آرزوی ﻣﺮگ
ﮐﻠﯿﺪواژه :آرزوی ﻣﺮگ ،ﮔﻨﺎه.
ﭘﺮﺳﺶ :ﭼﺮا آرزوی ﻣﺮگ ﮐﺮدن ﮔﻨﺎه اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :درﺑﺎره اﻧﻮاع آرزوی ﻣﺮگ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ھ ﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ ﺷﮫﺪای ﮐﺮﺑﻼ در ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻮرا ﭼﻨﯿﻦ آرزوﯾﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در دﻋﺎھﺎی ﺧﻮد آن را ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ و زاری از ﺧﺪاوﻧﺪ طﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھ ﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ ﺷﮫﺪای دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ آرزو داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﻮب ،اﯾﻦ ھﻢ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ
ﻣﺮگ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ آرزو ،آرزوی اﻧﺴﺎنھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑ ﻤﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
آن ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،راﺣﺖ ﺷﻮﻧﺪ و اﺻﻼ ً آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎش ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ھﻢ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮدن ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﻣﺸﮑﻼت؛ و ﻣ ﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮادی ھﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﮫﺖھﺎی دﯾﮕﺮ آرزوی ﻣﺮگ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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اَﺷﮑﺎل آرزوی ﻣﺮگ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت دارد:
← آرزوی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه ﺧﺪا
زﯾﺮا ﮔﺎھﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ھ ﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ ﺷﮫﺪای ﮐﺮﺑﻼ در ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻮرا ﭼﻨﯿﻦ آرزوﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در دﻋﺎھﺎی ﺧﻮد آن را ﺑﺎ
ﮔﺮﯾﻪ و زاری از ﺧﺪاوﻧﺪ طﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھ ﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ ﺷﮫﺪای دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ آرزو داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﻮب ،اﯾﻦ ھﻢ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮگ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ آرزو ،آرزوی
اﻧﺴﺎنھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ.
← آرزوی ﻣﺮدن
ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑ ﻤﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،راﺣﺖ ﺷﻮﻧﺪ و اﺻﻼ ً آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎش ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ھﻢ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮدن ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﻣﺸﮑﻼت.
و ﻣ ﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮادی ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﮫﺖھﺎی دﯾﮕﺮ آرزوی ﻣﺮگ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪھﺮﺣﺎل ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﮫﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ،ﺧﻮب اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ:
ﻧﻌﻤﺖھﺎی اﻟﮫﯽ
ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ دو ﻧﻌ ﻤﺖ ﺑﺰرگ اﻟﮫﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮگ از ﻋ ﻤﻮﻣﯽﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ھ ﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦطﻮر اﺳﺖ .اﻧﺒﯿﺎی اﻟﮫﯽ ،ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﻣﻘﺮب ھﻢ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺟﺰ ذات ﭘﺎک ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧ ﻤﯽﻣﺎﻧﺪ:
»ﮐ ﱡ
ﻞ َﻣ ْ
ن و ﯾَﺒﻘﯽ و ﺟُﻪ َرﺑ ّ َ
ل و اﻻﮐﺮام؛ ] [١ھ ﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ )ﻣﻨﻈﻮر در ﻋﺎﻟَﻢ( ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ذات ذواﻟﺠﻼل و
ﮏ ذواﻟ ﺠﻼ ِ
ﻦ َﻋﻠَﯿﮫﺎ ﻓﺎ ٍ
ﮔﺮاﻣﯽ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ«.
و آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻣﺮگ ـ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺴﺎن از ﺳﺮای دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮای ﺟﺎوﯾﺪان آﺧﺮت ـ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻌ ﻤﺖ ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﻧﻌ ﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ
ﻣﻨﺖ از آنھﺎ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﺸﺮ ﺗ ﻤﺎم ﻧ ﻤﻮده اﺳﺖ:
»و ھﻮ اﻟ ّﺬی اَﺣﯿﺎُﮐﻢ ﺛﻢ ُﯾﻤﯿُﺘُﮑﻢ ﺛﻢ ُﯾ ﺤﯿﯿُﮑﻢ اِ ّ
ن ا ﻻ ﻧﺴ ﺎ َ
ن ﻟﮑﻔﻮر؛ ] [٢و او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷ ﻤﺎ را زﻧﺪه ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ )در
ﻗﯿﺎﻣﺖ(؛ اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺳﭙﺎس اﺳﺖ«.
ھ ﻤﯿﻦ ﮐﻪ در آﺧﺮ آﯾﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺳﭙﺎس اﺳﺖ« ،اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ اوﻻ ً ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ھﺮ دو ﻧﻌ ﻤﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﮐﻔﺮان ﻧﻌ ﻤﺖ ﻗﺮار

ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ] [٣و اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﻧﻌ ﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻟﻄﻒ ﮐﺮده و ﺛﺎﻧﯿﺎً اﻧﺴﺎنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻌ ﻤﺖھﺎ ﻧﺎﺳﭙﺎساﻧﺪ ،از ﻋ ﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺎﻓﯽ را ﻧ ﻤﯽﺑﺮﻧﺪ ،اوﻗﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه اﯾﻦ ﻧﻌ ﻤﺖ را در ﮐﺎرھﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در آﺧﺮ ،ھ ﻤﯿﻦ ﮐﺎرھﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﻧﺞ و
ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺳﺎزد و اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ دارد و آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺎش اﺻﻼ ً ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آرزو ﮐﻪ ﺑﻮی ﻧﺎاﻣﯿﺪی از رﺣ ﻤﺖ ﺧﺪا
و ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺗﻘﺪﯾﺮات او را ﻣﯽدھﺪ ﺧﻮدش ﮔﻨﺎھﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
ی آن
آرزوی ﻣﺮگ و دو رو ِ
در اﯾﻦﺟﺎ دو روی آرزوی ﻣﺮگ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
← روی اول
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮگ از ﺧﺪا ﯾﺎ آرزوی ﻣﺮگ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ ﮔﺎه در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺣﻮادث ﺳﺨﺘﯽ روی ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ طﻌﻢ ﺣﯿﺎت ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔﻮار
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در آنﺟﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ھﺪفھﺎی ﻣﻘﺪس ﯾﺎ ﺷﺮف و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ آن را ﻧﺪارد .در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﮔﺎھﯽ
ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎی روﺣﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮگ ﻣﯽﮐﻨﺪ [۴] .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗ ﻤﺎم درھﺎ ﺑﻪ روﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﯿﭻ راھﯽ
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧ ﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
←← آرزوی ﻣﺮگ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ
ﺴﻼم( ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﯿﺴﯽ )ﻋﻠﯿﻪاﻟ ّ
ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ )ﻋﻠﯿﮫﺎاﻟ ّ
ﺴﻼم( ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺪون ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ﻣﯽﺷﺪ ،در ﻓﮑﺮش اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗ ﻤﺎم آﺑﺮو و ﺣﯿﺜﯿﺘﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﯽﺧﺮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد .اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آرزوی ﻣﺮگ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد:
ﻣﻨﺴﯿ ّﺎً«[۵] .
ای ﮐﺎش ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮده ﺑﻮدم و ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﺪم» :ﻗﺎﻟ ّﺖ ﯾﺎ ﻟﯿﺘﻨﯽ ِﻣ ﱡ
ﻞ ھﺬا و ﮐﻨ ُ
ﺖ ﻗﺒ ْ
ﺖ ﻧﺴﯿﺎً ّ
وی ﻋﻔﺖ و ﭘﺎکداﻣﻨﯽ را ﺣﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺶ ﺑﯿﺶﺗﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﺮای آﺑﺮوی ﺧﻮد ،ارزش ﺑﯿﺶ از ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد؛ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺷﺎﯾﺪ در ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ دﯾﺪن رﺣ ﻤﺖ اﻟﮫﯽ ،اﯾﻦ اﻓﮑﺎرش ﺑﺮطﺮف ﺷﺪ و ﻧﻮر اط ﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ و ﺗﻮﮐﻞ ﺗ ﻤﺎم ﻗﻠﺒﺶ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ اﺳﺘﻮار
ﯾﮏﺗﻨﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗ ﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت و ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ آدمھﺎی ﺑﯽﺧﺮد ﺑﺮای وی ﭘﯿﺶ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺴﺘﺎد و از ﻧﺎﻣﻮس ﺧﺪا ،ﻋﻔﺖ و ﭘﺎکداﻣﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ دﻓﺎع
ﮐﺮد.
←← ﺻﺒﺮ و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا
اﯾﻦھﺎ درسھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽھﺎی زﻧﺪﮔﯽ از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﺑﺎ دراﯾﺖ ،ﺻﺒﺮ ،ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا
درﺻﺪد ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮآﯾﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﭘﻮچﮔﺮاﯾﯽ و ﯾﺄس و ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ.
←← ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮھﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮھﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ھ ﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ ﺿﺮباﻟ ﻤﺜﻞ ﻗﺪﯾ ﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ھﺴﺖ ،اﻣﯿﺪ ھﺴﺖ« و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﺎ
ھ ﻤﺖ ﻗﺒﻮل و اﻧﺘﺨﺎب زﻧﺪﮔﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن آنﻗﺪر ﺑﺮاﯾ ﻤﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد [۶] .اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ اﻓﮑﺎر ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﯾﺄس از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮﺷﺎن ﻣﯽزﻧﺪ و آرزوی ﻣﺮگ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺮﻓﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاھﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻦ از ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد .آﻣﺪن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدم ﻧﺒﻮده و ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻧﺨﻮاھﻢ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺤ ﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ ،دﯾﮕﺮ
ﭼﻪ ﻟﺰوﻣﯽ دارد زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻢ«.
←← دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮ ﺧﯽ روانﺷﻨﺎﺳﺎن
دﺳﺘﻪای از روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺧﻮد را آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻧ ﻤﯽدھﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﺧﻮد و
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻓﮑﺎر ،ھﯿﺠﺎنھﺎ و ﮐﺮدار ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوھﺎ و اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ [٧] .داﺋ ﻤﺎً ﺧﻮد را از
اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎرھﺎ و روش زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ آرزوی ﻣﺮگ را در ﻓﮑﺮ و ذھﻦ
ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎً ﭼﻨﯿﻦ آرزوﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم و آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺮدود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
← روی دوم
ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﺸﺘﺎق ﻣﻼﻗﺎت دوﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﻘﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر در ﻗﯿﺎﻣﺖ رخ ﻣﯽدھﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺎﻟﻢ دﻧﯿﺎ ﺑﺮطﺮف ﺷﻮد و
ﻏﺒﺎرھﺎی ﮔﻨﺎه و ﺷﮫﻮات و ھﻮسھﺎ ﻓﺮو ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﭘﺮدهھﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دل ﺟ ﻤﺎل ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
←← آرزوی ﺟﺎوﯾﺪ ﺷﺪن
ﻣﺮگ ﭘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﺷﻮق ﭘﺴﺮ اﺑﯽطﺎﻟﺐ ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﻪاﻟ ّ
ﺴﻼم( ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ
ﻣﺎدرش ﺑﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮق ﻣﺒﺎرﮐﺶ از ھﻢ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺧﺮوﺷﯽ ﺑﺮآورد ﮐﻪ» :ﻓﺰت و ر ّ
ب اﻟﮑﻌﺒﻪ؛ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪم«.
ﺷﮫﺪای ھﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻨﻮی ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﯽرﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻋ ﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ھ ﻤﭽﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺮوس در ﺣﺠﻠﻪ دﺳﺖ از ﭘﺎ ﻧ ﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.ﺧﻮب ﭼﻨﯿﻦ آرزوﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺮگ ،آرزوی ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ
آرزوی ﺟﺎوﯾﺪ ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺒﻊ
 .١ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧ ﻤﻮﻧﻪ ،ج ،١٣ص.۴۶ ،۴۵ ،۴۴ ،۴٣
ﭘ ﺎ ﻧﻮ ﯾ ﺲ
 ↑ .١رﺣﻤﻦ  /ﺳﻮر ه  ،۵۵آﯾﻪ .٢٧-٢۶
 ↑ .٢ﺣﺞ  /ﺳﻮر ه  ،٢٢آﯾﻪ .۶۶
 ↑ .٣طﺒ ﺎطﺒ ﺎﯾ ﯽ ،ﷴﺣ ﺴﯿﻦ ،ﺗﻔ ﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان )ﺗﺮﺟﻤﻪ ( ،ج ،١۴ص ،۵٧٠ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘ ﺸ ﺎرا ت ا ﺳ ﻼﻣ ﯽ ١٣٨١ ،ش .
 ↑ .۴ﻣﮑ ﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧ ﺎﺻﺮ ،ﺗﻔ ﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ج ،١٣ص ،۴۵-۴۴ﺗ ﮫﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻ ﺳ ﻼﻣﯿﻪ ١٣٧۶ ،ش .
 ↑ .۵ﻣﺮﯾﻢ  /ﺳﻮر ه  ،١٩آﯾﻪ .٢٣
 ↑ .۶ﺑﻮ ﺳﮑ ﺎﻟﯿ ﺎ ،ﻟﺌﻮ ،زﻧ ﺪ ﮔ ﯽ ﺑ ﺎ ﻋ ﺸ ﻖ ﭼﻪ زﯾﺒ ﺎ ﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻮراﻧ ﺪاﺧﺖ ﺗﻤ ﺪن )ﻣ ﺎﻟﮑ ﯽ ( ،ص ،٢۵٣ﺗ ﮫﺮان ،ﻧ ﺸﺮ داﯾﺮ ه ١٣٨٠ ،ش .
 ↑ .٧دا د ﺳﺘ ﺎن ،ﭘﺮیرخ ،روان ﺷﻨ ﺎ ﺳ ﯽ ﻣﺮﺿ ﯽ ﺗﺤﻮﻟ ﯽ ،از ﮐﻮ د ﮐ ﯽ ﺗ ﺎ ﺑﺰرگ ﺳ ﺎﻟ ﯽ ،ج ،١ص ،١١٢ﺗ ﮫﺮان ،ﺳﻤﺖ ١٣٨٣ ،ش .

ﻣﻨﺒﻊ
ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﻢ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ »آرزوی ﻣﺮگ« ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .١٣٩٧/٠٢/٢۵

