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چکیده
مرگ از موضوعاتی است که بسته به اینکه در کدام 

و محیط جغرافیایی مطرح شود، داراي معانی فرهنگ 
مختلف به مرگ از هايگروهافراد و . متفاوتی است

اي از زاویهیکهر اند و گوناگونی نگریستههايدیدگاه
مرگ در . اندهقراردادي رازآلود را مورد توجه این پدیده

در . داردباشکوهنگاه عرفان اسالمی تصویري بسیار زیبا و 
نگاه مرگ نابودي و فنا نیست بلکه رفتن از این طرز از 

. دیگر و آغاز حیاتی دوباره استۀاي به مرحلمرحله
است که ايیشهصاحب اندصائب تبریزي نیز از شاعران 

ي مرگ و زندگی بعد از آن در اشعارش نمود دغدغه
با مطالعه استشدهدر این مقاله سعی . بسیاري یافته است

، دیدگاه و طرز فکر وي به در دیوان این شاعر سترگ
د و داوري خوانندگان قرار مرگ در معرض دیۀمقول

که وي به استشدهعرفانی صائب باعث ۀذائق.بگیرد
-او مرگ را فرصت بال. مرگ نگاهی عارفانه داشته باشد

و این پدیده را با عباراتی نظیر عید، دولت داندمیافشانی 
مرگ ارادي، به موضوع. کندجاوید و صبح امید یاد می

عرفانی در اشعار هايدیدگاهترین عنوان یکی از محوري
.او نیز جلوه و نمود خاصی دارد
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Abstract
Death is one of the things that Depending

on the culture in which it is used, has
several meanings. Different people have
seen death from different point of views.
And each of these groups have looked at
the mysterious phenomenon of a particular
angle.

Death is a magnificent picture in the
mystic vision. In their view Death is not
the end of life, but it is the beginning of a
new period of life.

Saeb is among the intellectual poets that
death and the life after that has been
reflected particularly in his poetry. Our
aim in this paper is about his vision of
death and make them available to readers.

Saeb has a kind of mystical vision of
death. He sees death as an opportunity to
fly and escape. He uses phrases like Feast,
Eternal bliss, and Morning of Hope about
Death. Voluntary death as one of Sufism
root has a special place in his poetry.
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تحقیقۀپیشین
موضوع مرگ از آن دست موضوعاتی است که تا به امروز 

دلیل . استقرارگرفتههاي مختلف مورد مداقه و بررسی از نگاه
این موضوع شاید به جهت اهمیتی باشد که این مقوله در نزد 

. هاي مختلف داردها و تمدنفرهنگ
شعرا و ادبا نیز به مانند سایر اندیشمندان و فیلسوفان

اندیشی و پرداختن به این مهم را در آثار خود به مرگدغدغه
ادبیات ةبه تبع پژوهشگران حوز. اندانحاء مختلف نمایان کرده
در صاحب سبکشاعران هايدیدگاهنیز به بررسی و استخراج 

از همین رو شاید عجیب نباشد که . انداین موضوع روي آورده
هاي ادبی موجود یان پژوهششماري را در مهاي بینمونهبتوان

اصلی آن بررسی و نمایش ۀماییافت که موضوع و بن
ۀادبیات فارسی در زمینۀشعرا و ادباي مطرح عرصهايدیدگاه

.شده باشدیاد
یافته در این هاي انجامدر این بهره چند نمونه از پژوهش

:نماییمزمینه را ذکر می

/سیماي مرگ در شعر فردوسی و ناصرخسرو - 1
1390بهار و تابستان / ي ادب غنایی نامهپژوهش

پژوهش زبان / سه نگاه به مرگ در ادبیات فارسی - 2
1387پاییز و زمستان / و ادبیات فارسی 

معانی، تصاویر و تعابیر مرگ در اشعار سهراب - 3
/ي ادب غنایی نامهپژوهش/ سپهري و فریدون توللی 

1391تابستان بهارو

/ مرگ در مثنوي معنوي هاي ي گونهتجربه- 4
1390بهار و تابستان / مطالعات عرفانی 

ییزپا/ادبیات عرفانی / ترس از مرگ در آثار عطار - 5
1389و زمستان 

ي ابوالعالء بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در اندیشه- 6
1389/ تطبیقییاتادب/معري و خیام نیشابوري 

با این چند نمونه صرفاً جهت آشنا کردن ذهن مخاطبان 
هاي فراوان شد نمونهي تحقیق پیش رو است، وگرنه میپیشینه

دیگري را هم در ادبیات فارسی و هم در ادبیات سایر ملل 
ي رازناك و پرشکوه مرگ را مورد توجه و برشمرد که مقوله

. اندهقراردادکنکاش 

:مقدمه
توان از دو منظر علم طبیعی و فلسفه مرگ را میۀمقول

جداي از دیگري کامالًهر یک ۀکه نتیجاردادقرمورد بررسی 
طبیعی به هايمرگاز منظر علم طبیعی و طب، . است

انسان و در نتیجه به اختالل اعضاي بدن ۀیغاذيقوهبازایستادن
با توقف «اساس این دیدگاه بر.شودو قواي آن نسبت داده می

غاذیه از عمل، بدن رو به کاستی گذاشته و به سبب ةقو
- سیدن غذا به اعضاي آن قابلیت بقا را در عالم از دست مینر

در واقع علت اصلی . رسددهد و بدین ترتیب مرگ او فرا می
گردد نه بی مرگ به عدم قابلیت بدن براي تدبیر نفس باز می

) 106: 1376دیوانی،(».نیاز شدن نفس از بدن عادي و طبیعی
سیستم پس از نظر علم طبیعی و طب، مرگ اختالل در 

خورد بدن غذایی بدن است و هنگامی که این تعادل بر هم می
. گرددرو به فرسودگی و انحطاط گذاشته و مرگ را پذیرا می

بازگشت اعمال حیاتی از نظر پزشکی مرگ توقف کامل و بی«
- ابتدا قلب از کار افتاده و در پی آن مرگ سلولمعموالًاست و 

نفس و حس و حرکت از آن تۀهاي مخ فرا رسیده و در نتیج
هاي مغزي پیش رود و گاهی بالعکس ابتدا مرگ بافتبین می

آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون باعث می
گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و از کار افتادن قلب می

) 1/34: 1386سپهوند،(» .رسدواقعی فرامی

موضوعی مهم و مرگ در مکتب فالسفه از دیرباز تا کنون 
مرگ ۀاساسی بوده است و اکثر فالسفه و بزرگان به مقول

گیري اند و از همان آغاز شکلنگرشی ژرف و عمیق داشته
بزرگان این علم به مرگ مشهود ۀفلسفه در یونان باستان، دغدغ

. بوده استتوجهقابلو 



۴٩ ...ایوب مرادي و تصویر مرگ در اندیشه صائب تبریزي ، 

او خود . مرگ از نظر افالطون نابودي محض نیست«
چیزي جز جدایی روح از بدن نیست تصریح دارد که مرگ
توان پس می) 1380:64افالطون، (».شودولی بدن تجزیه می

یکی مرگ بدن و دیگري : گفت مرگ از این منظر دو جنبه دارد
دارد، بدن سرنوشت روح؛ که همانطورکه افالطون بیان می

.گرددو روح از آن جدا میشودمیتجزیه 
هاي بدو تولد داراي مثلثاو معتقد است که بدن انسان از 

. برندیفرومتیزي است که غذا را سوراخ کرده و در خود نوك
ها بر اثر سایش فرسوده شوند و برندگی هنگامی که این مثلث

-خود را از دست دهند، در برابر عوامل بیرونی از پاي در می

شوند ها به سبب کار زیاد فرسوده میآیند، و در آخر این مثلث
اي که روح را به بدن بسته است، گسسته گاه، رشتهو در این 

و شادمان یابدیبازمشود و روح آزادي مقتضاي طبیعتش را می
پس مرگ حاصل از پیري، راحت و آسان است و . شودمی

. چربد، ولی مرگ ناشی از زخم، دردناك استلذتش بر درد می
) 81: 1968افالطون،(

اي ز جایگاه ویژهاسالمی نیز اۀمرگ در دیدگاه فالسف
از نظر مالصدرا مرگ طبیعی گاه در مقابل . برخوردار است

موت ارادي را، . مرگ ارادي است که معنایی آشنا نزد عرفا دارد
حیات حقیقی علمی نفس با این . اندمرگ خواهش نفس گفته

و براي آن، ) 188: 1376کاشانی،. (شودمیمرگ آشکار 
هاي گوناگون نفس خواهشبنا بر پاي نهادن به ییهاگونه

به عبارتی، موت ارادي مرگ پیش از ) 190: همان. (اندبرشمرده
هنگامی . کندمرگ است، که این معنا را صدرالمتألهین طرح می
کند که ایشان که حال اهل بصیرت را در همین دنیا بیان می

کنند و آنان را پیش از افتادن پرده، شهود حقایق اخروي می
در اثبات ) 9/282: 1419صدرالدین شیرازي، (. حجابی نیست

توان حدیث مشهوري که در کتب این دیدگاه مالصدرا می
قبل موتواعرفانی بسیاري به آن اشاره رفته است، استناد کرد؛

بمیرید قبل از آنکه ) (66/317: 1404مجلسی، (ان تموتوا 
و همچنین اگر به آثار شاعران عارف بزرگی ) میرانده شوید

توان ابیاتی نظر بیاندازیم می.. سنایی، موالنا و عطارچون 
نیز به یناسابن. پرشمار در این باره به عنوان شاهد ذکر کرد

ۀاسالمی مقولۀمطرح در سپهر اندیشۀعنوان یکی از فالسف
.ه استقراردادمرگ را مورد توجه 

و این پدیدهداندمیغاذیه انسان ةمرگ را توقف قوسیناابن
ة او دربار. داندمیاختالل اعضاي بدن و قواي آن ۀنتیجدررا

گوید کند و میفلسفی بحث میهايدیدگاهاز ضرورت مرگ 
اي که افراد بشر جاوید بمانند، مادهۀاگر مرگ رخ ندهد و هم

شود و دیگر هیچ فرد انسانی گیرد تمام میابدان از آن شکل می
جایی براي زندگی و آید و اگر هم به وجود آید،نمیبه وجود

حیات او نیست و از آن گذشته وجود سابقین براي ایجاد 
شرایط وجود الحقین ضروري است و وجود سابقین هیچ 
. ترجیحی بر وجود الحقین ندارد که باقی بمانند و جاوید باشند
- عالوه بر این اگر مرگ ضروري نباشد، فلسفه ادیان متزلزل می

یکسري اعمال و لذایذ بشري را اند که شود، چون ادیان آمده
اگر مرگی نباشد و آدمیان همواره جاوید بمانند . محدود کنند

برقراري عدالت و داوري بین خوبان و بدان در این دنیا 
هاي دنیایی در مقابل ها و عقوبتچرا که پاداش. نداردايیدهفا

حقیقت مرگ از . کنندهاي نفسانی برابري نمیها و بديخوبی
همان مفارقت نفس از بدن است و در این الرئیسخیشنظر 

شود بلکه، اگر فسادي است فساد مفارقت، نفس فاسد نمی
ترکیب اجزاي بدن است، اما جوهر نفس که همانا ذات انسان 

)294: 1377، سیناابن. (باشد باقی و پایدار استمی
چون یک فیلسوف مسلمان است سیناابنتوان گفت که می

و آن را براي انسان حتمی داردیاسالمهی دینی و به مرگ نگا
او معتقد . داندمیو ضروري و جزو مراحل الینفک زندگی 

است که مرگ باید حتماً باشد و در صورت نبود آن، مصیبت و 
دهد که قطعاً این دیدگاه ریشه در فرهنگ فاجعه رخ می
.اسالمی او دارد

مرگ از نظر عرفان
ها و ي در اشعار خود اندیشهاز آنجا که صائب تبریز

عرفانی را مد نظر خود داشته است، در این قسمت هايدیدگاه
مرگ از . پردازیممرگ میدر بابعرفا هايدیدگاهبه برخی از 

آلود بشر از آغاز آفرینش و رازسازسرنوشتجمله رویدادهاي 
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از منظر دین و دینداري، مرگ پایان راه انسان . بوده است
تمام آنچه تردیدیبکه سرآغاز حیات دیگري است که نیست، بل

-بهتأثیرکه در زندگی این جهان اتفاق افتاده در کیفیت آن 

در عرفان و تصوف به شکل عمده معناي استعاري . سزایی دارد
هیچ یک از عرفا حالیندرع. مرگ مورد توجه بوده است

متصوفه منکر مرگ طبیعی به مثابه پایان حیات این جهانی
آل عمران، ةسور27عرفان با الهام از آیاتی مانند آیه . نیستند
انعام در اغلب آثار خود به توصیف ابعادةسور122و 95آیات 

در معناي استعاري و مجازي، صوفیه . اندمرگ پرداختهیننماد
گاهی مرگ را معادل جهل و در مقابل، حیات را معادل علم 

حقیقت، سیر طبیعی، در)1669: 1420تهانوي،. (اندگرفته
دهد که در تلقی موجود زنده را به سمت مرگ سوق می

شود و به استعاري و مجازي، سیر و سلوك از مرگ آغاز می
. رسدیمحیات

و داندمیخبريعزیز نسفی حیات را باخبري و مرگ را بی
موت و ینبنابرااز آنجا که خبر و دانستن داراي مراتبی است

: اند ازعبارتکهدرجات و مراتبی استحیات نیز واجد
طبیعی، معنوي، طیبه و حقیقی در واقع نسفی زادن را والدت 
طبیعی، رسیدن به بلوغ و درك معانی حسی و عقلی را والدت 
معنوي، به جا آوردن اعمال صالح را منجر به حیات طیبه و 

: 1359نسفی، . (داندمیاطالع از حقایق اشیاء را حیات حقیقی 
211 -210 (

معناي استعاري دیگر همانا غلبه بر هواي نفسانی و از میان 
بردن تمایالت نفس سرکش است و از این جهت مرگ بابی از 

است ابواب آخرت است که تنها راه وصول به حق تعالی 
و مجازي مرگ در ياستعاردر تلقی) 353: 1998سلمی، (

وجود هاگرنبندي این مقوله بر مبناي ي تصوف، تقسیمحوزه
چهار رنگ ابیض، بر اساسدر این راستا، چهار نوع مرگ . دارد

موت ابیض گرسنگی : استذکرشدهاخضر، اسود، و احمر 
به این معنا که در نگاه صوفیان گرسنگی سبب روشنی . است

اگر سالک هماره گرسنه باشد . گرددباطن و سفیدي قلب می
- انی و شکمچربه مرگ سفید مرده است از سوي دیگر شکم

سفاهت و عامل زوال هوشیاري و ذکاوت است و ۀپرستی نشان

موت اخضر . گرددبا این مرگ، هوش و ذکاوت سالک زنده می
با پوشیدن این . ژنده و مندرسۀخرقیدنپوشعبارت است از
است، سالک حیاتی سبز قناعتاي از زهد وخرقه که نشانه

ن زنده شده و از یابد و رخسارش با جمال ذاتی که به آمی
مرگ اسود در حقیقت . گرددنیاز است، شادمان میتجمل بی

معنی آن تحمل آزار خلق . نوعی نیل به فنا در فعل خداست
و موت احمر که همانا مخالف با نفس و سرکوب لوازم . است

و تمنیات آن است که در سایه ریاضت و مجاهدت و با 
: 1381الهیجی، . (گیردو شیخ انجام میمرشدهايراهنمایی

431 (
گرچه صوفیان اغلب در مورد معناي مجازي و استعاري 

اند اما در متون عرفانی مطالبی نیز به معناي مرگ سخن گفته
در گفتمان عرفانی نوع . حقیقی مرگ اختصاص یافته است

دیگري از مرگ وجود دارد که متناظر با عشق و جنون عشقی 
نوعی انتحار است که در آن ، این مرگ خودخواستهمرگ : است

رسد که به اي از عشق نسبت به معبود خود میشخص به درجه
از نظر عرفا عشق نوعی . زندیک خودکشی مقدس دست می

که در اوج جنون خودخواستهجنون است و چنین مرگی 
دیلمی در این . صورت گرفته، گناه و مخالف با شریعت نیست

عقلی منتهی طبیعی به بیمحبت محبان : باره چنین گفته است
. دهدشود و این امر آنان را به هالکت و موت سوق میمی

) 111: 1962دیلمی، (
شود هایی میرفع تمام حجابۀدر نظر عارف مرگ وسیل

طریقی حالیندرعگرداند و ها برمیکه او را به دنیاي خودي
مرگ در حکم . دهداست هموار که او را با ملکوت پیوند می

متفاوت است که براي یکی، بعد از رویش صدها و ۀوع داندو ن
آورد و براي دیگري شیرین و معطر را به بار میۀهزاران دان
آزار جانةاي تلخ است ثمري جز خارهاي خلندمانند دانه

کاشکی نبودمی و در عالم : نخواهد داشت که هر لحظه گوید
در هزار چون بمیرد و نیست شود آن زشتی او یکی . نیامدمی

)  77: 1334سلطان ولد،. (مردن را مرگ گویندچنیناینشود می
ها و حکایاتی وجود دارند در تاریخ ادبیات جهان داستان

مخوف خود نقش یک ةمرگ وراي چهرهاآنکه در ضمن 
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کند و سالک عاشق یا عاشق سالک با دهنده را ایفا مینجات
د که نه تنها یازانتخاب آن به یک خودکشی مقدس دست می

گر نوعی دیگر از موت ارادي است که گناه نیست، بلکه توجیه
تواند با عنوان شهادت به تبیین آن پرداخت و نه نام نه می

تقدس همچیزي بین این دو که او. انتحار بر آن زیبنده است
پروایی دست شود و بیانگر بیمرگ در راه خدا را شامل می
گ، یک والدت ثانی را پذیرا شسته از جانی است که با مر

)26-34: 1369کلودواده، . (استشده
مقاله دیدگاه صائب را در مورد مرگ بررسی کرده و یندر ا

-تا جایی که در وسع توان و فرصت و زمان بوده است نگرش

هاي این شاعر را در راستاي موضوع مرگ به رشته تحریر 
ایم، اما قطع به یقین مرگ در شعر صائب جاي کار درآورده

مفهوم مرگ در نظر این وبراي کاویدن معنا. بیشتري دارد
شاعر نامی، تمام ابیات مربوط به مرگ را از دیوان وي 

بندي، آن را در بندي و عنواناستخراج گردیده و بعد از دسته
.ایممعرض دید و داوري مخاطب نهاده

:مرگدر بابئب صاهايدیدگاهطرح 
یک بر اساسصائب تبریزي در باب مرگ را هايدیدگاه

.توان به موارد ذیل تقسیم کنیمبندي کلی میتقسیم
.گرانهستایشهايدیدگاه- 1
انهیبیدارگرا–گرایانه واقعهايدیدگاه- 2
گرایانهنسبیهايدیدگاه- 3
.عرفانیهايدیدگاه- 4
.تحلیلیهايدیدگاه- 5

عرفانیهايدیدگاه
حاکم بر اشعارش، عرفانیۀصائب تبریزي به جهت ذائق

اي را که پیش از او از سوي عرفا عرفانیهايدیدگاهبیشتر 
مسائلی . در اشعارش انعکاس داده استقرارگرفتهمورد اشاره 

بخش بودن مرگ، بیداري از خواب نظیر موت ارادي، رهایی
جمله طلبی ازمرگ و نیز شهادتۀغفلت زندگانی به واسط

اي از عرفان را وي نسبت به مرگ است که صبغههايدیدگاه
در جایی نیز وي براي اثبات ثبات قدم خود . نمایانددر خود می

گردد که هاي این راه، مدعی میدر راه عشق و تحمل سختی
. تواند پاي او را از کوي یار کوتاه کندحتی مرگ نیز نمی

اقد از مرگ ارادي ساز حشر نسیه رن
مرگ، مرگ ۀمطرح عرفا در زمینهايدیدگاهیکی از 

وي مرگ . اختیاري و ارادي پیش از رسیدن مرگ طبیعی است
و داندمیاختیاري را بستري مناسب براي استقبال از مرگ 

معتقد است باید با آغوشی باز و دلی فارغ، با خوشی و 
سرزندگی به استقبال مرگ رفت و شاهد مرگ را در آغوش 

او عقیده دارد که خبر کردن خویشتن پیش از مرگ .کشید
مطابق از مرگ ارادي، صائبمنظور . نوعی مرگ ارادي است

هاي مادي و و وابستگیيرها کردن همهدیدگاه سایر عرفا، 
کسب استقالل ارادي نسبت به بدن و فناي در خداوند متعال 

ل موتوا قب«احادیثی چون . در همان دوران زندگی طبیعی است
بمیرید پیش از آن که ()66/317: 1404مجلسی، (» ان تموتوا

. تواند اشاره به همین مفهوم باشدمی) به مرگ اضطراري بمیرید
میراندن «: اندنوشتهگونهایناین فقره در ) ره(عالمه مجلسی 

- نفس آن است که انسان آن را مقهور عقلش قرار دهد، به گونه

حت فرمان عقل قرار گیرد، اي که همه حرکات و سکناتش در ت
هاي نفسانی اغواگرش، مرده چنین کسی در رابطه با هوس

هاي نامشروع نفسانی خود را نابوده نموده، است، یعنی خواسته
)همان جا(» .قبل از مرگ طبیعی بمیرید: اندچنان که گفته

او مرگ داندمیصائب دسترسی به مرگ را براي همه میسر 
:داندمیارادي را نقد جان 

روحانه پیش از مرگ ترك جسم خاکی کنکــسب
زین ویرانه بیرون عاقبت خواهی، نخواهی شدچو

)3/1496همان؛(
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ظار مرگ بی پروا کشیدن کاهلی استـانت
ي چاالك کنخود نزدیک چون پروانهراه

)6/2947همان؛(
نقـد از مرگ ارادي ســاز حشــر نسیه را

بین مکنتهخود را دراز از چشم کومنزل
)6/2955همان؛(

تواند شدرگ اختیاري هر که واصل میــبه م
در عــالم پـر انقالب زنــدگی باشـد؟چــرا

)3/1506همان؛(

افشانی استدر مذهب ما رخصت بالمرگ
- صائب تبریزي به مرگ به عنوان فرصتی براي پرواز می

هاي سپردگان به خوشیاو به عکس شیفتگان دنیا و دل. نگرد
باخته، مرگ را فرصتی سان عارفی پاكجهانی، بهگذران این

که بعد از تیرگی این دنیا، صبح امید را بر عاشقان داندمی
که موالنا مرگ را گونههماندرست . تاباندحضرت حق می

بر اساسکه به جهت حالوتش، آدمی داندمیاي شیرین دانه
از ) 1/195(»التَّهلُکَهإِلَىیدیکُمبِأَتُلْقُواال«َۀ       مبارکۀآی

؛استشدهخوردن آن منع 
چون مرا سوي اجل عشق و هواست   
نهـی التلقـوا بـایـدیـــکـم مـراسـت

ي شیــرین بــود زآنکـه نـهی از دانـه
را خـود نهی، حاجت کی شـودتلخ

اي که تلـخ باشـد مـغـز و پـوستدانه
نهی اوستاش خودتلخی و مکروهی

)1379:203مولوي، (
صائب نیز این پدیده را آرمیدگی، عید، دولت جاوید و 

داند و اعتقاد وي مرگ را پایان روح نمی. داندمیصبح امید، 
این نوع . بخشددارد که مرگ، هستی فانی ما را بقاي ابدي می

. از نگاه به مرگ یادآور نگرش متفاوت صالحان و عارفان است

بعد از نشستن ضربت کینه و تعصب بر ) ع(یعلام آنجاکه ام
ابن طاووس، (فرق مبارکشان فریاد برآوردند؛ فزت برب الکعبه 

و یا آخرین کالم پیامبر پیش از تسلیم جان به ) 1400:2/519
:1360عاملی،(» بالرفیق االعلی«حضرت حق که از عبارت 

امامدر توصیف احوال خود بهره بردند و فرزندش) 1/129
الخلقترکت«استگفتهمىدادنجانهنگامدر) ع(حسین

همهزتوبه عشقیعنى)100حائري محالتی، (»هواکافیطرّا
:گذشتمآفریدگان

افشانی استرگ در مذهب ما فرصت بالــم
امیـــد دمـــد اهل صفـــا را ز کفــنصبح

)1364:6/3038صائب، (
گد هستی فانی تو را باقی مرــکنمی
ايچه از دولت جاوید گریزان شدهتو

)6/3315:همان(
تابی و صائب از کسانی که در مرگ عزیزان و رفتگانشان بی

گوید که اصل و کند و میدهند انتقاد میجزع از خود نشان می
اساس مرگ رسیدن به آرامش است، پس چیزي که خود 

ی و تواند عامل ناآراماصلی آرامش است هرگز نمیۀمایدست
: ناراحتی باشد

بـرهـــان و اصل فنــــا آرمـیــدگی است
رگ رفتگان جزع از نارسیدگی استــــبر م

)2/985:همان(
که گوهر داندمیوي زندگی این دنیایی را همانند صدفی 

تأللؤ ارزشمندي را در خود جاي داده است و مانع از ظهور و 
ی، رنگ حقیقی جسمانۀشود فناي خرقشود، و مدعی میمیآن

:سازدروح او را نمایان می
قیمتم، مرگ صدف عید من استگوهر بی

امشود رنگ از فناي خرقهدگرگون مییک
)5/2563:همان(
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:جهانی تنها یک دلیل داردصائب براي تحمل زندگی این
گرانان را سبکباريسبککند ذوق می

کشمبـر امیــد مرگ، نـاز زندگانی می
)6/3038:همان(

تابانه خود را مشتاق مرگ بیسانایناز همین روست که 
:کندشماري میدهد و براي رسیدن آن ثانیهنشان می

ز حسن عاقبت مرگ اگر شوي آگاه 
اش پیشواز خواهی رفتگداختهنفس

)2/905:همان(
ي شوق مرا مرگ جواهرداروستدیده
ي خواب میان من و او حائل نیستپرده

)2/797همان، (
طلبی را در همین نوع از نگاه به مرگ است که ذوق شهادت

دارد تا مخاطب را به جهاد نشاند و او را برآن میدل صائب می
:و شهادت تشویق نماید

ي جان کن رر با روي خندان خردهـــــــــــچون ش
عیــــار زنــدگیلـرزي بـــر زر نـاقصچنـــدنثار

)6/3265:همان(
دستبهوشن شمشیر بــود دستي رجـاده

از مرگ چرا منزل خود دور کنیم؟ائبــص
)5/2754:همان(

!چون نباشد اول بیداري ما خواب مرگ؟-3- 1
صائب مرگ را بیداري و زندگی این دنیایی را خواب 

مضمون به امام ینبا هماي در کتب حدیث، جمله. انگاردمی
نسبت ) 1/150ورام؛ (ظم و نیز در جاهایی به پیامبر اع) ع(یعل

یعنی مردمان . »الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا«:کهاستشدهداده 
قرآن کریم . خیزنددرخوابند و هنگامی بمیرند از خواب برمی

الدارإِنَّولَعبولَهوإِالَّالدنْیاالْحیاةُهذهماو«: فرمایدنیز می
این زندگی دنیا، . »)29/64(یعلَمونَکانُوالَونُالْحیوالَهِیالْآخرَةَ

جز سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی واقعی، سراي آخرت 
.دانستنداست، اي کاش مردم می

چـون نبـاشـد اول بیـداري ما خـواب مرگ
ایمکه خواب خویش را در زندگانی کردهما

)5/2634:صائب(
بـیــداريز خـواب مرگ چـون نـبــود امـیــد 

ن در روزگار زندگانی خواب خود کردمــــمکه
)5/2664:همان(

ج مرگ ز جان دست شستن است اینجاعال
با نگرش ژرف و عمیق در موضوع مرگ در شعر صائب 

در این دیدگاه نو، صائب . دیدگاهی دیگر را مطرح کردتوانمی
راه درمان دردي بزرگ به اسم مرگ را دست از جان شستن و 

دست از ،رهایی از خود مرجان افشانی کردن. داندمیهایی ر
خود زدودن را ازحال شستن، پیش از مرگ غبار زندگانی را

تهی کردن، در راستاي این دیدگاه پهلویادنزندگی 
.ي اساسی و مهمی هستندهاکلیدواژه

ایمنشودمیشــد از سیــل هر کهخراب 
امرگ زجان دست شستن است اینجالجـع

)1/283:همان(

چون زجان دست نشوییم که همچون قالب
کشد ابروي سفیدـرگ به خـود میــمدامن

)4/1762:همان(

شـمـــارد تـیــغ را مــوج آب زنــدگـانی می
هر که پیش از مرگ هشت از خود غبار زندگی

)6/3265:همان(

از شبیخون اجل صائب نگردد مضطرب
ا کند پهلو تهیهر که پیش از مرگ از دنی

)6/3284:همان(
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نتواند ز کویش پاي من کوتاه کردمرگ
-با آنکه انسان همواره خود را در برابر مرگ مغلوب می

دانسته است و صائب نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما جالب 
است که بدانید این شاعر عارف حدود هفت بار از عبارت 

ن رکورد در هیچ یک از استفاده کرده است که ای»مرگ نتواند«
در بابتوجهجالبۀنکت. شاعران و عارفان دیگر وجود ندارد

این نوع از کاربرد آن است که بیشتر در توصیف استواري و 
. هاي آن استثبات قدم وي در راه عشق و تحمل سختی

قراران را بگیرد تواند عنان بیصائب معتقد است که مرگ نمی
مرگ در مصاف با ةپدید. نمایدو در راه آنان سدي ایجاد
. مفلوج و شکست خورده استودلشدگان کوي یار مغلوب

، مرگ داندمیکسی که همه چیز را گم شدن در محبوب و یار 
تواند عاشق را از کوي معشوق مرگ نمی. گیردرا به چیزي نمی

دور کند، سالکان و رهنوردان راه تو را مرگ یاراي بازداشتن 
. نیست

واند عنان بی قراران را گرفتـمرگ نت
زیر خاك آسایش طلبکار تو رایستن

1/14:همان
مرگ نتواند زکویش پاي من کوتاه کند

از کفن باشد مرا! احرام، صائبامۀـج
)1/73:همان(

از دل بــه مرگ شــور محـبت نـمی رود
اط می زند این خم به زیر خاكـنشجوش

)5/2512: همان(
مرگ نگیـرد دامنرهنوردان تـو را 

احرام شودۀبر شهید تو کفن جام
)4/1738:همان(

ان خط مشکینیاد، رگ از دل نگردد محوـبه م
این سکه را از سیم و زر بیرون نمی آردگداز

)3/1412:همان(

گرایانهواقعهايدیدگاه
شودمیزهري است زهر مرگ که شیرین ن

مرگ این اصل ابدر بمبتنی بر واقعیت هايدیدگاهیکی از 
است که به جهت ناشناخته و مرموز بودن آن، هرقدر هم که 
. فرد در جهت انکارش باشد خواه ناخواه از آن هراسناك است

نوعان خود گاه احساساتی صائب تبریزي نیز همانند تمامی هم
گر وجود نوعی از ترس و سازد که نشانمییانخودنمارا از 

هراندازه هم که هاانسانۀهمگمانهراس در دل اوست که بی
بار هم که وارسته باشند، این ترس و واهمه را حتی براي یک

صائب؛ در این دیدگاه مرگ را . اندشده باشد تجربه کرده
کند، او مرگ را دلیلی بر ناگواري وش ترسیم میزهرناك و تلخ

وجههیچکه به داندمیآن را زهري یتدر نهاو داندمیدنیا 
:شدنی نیستشیرین

هر قــدر شیرین بـود شهد گلوسوز حیات
آشام، تلخود صائب ز یاد مرگ خونـشیم

)2/1134:همان(
شودا وجود مرگ کی هستی گوارا میـب

شود؟ماتم کجا شیرین به حلوا مییتلخ
)3/1312:همان(

شدگرچــه مرگ تلخ صـائب، ناگــوار افتـاده است
ران بر سر کشدـــــل گــن رطــسبک هرکس که ای

)3/1352:همان(
شودري است زهر مرگ که شیرین نمیــزه
گـذرد روزگار عمــرچنـــد تـلــخ میهر

)5/2287:همان(
بینیها اجل را دور میبینیتو از کوتاه

آگاهی از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه مرگ
کنند ی میاي زندگآدمیان به گونه. گیردغافل قرار میهايانسان

کنند که گویی مرگ ریزي میبرنامهشانزندگیو طوري براي 
مرگ از حقایقی است که با . هرگز آنان را درك نخواهد کرد
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وجود استثناناپذیر بودنش، بیشتر از هر حقیقتی مغفول واقع 
این . دانندگویی آدمیان مرگ را تنها براي همسایه می. استشده

محور باشد انسان معاصر لذتانکار چیزي نیست که مخصوص 
آویزي توسل اند که به هر دستبلکه از دیرباز کسانی بوده

رواقیون در . بپردازندمهرسربهاند تا به توجیه این راز جسته
اند که سر حل این معماي یونان از اولین متفکرانی بوده

ها حلاین راهاما). 39-38: 1389وکیلی، (اند ناگشوده را داشته
به تعبیر . بوده استمسئلهتر در حد پاك کردن صورت بیش

در حل هاتالشآکسیوخوس، این ۀحاکم بزرگ در رسال
ها را تواند پسربچهاي است که تنها میمشکل مرگ، ژاژخایی

)3/2352: 1385واینر، . (قرار دهدتأثیرتحت 
-صائب تبریزي در شعرهاي خود به این موضوع اشعار می

مرگ ۀمقولةغایبی در ذهن او به اندازۀدارد، که هیچ نکت
چهار اندیش است که حتی اي مرگاو به اندازه. حاضر نیست

.داندمیهاي گور دیوارهۀخود را به مثابۀخانیوارد
بینیاجل را دور میهاینیکوتاه بو از ــت

باشدتر نمیغایبی از مرگ حاضروگرنه
)3/1515:صائب(

دانندزخود میدورخبرانیبرگ را ــم
استلحددیــوار در نظر منچهــار

)2/718:همان(

مرگ را نتوان به رشوت از سرخود دور کرد
یابد و در برابر او هیچ سد سفیر مرگ ناگزیر آدمی را درمی

شود به این فکر که می. تواند عرض اندام نمایدو مانعی نمی
- ره نقش گرههاي دنیوي که در این جهان همواي داراییواسطه

ي مرگ را دار بوده است، بتواند سایهگشایی مشکالت را عهده
:از سر خود دور کرد، خیالی باطل است

مرگ را نتوان به رشوت از سرخود دور کرد

نهنگ جانستان را چشم براسباب نیستینا
)1/636:همان(

کشد آسان برونمرگ چون مو از خمیرت می
را از یاد مرگ غافل کند و پروري آدمیحتی اگر غفلت و تن

ي خود حتی اگر مانند جواهر در دل فوالد پنهان گردد، و ریشه
گیر او خواهد بود را در سنگ استوار سازد، مرگ عاقبت گریبان

:و همانند مو وي را از ماست بیرون خواهد کشید
رگ چون موي برآورد ز خمیرت آسانـم

فوالدرويۀجوهر به رگ و ریشگرچه
)6/3335:همان(

مرگ چون موي از خمیر آسان کشد بیرون تو را
گـر در سنـگ داري در دیــار زنــدگـیـهـیشر

)6/3266:همان(

آسان برونکشدمیرگ چون مو از خمیرت ـم
محکم در دل فوالد چــون جوهـر مکـنیشهر

)6/2952:همان(

ت هر موي سفیدشاهراه کشور مرگ اس
اره رفت، صائب به عکس بسیاري اشترپیشکه گونههمان

سان عارفی آگاه همواره مرگ را پیش چشمان از غافالن، به
اي از وي در نگاهی نو و بدیع موي سفید را نشانه. خویش دارد

که داندمیاي وي موي سفید را تازیانه. داندمیفرارسیدن مرگ 
آورد و مرگ آن را بر بدن فرتوت و پیکر مفلوج انسان فرود می

ابروي سفید . می را از آن جان سالم به در بردن محال استآد
موي . کند و کهرباي مرگ استمرگ را به خود جذب می

اما آنچه که باعث تعجب . سفید شاهراه کشور مرگ است
هایی گردد این نکته است که آدمی با دیدن نشانهصائب می

نظیر موي و ابروي سپید یا قامت دوتا در عوض آنکه به یاد
آن هاينعمترگ بیفتد، بیشتر از پیش خود را غرق دنیا و م

:بیندمی
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مرگۀاگر چه موي سفید است تازیان
گرددخواب میهايرگچشم نرم تو به

)4/1778:همان(
چون ز جان دست نشوییم، که همچون قالب

کشد ابروي سفیدرگ به خود میـــمنــدام
)4/1762:همان(

موي سفیدشاهراه کشور مرگ است هر 
نمایان گشت و در رفتن گرانجانی هنوزره

)5/2307:همان(
گشته چوگان است گوي مرگ راقامت خم

همان سرگرم بازي همچو طفالنی هنوزتو
)5/2307:همان(

دانـیزنـی نـمـیدر نشـاط و طـرب می
ي در مرگ است قامت خم توکه حلقه

)6/3167:همان(
راه مرگکند از هر دو مویت سفیديمی
ـین وقتـی به فکـر زاد عقـبیــچـندر

)6/3345:همان(
صائب همچنین اعتقاد دارد همین غفلت است که آدمی را 

:ترسانداز مرگ می
تاب گردم جاي آن داردز یاد مرگ اگر بی

که من در راه کردم از گرانی خواب، منزل را
)1/194:همان(

غفلت رهایی یابد، وگرنه آدمی اگر حتی یک لحظه از بند 
نزدنی مرگ را درخواهد یافت و آنگاه است که شیرینی مثال

:زنان به استقبال آن خواهد رفتمشتاق و نفس
ز حسن عاقبت مرگ اگر شوي آگاه

اش پیشواز خواهی رفتگداختهنفس
)2/905:همان(

مرگمحو دنیا را به گرد دل نگردد یاد
ترین یکی از اصلیپروري از نظر صائب دنیادوستی و تن

مادامی که . گردددالیلی است که باعث غفلت آدمی از مرگ می

بیند، تصور آزادي حتی به آدمی خود را گرفتار زندان تن می
:مرگ نیز دو از ذهن استۀوسیل

اند دنیادوستانروحدشمن مرگ سبک
هـادر گـرانـبـاري بـود آسـایش حمال

)1364:1/156،صائب(
ه گرد دل نگردد یاد مرگمحو دنیا را ب

از معلـم طفل هنـگام تمـاشا غافل است
)1/519همان؛(

پرستی شـد ره باریک مرگـو تلخ از تنــبرت
است، دشمني فربه به چشم تنگ سوزنرشته

)2/548:همان(
پروران را نیست آزاديبه مرگ از قید تن تن

آیدمرغ بی پرو بال از قفس بیرون نمیهــک
)3/1559:همان(

گرانه نسبت به مرگستایشهايدیدگاه
که پیش از دیدیم، صائب همانند تمامی ابناء بشر گونههمان

مرگ نگاهی آمیخته با ترس و ۀمرموز و ناشناختةدر برابر پدید
آید هاي روزگار به تنگ میتردید دارد، اما گاه چنان از دشواري

:پردازدکه به ستایش مرگ می

شودبه مرگ تلخ شیرین میدرمان درد بی
، او با داندمیدرمان صائب مرگ را دواي دردهاي بی

شود مرگ که خود طعمی یادآوري بیت زیر از موالنا متذکر می
-تلخیۀبا همسان دارویی است که تلخ و ناگوار دارد، گاهی به

:شوددرمان میاش باعث درمان دردهاي بی
ز مرگ خـویش شنـیـدم پیـام عیش ابد
زهی خدا که کنـد مرگ را پیمبـر عیش

)  1383:1/577،موالنا(
وي معتقد است که اگر انسان از این خاصیت مرگ مطلع 

هراسد بلکه با جان و دل به پیشواز آن شود، نه تنها از آن نمی
:رودمی
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جواب آن غزل مولوي است اي صائب
خدا که کند مرگ را پیمبر عیشیــزه

)5/2422:صائب(
شودمیبه مرگ تلخ شیرین درمانیبدرد

یبان منت درمان کشیدن مشکل استــطباز
)2/527:همان(

هاي دهروارا مرگ تلخ از ناگواريشد گ
گردد که همین نوع نگاه است که صائب مدعی میۀدر ادام

اش حداقل این حسن را دارد ناگواريۀبا همهاي زندگی تلخی
:مایاندنکه مرگ را شیرین و دلنواز می

کندمیخی می را خمار باده شیرین ــتل
گوارا مرگ تلخ از درد و داغ زندگیشد

)6/3267:همان(
هاي دهرد گوارا مرگ تلخ از ناگواريـش

رسدپرستان را مدد دایـم ز باطل میحق
)3/186:همان(

گوارا کرد مرگ تلخ را دنیاي پروحشت
اره خوابـیـده دارد در سفــر آرام منزل ر

)1/195:همان(

مرگ بر من زندگانی را گوارا کرده است
ها و در شواهدي که پیش از این آمد، صائب با دیدن سختی

بیند که با هاي زندگی، مرگ را چون شهد شیرینی میدشواري
اما حال . کندنوشیدن آن، خود را از تلخی زندگانی خالص می

شود این درست به عکس دیدگاه پیشین، این بار مدعی می
بخشد و آن را مرگ است که به زندگی معنا و مفهوم می

:کندمیتحملقابل
رگ بر من زندگانی را گوارا کرده استــــم

زیـستمبهــاران من به امیــد خــزان میدر
)5/2572:همان(

گرانان را سبکباريسبکذوق کندمی

کـشـمامیـد مرگ، نـاز زنـدگانی میبر
)5/2601:همان(

استشدههاي تو چون زهر جگريمرگ از بی
نگرد پردالنه و از سر ذوق به مرگ میچنانآنصائب گاه 

گیرد و مدعی که تمام ابهت و شکوه این پدیده را نادیده می
شود که این همه ترس و رعب و وحشت از مرگ چیزي می

هايانسانشود که تنها وي متذکر می. نیست مگر تلقین مردمان
شمارند، ترسناك و دهشتناك میراعقل مرگو سبکترسو
:همان. (»همه نیستپیش ارباب دل این رطل گران این«وگرنه

احرام که ۀ، چون جامداندمیصائب کفن را مقدس ) 2/796
:براي عاشقان مقدس و عزیز است

استشدههاي تو چون زهر جگريرگ از بیــم
نـیـستهمهاین رطل گــران اینةبـادیتلـخ

)2/796:همان(
عقل شـکـوهـی داردرگ در چشـم سبکـمـ
همه نیستارباب دل این رطل گران اینیشپ

)2/796:همان(
دالن از طـلـب فـرومـاننـدزمرگ مـرده
احرام اهل دل کفن استۀوگرنه جام

)2/849:همان(

گرایانه نسبت به مرگنسبیهايدیدگاه
نگاه نسبیتی به مرگ از ز اغنیاء بود اترآسانبر فقیران مرگ 

اینکه . دیرباز از سوي متکلمان و فالسفه وجود داشته است
مرگ در موقعیتی خاص و براي فردي خاص نسبت به موقعیت 
و فرد دیگري تفاوت ماهوي داشته باشد موضوعی نیست که 
تنها در شعر صائب بدان اشاره شده باشد، بلکه بسیاري این 

صائب . اندیانه را در باب مرگ داشتهگرانظر نسبیتنقطه
تبریزي عقیده دارد که تنگدستی و فقر، مرگ را بر آدمی 

او مرگ را بر مفلسان و تهیدستان . سازدو گواراتر میترآسان
شاعران است ۀ، با توجیهی که بیشتر مربوط به طایفداندمیعید 
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اي شمارد و برمرگ را بر اغنیا دشوار و بر فقیران آسان برمی
شمارد که شاید منطقی نباشد این دیدگاه دالیلی شاعرانه برمی

:نشینندیماما زیبا و شنیدنی و جالب هستند و به دل 
بــود از اغـنـیاترآسانبـر فـقیــران مرگ 

افزون است در کندن، قباي تنگ راراحت
)1/56:همان(

کندکام شیرین میرا درگدستی مرگ ـــتن
بر خویشتن خنجر کشدحاصلیاز بییدب

)3/1351:همان(
ار آب حیوان خشک لب بازآمدنـــاز کن
را در زندگی بر روي اسکندر کشیدمرگ

)3/1352:همان(
پـرواي مرگ نیست تهیـدست را، چــرا؟
از سرنگون شدن کند اندیشه جام خشک

)5/2515:همان(
رگ تلخ پروا نیست بی برگ و نوایان راــزم

، خـامشی را از هـوا گیـردتنگدستانچـراغ
)3/1446:همان(

صائب از منظري دیگر مرگ را آخرین تدبیر براي رها 
، او عقیده دارد که هر کس در داندمیها شدن از ناگواري

زندگی اسیر کمند ناگواري و شر و تهیدستی و غم و اندوه و 
-حزن گردیده و دست منت و دلهره دائماً بر سرش سنگینی می

.ش بهتر همان است که مرگش هرچه زودتر فرابرسدکند، برای
!خی مرگ شود شهد به کامش صائبـتل

که زین عـالم پرشـور به تلخی گذردهر
)4/1617:همان(

دست ز افالس به تنـگ آمـده راــمرگ عی
آن خفته که از خواب پریشان خیزدهمچو

)4/1647:همان(
شمع با مضطرب از دست حمایت باشد

تر ز حیـاتی که بـه منت باشـدبهرگـم
)4/1661:همان(

چنان شـد زنـدگانی تلـخ بـر من زین تـرشـرویـان
مرگ تلخ در چشمم شکر خواب است پنداريهـک

)6/3293:همان(
ي زندگی ناگوار رامرگ است چاره

گري یافتی بگوجز مرگ اگر تو چاره
)6/3184:همان(

کنندروشندالن ز مرگ محابا نمی
صائب این مطلب را طرح ۀگرایانهمین نگاه نسبیۀادامدر 

اش در چشم تلخی و هراسناکیۀبا همکند که مرگ می
ی نکند اگرچه مرگ دشموي اذعان می. روشندالن سنگی ندارد

ازهراسند واست که کسی را یاراي آن نیست و همه از آن می
او در این ؛)کنندروشندالن ز مرگ محابا نمی(آن گریزانند، اما 

-روان مسیر عشق، خیالی بیش نمیدیدگاه مرگ را در نظر گرم

گوید عاشق را از مرگ هراسی نیست؛ آزادگان از یمداند و
.خود رهاشده را هراسی از مرگ نیست

صائـب ز تیغ مرگ نلغزد به خویشتن
جداترپیشکه گشت زخود ياآزاده

)1/330:همان(
کنندروشندالن زمرگ محابا نمی

نـور از زوال کم نشــود آفتاب را
)1/332:همان(

گهر ز مرگ نترسد که آفتابروشن
بسیـار دیـده است پس سـر زوال را
)1/345:همان(

کنـندروشنـدالن زمرگ مـحـابـا نمی
اي از زوال نیستخورشید را مالحظه

)2/1009:همان(
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مرگ نتواند گسستن فیض اهل جود را
تواند صفات زشت و مرگ نمیدرست به همان صورت که 

هاي ناپسند را در وجود آدمی زایل نماید، صفات ستوده خوي
:دهندمینیز بعد از مرگ آدمی به حیات خود ادامه 

رگ نتواند گسستن فیض اهل جود راـمـ
شودمنعم هنوز از خاك حاتم میکاروان

)3/1322:همان(
کشود تاریز مرگ روز هنرور نمی

راي اهل دل و هنرمندان نیز پایان کار صائب مرگ را ب
انگارد و در داند و مرگ را براي ارباب هنر خاموشی نمینمی

خواهد بگوید که هیچ چیزي مانع ترویج هنرنمایی واقع می
او . شود؛ حتی مرگ و نیستیسران نمیهنرمندان و شوریده

- دالن هستند که مرگ را سدي میدارد که این مردهاذعان می

. در راه طلب وگرنه پیش اهل دل مرگ، زیبایی استدانند 
.رودمحبت و شور با مرگ از بین نمی

شــود تاریکزمرگ روز هنـرور نمی
که برق تیشه چراغ مزار کوهکن است
)2/849:همان(

:خاص صائب نسبت به مرگهايدیدگاه
با آنکه از نگاه از حریصان نرود حرص زر و سیم به مرگ

فکري با فرارسیدن مرگ تمامی صفات بسیاري از مکاتب 
یابد و در این حقیقت انکاري از سوي انسانی اضمحالل می

توجه در نگاه صائب وجود ندارد، اما از نکات شایانکسهیچ
به مرگ آن است که وي اعتقاد دارد صفات نکوهیده و 

اي نظیر بخل و حرص حتی با مرگ انسان بخیل نیز در ناستوده
این . دهدپذیرد و به بقاي خود ادامه میمیوجود وي فساد ن

نگاه از نکات جالب و بدیعی است که به غیر از صائب در 
در نظر وي حتی سوهان مرگ نیز . شودجاي دیگر مالحظه نمی

. جان ناتوان استاز گسستن زنجیر آزمندي از پاي بخیالن گران
ي آزمندي و حتی بعد از مرگ هم فرد حریص در اندیشه

پیچ و «زي است و مانند است به ماري خوابیده که؛ ورحرص
صائب در این زمینه اذعان . »تاب مار گردد وقت خوابیدن زیاد

دارد که با مرگ حرص و آزمندي از وجود و نهاد شخص می
حریص بیرون نمی رود و جالب اینکه این طمع و آز بیشتر هم 

.شودمی
نیست بعد از مرگ هم رزق حریص آسودگی

تـاب مـار گـردد وقـت خـوابیـدن زیادپیـچ و 
)3/1146:همان(

حریصان نرود حرص زر و سیم به مرگاز
از خـواب همـان تشـنه جـگر برخیزدتشـنه

)4/1646:همان(
افزونشودمیو خم مار یچپزخواب

کجا به مرگ جان ز حریص تاب رود
)4/1909:همان(

گردد مرگحـرص را بستـر آرام نـمی
یچ و خم افزون شود از خوابیدنمار را پ

)6/3064:همان(

خالی از لطف نیست که بعد از اشاره به دیدگاه پیشین از 
صائب این نکته را نیز از کالم وي متذکر شویم که هر اندازه 

اش را از خود و دیگران بخیل در زمان حیات مال و دارایی
با کند، بعد از فرا رسیدن اجل، این مرگ است که دریغ می

از . دهدزندگانی وي را به باد میۀاندوختۀدستی همفراخ
مالةکنندیمتقسگوید حال که مرگ همین رو صائب می

:، همان به که خود پیش از اجل آن را بخشیده باشیتوست
واهد بخش کردن مرگ مالتـــچو خ
بهـتر که خـود بخشـیده بـاشیهمـان

)6/3406:همان(
شود کوتاهبه مرگ دست ستمگر نمی

نیز اشاره شد صائب اعتقاد دارد که ترپیشکه گونههمان
صفات و خصایص زشت آدمی حتی پس از مرگ وي نیز زنده 
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، از و طمطراقکند مرگ با آن همه ابهت او ادعا می. مانندمی
کوتاه کردن دست ستمگران ناتوان و درمانده است؛ صائب 

پیشه زچنگ و ستمبراي روشن شدن این ادعا مثال از عقاب تی
آورد که حتی بعد از مرگش نیز پرهایش در تیر صیادان می

:گرددشکار حیوانات مظلوم میستمگر جان
کوتاهشودمیرگ دست ستمگر نــبه م
تیر را پر و بال از عقاب خـواهد بردکه

)4/1906:همان(

دارد ازستمم به مرگ دست نمیــظال
شـودپـرعـقــاب پـر تیـر میآخــر

)4/2058:همان(
روان طلب آرمیدن استمرگ سبک

آزاده و رهیده از قید هايانسانصائب معتقد است که براي 
جهانی، طلب آرامش و بازایستادن از جد و جهد، و بندهاي این

تابی عشق تنها تعریف زندگی از نظر او بی. مرگ اصلی است
د، به است و آن زمان که عاشق را پرواي عشق از سر بیفت

:راستی که مرگ او فرارسیده است
دن استــمرگ سبکروان طلب آرمی

چون نبض زندگی ما در تپیدن است
)2/948:همان(

گیرينتیجه
صائب داراي ذوق و دید عارفانه نسبت آنجا کهاز 

داوري ویددموضوعات و مسائل مختلف است، مرگ نیز در 
ر توصیف مرگ او د. استشدهوي از منظري عارفانه نگریسته 

. گیردانگیزترین صفات و عبارات را به کار میو دلترینشیرین
و گاه از آن با عباراتی داندمیافشانی گاهی مرگ را فرصت بال

صائب گاه . کندهمچون عید، دولت جاوید و صبح امید یاد می
ۀدهد که تنها فلسفتابی از خود نشان میچنان براي مرگ بی

شماري براي رسیدن این پدیده رازآلود یهزنده بودنش را ثان
.داندمی

آید که صائب هراس خود از اما گاهی اوقات نیز پیش می
بیند که به هیچ روي دهد و آن را زهري میمرگ را نشان می

.گیردشیرینی نمی
آگاهی و آماده بودن براي رسیدن مرگ از دیگر مرگ

ي از آن و. موضوعاتی است که در افکار صائب مشهود است
دسته غافالنی نیست که از مرگ فقط به ظاهر لفظش بسنده 

باید هر آن که آدمی میداندمیکند، بلکه آن را واقعیتی ناگزیر 
.مترصد رسیدنش باشد

وي . صائب استهايدیدگاهنگاه نسبی به مرگ از دیگر 
و داندمیپروران تلخ و نادلپسند و تنجانانگرانمرگ را براي 

اعتقاد دارد آنانکه در این دنیا با زندگی سختی دستبه عکس 
اي ارزشمند است که کنند، مرگ برایشان تحفهو پنجه نرم می

.دهدبا فرارسیدنش رنج فقر و نداري را پایان می
آنکه صائب معتقد است مرگ باعث توجهجالباز نکات 

شود و به پایان یافتن و اضمحالل صفات خوب و بد آدمی نمی
:والناقول م

رگ است این آب شیرین آب شوررگ
رود تـا نفــخ صـــوردر خـالیـق می

)76: 1379موالنا، (
طور که بخل بخیل و ستم ستمگر بعد از گوید هماناو می

پذیرد و با آثارش زنده و جاوید است، مرگش پایان نمی
بخشش بخشنده و جوانمردي جوانمردان نیز همیشگی و 

.جاودانی است
وجود ۀبه واسطشود که زندگی زمانی مدعی میصائب 

شود و گاه به عکس اعتقاد دارد که این مرگ مرگ شیرین می
.یابداست که با وجود زندگی شیرینی و حالوت می
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وي معتقد است به عکس دنیادوستان، عارفان و روشندالن، 
- هراسند اصالً نمیشاعران و هنرمندان و عاشقان از مرگ نمی

بیند و به عکس رگ را پایان عشق و دلدادگی نمیاو م. میرند
- شود که با مرگ و فنا پایان نمیعشق خود مدعی میدر باب

.پذیرد
موضوع مرگ ارادي که پیش از صائب از سوي عارفان 

مجلسی، (»موتوا قبل أن تموتوا«و در حدیث استشدهطرح 
بدان اشاره رفته است از موضوعاتی است که )66/317: 1404

.ئب نیز مفصالً بدان پرداخته استصا
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