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چکیده
مرگ از ديدگاه مولوی ،به معنی «قطع و پايان زندگی» نیست ،بلكه «تولّد» و «آغاز زندگی جاودانه» ديگری است .در انديشه مولوی،
«مواجهه مرگ با انسان»« ،متناسب با شیوه زندگی» و «رويارويی و مواجهه انسان با مرگ» نیز «متناسب با شیوه زندگی» اوست.
ديدگاههای مولوی در اين زمینه ،در چارچوب «نظريه فراطبیعت گرايان» قرار میگیرد؛ زيرا وی ،عامل اصلی معناداری زندگی را عشق به
خداوند و سیر و حرکت به سوی او و مرگ را جزو اصلی زندگی و عامل پیوند و تكامل روح میداند .اما از ديدگاه هايدگر ،مرگ،
نوعی «انتخاب اجباری» و «هراسناک» و «امكان قطعی و درونی هستی» خود انسان است که «نقطه پايانی» بر زندگی اوست؛ انسان ،تنها
با مرگ است که «هستی غیر اصیلش» به «ساحت اصیل» در میآيد و مرگ ،حدّ پايان زندگی اوست .وی بر اين عقیده است که مرگ
واقعهای نیست که در آينده اتفاق بیفتد ،بلكه «ساختاری بنیادی» و «جدايی ناپذير» از «درـ جهان ـ بودن» ماست .ازاين رو ،رويارويی
انسان با مرگ و پذيرش صادقانه آن ،کلید «خودمختاری» ،و «تمرکز» و به تعبیری؛ «زندگی اصیل» است .ديدگاههای هايدگر درباره مرگ
و نسبت آن با معنای زندگی در چارچوب نظريه «طبیعت گرايان» قرار میگیرد؛ زيرا وی برخالف مولوی ،فراطبیعت (خداباوری يا روح
محوری) را از مؤلّفههای معناداری زندگی نمیداند ،بلكه بدون استناد به مسأله خدا و روح ،به تحلیل معناداری زندگی يا بیمعنايی آن و
تأثیر مرگ بر اين معنی میپردازد.
واژههای کلیدی
مرگ ،معنای زندگی ،مولوی ،هايدگر ،عرفان اسالمی ،فلسفه غرب.
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مقدمه

روح میداند .اما هايدگر ،فراطبیعت (خداباوری يا روح

انديشیدن به مرگ و معنای زندگی و پرسش از رابطه میان

محوری) را از مؤلّفههای معناداری زندگی نمیداند ،بلكه بدون

آندو ،همواره همزاد آدمی در بستر تاريخ تفكّر بشری بوده

استناد به مسأله خدا و روح ،به تحلیل اصالت و معناداری

است .اين پرسش که امروزه از دغدغههای مطرح و اساسی

زندگی و تأثیر مرگ بر آن میپردازد .بنابراين ،شايد بتوان

انسان معاصر به شمار میآيد ،بیشتر در نظريه ها و نوشته های

گفت :نظريه هايدگر ،ـالبته نه با انكارـ بلكه به دلیل ناديده

فیلسوفان غربی ،مورد بررسی ،تحلیل و کنكاش قرار گرفته

گرفتن مسأله خدا و روح ،در چارچوب ديدگاه طبیعت گرايان

است .ديدگاه انديشمندان غربی در اين زمینه ،به طور کلّی ،به

قرار میگیرد.

دو دسته تقسیم میشود :الف -ديدگاه طبیعت گرايان :نظريه

اهمیّت و ضرورت انجام اين پژوهش ،بیشتر از آن جهت

پردازان اين گروه عقیده دارند که زندگی ،حتّی بدون خدا يا

است که موضوع مرگ و معنی زندگی يكی از چالشهای

روح میتواند معنادار باشد و اين که گونههای خاصی از

جدّی فكری انسان ،بويژه انسان معاصر است .با توجه به

زندگی در عالمی صرفاً مادی میتواند برای معناداری کافی

اهمیّت چنین موضوعی ،کوشش شده است تا به بررسی

باشد (متز.)9388: 32،

تطبیقی دو نگرش متفاوت و تأثیرگذار در انديشه جهانی با

ب -ديدگاه فراطبیعت گرايان :اين گروه ،معنی زندگی و به

محوريّت مولوی و هايدگر پرداخته شود؛ ضمن اينكه ،تاکنون

تعبیری؛ «هدف» و «ارزشمندی زندگی» را در پیوند با قلمروی

پژوهشی جامع و تطبیقی بر اساس يافتههای نوين با محوريّت

روحانی (خدا يا روح) میدانند و مالک معناداری يا بی معنايی

اين دو شخصیّت در اين زمینه خاص ،انجام نشده است .هدف

زندگی را در میزان اين پیوند يا بُريدگی و دوری از آن تفسیر

اساسی اين پژوهش ،آن است که به بررسی تطبیقی مبانی

میکنند (همان.)21-98:

فكری موالنا و هايدگر در باره مرگ و معنی زندگی و بیان

به تعبیری میتوان گفت :طرح مسأله معنای زندگی به دلیل

جنبههای مشترک و متفاوت ديدگاههای آندو در اين باره

ختم زندگی به مرگ است و «اعتراض انسان به مرگ» ،در

بپردازد .در اين پژوهش ،تالش شده است تا با طرح

واقع «اعتراض به معنای زندگی» است .بسیاری از متفكّران،

ديدگاههای دو انديشمند ممتاز و تأثیرگذار در ساحت شرق و

بويژه متفكّران معاصر ،مرگ را «معضل معنای زندگی» میدانند.

غرب ،کنكاشی نوين درباره يكی از بنیادیترين نیازها و

پرسش از چگونگی ارتباط ،ماهیّت و حقیقت آن دو در میان

پرسشهای بشر امروزی انجام گیرد .از اين رو ،پرسشهای

همگان مطرح است و هر کسی به فراخور اعتقادات و مبانی

اساسی اين تحقیق ،عبارتند از:

فكری خود ،پاسخهای گوناگونی نیز بدان داده است.
موالنا جالل الدين رومی (172-106ه-ق) و مارتین هايدگر
(9171-9881م) در شمار انديشمندانی هستند که موضوع
«مرگ و معنای زندگی» را به گونهای برجسته در آثارشان بیان
نمودهاند .ديدگاههای مولوی در اين زمینه در چارچوب «نظريه
فراطبیعت» قرار میگیرد؛ زيرا مولوی عامل اصلی معنا داری
زندگی را عشق به خداوند و سیر و حرکت به سمت او
دانسته ،مرگ را جزو اصلی زندگی و عامل پیوند و تكامل

.9مؤلّفههای اساسی معناداری زندگی از ديدگاه هايدگر و
مولوی کدامند؟
.2شیوه پرداختن مولوی و هايدگر به مسأله مرگ و معنای
زندگی و رابطه میان آن دو چگونه است؟
.3تفاوتها و تشابههای ديدگاه ايشان درباره ماهیّت مرگ و
معنی زندگی و رابطه میان آن دو چیست؟
.6مالکها و معیارهای تفكیک مرگ و زندگی معنا دار از
مرگ و زندگی پوچ و بی معنا چگونه است؟
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.5آيا از ديدگاه ايشان مرگ ،زندگی را پوچ و بی معنا

ديدگاه ايشان ،نوع نگاه افراد به مرگ بر نوع زندگی آنها تأثیر

میگرداند؟ يا موجب معنا بخشی به زندگی میشود؟ يا اينكه

میگذارد و «نوع زندگی» هر فرد در «مواجهه وی با مرگ»

هیچ ارتباطی بین مرگ و معنا (ايجابی يا سلبی) وجود ندارد؟

تأثیر میگذارد.

.1ديدگاههای ايشان در باره مرگ و معنی زندگی در

در زير به نقد و تحلیل تطبیقی شاخصهای مشترک و

چارچوب کدامیک از مكتب ها و نظريه های امروزی قرار

متمايز ديدگاه های آندو در اين زمینه پرداخته میشود.

میگیرد؟

 .1-2مرگ آگاهی و معنی زندگی

در باب پیشینه اين پژوهش الزم است گفته شود :تا کنون

«مرگ انديشی» و«مرگ آگاهی» در برابر «غفلت از مرگ» قرار

پژوهشی مستقل با اين عنوان صورت نگرفته است ،اما برخی

دارد .مرگ انديشی ،همچنانكه میتواند موجب پیامدهای منفی

از پژوهشگران به صورت پراکنده به برخی از زوايای اين

همچون :رکود و سكون ،پوچی ،نومیدی و افسردگی شود،

موضوع پرداختهاند که در اين بخش ،برای پرهیز از اطاله

میتواند سبب اصالح نگرش و رفتار آدمی و ژرف انديشی

سخن ،تنها به ذکر ايجازگونه پژوهشهای شاخص و صورت

وی در زندگی و ارزشهای آن گردد .در حقیقت ،شیوه

گرفته اشاره میشود (ایونز9317،؛ اکرمی9382،؛ ذاکر9382،؛

نگرش به مرگ است که تعیین میکند؛ بايد از آن گريخت و

کراوس9386 ،؛ همدانی9387،؛ علمی9387،؛ علمی9388،؛

رنج آن را به فراموشی سپرد يا به آن انديشید و با آن مواجه

کمپانی9381،؛

شد و به سوی آن رفت و آن را آگاهانه پذيرفت .اگر مرگ را

موسوی9381،؛ سوتر9381،؛ قیصر9381،؛ آزاده9310،؛

به معنی «نیستی» و «مرگ مطلق و پايان محض» بدانیم،

حسینی9319 ،؛ فدايیمهربانی .)9319،روش انجام اين

پیامدهايی همچون :نومیدی ،پوچی ،ترس و ...را به دنبال دارد؛

پژوهش ،توصیفی -تحلیلی و بر اساس مبانی فلسفه تطبیقی

اما اگر آن را به عنوان پل عبور ،رهیدن از قفس ،وصول به

است و در تدوين آن تالش شده است که آثار برجسته هايدگر

جاودانگی ،تكامل ،تولّد دوباره و آغاز يک مرحله نوين از

و مولوی ،مالک پژوهش قرار گیرد .مثنوی معنوی و شرحهای

حیات و ...بدانیم ،سبب مثبت انديشی نسبت به زندگی و معنا

معروف آن و نیز کلیّات شمس معیار اساسی مولوی پژوهی

بخشی به آن میشود .در واقع ،اين نحوه نگرش به مرگ است

قرار گرفته است و از آثار هايدگر ،بیشتر از آثار ترجمه شده

که شیوه زندگی فرد را اصیل و معنادار يا غیر اصیل و بی معنا

وی به زبان فارسی ،بويژه کتاب «هستی و زمان» و از ترجمه

میگرداند.

ايگلتون9388،؛

متز9388،؛احمدی9388،؛

آن به زبان انگلیسی استفاده شده است.

مولوی به هنگام گفت و گو درباب مرگ انديشی ،ابتدا

.2پردازش تحلیلی موضوع

نقطه مقابل آن؛ يعنی «غفلت» را مطرح می کند .برای مثال ،وی

«مرگ» و «مرگ انديشی» و «تأثیر آن بر معنی زندگی» يا «تأثیر

در مثنوی از زبان پیامبر (ص) که برای دفن يكی از يارانش به

متقابل» آندو بر يكديگر از رويكردها و شاخصهای اساسی

گورستان رفته بود ،طرح غفلت آگاهانه و مدبّرانه (غفلت

انديشه مولوی و هايدگر در تفسیر اين دو پديده است؛ آندو

ممدوح) از مرگ را ـ که از ذاتیات اين عالم است ـ «ستون» و

با رويكردی مرگ انديشانه به زندگی مینگرند و زندگی را با

«مايه آرامش زندگی انسانی» میداند:

عطف توجّه به مرگ و مرگ را از دريچه زندگی مینگرند .به

اُستُنِ اين عالم ای جان غفلت است

عبارت ديگر ،از منظر آنها ،اين دو هم بر همديگر تأثیر

هوشیاری اين جهان را آفت است ()2017:9

میگذارند و از هم متأثّر میشوند .به تعبیری میتوان گفت :از
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او در دفتر چهارم و در «قصه موری بر کاغذی میرفت»...

قوم سبأ نیز در مثنوی ،نماد گروهی هستند که پیش از

نیز غفلت و غافالن را مايه «قوام هستی» دانسته است؛ زيرا

آشنايی با دعوت پیامبران (ع) ،از ياد مرگ و مرگ انديشی

وجود آنان به مانند کوههای برفی است که مانع سوختن

غافل بودهاند و اکنون که برخی پیامبران الهی ،ايشان را به

حجاب خردمندان و عارفان میشوند (زمانی:)9063:9381،

يكتاپرستی و تأمّل درباره مرگ فرا خواندهاند ،زبان به شكايت

غـافــالن را کوههــای بــرف دان

گشوده و نسبت به وضعیّت کنونی خود معترضند؛ زيرا از

تا نسوزد پردههای عاقالن ()3762:6

ديدگاه آنان ،مرگ انديشی که تا پیش از اين ،از آن غافل

در همین دفتر (مشورت کردن فرعون ،آسیه را در ايمان

بودهاند ،اکنون سبب ناراحتی ،اندوه و مايه کاستن آرامش و

آوردن به موسی (ع) ،غفلت هوشمندانه را در زندگی ،حكمت

سلب امنیّت روانی آنان شده است:

و نعمت دانسته است :زيرا آدمی به واسطه آن ،شكستها،

قوم گفتند ار شما سعــدِ خوديد

نعمتها ،محرومیتها و مصیبتهای زندگی را فراموش

نحسِ مايید و ضِديد و مُرتَديد

میکند و با امید و تالش بیشتری به زندگی مینگرد:

جان ما فارغ بُـد از انـديشـه ها

غافلی هم حكمت است و نعمت است

در غم افگنديد مــا را و عنــا

تا نپَرَد زود سرمايه زدست (همان)2101:

ذوقِ جمعیّت کـه بـود و اتفـاق

در برابر اين غفلت مثبت ،در قصه «امتحان پادشاه به آندو

شد زفال زشتتان صـد افتــراق

غالم که نو خريده بود» به نكوهش غافالنی (غفلت مذموم)

طــوطـی نُقـلِ شـكر بوديـم ما

پرداخته است که از حقیقت مرگ و سرانجام رذيلتهای

مرغِ مرگ انديش گشتیم ازشما

خويش در زندگی غافل بوده ،به رذيلت عیبجويی از يكديگر

هر کجا افسانه غم گُستری است

میپردازند:

هر کجــا آوازه مسنكرَری است

هرکسی گر عیـبِ خـود ديدی زپیش

هرکجا اندر جهان فالِ بَذی است

کی بُدی فارغ خود از اصالحِ خويش؟

هر کجا مَسخی ،نكالی ،مأخَذی است

غافلنـد ايـن خلـق از خـود ای پـدر

در مثـالِ قصّـه و فـالِ شمـاست

الجرم گوينـد عیـبِ همـدگر ()882-889:2

در غم انگیزی شما را مُشتهاست ()2156- 2168:3

در دفتر پنجم مثنوی نیز (حكايت قصد شاه به کشتن امر او

مولوی در همین قصه ،چنین ديدگاهی را نمیپذيرد و آن را

و شفاعت کردن اياز پیش تخت سلطان که العفوأولی) چنین

حاصل کردار زشت ،توهّم در زندگی و غفلت از نقش پیامبران

مضمونی را همراه با تعبیر «نسیان» آورده است و بر اين عقیده

از سوی آن قوم دانسته و پیامبران الهی را هاديان و آگاه

است که غفلت از زندگی و مرگ ،سبب گمراهی و گناه

کنندگان بشر از پلیدی و گمراهی دانسته است:

میشود؛ آيه شريفه «رَبَنَا الَ تُؤاخِذنا( )...بقره )281/گواه آن

انبیا گفتند :فالِ زشت و بد

است که فراموشی و غفلت به اعتباری گناه است:

از میانِ جانتان دارد مَدَد

الَ تَؤاخِذ إِن نَسِینا شد گـواه

چون نبی آگه کننده ست از نهان

که بوَد نسیان به وجهی هم گناه ()6909:5

کاو بديد آنچه نديد اهل جهان (همان2155:و)2110
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در حقیقت ،از نظر مولوی ،غفلت مذموم و گريز از مرگ

اجباری (مرگ زيستی و طبیعی) و مرگ باطنی (دلبستگی به

انديشی ،سبب ناديده گرفتن ارزشهای زندگی و حقیقت

دنیا) .مراد از مرگ اختیاری اين است که آدمی با برنامههای

آفرينش و زمینه پیدايش بسیاری از مشكالت در زندگی انسان

الهی و عرفانی بر خودبینی و انانیت خود چیره آيد و ديو نفس

میشود و براين عقیده است که غفلت ممدوح به معنی :به

را به زنجیر عقل و ايمان درکشد و به تهذيب درون و صفای

فراموشی سپردن محدويّتها ،کاستیها ،امید به زندگی و

باطن رسد .حديث «موتوا قبل أن تموتوا» که پیش از اين ذکر

تالش برای بهتر زيستن است .به عبارت ديگر ،ديدگاه مولوی

شد ،ناظر بدين مرگ است .در اين نگاه ،زندگی به معنی «نفس

در بحث مرگ انديشی بر پايه «مرگ خواستهها و بريدن از

کشیدن و رفتار غريزی کردن» نیست ،بلكه زندگی به معنی

تعلّقات و هوای نفس است .چنین رويكردی را میتوان با

«تولّد دوباره يافتن» است؛ يعنی از حیات تیره نفسانی مردن و

تعبیر« :مرگ ارادی و جهش پیشاپیش» بیان نمود (قراملكی و

در عرصه فضیلتهای اخالقی و روانی تولّد يافتن است .با

همتی .)32:9388،اين رويكرد به معنی ناديده گرفتن ارزش و

چنین تعريفی بسیاری از زندگان مردگانند (زمانی-976:9381،

معنی زندگی و اقدام به خودکشی نیست ،بلكه بیانگر مضمون

:)913

اين حديث شريف «موتوا قبل أن تموتوا» است .در اين عقیده،

ای خُنُک آن را که پیش از مرگ ،مُرد

روح انسانی پیش از مرگ اجباری و طبیعی با گزينش مرگ

يعنی او از اصل اين رَز ،بوی بُرد ()9372:1

اختیاری از خواستهها و تعلّقات مادی و شهوانی منقطع گرديده

چنین مرگی شرط اصلی تكامل انسان و ارتقای به اوج کمال

و ياد خداوند و آخرت ،فراروی او قرار میگیرد:

و جاودانگی معنوی است:

مرگ پیش از مرگ ،امن است ای فتی

زندگی در مُردن و در مِحنت است

اين چنین فرمود ما را مصطفی

آب حیوان ،در درون ظلمت است (همان)6821:

گفـت :مُوتُــوا کُلُّكُـم مِــن قَبــلِ أَن
يَأتِی المَوتُ تَمُوتُوا بِالفِتَن ()2273-2272:6
مرگ آگاهی مولوی همانطور که در «قصه دقوقی و

اما مقصود از مرگ اجباری ،همان «مرگ طبیعی» معروف
است که جبراً بر همگان عارض گردد و از آن هیچ گزير و
گريزی نیست:

کراماتش» آمده است؛ به معنی پیوند انسان با نظام ماوراء

زهد و تقوی را گزيدم دين و کیش

الطبیعه است و هر کسی که پیوند معنوی خود را با جهان برين

زانكه میديدم اجل را پیشِ خويش (همان)669:

معنا بگسلد ،مرده است:

چنین مرگی به معنی فنا و نابودی انسان نیست ،بلكه يكی از

زان سبب کی جمله اجزای منید

مراحل طبیعی و تكاملی انسان است:

جُزو را از کُل چرا بَر می کنید؟

گر ز قرآن ،نقل خواهی ای حَرون

جُزو از کُل قطع شد ،بیكار شد

خوان :جَمیعٌ هُم لَدَينا مُحضَرون

عضو از تن قطع شد ،مُردار شد

مُحضَرون معدوم نَبوَد ،نیک بین

تا نپیوندد به کُل بارِ دگر

تا بقای روحها دانی يقین ()665-666:6

مُرده باشد ،نَبودش از جان ،خبر ()9137-9135:3
مولوی در تبیین مرگ آگاهی ،سه نوع مرگ را برای انسان
مطرح میکند :مرگ اختیاری (عاشقانه و فنای در حق) ،مرگ

و نیز:
مرگ ما هست عروسی ابد
سرّ آن چیست« :هوَ اهللُ احَد» (مولوی)216:9388،
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و حتی يكی از ويژگیها و مختصات «انسان کامل» را مرگ

شیوه هايدگر در تفسیر و تحلیل مرگ انديشی برخاسته از

آگاهی و مواجهه آگاهانه با مرگ میداند؛ زيرا خودی چنین

فهم در جهان بودن دازاين و مهمترين وجه اگزيستانسیال او

انسانی ،کمال يافته است (قیصر:)9381: 313 ،

«هستی ـ معطوف به ـ مرگ» است .از اين رو ،برای تبیین اين

همچنین بادِ اجل با عارفان

وجه اگزيستانسیال ،اصالت يا عدم اصالت دازاين را مطرح

نرم و خوش همچون نسیمِ يُوسِفان

میکند .به عبارت ديگر :مرگ آگاهی يا مرگ گريزی دازاين به

آتش ،ابراهیم را دندان نَزَد

اصالت (خويشتن خويش بودن و به تعبیر ديگر؛ صادقانه

چون گُزيده حق بُوَد چونش گزد؟ ()812-819:9

زيستن) يا عدم اصالت او (غفلت از مرگ ،روز مرّگی و

و نوع سوم مرگ؛ مرگ باطنی است که از آن کسانی است که

همرنگی با ديگران) بستگی دارد.

در ظاهر ،زنده هستند اما در حقیقت به علت شیفتگی و

از ديدگاه هايدگر ،مرگ آگاهی و به تعبیری؛ مرگ انديشی،

دلبستگی به دنیا و رذيلتها و دوری از خداوند ،آنچنان مُهر

مختص «دازاين اصیل» است و چنین زيستنی با اصالت

غفلتی بر دلهايشان زده شده است که گويی مردهاند:

( )authenticityاست و با ساختار وجودی دازاين تناسب

نفس اگرچه زيرک است و خُرده دان

دارد (فدايی مهربان .)291:9319،اين مفهوم از اصالت به معنی؛

قبلهاش دنیاست ،او را مُرده دان ()9151:6

«ريشه داشتن» يا «سنّتی بودن» نیست ،بلكه مقصود؛ خويشتن

از اين رو ،برخی از مردگانِ در گور بر اين زندگانِ به ظاهر،

خويش بودن و به تعبیر ديگر؛ صادقانه زيستن است .از نظر

برتری دارند:

وی ،چنین زندگی اصالت آمیزی که برخاسته از رابطه انسان و

ای بسا در گور خفته خاک وار

هستی است ،با معناست (آزاده .)297:9310،در حقیقت ،سخن

به ز صد احیا به نفع و انتشار ()3099:1

هايدگر در زمینه مرگ آگاهی و ارتباط آن با معنای زندگی ،با

به همین سبب است که مولوی مرگ را محک ،مالک و

تقسیم دازاين به دو گونه اصیل و غیر اصیل تفسیر میشود .از

معیار تعیین ارزش میداند:

ديدگاه هايدگر ،دازاين اصیل به ساختار وجودی خويش آگاه

هر کسی را دعویِ حُسن و نمک

بوده و در مسیر عملی نمودن امكاناتش به منزله موجودی

سنگِ مرگ آمد نمک ها را مِحَک ()9176:6

میرنده گام بر میدارد .مسیری که اين دازاين اصیل بر میدارد

بنابراين ،میتوان گفت که مرگ انديشی مولوی و تأثیر آن

همان زندگی اصیل و با معناست .اين زندگی اصیل و با معنا،

بر معنی زندگی به معنی «بیداری»« ،تالش» و «امید»« ،توجّه به

برخوردار از دو عنصر «خودمختاری» (تفرّد وگريز از سلطه آدم

مسأله جاودانگی» و «درک ناپايداری امور دنیوی» است .از

و خودداری از همرنگی با جماعت) و «تمرکز» (قدرت

سوی ديگر ،از ديدگاه وی ،انسان «حضوری متناهی و رو به

انتخاب و جهت بخشی در کشف میرندگی) است (ر.ک:

مرگ» نیست ،بلكه حضوری است ماورای مرگ و مرگ او،

يانگ.)309- 300:9388،

تكامل و آغازی است برای زيستن جاودانه و رسیدن به معنی

از اين رو ،میتوان دريافت :دازاين اصیل دارای چند

حقیقی که تأثیر مثبتی بر معنی زندگی انسان دارد .همچنانكه

شاخص اساسی است :شاخص نخست؛ ترس آگاهی و پاسخ

انقطاع از خداوند و گرايش به ماسوی اهلل ،سبب هبوط و بی

به ندای وجدانی است که امكانهای او را به بیرون کشیدن از

مهنايی زندگی انسان میشود.

سلطه ديگران و حرکت در مسیر آزمونی هدفمند و جهت دار،
برانگیخته است .مشخصّه دوم اين زندگی ،اين است که در
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مقام عمل ،دارای خودمختاری و تمرکز نیز هست؛ بدين معنی

بیگانگی از هستی است ،بی معناست (آزاده:)222-229:9310،

که سراسر زندگی او اختیار در انتخاب ،انتظار و روياروی با

«در بدو امر «من هستم» اما نه به معنای خودِ خويشم ،بل به

مرگ و تصديق آگاهانه و هدفمندانه آن است .در برابر انديشه

معنای ديگران به شیوه همگنان .در بدو امر من از جانب

«انسان اصیل» از ديدگاه هايدگر ،مولوی قائل به انديشه «انسان

همگنان و همچون همگنان به «خود داده» میشوم .در بدو امر،

کامل» است که پیش از اين ،بیان شد.

دازاين همگنان است و غالباً نیز همگنان میماند .اگر دازاين،

اما ،دازاين غیراصیل (عدم اصالت ،)inauthenticity( :به

جهان را به طور خاص کشف کند و آن را به نزديک آورد ،اگر

اين امكان زندگی خويش پی نبرده و در ديگران منتشر شده

دازاين ،هستی اصیلش را بر خود گشوده دارد ،انكشاف

است .او همواره مرگ را به تأخیر میاندازد و نمیخواهد به

«جهان» و گشودگی دازاين همواره همچون رفع پوشش ها و

خود بقبوالند که مرگ در کمین او نشسته است و روزی بايد

ابهام ها يا همچون در يدن لباسهای تلبیسی که دازاين با

با اين مهمترين واقعیّت زندگی خويش کنار آيد .او هر لحظه

پوشیدن آنها خود را بر خود مسدود میکند؛ متحقّق میگردد»

به مرگ نزديكتر میشود ،ولی هنوز در غفلت است که مرگ،

(هايدگر.)321-328:9387 ،

در نهايت ،مرگ اوس و .چیزی نیست که بتوان آن را با

بنابراين ،میتوان گفت :زندگی دازاين غیر اصیل ،زندگی

ديگری شريک شد يا آن را تقسیم کرد .انسانی که در تمام

است که گريز از مرگ و کتمان آن و به تعبیری؛ غفلت از مرگ

زندگیاش مستحیل در ديگران بوده و همواره بر مبنای سخن

و دچار روزمرّگی شدن از ويژگیهای اساسی آن است و چون

«ديگران» يا «همگنان» تصمیم میگرفته است ،قدرت فهم اين

مرگ در چنین زندگی ،امكان بروز نداشته و هر چیزی که او را

نكته را ندارد که مرگ ديگر نقطهای است که نمیتوان در آن از

به اصالت زندگی فراخوانده است (مثل ندای وجدان و ترس

ديگران مدد گرفت .چنین دازاينی ،مرگ ـ آگاهی نیافته است و

آگاهی) همواره پوشیده و مسكوت مانده است .چنین زندگی،

بنابراين به شیوهای غیر اصیل زندگی میکند (فدايی مهربان،

چندان تأثیری (ايجابی يا سلبی) در معنی زندگی ،انتخاب و

 .)297:9319اين عدم اصالت در حقیقت به معنی؛ وجود

شیوه آن ندارد و دازاينی که بدين سبک زندگی میکند ،تنها

عاريهای داشتن و يا زندگی ديگری را به جای زندگی خود

«فوت» میکند و شايد بتوان گفت برخی از اين ويژگیهای

گرفتن و به تعبیری از «خود بیگانگی» است .عدم اصالت،

دازاين غیر اصیل (روزمرّگی) در اين سخنان مولوی هم يافت

وصف زندگی است که شخص به جای آنكه خود باشد،

میشود :آنجا که مثال دنیا مانند رؤيای شخص خوابیده است

ديگری است ،از خود حقیقی خود ،غريب است ،و شخصیّت

که خیال میکند صحنههای رؤيا واقعی و پايدار است ،اما با

و زندگی ديگری را به جای زندگی خود گرفته است .از نظر

مرگ است که از تیرگی پندار و فريب دنیا و اهل دنیا نجات

هايدگر ،زندگی غیر اصالت آمیز ،نوعی از زندگی است که به

يابد:

جای آنكه شخص ،خود آن را انتخاب کردهباشد ،ديگران آن را

همچنان دنیا که حُلم نايم است

انتخاب کردهاند ،زندگی غفلت آمیز و خلسه آور است .انسان

خفته پندارد که اين خود دايم است

به جای آنكه با دشواری انتخاب ،روبه رو شود ،زمام زندگی

تا برآيد ناگهان ،صبحِ اجل

خود را به دست ديگران داده و به اين ترتیب ،خود را (ظاهراً)

وا رَهَد از ظلمتِ ظنّ و دغل ()3155:6

از شرّ انتخاب آسوده کرده است ...و با خیال راحت زندگی

از اين رو ،در مقايسه ديدگاه مولوی و هايدگر میتوان

میکند .چنین زندگی از نظر هايدگر که ناشی از غفلت و

دريافت که مرگ انديشی در نزد مولوی و تأثیر آن بر معنی
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زندگی به معنی؛ «بیداری ،تالش و امید»« ،توجّه به جاودانگی

طبیعت و ماهیّت مرگ ،دغدغه زا و هراس انگیز است .اين

جهان آخرت» و درک «ناپايداری امور دنیوی» است ،اما مرگ

ترس و اضطراب نزد بیشتر مردمان يافت میشود .حسّ

انديشی در تفكّر هايدگر برخاسته از رابطه انسان با هستی

فناپذيری و پايان يافتن حیات ،شیفتگی و دلبستگی نسبت به

است .اين ارتباط ،با تقسیم دازاين به اصیل و غیر اصیل

دنیا و نعمتهای دنیوی ،کردار نادرست ،کثرت گناه ،کاستی

صورت میگیرد .اگر ويژگیهای دازاين اصیل را در چند

ايمان ،ناآگاهی درباره مرگ و ذهنیّت نادرست در مورد آن و...

شاخص اساسی زير بدانیم ،میان هايدگر و مولوی شباهتها و

از جمله سبب های اين ترس و اضطراب است.

تفاوتهای ظريفی ديده میشود؛ زندگی با ديگران و در عین

مولوی به طبیعت هراس انگیز مرگ اعتقاد دارد و از آن با

حال؛ تفرّد و خلوت گزينی ،قدرت انتخاب و پیدا کردن

تعبیر «قاطع األسباب»ياد میکند؛ زيرا همچنانكه زمستان ،برگ

جايگاه خود در هستی ،ندای وجدان و تأثیر آن بر مرگ و

و بار درختان را قطع میکند ،مرگ نیز رشته آرزوها و

زندگی ،مواجهه و رويارويی با مرگ در عین اضطراب و دلهره،

وابستگیهای دنیوی آدمی را قطع میکند (زمانی:)135:9381،

آگاهی نسبت به هستی محدود و فناپذير .اين انسان اصیل

قاطعُ األسباب و لشكرهای مرگ

هايدگر که درپی کشف امكانات وجودی خويش است،

همچو دَی آيد به قطع شاخ و برگ ()3103:1

شباهت زيادی با «انسان در مسیر تكامل تدريجی» مولوی دارد

اما اگر زندگی به پاکی و معنويت بگذرد ،نه تنها بیمی از

که در پی کشف تعامالت خود با انسان ،خدا و هستی است.

مرگ نیست ،بلكه مرگ امر سودمندی است:

هستی دازاينِ معطوف به مرگ هايدگر ،شبیه سالكی است که

روزها گر رفت ،گو :رو ،باک نیست

در انديشه مولوی با «ال» گفتن نسبت به ماسوی اهلل خود را رها

تو بمان ای آنكه جز تو پاک نیست ()91:9

میکند که در فرهنگ عرفانی ـ اسالمی از شرطهای سلوک

وی به هنگام مواجهه با پديده مرگ بیشتر در مقام موعظه و

است .از ديگاه هايدگر ،انسان موجودی است متناهی ،در برابر

نصیحت بر میآيد و اگر مخاطب را از مرگ بیم میدهد ،در

مرگ ،روبه مرگ و به سوی مرگ .در حالی که در انديشه

پی تهذيب و تربیت اخالقی اوست:

مولوی ،انسان نه تنها حضوری متناهی و روبه مرگ نیست،

چون رود جان ،می شود او بازِ خاک

بلكه حضوری است «ماورای مرگ» و مرگ او ،تكامل و

اندر آن گورِ مَخُوفِ ترسناک ()2397:6

آغازی است برای زيستن و رسیدن به معنی حقیقی و به تعبیر

روز ديدی طلعتِ خورشید خوب

مولوی؛ «نه چنان مرگی که در گوری روی/مرگ تبديلی که در

مرگ او را ياد کن وقتِ غروب (همان)9517:

نوری روی» ( .)731:1در اين ديدگاه ،مرگ ،نه تنها نقطه پايان

پیشِ چشمِ خويش او میديد مرگ

نیست و امكانات او را محدود نمیکند ،بلكه سرآغاز زندگی

رفت و می لرزيد او مانندِ برگ (همان)2255:

حقیقی و به تعبیری؛ امكان حیات بخشی جاودانه و واقعی

همانطور که مالحظه میشود؛ مولوی در اين ابیات بیشتر در

اوست .اگر غفلت از مرگ و دچار روزمرّگی شدن ،سبب

مقام ارشاد و موعظه است ،اما گاهی وقتها ،بويژه آنجا که

عدم اصالت و بی معنايی زندگی و مرگ دازاين میشود ،از

راویِ نگاهی ديگر و از زبان ديگری است ،به مانند داستان شیر

ديدگاه مولوی ،انقطاع از خداوند و گرايش به ماسوی اهلل،

و نخجیران که خرگوشی برای فريب دادن شیر وقتی نزديک

سبب هبوط ،گمراهی و بی معنايی زندگی انسان میشود.

چاه میرسند ،پا را پس میکشد و سبب ترس خود را که
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در من آمد آنكه دست و پا بَرَد

طريق ،راهی به سوی وصال و ابديت نشان دهد

رنگ و رو و قوّت و سیما بَرَد

(اکرمی .)317-311:9382،قصه حمزه که در وقت پیری ،بدون

آنكه در هرچه درآيد ،بشكند

زره به جنگ می رفـت :حمزه در اين گفت و گو ،سبب ترس

هر درخت از بیخ و بن او برکَنَد

خويش را از مرگ و اينكه مرگ را نیستی و فنای مطلق

در من آمد آنكه از وی گشت مات

میدانسته ،خامی و ناپختگی و ناآگاهی بوده است که به برکت

آدمی و جانور  ،جامِد ،نَبات)9271-9276:9( ...

اسالم ،خود را از اين دشواری رهانیده است:

به نظر میرسد ،ريشه اين ترس و هراس در سختی روز

گفت حمزه چون که بودم من جوان

قیامت ،نسبت به امور دنیوی و حسابرسی کردار آدمی نهفته

مرگ میديدم وداع اين جهان

است .مولوی ،سبب وحشت آدمی از مرگ را در غفلت و

سوی مردن ،کس به رغبت کی رود

شیفتگی شديد او به دنیای ناپايدار و فريبنده میداند .اين ترس

پیش اژدرها ،برهنه کَی شود

در واقع ترسیدن از زشتی کردار است:

لیک از نور محمّد(ص) می کنون

مرگِ هر يک ای پسر همرنگ اوست

نیستم اين شهر فانی را زبون ()3639-3621:3

پیش دشمن ،دشمن و بر دوست ،دوست

گفت و گوی امام علی(ع) در همراهی با رکابداری که قصد

پیشِ تُرک ،آيینه را خوش رنگی است

کشتن او را داشت :امام(ع) در اين گفت و گو ،مرگ را

پیشِ زنگی ،آينه هم زنگی است

همچون باغ و بستان دانسته است:

آنكه میترسی زمرگ اندر فرار

پیشِ من اين تن ندارد قیمتی

آن زخود ترسانی ای جان ،هوش دار

بی تنِ خويشم فتی ابنُ الفتی

رویِ زشتِ تُست نه رُخسارِ مرگ

خنجر و شمشیر شد ريحانِ من

تو همچون درخت و مرگ ،برگ ()3663-3660:3

مرگِ من شد بزم و نرگسدان من ()3161-3165:9

به عبارت ديگر :مرگ از ديدگاه وی همچون آيینه است که

قصه خوشحالی بالل به هنگام مرگ و ناراحتی همسرش از

در آن زيبايی و زشتی آدمی به تناسب کردارش آشكار میشود:

اين مسأله :بالل در اين گفت و گو ،مرگ جسمانی را يكی از

مرگ آيینه است و حسنت در آينه درآمد

مراحل تكامل انسان دانسته است و فرا رسیدن مرگ برای

آيینه بربگويد« :خوش منظرست مردن»

سالكان حقیقت را ،نه تنها مايه اندوه نمیداند ،بلكه آن را

گر مؤمنی و شیرين هم مؤمنست مرگت

موجب شادمانی و طرب میداند:

ور کافری و تلخی هم کافرست مردن

چون بِالل از ضعف شد همچون هالل

گر يوسفی و خوبی آيینه ات چنانست

رنگِ مرگ افتاد بر روی بالل

ورنی در آن نمايش هم مضطرّست مردن

جفتِ او ديدش بگفتا :وا حَرَب

(مولوی)721:9388،

پس باللش گفت :نه نه وا طَرَب

مولوی با بر شمردن حكايت های گوناگون بر آن است تا

تاکنون اندر حَرَب بودم ز زيست

ترس منطقی و غیر منطقی از حقیقت مرگ را برای مخاطبان

تو چه دانی مرگ چون عیش است و چیست

روشن نمايد و ايشان را از بیم و هراس آن برهاند و از اين

()3591-3597:3
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چكیده سخن وی در اشتیاق به مرگ و بیم نداشتن از آن،

بر پیوند میان ترس و در «مقام ـ در ـ جهان ـ بودن» عقیده دارد

در اين سخن زير به روايت امام علی (ع) آمده است :امام(ع)

که «ما با صورتهای گوناگون ديگری از ترس ،از جمله:

در اين گفت و گو ،اين مرگ را مرگ جسم دانسته و در پس

بزدلی ،محابا ،دلواپسی و بد دلی آشنا هستیم .همه اين اطوار

آن بر جاودانگی تأکید مینمايد .مثال مرگ ،همچون مثال

گوناگون ترس ،که به منزله امكانات يافتگیاند ،مشیر به آنند که

کودکی است که چون از رحم مادر خارج می شود ،پندارد که

دازاين در مقام در ـ جهان ـ بودن «ترسان» است» (همان.)351:

اين زادن اورا مرگ است ،اما او از جهانی محدود و تاريک

در ترس آگاهی ،آدمی خود را «نامأنوس» ()unheimlich

درآمده و به جهانی پهناور و روشن رسیده است (شهیدی،

احساس میکند و اين حالت معادل با «نا ـ در ـ خانه ـ بودن»

 9381ج:)228:6

( )not- being-at-homاست« :در اين امكان ،دازاين

مرگِ بی مرگی بود ما را حالل

يكسره به غرابت عريانش باز برده میشود و اين غرابت او را

برگِ بی برگی بود ما را نوال

مدهوش میکند» (همان.)726:

ظاهرش مرگ و به باطن زندگی

دازاين در بی اصالتی ،پنهان میشود و در اين حالت آرامش

ظاهرش ابتر ،نهان پايندگی

دارد ،اما در ترس آگاهی است که اصالت ،رخ مینماياند .ترس

در رَحِم زادن جَنین را رفتنست

از نظر هايدگر ،سبب میشود که دازاين ،خود را به صورت

در جهان او را زنَو بشكفتن است ()3139-3121:9

«هستندهای در معرض خطر» قرار دهد و آشكار نمايد .ترس

«يانگ» ،در تحلیل اين پديده در انديشه هايدگر ،ويژگی

در اينجا يک حالت و واکنش احساسی ـ عاطفی نیست ،بلكه

«دازاين غیر اصیل» را در «هراس و گريز از مرگ» میداند و

بخشی از ساختار و انديشه وجودی دازاين است .در اين

چنین میگويد« :دازاين غیر اصیل از آری گفتن به مردن عاجز

انديشه ،ترس آگاهی يكی از زمینههای گشودگی دازاين و

است و دازاين اصیل در مقابل آن و زندگی خود را با اصالت

حرکت وی به سوی درک و حقیقت است .بدان جهت که در

میزيد .رويارويی با مرگ ،اصیل عمل کردن است .اصیل عمل

ترس آگاهی ،دازاين يكه و منفرد میشود و واقعیّت مرگ خود

کردن مربوط به محتوای زندگی نیست ،بلكه مربوط به شیوه

را درک میکند و از انس و الفت و انتشار در ديگران خارج

زندگی است» (يانگ.)211:9388،

میگردد؛ «ترس آگاهی ،دازاين را در اصیل ترين در ـ جهان ـ

در حقیقت ،ترس آگاهی ( )anxiety/Angestيكی از

بودنش ،فريد و يگانه میکند تا خود را بنا به ذاتش ،فهم کنان

مختصات ديگر «دازاين» در انديشه هايدگر است .ترس آگاهی

برحسب امكاناتش طرح افكند .بدينسان ،ترس آگاهی همراه

نیز از جنس ترس ( (fearولی در عین حال متفاوت با آن

با آنی که انديشناکی و خوفش از برای آن است ،دازاين را

است .موضوع ترس ،موجود يا موجودات در جهان است ،ولی

همچون ممكن بودن (يا هستی ممكن) و در واقع همچون آنی

موضوع ترس آگاهی «بودن ـ در ـ جهان» است (فدايی

که در فرديتی از آن خودش میتواند منفرد شود ،آشكار

مهربان .)290:9319،هايدگر خود در اين باب چنین میگويد:

میکند» (هايدگر .)663:9387،

«آن چیزی که ترس آگاهی عمیقاً از بابت آن انديشناک است،

در اين شرايط ،دازاين با «امكانات اصیل» خاص خودش

يک نوع معیّن از وجود برای دازاين يا يک امكان معیّن برای

مواجه میشود .ترس آگاهی ،انس و الفت هر روزينه دازاين

آن نیست....آنچه ترس آگاهی از بابت آن انديشناک است ،خود

با ديگران را از او میستاند ،اما در عین حال ،او را متوجّه

«بودن ـ در ـ عالم» است» (هايدگر .)352:9387،وی در تأکید

وجهی اصیل در وجود خودش میکند .در ترس آگاهی،
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«گشودگیاصیل» او محقق میشود( .فدايی مهربان:)299:9319،

و معنی بخش به زندگی بوده و فرد را از غفلت دور نگه

«دازاين را از انجذاب سقوط کننده در «جهان» بازپس میگیرد.

میدارد.

انس و الفت هرروزينه در ترس آگاهی از هم فرو میپاشد.

.3- 2رنج و مرگ

دازاين ،تک و منفرد میشود و با اين همه ،همچون «در ـ

از ديدگاه مولوی ،رنج و درد ،رسولِ مرگ و بخش جدايی

جهان ـ بودن» است« .در ـ بودن» به «حالت» «نا ـ درخانگی»

ناپذير آن به شمار میآيد.تحمّل اين درد و رنج از سختی و

در میآيد .وقتی از «نامأنوس و غرابت» سخن میگويیم ،ما را

دشواری مرگ میکاهد:

جز اين مقصود نیست» (هايدگر  .)661:9387،در حقیقت ،اين

دردها از مرگ می آيد رسول

ترس آگاهی سبب میشود که دازاين دريابد که جهان در عین

از رسولش رُومگردان ای فضول

حال که «آن جا»ی همیشگی اوست ،اما بنیاد وجودی او

هر که شیرين می زيد او تلخ مُرد

نیست ،مگر اينكه در ساخت آن ،مشارکت فعّال داشته و

هرکه او تن را پرستد جان نبُرد ()2333-2332:9

همواره تفرّد و میرايی خويش را به ياد داشته باشد (ر.ک:
موسوی.)60:9381،
ازاين رو ،در مقايسه ترس آگاهی و تأثیر آن بر معنی
زندگی از ديدگاه مولوی و هايدگر میتوان دريافت که مولوی

از ديدگاه وی ،مهمترين اثر درد و رنج ،مرگ انديشی است
و در بیداری و هوشیاری وی نسبت به رخدادها و پیدا نمودن
جايگاه واقعی خود ،آگاهی و بصیرت میدهد:
حسرت و زاری گهِ بیماری است

دو گونه ترس از مرگ را مطرح میکند :نخست؛ ترس منطقی

وقتِ بیماری همه بیداری است...

از مرگ به عوان پديده و حقیقتی مقدّر و گريزناپذيرکه بر

هرکه او بیدارتر ،پُردردتر

دلبستگیهای آدمی در اين دنیا پايان میدهد و فرصت توشه

هرکه او آگاه تر ،رُخ زردتر (123:9و)121

گرفتن برای جهان آخرت را از او میگیرد .چنین ترسی منطقی

مرگ ،همواره به نظر موالنا ،موجب شادی و مسرّت است و

و آگاهانه است .و سبب پويايی و تحرّک آدمی و تالش برای

در صورتی رنج و مصیبت است که پايان زندگی بشر تلقّی

معنی بخشی به زندگی شود .دوم؛ ترس غیر منطقی که

شود .بنابراين ،مرگ از ديدگاه وی منبع و منشأ شادی و آغاز

دلبستگی به دنیا ،عدم اعتقاد به معاد و روز بازگشت و تصور

زندگی دوباره است و حجاب میان عاشق و معشوق را از بین

غلط و مجهول در باب مرگ به عنوان مزاحم ،نه به عنوان پُل

میبرد (اکرمی317:9382،و :)318

عبور از دنیا و ...از ريشههای چنین ترسی است .به بیان ديگر؛

بروز مرگ ،چو تابوت من روان باشد

مولوی بر اين عقیده است که زندگی هدفمند و لذّت بخش،

گُمان مَبر که مرا درد اين جهان باشد

کردار درست ،اعتقاد به معاد و ياد خدا سبب میشود که آدمی

جنازهام چو بینی ،مگو« :فراق فراق»

چهره زيبايی از مرگ تصوّر نمايد و عكس اين رويكرد نیز

مرا وصال و مالقات آن زمان باشد

سبب میشود که آدمی چهرهای تلخ و ترسناک از آن داشته

مرا به گور سپاری ،مگو« :وداع وداع»

باشد .ترس از ديدگاه هايدگر ،اگرچه سبب میشود که دازاين،

که گور پرده جمعیت جنان باشد

انس و الفت هرروزينه خود را با ديگران از دست بدهد و تنها

فرو شدن چو بديدی برآمدن بنگر

و غريب در هستی بماند ،اما سبب میشود که دازاين اصالت،

غروب شمس و قمر را چرا زيان باشد؟

گشودگی و امكانات خود را بازيابد .چنین ترسی ،مايه آگاهی

(مولوی)323:9388،
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افزون بر اين ،از ديدگاه مولوی ،مرگ و زندگی هرکس به

هستی متناهی و معطوف به مرگ و ايستاده در نیستی است

اندازهای که به خدا نزديک است به همان اندازه با معنی است

(ر.ک :هايدگر  /663:9387،همو 9383 :978،و .)989در

و در صورت دوری از خداوند ،سراسر رنج و سختی و جان

حالیکه مرگ آگاهی منطقی انسان از ديدگاه مولوی ،سبب و

کندن است:

زمینه ساز درک وجود ملكوتی آن جهان است.

عمر بی توبه ،همه جان کندن است
مرگِ حاضر ،غايب از حقّ بودن است

قرابت ديدگاهی ايشان نیز بیشتر در حوزه درد و رنج فكری
ـ فلسفی نهفته است؛ يعنی همانطور که حكايت درد و رنج

عمر و مرگ اين هردو با حقّ خوش بود

از نظرگاه مولوی ،فلسفی بوده و بیانگر روح مهجور انسانی

بی خدا آبِ حیات ،آتش بُوَد (2:5و)6

است که از اصل خويش دور مانده است ،درد و رنج دازاين در

درد و رنج واقعی در نزد مولوی ،نه امری جسمانی و

انديشه هايدگر ،مربوط به پرسشهای بنیادين فكری ـ فلسفی

ظاهری و شهوانی ،بلكه حكايتگر دردی وجودی ـ فلسفی

و در حوزههای اساسی زندگی و سرنوشت انسان است :معنی

است که بیانگر مهجوری و سرگذشت سیر و سفر روح آدمی

زندگی و رابطه آن با مرگ ،امكانات و محدويتهای دازاين،

است که از اصل خويش دور مانده است (زرين

غربت و تفرّد ،هستی و فهم آن ،روزمرّگی ،تكنولوژی و

کوب:)57:9382،

پیامدهای منفی آن بر انسان و هستی و  ...در شمار اين دغدغه

بشنو از نَی چون حكايت می کند

ها و دلواپسی ها و به تعبیری؛ رنج هاست.

از جدايیها شكايت می کند...

.6-2عشق و مرگ

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

يكی از اصول بنیادين جهان بینی موالنا در مسأله معنی

تا بگويم شرح دردِ اشتیاق

زندگی و مرگ ،پديده عشق است .عشق از ديدگاه او مايه

هرکسی کاو دور ماند از اصل خويش

«زندگی ،بالندگی ،تحوّل و تكامل» در زندگی و مرگ است و

باز جويد روزگارِ وصل خويش (9:9و)9()3-2

آدمی را از جان فانی حیوانی به مرتبه جان باقی انسانی تكامل

مفهوم درد و رنج ،در انديشه هايدگر به گوناگونی و

میدهد (قیصر 997-991:9381،و :)920

صراحت آن در انديشه مولوی نیست ،اما از فحوای سخنان

عشق ،نانِ مُرده را می جان کُند

وی درباب دازاين و هستی میتوان دريافت که تفاوت

جان که فانی بود ،جاويدان کُند ()2096:5

ديدگاهی آن دو در اينست که مولوی ـ همانطور که گفته شد

مرده بُدم زنده شدم ،گريه بُدم خنده شدم

ـ درد و رنج را ابزاری برای بیداری و بصیرت نسبت به هستی

دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم

و درک فراسوی آن میداند ،اما درد و رنج دازاينِ هايدگر،

(مولوی)509:9388،

معطوف به درـ اين ـ جهانی مادّی است .مرگ آگاهی دازاين

در عشق زنده بايد کز مرده هیچ نايد

به همان اندازه که او را در فهم هستی و درک ديگر امكاناتش

دانی که کیست زنده؟ آنكو زعشق زايد (همان)211:

کمک میکند میتواند برای او رنج آور و دغدغهزا باشد؛ زيرا

اين ارمغان الهی« ،نیروی محرّک و بنیاد هستی» است:

او در يک تعیّن زمانی مشخصی میزيد که با مرگ «هیچ»

جسم خاک ،از عشق بر افالک شد

میشود و «هیچ» کس نمیتواند به جای او بمیرد و تنها اوست

کوه ،در رقص آمد و چاالک شد ()25:9

که بايد تصمیمات زندگیاش را بگیرد .او جبراً ،برخوردار از
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«طبیعت عشق» از نظر مولوی به گونهای است که از مرگ
نمیهراسد و جهان در برابر بزرگی عشق که بالهای متعدّد

إنّ فی قتلی حیاتاً فی حیات (383:3و)381
ديگر ويژگی عشق در انديشه مولوی که با معنی زندگی در

دارد ،ناچیز است:

ارتباط است ،اين است که عشق نردبان تدريجی اتحاد و

عشق را پانصد پَر است و هر پَری

وحدت عرفانی انسان و به تعبیری ابزار وصال و کمال اوست

از فراز عرش تا تحتَ الثَری

(کاکايی:)918-917:9381،

زاهد با ترس می تازد به پا

گر روی بر آسمان هفتمین

عاشقان پَرّان تر از برق و هوا

عشق نیكو نردبانست ،ای پسر (مولوی)319:9388،

کی رسند اين خايفان در گَردِ عشق
کآسمان را فرش سازد دردِ عشق ()2913-2919:5
عاشقان در نگاه وی« نامیرا» و «جاودان واقعی» هستند:

مولوی عقیده دارد که حرکت تكاملی جهان بر مبنای عشق
است؛ عشقی در مسیر تكامل برای دريافت هستی بهتر و
مطلق:

تا رهد زمرگ تا يابد نجات

از جمادی مُردم و نامی شدم

زانكه ديد دوست است آب حیات ()6101:6

وز نُما مُردم ،به حیوان برزدم

طبق نظر وی ،عشق ،رمز و اساس زندگی جاودانه و درمان کننده مُردم از حیوانی و آدم شدم
بیماریها و حل کننده دشواریهای زندگی بشری است:

پس چه ترسم؟ کی ز مُردن کم شدم؟

شاد باش ای عشقِ خوش سودای ما

حمله ديگر بمیرم از بَشَر

ای طبیب جمله علتهای ما ()23:9

تا برآرم از ماليک بال و پَر

از محبّت مُرده زنده میکنند

وز مَلک هم بايدم جَستن ز جُو

از محبّت شاه بنده میکنند ()9539:2

کُلُ شَیءٍ هَالکٌ إالّ وَجهُهُ

در ديدگاه خدامحورانه مولوی در باب عشق ،حیات انسان با

بارِ ديگر از مَلَک ،قربان شوم

خدا معنی میگیرد .مرگ همان؛ بی خدايی و هستی بدون

آنچه اندر وهم نايد ،آن شوم

عشق است .معنی واقعی زندگی انسان در عشق به پروردگار

پس عدم گردم ،عدم چون ارغَنُون

خالصه میشود و نهايت مراد عاشق ،جانبازی در راه معشوق

گويدم که انّا إلیه راجِعُون)3101-3109: 3( ..

است (حسینی:)80-75:9319،

اما مفهوم عشق در انديشه هايدگر هیچ جايگاهی در

همچو اسماعیل ،پیشش سَربنه

معنابخشی به زندگی و مرگ ندارد؛ اگر بحث عشق در انديشه

شاد و خندان ،پیش تیغش جان بده ()221:9

هايدگر مطرح میشد ،ذهن مخاطب به پرسش درباره معشوق

مرگ در انديشه او تداعی کننده عشق و دلبر و وصال است و

سوق داده میشد .به عبارت ديگر؛ دازاين به کدام معشوق

اوج مرگ خواهی او طلب و آرزوی وصال است ،نه گريز از

عشق میورزد و چرا؟ آيا عشق به مرگ ،دازاين را به وصال

زندگی و خواستن مرگ خود:

معشوق میرساند يا خیر؟ اين عشق چه تأثیری در معنابخشی

آزمودم مرگِ من در زندگیست

به زندگی و مرگ و ورای آندو دارد؟ در فلسفه هايدگر ،چنین

چون رهم زين زندگی پايندگیست

پرسشهايی طرح و بررسی نشده است که به نظر میرسد

اُقتُلونی اُقتُلونی يا ثِقات

مهمتری دلیلش اين است که دازاين هايدگر در صورتی عاشق
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مرگ میشد که مرگ برای او ارزشمندی ،ماندگاری و وصال

بلكه به سبب عشق به وصال محبوب است .از اين رو،

به محبوب را فراهم کند ،در حالیکه مرگ دازاين برای او پايان

مرگی اختیاری و عاشقانه را میطلبد که عین زندگی و حیات

همه چیز است .ازاين رو ،اگر موضوع عشق در آثار وی به

است:

روشنی مطرح نشده است ،جای شگفتی نیست؛ زيرا ،دازاين

بمیريد ،بمیريد ،در اين عشق بمیريد

پرتاب شده به اين جهان که مرگ ،او را در خود میبلعد و

در اين عشق چو مرديد ،همه روح پذيريد

معنی زندگیاش با مرگ پايان میپذيرد ،چگونه میتواند عاشق

بمیريد ،بمیريد وزين مرگ مترسید

شود؟ البته ،نكته اساسی که نبايد از آن غفلت نمود ،اين است

کزين خاک برآيید ،سماوات بگیريد

که عشق و سخن از آن بیشتر در حوزه عرفان قرار میگیرد و

(مولوی)133:9388،

هايدگر عارف نیست و ادعای عرفان و تجربه عرفانی هم

در ديدگاه وی ،بريدن از عالم معنی و گرايش به رذيلتهای

ندارد؛ هرچند که با تأمّل در آثار وی میتوان برخی تعبیرها و

اخالقی ،همچون :ترس ،نومیدی و اندوه از اسباب پوچگرايی

گزارههای عرفانی را دريافت که غالباً در چارچوب تفكّر

است :در باب بريدن از عالم معنی و جدا شدن از آن چنین

فلسفی وی بیان شده اند (رک .علمی9387 ،؛ ملكیان.)9387،

میگويد:

عشق در اين تعبیرها و گزاره ها ،نمودی چشمگیر يا حضوری

زان سبب که جمله اجزایِ منید

بارز ندارد.

جزو را از کُل چرا بَر میکَنید؟

.5-2مرگ ،پوچی و معنای زندگی

جزو از کُل قطع شد ،بیكار شد

در ديدگاه مولوی ،پوچ گرايی و اشتیاق غیر عارفانه به مرگ

عضو از تن قطع شد ،مُردار شد

(خودکشی) ناشی از بی بهره بودن از عشق و بصیرت است:

تا نپیوندد به کُل بار ديگر

مرگ برای چنین انسانی ،آغاز عذاب است و جسارت او در

مُرده باشد نبودش از جان ،خبر ()9137-9135:3

استقبال از مرگ ،ناشی از نادانی اوست .جاودانگی روح و

در نكوهش گرايش به رذيلت های اخالقی نیز میگويد:

زندگی نیازمند توشهای از اعمال صالح است:

روح می بردت سوی چرخ برين

نیست آسان مرگ برجان خَران

سوی آب و گِل شدی در اسفلین ()537:9

که ندارند آبِ جانِ جاودان

او ترس و نومیدی را همچون صدای غولی میداند که

چون ندارد جان جاويد او شقی است

زندگی انسانی را به سوی ذلّت سوق میدهد:

جرأت او بر اجل از احمقی است ()2821-2826:5

ترس و نومیديت دان آوازِ غول

از اين رو ،مرگ طلبی که در انديشه او ديده میشود ،به
خاطر درماندگی و رهايی از رنج و سختی اين دنیا و زندگی

میکشد گوشِ تو تا قعرِ سفول ()9157:3
وی بر اين عقیده است که فراز و فرود ،غم و شادی و...

نیست:

بخش های جدايی ناپذير زندگی انسان هستند:

مرگ جُو باشی ولی نَزِ عَجزِ رنج

قندِ شادی ،میوه باغِ غم است

بلكه بینی در خرابِ خانه ،گنج ()2533:6

اين فرح زخم است و آن غم مَرهم است ()3752:3
به همین سبب ،نومیدی از زندگی را امری ناپسند میشمرد:
يُسر با عُسر است ،هین آيس مباش
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راه داری زين ممات اندر معاش ()319:5

میدهد» يا حتی «دوام آوران نامیرا»ست .در اين جا از حیث

مولوی بر اين نظر است که درمان پوچگرايی در تالش،

هستومندی همان قدر که راجع به «اين جهان» چیزی تعیین و

خوش بینی و مثبت انديشی ،هدفمندی ،عشق و ايمان نهفته

قطعی نمیشود ،در باره «آن جهان» و امكاناتش نیز چنین

است:

است...اما تحلیل مرگ مطلقاً «اين جهانی» باقی میماند»...

اندر اين ره مِی تراش و مِی خراش

(هايدگر.)550:9387 ،

تا دمِ آخر دمی فارغ مباش ()9823:9
تو از آن روزی که در هست آمدی

هايدگر در باب اين پرتاب شدگی و ارتباط فهم هستی با
حال دازاين چنین میگويد« :دازاين هستندهای است پرتاب

آتشی يا باد يا خاکی بُدی

شده

گر بران حالت تو را بودی بقا

( )Getimmtsein/Having a moodبه نحوی کمابیش

کی رسیدی مر تورا اين ارتقا

گويا و کارکرده گشوده میگردد .فهم به نحوی هم به سرآغاز

تازه می گیر و کهن را می سپار

و هم سرچشمه ،به يافتگی (حال) تعلّق دارد

که هر امسالت فزون است از سه پار (710-781:5و)801

(هايدگر.)519:9387،

در نزد او ،گرايش به ايمان ،رمز ومعنی مرگ و زندگی و

که

پرتاب شدگیاش از

طريق

حالمندی

به نظر میرسد از ديدگاه هايدگر ،آدمی در زندگی عادی «با

راه گريز از پوچگرايی است:

همه کس در عین هیچ کس بودن» است .به عبارت ديگر ،در

با تو حیات و زندگی ،بی تو فنا و مردنا

زندگی عادی ،امكان «خود بودن» به خاطر «درگیر بودن»

زانكه توآفتابی و بی تو بود فُسردنا (مولوی)29:9388،

فروبسته میماند .نهايت اين وضع استحاله و از خود بیگانگی

بنابراين ،در ديدگاه مولوی ،گرايش به رذيلتها و بريدن از
عالم معنی ،زمینه ساز پوچگرايی است و درمان آن در پیوستن
به فضیلتها و عالم معنی است.

است .چون آدمی در اين میان «خود» را فراموش کرده است،
چنین زيستمانی نا ـ اصیل است (منوچهری.)61:9387،
در حقیقت ،تعبیر هايدگر (پرتاب گشتگی دازاين) بیانگر اين

اما از ديدگاههای هايدگر ،چنین بر میآيد که جهان همچنان

عقیده اوست که هستی دازاين ،امری موقّتی ،جبری و به دور

ادامه دارد و دازاين که هستی در او معنا میشود ،نابود میگردد.

از اختیار خود بوده ،زمان اين هستی ،فاصله زمانی تولد تا مرگ

نیستی دازاين ،معادل نیستی هستی است .دازاين در اين جهان

را شامل میشود و امكان هستی و معناداری ،پس از مرگ برای

پرتاب شده است و منشأيی ندارد؛ از سويی ،نهايتی جز مرگ

اين دازاين پرتاب گشته نیز منتفی است.

ندارد که در اين حالت دازاين به وجودی مبهم و غبار آلود

يكی از عوامل اضطراب هايدگر ،دريافت تهی بودن جهان

تبديل میشود که مدّتی همچون گَرد ،بر روی پنجرهای

در نظرگاه فلسفی اوست .جهان در نگاه او به محیطی هراس

مینشیند و با بادی از بین میرود (فدايی مهربان:)958:9319،

انگیز تبديل میشود و اين ديدگاه نیز در مرگ تسرّی پیدا کرده

«وقتی مرگ همچون «پايانِ» دازاين يا ،به ديگر سخن ،همچون

و موجوديّت میيابد (نظری .)32:9373،در فلسفه او هراس

پايان در ـ جهان ـ بودن تعريف و تعیین میشود ،بدين سان

است که هستی موجود ،شیوه وجود انسان را بر فرد آشكار

هیچ حكم هستومندانهای درباره چنین مسائلی صادر نشده

میکند و احساس موقعیّت و برخورد حیاتی با آن را بنیان

است که آيا «بعد از مرگ» هستی ديگری ـ خواه واالتر خواه

مینهد .مرگ امكانی است که بر ديگر امكان ها فرمان میراند

پست ترـ امكان پذير است ،يا آيا دازاين «به زندگی ادامه

و به ناگاه آنها را فرو مینشاند ،بلكه در همان حال که مورد
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انتخابند نیز بر آنها سنگینی میکند؛ زيرا حادث بودن آنها را

«تنها و بی ياور» و ...است که مرگ به هستیاش خاتمه میدهد

آشكار میسازد .اگر من ممكن است بمیرم ،پس الزم نبود به

و حضوری ماورايی و پس از مرگ هم برای او متصوّر نیست.

وجود بیايم ،هیچ کس الزم نبود وجود داشته باشد .وجود

.1-2مرگ ،جاودانگی ،و معنای زندگی

شخص در میان دو نیستی قرار داده میشود و اين نیستی است

مرگ در انديشه مولوی از بین رفتن وجود نیست ،بلكه به

که واقعیّت دارد و هر چیز ديگری پوچ است .امكان ناپذيریِ

طرف مقصود عالی خود ،پرواز کردن است .زندگی و مرگ «ما

وجود ،امكان پذير می شود و نیستی ضروری (بالکهام،

ز بااليیم و باال میرويم» و به تعبیری؛ «آمدن از خدا و رفتن به

.)967:9318

خداست» .وی به جاودانگی بشر سخت ايمان دارد و اين

البته ،ناگفته نماند؛ هايدگر بر اين عقیده است که تفكرات

جاودانگی همان سیر تكامل حیات روحانی است .سرچشمه

وی در هستی و زمان ،به طور غیر منطقی و نادرستی ،الحادی

اين انديشه ،آيه شريفه؛ «إنّا هلل و إنّا إلیه راجعون» (بقره)951/

و نیهیلیستی خوانده شده است ،در حالیکه انديشههای وی در

است (ر.ک :اکرمی 388:9382،و310و  .)316از ديدگاه

فلسفه به دلیل احترام به حدودی است که «انديشه» برای

مولوی ،هستی انسان ،تنها حضور در اين جهان نیست ،بلكه

«انديشه» به مثابه «انديشه» مقرّر شده است .اگرچه در باب

حضوری ملكوتی و متافیزيكی نیز در آن جهان دارد .مرگ در

خداپرستی ،سخنی نگفته است ،اما کمترين فايده تفكّر وی اين

باور وی ،والدتی نو در ساحت زندگی حیوانی است که هستی

است که ديگران را به تفكّر در اين زمینه ها هدايت نموده

انسان در اين صیرورت در مسیر رشد و تكامل گام بر میدارد.

است (به نقل از :آ .جانسون.)999:9388،

آدمی با مرگ در افقی فراتر ،والدت میيابد .مرگ ،بدين سان

در مقايسه ديدگاه مولوی و هايدگر میتوان گفت :از نظرگاه

گسترش و امتداد آدمی است .نه پايان او (قراملكی و

مولوی ،سراسر هستی ،شور و معنی و عشق است و تنها

همتی:)27:9388،

چیزی که مانع درک اين معنا و عشق و شور میشود ،بريدن از

میوه شیرين ،نهان در شاخ و برگ

عالم معنی است (پس عدم گردم ،عدم چون ارغنون/گويدم إنّا

زندگی جاودان ،در زيرِ مرگ ()3537:1

إلیه راجعون( )3101:3اين بدان معنی نیست که مولوی

در انديشه مولوی ،اساس و بنیاد معنا داری زندگی ،مسأله

اشارهای به سختی و نومیدی انسان در اين جهان ندارد ،بلكه

جاودانگی است .در انديشه وی ،انكار حقیقت معاد ،نشان

سخن «گويد ای اجزای پَستِ فرشی ام

گمراهی و غفلت انسان از حقیقت خود و آفرينش است:

غربتِ من تلخ تر »...نوعی دلزدگی انسان را از اين دنیای

از مرگ چه انديشی ،چون نور بقا داری؟

ناپايدار بیان میکند ،ولی در ادامه ،تعبیر «من عرشیام»

در گور کجا گنجی ،چون نور خدا داری؟

( )6635:3را نیز چاشنی سخن خود میکند و روحیه امید و

(مولوی)128:9388،

تالش را برای معنیدار شدن و پرهیز از نومیدی و پوچگرايی

از هر عدمی تو چند نالی

نیز بیان میکند .چنین پیوند و اتصالی در انديشه هايدگر ،میان

آخر تو به اصل خويش باز آ (همان)61:

زندگی و مرگ انسان با جهان ملكوت و آن سوی هستی يافت

کدام دانه فرو رفت در زمین که نرُست

نمیشود؛ چرا که پرونده دازاين با مرگ او بسته میشود؛ او

چرا به دانه انسانت اين گمان باشد؟ (همان)323:

موجودی «در زمانی»« ،اين جهانی»« ،حال نگر»« ،پرتاب شده»،

چند صنعت رفت ای انكار تا
آب و گِل انكار زاد از «هَل أَتَی» ()100:6

بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی از ديدگاه مولوی و هايدگر 97 /

همانطور که اشاره شد ،هايدگر «در ـ خانگی» را همچون
«در ـ جهانیّت آغازين» در نظر دارد و لذا برای نشان دادن نوع

شخص محكوم به زندگی جاودان باشد ،هیچ انتخابی
نمیتواند با اهمیّت باشد (يانگ.)237:9310،

دازاين در صورت غیر آن از «نا ـ در ـ خانگی» استفاده میکند

کراوس در اين باره چنین مینويسد...« :هستی دازاين اساسا

تا نشان دهد که صورت دوم وجه ثانوی دارد .به همین دلیل

با توجه به نیستی تعريف میشود؛ يعنی روبه مرگ بودن .اين

در اين شرايط هم دازاين را خارج از جهان تصور نمیکند.

دريافت از رو به مرگ بودن ،زيربنای تجربه بنیادی اضطراب

اساساً سعی هايدگر در اينكه «در ـ جهان ـ بودن» دازاين را از

وجودی است .اين مواجهه با نیستی ،برای دازاين دلهره آور

نوع درونیّت نداند ،از همین نكته ناشی میشود؛ زيرا او

است .هستی او رو به مرگ ،بی اساسی و گم شدن است

نمیخواهد نوع ديگری از درونیّت را برای دازاين متصوّر شود

(کراوس 276:9386،و .)286خود هايدگر در تبیین اين عقیده

که حیات اخروی است .بنابراين ،تا وقتی که هست« ،در ـ

چنین گفته است« :از چشم انداز روشنی که بر اثر ياد تازه

جهان ـ بودن» است و وقتی میمیرد ،اساساً نیست که بخواهد

ترس آگاهی هنوز فراديد داريم ،جز اين نتوانیم گفت که آنی

«در ـ جهان يا نا ـ در ـ جهان» باشد .در حقیقت ،ترس آگاهی

که فراروی آن و از آن ترسیديم ،به طور خاص ،هیچ بود .در

هايدگر ،ناشی از همین خود «در ـ جهان ـ بودن» است (رک.

واقع ،آنچه آن جا بود ،عدم بما هو عدم بود» (هايدگر،

هايدگر .)662:9387،در جهان بودن و تصور در جهان نبودن،

.)975:9383

دازاين را به سوی ترس آگاهی میرساند« :در ترس آگاهی «آن

افزون براين ،اعتقاد هايدگر به «تعیّن زمانی دازاين» وجه

جا» و «اين جا» معیّنی که آنچه تهديدناک است ،از سويه آن

ديگری از عدم اعتقاد او به جهان پس از مرگ است« :دازاين

نزديک شود ،ديده نمیشود .میتوان در وصف آنچه ترس

هستندهای است که به شیوهای که هست ،از طريق هستیاش

آگاهی فراروی آن است ،چنین گفت :آنچه تهديد میکند ،هیچ

چیزی چون هستی را میفهمد ...آنچه دازاين از سرچشمه آن

جا نیست .ترس آگاهی نمیداند که چیست ،آنچه از آن

فهم و تفسیری از هستی دارد ،همان زمان است[ .پس] زمان

انديشناک است ...آنچه تهديدناک است ،نمیتواند از سمت و

بايد از تاريكی به در آيد و همچون افقی برای هر گونه فهم و

سويی معیّن در همین نزديكیها نزديک شود؛ آن چیز

واگشايی قرار گیرد (هايدگر.)17:9387،

پیشاپیش «آن جا» ست ،و در عین حال ،هیچ جا نیست .چندان

بنابراين ،زمان بیرون از هستی دازاين معنا ندارد .زمانمندی

نزديک است که عرصه را تنگ و نفس را در سینه خفه میکند

دازاين ،در ارتباطی درونی با در جهان بودن دازاين است؛ پس

و در عین حال هیچ جا نیست» (هايدگر.)669:9387،

زمانمندی دازاين از مشخصههای اگزيستانسیال دازاين است.

از اين رو ،مرگ دازاين ،پايان هستن دازاين است .پايان همه

جهان افق هستی دازاين است و زمان ،افق فهم هستی است؛

چیز و نیستی هر آنچه هست و يعنی رخت بربستن از اين

بنابراين دازاين اساساً زمانمند است (فدايی مهربان.)366:9319،

جهان و اتمام امكانات دازاين (فدايی مهربان.)297:9319،

زمانمند بودن دازاين در ارتباط مستقیم با در جهان بودن

بنابراين ،يكی از بنیادهای فكری هايدگر« ،عدم اعتقاد به مسأله

دازاين اوست .در نتیجه ،مرگ دازاين ،پايان زمان نیز خواهد

جاودانگی» است؛ طبق نظر وی ،زندگی که جاودان باشد ،فاقد

بود« .مرگ ،زمانِ دازاين را تمام میکند و پايان طرح اندازیها

معنا خواهد بود ،از آنجايی که در يک زمان بی نهايت ،تمام

و نقشه هاست .مرگ همه چیز را برای دازاين تمام میکند.

احتماالت بالقوه زندگی میتوانند به فعلیّت برسند ،هرگاه

مرگ زندگی را چنان که به راستی زيسته میشود ،به زندگی
روايت شده دازاين مرده تبديل میکند .دازاينی که ديگر به
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سوی «آن جا» حرکت نمیکند .مرگ تمام شدن يا به اصطالح

هر کسی میداند .وی به جای فرار و گريز از ياد مرگ،

کامل شدن را فقط همچون افسانهای روايت میکند»...

روياروی و مواجهه با مرگ را مطرح میکند .در نظر وی،

(احمدی .)9388 :610،هايدگر در جای ديگری درباره اين

انتظار مرگ و غوطه ورشدن در انديشه آن موجب میشود،

«تعیّن زمانی» که از همان آغاز تولّد ،همراه و همزاد آدمی

انسان ساير امكانات خود را به اين امكان اساسی مربوط سازد

است ،چنین گفته است« :مرگ شیوهای از بودن است که

و از دنبال کردن امور حاشیهای و بی اهمیّت که توهّمزا هستند،

دازاين به محض اينكه هستی يافت ،آن را بر دوش میکشد.

تا حدّی در امان ماند.

همین که انسانی زاده شد ،چندان که بی درنگ بمیرد ،پیر

 ..2مولوی با مرگ انديشی خود در پی زدودن توهّم و

است» (هايدگر .)565:9387،دازاين بدين ترتیب ،هستندهای

بازگشت به اصالت و حقیقت است ،اما در فلسفه او يأس

متناهی است؛ زيرا هستی او در زمانمندی او آشكار میگردد.

جايگزين توهم نمیشود ،بلكه حقیقتی توأم با آمال گستردهتر

زمان اصیل ،متناهی است؛ يعنی زمانی که متعلّق به دازاين است

و در نتیجه زندگی هدفمندتر ،با برنامه تر و منظم تر را موجب

(فدايی مهربان.)365:9319،

میگردد .هايدگر اين گونه مواجهه صادقانه با فناپذيری

بنابراين ،در مقايسه ديدگاه مولوی و هايدگر میتوان

خويشتن را «اصیالنه درـ جهت ـ مرگ ـ بودن» مینامد .در

گفت؛ آغاز و مقصد انسان از ديدگاه مولوی ،همان خداوند

حقیقت ،او بر اين باور است که زندگی که همراه با اصالت

است (منزل ما کبرياست) و زندگی انسان همچون سفری

نباشد ،به نوعی بی معنی و بیانگر حسّ «پوچی»« ،گم گشتگی»

است که با وصال به پرودگار و بازگشت به سوی او (باز جويد

يا «فقدان مالكیّت» برخود است.

روزگار وصل خويش) تكامل يافته و به معنی حقیقی دست

 .3در انديشه مولوی ،اساس و بنیاد معنی داری زندگی ،مسأله

میيابد .مشهورترين تعبیر او (ما زبااليیم و باال میرويم

جاودانگی است .در انديشه وی ،انكار حقیقت معاد ،نشان

ما زدريايیم و دريا میرويم (کلیات)515:

گمراهی و غفلت انسان از حقیقت خود و آفرينش است .در

بیانگر اين است که چنین ديدگاهی ريشه در جهان بینی

حالی که از بنیادهای فكری هايدگر در اين زمینه« ،عدم اعتقاد

اسالمی (هواألوّل و اآلخر و الظاهر و الباطن) و (إنّاهلل و إنّا إلیه

به مسأله جاودانگی» است؛ طبق نظر وی ،زندگی که جاودان

راجعون) دارد اما زندگی دازاين در انديشه هايدگر ،واقعیّتی

باشد ،فاقد معنا خواهد بود ،وی معتقد است از آنجايی که در

عینی و پرتاب شده در جهان است که با مرگ ،پايان میيابد و

يک زمان بی نهايت ،تمام احتماالت بالقوه زندگی میتوانند به

فراسويی در ماوراء الطبیعه برای آن متصوّر نیست.

فعلیّت برسند ،هرگاه شخص محكوم به زندگی جاودان باشد،

نتیجه

هیچ انتخابی نمیتواند با اهمیّت باشد.

.9اگرچه مرگ انديشی مولوی ،در نگاه عرفانی و حالت شور و

 .6هايدگر« ،بودن در جهان را» به «بودن در زمان» نیز ارتباط

شیدايی او ريشه دارد ،اما وی تنها به اين رويكرد بسنده

میدهد .مولوی نیز معنای مرگ و زندگی را در «حرکت و

نمیکند ،بلكه مرگ انديشی و مرگ هراسی را ابزاری برای

همراهی با زمان» میداند؛ با اين تفاوت که انسان مولوی در اين

بیداری و توجّه به جاودانگی جهان آخرت و ناپايداری امور

حرکت و همراهی به سوی آگاهی ،معرفت ،جاودانگی،

دنیوی میداند؛ اما هايدگر به عنوان يک «فیلسوف

معنويت و کمال نزديک میشود.

اگزيستانسیالیست» ،رويكرد اساسی که در مسأله مرگ انديشی
دارد ،اين است که مرگ را «امكان شخصی» (منحصر به فرد)
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