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تطبیق ارکان حرکت بر پدیدۀ مرگ از منظر قرآن کریم و
صحیفۀ سجادیه
تاريخ دريافت49/8/81 :

تاريخ تأييد49/7/5 :

احمد طیبی

انسان به لحاظ اینکه توان مشاهدۀ بعد غیرمادی خود و این جهان را نددارد
مرگ را نیز که واسطۀ جهان مادی و مجرد است نمدیتواندد درسدت در کندد
ازاینرو نیاز به کسی دارد که بر هر دو جهان اشراف داشته باشد خداوند متعال
در قرآن کریم از این واقعه و چگونگی آن خبر میدهد به اعتقاد شیعه افزون بر
این پیامبر گرامی اسالم
امام سجاد

و امامان معصوم

دارای این ویژگی مدیباشدند

در ضمن دعاهای خود واژگانی دربارۀ مرگ به کار میبدرد کده

فهم رابطۀ روشمند آنها با یکدیگر ساختار درونی معنای مرگ (حرکت بدودن را
آشکار میکند آن واژگان عبارتاند از« :خُدرُوِ الأدنْنأسُ

مْدنأ ْْباددهانْهها» [داللدت

داردکه مرگ نوعی حرکت است] «اجل» [که مبدْ این حرکت را نشان میدهد]
«المصیر الیکد» و «لقاء» و «اللّحاق بک» [کده بدر منتهدای آن داللدت مدیکنندد]
عبارت «خروِ نس
حرکت مرگ نس

از بدن» و واژۀ «تْوهفّْی» نیدز داللدت مدیکندد کده متحدر
انسانی است قید انسان به این منظدور اسدت کده ایدن مدرگ

مختص انسان است و حیوان غیرانسانی و گیاه و غیرجاندار را شامل نمدیشدود

* عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور.

*
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محر اصلی این حرکت ذات باریتعالی است که فرشتۀ مرگ به امدر و قددرت
الهی به انجام آن مبادرت میورزد
در این مختصر برآنیم فقط با تحلیل واژگان مترادف «موت» حرکت بودن مدرگ را اببدات
نموده تمامی ارکان حرکت را برآن تطبیق دهیم

واژگان کلیدی :قرآن کریم صحیسۀ سجادیه مرگ حرکت
مقدمه

مرگ در بین مقوله های مورد توجه بشر ایدن ویژگدی را دارد کده اگرچده
از اولین مسائل او بوده هیچ وقت کهنه نشده بلکه همچنان بهعنوان یدک راز
برای بشر باقی مانده است علت عمدۀ این امر آن است که مرگ در مرز میدان
زندگی مادی و غیرمادی قرار گرفته و امری چندبعدی است ازاینرو مطالعدۀ
همهجانبۀ آن از توان بشر خارِ اسدت و مطالعدات مدرگشناسدی عمددتا بده
صورت بخشینگری بوده و هر دانشمندی مطابق رشتۀ خدود بععددی از آن را
بررسی کرده است :دانشمندان علوم تجربی بعد مادی و جسمانی آن را مطالعه
کرده و فیلسوفان بععد غیرمادی و مبانی جهانشناسی آن را مورد پژوهش قدرار
دادهاند
ازآنجا که زندگی سرشار است از نشانههای مرگ د مانندد گد ر عمدر مدرگ
نزدیکان جنگها بیماریها تصدادفات و حتدی مظداهر یبیعدت حرکدت آ

و

جابجایی فصلها د حوزۀ عمومی نیز پیوسته درگیر این مسئله است بهویدژه کده
این حدیث نس

در ژرفای ذهن بشر هست که کی مرگ به سراغ من میآید؟ آیا
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1

به سراغ من هم میآید؟
از یرف دیگر مرگ یک بععد دینی نیز دارد و ادیان نیدز بسدیاری از عقایدد و
آموزههای خود را به مرگ و جهان پ

از مرگ اختصاص دادهاند بده یدورکلی

مرگ آن اندازه بر زندگی بشر ابرگ ار اسدت کده بایدد پد یرفت :مدرگا فلسدسه
زندگی 2است و نوع فهم مرگ بر نوع تسسیر و نوع ساخت زندگی ابرگ ار است
صحیسۀ سجادیه در عباراتی بسیار کوتاه این معمای دیرینه بشر را تعرید
توصی

و

کرده است که البته مطابق با قرآن نیز میباشد پژوهش حاضر کوشیده که

با تحقیقی روشمند و تحلیلی مقایسهای د بین قرآن کریم و صدحیسه سدجادیه د
معنا و چیستی مرگ را استنباط کند
 .1روششناسی پژوهش

روش بررسی صحیسه برای گردآوری مباحث مربوط به مرگ براساس اصدول
علم معناشناسی است ازآنجاکه اختالف در تعری

اصطالحات همۀ علدوم از آن

جمله معناشناسی مرسوم است هر اصطالحی که به کار می بریم همانجا تعرید
مورد نظر خود را بیان خواهیم کرد
شناسایی مباحث مربوط به مرگ در صحیسه براساس دو اصطالح همنشدینی و
جانشینی انجام گرفت به این ترتیب «مساهیم حدوزۀ معندایی مدرگ در صدحیسه»
فراهم شد به مجموعهای از روابط معنایی دارای یرح در میان دستههای مختل
 1هایدگر به زیرکی گسته است :این حکم که «همۀ انسانها میرا هستند» این حکم سلبی

تلویحی را در خود داردکه «جعز من» (شورون 9112 :1ِ 1131
ْْ« 9ظْلَّهع الأنْجهل» (صحیسۀ سجادیه دعای 19فراز2
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واژههای یک زبان «حوزه» یا «میددان» معندایی مدیگدوییم (ایزوتسو)18 :8731 ،

واژگدان عوددو ایددن مجموعدده را بددا اسددتساده از دو روش همنشددینی و جانشددینی
شناسایی کردیم چون پژوهش در صحیسه و هر متنی پدژوهش در زبدان اسدت و
«زبان وسیلهای است آوایی برای ایجاد ارتباط میدان افدراد بشدر دارای دو سدط
تکواژی و واجی که همواره بر روی دو محور حرکدت مدیکندد :یکدی محدور
همنشینی متشدکل از تدکواژههدا و واِهدای حاضدر در پیدام و دیگدری محدور
جانشینی متشکل از تکواژه ها و واِهای غایب از پیدام » (نجفو )81 :8737 ،در
مثال «نان یککیلو به من بده» اجزای حاضر در پیام عبدارتاندد از« :ندان» «یدک
کیلو» و «به من بده» که همه با هم در یک پیام آمده و کندار هدم نشسدتهاندد امدا
ازآنجاکه هریک از این اجزا متعلق به یک مجموعهای هستند میتدوان هریدک از
اعوای آن مجموعه را که اکنون در این پیدام غایدب هسدتند «جدایگزین» عودو
موجود در پیام کرد به عبارت دیگر کاربر زبان برای ساخت یدک جملده مانندد
جملۀ باال با سه مجموعه واژه روبرو است که همۀ آنها قابلیت استساده در پیدام را
دارند یعنی هر یک میتواند «جانشین» دیگری شود اما کاربر زبان بر اساس نیاز
خود از هر مجموعه واژهای را برمیگزیند و کنار هم مینشاند و پیام خدود را بده
وجود میآورد
اما محور همنشینی چگونه پدید میآید و چه صورتهایی پیدا میکند؟ دربارۀ
محور همنشینی دو مطلب است که به بحث ما ارتباط مستقیم پیدا میکند:
الف .همنشینی واژگان بر ااراق اعا ر « :بداهمآیدی واژگدان» براسداس قواعدد
«ترکیبپ یری معنایی» ساخته میشود این اصل بر این قانون مبتنی است کده در
محور همنشینی نمیتوان هر واژهای را کنار هر واژهای نشاند و جملهای ساخت
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چنانکه سنگ و نوشیدن « باهمآیی» در یک جمله ندارند و نمیتوان گست :سنگ
چنانکه صسوی دربارۀ کتز و فودور میگوید :آنهدا بده قواعددی اشداره

را نوشید
میکنند که بر اساس روابط معنایی واحدهای سازندۀ یک جملده و ارتبداط میدان
ایالعات معنایی و نحوی معنی هر جمله را تعیین میکنند ایدن قواعدد را آندان
خوانش [ ]projection rulesنامیدند و معتقدد بودندد کده از یریدق ایدن قواعدد
همنشینی واژهها نسبت به یکدیگر به لحاظ معنایی محک زده مدیشدود و امکدان
رفع ابهام واژگانی حاصل میآید (پالمر )088 :8738

ب .جانشین ،در مح،ر همنشین :،واژگان این محور همیشه بدر یدک سدیاق بداقی
نمیمانند بلکه گاهی جای یکدیگر را میگیرند مانندد «لدبش چدون لعدلأ سدر
است» میشود :لبش چون لعل است و لبش لعل است (همان )068 :و گداهی نیدز
واژهای در کالم به کار مدیرود کده معندای واژۀ دیگدری را گرفتده اسدت مانندد
«برآشست ایران» که یا چنین بوده «برآشست ملت ایران» که ایدران جدای ملدت را
گرفته یا بوده «برآشست ایرانیان» که در این صورت ایران به یور مجاز در معنای
ایرانیان به کار رفته است البته این جانشینی بر اساس قواعدی است که در علدم
بیان به عالقات مجاز تعبیر میشود مانند عالقه جزء و کل یا سبب و مسبب
نتیجۀ اصول معناشناسی این است که اگر واژهای را هستۀ مرکزی بحثی فرض
کنیم مانند واژۀ موت در کالم عر

و مرگ در فارسی با انتخا

برخی واژگدان

از مجموعههای محور جانشینی و ربط دادن آنها به آن واژۀ هستهای نظریۀ ویدژۀ
کاربر زبان دربارۀ امر مورد بحث (واژۀ هسدتهای بده دسدت مدیآیدد بداهمآیدی
واژگان با آن واژۀ هستهای نشاندهندۀ گستره و قلمرو مباحث مربوط بده آن واژۀ
هستهای است در محور همنشینی واژگانی که جایگزین واژه هستهای میشدوند
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هریک نشاندهندۀ بعدی از ابعاد آن واژۀ هستهای هستند
بر اساس اصول باال واژۀ موت هستۀ مرکدزی تحقیدق را تشدکیل مدیدهدد و
واژگانی مانند وفات المصیر الیک لحاق لقاء اجل قبض و خروِ نس
و یول آرزوها لحظهلحظۀ عمدر و اند

از بدن

بدا مدرگ در تقسدیم اول بده دو قسدم

دستهبندی میشوند :واژگان مربوط به مرگ به عندوان امدری تکدوینی و واژگدان
مربوط به عک العمل انسان به مرگ
واژگان این بخش دوم از بحث ما خارِ است و به آنها نمیپدردازیم واژگدان
بخش اول را که عبارتاند از وفات المصیر الیک لحداق لقداء اجدل قدبض و
خروِ نس

از بدن و ملک الموت مورد تحلیل قرار میدهیم و نسبتْ هریدک را

با موت میسنجیم تا مشخص گردد که به چه بععدی از مرگ داللت دارد به ایدن
ترتیب با تعری

دقیق روابط آنها با یکدیگر ساختمان درونی مدرگ از دیددگاه

صحیسۀ سجادیه و قرآن بر اساس موازین علمی به دست خواهد آمد
 .2پیشینۀ مرگاندیشی

وجود مرگ برای انسان اولیه باید در همان روزهای اولیه پیدایش بشر تجربه
شده باشد خواه به صورت مرگ هم نوع خود یا در انواع دیگر اما این مسئله بدا
مسئلۀ آگاهی یا ناآگاهی بشر از میرایی خود فرق دارد ما از مواجهۀ حیوانات بدا
مرگ آگاه هستیم و مشاهدۀ عک العمل حیوانات در مرگ همنوعدان خدود ایدن
یقین را به انسان میدهد که آنها میان زنده بودن و مردن فرق میگ ارند اما در
آنها از مرگ برای ما مشخص نیست
البته کش

میرایی و این یقیندی کده االن مدا داریدم و مطمئندیم دیدر یدا زود

خواهیم مرد بهسادگی برای بشر حاصل نشد یعنی چنان نیست که انسان اولیه از
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همان ابتدا میدانسته «هرانسانی میرا است» بلکه ممکن است این آگاهی به واسطه
تجربه و بهتدریج برای بشر حاصل شده باشد اگرچه «برخی از فیلسدوفان چدون
ماک

شلر گستهاند که آدمی آگاهی شهودی از میرایی خویش دارد و پل لندزبرگ

گسته است که «آدمی نه از راه تجربه به معنای مرسوم بلکده از راه «تجربدۀ ویدژۀ
مرگ» به فناپ یریخود پی میبرد» (ش،رون  8711ج )0783 :7اما بررسی زندگی
بومیان استرالیا د که بسیار ابتدایی زندگی میکردند د نشان میدهد که «نزد ایشان
مرگ یک امر حتمی یبیعی نیست و مردن یا در ابر سحر و یدا در نتیجدل تویئده
ارواح غیبی یا کوچی [ارواح و موجودات فوق یبیعت] است» (ناس )03 :8738

در هر صورت نتیجۀ همۀ کشمکشها دربارۀ یبیعی بودن یدا نبدودن مدرگ و
مراسم و آیینهای خاکسپاری مردگان داللت دارند بر این سخن که مرگ پیوسدته
برای بشر مطرح بوده و انسان همواره میکوشیده که بداند مرگ چیست بایدد در
نظر داشت مرگپژوهی تحت شعاع جاودانگی و حیات پ

از مرگ قرار داشته و

کمتر مورد مطالعه مستقل قرار گرفته است
 .3معنای مرگ

اول باید مشخص شود مراد از معنا چیست؟ دراین باره اختالف نظدر وجدود
دارد که آیا وضع الساظ برای معنا یبیعی است یا دلبخواهی؟آیا معنا عبارت اسدت
از امر بیرون از زبان و مسهوم مانند صندلی واقعی بیروندی یدا امدری درونزبدانی
است و باید به کمک الساظ دیگر بیان شود؟ آنچه مورد نظر پژوهش حاضر است
عبارت است از اینکه باید ببینیم مجهول در پرسش از معنای مدرگ چیسدت آیدا
کسی که از معنای مرگ میپرسد اگر مردهای ببیند رضایت خایر پیدا میکندد و
میفهمد مرگ چیست یا هنوز به دنبال پاسخ پرسش خود است یبیعی است کده
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مشاهدۀ مرده پرسشساز است نه پاسخدهنده بلکده حتدی بدر ابهدام مسدئله نیدز
میافزاید :مرده با زنده چه فرقی دارد که یکی بیحرکت است و دیگری می تواند
حرکت کند؟ آیا از مرده چیزی کاسته شده یا چیزی به او افزوده شدده؟ اعودا و
جوارح او مشکلی پیدا کرده است؟ وقتی پاسخ میشدنود سدالم اسدت بدیش از
پیش بر ابهام افزوده میشود پ

مجهول همچنان بداقی اسدت معندای فرهندگ

لغوی مرگ یا موت نیز مجهدول را مرتسدع نمدیکندد چدون کسدی کده از مدرگ
میپرسد نمیخواهد بداند در زبان عربی به چه چیزی مرگ میگویند بلکه منظور
از معنای مرگ توضی این است :به هنگام مرگ چه ر مدیدهدد؟ بدا مدرگ بدر
انسان چه میگ رد؟ در نظام آفرینش انسان و جهان مرگ چه نقشی دارد؟
به یور کلی در پاسخ به معنای مرگ نباید خود را در قالب ویژهای محصدور
کنیم باید تا آنجا که ممکن است ایالعات مخایب را کامل کنیم تا تصور جامعی
از مرگ بیابد و جایگاه مرگ را در نظام هسدتی فهدم نمایدد بده عبدارت دیگدر
پرسش از معنای مرگ پرسش از تسسیر امری مشهود است تا در پرتدوآن بتواندد
مرگ را در نظام آفرینش توضی دهد جایگاه آن را روشن کند و رابطۀ آن را بدا
زندگی و خلقت انسان بیان کند
 .4موت

این واژه به صورتهای گوناگون در صدحیسه سدجادیه و قدرآن آمدده اسدت
مانند« :الموت» (صحیفه سجادیه دعای 7فراز81؛ دعای 80فراز87؛ دعوای 10فوراز)1
«أَمِتْنَا» (همان دعای 8فراز6؛ دعای 77فراز« )0مِیتَةٍ» (همان دعای 8فوراز78؛ دعوای83
فراز 8و « )887م،ات» (همان دعای 08فراز)06 08 88

موت در عربی مانند مرگ در فارسی اسم است برای پدیده و رخدداد خاصدی
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که به موجودات زنده امکانی تعلق میگیرد واژۀ موت اسمی است که هدر کد
هر نگرشی که دربارۀ مرگ داشته باشد هنگام سخن گستن دربارۀ آن از این واژه
و مشتقات آن استساده میکند بهاصطالح این واژه بدرای آن پدیددۀ خداص عهلْدم
شده است اگرچه احتمال میرود آنان که اولین بار این واژه را برای ایدن پدیددۀ
خاص به کار بردهاند بر اساس دیدگاه و نظریۀ جهانشناسی ویژۀ خودشان بدوده
است در هر صورت این واژه را از نظر لغوی بررسی میکنیم تا مشدخص شدود
چرا عر

به آن پدیدۀ خاص «موت» ایالق کرده است

 .1-4معنای لغوی موت

واژۀ موت در زبان عربی اسم است برای مرگ یا همان رخداد پیچیدهای کده
ما اکنون در اندیشۀ فهم آن هستیم« :ماته ضْدُّ حهیىه؛ موت و مرگ عبارت اسدت
از ضد حیات » (زبیدی  8888ج )876 :7درکاربرد مجازی مرگ در معنای سکون
نیز به کار میرود از این روست که به سکون هر چیزی مرگ ایدالق مدیشدود
البته برخی نیز گستهاند سکون معنای حقیقی مرگ است نده معندای مجدازی آن
(همان) درهرصورت چون مرگ ضد حیات است بر اساس انواع حیات مدرگ
نیز انواعی پیدا میکند مانند حیات مبتنی بر قوۀ نامیه برقوۀ حسیه و بر عقل کده
با زوال هریک نوعی مرگ پدید میآید (همان) براساس اینکه مرگ ضدد حیدات
باشد نسبت دادن آن به بالد و شدهرها« :وَ بِهَا تَنْشُرُ مَيْتَ الْبِلَادِ» (صوحیفه سوجادیه

دعای 81فراز )87مجازی خواهد بود و گاهی نیدز بدرای امدورد دیگدری اسدتعاره
میشود« :قديُسْتَعارُ الموت ،لألَحوالِ الشَّاقّةِ ،كاالََْرِِ ،الالِّل ،السااِالِ ،ال،اِ ،
المَعْصِيَةِ غيِِ ذلك» (زبیدی  8888ج )876 :7نتیجه اینکه به نظدر مدیرسدد کده
موت در زبان عر

به معنای سکون آمده است و چون مردن نیز ندوعی سدکون
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است و همین بازایستادن انسان از حرکت عالقۀ استعمال لسظ موت در مردن شده
است و بر ابر کثرت استعمال در«مردن» حقیقت شده است
 .2-4تعبیر «خُرُوجِ الْأَنْفُسِ مِنْ أَبْدَانِهَا»

این تعبیر فقط یک بار در صحیسۀ سجادیه به کدار رفتده اسدت« :يَاوْ َ ُراِر ِ
الرأَنرَرسِ مِنر أَبْدَانَِ،ا» (صحیفه سجادیه دعای 8فراز )83در قرآن نیز عبارتی نزدیک به
آن آمده است« :أَُرِِجُوا أَنرَرسَكرمُ» (انعام)37 :

بافت عبارت تصری دارد که خروِ نس

1

از بدن جدایگزین واژۀ مدرگ شدده

است چون فرازهای پیش از آن نیز دربارۀ مرگ اسدت« :الْعَمَلََ لِلْجِِلَِ؛ و عمدل
براى آخرت» و « َ الِاسْتِعْدَادَ لِمَا بَعْادَ الرمَاوْتِ؛ و آمدادگى بدراى پد
[محبو

از مدرگ را

آنها گردانی]» (صحیفه سجادیه دعای 8فراز)86

توصیسیترین عبارت صحیسه دربارۀ مدرگ همدین عبدارت اسدت لد ا ایدن
عبارت را مبنا قرار داده میکوشیم رابطۀ بقیدۀ واژگدان را بدا آن تعرید  2کندیم

 1تسسیر نمونه در توضی این عبارت مینویسد« :سپ

مجازات دردنا اینگونه افراد را

چنین بیان مىکند :اگر تو اى پیامبر! این ستمکاران را به هنگامى که در شداید مرگ و جان
دادن فرورفتهاند مشاهده کنى در حالى که فرشتگان قبض ارواح دست گشودهاند به آنها
مىگویند جان خود را خارِ سازید خواهى دید که وضع آنها بسیار دردنا

و اسسبار است »

(مکارم شیرازی 1111ش ِ 1ص112
 9من ظور از تعری ا تعری

ارسطویی یا منطقی نیست بلکه این واژه امروزه در زبان علمی

ما تقریبا اصطالح شده در «توضی دادن و مشخص کردن»
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خروِ نس

از بدن یک ساختار درونی داردکه عبدارت اسدت از توضدی حالدت

خروِ نس

از بدن و یک ساختار بیرونی دارد که عبارت است از لدوازم خدروِ

نس

از بدن امام سجاد

ساختار درونی خروِ نس

از بدن با ایدن واژگدان

گزارش میکنند« :سختى جان کندن نالههاى پرمشقت پیچیدن نسْ هدا در گلدو
هنگام رسیدن جان بترقوه 1و درمانناپ یری مرگ سدپ

بدا تعبیرهدای زیبدایی

ادامه میدهند :فرشتۀ مرگ براى گرفتن جانها از پشت پردههاى غیب خویش را
مینمایاند و از کمان مرگ تیرهاى وحشتنا
و جامى به یعم شرنگ از زهرنا

فراق سوى جانها پرتا

میکندد

پرورده سازد که هنگام بار بستن سوى آخرت

فرارسیده است؛ «کردارها چون یوق بر گردنها بسته» خانۀ گور تدا روز قیامدت
جاى ماندن ما خواهد بود ( 2صحیفه سجادیه دعای 80فراز )87این عبارت اشاره به
حقایق زیادی دربارۀ مرگ دارد مانند مسئلۀ تجسم اعمال ملدک المدوت (فاعدل
مرگ و چگونگی تحقق مرگ و اینکه مرگ نوعی تحول و دگرگونی اسدت کده
 1استخوان چنبره گردن که جلوى گلو و باالى سینه است و جائى که نس

در آن باال

مىآید (بستانى 991 :1111
 َ « 9هَوِّنر بِالرْرِر آنِ عِنردَ الرمَوْتِ عَلَى أَنرَرسِنَا كَِربَ السِّيَاقِ  َ ،جَْ،دَ الرأَنِينِ  َ ،تََِادُفَ الرحَشَارِ ِ إِذَا
بَلَغَتِ النَِّروسُ التََِّاقِيَ َ ،قِيلَ مَنر رَاقٍ َ تَجَلَّى مَلَكُ الرمَوْتِ لَِْبْضَِ،ا مِنر حُجُبِ الرغريُوبِ  َ ،رَمَاهَا عَنر
قَوْسِ الرمَنَايَا بِأَسُْ،مِ َحْشَةِ الرََِِاقِ  َ ،دَافَ لََ،ا مِنر ذرعَافِ الرمَوْتِ كَأرساً مَسْمُومَةَ الرمَلَاقِ  َ ،دَنَا مِنَّا إِلَى
اآلرَُِِةِ رَحِيلٌ َ انرطِلَاقٌ  َ ،صَارَتِ الرأَعْمَالر قَلَائِدَ فِي الرأَعْنَاقِ  َ ،كَانَتِ الرْربُورُ هِيَ الرمَأر َي إِلَي

مِيَْاتِ يَوْ ِ التَّلَاقِ» (صحیسه سجادیه دعای 19فراز11
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برای انسان ر میدهد

دگرگونی تحول وتغییرپ یر بودن مرگ مسهوم بنیادی نظریدۀ صدحیسه دربدارۀ
مرگ است به گونهای که همۀ مساهیم و تعابیر دیگر دربارۀ مرگ را باید نسدبت
به این مسهوم تعری

کنیم ازآنجا که دگرگونی (تحول و تغییر دو نوع میباشدد

بایسته است نخست اقسام دگرگدونی و تغییدر را بیدان کندیم تدا جایگداه و ندوع
دگرگونی مرگ مشخص شود
 .5انواع دگرگونی و تغییر

«بم التغیّر اما تدریجیّ و اما دفعیّ بخالفه»( .طباطبای )080 :8760 ،اولی را کون
و فساد میگویند و دومی را حرکدت (مؤسسة آم،زش ،و پژوهش ،امام خمین:8733 ،

 )787-783مشخصات تغییر تدریجی و حرکت عبارت است از :امکان انقسدام بده
اجزاء بیقراری و ناایستایی و عددم اجتمداع در وجدود (طباطبوای)080 :8760 ،

اکنون این پرسش مطرح میشود :مرگ از نوع دگرگونی دفعی است یا تدریجی؟
مرگ تغییری تدریجی است زیرا تعبیر خروِ نس

از بدن و تعبیر المصیر الیدک

و الصائر الیک د که بحث آن خواهد آمد د بر تدریجی بودن مرگ داللدت دارندد؛
خروِ شیء از شیء و رفتن به سوی آ

یا قلۀ کوه امدری دفعدی نیسدت بلکده

تدریجی است دلیل اصلی بر دفعی نبودن مرگ این است که تغییر دفعی مسدتلزم
گسست است و گسست به این معناست که امر قبل و بعد تغییر غیر هماند یعنی
چیزی که از لحظۀ تغییر به بعد پیدا میشود ادامۀ چیزی که قبدل از لحظدۀ تغییدر
وجود داشت نیست دو چیزند نه یک چیز ممتد (مؤسسة آم،زش ،و پژوهش ،اموام

خمین )788-787 :8733 ،براین اساس اگر مرگ تغییر و دگرگونی دفعی باشد بدا
مسئلۀ معاد ناسازگار خواهد بود چون معاد و پاداش و مجدازات اخدروی بدرای
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همان شخصی ر خواهد داد که در این دنیا بوده است اما اگر چنانچده شدخص
دنیوی و اخروی مغایر باشند بوا

و جزا متوجه فاعل افعال دنیوی نخواهد بدود

و این با عدالت ناسازگار است پ

به یور کلدی گسسدت میدان تغییریابندده و

تغییرشونده در مسئلۀ مرگ ناسازگار با معاد اسدت حدال آنکده معداد از ارکدان
دعوت هر نبیّ و پیامبری بوده است نتیجه اینکه مرگا نوعی تغییر تدریجی است
و تغییر تدریجی حرکت است پ

مرگ نوعی حرکت است

 .6ارکان حرکت

چه خود حرکت را تحلیل کنیم و چه به سخن فالسسه مراجعه کندیم نتیجده
این است که حرکتا مستلزم شش عنصر است که ارکان حرکت نامیده میشدوند:
 1موضوع حرکت ( متحر

 9فاعل حرکت (محرّ

 1مبدء حرکت (مدا منده

الحِكة  1غایت حرکت (ما إلیه الحِكة  1مسدافت حرکدت ( مقولدۀ حرکدت
 1زمان حرکت
ابوالبرکات بغدادی از آنها اینگونه تعبیر میکند« :اعلام ان الحِكاة تاتم بساتة
اشياء

هي المحِک المتحِک مامنه مااليه مافيه كالمسافة التي في،ا الحِكة

زمان» (بغدادی ب،تا )77 :مرگ نیز باید این ارکان شدشگانده را داشدته باشدد بدا
مشخص شدن ارکان ششگانۀ مرگ ماهیت مرگ نیز از دیدگاه صدحیسه و قدرآن
به دست میآید در بحثهای آینده خواهیم دید که هر یک از واژگدان جانشدین
موت بر یکی از ارکان حرکت داللت دارند
 .1-6اجل (ما منه الحرکۀ)

اینکه آیا مرگ حرکت مستقلی است یا امتداد حرکت سابقی که انسان از قبدل
شروع کرده یک مسئله است و اینکه در هر صورت مبدْ حرکت مرگ کجاست
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مسئلۀ دیگری است محدل بحدث مدا مدورد دوم اسدت در صدحیسۀ سدجادیه و
همچنین قرآن واژگان و تعبیرهایی به کار رفتهاند کده سدرآغاز حرکدت مدرگ را
نشان میدهند مانند واژه اجل« :أََِلًا مَوْقُوتاً» (صوحیفة سوجادیه دعوای 8فوراز)6
انجامى معلوم« :أَمَداً مَحْدُوداً» (همان) مددتى معدین« :بَلَلََ أَقََْلأ أَرَلرِ ِ» (هموان

هنگامیکه عمر به آخر خود برسد« :وَ اسْتَوْعَبَ حِسَلاََ عُمُلرِ ِ» (هموان) حسدا
عمرش به پایان رسد« :أَظَلَّهُ الْأَََُِ» (صحیفة سجادیه دعای 10فراز )3اجل بر سر او
سایه گسترده است« :وَ نَفَادَ أَيَّامِي ،وَ اقْتِرَاََ أََِلِي» (همان دعوای 17فوراز )8عمدر
سپرى گشته و نزدیکى مرگ َ « :أَدْبََِتْ أَيَّامُهُ فَوَلَّتْ حَتَّى إِذَا رَأَى مُادَّةَ الرعَمَالِ قَادِ
انرَْضَتْ َ غَايَةَ الرعُمُِِ قَدِ انرتََ،تْ؛ و روزگار عمدرش سدپری شدده و گ شدته اسدت
چندانکه نگاه مىکند هنگام کار کردن به سر آمده است » (همان دعای 80فوراز)1

و غایت عمر به آخر رسیده« :فَإِنر َُتَمْتَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ  َ ،قَضَيْتَ لَهُ بِالشَّاَ،ادَةِ؛ پد
اگر فرجام او را به نیکبختى مقرر فرمودى و شهادت روزى کدردى

» (هموان

دعای 03فراز)81

اجل در زبان عر

به معانی زیر آمده است :اگر به انسدان اضدافه شدود بده

معنای پایان عمر انسان است؛ اگر به دهین اضافه شود به معنای پایان مهلت دهیدن
1

است؛ اگر به شیء اضافه شود به معنای مدت شدیء اسدت (ابو منظو،ر 8888

ج88 :88؛ فراهیدی  8883ج )833 :6بنابراین اجل دو معنا دارد :مدّت معین و آخر
مدّت (قرش 8733 ،ج« )06 :8اإلجال :القطیع [گلهای] من بقر الوحش
« 1األَجَلر :غايةر الوقت في الموت حُلول الدَّين نحوِه

األَجَلر :مُدَّةر الشيء»

األْجادل:
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ْْجهدلْ هد ا الشدیءع»

(فراهیدی  8883ج« )831 :6و تقول :فعلت ذا مدن ْْجادل کد ا

» (هموان ج:6

 )833اگرچه عالمه مصطسوی میگوید معنای اصلی «اجدل» وقدت معدین معهدود
است (مصطف،ی  8878ج )87 :8به نظر میرسد که معنای اصلی اجل عبدارت از
تنگی و محدودیت باشدد« :األْجادل :الودیق» (زبیودی  8888ج )87 :88ازآنجاکده
محدودیت و تنگی ابتدا و انتهایی دارد گاهی واژۀ اجل بر جزء د که انتها باشد د
نیز ایالق میشود ازاینرو در باهمآیی اجل با انسان گاهی به معنای مدت عمدر
انسان است و گاهی به معنای پایان عمر انسان است و در بداهمآیدی بدا دهیدن بده
معنای بیان مهلت دین است و در شیء نیز به معنای پایان زمان شیء به کار رفتده
است
دربارۀ تحلیل معنی اجل تحلیل بیشتری وجدود داردکده از حدد ایدن نوشدتار
بیرون است  1آنچه در راستای این نوشتار است این است که انسان در ایدن دنیدا
مدت معینی فرصت زندگی دارد که در صحیسۀ سجادیه و قرآن از ایدن فرصدت
مشخص و محدود انسان با این واژگان تعبیر شده است« :أَمَاداً مَحْادُ دا؛ انرَْضَاتْ
نَََادَ أَيَّامِي؛ غَايَةَ الرعُمُِِ» که واژۀ اجل تقریبا علم شده برای این معنا پایدان مددت
زندگی در این دنیا ابتدای حرکت مرگ و ابتدای حرکدت خدروِ نسد

از بددن

است خالصه اینکه اولین رکن حرکت مرگ عبارت است از پایان زندگی دنیوی
ل ا امیرالمؤمنین

میفرماید« :بدالأمهواتْ تُخأدتْمع اْلددعّنأیها» (ری شورری  8718ج :3

)006
 1برای تحقیق بیشتر ر

مصطسوی 11 :1ِ 1111
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 .2-6المصیرالیک (ماالیه الحرکۀ)

مرگ اگر حرکت است غایت و سمت آن کجاست؟
غایت و هدف حرکت مرگ را صحیسه با واژگان «المصیرالیک الصائر الیدک
لحاق الیک و » بیان کرده است« :وه اجاعهلأ لْنْا مْنأ صهالْ الأنْعامهدال عهمهلدا نْسادتْباطْىع
مهعههع الأمهصْیرْ إلْیاکه وه نْحارصع لْهع عهلْى وهشأکْ اللَّحهاق بکه حهتَّى یهکُونْ الأمهواتع مهنأنْسهنْا
الَّ ْی نْنأنْ ع بهْ؛ و از اعمال شایسته چندان نصیب ما کن که از دیر شدن "بازگشت
سوى تو" اندیشنا شویم و "لقاى تو" را هر چه زودتر یالب باشیم تا اینکه بده
"اجل" دل بندیم و با "مرگ" الست گیریم » (صحیفة سوجادیه دعوای 88فوراز )7و
«الأمهصْیرُالیک» (همان دعای 76فراز )3و «وه کُلٌّ ذْائْقُ الأمهدواته وه کُدلٌّ صهدائْرِ إلْیادکه؛
همه چشندۀ مرگاند و سوى تو آیند » (همان دعای 10فراز )1و «الأمعباددُُْ الأمععْیددع
الأسْعْالُ لْمها تُریدع؛ تویى آغازکنندۀ خلق و برگردانندۀ آنها که هر چده مدىخدواهى
بجاى مىآورى » (همان دعای 03فراز)81

در قرآن نیز واژۀ «مصیر» در ترکیبهای مختل

بارها تکرارشده اسدت و بدر

غایت حرکت مدرگ داللدت دارد مانندد« :وهإلْدى اللَّدهْ الأمهصدیر» (بقور 011 :؛ ر.ک.
آلعمران860 :؛ مائدة81 :؛ أنفال86 :؛ توبۀ37 :؛ حج 81 :و 30؛ نو،ر 0 :و 13؛ لقموان88 :؛
فاطر81 :؛ غافر7 :؛ ش،رى81 :؛ ق87 :؛ حدید81 :؛ مجادله1 :؛ ممتحنه8 :؛ تغواب  7 :و 88؛
تحریم3 :؛ ملك)6 :

غایت حرکت مرگ د در قرآن و در صحیسه د با واژههای دیگدری نیدز نشدان
داده شده است اما مادۀ «صیر» این ویژگی را داردکه بر حرکت بدودن مدرگ نیدز
داللت دارد ازاینرو «صیر» واژهای کلیدی در فهدم معندای مدرگ اسدت و بایدد
مسصلتر تبیین شود
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واژه مصیر و صائر از ریشۀ «صارَ ،يََِيرُ ،صَيْراً ،مََِيراً ،صَيِْر رَةَ» (ابو منظو،ر

 8888ج )833 :8است واژۀ «صیر» و مشتقات آن در زبان فارسدی نیدز بده همدان
معنای عربی آن کاربرد دارد اصطالح صیرورت (شدن در ادبیات فلسسی امروز
د بیشتر به تنبر از هگل د زیاد به کار میرود این واژه در ترجمدههدای مختلد
قرآن و صحیسۀ سجادیه نیز به همین معنای شدن یا پایان شدن (عاقبت و فرجام
ترجمه شده است معنای لغتنامهای آن نیز شدن است ما برای تحلیل دقیق معنای
این واژه کاربردهای آن را از فرهنگ لغتهای عربی بررسی میکنیم:
صیر هم در امور مادی و محسوس به کار میرود و هم امور معندوی و حتدی
مجرد در همۀ آنها تقریبا به یک معنا است
 -در امور مادی عر

به آبی که مردم برای حاضدر کدردن آن بده سدوی آن

میروند «الصِّیر» میگویدد« :الَِّيرُ بالكسرِ :الماءُ يَحْضُرُ ُ الناسُ» (زبیدی  8888ج:3

 )883و به مکانی که آ ها به سوی آن روان باشند نیز مصیر میگویدد« :المََِليرُ:
المَوْضِعُ الذي تََِيرُ إِليه المِيَا ُ» (همان؛ اب منظ،ر  8888ج)833 :8

«الصِّيَِة :حَظِيِة ترتخل للد اب من الحجارة

أَغصان الشجِ» (اب منظ،ر  8888ج:8

 )833به معنای آغل و محلی که گوسسندان و گاوها به آنجا بازمیگردند
«صارَةر الجبل :رأسُه» (فراهیدی  8883ج )818 :3یعنی قلدۀ کدوه پایدان کدوه و
جایی که برای صعود برکوه به سمت آن حرکت میکنند
«الصَّائَِةر :ما يََِير إِليه النباتُ من اليُبْس؛ گیاه به سمت خشک شدن رفت »
(اب منظ،ر  8888ج)831 :8

«الَِّيرُ :شَقُّ الباَِ و خَرْقُه» (زبیدی  8888ج883 :3؛ فراهیدی  8883ج ،)883 :3به
معنای فاصله و شکاف در
مىنگرند

که در حرکت و جابجایى و بستن در

از آنجا
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 در امور غیرمحسوس نیر به همان معنای مادی خود به کار میرود بدا ایدنتساوت که در غیرمحسوس مکان و سیر (حرکت اعتباری است نه حقیقی مثال
گسته میشود :من در فالن مرحله یا فالن ناحیه و یا در فالن امر یا کدارم هسدتم:
«أَنا علأ صِيرٍ من أَمر كذا أَي علأ ناحية منه» و چنانکه به شخصدی کده مشدکلی
داشته یا درگیر کاری بوده گسته میشود :مشکل یا کارت را چکار کدردی یدا کدار
مشکلت به کجا کشید؟ در پاسخ از واژۀ صیر استساده میکند و میگوید :بر انجام
کار اشراف دارم یا کار در شُرُف اتمام است« :تقول للرَِ :ما صنعتَ في حاِتك؟
فيقول :أَنا علأ صِيرِ قضائها و صماتِ قضائها أَي علأ شَلرَِِ قضلائها» (ابو منظو،ر
 8888ج)831 :8

با توجه به کاربردهای صیر ،معنای آن عبارت است از :انتقال ،تغییر و حرکتت از
حالی به حالی ،ماننت «صهاره زهیدٌ غْنْیّا (صَيِْر رَةً  :انأتْقْلْ إلْى حهالْۀ الأغْنْدى بهعادده ْْنأ لْدما
یهکُنأ عهلْیاهها و(صهاره الأعهصْیرُ خْمارا کْد لْکه» (فراهیودی  8883ج )818 :3عاقبدت و
محل بازگشت« :إلْیاهْ (مهصْیرُهع ْْىا مهرأجععهع وه مهآلُهع» (همان).
همچنانکه «خروِ االنس » بر حرکت بودن مرگ داللت داشت این واژه نیدز
هم بر حرکت بودن مرگ داللت دارد و هدم بدر غایدت حرکدت بدودن غایدت و
منتهای حرکتْ مرگ خداست و الزمۀ آن این است که هدف آفرینش بشدر نیدز
رسیدن به خدا باشد
اینجا این پرسش مطرح میشودکه «آیا خدا غایت قریب حرکت مرگ اسدت
یا غایت بعید؟» این مسئله نیاز به بررسی بیشتری دارد اما آنچه اکنون از صحیسه
و قرآن برمیآید این است که خدا غایت حرکت مدرگ اسدت و ایدن منافداتی بدا
قریب یا بعید بودن آن ندارد
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 .7وجوه غایت حرکت مرگ

غایت حرکتْ مرگ خداست اما مواجهۀ انسان با این هدف نهایی چگونه
است؟ اگرچه پرداختن به این مسئله از توان عقل بشرخارِ است اما صحیسه
تعابیری دارد که تا اندازهای ممکن است راهنمای بر عقل به واقع باشد امام
از دو واژۀ لقاء و لحاق استساده میکند که نیاز به توضی دارد

سجاد
الف .لقاء:

«ْشْرَفْتُ عَلَأ خَوِِْ لِقَائِكَ؛ متوجه شدم بر وحشت لقای تو » (صحیفه سوجادیه

دعای 08فراز« )8وه اِْعََْ فِيما عِنْدَكَ رَغْبَتِي شَوْقاً إِلَأ لِقَائِكَ؛ به واسدطۀ آنچده کده
پیش توست شوق و رغبتم را به لقای خودت بیشترکن » (همان دعای 18فراز)8

این واژه در قرآن نیز بارها به جای مرگ به کار رفته است مانند «وَ قالَ الَّذِينَ
ال يَرُِْونَ لِقاءَنا» (ی،نس3 :؛ نیز ر.ک .بقر  86 :و  007و 083؛آلعمران887 :؛ كرف60 :؛
ی،نس81 :؛ انشقاق6 :؛ سجدة88 :؛ غافر)81 :

لقاء از با « لقی» بر وزن تْعْبه است مصدر آن «لُقْیًّا» و «لُقى» و«لْقْاءً» اسدت
این واژه کاربرد های گوناگونی دارد مانند اینکه عر

در هر چیدزی کده رو بده

سوی چیزی دیگر کند و با آن روبرو شود از واژۀ «لَقِيَهُ» استساده میکند از همین
با
به با

است ترکیب «لِقَاءُ الْبَيْتِ» یعنی به سوی خانه رفت یا روبروی خانده ایسدتاد
اْفعال برود معنای تر کدردن را پیددا مدیکندد« :أَلْقَيْلتُ الشَّليءَ» یعندی

تر کردم آن را «ْْلأقْیاتع» هنگامیکه با «الی و بای جاره بیاید به معنای ابدالغ
کردن و رساندن است و اگر با «علی» بیاید به معندای تعلدیم و امدالء اسدت
گاهی نیز به معنای گ اشتن و قرار دادن است :أَلْقَيْتُ الْمَتَاعَ عَلَلأ الدَّابَّاةِ َضَلعْتُهُ
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(فی،م)111 :8888 ،

«اللَْاءُ :مْابلة الشيء مصادفته معاً ،قد يعبِّ به عن كلّ احد من،ما ،يْال :لَِْيَاهُ
يَلرَْاهُ لَِْاءً لرِْيّاً لرْريَةً ،يْال ذلاك فاي اردراک باالحسّ ،بالبصاِ ،بالبصايِة»
(راغب اصفرانى )381 :8880؛ مقابله و روبرو شددن اسدت کده بدا هدم و تصدادفا
برخورد کنند که به هر کدام جداگانه تعبیر شده است و این معنا در مدورد ادرا
حسى یا به وسیله چشم یا عقل ایالق میشود (خسروی حسین 8788 ،ج)818 :8

لقاء افکندن چیزى است به یوری که تو آن را ببینى سپ

ایدن معندا در مدورد

انداختن هر چیز به کار رفته است در بارۀ سخن و سالم و درود و اظهار محبدت
نیز آمده است (همان ج(817 :8

پ

لقاء به همان معنای صیر است با این تساوت که صیر شامل تمام مراحل

حرکت به سوی هدف میشود اما لقاء صیر نزدیک به هدف است که با مشداهدۀ
او همراه است

1

 1الَِق بين المْاربة

المالقاة أن الشيئين يتْاربان

بين،ما حاجز يْال التْى الَارسان،

المالقاة أيضا أصل،ا أن تكون من قدا أال تِى  ...أنه ال يْال لْيته من ُلَه قيل اللْاء اجتماع
الشيء مع الشيء على طِيق المْاربة كللك يصح اجتماع عِضين في المحل ال يصح التْاؤهما،
قيل اللْاء يْتضي الحجاب يْال احتجب عنه ثم لْيه أما المصادقة فأصل،ا أن تكون من جانب

الصدفان جانبا الوادي منه قوله تعالى «إِذا سا ى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ»( .الَِ ق في الغتة111-119 :
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ب .لحاق:
«وَ نَحْرِصُ لَهُ عَلَأ وَشْكِ اللَّحَاقِ بِكَ؛ و «لحاق» تو را هدر چده زودتدر یالدب
باشیم » (صحیفة سجادیه دعای 88فراز)7
«وه آخْرینْ مْنأهعما لْمْا یهلأحهقُوا بهما» (جمعه)7 :

«اللَّحاقُ مصدر لْحْقْ یهلأحهقُ لْحاقا» (اب منظ،ر  8888ج« )703 :88الوصدول إلدى
الشدیء» (هموان ج 883 :88وْْ« ،)318لأحهقأدتع زهیاددا بعهمادرو ْْتأبهعاتُدهع إیْداهع
الأإدارها ع» (فی،م« )118 :8888 ،إدارها

اللَّحهداقُ

بعلُوغ انأتْههداء» (صوینى 31 :8888؛ زمخشورى

 « )86 :8716التحْيق :أنّ األصل الواحد في المادّة :هو الوصول الدى شدیء بعدد ْن
کان منسصال… اإلدرا

بعد السصل» (مصطف،ی  8761ج)837 :8

این واژه هم در امور مادی به کار رفتده و هدم در امدور غیرمدادی چگدونگی
وصول شیء به شیء در امور مادی آشکار است اما در امور غیرمادی نامشدخص
است ولی یک چیز اینجا مسلم است که الحاق امدر مدادی در حدالی کده مدادی
است به امر غیرمادی نامعقول است ازاینرو الزمۀ نظریۀ مرگ در صحیسه ایدن
است که نس

که متعلق لحاق است امر مجردی باشد نکتۀ دیگر اینکده غایدت

حرکت مرگ الحاق به خدا است البته الحاق به معندایی کده مطدابق شدنن خددا
است نه الحاق به معنای مادی آن
 .1-7معرفتشناسی مرگ

لحاق به معنای ادرا
ادرا

و لقاء به معنای دیدار است از نظر معرفتشناسی

و دیدار همان علم و معرفت میباشد بنابراین غایتْ مرگ علم و معرفت

است چنانکه امام سجاد

میفرماید:
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 کَالْجَاهِلِ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ  ،أَوْ کَالْمُنْكِرِ فَضْلَ إِحْسَانِكَ إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا انْفَتَحَ لَههُبَصَرُ الْهُدَى  ،وَ تَقَشَّعَتْ عَنْهُ سَحَائِبُ الْعَمَى  ،أَحْصَى مَا ظَلَمَ بِهِ نَفْسَهُ  ،وَ فَكَّرَ فِيمها
خَالَفَ بِهِ رَبَّهُ  ،فَرَأَى کَبِيرَ عِصْيَانِهِ کَبِيراً وَ جَلِيلَ مُخَالَفَتِهِ جَلِيلًا( .صحیفه سجادیه
دعای 78فراز)3
مانند كسى كه از قدرتت بر خويش بىخبر است يا به مانندد ن كده ضلدو
احسانت را در حق خود منكر است ،تا ن هنگام كه چشم هدايت بگشايد ابرهاى
نابینايی از ا كنده شود (تا ر ز رحلت به عالم نخرت) .ن ر ز ظلمهايى كه بده
نفس خود كرده به شمار نرد دربارۀ مخالفتهاى پر ردگارش به ضكر ضدر ر د.
در ن حال ،بر بسیارى گناها بزرگ خود بینا شده ،عظمت مخالفت خدود را بده
چشم مشاهده خواهد كرد.

1

قَضَيْتَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ الْمَوْتَ :مَنْ وَحَّدَكَ وَ مَهنْ کَفَهرَ بِهكَ ،وَ کُهلا ذَائِه ُ
الْمَوْتِ ،وَ کُلا صَائِرٌ إِلَيْكَ( .صحیفة سجادیه دعای 10فراز)1
برای تمام مخلوقات مرگ را حكم نمودهای ،چه کسی که بهه وحهدانيت تهو
اعتراف کرده و چه کسی که به تو کافر شده ،و همه مهرگ را خواهنهد چشهيد و
همه به سوی تو روان خواهند شد.

پ

هدف خلقت خداوند متعال است« :كرلِّ نََرسٍ ذائَِْةر الرمَوْتِ ثرمَّ إِلَيْنا ترِرجَعُونَ

(عنکب،ت)11 :؛ هر نسسی مرگ را خواهد چشید پ

 1ارسطو گست « :پ

به سوی ما رجوع خواهیدد

چون پیداگشت که علم بمرۀ روح است و از آن بازدارنده گرانی تن

است و به یافتن دانش خرّم شوید و به بازماندن از آن غمگین گردید ناچار بعود که جدا شدن

روح از تن بر بودن با روح با تن اختبار کنید (ارسطو 111 :1111
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نمود »
 .3-7متحرک در حرکت مرگ

وقتی از مرگ انسان صحبت میکنیم بدیهی اسدت کده متحدر وکسدی کده
حرکت میکند خود انسان است اما اینکه انسان چیسدت و متحدر در حرکدت
حیات آدمی جسم است یا نس

او و یا هردو یک مسئله است و اینکه متحدر

در حرکت مرگ چیست مسئلۀ دیگری است زیرا متحر در حرکت مرگ نس
انسان است بیتردید البته این ادعا منافاتی با معاد جسمانی ندارد بلکه فقط ادعا
میکند که مرگ بهعنوان یک حرکت فقط برای نس

ر می دهد و ب

است

 .4-7محرّک حرکت مرگ

هر حرکتی فاعلی دارد فاعل حرکت مرگ کیست؟ ممکن اسدت گستده شدود:
چون قبض و وفا به خدا یا به فرشته مرگ نسبت داده شدده اسدت پد

فاعدل

مرگ نیز خدا و فرشتۀ مرگ هستند پاسخ این پرسش در عبارتهدای صدحیسه و
قرآن به صورت آشکار نیامده است ،اما پاسخ باال هم نمیتواند درست باشد زیرا
آنچنانکه از قبض و وفا برمیآید آنها مربوط بده مرحلدۀ پد

از حرکدت نسد

هستند به کار بردن وفا برای روح انسان خوابیده نیز میتواند گواه دیگری باشدد
که قبض و وفا بر محر

حرکت مرگ داللت ندارند آنجا که مدیفرمایدد« :اللَّدهع

یهتْوهفَّى الأنْنأسُ ه حْینْ مهواتْها وه الَّتْی لْما تْمعتا فْی مهنامْها» (زمر )88 :پ
نس

باید محدر

چیز دیگری باشد
به نظر می رسد بتوان ایدن پاسدخ را در بحدث مسدافت حرکدت بده صدورت

شسافتر جستجو نمود
 .5-7مسافت در حرکت مرگ

منظور از مسافت مقولهای است که متحر در آن حرکدت مدیکندد در نگداه
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نخست مسافت حرکت باید یکی از ده مقولۀ ارسطویی باشد؛ اما فالسسه حرکت
را فقط در چهار مقولۀ عرضی ممکن میدانند :کم کی
بیشتر فالسسۀ پ

از او حرکت در جوهر را نیز ممکدن مدیدانندد اکنوند

پرسش مطرح میشود :در حرکت مرگ نس
حرکت نس

ایدن

در چه مقولهای حرکدت مدیکندد؟

در ماجرای مرگ مصداق هیچیک از حرکتهای چهارگانه عرضی

نیست زیرا خروِ نس
نیست پ

اْین و وضع مالصدرا و

از بدن مصداق خروِ نس

تحول در جوهر نس

از مکان وضع کم و کید

است که از مرتبۀ جوهر متعلق به ماده به مرتبۀ

جوهر مجردْ فارق از ماده تکامل یافته است واژۀ وفات که به معنای تمام و کامل
گرفتن است داللت دارد که مرگ تحول در اعراض نیسدت بلکده تحدول تمدام و
کامل نس

است در هر صدورت بده مسدافت حرکدت نسد

در حرکدت مدرگ

تصری نشده است یبق سدخن بداال اگدر بپد یریم کده حرکدت مدرگ حرکدت
جوهری نس

است فاعل قریب حرکت ذات نس

خواهد بود و فرشتۀ مدرگ و

خدا فاعل بعید
 .8قبض

این ماده به معنای مرگ در قرآن نیامده است اما در صحیسۀ سجادیه چند بار
به این معنا تکرار شده است« :وَ اقْبِضْ عَلَأ الَِّدْقِ نَفْسِي؛ جان مرا آنددم بازسدتان
که در ایمان استوار و راست باشم » (صحیفة سجادیه دعای 18فراز« )8قَبَضَهُ إِلَأ مَا
نَدَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْفُورِ رَوَابِهِ أَوْ مَحْذُورِ عِقَابِهِ؛ خداوندش به آنجا که فراخوانده است از
بوا

موفور یا عقا

مح ور ببرد » (همان دعای 8فراز« )6فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ قَبْلََ أَنْ

يَسْبِقَ مَقْتُكَ إِلَيَّ؛ مرا سوى خود بر پیش از آنکه خشم تو به مدن رسدد » (هموان

دعای 08فراز»)1
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معنای قبض د «قَبَضَ قَبْضاً مِنْ بَاَِ ضَرَََ» (فی،م )813 :8888 ،د عبارت است
از :خالف بسط و وسعت (همان) گرفتن شیء درک

دست (فراهیدی  8883ج:1

 )17مجموعه غنایمی که در یکجا جمدع شددهاندد (هموان ج  )18 :1فراگدرفتن
چیزی در میان انگشتان دست
سپ

به استعاره بر تحصیل شیء حتی بدون ک

نیدز ایدالق شدده اسدت

مانند «قَبَضْتُ الدّار من فالن؛ صاحبخانه شدم؛ خانه را به دسدت آوردم » و گداهی
نیز کنایه از مرگ است (راغب اصفران 610 :8880 ،و)617

«و قْبهضه الطائرُ جناحهه :جهمهعدهع (ابو سوید  8808ج« .)810 :6قْبهوأدتع الشَّدیءه:
ْْخْ أتُهع وه هعوه فْی (قْباوْتْهْ ْْیا فْی مْلأکْهْ

و قْبهوأتُهع عهدن الأدنْمار؛ دورش کترد از آن

امر» (فی،مى .)811 :8888

قبض مستلزم مقبوض و قابض است ازاینرو وقتی در معنای مدرگ بده کدار
میرود باید مشخص شود قابض و مقبوض کیست با توجه با مباحدث پیشدین
مشخص است که مقبوض نس

بشر است اما قابض کیست؟ فعل قبض گاهی به

خدا نسبت داده شده است و گاهی به فرشتگان و ملک الموت اینکه خدا قدابض
است یا فرشته مرگ 1اکنون بحث ما نیست چون از این تعبیرهدا در قدرآن زیداد

1

للمالئكة أنواع مختلَة من،م المأمور ن لْبض األر اح :تَتَوَفَّاهُمُ الرمَالئِكَةر .ال يخَى أنّ

مأموريّة المالئكة في موضوع التوفّى إنّما هو مخصوص بج،ة الْبض أُل الِ ح ،ال بأصل الموت،
بمعنى أنّ الحياة الموت بتْديِ اللّه المتعال بتكوينه ُلْه ،أمّا أُل الِ ح قبضه :فمَوّض

الى المالئكة الموظَّين المأمورين به (مصطسوی 139 :11ِ 1111
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است و حل آن بازمیگردد به مسئلۀ جبر و اختیار و تبیین نظریۀ «السعل فعل اهلل و
هو فعلنا» و مسئلۀ علت و معلول و اداره کردن خدا جهان را با وسایط 1آنچه بده
این بحث ربط مستقیم دارد این است که آیا در قدبض روح روح بده یدور کامدل
اخ میشود یا خیر و دیگر اینکه آیا اخ روح به معندای اخد بخشدی از انسدان
است یا کامل آن؟ پاسخ این پرسشها از واژۀ قبض استنباط نمیشدود ازایدنرو
آنها را در بررسی واژۀ توفی پاسخی میدهیم
مادۀ «وفی» هم در قرآن و هم در صحیسۀ سجادیه به معنای مرگ آمده اسدت:
«تَوَفَّنَا عَلَأ مِلَّتِهِ؛ ما را بر دین او [حورت محمد

] بمیران » (صوحیفة سوجادیه

دعای 80فراز« )08وَ تَوَفَّنِي عَلَأ مِلَّتِكَ وَ مِلَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّللَاُُ إََِا تَلوَفَّيْتَنِي؛
چون خواهی ما را بمیرانی بر دین تو و آیین پیغمبرت محمدد بمیدران » (هموان
دعای 78فراز« )87وَ تَوَفَّيْتَهُ سَعِيداً؛ مدرگ آندان را در سدعادت قدرار داده » (هموان

دعای 83فراز« )881مِنر ذِلَّتِهِ فِي الرحَيَاةِ َ ،مِنر تَبِعَتِهِ بَعْدَ الروَفَاةِ؛ ذلت قرض در زندگى
و وبال آن پ

از مرگ » (همان دعای 78فراز )0و در قرآن مانندد «حَتَّلأ إَِا ِلاءَ

أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا» (انعام )68 :و «تَوَفَّاهُمُ الرمَالئِكَةر» (نساء )33 :و «اللَّهُ يَتَوَفَّأ
الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها» (زمر)80 :

ماده «وفی» از «وهفْى یهسْی وهفْاءً فهو وهافٍ ْوفی وفّی استوفا تْوهفَّیا» به معندای
تمام و کمال است (بستان )338 :8731 ،الوفداءع :ضدد الغْددار (الغْددار :اخدالل در
 1أبى اللّه أن يجِى األمور إلّا بأسباب،ا .فظِ،أنّ التوفية فيالموت بيد اللّه تعالىأ ّال باللات،

نسبته الى المالئكة الموكّلين غيِهم يكون بالعِض في المِتبة الثانية (همان
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عهد و پیمان؛ غْدْار :زیاد مکر و غدرکننده (مرنوا  8887ج318 :0؛

فراهیدی  8883ج883 : 1؛ راغب اصفران)133 :8880 ،

تمام و کمال نسبی است و هر چیزی نسبت به هر بععدش تمام و کمدالی دارد
چنانکه تمام و کمال عهد و ن ر به انجام آن است کمدال و تمدام دربدارۀ مدرگ
چیست؟
یک احتمال تکمیل مدت عمری است که برای فرد در نظر گرفته شده اسدت:
«قیل تُوعفِّى المیت ْى :اساتْوافْى معدْتْه التى وعفِّیهتا له» (ازدی  8713ج)8778 :7

قول دیگر این است که کمال در گرفتن چیزی گرفتن کامل آن اسدت عالمده
یبایبایی در این باره مینویسد:
یتوفاکم در نيۀ 06از سورۀ انعام داللت دارد کهه رو تمهام حقيقهت انسهان
است ،که از آن به «من» تعبير میشود .چنان نيست که برخی گمان میکننهد کهه
رو یكی از دو جزء انسان یا هيئت و صفتی عارض بر انسان است .این آیهه « َ
قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا ضِی الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِی خَلْقٍ جَدِيدٍ بَوْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِدمْ كداضِرُ َ ،قُدوْ
يَتَوَضَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ُكِّوَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُو َ» داللهت صهریحتهری
دارد که حقيقت انسان جسم او نيست بلكه روحش است ،براى اینكهه مهىرسهاند
که انكار و استبعاد کفار از این رو بوده است که خيال مىکردهاند حقيقت انسهان
همان تن خاکى او است و بس .به همين جهت ،به نظرشان بعيد مىآمده است کهه
این تن خاکی بعد از متالشى شدن و از دست دادن ترکيب مخصوصهى کهه دارد،
از نو ،جمع شود و به صورت نخست برگردد .جوابى هم که در نيۀ مزبهور اسهت
مبنى بر این است که حقيقت آدمى تن خهاکى او نيسهت ،بلكهه رو او اسهت و،
بنابراین ،با قبض رو کردن ملك الموت ،چيزى از این حقيقهت گهم نمهىشهود.
(طباطبایی ،1111 ،ج)131 :1
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نتیجهگیری

مرگ از دیدگاه صحیسۀ سجادیه عبارت است از حرکت خارِ شدن نسد

از

بدن با توضی زیر:
ْ حرکت مرگ امتداد حرکت جوهری نس
رسیدن اجل است و هر انسانی میراست پ

از زمدان پیددایش تدا زمدان سدر
زمان مانددن در ایدن کدرۀ خداکی

محدود است و سرانجام همه خواهند رفت
مبدْ حرکت مرگ منتهای فرصت ماندن در این نشئه از حیات است ایدن
مؤلسۀ مرگ از واژۀ اجل استنباط میشود
ِ منتهای حرکتْ مرگ خداست [البته ممکن است غایت بعید باشدد امدا در
هر صورت حرکت مرگ به سمت خدا است] که با واژگان المصیر الیک لقاء و
لحاق بیان شده است
د متحر در حرکت نس

روح انسان د که حقیقت اوست د است

ه محر و فاعل در حرکت نس

ذات نس

خدا و فرشتگان مرگ نسبت داده شده از با
و مسافت حرکتْ مرگ ذات و جوهر نس

است نه عامل بیرونی و اگر بده
انتسا

شیء است به علت بعید

است نه اعراض آن

خالصه اینکه از منظر قرآن و صحیسه سجادیه مرگ عبارت اسدت از حرکتدی
که پ

از اتمام زمان فرد در این نشئه شروع میشود و با خدروِ نسد

ادامه مییابد و منتهای آن لحاق إلی اهلل است متحر آن نسد
نس

و تغییر نیز در خود ذات و جوهر نس

خواهد بود

از بددن

محدر آن ذات
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کتابنامه
ل قرآن كريم.
ل صحيفة سجاديه [قم :الهادى6731 ،ش].
ل ابنسيد  ،عليبناسماعيَ ( .)6246المحكم و المحيط األعظم ،تحقيق عبدالحميد هنداوي ،بيروت:
دار الكتب العلمية.
ل ابنمنظور ،محمدبنمكرُ ( .)6262لسان العرَ ،چ ،7بيروت :دار صادر ،بيروت.
ل ارسطو ( .)6776رسالة تفاحيه [در مَنفات افضَالدين كاشاني] ،تَحيح مجتبي مينوي و يحيي
مهدوي ،تهران :خوارزمي.
ل ازدى ،عبداهللبنمحمد ( .)6733كتاَ الماء ،تهران :دانشگا علوُ پزشكي ايران -مؤسسة
مطالعات تاريخ پزشكي ،طب اسالمي و مكمَ.
ل ايزوتسو ،توشيهكو ( .)6731مفاهيم اخالقي ل ديني در قرآن ،ترِمة فريدون بدر اي ،تهران:
فرزان.
ل بستانأ ،فؤاد افراُ ( .)6731فرهنگ ابجدي ،چ ،4تهران :اسالمي.
ل بغدادي ،ابوالبركات (بيتا) .المعتبر ،چاپ سنگي.
ا پالمِ ،فِانك .ر .)1931( .نگاهي تازه به معنيشناسي ،ترِمة كورش صَوي ،چ ،9تِ،ان :نشِ
مِكز (كتاب ماد).
ل خسروي حسيني ،غالمرضا ( .)6726ترِمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن ،بيروت :دار الكتب
العلمية.
ل راغب اصفهانأ ،حسينبنمحمد ( .)6264مفردات ألفاظ القرآن ،بيروت :دار القلم.
ل ري شهري ،محمد ( .)6243ميزان الحكمة ،قم :دار الحديث.
ل زبيدي ،سيدمحمدمرتضي ( .)6262تاج العروس ،بيروت :دارالفكر.
ل زمخشرى ،محمودبنعمر ( .)6731مْدمة األدَ ،تهران :مؤسسة مطالعات اسالمي دانشگا تهران.
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ل شورون ،ژاك ( .)6731مرگ و بيمرگي فرهنگ تاريخ انديشهها ،ويراستار فيليپ پي .واينر،
گرو مترِمان ،تهران :سعاد.
ل صينأ ،محمود ( .)6262المكنز العربي المعاصر ،بيروت :مكتبة لبنان ناشرون.
ل طباطبايأ ،سيدمحمدحسين ( .)6263الميزان فأ تفسير القرآن ،چ ،1قمِ :امعة مدرسين.
ل طباطبايي ،سيدمحمدحسين ( .)6731ن،اية الحكمة [ج ،]7تَحيح و تعليق غالمرضا فياضي ،قم:
مؤسسة آموزشي و پژوهشي اماُ خميني.
ل فراهيدى ،خليَبناحمد ( .)6211كتاَ العين ،چ ،4قم :هجرت.
ل عسكري ،حسن بن عبداهلل ( ،)6211الفروق في اللغة ،لبنان :بيروت ،دار اآلفاق الجديد .
ل فياضي ،غالمرضا ( .)6731علم النفس فلسفي ،تحقيق محمدتقي يوسفي ،قم :مؤسسة آموزشي و
پژوهشي اماُ خميني(ر ).
ل فيومأ ،احمدبنمحمد ( .)6262المَباح المنير فأ غريب الشرح الكبير للرافعأ ،چ ،4قم :دارال،جِة.
ل قرشأ ،علأاكبر ( .)6736قاموس قرآن ،چ ،1تهران :دار الكتب االسالمية.
ل مَطفوي ،حسن ( .)6711التحقيق في كلمات القرآن ،چ ،4تهران :فرهنگ و ارشاد اسالمي.
ل مكارُ شيرازى ،ناصر ( .)6732تفسير نمونه ،تهران :دار الكتب االسالمية.
ل مهنا ،عبداهلل علأ ( .)6267لسان اللسان ،بيروت :دار الكتب العلمية.
ل ناسِ ،ان .بي ( .)6712تاريخ ِامع اديان ،چ ،7تهران :انتشارات و آموزش انقالَ اسالمي.

