهای شما را تیرهوتار میسازد و میان شما و هدفهایتان فاصله
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میاندازد .دیدارکنندهای است که هیچکس او را دوست ندارد و مبارزی است که هرگز شکست نمیخورد و
جنایتکاری است که هرگز بازخـواست نمی شود؛ و با عبـارات «بِال َْم ْو ِت تُ ْختَ ُم اَلدُّنْ يَا» (خطبـه )211/و

وت غايَ تُهُ» (خطبه )101/به ناپـایداری زندگـی دنیوی اشاره می کند .همچنین مـرگ را اینگـونه
«ال َْم ُ
ارتحال الی دا ِر الب ِ
وت مفا ِرقَةُ دا ِر ال َف ِ
قاء» (خطبه )113/و نیز میفرمایدُ « :خذوا
ٌ
ناء و
َ
توصیف میفرماید« :اَل َْم ُ ُ

ِم ْن َم َم ِّرُک ْم لِ َم َق ِّرُک ْم» (همان) دنیا جای عبور و آخرت جای قرار است و مرگ انتقال از یکی به دیگری است.
امام علی(ع) برای بیان مفهوم مرگ از واژگانی همچون :رحلت (بیش از  40مورد) ،رجعت (خطبه،)14/
ظعن (خطبه ،)121/موت (خطبه ،)280/اجل (خطبه ،)23/حمام (خطبه ،)221/حتف (حکمت ،)11/حین
(خطبه  ،)111/منیه (حکمت ،)12/انتقال (خطبه )38/و منون (حکمت )111/نیز استفاده کرده است و در
سایر خطبههایی که از حقیقت دنیا ،روش برخورد با دنیا و وصف قیامت سخن گفته است مرگ را به «دار
غربته» سرای غربت« ،منقطع زورته» محلی که دیگر دیده نخواهد شد« ،مفرد وحشته» (خطبه )38/عامل
تنهایی مطلق ،توصیف کرده است؛ بنابراین امام علی(ع) صراحتاً تعریفی از مرگ ارائه نداده است بلکه با
برشمردن توصیفات و ویژگیهای آن درصدد تبیین و روشن کردن شناخت ما از مرگ است و می فرماید:
ات ِهي أَفْظَع ِمن أَ ْن تُستَ غْر َق بِ ِ
ت لَغَمر ٍ
«إِ َّن لِلْمو ِ
ص َف ٍة أ َْو تَ ْعتَ ِد َل َعلَى عُ ُق ِ
ول أَ ْه ِل الدُّنْ يَا» (خطبه )221/مشکالت
ُ ْ
َْ
ْ َ
ََ
َ
مرگ چنان پیچیده و دردناکاند که به وصف در نمی آیند و با قوانین خرد مردم این دنیا ،سنجیده نمی
شوند .در جایی دیگر از نهجالبالغه می فرماید« :فَ غَي ر موص ٍ
وف َما نَ َز َل بِ ِه ْم» (خطبه )101/حاالتی که در دم
ْ ُ َْ ُ
ت ْاْلَيَّ َام أَبْ َحثُ َها
د
ْر
ط
َ
أ
م
ك
«
فرماید:
می
(ع)
علی
امام
مرگ پدید می آیند قابل توصیف و بیان نیستند .ازاینرو
َ
ْ َْ ُ
َعن مكْنُ ِ
ون َه َذا ْاْل َْم ِر ،فَأَبَى اللَّهُ إَِّال إِ ْخ َف َاءهُ» (خطبه )141/هیهات! علم مخزون .چه روزگارآنکه در اسرار
ْ َ
پنهان مرگاندیشیدم ولی خداوند می خواست که همچنان پوشیده بماند .هیهات این دانشی است پوشیده و
نهفته در خزانه اسرار .این سخن گهربار امام علی(ع) بیانگر این است که آن چیزی که مهم و انسانساز
است ،تعریف و ماهیت مرگ نیست بلکه خود مرگ است .اینکه مرگ ،حادثهای قطعی است و انسان باید
در قطعی بودن مرگ تفکر کند و جهت زندگیاش را براساس آن تنظیم کند.
ب

 .2-2آثار مرگاندیشی در نهجالبالغه

مرگاندیشی تأثیر شگرف و تحول سازی در زندگی انسانها دارد که در اینجا آثار آن در حوزه فردی و
اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است:
الف) آثار اجتماعی مرگاندیشی

 -1تغییر نگرش انسانها
امام علی(ع) دنیا را مبنای مرگ آگاهی می داند؛ به این معنا که اگر شخصی به لحاظ شناختی به این باور
برسد که دنیا گذرگاه است نه قرارگاه ،آنگاه مرگ آگاه خواهد بود و هم برای روز قرارگاهش توشه ای مهیا
خواهد ساخت (خطبه )208/و میفرماید :دنیا برای امر دیگری (آخرت) آفریده شده نه برای خودش
ص َر إِل َْي َها أَ ْع َم ْتهُ» کسى که دنیا را وسیله
ص َر بِ َها بَ َّ
ص َرتْهُ و ََ َم ْن أَبْ َ
(حکمت )418/همچنین میفرمایدَ « :و َم ْن أَبْ َ
بصیرت قرار دهد او را بینا میسازد و کسى که به آن بهعنوان هدف نگاه کند نابینایش میکند
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(خطبه .)32/سید رضى در شرح این کالم میگوید :اگر به دنیا از نظر جنبههای مادى آن نگاه شود مرکز
تزاحم و تعارض و انواع زشتیهاست و اگر به جنبههای معنوى که بهوسیله دنیا میتوان به آنها دست
یافت ،نگاه شود هیچگونه تعارض و تزاحمى نیست و همه انسانها با هم در مسیر روشنى میتوانند
بهسوی زندگى جاویدان و پرافتخار سراى دیگر از آن کوچ کنند (مکارم شیرازی.)823/8 :1810 ،
بهعبارتدیگر میفرماید :تو انسانی و اگر بخواهی به آجر و سیمان و مقام و شهرت جذب شوی مانند آن
موجودات ناآگاه شده ،نابینا خواهی گشت .درصورتیکه تو باعظمتتر از آن موجودات میباشی؛ و اگر
بخواهی آن موجودات را بشناسی و در راه هدف حیات معقول انسانی خود ،از آنها برخوردار شوی ،همه
آن موجودات چهره واقعی خود را به تو آشکار ساخته و نهتنها حیات و روح تو را تسخیر نخواهند کرد ،بلکه
حرکت حیات و روح را در میدانهای مختلف دنیا پرمعناتر و منتجتر خواهد کرد .خالصه اگر میخواهیم با
داشتن آن جان که در همه جانوران وجود دارد ،روان هم داشته باشیم ،باید در نمودهای دنیا میخکوب
نشویم (جعفری )250/1811 :و خوشا به حال کسی که به یاد قیامت بوده ،برای حساب کار کند و به مقدار
ترِ
ض َى ِم َن ُّ
الدنيا بِالْيَسي ِر»
کفایتش قناعت ورزیده و از خداوند خشنود باشد (حکمتَ « .)44/م ْن أکثَ َر ذَ َک َر ال َْم ْو َ َ
ِ
س ُّرهُ َعلَْي ِه َج َزعا »...
(حکمت )841/هرکه زیاد یاد مرگ کند ،به اندکی از دنیا خشنود گردد« .فَإ َّن اَل َْم ْر َء قَ ْد يَ ُ

(نامه )22/انسان را گاهی دست یافتن به چیزی که برایش مقدر بوده شادمان می کند و گاهی از دست
دادن چیزی که رسیدن به آن برایش مقدر نبوده ،اندوهگین میسازد .پس باید به خاطر آنچه از آخرت به
آن رسیدهای شادمانی کنی و به خاطر آنچه از آخرت از دست دادهای ،اندوهگین شوی .به آنچه از دنیا به
آن می رسی چندان شادی مکن و به آنچه از دنیا از دست می دهی چندان غمگین نشوُ « .ك ُّل َش ْي ٍء ِم َن
اَلدُّنْ يَاَ ،س َماعُهُ أَ ْعظَ ُم ِم ْن ِعيَانِِه َو ُك ُّل َش ْي ٍء ِم َن اَْْل ِخ َرِةِ ،عيَانُهُ أَ ْعظَ ُم ِم ْن َس َم ِاع ِه» (خطبه )114/هر چیز دنیا
شنیدنش از دیدنش بزرگتر است و هر چیز آخرت ،دیدنش از شنیدنش باعظمتتر است .بدین ترتیب
مرگاندیشی میتواند نگرش انسان را به حیات و زندگی اجتماعی تغییر داده بهطوریکه حیات دنیویشان
مسیری برای جاودانگی حیات اخرویشان باشد.
 -2واقعنگری
وقتی امام جنازهای را تشییع می کرد ،صدای خنده مردی را شنید ،فرمود :گویا مرگ را در این دنیا تنها
برای دیگران نوشتهاند و گویا حق را در آن بر دیگران واجب کرده اند و گویا مردگانی که می بینیم
مسافرانی هستند که خیلی زود بهسوی ما باز می گردند .آنان را درون گورهایشان میگذاریم ،انگار که ما
پس از ایشان جاودانهایم که اندرز هر پنددهندهای را فراموش کردهایم (حکمت .)122/همچنین میفرماید:
از انسان بخیل در شگفتم که بهسوی همان فقری میشتابد که از آن می گریخت و همان توانگری را از
دست میدهد که در طلب آن بود .در دنیا مانند تنگدستانی زندگی را میگذراند و در آخرت مانند توانگران
از او حساب میکشند .از متکبری در شگفتم که دیروز نطفهای بود و فردا مرداری خواهد شد .در شگفتم از
کسی که مرگ را از یاد برده درحالیکه کسانی را که میمیرند میبیند .در شگفتم از کسی که آخرت را
انکار میکند درحالیکه دنیا را میبیند .در شگفتم از کسی که سرای ناپایدار را آباد میسازد و سرای پایدار
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را وا میگذارد (حکمت .)121/در حکمتی دیگر امام علی(ع) میفرماید :همانگونه که خداوند فرشته ای
دارد که هر روز فریاد میکند :بزایید برای مردن ،مال جمع کنید برای نابود شدن و بسازید برای ویران
گشتن (حکمت .)182/در حقیقت در اینجا امام روى سه چیز از مهمترین مواهب زندگى دنیا انگشت
گذارده و سرانجام همه آنها را روشن ساخته است .فرزندآنکه عزیزترین سرمایه انساناند و اموال که
براى آن زحمت فراوان مىکشد و بناهاى مجلل که گاه قسمت عمده عمر خود را صرف آن مىکند .امام
مىفرماید :هیچیک از اینها بقا و دوامى ندارد و سرانجام گردوغبار فنا بر روى همه آنها مىنشیند تنها
چیزى که براى انسان باقى مىماند اعمال خیر و نیکیهاست که نزد خدا ذخیره مىشود ،قرآن مىگوید:
﴿ما ِع ْن َد ُکم ين َف ُد وما ِع ْن َد ِ
اهلل بَاق﴾ (نحل( )11/مکارم شیرازی .)111/3 :1810 ،مقصد و فحواى این سخن
ْ َ ََ
َ
هشدار به این معناست که دنیا خانه ناپایدار و محـل رنج است نه خانـه پایدار و سالمت و اینکه فرزند
مىمیرد و خانهها ویران مىشود و اموالى که اندوخته مىگردد ،نابود خواهد شد (ابنابىالحدید:1811 ،
 .)858/1بدین ترتیب مـرگ آگاهی باعث واقعنگری در زندگی انسان میشود بهگونهای که وی بیشازحد
نیاز از طبیعت برداشت نمی کند و در زندگیاش قناعتپیشه کرده ،به اندک خشنود خواهد شد .ازاینرو هم
زندگی سالمی خواهد داشت و هم از امکانات موجود استفاده مناسب خواهد کرد و آذوقه الزم برای سفر
روحانی پس از مرگ را نیز برای خود فراهم خواهد ساخت؛ زیرا که میداند این دنیا جاودانه نخواهد بود و
واقعیت این دنیا ناپایداری آن است پس باید در اندیشه پایان دنیا در راستای آخرت اندیشی باشد.
 -8اخالق اجتماعی
مرگاندیشی ،غرور و کبر و صولت انسان را می شکند و خودشکنی و تواضع را جایگزین آنها میسازد.
ازاینجهت است که امام علی(ع) از مخاطبان خود میخواهد تا نفسشان را با یاد مرگ بشکنند و خوار
ع إِلَی الْ َخ ْي ر ِ
ات» (حکمت )81/کسی که مراقب مرگ باشد بهسوی
ب ال َْم ْو َ
ت َس َار َ
سازند (نامهَ « )81/و َم ِن ْارتَ َق َ
َ
خوبیها شتاب کند« .بنابراین یاد و اندیشه مرگ ،خودخواهی را از انسان دور می کند و او را وا می دارد تا
در برابر دستورهای اسالم تواضع کند ،برای سفر آخرت خود احساس خطر کند و زاد و توشه فراهم سازد.
خودخواهی ،از بدترین صفاتی است که انسان گرفتار آن می شود .در این حالت ،فقط در وادی تاریکی قدم
میگذارد که غیر از ستم به دیگران ،زیرپا نهادن احکام و دستورهای الهی و فاصله گرفتن از مرگاندیشی
ک»
احط ُ
و جهان آخرت ،حاصل دیگری ندارد .امام علی(ع) نیز می فرمایدَ « :
ک َو اذ ْک ُر قبَر َ
ط کبِر َ
ض ْع ف َخ ْر َ
ک َو ْ
(حکمت )831/فخرفروشی را کنار بگذار ،خودبزرگبینی را رها کن و به یاد مرگ باش .ازجمله اخالقیات
دیگر ،وفاداری است که میتواند تحت تأثیر مرگاندیشی باشد؛ زیرا اگر انسان بداند روزی خواهد مرد ،با
عدم وفای به عهد درصدد رنجور کردن دیگران بر نخواهد آمد ،بلکه همیشه وفاداری را پیشه خود خواهد
کرد .امام علی(ع) نیز سپری مستحکمتر از وفاداری و صدق که الزم و ملزوم یکدیگرند نمیشناسد
(خطبه )41/زیرا اساس زندگى اجتماعى ،تعاون و همکارى و اعتماد متقابل مردم به یکدیگر و پایبندى به
قراردادها و تعهدات فردى و اجتماعى است که اگر پایههای آن متزلزل شود چیزى جاى آن را نمى گیرد.
به تعبیر دیگر اگر سرمایه اعتماد وجود داشته باشد ،فقدان سرمایههای دیگر قابل حلّ است؛ ولى اگر
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سرمایه اعتماد نباشد وجود دیگر سرمایهها سودى نمى بخشد؛ و اصوالً پایه اصلى دین را وفاى به پیمانها
و تعهدات تشکیل مى دهد (مکارم شیرازی )450/2 :1810 ،و مىفرماید« :آنکه برگشتش را بهسوی خدا
بداند ،فریبکارى نمىکند» (خطبه .)40/اینکه امام(ع) مکر و فریب را به نادانى ،درباره معاد و بازگشت
بهسوی خداوند نسبت دادهاند ،براى این است که امام مىخواهند وفاى به عهد را ستوده و افراد را بر
وفادارى نسبت ،به پیمانها ترغیب کنند (ابنمیثم .)213/2 :1815 ،این همان چیزى است که امام على(ع)
در یکى از خطبههاى دیگرنهجالبالغه به آن اشاره کرده ،مى فرماید« :و لَوال َک ِ
ت ِم ْن اَ ْد َهى
راهيَةُ الْغَ ْد ِر لَ ُکنُ ُ
َ ْ
ِ
ِ
النّ ِ ِ
لکن ُک ُّل غُ َدرة فُجرةٌ ،و ُک ُّل فُجرة ُک َفرةٌ و لِ ُک ِّل ِ
يامة» (خطبه .)200/ازآنجاکه
غادر لِواءٌ يُ ْع َر ُ
ف بِه يَ ْوَم الْق َ
اس! َو ْ
ََ َ َ
َ ََ َ
گاه انحراف جامعه از اصول صحیح اخالقى سبب دگرگون شدن ارزشها مىشود تا آنجا که پیمانشکنی
و فریب و نیرنگ را نوعى ذکاوت و هوشیارى مىشمـرند و پایبند بـودن به عهد و پیمان را سادهلوحی
مىانگارند ،امام(ع) در ادامه این سخن چنین مىفرماید« :ما در زمانى زندگى مىکنیم که غالب اهلش
خیانت و پیمانشکنی را کیاست و عقل میشـمارند و جـاهالن بیخبراینگونه افـراد را مـدیر و مـدبّر
مىخوانند! (خطبه( )41/مکارم شیرازی .)450/2 :1810 ،بر این اساس فرد مرگاندیش در سایه این
اندیشه در حوزه دینداری به ژرفنگری در اعمال دینی میرسد و بهسوی اموری عامالمنفعه رهنمون
میشود که خدا امر فرموده است .چنین فردی در رفتار و اعمال خویش سعی در افتادگی و وفاداری خواهد
داشت .لذا خوبی کردن ،احترام و اعتماد به همنوعان ،دوری از منیت و خودستاییهایی بیمورد ،خوش
عهد بودن ،معتمد بودن و  ...در رفتار و اخالق وی نهادینه میگردد.
 -4حقوق گرایی
انسان در انجام تکالیف و اعمال عبادی خود ،نیاز به انگیزه دارد تا آن را با عشق و عالقه بهتر انجام دهد.
ازجمله انگیزههایی که انسان را به حرکت هدفمند وا می دارد ،عقیده و اندیشه درست درباره مرگ و
واقعیتهای آن است .آثار مرگ آگاهی تنها به امور فردی آدمی منحصر نمی گردد ،بلکه در زندگی
اجتماعی فرد مرگ آگاه نیز تغییرات و تحوالتی به وجود می آورد ،بهگونهای که ادای حقوق افراد مختلف را
جزو وظایف خود دانسته ،هرگز حق کسی را ضایع نخواهد کرد ،وگرنه پس از مرگ جزو کسانی قلمداد
خواهد شد که مدعیان و طلبکاران زیادی خواهد داشت (معادیخواه .)414 :1812 ،در اینباره امام علی(ع)
می فرماید :با مردم فروتن ،نرمخوی و گشادهروی باش .همه را به یک چشم و یکسان بنگر تا بزرگان بر
تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت نومید نگردند (نامه )21/و در جای دیگر میفرماید :در
راه خدا ،نکوهش گران تو را باز ندارد .در هر کجا که باشد ،برای حق در گرداب سختیها و مشکالت فرو
ِ
ب
كَ ...وال تَ ُق ْل ما التُ ِح ُّ
َح ِس ْن َكما تُ ِح ُّ
شو؛ و نیز می فرماید« :ال تَظْلِ ْم َكما ال تُ ِح ُّ
ب اَ ْن يُ ْح َس َن ال َْي َ
ب أَ ْن تُظْلَ َم َو أ ْ
َك» همانگونه که نمیخواهـی بر تو ستم شـود تو نیز به دیگران ستم مـکن و همانگونه که
اَ ْن يُ َ
قالل َ
می خواهی به تو نیکی شود تو نیز به دیگران نیکی نما .کاری که از دیگران زشت میشماری از خودت نیز
زشت شمار .از مردم برای خود به آن خشنود باش که از خود در حق آنان خشنود هستی .آنچه نمیپسندی
که دربارهات بگویند تو نیز در حق دیگران مگو (نامه .)81/در اینجا امام علی(ع) به فرزندش امر فرموده
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است تا خویش را مالک سنجش بین خود و دیگران قرار دهد .جهت اینکه امام(ع) لفظ «میزان» را براى
فرزندش استعاره آورده است ،این است که وى همچون ترازو ،بین خود و دیگران عادالنه رفتار کند (ابن
میثم .)5/1815 :کلینى از امام علی(ع) آورده است« :م ِن اب تلِي بِالْ َق َ ِ
اس ب ْي نَ ُهم فِي ِ
اال َش َارِة َو فِي النَّظَ ِر َو
ضاء فَ لْيُ َو ِ َ ْ
َ ُْ َ
فِي ال َْم ْجلِ ِ
س» کسى که عهدهدار قضاوت در میان مردم شد ،باید در میان آنها در اشاره و در نگاه و در
مجلس ،مساوات برقرار سازد (کلینی .)418/1 :1811 ،بهراستی اگر این اصول مهم اخالقى در هر جامعه
اى پیاده شود ،صلح و صفا و امنیت بر آن جامعه سایه مى افکند و نزاع ها و کشمکش ها و پرونده هاى
قضایى به حداقل مى رسد .محبّت و صمیمیت در آن موج مى زند و تعاون و همکارى به حد اعلى مى رسد،
زیرا همه مشکالت اجتماعى از آنجا ناشى مى شود که گروهى همه چیز را براى خود مى خواهند و تنها به
آسایش و آرامش خود مى اندیشند و انتظار دارند دیگران درباره آنها کمترین ستمى نکنند و سخنى
برخالف نگویند؛ ولى خودشان آزاد باشند ،هرچه خواستند درباره دیگران انجام دهند و یا اینکه براى منافع
و حیثیت و آبرو و آرامش دیگران ارزشى قائل باشند؛ ولى نه بهاندازه خودشان ،براى خودشان خواهان
حداکثر باشند و براى دیگران حدّاقل .آنچه را امام علی(ع) در تفسیر این اصل اخالقى بیان فرموده در
کالم هیچکس به این گستردگى دیده نشده است (مکارم شیرازی .)823/3 :1810 ،بدین ترتیب این
سخنان ارزشمند حکایت از حق محوری و حق مداری امام علی(ع) در تمام شئون زندگی دارد.
 -5عدالتطلبی
ایمان به مرگ و پیامدهای آن در حفظ امنیت اجتماعی و جلوگیری از فساد و قانونشکنی ،بیش از هر چیز
کاربرد دارد (مصباح .)218/1 :1811 ،امام علی(ع) پیوند میان عدالت اجتماعی و آخرتگرایی را به نیکی
بیان داشته است .وی درباره عدالت اجتماعی و رابطه آن با مرگاندیشی و آخرت گرایی می فرماید :سوگند
به خدا ،اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم یا با غل و زنجیر به اینسو و آنسو کشیده
شوم ،خوشتر دارم تا خدا و پیامبرش را در حالی مالقات کنم که به بعضی از بندگان ستم و چیزی از
اموال عمومی را غصب کرده باشم ،چگونه بر کسی ستم کنم برای نفس خویش که بهسوی کهنگی و
پوسیده شدن پیش می رود و در خاک ،زمانی طوالنی اقامت میکند (خطبه )224/این سخنان بیانکننده
کمال نارضایتى و نفرت امام علی(ع) از ظـلم و ستم است ،با تأکـیدی که از سوگـند در عبارت فهمیده
میشود ،دو امر را که مستلزم شکنجه و عذاب دردناک در دنیاست ،بر خود آسان تر از آن دانسته است که
ستمى بر بعضى بندگان روا دارد و می فرماید چگونه به خاطر جانى که با سرعت مى پوسد و کهنه مى شود
و مدتهاى دراز در زیر خاک مى ماند ،بر کسى ستم روا دارم؟ (ابنمیثم .)203 :1815 ،بدین ترتیب
مرگاندیشی امام علی(ع) او را صاحب رفیعترین درجات عدالت کرد بگونهای که خود شاخص و میزان
عدالت در جهان است.
ب) آثار فردی مرگاندیشی:

 -1عامل تعادل و سامان یافتن زندگی
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از دیدگاه امام علی(ع) مرگاندیشی یکی از عوامل مهم برای تنظیم حیات دنیوی انسان است .هر که
مرگ را در برابر خود مجسم کند ،به امور دنیوی زیاد توجه نمی کند (نامه11/؛ آمدی 880/5 :1811 ،و
 )815امام علی(ع) در نامه ای به محمد بن ابی بکر چنین نوشت« :ای بندگان خدا به هوش باشید .دنیا و
آخرت ،هر دو را بردند .با اهل دنیا زندگی دنیوی را به سر بردند اما در بیبهرگی از آخرت به سرنوشت
آنها دچار نشدند .در بهترین خانههای دنیا ساکن شده ،از بهترین خوراکیها خوردند ،در لذایذ اهل دنیا
شریک شده و سهم خود را از دنیا فراموش نکردند؛ و سرانجام از این جهان با زاد و توشه فراوان و تجارتی
پر سود به جهان باقی رفتند .لذت پارسایی را در همین دنیا چشیدند؛ و یقین کردند که فردای قیامت در
نزد خدایند .به هر چه درخواست کنند میرسند و به هر لذتی که آرزو کنند دست مییابند (نامه )21/به
عبارتی زندگی دنیا ،کاالیی است که آدمی را می فریبد ،یا سرمایه فریبخوردگان است؛ اما کسی که فم
درست دارد ،می داند که آن حیاتی زائل شونده است و به همین سبب به آن فریفته نمیشود و آن را
همچون سرمایه و اعتباری برای خود نمیگیرد و به آن اعتماد نمیکند (مدرسی )111/1 :1811 ،همچنین
ترِ
ض َى ِم َن ُّ
الدنْيا بِالْيَسي ِر» هر که زیاد یاد مرگ کند به اندکی از دنیا خشنود
می فرمایدَ « :م ْن أکثَ َر ذَ َک َر ال َْم ْو َ َ
گردد( .حکمت )841/روشن است آنکس که مرگ را فراموش کند و در عالم خیال و پندار ،زندگى را
جاوید بداند حرص بر او غلبه مىکند و هرچه از دنیا به دست آورد به آن قانع نخواهد بود؛ اما آنکس که
مى داند ممکن است فردا بانگ رحیل از این جهان براى او سر داده شود و یا به تعبیر دیگر پایان عمر خود
را در هـر لحظه امکانپذیر میبیـند به مقـدارى که نیاز دارد راضى مىشود و از حرص و طمع بازمىماند.
کلینى نیز ازجمله امورى که در ترک دنیاپرستى مؤثر ذکر میکند ،یاد مرگ است .عالمه مجلسى نیز
الش َه ِ
روایتی از امام صادق(ع) که میفرمایدِ « :ذ ْكر الْمو ِ
ت ِ
وات فِى النَّ ْف ِ
يت َّ
ت الْغَ ْفلَ ِةَ ،و ي َق ِّوى
س َو ي ْقلَ ُع َمنابِ َ
يم ُ
ُ َْ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
نار الْح ْر ِ
يح ِّق ُر ُّ
الدنْيا» یاد مرگ،
ْب بِ َمواعد اللَّه َو ي ِر ُّق الطَّْب َعَ ،و يكْس ُر أَ ْع َ
صَ ،و َ
الم ال َْهوىَ ،و يطْفى َ
الْ َقل َ
شهوتهاى سرکش را در درون آدمى میمیراند ،ریشههای غفلت را از دل برمیکند ،قلب را به وعدههای
الهى نیرو میبخشد ،به طبع آدمى نرمى و لطافت میدهد ،نشانههای هواپرستى را دَرهم مىشکند ،آتش
حرص را خاموش میسازد و دنیا را در نظر انسان کوچک مىکند (مکارم شیرازی .)3 :1810 ،بدین ترتیب
منظور از مرگاندیشی ،چیزی جز این نیست که انسان با زندگی متعادل و تنظیم شدۀ دنیوی خود ،در عین
برخورداری از حیات دنیوی و لذایذ آن به حیات معنوی و اخروی خود نیز بیندیشد و توشه بردارد .همچنین
امام علی(ع) پس از بیان مفصلی در بیاعتباری دنیا و غفلت انسان و بیتوجهی او به این همه عوامل
عبرتآموزی؛ نقش مرگ را در حیات دنیوی انسان ،چنین مطرح میکند« :هوشیارانه ،مرگ را که اساس
کامجوئی شما را فرو میپاشد و اسباب تلخکامی شما را فراهم میآورد و آرزوهای شما را بر باد میدهد،
هنگام قصد کار خالف فراموش نکنید و از خداوند برای انجام واجبات و سپاس نعمتهایش یاری جویید
(خطبه.)11/
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 -2آخرتگرایی
امام علی(ع) در خطبه الزهرا صراحتاً از عالم آخرت سخن گفته و توجه به آن را امری ضروری میداند
(خطبه .)101/از نظر وی مرگاندیشی پلی برای توجه به عالم آخرت در نظر گرفته شده و هرگاه انسان،
عالم پس از مرگ را به رسمیت بشناسد ،آنگاه از دنیازدگی و تعلق به امور آن رها خواهد شد و زمینه را
برای زندگی زاهدانه فراهم خواهد آورد .همچنان که امام علی(ع) می فرماید :انسان را گاهی دست یافتن
به چیزی که برایش مقدر بوده شادمان میکند و گاه از دست دادن چیزی که رسیدن به آن برایش مقدر
نبوده ،اندوهگین میسازد .پس باید به خاطر آنچه از آخرت به آن رسیدهای شادمانی کنی و به خاطر آنچه
از آخرت از دست دادهای اندوهگین شوی .به آنچه از دنیا به آن می رسی چندان شادی مکن و به آنچه از
دنیا از دست می دهی ،چندان غمگین مشو و باید تالشت برای پس از مرگ باشد (نامه .)22/هدف اصلى
این نامه آن است که امام(ع) مخاطب خود ،ابن عباس و به یک معنا تمام رهروان راه حق را به این نکته
مهم توجّه دهد که سرور و شادى انسان نباید نسبت به مواهب مادى دنیا که در دسترس او قرار میگیرد،
باشد و غم و اندوه او نباید مربوط به مواهبى که از دست مى رود ،بوده باشد ،بلکه سرور و شادى باید فقط
براى نیل به مواهب معنوى و اخروى و تأسف و اندوه به جهت از دست رفتن آنها باشد .روح این نامه
ِ
ْس ْوا َعلَى َما فَاتَ ُک ْم َوالَ تَ ْف َر ُحوا بِ َما
همان چیزى است که در قرآن مجید در سوره حدید آمده است﴿ :ل َکيال تَأ َ
آتَا ُک ْم﴾ بنابراین آنچه داراى اهمیت است امور اخروى است که باید انسان براى از دست دادنش غمگین و
از به دست آوردنش شاد و مسرور باشد و آنچه به دست آوردنش نباید مایه سرور و شادى شود امور دنیوى
است زیرا که فناپذیر است و نزدیک شدن به آن سبب دور شدن از آخرت مىباشد و آنچه هم که ارزش
تأسف خوردن ندارد ،امور دنیوى است که آدمى به آن دست نمى یابد چون دور شدن از آن باعث نزدیک
شدن انسان به امور آخرت میباشد( .ابن میثم )1815 ،بدین ترتیب تأثیر اعتقاد به مرگ و یادآوری آخرت
در فکر انسان ،این است که آدمی به خود و دیگران واقع بینانه مینگرد و خود را جزئی از اجزای این
جهان گذرا می داند که در مجموع بهسوی یک جهان جاوید و ابدی در حرکت است (طباطبائی:1811 ،
 )182ازاینرو مرگاندیشی باور به مرگ را در انسان تقویت کرده و با تأثیر بر نحوه زندگی انسانها ،مسیر
تکامل آنها را هموار کرده است تا آنجا که مرگ را سیر صعودی و ضرورت حیات میدانند.
 -8معناداری زندگی
در فراز نامه « 81يَا بُنَ َّي أَ ْكثِ ْر ِم ْن ِذ ْك ِر ال َْم ْو ِت َ ...و نَ ُسوا َما َوَر َاء َها» امام علی(ع) پس از مرگ آگاهی و
ضرورت توجه به مرگ با تعبیر «سرگردانی در بیراهه» و «وادی حیرت» به بیمعنایی زندگی اشاره کرده
است و سبب آن را غفلت از آخرت میداند و یادآور میشود که با مرگ این تاریکی زدوده ،حقایق روشن
میگردد .تجهیز و آمادگی برای مسیر آخرت و عدم ورود به بیمعنایی و پوچی و جعل اهداف واهی که
مخالف معناداری است ،یکی از ثمرات مرگاندیشی و تفکر در رابطه دنیا و آخرت است .در این فراز از
نامه ،نفوس بشری به مسافری تشبیه شدهاند که به منزلی تنگ و قحطیزده رسیده باشد ،آنگاه دریابد که
منزلی خـوش و خرم در پیش است .با این اندیشه نیکـو ،تحمل سختی و رنج سفر برایش آسان شود
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ِ
ِِ
ِ
ِ
َّار غَايَةُ
(ابنمیثم ،)41/5 :1815 ،در تعبیری دیگر آمده« :فَ َم ْن َشغَ َل نَ ْف َسهُ بغَْي ِر نَ ْفسه تَ َحيَّرفي اَلظُّلُ َمات .....اَلن ُ
ِ
ين» (خطبه )151/که اشاره به هدفداری نظام کیهانی و بیهوده نبودن اعمال است .کسی که
اَل ُْم َف ِّرط َ

خویشتن را در جنگل بیسروته حوادث برونی و امواج طوفانی تمایالت درونی رها کرد ،تاریکیها یکی
پس از دیگری او را در خود فروبرد در سیاهچالهای نابودکننده سرنگون نماید؛ و شیاطین انس و جن از
همه ی جهات باری اغوای او سرکشند و او را از توجه به خویشتن ،حتی یک لحظه ،جلوگیری کنند و بدان
جهت که از داشتن (خود) و (شخصیت سالم) محروم است ،هرچه بر مقتضای هوی و هوسش باشد ،نفس
ناسالم او برای او بیاراید؛ و باالخره بهشت نهایت سرنوشت نهایی سبقتجویان بر خیرات است و آتش
نهایت سرنوشت تفریطگران خواهد بود (جعفری.)103 :1811 ،سنتهای الهی حاکم بر خلقت حاکی از
حکمت و هدفمندی آن است و انسان نیز باید زندگی را در همان جهت تنظیم نموده ،معنادارش سازد .در
این بیان ،ناآگاهی و ناهشیاری از مرگ موجب حیرت و بیمعنایی است؛ یعنی بین مرگاندیشی و
معناداری حیات پیوندی استوار برقرار است .پس میتوان دریافت که مرگ که جزوجداییناپذیر وجود
انسان است و غفلت از آن معادل غفلت از خویشتن؛ میتواند باعث معناداری و جهتبخشی به زندگی
شود .از سوی دیگر پیوند و ارتباط واقعی میان چگونه زیستن در دنیا و چگونگی زندگی اخروی موجبات
ارزشمندی زندگی دنیا را فراهم میآورد و اگر این ارتباط عینی و واقعی نباشد ،مرگ بهتنهایی نقشی در
ارزشمندی ندارد مگر آنکه هشدار و تنبه ناپایداری است که تأثیر بر قدرشناسی فرصت محدود دارد .این
مقدار تأثیر برای قدر دانستن زندگی دنیا مختص مؤمنان نیست و معاد ناباوران نیز در دریافت آن سهیماند.
 -4آمادگی برای سفر آخرت
یاد مرگ موجب آمادگی دائمی برای ورود به عالم حساب است و این آمادگی چیزی جز سامانبخشی
ات و ب َقاء التَّبِع ِ
ِ
ات» (حکمت .)488/امام
حیات دنیوی و پرهیز از ناشایستیها نیست «اذْ ُك ُروا انِْقطَ َ
اع اللَّ َّذ َ َ َ َ
استَ َع َّد» کسی که دوری سفر آخرت را به یاد داشته باشد خود را
علی(ع) میفرمایدَ « :م ْن تَ َذ َّك َر بُ ْع َد َّ
الس َف ِر ْ
آماده خواهد ساخت (حکمت .)230/ابنابىالحدید در شرح نهجالبالغه خود گفته است :مثل مردم دنیا
همچون کاروانى است که در بیابانى به آبشخورى گوارا مىرسد ،بـرخى از کاروانیان از آن آب انـدکى
مى آشامند و سپس به دورى راه و مقصد مى اندیشند که ممکن است آب دیگرى نباشد و از آن آبشخور
چندان آب برمیدارد که آنان را تا مقصد برساند .برخى دیگر از آن آب خود را سیراب مىکنند ولى از آماده
شدن و آب برداشتن غافل میمانند و چنین میپندارند که همان آبى که آشامیـدهاندآنها را کفایت مى
کند و از انـدوختن آب بینیـازمیسـازد ولى گمان آنان بـرخالف مى شـود و در آن بیابان اسـیر تشنگى
میشوند و جان میسپارند (ابنابیالحدید .)14/3 :1811 ،امام علی(ع) در جایی دیگر نیز میفرماید:
ِ
ت َو قُ ْربَهُ و  ...بامر عظيم» ای بندگان خدا ،از مرگ و نزدیکی آن بترسید و برای آن
باد الل ِّه ال َْم ْو َ
«فاَ ْح َذ ُروا ع َ
سازوبرگ مهیا کنید که مرگ امری بزرگ و رویدادی عظیم را با خود می آورد (نامه .)21/امام(ع) بندگان
خدا را از مرگ و نزدیک بودنش به آنها بر حذر مىدارد و آنان را آگاه مىکند که هدفش از این هشدار
آماده کردن ایشان براى مرگ و فراهم کردن توشه الزم بهمنظور برخورد با آن میباشد تا از خسران و
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زیان غفلت و بیخبرى دور باشند و توشه این راه ،پرهیزکارى و عمل صالح است و دستور آمادگى براى
مرگ را به این مطلب تأکید فرموده است که مرگ براى هر کس آیندهای اندیشناک و پیشآمدى مهم با
خود به ارمغان مىآورد و بیان فرموده است که آن پیشامد ،ممکن است امرى خیر و شایسته و نعمتى
خالص و پیوسته و یا شر و زیانبار باشد تا اینکه رغبت و تمایل انسان را نسبت به تقوا و پرهیزکارى و
مهیاکردن اسباب خیر و دفع شرور تحمّل شده بعد از مرگ را شدت دهد و سپس بیان داشته است به
اینکه خیرى که مرگ به ارمغان مىآورد نعمت بهشت است و مراد از شر ،آتش میباشد و آنچه باعث
نزدیکى به هر کدام از آنها مىشود عمل انسانى است و بعد به منظور اینکه آمادگى براى مرگ را بیشتر
تأکید کند مىفرماید مرگ امرى حتمى است و گریزى از مالقات آن نیست و براى انسانها که مرگ
بهسرعت در تعقیبشان است کلمه طرداء را استعاره آورده تا نشان دهد که آنها چون شکار و مرگ مانند
سوارکارى کوشا در جستجوى آنان میباشد .مرگ با انسان از سایه به صاحبش همراهتر و نزدیکتر است
زیرا سایه گاهى که آفتاب و روشنایى نباشد از صاحب سایه جدا مىشود اما مرگ هرگز از آدمى دستبردار
نیست (ابن میثم« .)124/1815 ،فَمن أَقْرب إِلَى اَل ِ ِ ِ ِ
ب إِلَى اَلنَّا ِر ِم ْن َع ِاملِ َها» (نامه)21/
ْجنَّة م ْن َعامل َها َو َم ْن أَق َْر ُ
َْ َ ُ
َ
پس چه کس به بهشت نزدیکتر از آنکه برای بهشت کار کند؟ و چه کس به آتش دوزخ نزدیکتر از
آنکه برای دوزخ کار کند؟ بدینترتیب اقدام به توشه برداری برای آخرت زمانی حاصل می شود که انسان
گوشهای خود را با طنین مرگ آشنا ساخته ،درباره زندگی و مبادی آن اندیشیده و صالح و فساد آن را
تشخیص داده باشد (جعفری .)11/21 :1811 ،ازاینرو مرگاندیشی به انسان هشدار میدهد خویشتن را
هر لحظه برای کوچ کردن از این سرای فانی آماده سازد و هزینههای آن عالم را قبل از مرگ فراهم کند.
 -5پرهیز از دنیاطلبی
از دیدگاه امام علی(ع) مرگاندیشی انسان را از اسارت حیات دنیوی و فریب لذایذ مادی نجات میبخشد.
ت بِ َدا ِر نُ ْج َع ٍة» شما را از دنیا بر حذر میدارم؛ زیرا جایگاهی است
ُح ِّذ ُرُك ُم الدُّنْ يَا فَِإنَّ َها َم ْن ِز ُل قُل َْع ٍة َو ل َْي َس ْ
« َو أ َ
برای کوچ کردن و نه خانهای برای اقامت گزیدن (خطبه .)118/در جایی دیگر میفرماید« :اُنْظُُروا إِلَى اَلدُّنْ يَا
نَظَر اَ َّلز ِاه ِدين فِيها اَ َّ ِ ِ
ف اَْلِْم َن» ای مردم به دنیا چنان بنگرید که زاهدان و
ين َع ْن َها فَِإنَّ َها َو اَللَّ ِه  ...اَل ُْم ْت َر َ
َ َ
لصادف َ
َ
روی برتافتگان از آن به آن نگریستند؛ که به خدا سوگند دنیا بهزودی اقامتکنندگان و ساکنان خود را
بیرون میراند و صاحبان نعمت و امنیت را به رنج و درد گرفتار میسازد (خطبه .)108/مفهوم این سخن
آن نیست که انسان ترک دنیا کند و به رهبانیّت رو آورد؛ بلکه هدف ،عدمدلباختگى و ترک دنیاپرستى
است؛ زیرا دلدادگى و دلباختگى در برابر مال و مقام و لذّات دنیا ،چشم وگوش انسان را کور و کر مىکند و
ب
به تمام گناهان آلوده میسازد .همانگونهکه در حدیث معروفى از پیامبر اکرم (ص) نقل شده استُ « :ح ُّ
ُّ
ْس ُک ِّل َخ ِطيئَة» محبّت و دلباختگى به دنیا ،سرچشمه هر گناهى است (مکارم شیرازی:1810 ،
الدنْيا َرأ ُ
 .)418/4بدین ترتیب حاصل این خطبه ترغیب مردم به زهد و بىمیلى به دنیا و پرهیز دادن آنها از
آلودگى به تباهیهاى آن است .امام(ع) دستور فرموده که به دنیا مانند زاهدان یعنى کسانى که رغبت خود
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را از آن باز داشته و روى از آن گردانیدهاند بنگرند و تذکّر مىفرماید که مردم باید دنیا را رها کنند و آن را
ناچیز شمارند ،مگر براى رفع ضرورت که باید به مقدار ضرورى اکتفا کنند( .ابن میثم)81 :1815 ،
 -1بیارزش بودن دنیا
امام علی(ع) در مورد دنیا میفرماید« :دار هانت على ربّها» سرایی که نزد پروردگارش بیارزش است
(خطبه )118/پس حاللش را به حرام و خیرش را به شر و زندگانیش را به مرگ و شیرینیاش را به تلخی
درآمیخته؛ و در ادامه میفرمایدَ « :خ ْي ُرَها َزِهي ٌد َو َش ُّرَها َعتِي ٌد» خیرش ناچیز و شرش فراهم است(همان) .امام
الرحيل َعن ِ
علی(ع) در جایی دیگر میفرماید« :فَأَ ْزِمعوا ِع َ ِ
وال َو اليَ ْغلِبَ نَّ ُک ْم
الز ُ
هذ ِه ال ّدا ِر ال َْم ْق ُدوِر َعلى اَ ْهلِها َّ
ُ
باداهلل َّ َ ْ
َن َعلَْي ُک ْم فِيها اْل ََم ُد» عزم خود را برای کوچ کردن از این سرای که برای اهلش نابودی
فيها االَ َم ُل َواليَطُول َّ

مقدر گشته ،جزم کنید ،مبادا آرزو در دنیا بر شما چیره شود و زمان زیستن در آن برایتان بلند جلوه کند
(خطبه .)52/انسانها چه بخواهند و چه نخواهند باید از دنیا کوچ کنند .معنای تصمیم به کوچ کردن از این
دنیا ،رفتن به آغوش مرگ و شتافتن به پایان زندگی نیست (جعفری .)103 :1811 ،بلکه به معنى ترک
دلبستگى و وابستگى به زرقوبرق دنیاست ،یا به تعبیر دیگر مقصود آن است که دنیا را آنچنانکه هست
بشناسیم و بهکارگیریم ،نه آنچه پندارها و خیاالت واهى و غفلت و غرور و هوى و هوسها ما را بهسوی
آن دعوت مىکند (مکارم شیرازی .)510/2 :1810 ،پس آگاهانه کوچ کنید و از فرصت گرانبهایی که در
دست دارید بهره بگیریدو با اندوختن کولهبارى از معارف الهى و فضائل اخالقى و اعمال صالح سربلند و
پرافتخار این مسیر را طى کنید و به زندگى سعادتبخش جاویدان بپیوندید (همان) .در جایی دیگر نیز
میفرماید« :أَالَ و ِهی اَلْمتصدِّيه اَلْعنو ُن و اَل ِ
ِ
ود َو
ود اَ َّ
لص ُد ُ
ود َو اَل َْعنُ ُ
ود اَلْ َکنُ ُ
ْج ُح ُ
ْح ُرو ُن َو اَل َْمائنَهُ اَلْ َخئُو ُن َو اَل َ
ْجام َحهُ اَل َ
َ َ َُ َ َُ َُ َ َ
ود» (خطبه )111/دنیا چونان چارپایی است سرکش و گریزپا ،اسبی است چموش و نافرمان،
ود اَل َْميُ ُ
ْحيُ ُ
اَل َ
دروغگویی است خیانتکار ،حقنشناسی است ناسپاس ،ستمگری است بیراهه رو ...؛ بنابراین دنیا سرایی
بیارزش و کوتاه زمان است که نباید بهعنوان سرایی پایدار لحاظش کرد.
 -1عبرتگرایی
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِّص ِة» (خطبه )121/مگر نه
س قَ ْد ظَ َعنُوا َج ِميعا َع ْن هذه الدُّنْ يَا الدَّنيَّةَ ،وال َْعاجلَة ال ُْمنَ غ َ
امام علی(ع) میفرماید« :أَل َْي َ
ِ
َّ
ين يَأ ُْملُو َن
آن است که همه آنان از این دنیای بیارزش و زندگانی گذرا و ناگوار کوچ کردهاند؟ «أ ََما َرأَيْ تُ ُم الذ َ
بَِعيداَ ......والَ ِم ْن َسيِّئَ ٍة يَ ْستَ ْعتِبُو َن» (خطبه )182/مگر ندیدهاید کسانی را که گرفتار آرزوهای بلند بودند،
خانههای محکم میساختند و مال فراوان میاندوختند ،چگونه خانههایشان گور و اندوختههایشان نابود شد
و اموالشان از آن وارثان گردید و زنانشان را دیگری به همسری گرفتند ،نه میتوانند نیکیهایشان را
ِ
ِ ِ
اد اللَّ ِه إِ َّن َّ
ين
بیفزایند و نه از بدیهایشان عذر بخواهند؛ و در جایی دیگر میفرماید« :عبَ َ
الد ْه َر يَ ْج ِري بالْبَاق َ
ِِ ِ
ين» (خطبه )151/بندگان خدا! روزگار همانگونه که بر پیشینیان گذشت بر بقیه نیز میگذرد.
َك َج ْريِه بال َْماض َ
امام(ع) به پند و اندرز شنوندگان مىپردازدو رفتار روزگار را با گذشتگان به آنها گوشزد مىکند تا به توجّه
به اینکه آنها نیز مانند گذشتگان و ملحق به آنهایند از گمراهى بازگردند و براى زندگى پس از مرگ
کار کنند ،سپس به احوال روزگار و سپرى شدن ایّام آن اشاره مىکند که هر چه از آن مىگذرد دیگر باز
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نمىگردد و اینکه هر دورانى را اهلى و بهرهای از دنیاست که وجود آن در گرو وجود همان دوران است و
با سپرى شدن آن از میان مىرود و براى همیشه پایدار و باقى نمىماند (ابنمیثم)411 :1815 ،؛ و در
ِ
ِ
ِ ِ
ين» (خطبه .)133/امام علی(ع) میفرماید:
جایی دیگر میفرماید« :فَ َک َفى َواعظا ب َم ْوتَى  ...أُنْ ِزلُوا ف َيها غَْي َر نَا ِزل َ
بهترین واعظ و اندرزدهنده براى شما مردگانى هستند که با چشم خود آنها را مىبینید که آنها را
بهسوی قبرهایشان مىبرند بیآنکه اختیارى از خود داشته باشند و در میان قبر میگذارند بیآنکه بخواهند.
همه چیز در یک لحظه تمام مى شود و بهقدری از دنیا فاصله مىگیرند که گویى هرگز در آن نمىزیستند
و چنان به آخرت نزدیک میشوند که گویى از ازل در آنجا میزیستند (مکارم شیرازی.)210/1 :1810 ،
امام علی(ع) به فرزندشان امام حسن(ع) مینویسند« :به آرزوی خود نخواهی رسید .لحظهای بعد از
فرارسیدن اجل ،زنده نخواهی ماند .سرنوشت تو ،جدا از سرگذشت پیشینیان نیست» (نامه .)81/همچنین
در جایی دیگر میفرمایند :آیا نشانههایی که از گذشتگان بهجای مانده ،شما را از دوستی دنیا بازنمیدارد؟
و اگر خردمندید مرگِ پدرانتان که در گذشتهاند ،جای بینایی و پندگرفتن ندارد (خطبه .)11/این بیانات امام
علی(ع) هشدارى است بر اینکه بنگرند و پنـد گیرند که گذشتگـان باز نمىگردند و بازمانـدگان باقى
نمىمانند ،زیرا همین امر مایه عبرت بسیار است و نیز تذکّرى است بر اینکه از اختالفى که در احوال
مردم دنیا مشاهده مىکنند و حاالت گوناگون و متنّوعى را که در مردم میبینند ،مىتوانند دریابند که دنیا
در هر حالى که باشد پایدار نیست و شایستگى دوام و بقا را ندارد و این مردم دنیا هستند که یکى مرده و
دیگرى بر او میگرید ،به یکى تسلیت داده مىشود ،دیگرى بر روى زمین افتاده و دچار بیماریها و
دردهاست دیگرى به عیادت او مىرود و اندوه او را دارد و دیگرى در حال جان دادن و احتضار است و
آنکه از همه اینها سالمت مانده است در تکاپوى دنیاست بیخبر از اینکه مرگ در پشت سر اوست و او
را دنبال مىکند (ابن میثم )3 :1815 ،بنابراین اندیشه کردن در ارتباط با پایان زندگی این جهانی میتواند
نشانهای از پند گرفتن و عبرت نگری از سرگذشت گذشتگان باشد.
 -3انجام اعمال حکیمانه
بهترین محرّک آدمی برای انجام دادن کارهای نیک و پسندیده ،یاد مرگ است .امام علی(ع) بارها به
رابطه میان یاد مرگ و انجام دادن اعمال صالح اشاره کرده است ،ازجمله در خطبه  11نهجالبالغه
میفرماید« :خدا رحمت کند آنکس را که پیش از فرا رسیدن مرگ ،خویش را آماده کند و از اعمال نیک،
توشهای برای آخرت برگیرد» .هر مسافرى وسایل و ابزارى باید با خود بردارد که نیازهاى او را در تمام
مسیر راه برطرف سازد ،امام علی(ع) تقوا را بهعنوان وسیله راه براى وفات ذکر کرده است .در مرحله بعد،
شناخت جاده وسیع و روشن و سپس ادامه حرکت ازآن جاده الزم است .به همین دلیل امام(ع) به آنها
هشدار مىدهد که فرصت را غنیمت شمرند و لحظهلحظهها را ارج نهند و قبل از آنکه اجل گریبان آنها
را بگیرد ،بر آن پیشى گیرند .سرانجام به مسئله زاد و توشه این راه اشاره مىفرماید که همان اعمال صالح
است .باید در چند روز عمر که فرصتى در دست است ،آن را فراهم سازند (مکارم شیرازی.)283/8 :1810 ،
ع إِلَی الْ َخ ِ
يرات» آنکس که منتظر مرگ باشد ،بهسوی اعمال
الم ْو َ
سار َ
ت َ
ب َ
همچنین نیز فرمودَ « :م ِن ْارتَ َق َ
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نیک شتاب میگیرد (حکمت .)81/کسى که در هر لحظه احتمال مىدهد پرونده حیاتش بسته شود و پنجه
مرگ گلویش را بفشارد ،با سرعت بهسوی کارهاى خیر میدود تا در فرصت باقیمانده کفه عمل صالح
خود را سنگین سازد و این نیاز به صبر و استقامت فراوان دارد (مکارم شیرازی .)55 :1810 ،امام علی(ع)
أعم ِ
ِ
االيام َ ِ
الک ُم» (آمدی .)120/2 :1811 ،روزگار دفترچه
أح َس َن َ ْ
نیز میفرمایدَ « :
صحائف آجالک ُم ف َخلدِّوها َ
سررسید عمرهای شماست ،پس با درج بهترین کارهایتان آن را جاویدان کنید .بنابراین ،یکی از آثار مهم
ایمان و اعتقاد به مرگ و زندگی پس از آن ،در چگونگی انجام عمل آشکار میشود ،بدینگونه که انسان
انگیزه مییابد عمل صالح و خالص انجام دهد.
 -1مراقبه و محاسبه کردار
ک لِنَ ِ
ِ
ک فَاِ َّن غَ َيرها
فس َ
فس َ
امام علی(ع) تأکید فراوانی بر مراقبه و محاسبه اعمال داشته و میفرماید«:فَحاسب نَ َ
ِ
سيب غَ َيرک» (خطبه .)222/پیش از آنکه زندگى تو پایان گیرد و به برزخ و قیامت برسى و
س لَها َح ٌ
من االن ُف َ
فرشتگان الهى حسابرس تو باشند خودت در اینجا بهحساب خویش رسیدگى کن تا اگر خطایى از تو
سرزده است جبران کنى و اگر کار نیکى داشتهاى خدا را شکر نمایى .هرگز الزم نیست در اعمال کوچک
و بزرگ دیگران دقیق شوى و به حسابرسى آنها بپردازى و از خود غافل گردى چراکه آنها براى خود
حسابرسى دارند (مکارم شیرازی .)843/3 :1810 ،پس اى انسان خویشتن را دریاب و هماکنون حساب کار
خود را بکن زیرا نفسى که در این جهان صاحبش آن را مورد محاسبه قرار ندهد ،در قیامت خداوند متعال
که سریعترین حسابگران است بهحساب آن خواهد رسید ،در حقیقت این فرمایش اخیر امام جملهاى است
تهدیدآمیز ،براى کسانى که در دنیا از حساب کردن نفس خود غفلت مىکنند (ابنمیثم)221 :1815 ،؛ و
درباره چگونگی محاسبه می فرماید :هنگامیکه انسان روز را به پایان می برد ،به خود مراجعه و به نفس
خویش خطاب می کند :امروز گذشت و بار دیگر باز نخواهد گشت و خداوند درباره آن از تو خواهد پرسید
که در چه راهی گذراندی و در آن روز چه کردی؟ آیا خدا را یاد و ستایش کردی؟ آیا حق برادر ایمانی را
ادا کردی؟ آیا اندوه او را برطرف ساختی؟ آیا در غیاب او زن و فرزندش را نگهداری کردی؟ آیا پس از
مرگ از بازماندگانش محافظت نمودی؟ آیا مانع غیبت برادر دینی گشتی؟ بدین شکل ،آنچه را از او
سرزده ،به یاد آورد؛ پس اگر از او کار نیک سر زده ،خدای را به خاطر توفیقی که به او داده سپاس گوید و
اگر گناهی انجام داده یا در کار خویش کوتاهی کرده ،از خدای بزرگ درخواست آمرزش کند و تصمیم
بگیرد که دیگربار انجام ندهد (مجلسی11/10 :1404 ،؛ حرعاملی )13/11 :1401 ،آشکار است که اینگونه
مراقبه و محاسبه نصیب کسی میشود که در هر شبانهروز ،مدتی را در اندیشه مرگ باشد .این امر خود
می تواند به اصالح نفس انسان منجر شود و خوشبختی دنیا و آخرت را بهدنبال داشته باشد .علی(ع) می
ِ
الح َّ
س» نتیجه حساب کشیدن از نفس ،اصالح آن است (آمدی:1811 ،
مرَة ْ
الم َ
حاسبةَ اص ُ
فرماید« :ثَ َ
النف ْ
.)812/1
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 -10تحمل مصیبتها
یاد مرگ سبب می شود ارزش واقعی دنیا بر انسان آشکار شود و بدین ترتیب ،از توجه زیاد خود به دنیا و
امور دنیایی بکاهد .چنین فردی ،در برابر سختیها و مصیبتهای زندگی استقامت بیشتری از خود نشان
می دهد و کاستیها و کمبودهای مادی را بهراحتی تحمل می کند .امام علی(ع) دراینباره می فرماید:
ِ
«ا َکثْ ِ
وت و يو ْم ِ
ِ
ْم ال َْم ِ
صائب» زیاد به یاد
عزَّو َّ
کم م ِن ال ْقبُ ُور َو قيِامک ُم بيَن ي َد ِی اهلل َ
کر ْ
روا ذ ْ
ُ
جل ُته َّو ْن علَيَک ُ
خرُوج ُ
الم ْ َ َ ُ
مرگ و بیرون شدنتان از قبرها و قرار گرفتن خودتان در پیشگاه خداوند باشید تا بر شما تحمل مصیبت و
وت
الم َ
گرفتاری آسان شود (حرانی104 :1404 ،؛ شیخ صدوق )111 :1408 ،همچنین می فرمایدَ « :م ْن َ
ص َّوَر َ
ين َعينَ ِيه ها َن أ َْم ُر الدُّنيا َعلَيه» ِ (آمدی )820 :1811 ،هر که مرگ را میان دو چشمش مجسم سازد ،کار
بَ َ
جهان بر وی آسان می شود .امام علی(ع) در حکمت  418نیز می فرماید :هنگام مصیبت باید یا چون آزاد
مردان شکیبایی نمود و یا چون ابلهان فراموش کرد .براى تخفیف آالم و دردهاى مصائب ،انسان دو راه
در پیش دارد؛ راهى را عاقالن برمیگزینند و راه دیگر را جاهالن .افراد عاقل در برابر مصائب شکیبایى
پیشه مىکنند ،جزعوفزع به خود راه نمىدهند و مىدانند زندگى دنیا بههرحال ،آمیخته با درد و رنجهاست
که بسیارى از آنها اجتنابناپذیر است و همگان گرفتار آن مىشوند ،خواه یک فرد ضعیف باشد یا رئیس
نیرومند یک کشور و فرمانده یک لشکر .این شکیبایى سبب مىشود که آنها زبان به ناشکرى نگشایند و
از خداوند شکایت نکنند و در عمل نیز جزعوفزع ننمایند؛ بلکه خدا را شکر گویند و مصیبت را آزمون الهى
یا جبران خطاها و یا مقدمه نعمتى بدانند .آنها اجر و پاداش صابران را خواهند داشت که قرآن مجید از
ِ
ِ
وع َو نَ ْقص ِم َن االْ ْم َو ِال َو االْن ُف ِ
س َو
ْج ِ
آنها باعظمت یاد کرده ،مىفرمایدَ ﴿ :ولَنَْب لُ َونَّ ُك ْم بِ َش ْىء م َن الْ َخ ْوف َو ال ُ

َّ ِ
هلل و إِنَّا إِل َْي ِه ر ِ
ِ
ِ
ِ
ات و بَ ِّش ِر َّ ِ
ات ِم ْن َربِّ ِه ْم
صلَ َو ٌ
اجعُو َن * أ ُْولَئِ َ
ك َعلَْي ِه ْم َ
ين إِذَا أ َ
َ
َصابَ ْت ُه ْم ُمصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا َ
الث ََّم َر َ
ين * الذ َ
الصاب ِر َ
ك ُه ُم ال ُْم ْهتَ ُدو َن﴾ اما جاهالن ،این راه روشن و پرافتخار را رها کرده براى فراموش کردن
َو َر ْح َمةٌ َو أ ُْولَئِ َ

مصائب ،خود را به غفلت و بیخبرى مىزنند و به سرگرمیهای ناسالم و لهو و لعب مىپردازند؛ نه اجر
صابران را دارند و نه افتخارات آنها را .روشن است که منظور امام(ع) این نیست که یکى از این دو راه را
انتخاب کنید؛ بلکه منظور این است که اگر راه اوّل را نپذیرفتید به راه دوم خواهید افتاد که رهبر شما در
این راه ،شیطان و هواى نفس است .البته بعضى از جاهالن راه سومى انتخاب مىکنند؛ آنقدر جزعوفزع و
بىتابى مىکنند و سخنان ناموزون مىگویند تا خسته شوند و با گذشت زمان بهتدریج فشار مصیبت کاسته
شود؛ این راه نیز راه عاقالن و افراد باایمان نیست (مکارم شیرازی)1810 ،؛ و در جایی دیگر میفرماید:
سختیهای روزگار را تحمل کن وگرنه هرگز خشنود نخواهی شد (حکمت .)218/امام علی(ع) برای تسلی
دادن اشعث بن قیس از مرگ فرزندش میفرماید :اگر صبر نمایی تقدیر الهی بر تو جاری شود و تو را
پاداش دهند (حکمت .)211/پس شکیبایی به مقدار گرفتاری و مصیبت میرسد .کسی که هنگام مصیبت
دست بر پا کوبد عملش تباه میگردد (حکمت.)144/
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 .3نتیجهگیری
مرگ قابلتأملترین مسئله انسانها در طول تاریخ بشر بوده که ذهن وی را در هر زمان و مکانی به خود
مشغول ساخته است .نوع نگاه آدمی به مرگ تأثیر بسیار ژرف در سبک و نحوه زندگی وی بر جای
میگذارد .یقیناً بعد از قرآ ن یکی از بهترین منابعی که در باب مرگ و آثار آن مورد استناد قرار میگیرد
الم ْرِء ُخطاهُ إلی
س َ
نهجالبالغه است .امام علی(ع)حیات و مرگ را در یک تاروپود میبیند و میفرماید« :نَ َف ُ
أجله» (حکمت )14/دم و بازدم آدمی گامی است که او بهسوی مرگ برمیدارد .پس تفکر در باب مرگ،
َ
نفسهای حیات دنیوی را برای انسان لذتبخش و قیمتی میسازد؛ زیرا که این همان حیاتی است که
خشنودی خداوند در آن موج میزند.
براساس سخنان امام علی(ع) در نهجالبالغه ،مرگاندیشی آثار فراوانی خواهد داشت که بهطورکلی
میتوان آن را به ابعاد فردی و اجتماعی طبقهبندی کرد .ازاینرو اندیشیدن به موضوع مرگ در بعد فردی
آثاری نظیر :آخرتگرایی ،معناداری زندگی و سامان یافتن زندگی ،آمادگی برای سفر آخرت ،پرهیز از
دنیاطلبی ،بیارزش بودن دنیا ،عبرتگرایی ،انجام اعمال حکیمانه ،مراقبه و محاسبه کردار و تحمل
مصیبتها را در بر خواهد داشت .در بعد اجتماعی نیز مرگاندیشی کارکردهایی نظیر :تغییر نگرش،
واقعنگری ،اخالق اجتماعی ،حقوقگرایی و عدالتطلبی را دربرمیگیرد .در مجموع تأمل و تفکر در باب
مرگ ،زندگی انسان را هدفمند کرده و با ساماندهی زندگی انسانها ،فهم ارزش حیات را در آنها تقویت
کرده و با پرهیز از دنیاطلبی و عبرتگرایی ،آخرتگرایی و عافیتطلبی را در آنها زنده کرده و نهایتاً
انسانها را آماده برای سفر آخرت میکند.

آثار فردی و اجتماعی مرگاندیشی از دیدگاه نهجالبالغه
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