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  مرگ در انديشه عالمه جعفري
  ∗عبداهللا نصري

  چكيده
ترين معماهاي حيات بشري است كه در طول تـاريخ همـواره            مرگ يكي از بزرگ   
 از  ،فلسفه مـرگ و ريـشه يـابي اضـطراب ناشـي از آن              .است مورد توجه متفكران بوده   

 در ميـان متفكـران  .  اسـت  برانگيختـه ي راي بـسيار هـا  گوو  جمله مسائلي است كه گفت    
هايي است كـه تـأمالت بـسيار در           محمد تقي جعفري از جمله شخصيت       عالمه اسالمي

هاي مختلفـي از مـرگ وجـود دارد كـه برخـي از               برداشتاز نظر وي    . باب مرگ دارد  
 دارد كـه آدمـي       ريشه هايي  تلقيها در    برداشتاين  . است ها مثبت و برخي نيز منفي      آن

تـوان   فلـسفه حيـات نمـي      يـابي بـه    دون دسـت  ب . و معناي زندگي دارد    آفرينشبه فلسفه   
  وي ميان معناي زنـدگي و مـرگ رابطـه          رو،از همين   .  درستي از مرگ داشت    برداشت

تفسير مرگ  ،  جعفري با تقسيم حيات به معقول و طبيعي محض        . سازد عميقي برقرار مي  
ناپـذيرفتني  منفـي و    ،   منطقـي و مثبـت و در حيـات طبيعـي محـض              را در حيات معقول   

تـوان معنـاي درسـتي بـراي مـرگ            بدون تفسير انسان و هستي نمي      ،از نظر وي  . ددان مي
 فرع  بر نوع نگـاه بـه عـالم و            ،برقراي رابطه مثبت با آن     گوش سپاري به مرگ و    . فتيا

شـود تـا آدمـي       ب مـي  سـب  گوش فرا دادن بـه نـداي مـرگ           ، جعفري باوربه  . آدم است 
بـه ويـژه     ا فيلـسوفان اگزيـستانس    در همين جاست كه وي هماهنگ ب      . اصالت پيدا كند  

 ،از نظـر جعفـري    . دانـد   توجه جدي به مرگ را در ارتباط با اصالت آدمي  مـي             ،هيدگر
هـاي    دگرگـوني  گـاه اضـطراب آور اسـت كـه بـا             ،تأمل در باب گذر عمر براي آدمي      

 شـهادت و    زمينـه هـاي عميقـي در        تحليل  همچنين وي. توان بر آن غلبه كرد      مي دروني
از جمله آنكه عظمت شهادت را در ارتباط با مطلوبيت حيات و هـدف  . ارزش آن دارد  
   .كند  ميشهادت تفسير

، حيات معقول، حيات طبيعـي محـض،        آفرينش حيات، گذر عمر، فلسفه      :واژگان كليدي 
  . تفسير انسان و هستي، نداي مرگ، دازاين

                                                           
  استاد دانشگاه عالمه طباطبايي ∗ 

                                                                                                              14/8/1386:        تاييد15/7/1386:   تاريخ دريافت



 

هم 
ازد

 دو
سال

 /
ان 

مست
ز

13
86

  

6  

ل معمـاي    حـ  ،از ايـن رو   . ها سـت    مسئله مرگ از جمله مسائل مشترك ميان همه انسان        
خواهـد آن را بـراي        اختصاص ندارد، بلكه هر انساني به گونه اي مـي           به متفكران   تنها مرگ

هـاي بـسياري ارائـه        متفكران نيز در طول تاريخ براي حل اين معمـا، نظريـه           . خود حل كند  
سقراط از جمله فيلسوفاني است كه با اعتقاد به بقاي نفس و حيات پـس از مـرگ،                  . اند  داده

افالطون و ارسطو نيـز در حـل        . داند  سوفان را انديشيدن در باب چگونه مردن مي       وظيفه فيل 
: گفـت   اپيكور نيز در چاره انديشي براي ترس از مرگ، مي         . معماي مرگ، به راه استاد رفتند     

پس چه جاي نگراني . آيد، ديگر ما نيستيم تا ما هستيم مرگ نيست، آن گاه هم كه مرگ مي      «
ارزش بـودن زنـدگي را بهتـرين راه حـل             واقي نيز توجه بـه بـي       سنكا فيلسوف ر   »!از مرگ 

  . و به زعم دكارت، راه غلبه برترس از مرگ باور به بقاي روح است داند مي
همچنين، هگل همبستگي با ديگران را راه غلبه برهراس اسارت بـار انديـشه مـرگ بـه                  

ند، آن هـم زنـدگي      دا  آورد و شوپنهاور، هراس از مرگ را عامل محرك زندگي مي            شمار مي 
از نظر وي، كوتاهي عمر كه آدميان نگران آن هستند، بهترين ويژگي            . اي كه رنج مدام است    

وي انكـار خواسـت زنـدگي را    . ارزش زنـدگي در نخواسـتن زنـدگي اسـت     . زندگي است 
در برابر وي، نيچه آرزو دارد كه مردمان هيچ . داند بهترين راه براي غلبه بر ترس از مرگ مي  

از همين  . ر انديشه مرگ نباشند، بلكه همواره انديشه زندگي درذهن خود داشته باشند           گاه د 
وي بـر خـالف شـوپنهاور از        . اند  تازد كه چرا به زندگي پشت كرده        رو، بر واعظان مرگ مي    

از سـر عـشق بـه       «گويـد و اينكـه        خواست زيستن و وفاداري به زندگي زميني سـخن مـي          
آدميان بـه انديـشه مـرگ       «نيچه خرسند است كه   . »خواستمرگ را ديگر گونه بايد      ،  زندگي

 .دهند  نميهيچ تن در
چون ويليام جيمز، فرويد، يونگ، الكان و       هم بسياري از روان شناسان      ،در دوران معاصر  

زني  واپساينكه بشر به     اند و  هاي رواني ترس از مرگ سخن گفته       ارنست بكر، در باب ريشه    
هاي دقيقـي در     فيلسوفان اگزيستانس هم تحليل   .  خود غلبه كند   هاي پردازد تا بر اضطراب     مرگ مي 

  .ها اشاره خواهد شد اند كه در بحث از هيدگر به آن باب مواجهه با مرگ ارائه كرده
كـه بحـث از    انـد  گفتـه   در باب مرگ سـخن بـسيار      نيز غرب، متفكران اسالمي     انفولسيهمگام با ف  

 محمـد تقـي     ، معاصـر  انديـشمند هـاي     انديشه  به ،در اين مقال   .طلبد  ها مجال ديگري مي    آن
  .پردازيم جعفري مي
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  مرگ، قانون الهي
دارد  مياين ميل كه ذاتي اوست، انسان را بر آن    . آدمي موجودي است كه ميل به بقا دارد       

 جذاب ترين و شـاعرانه      رو،مرگ براي آدمي امري ناگوار است و از همين          . تا با مرگ مبارزه كند    
رسمي تـرين و قـانوني تـرين    «  مرگ، جعفريباوربه . مرگ گفته شده است  ترين سخنان در باب     

  )290 ص:1367 ،جعفري(. »دعوتي است كه در عرصه هستي به عمل آمده است
  

 در دفتر حيات بشر كس نخوانده است      
  

   جــز داســتان مــرگ حــديث مــسلمي   
 ياه ز ابهاميكي از عوامل مجهول بودن آن ني.  استي امر مجهول، انسانيدمرگ براي افرا

مجهول بودن حقيقت زندگي است كه موجب تاريكي مرگ       « : حيات است   مسئله موجود در 
 ، بـه   آن پيـرو حتي اگر بـشر بـه حقيقـت زنـدگي و            ) 392 ص :1352جعفري،  (»گشته است 

اگر افراد انـساني زنـدگي را       . كرد   باز از اسرار آن پرسش مي      يافت،  حقيقت مرگ آشنايي مي   
 ياه  مرگ ابهام چون  . توانند جدي بودن مرگ را ناديده بگيرند        نميبه شوخي بگيرند، هرگز     

 افـراد   از ايـن رو،    و از نظر علمي و فلسفي به طور دقيق قابـل بررسـي نيـست،                 ردادبسيار  
اي  هـا در مواجهـه بـا مـرگ چـاره       انـسان  ، جعفـري  باوربه  . گوناگون از آن دارند   پندارهاي  

  :رگزينندب زير را ه جز آنكه يكي از دو را،ندارند
  ان انبيا در باب مرگ؛ پذيرش سخن.1
  .هي به مسئله مرگ بي توج.2

هرچنـد كـساني ماننـد اپيكـور        . سـازد    انسان را به حال خـود رهـا نمـي          ،البته ياد مرگ  
 ترس از مرگ را از ميان ببرند، اما ترس و رنج از گـسيخته               ، با توضيح واضحات   اند  كوشيده

رو  از همـين  .شر را به حال خود رها نـساخته اسـت        شدن تاروپود زندگي در طول تاريخ، ب      
  .اند هكرد در باب مرگ بيان عميق ترين سخنان را  و متفكراننعراانويسندگان، ش

  : مرگ چنين استدر زمينه جعفري سخنان عالمهاي از  نمونه
هـا و صـرف       گيـري  شود كـه بـراي پوشـانيدنش بـه انـدازه            چند قطعه پارچه ناچيز لباس او مي      

   .هاي نيم قد و تمام قد هيچ نيازي نيست طوالني خياطان و ايستادن در برابر آيينههاي  وقت
مالحظه سرما و گرما و شب و روز و مقبوليت در ميان مردم و آرايش براي انـدام در ايـن                      

، پوشد  مي زيرا اين خود مسافر نيست كه آن را        ؛شود  نمي دوام شرط  لباس بسيار موقت و بي    
با ديـده گريـان     ،  چند صباح ديگر از همين گذرگاه عبور خواهند كرد        بلكه ديگران كه خود     
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خياط همان لباس نخستين اسـت كـه   ، خياط زبردست اين لباس فرجامين . پوشانند  مي به او 
در ،  برنـد   مـي  او را  . ...اي تبسم كنان بر او پوشانده بود       قابله،  هنگام ورود به دروازه زندگي    

مـسافر خـسته و    .تـر برويـد    كه بگويد كمـي آهـسته     حالي كه قدرت اين خواهش را ندارد      
شـد، بـه    نمـي  هايش نزديك هايي كه در زندگي به دامان كبر و خودخواهي     كوفته را با دست   

  خاك و حـشراتش اختيار به بستر خاك تيره نهاده و چند لحظه با چشمان خيره به آن تسليم بي        
ريخت و  خاك مرگ بر سر زندگان ميآيا واقعاً اين به خاك افتاده همان است كه  .نگرند مي

  ) 156 - 8ص : 1363جعفري،  (!كرد؟ ديدار خورشيد حيات را از آنان سلب مي
 قـانون الهـي اسـت،       برابـر همان گونه كه حيات     . از نظر جعفري مرگ قانون الهي است      

اين هم كه در قرآن از خداوند به عنوان خالق           و   كند  مرگ نيز از قانون خداوندي پيروي مي      
تواند بـراي حفـظ    آدمي ميهرچند . مرگ ياد شده، با توجه به همين موضوع است  ات و حي

. ا و عوامل مزاحم تالش كند، اما وي اختيار حيات و مـوت خـود را نـدارد   هخطرحيات از   
بـه فـرض كـه بـه ايـن        آگاه شود واش ، و يا فناي زندگي   تواند از همه عوامل بقا      آدمي نمي 

حتي آن هنگام كه آدمي به پايان حيات خود         . ها غلبه كند    بر آن  تواند  آگاهي دست يابد، نمي   
آن حـصار   «را  زيـ  ؛ است مربوط كند، باز هم پايان واقعي حيات به مشيت الهي          يقين پيدا مي  

 حصاري است كه خداوند موقع شكـسته  ،پشت پرده طبيعت كه حيات را در بر گرفته است      
  )272ص  :1361جعفري، . (»شدن آن را تعيين فرموده است

 اگر چـه ممكـن اسـت        ؛مرگ چه طبيعي و چه غير طبيعي پيرو قانون و مشيت خداوندي است            
  .....  اقدام به خودكشي حتمي و مقدمه تحقق مشيت خداوندي را خود انسان آماده كند، مانند

  برداشت ها از مرگ
ع جعفري نو . نگرند  ان يكسان به مرگ نمي    گ هم  و هاي مختلفي به مرگ وجود دارد      نگاه

  :داند  زير ميهاي تبينش و نگاه افراد به مرگ را به صور
ـ         ي ؛دانند   برخي پايان زندگي را خأل محض مي       .1 ل عني پس از مرگ براي خود بقايي قائ
 ؛كننـد    سفر مرگ را بر مبناي قوانين نا خودآگاه طبيعي تفسير مـي            ،ها برخي از انسان   .نيستند
افـرادي كـه از      .»انگارنـد   مـي  جبار قوانين طبيعت  دنيا را مستند به ا    «گونه كه ورود به      همان

 درحـالي كـه برخـي آن را         ؛داننـد    مرگ را امري بي معنا مي      ،نيستند اعتدال فكري برخوردار  
  .دانند پديده اي شگفت انگيز و قابل تأمل مي

بينند وحتي به دنبال آن نيستند         برخي افراد مرز نهايي زندگي و پس از آن را مبهم مي            .2
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اين دو گروه در واقع كساني هـستند        . اتي در باره مرگ و پس از آن به دست آورند          تا اطالع 
 بـدون انديـشه راسـتين دربـاره          و حـال آن كـه      انديـشند   كه درباره زندگي و هدف آن نمي      

  .توان به معناي واقعي مرگ راه يافت  نمي،زندگي
  :كنند  ميها نيز با توجه به بقاي الهي، مرگ خود را تفسير  برخي انسان.3
  

گروهي نيز به مقامي دست يافته اند كه اساساً بقاي خود را در برابـر وجـود و بقـاي                    . 4
. حيات اين افراد در طول عمر، به شهود الهـي متكـي اسـت    . آوردند  خداوندي به شمار نمي   

  :گويد از همين رو، مولوي مي). 314ص: 1372 جعفري،(
ــد        در غــم مــا روزهــا بــي گــاه شــد   ــراه ش ــوزها هم ــا س ــا ب  روزه

  
   تو بمان اي آنكه چون تو پاك نيـست          روزها گر رفت گو رو باك نيست  

ايـن دونـوع    . توان بر دو نوع منفي و مثبت تقسيم كرد          ها به مرگ را مي     رداشتبمجموع  
در . تـوان يافـت      بزرگ شرق وغرب مي    نعراا در ميان انديشمندان و نويسندگان و ش       نگاه را 

گونـه    همـان  ؛ادب فارسي برداشت منفي به مرگ در اشعارمنسوب به خيام نمود بسيار دارد            
جعفري با تحليل اين دو نگـاه،  . توان سراغ گرفت كه اوج نگاه مثبت را در اشعار مولوي مي     

 بـر يـك     ،نگاه خيام وار بـه مـرگ      .  و مرگ مطرح كرده است     نكات مهمي را در باب حيات     
آنكـه فلـسفه و هـدف       از جملـه    .  است  مبتني ها در مورد انسان و جهان      سلسله پيش فرض  

  :داند كه چرا پا به عرصه هستي گذارده است  يعني آدمي نمي مجهول است؛آفرينش
   ت مرا چون الله رخ و چو سرو باالس            اهر چند كه رنگ و روي زيباست مر  

ــرا       معلــوم نــشد كــه در طربخانــه خــاك ــت م ــه آراس ــر چ ــاش ازل به    نق
  :در اين ديدگاه، عالم كهنه كتابي است كه نه آغاز آن مشخص است و نه فرجام آن

   كاين آمدن از كجا و رفتن بـه كجاسـت                        نزند دمي در اين معني راست كس مي   آن را نه بدايت، نـه نهايـت پيداسـت                   دوري كه دراو آمدن و رفـتن ماسـت           
ها نه درآمـدن خـود بـه ايـن عـالم اختيـاري               ما انسان . آمدن و رفتن ما نيز جبري است      

عوامـل  «رغم پذيرش اين جبر آمدن و رفـتن  به  ، جعفريباوربه . داشتيم و نه در رفتن ازآن   

 دار كه بنياد بقا محكم از اوست      دل قوي                  سعديا گر بكند سيل فنا خانه عمر
  



 

هم 
ازد

 دو
سال

 /
ان 

مست
ز

13
86

  

10  

خواهيم از  عي نميو انگيزه هاي ادامه حيات و زيبايي هاي آن به قدري است كه به طور طبي   
و اگر كسي اعتراف كند كه در اين دنيا عوامل و انگيزه هاي خـوبي بـراي                 . آن بيرون برويم  

. زندگي كردن وجـود دارد، از نظـر منطقـي بايـد در ايـن زنـدگاني متحيـر و مـردد نباشـد                       
 اين تناقض است كه آدمي از يك سوي زنـدگي           ،در واقع ) 254الف، ص   : 1372جعفري،  (

 بـه خـاطر فناپـذيري       ،سوي ديگـر   شته باشد و حسرت پايان آن را بخورد و از         را دوست دا  
  .ارزش بداند ن را بيآدنيا 

   اي  اطراف تو هيچ و در ميان هـيچ نـه              شــد حــد وجــود تــو ميــان دو عــدم   بنياد تو باد اسـت از آن هـيچ نـه اي                اي  اي بي خبر از كار جهـان هـيچ نـه            
فرجام زندگي نيز مرگ است، پـس بايـد عـالم را            چون قافله عمر در حال گذر است و         

  :خواب و خيال دانست
   گـذرد   پيش آر پياله را كـه شـب مـي              ساقي غم فرداي حريفان چه خـوري         گـذرد   درياب دمي كه بـا طـرب مـي                        گــذرد  ايــن قافلــه عمــر عجــب مــي     :تسرانجام اين نوع نگاه به حيات و مرگ، دم را غنيمت دانستن و تخدير خود اس   خوابي باشي كه ديده باشي همه عمر           هم آخـر كـار رحلتـت خواهـد بـود             لذات جهان چشيده باشي همـه عمـر            با يار چـو آرميـده باشـي همـه عمـر             

از نظر عالمه جعفري بي توجهي به فلسفه حيات، پوچ دانستن آفرينش، نفـي ابـديت و                 
 ن هستي را جدي نگرفته و به تخـدير        شود تا آدمي جها     تفسير غلط از فلسفه مرگ سبب مي      

  )317 ص:همان(. حيات بپردازد
   شود مست وخراب    از بوي شراب مي        گر بر سر خاك من رسـد مخمـوري            آيــد ز تــراب چــون روم زيــر تــراب     چندان بخورم شراب كاين بوي شـراب        

  كدام زندگي، كدام مرگ
نخست به پاسخ   ت؟ بايد   از نظر جعفري، براي پاسخ گويي به اين پرسش كه مرگ چيس           

توان به تفـسير      زندگي چيست؟ بدون تفسير درست از زندگي نمي       اين پرسش پرداخت كه     
  ). 70 ص:1373، جعفري(. مرگ پرداخت
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 .كسي كه بخواهد مرگش را خوب بشناسد، الزم است كـه زنـدگي اش را خـوب بـشناسد                  
  )209 ص :1363، جعفري(

 يعني تصور افراد از زندگي و       ؛دگي وي است  مفهوم مرگ براي هر انساني متناسب با زن       
  .هاست حتي مرگ افراد متناسب با نحوه زندگي آن. برداشت آنها از مرگ نقش اساسي دارد

بدان جهت كه زندگي هر يك از افراد بشري با نظر به هزاران خصوصيات عضوي داخلـي                 
و هـا    و فرهنگ ها   اخالقي و رسوبات متأثر از حقوق     ،  مذهبي،  خارجي و مختصات رواني    و

ها  هاي عناصر دروني و هدفگيري     اي و طرز تفكرات و فعاليت      هاي حافظه  همچنين اندوخته 
باشـد، لـذا      وغيرذلك، يك حقيقت مخصوص با طعمي مخصوص و عاليقي مـشخص مـي            

هـا، داراي كيفيـت خاصـي نيـز      هاي عام آن براي همـه انـسان        مرگ هركس به عالوه پديده    
  )23 ص:1378، جعفري(. باشد مي
   جان تو همچون درخت و مرگ برگ                              روي زشت توست، ني رخسار مرگ        آن ز خــود ترســاند از آن هــوش دار              ترسـي ز مـرگ انـدر فـرار          آنكه مـي     پيش دشمن، دشمن وبر دوست، دوست                            مرگ هر يك پسر هـم رنـگ اوسـت          

بدون يـك زنـدگي     . رگ و زندگي درارتباط با يكديگر است       معناداري م  ،ظر جعفري ناز  
توان زنـدگي    نمي نيزمعنادار، مرگ معنادار نخواهد بود وبدون ارائه تفسيري معقول از مرگ            

 آن حيات ديگري باشد، زندگي آدمي در پي يعني ،اگر مرگ معنادار باشد  . را معنادار دانست  
 حيات پس از مرگ، زنـدگي توجيـه منطقـي            بدون پذيرش  ،در واقع . تواند معنادار باشد    مي

  .كند پيدا نمي
، اگر مرگ همان سقوط و اضمحالل طبيعي بدن و متالشي شدن دسـتگاه مغـز وقلـب بـود                  

اگـر حيـات   . حتي در اين زندگاني هم تفسير شايسته اي وجود نداشت، براي حيات واقعي 
دگي بود، براي مـرگ  لذت والم و انديشه و تخيل و تناسل چند روزه اين زن    همان احساس   

  )407 ص:1352جعفري، . (با اراده و ابديت، مفهوم قابل توجهي وجود داشت
  : مرگ اين سخن مولوي استره در با،نگاه آدمي كه به حيات پس از مرگ اعتقاد دارد

ــه       تن چو مـادر، طفـل جـان را حاملـه             ــت و زلزلـ ــرگ درد زادن اسـ    مـ
 از يك عالم به عـالم ديگـر         يمرگ را پل انتقال   توان    با اعتقاد به حيات ابدي است كه مي       

سرنوشـتي  « آغاز به خود آمدن نفس و آگـاهي از         ،با اعتقاد به ابديت است كه مرگ      . دانست
  )45 ص:1371جعفري،  (.است» است كه براي خود اندوخته
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متناسب با معناي زنـدگي،     .  تفسير مرگ را بايد در تفسير زندگي جست        ،از نظر جعفري  
  :داند  حيات را بر دو نوع مي،وي در يك تقسيم بندي. كند ا ميمرگ معنا پيد

  ؛حيات طبيعي محض. 1
  . حيات معقول.2

 بـه اشـباع غرايـز       تنهـا حيات طبيعي محض نوعي زندگي حيواني است كه در آن افراد            
.  اسـت  د خواسته هاي طبيعـي خـو      در پي در اين نوع زندگي، فرد      . طبيعي خود توجه دارند   

 به فعليت در آوردن استعداد هاي وجودي         در پي  اند، بسته  نوع زندگي دل   افرادي كه به اين   
. سـازند   هاي وجـودي خـود را نـابود مـي          ها، سرمايه  اعتنايي به آن   خود نيستند و حتي با بي     

 عواطف اصيل، از خود بيگانگي      بودخودپرستي، تخديرخود، روابط سودجويانه با ديگران، ن      
جعفري با نگاه پديدار    .ويژگي هاي اين نوع زندگي است     توجهي به فلسفه و هدف، از        و بي 

   :ها معتقد است شناسانه به حيات انسان
ها به ارمغان داده است، تكاپو و تنازع در راه           زندگي طبيعي محض محصولي را براي انسان      

گير مـردم جوامـع از تـاريخ طبيعـي           بقا بوده است كه تاكنون نگذاشته است اكثريت چشم        
  )155 ص :1360، جعفري( .ها بگذارند ه تاريخ انساني انسانحيوانات گام ب

در اين نـوع حيـات همـه نيروهـا و           . در مقابل اين نوع زندگي، حيات معقول قرار دارد        
. گيـرد  هاي زندگي طبيعي با برخورداري از اختيار در مسير اهـداف كمـال قـرار مـي       فعاليت

 فردي كـه از حيـات معقـول    .گيرد پي مي را آفرينشانسان در اين نوع حيات، هدف اعالي        
هاي خود را در مسير      وي همه تالش  .برخوردار است، داراي شخصيتي اصيل ومستقل است      

وي حيـات را بـه عنـوان حقيقتـي روبـه كمـال در نظـر                 . دهد  هدف تكاملي حيات قرار مي    
 در هـاي ديگـر،   وي بـا انـسان  . شخصيت چنين انساني در مسير ساخته شدن است. گيرد  مي

  .نددا ها را اعضاي يك پيكر مي  يعني همه انسان؛كند  ميبنيادين حيات احساس يگانگياصول 
 ديگـر   ي بـه حيـات    در حيات معقول، مرگ به معناي فنا نيست، بلكه انتقال از يك حيات            

درحركـت اسـت،     يعني از يك حيات محدود و فناپذير به يك حيات برتر و جاودان               است؛
 نيز جا كه حيات معنا و تفسير معقولي ندارد، لذا مرگ             در زندگي طبيعي محض، از آن      ولي

از آنجا كه در    . د تا از انديشيدن در باب مرگ سر باز زند         وشك   فرد مي   و معناي عميقي ندارد  
گذر غوطه ور است و زندگي نيز مفهومي جـز            زود يها  تحيات طبيعي محض، فرد در لذ     

دچار يأس و اندوه شده وگـاه فريـاد         ،  ها  تلذت پرستي ندارد، به هنگام محروميت از آن لذ        
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 گونـه ايـن    )424-6 ص   :1383،  نـصري  (.»اي مرگ بيا كه زندگي ما را كشت       « :آورد  بر مي 
  .آورند  پايان آن به شمار مينيزدانند، مرگ را  اي بيش نمي افراد چون زندگي را افسانه

ــاني        مـــن كيـــستم تبـــه شـــده ســـاماني   ــه پايـ ــيده بـ ــسانه اي رسـ    افـ

   و هستيتفسير انسان
تواند معماي مرگ   نمي،از نظر جعفري تا آدمي نگاه درستي به جهان هستي نداشته باشد    

 نه تنها تفسير دقيق از انسان كه تفـسيري خـاص از   ،الزمه تبيين معقول از مرگ . را حل كند  
  :پردازد وي با توجه به پيش فرض هاي هستي شناسي زير به تفسير مرگ مي. هستي است

  ؛ان هستي وجود مبدأجه–
  ؛ وجود نظم و قانون در كل جهان هستي–
  ؛ غايت مداري جهان–
  ؛اسرارآميز بودن جهان -
 ؛زيبايي عالم هستيـ 
  .آهنگ تكاملي جهان هستيـ 

انـد و      اعتقاد داشته  ها  دريافت به اين  افراد بسياري در طول تاريخ       ، جعفري باور عالمه به  
آدمـي  .  پنداشـت  گي و هم مرگ را پوچ خواهد       هم زند  ، باشد ها    دريافت  اين اگر آدمي فاقد  

ـ جز «اين گـرايش وي نيـز      داراي ميل به بقا وحيات ابدي است و        ي از آهنـگ كلـي عـالم        ئ
تـوان    هستي است كه بدون آن، نه براي حركت و تالش ما در زندگاني معنايي معقـول مـي                 

 به اعتقـاد    رو،از همين   ) 10 ص :1359جعفري،   (.»تصور كرد و نه براي سكون وايستايي ما       
اگر هستي منحصر به جهان  طبيعت باشد، يعني عالمي وراي اين جهان فاني وجـود                ايشان  

وي ايـن شـعر     .  نخواهد بود تا چه رسد به مـرگ         پذير نداشته باشد، حيات انسان نيز تفسير     
  :كند ناصرخسرو را با توجه به همين مطلب تفسير مي

    نه اين روز دراز دهر را فرداسـتي        گر     روزگار و چرخ و انجم سربه سـر  بازيـستي        
. سـازد   را به مرگ آشـكار مـي      وا نوع نگاه    ،از نظر جعفري، تفكر و مرتبه وجودي انسان       

 هـر انـدازه     .ب دارد سـ  تنا نوع نگاه آدمي به مرگ بـا شخـصيت و مراتـب رشـد كمـالي او                
 او از  تـصور ،تر و مراتـب رشـد او برتـر باشـد           انسان وجهان عميق   دربارههاي آدمي    آگاهي
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 در مـورد مـرگ بـه خـوبي       علي احاديثي ازوي با اشاره به. مرگ درست تر خواهد بود 
  . نيستفتني مرگ پذيررههاي بسياري از انديشمندان دربا دهد كه كلي گويي نشان مي
  :يدفرما  مي علي

  . من وارد شودر مرگ حركت كنم يا  مرگ بسوي كه هيچ پروايي ندارم كه من به وگندسبه خدا 
 را بايد در نگاه توحيدي او به جهـان هـستي              مبناي اين سخن علي    ،به زعم جعفري  

 الهـي   يو مرگ را نيز قـانون      داند   محض خدا مي   بردار   فرمان انساني كه خود را   . سراغ گرفت 
 مشيت او كه بر جهان هـستي حـاكم اسـت، هـيچ گونـه تـرس و                   رابرآوردكه ب   به شمار مي  

   .نگراني از مرگ ندارد
ن تابلويي كه بي اختيار زير دست نقاش زبردست قرار گرفته است، فرقـي نـدارد            براي آ 

آن نمونه تمام اعيار پيشوايان     .كه نقاش قلم را به سوي آن ببرد يا آن را به سوي قلم بكشاند              
اختيار زيردست نقاش زندگي و مرگ تسليم نموده بـود،           توحيد كه خود را مانند تابلوي بي      

 . بـه سـوي قلـم مـرگ     اوهيچ گونه فرقي نداشت كه قلم مرگ به سوي او حركت كنـد يـا         
  )412 ص:1352جعفري، (

بـراي انـساني كـه      .  نـشان نـداده اسـت       به من  اي  مرگ چيز تازه   :يدفرما  مي  عليامام  
عـرف  تُ« قاعـده    بنـابر  ؛ زيرا  نخواهد بود  ناشناخته شحقيقت زندگي روشن باشد، مرگ براي     

  . شناختنيز مرگ را ،توان  زندگي ميختبا شنا» االشياءباضدادها
 حيات ونقش آن در جهان هستي دارد، مرگ را مقدمه حيـات             ازبا شناختي كه      علي

  :فرمايد داند و مي عي و ورود به عالم ابديت ميواق
  .مهُ من الطفلِ لثديِ ا بالموتُنسُ ابنَ ابي طالب، الَّواهللا ان

  .انس من به مرگ بيش از انس كودك شيرخوار به پستان مادر است
، ديگر چه سدانش ميحضر او  مداند ومرگ را نيز       براي انساني كه خود را دوست خدا مي       

كه مرگ باز شدن درهـاي ابـديت    يابد انسان رشد يافته در مي! جاي نگراني از مالقات با او    
 جهـان ديگـر      در  تـا  داي است كه در آن بايـد بـذر افـشان           ن جهان مزرعه  از نظر او اي   . است

 كه خدا، انسان وجهان را درست        براي شخصيتي چونان علي   . ندكمحصول خود را درو     
اي حاكم بر حيات انساني به خوبي آگاه بود، ظلم و تجاوز بـه  ه مندي  شناخت و از قانون     مي

 مرگ وجدان و فطرت ترسناك بود، نه گذر         ، براي او  . نه مرگ  است؛حقوق انساني ترسناك    
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  .از طبيعت و باز شدن درهاي ابديت

  گوش سپردن به نداي مرگ
 از آنكه فرياد مـرگ      پيشهاي خود را با طنين مرگ آشنا سازند،          افراد انساني بايد گوش   

 فرق است ميان آنكه آدمي با اختيار خـود بـه نـداي مـرگ              . ها را در هم كوبد     هاي آن  گوش
 و آن چنـان حيـات او را در هـم    آيـد  سراغ وي  بهارد تا آنكه فرياد جانكاه مرگ     بسپ گوش

  .كوبد كه ديگر هيچ صدايي را نشنود
  :گذارد  آثار چندي بر جاي مي، جعفري توجه به نداي مرگگفته عالمهبه 
باب زندگي  در پيش ترديد از  يسازد، ب    كسي كه گوش خود را با طنين مرگ آشنا مي          .1

  ديشيده استو هدف آن ان
شود آدمي خود را براي ورود بـه حيـات ديگـر              ب مي سب شنيدن اختياري طنين مرگ      .2

  .به سراي ابدي استگذرگاهي  مرگ از نظر چنين فردي زيرا ؛آماده سازد
  :دهد انسان آماده براي مرگ، ترسي به خود راه نمي. 3
ــورد   شناسـم   كان راه بـه توسـت مـي            چون مرگ رسد چرا هراسم   ــاهي از خ ــه خوابگ ــاهي      گهي ب ــزم ش ــه ب ــوابگهي ب    خوش خسبم و شـادمانه خيـزم           چون شوق تو هست خانه خيزم        وز خ

 نظامي
اجباري فرياد مرگ به گوش آدمي، جز بـه وحـشت انـداختن و رويـاروي                «اما فرود آمدن    

  ).12ص: 1369جعفري، . (اي در بر ندارد كردن او با مهيب ترين و جانكاه ترين حادثه، نتيجه
وي . دهد، نگاه ديگـري بـه جهـان هـستي دارد            كسي كه به نداي مرگ گوش فرا مي       . 4

  :داند، نه واقعيتي پوچ و عبث جهان را جايگاه رشد و كمال مي
   ســست شــد بــر آدمــي ملــك جهــان                       چون از آن اقبال شـيرين شـد دهـان            سست گيرد شـاخه هـا را بعـد از آن                                  گزان  چون بپخت و گشت شيرين لب        زآنكــه در خــامي نــشايد كــاخ را        ســخت گيــرد خــام هــا مــر شــاخ را   ما بر او چـون ميـوه هـاي نـيم خـام                 اين جهان هم چون درخت است اي كرام  
شود تا درون آدمي با آرزوهاي دروغين اشغال           مي نكردن به نداي مرگ، سبب     گوش   .5
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 اسـتعدادها و    از آدمـي    ، بي تـوجهي بـه مـرگ        در اثر  .دگردر دنيا   اختيا  مملوك بي   و او  دوش
همه موجوديت خود را بدون دريافت قيمت    «شود و نه تنها      مي غافل   دامكانات وجودي خو  

. كنـد  مـي ، بلكه به اين باختن نابخردانه خود هـم افتخـار   رددا  مي»مناسب به اين دنيا ارزاني    
  )17 ص:1369جعفري، (

ــدار خــويش را      ه هيچم خريد و مـن     بي قدريم نگر كه ب       ــوز خري    شــرمنده ام هن
آدمي كه در باب    . از نظر جعفري، تأمل در باب مرگ مانع از شوخي گرفتن حيات است            

شود سرمايه عمر     تأمل درباره مرگ سبب مي    . كند  هاي بازي نمي    انديشد، با واقعيت    مرگ مي 
  :د، چنين استگيرن زبان حال آناني كه مرگ را جدي نمي. به هدر نرود

ــت        افــسوس كــه ايــام جــواني بگذشــت   ــاوداني بگذش ــر ج ــرمايه عم    كز جوي من آب زنـدگاني بگذشـت                           تشنه بـه كنـار جـوي چنـدان خفـتم             س
 د و نـ  فرامـوش ك   ش در طول عمـر     را  مرگ واقعي يك انسان آن هنگام است كه مرگ         ،در واقع 

  )225 ص:1363جعفري، . (بيند» ابان بي سرو ته طبيعتخود را مانند يك جاندار رها شده در بي«

  اضطراب مرگ
اي از جلـوي چـشمان مـسافر ديـار ابـديت              پرده ،درحال مرگ «  جعفري   گفته عالمه به  
جعفـري،  . (»گيرنـد   مـي  شود و واقعيات آن چنان كه هستند مورد مشاهده قـرار            مي برداشته
شوند كه چرا حيـات و    و پشيماني ميپرستان دچار اندوه   دنيا ،در اين هنگام  ) 31 ص :1367

  .اند موجوديت خود را با عشق به امور مادي تباه كرده
يكي آموزنده است و ديگري موجـب دريـغ و          « دو نگاه وجود دارد كه       ،در آستانه مرگ  

 چشمان خود   ، مسافري است كه در دوران حيات      دربارهيك نگاه   ) 32 ص :همان( .»سرتح
اين نگاه  . برداشت و نه در جهت رفع نيازهاي بينوايان گامي          ه بر روي آيات الهي گشود      ب را

  . بازماندگان وي استنگاه ، نگاه ديگر.حسرت آميز است
نگرند كه چونان چراغي كه نيرويش به پايـان           در آن حال كه بازماندگان مسافر بقا در او مي         

ت از گـردد، لحظـه بـه لحظـه طـراوت حيـا            رسد و روشنايي اش تدريجاً ضعيف تر مي         مي
ايـن  . دهـد   شود و توانايي حركت از دسـت مـي          بدنش  و فروغ آن از چشمانش ناپديد مي        

ترين حركـت هـا را مبـدل بـه           همان چشماني است كه روزگاري با كمترين حركت، بزرگ        
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 بـراي اينكـه   .برد  يك نگاه خمارش هزاران انسان را در اضطراب فرو مي    .ساخت  سكون مي 
كرد و منت ها بـر         بيكرانش نگاهي بياندازد، باج مطالبه مي      به فضاي بيكران با آن هم كرات      

حال اگر همه دنيا و عوامل و نيروهاي محرك آن يك جا جمع شـوند       . نمود  آنها تحميل مي  
. و بخواهند يك لحظه حركت آزاد در آن چشمان بـه وجـود بياورنـد، نخواهنـد توانـست                  

  )33 ص:همان(
ه باشـد، بـه هنگـام مـرگ دچـار اضـطراب             اگر آدمي به حيات پس از مرگ اعتقاد داشت        

  :كند جو ميو جعفري ريشه اين اضطراب را در سه عامل زير جست. خواهد شد
شود كـه چـرا جـوهر بـا            با مرگ آدمي از اين هشياري ناب و رنج آور برخوردار مي            .1

هاي با ارزش تهي ساخته است و اكنون كـه از قفـس تـن                عظمتي به نام روح را از اندوخته      
  . تواند كاري كند  ديگر نمي است، آمدهبيرون
كنـد و اينكـه بـدون          عظمت جهان پشت پرده طبيعت را احساس مـي         ، آدمي با مرگ   .2

  .تواند از حياتي شايسته در عالم پس از مرگ برخوردار شود رشد و كمال نمي
 يكي از شديدترين شكنجه هاي روح پس از مرگ اين است كه چرا در طول حيـات                  .3

  :به گفته مولوي . استنپرداخته به كار و فعاليت مثبت دنيوي خود 
   حسرتش آن است كش كم بوده برگ                هيچ مرده نيست پر حسرت ز مـرگ         

آيـد،    كه پس از مرگ براي وي پيش مـي  ياد شدهاگر آدمي در باب حالت هاي سه گانه       
د را در مـسير    د و خو  وش ميكند، در همين دنيا دچار اضطراب هاي وجودي           اندك تأملي مي  

  .دهد ميكمال قرار 

  گذر عمر
، با توجـه    اي   لحظه  براي  حتي  در زمان  بازگشت.  نيست  پذير شك گذر عمر بازگشت    بي

اما گـاه گـذر عمـر بـراي         . ستپذير ني   امكان - كه منشأ انتزاع زمان است     -به قانون حركت  
كـرد تـا بـا      چه بايـد    . رود  كند به سوي مرگ پيش مي        احساس مي  زيرا ؛آدمي دردناك است  

جعفري براي پاسخ گويي به ايـن پرسـش         .  گذر عمر آدمي دچار يأس و اندوه نشود        رهتأمل در با  
  :ورزد در اين زمينه وي بر دو نكته تأكيد مي. ويدج  ميوداز نسبت انسان با زمان و ادراك آن س

 و  دنمايـ    براي انسان طوالني مي     است، ن است كه تا نيامده    آ زمان   هاي  ويژگي يكي از    .1
  .شود شود، سرعت عبور آن بيشتر احساس مي تر مي هر اندازه كه زمان به نقطه حال نزديك
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 ذهن آدمي با توجه به اشـتغاالت زنـدگي عـادي، معمـوالً بـه گذشـت زمـان توجـه                      .2
 معمولي حيات به كشش سيال زمان توجه ندارد،         هاي   آدمي در حالت   ،به بيان ديگر  . كند  نمي

كه اكثر اوقات عمر بدون توجه به گذر        رو،  از همين   .  بپردازد  زمينه مگر آنكه به تأمل در آن     
  بايـد بـه ايـن پرسـش        ،د براي آنكه گذر عمر براي آدمي دردناك نباش        ؛شود  زمان سپري مي  

  )184 ص:1369جعفري،  (.» كنيم؟ بايددر اين عمر گذران چه« : كه دادپاسخ
حتي . گذر عمر نخواهد داشت     باكي از  اواگر حركت آدمي در مسير رشد و كمال باشد،          

توانـد    گذشته باشد، آدمي با يك انقالب و هجـرت درونـي مـي       شاگر ساليان بسيار از عمر    
 بتواند فرصت هاي از دست رفتـه خـود را           اگر او . خود را در مسير حيات معقول قرار دهد       

د كنـ   انساني كه در مسير كمال حركت مي      . جبران سازد، اندوهي از گذر عمر نخواهد داشت       
هر يك از قطـرات زنـدگاني كـه در جويبـار درون وي عبـور                كند كه     به خوبي احساس مي   

  )161ص : 1351جعفري، . (كرده، دريايي از ابديت را به جاي خود گذاشته و رفته است
   تو بمان اي آنكه چون تو پاك نيست            روزها گر رفت گو رو بـاك نيـست          

شته باشد، گذر آن برايش دردنـاك نخواهـد       بهاي عمر توجه دا     اگر آدمي به سرمايه گران    
  :گويد مولوي در راز و نيازي با خدا مي. بود

ــا     ــا وفـ ــاي بـ ــا عطـ ــداي بـ ــا      اي خـ ــه در جف ــر عمــر رفت ــم       خرج كـردم عمـر خـود را دم بـه دم              كــس ندانــد قيمــت آن را جــز او        داد حق عمـري كـه هـر روزي از او             رحــم كــن ب ــر و ب ــه را در زي ــدم جمل    در دمي
ر آدمي با هشياري زندگي كند و ميان خـود و خـدا حجـابي نيانـدازد، گـذر عمـر را                      اگ

ا خـود  ي» من«، كند با گذر عمر  احساس  كهگاه آدمي آن . برداشت نخواهد كرد  » من«كاهش  
  .شود  دچار اندوه مي،روبه خاموشي است» من« و چراغ هدد ميرا از دست 

بينـيم   ميعمر را روبه كاهش     ،  نات آن درست است كه ما در ظاهر طبيعت و مطابق جريا         
پـرده   ، ولي اگر با يك نگاه نافذ به پـشت         »رود نفسي   مي هر دم از عمر   «كنيم كه     مي و درك 

 محروميـت از شـير، غـذاهاي        خواهيم ديد كه در مقابل    اين جريان معمولي طبيعت بنگريم،      
  در طبيعـي  مـن    ،ريـا بـه عبـارت ديگـ       . گيرنـد   مقوي و متنوع تر و لذيذتر جاي آن شير را مي          

يابد، بلكـه در آن روي مـن كـه      انسان آگاهانه در اين دنيا زندگي كند كاهش مي         كه صورتي
  ).125 ص :1349جعفري، . (پيمايد شود وتكامل خود را مي شعاعي از پيشگاه الهي است ادغام مي
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  تعريف شهادت
. ها ست  ين آن ترين و با اهميت تر     هاي حيات بشري، شهادت بزرگ     ميان انواع پديده   در

چون علم و اخالق و آزادي و برابري، هيچ يك با شهادت            هم يهاي گوناگون  در ميان ارزش  
 اگر پديده شهادت چيزي بود كه در همه تاريخ بشري يك بـار اتفـاق              «. قابل مقايسه نيست  

باز اهميت شـهادت فـوق همـه پديـده     ، يعني تاريخ بشر تنها يك فرد شهيد داشت،  افتاد مي
  )9 ص):الف(1359جعفري، . (»بشري بودهاي حيات 

 بعـدي از ابعـاد      كدامدهد كه هر       چهار تعريف ارائه مي    ،جعفري در تبيين شهادت   عالمه  
  :كند آن را بيان مي

 آن هـم در   است؛ آشنايي با ماهيت حيات و پايان دادن به فروغ درخشان آن        ، شهادت .1
  .حيات طبيعيكمال هشياري و آزادي و براي وصول به هدفي واالتر از 

 از پايان دادن به حيات طببيعي خود براي دفاع از ارزش ها و حفـظ حيـات                  ، شهادت .2
  . استديگر انسان

داشـت   حركت به مقام شهود الهي در راه وصول به مشيت رباني در بزرگ            « ، شهادت .3
  )4 ص:همان(. »ستها حيات انسان

  .ست ارائه الگو براي زيستن در دنيا، شهادت.4
ان است كه با وجود مطلوبيت حيـات طبيعـي، آدمـي در جهـت يـك                 بددت  ارزش شها 

  .سازد هدف واال آن را رها مي
 بـاور بـه   . دبرسگذرد تا به ديدار الهي        هاي طبيعي خود در مي      شهيد از خواسته   ،در واقع 

  :  براي توجه به عظمت شهادت بايد به اهميت دو حقيقت اساسي توجه كرد،جعفري
  ندگي؛مطلوبيت حيات و ز. 1
  .هدف شهادت. 2

چنان اهميت دارد كه آدمي استمرار آن را با هيچ چيـز معاوضـه          ها آن  حيات براي انسان  
 حاضر نيست با اختالل ،آدمي كه از عقل و وجدان و تعادل روحي برخوردار است  . كند  نمي

 يعني اگربـه يـك انـسان متعـادل          يات، مالكيت جهان را به دست آورد؛      برداري از ح   در بهره 
ـ                 شـك   يگفته شود كه آيا به بهاي تصاحب جهان حاضر است تا حياتش اختالل پيدا كند، ب

از « آن اسـت كـه ارزش        ياهـ با توجه به ارزش حيـات و امتياز       . گزيند  بر مي ادامه حيات را    
  .شود فهميده مي »دست دادن اختياري حيات با كمال آگاهي
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  فرق شهادت با خودكشي
جعفـري در نقـد      عالمه   .ادت هم نوعي خودكشي است    اند كه شه   هپنداشتبرخي به غلط    

 شـهادت مـرگ     ولـي  خودكشي، مـرگ اسـت،       ،از نظر وي  . اين ديدگاه، تحليل عميقي دارد    
آدمي تا احساس شكست وپـوچي نكنـد، يعنـي          . نيست، بلكه صفتي از حيات معقول است      

 فـردي   ،اقـع در و . دهد  حيات او دچار اختالل نشده باشد، هيچ گاه به حيات خود پايان نمي            
كند تحمل اداره يك حيات معمولي را هم ندارد تا چه رسد             كشد احساس مي    كه خود را مي   

با توجـه بـه تعريـف و ويژگـي           . به آنكه توانايي دست يابي به حيات معقول را داشته باشد          
بـراي انـساني كـه بـه حيـات          . حيات معقول، شهادت را بايد صفت حيات معقول دانـست         

 بـه حيـات ديگـر       ييـات ح مرگ به معناي فنا نيست، بلكه انتقال از          ست، ا معقول دست يافته  
بـا   .اسـت » حيات جاري در سطح طبيعت، بـه حيـات پـشت پـرده آن       « يعني گذر از     ؛است
را كه بايد با به دست      زي ؛ ديگر فنا و زوالي براي آدمي وجود ندارد        ، به حيات معقول   دنيرس

  .شود مي» و قطعات آن گذاشته و وارد آستانه ابديتگام به مافوق زمان «آوردن حيات معقول آدمي 
دانـد كـه اگـر سـر         مي آدمي با داشتن اين حيات معقول خود را موجي از مشيت خداوندي           

رود و اگر فـرود بيĤيـد و كالبـد            مي به هدف اعال  ،  بكشد و در اقيانوس هستي نمودار گردد      
ها نيز جلـوه هـايي از     كه آن   عامل تحرك امواج ديگري خواهد بود      ،بشكافد، صداي اين شكاف   

پس پايان دادن بـه زنـدگي بـراي كـساني كـه موفـق بـه حيـات معقـول                    . باشند  مشيت الهي مي  
بـراي  متن حيات معقول برخاسته است، صفتي است         اصلي آن از   اند، بدان جهت كه علت     گشته

  )6 ص:1359جعفري،  (.گونه پايان دادن به زندگي نوعي از مرگ است  نه اينكه اينخود حيات؛

  مراتب و درجات شهادت
توان براي شهادت مراتب       مي ،ها  گوناگون آن  گزينشها و    با توجه به مراتب وجود انسان     

  :دشمار ر ميبجعفري چند عامل را براي ذو مراتب بودن شهادت . ل شدئو درجاتي قا
   مراتب آگاهي و هشياري فرد؛.1
   است؛ مراتب شخصيت اختياري كه آدمي براي خود ساخته.2
   هدفي كه فرد براي خود در نظر گرفته است؛.3
  افتد؛  حوادث بيروني كه در ميدان كارزار اتفاق مي.4
  . هاي دروني در مرز زندگي و شهادت فراز و نشيب.5
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. شود  شود، وضع رواني او دگرگون مي       آن هنگام كه فرد مجاهد به ميدان كارزار وارد مي         
 .ودشـ   مـي مـرور  آن در ذهـن او       هـاي   رگ و ويژگـي   گوني در باب زندگي و مـ      مفاهيم گونا 

 جـاي   ،اي فرسودگي، لحظه بعد نشاط و برافروختگي؛تداعي معـاني در انـدك زمـان              لحظه«
و زيـور هـاي آن در نوسـاني از           دنيا و زر   .» و بالعكس  }دهد  مي {خود را به انديشه منطقي    

زه كه قواي مغزي شـهيد      هر اندا « البته در اين حال   . دگذرن ارزيابي از جلوي چشمان وي مي     
درباره هدف انتخاب شـده اش متمركزتـر باشـد، از طوفـان و نوسـانات روانـي او كاسـته                     

  )24ص : 1380جعفري، . (»شود مي
اگـر كـسي بـه ايـن اميـد          .  مجاهدت اهميت بسزايي دارد     از  شهادت، هدف  موضوعدر  

اي از عكس    ردن سايه به وجود آو  «براي  دست از جان بشويد تا ديگران از او تجليل كنند يا            
 كـه   زيـرا  ؛، اين هدف نامقدس خواهد بود     »خود كه در معرض تماشاي آيندگان قرار بگيرد       

هاي رواني اسـت كـه گـاه         شهرت پرستي هم يكي از بيماري     .  دارد ريشه در شهرت پرستي  
پردازد كـه ايـن انديـشه را          جعفري به نقد آن دسته از متفكراني مي        .گيرد  گريبان افراد را مي   

كنند كه در صورت لزوم آدميان بايد دست از جان خود بشويند، آن هـم بـه ايـن                     رويج مي ت
 هـدف و انگيـزه برخـي از سـربازان در      ،در واقـع  . دنـ نكها تحليـل     انگيزه كه آيندگان از آن    

 در تبيين آن نظريه      نيز هاي گوناگون اين چنين است كه متأسفانه برخي از انديشمندان          جنگ
هـا سـرايت كننـده       هاي رواني فراواني دارد كه برخـي از آن         آدمي بيماري «. اند پردازي كرده 

اي را مبـتال     تواننـد جامعـه     مـي  ها  برخي ديگر از بيماري    .برد  مي نيست و تنها خود را از بين      
 آن جا كـه يـك مـدعي انـسان شناسـي           . ها هم سرايت كنند    سازند و حتي بر انسان شناسي     

هـاي اصـيل بـشري       تي پس از مرگ، يكي از خواسته      شهرت پرستي و ادامه آن ح     : گويد مي
توانيـد،    مي دهد كه شما    مي انسان تعليم  او ندانسته به  . كند  مي است، بيماري مزبور را ترويج    

بلكه بايد انعكاس شخصيت تان را براي آيندگان، انگيزه گفتار و كـردار و تفكـرات امـروز                  
باشد حـس خودخـواهي      ا نتوانسته  اگر روزگار زندگي شم    ،خود قرار بدهيد و بدين ترتيب     

شما را اشباع نمايد، پس از آنكه ذرات پوسيده كالبد شما بر باد رفته باشد، اين حـس شـما                    
 هـا  چه وقيح است اين بيماري خود پرستي كه حتي به علوم و فلـسفه              !اشباع خواهد گشت  

  ).15 الف، ص:1359جعفري، ( .»كند  ميهم سرايت
برين كه همـه   ر اساسي است، آن هم عشق به موجود      در انگيزه شهادت، عشق يك عنص     
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با عشق به اين موجود بـرين    . هايي از اوصاف جالل و جمال او هستند        كماالت بشري جلوه  
اي  تواند جان خود را كه عامل مطلق هر تالش و تكاپويي اسـت، وسـيله                است كه آدمي مي   

از نظـر   . سـازد    ديگـر    هـاي   آن نجات جـان انـسان      پيروبراي وصول به مقام قرب ربوبي، و        
 بدون  ،به بيان ديگر  . توان توجيه منطقي براي شهادت ارائه داد        جعفري بدون اين هدف نمي    

هدف قرار دادن مبدأ هستي و اعتقاد به زنـدگي پـس از مـرگ و انتخـاب حيـات معقـول،                      
  .توان عقالنيتي براي از دست دادن حيات طبيعي ارائه داد نمي

  نتيجه گيري
از كجـا   «  يعنـي  ،هاي اساسي حيات انسان    جعفري تا پاسخي براي پرسش     به باور عالمه  

 پاسخي پيدا نكنـد، نـسبت انـسان         »رويم و چرا بايد برويم      ايم، به كجا مي    ايم، چرا آمده   آمده
هاي بنيادين هستي انسان، پاسـخ       از نظر وي تا پرسش    . يافتبا مرگ تفسير درستي نخواهد      

هرچند برداشت درست از مـرگ      . يافتر منطقي نخواهد    نيابد، اصيل زيستن انسان نيز تفسي     
يا به تعبير هيدگر نگاه معطوف به مرگ دازاين اصيل در ارتباط تنگاتنگ با چگونـه زيـستن                  

هاي بنيادين فوق حاصـل      انسان است، اما نگاه درست به مرگ بدون پاسخ گويي به پرسش           
جهه جدي براي پايان آن     اي كه فلسفه و هدف آن مشخص نيست، چه موا          زندگي. شود  نمي
اي در باب مرگ داشـت كـه         توان دلشوره   آيا در اين نوع زندگي مي      توان در نظر گرفت؟     مي

ـ       نداشته باشد؟  ريشه در يأس و نوميدي    ا انديـشه زنـدگي اصـيل       مرگ انديشي، آن هنگام ب
ه  بدون اعتقاد ب   ، جعفري  گفته به . درستي از حيات و مرگ ارائه شود       ر كه تفسي  سازگار است 

  .اد دبه دست منطقي يتوان نه براي زندگي و نه براي مرگ تفسير  نمي،حيات پس از مرگ
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