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 و اما مرگ: 

 با مشاهده سراشیبی نیمه دوم زندگی میل به بازگشت به دوران کودکی یا ترس از مرگ

واقعاً دوران کودکی  آیادوره کودکی اولیه را نداشته باشد.  بهسراغ داشت که از دوران خوش کودکی سخن نگوید و تمایل به بازگشت  توانمیکمتر کسی را 

سیار  شاد و  بخشلذتب ست شورانگیزو  سان برای رهایی از دوران یکنواخت زندگی وباعث می که ا سان در هر مرحله از زندگی به آن فکر کند، یا ان  شود ان

انسان وقتی در سراشیبی نیمه دوم زندگی  کهاینو یا ، کندمییابد و بازگشت به آن را آرزو جداشدن از دنیای پر هیاهو و پراز تنش، دوران کودکی را آرام می

با شدت بیشتری ت به دوران کودکی را در او میل به بازگش ناهشیار طوربه جسمانی وهای روانی یافتگیسازمانمشاهده اضمحالل تدریجاً فزاینده  گیردمیقرار 

 ؟کندمیزنده 

مسئولیتی  گونههیچو حمایت همه مراقبان و اطرافیان خود است و  موردتوجهکودک  کهایناست.  بررسی قابلهر فردی از دو منظر دوران کودکی   کاوش

 گونههیچچنین در نظر گرفت که کودک از خود  توانمیظر دیگر نیز ولی از من ساااازدمی بخشلذت؛ دوره کودکی را برابر کارهای خوب و بد خود ندارددر 

 گونههیچ، حتی در نوشاایدن و خوردن و خوابیدن و بیدار شاادن و مدرسااه رفتن و پوشاایدن و... تواند انجام دهدمیاسااتلاللی ندارد، هیچ کاری را بدون اجازه ن

نشده حرکت کند و والدین آرزوهای برآورده یین شدهمحدود شده باشد و در چارچوب مشخص تع کامالًاختیاری ندارد. کودک ممکن است از سوی والدین 

و سبزهایی است که توسط والدین و مراقبان و جامعه تجویز  قرمز چراغها و ها و بگو نگوبنابراین دوره کودکی دوره بکن نکن ؛خودشان را در او جستجو کنند

سویی دیگر کودک جهت شودمی ست و  أمینت. از  سته ا شه  گرددمیمداوم دچار تعارض و تنش طوربهنیازهای خود به والدین واب به همین خاطر کودک همی

شدن دارد و آرزوی ستلل  شدن و م شیبی نیمه دوم عمر خود قرار گرفت  ترو بزرگ بزرگ لی وقتی کهبزرگ  سرا دوران کودکی به عنوان دوره  ازشد و در 

شاط  شدن و  آرزوی اشکودکید ادعا کند که در دوران توانمیو دوست دارد به همان دوران کودکی بازگردد. کدام بزرگسالی  کندمی یادشاد و پرن بزرگ 

استلالل  گونههیچهمان دوره کودکی  کهدرحالی !سراغ داشت که از دوران خوش کودکی سخن نگوید توانمیمستلل شدن نداشته باشد و کدام بزرگسال را 

ترس از مرگ و  درواقعکه میل به بازگشت به دوران کودکی شاید  گیردمیکه این فرضیه شکل  اینجاستو اختیاری نداشت و تمایل به بزرگ شدن را داشت. 

 میل به جاودانگی باشد.

ست  نلطهروزهای پایان زندگی  ست و ازملابل روزهای نخ شیدگی همزندگی ا سما هاییافتگیسازمانپا ست در ج سان در پایان زندگی در نی و روانی ان

را در آغوش گرفت؟ مرگ خوب است یا بد؟  آن توانمیمرگ چیست و چگونه رسد. و در نهایت مرگ فرا می گیردمیآغاز راه قرار  هایگیریشکلملابل  

بشر درباره مرگ بسیار فلیر است اهمیت این است که دانش  حائزنکته بیشتر زیستن را دارد؟  تگیزندگی شایس آیاترسید؟  آنباید که به پیشوازش رفت یا از 

سان وقتی به توانمیسرشار از حیات است ن کهآن) . همه ما ریتم کندمیی گاز آگاهی برسد احساس پوچی و بیهود ایدرجهد مرگ را به خوبی درک کند(. ان

 کلمةولی زمانی که فلط  کنیممیدن و این تکرار مکررات را طی یکار، خوردن و خواباز خواب بیدار شدن، سوار ماشین شدن، کار کردن در محل  روزیشبانه

رگی باشااد و یا آغاز مروز برعلیهو عصاایان د آغازی برای تولدی دوباره توانمی طه. این نلآوردمیرا از خود بپرساایم  پوچی و بیهودگی به ما روی  چراساااده 

د توانمیپایان یک زندگی ماشااینی اساات و فرد با پرساایدن کلمه ساااده چرا،  ،خسااتگی از روزمرگی !روانی هاییافتگیسااازمانگسااسااتگی همافسااردگی و در

 آن را بیدار کند.ملدمات حرکت وجدان را فراهم و 

را انکار کرد تا زندگی کند و از ساااویی دیگر  خودعلمی کشااا   وقتی زندگی خود را در خطر دید و به راحتیگالیله را مثال زد که  توانمیاز ساااویی  

ما در طول زندگی شاهد از دست دادن  شوند.میدچار حاالت افسردگی شدید یا تمایل به خودکشی  ارزشبیبسیار  مسائلافرادی را دید که به خاطر  توانمی

 کنندمیمردم چنان زندگی  .کوبدمیدر خانه همسایه را  شودمیگ رها تیری که از کمان مر کنیممیهمیشه فکر  ولیو پرپرشدن عزیزترین عزیزان خود هستیم 

که به زمان تعلق دارد  یابددرمیو  کندمیو پیری خود را لمس و تصدیق  سالیمیانابتدا جوانی و سپس  کودکی فرد با گذشت سن و سال .خبرندبیکه از مرگ 

شتی در و  ص ده شمن خود را  ترینخطرناککه  گیردمیقرار  ناپذیرو سدمید شت به دوران کودکی در او پدیدار ) شنا ست که میل به بازگ مرگ( و اینجا

مرگ دارند ولی کم وبیش حتی در افراد مذهبی که به  پدیدهمتفاوتی در برابر  هایاحسااااساد، فرهنگ، و مذه  ژسااات افراد بر حسااا  نابدیهی . گرددمی

تنها و بنابراین زندگی از مرگ بیزار اسااات  شاااوندمیافسااارده و مباااطرب  شااادتبهابر مرگ عزیزان خود زندگی پس از مرگ اعتلاد دارند حداقل در بر

جسم چونان صدف است که گوهرِ جان را در میان  و مرگ عروج  است اخالقی و معنوی در این نگاهبخشد. های معنوی به آن معنا میآمیختن آن با سازهدرهم

سی  میشگرفته و زمانی که مرگ حادث می ست که آ سم ا صدف ج سانبینی میانخودبیند نه گوهر جان. ود،  ما را در عدم توجه و ترس از مرگ یاری  هاان
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 هایهدیهباید زندگی را با شااادی و زیبایی نگریساات باید  شااناساادمی آن راچه انسااان بیشااتر از مرگ بترسااد کمتر . هردهدمیو به ما انرژی ادامه دادن  کندمی

زندگی کرد با یادزدودگی و پشت کردن به مرگ  آنبودن با  جوارهمبدون  توانمیمرگ در زندگی است و نسخاوت هنرمند دید.  بازندگی را درک کرد و 

ی کرد زیرا . باید مانند هنرمند نگریسااات و زندگدرآوردرا در خدمت زندگی  آنپس نباید مرگ را فراموش کرد که باید  گیردمیقرار ن آرامشانساااان در 

ندارد و از و تحلیری در او حبور  ورزیکینه گونههیچو  کندمیچیزها استخراج  ترینسادهرا از  هاحس ترینعمیق، مانند یک سرباز بشریت )نه قاضی( هنرمند

  قید قباوت آزاد است

س  شناس آموزش واکنش روانانوظیفه رو سمانی خود بکار ببرند اما ی منا ضمحالل نیروهای ج ست تا علیه ا سدفرامیوقتی مرگ  آیابه افراد جامعه ا  ر

ست؟ با این حال به نظر  شدن نی سلیم  سدمیسازش دادن به معنای ت شش در راه  ر شیبرای مرگ  آمادگیکو ستن  کندمیایجاد  آرام سان را در بهتر زی که ان

 بخشی نخواهد داشت.زش نکند زندگی رضایتاگر انسان با مرگ سا کندمیکمک 

از دیدگاه  مسئله وجود زندگی پس از مرگزیربنای اعتلادی و مذهبی دارد و  ورزندمیکه یک عمر به مرگ عشق  هاییآنشتافتن به سوی مرگ حتی در 

ست و حتی ن مذهبی صص من نی ست که در تخ صه دیگری ا  آنچه نفی زندگی پس از مرگ و چه پذیرش . اما پرداخت آنبا کمک روش علمی به  توانمیق

سان بخواهد زندگی کند و از  شودمیباعث  سیراب کند.  هایلذتکه ان شود و دیگران را  سیراب  ست حتی فردی که  ترقوینیروی زندگی این دنیا  از مرگ ا

اگر نگرش انسان بر این علیده استوار باشد  .دگی را زندگی کندتا زن ماندمیمنتظر  هاساعتباز هم در ص  نانوایی و اتوبوس  دهدمیعزیزترینش را از دست 

های بعد نهایت بهره و سودآوری را از آن ببرند از اضطراب مرگ کاسته خواهد شد. با که از خود ردی معنادار در جهان هستی بر جای گذارد تا دیگران و نسل

برت موالنا وقتیافزایش کیفیت زندگی و معنا دادن به آن، چنان باید اثرگذار  شیم تا به قول ح ستی فزاید.با از  که از خاک ما گندم برآید از آن گر نان پزی م

 .  بود و این روز، روز ماتم و غم و اندوه نیست« خوش للا»دیدگاه عرفا، روز مرگ، روز مالقات با معشوق است و در این روز باید 

 کهاینپس نتیجه  دانندمیجهانی را تابع و نتیجه زندگی در این دنیا آنشرایط زندگی  ،مه مذاه حائز اهمیت است این است که بیشتر و یا شاید ه آنچه

 آرزویبرای همدیگر فلط  کهاینبه جای  ی در این دنیا بازی دوسربرد است.زندگ هایهدیهباید خوب زندگی کرد و خوب زندگی کردن در این دنیا و دریافت 

دستیابی  آرزویو فلط در  را دریابند و از آن معنا استخراج کنند شانفعلییعنی تمام وقت و زمان امروز و  ؛وقتی کنیمخوش آرزویخوشبختی کنیم بهتر است 

بازگشت به دوران کودکی  آرزوی . نتیجه این که نبایدبهره ببرند و به دیگران بهره رسانند شانزندگی لحظهلحظهنباشند و از  دهآینبه بخت و اقبال خوب در 

این است که افراد را در سراشیبی نیمه دوم عمر  شناسروانمسئولیت  .را برد هالذتو  هاخوشی ترینبیشچیزها  ترینسادهمانند یک کودک از  باید داشت که

اند و قبل از مرگ باید آن را انجام دهند، داده و ندادهبه سمت به بر جای گذاشتن ردی از خود سوق دهد و از آنها بخواهد به کاری که باید تا حال انجام می

تواند اضطراب مرگ را در افراد کاهش دهد. انسان میانسال و های ناتمام خویش اثری ماندگار از خویش بر جای نهند. این تکلی  میبپردازند و با انجام فعالیت

بازگشت به دوران آرزوی  هزندگی، دستگیر و همراه همنوعان و اطرافیان باشد چ هگونه بسالمند به جای حسرت خوردن بر دوران کودکی باید با نگرش عشق

انسان  .کندبازگشت به کودکی که امری غیرواقعی است تللی میآرزوی  اشتباهفرد باشد که آن را به گذشته جبران مافات عملکردآرزوی نوعی کودکی شاید به

رسد، پس بهتر آن است که نیک زیستن را بیاموزد و نیک داند که اگر بارها به فرض محال هم به کودکی بازگردد باز هم نیمه دوم زندگی فرامیآگاه نیک می

 . پرورش دادن را

که بهترین . بیشتر منتشر کردم هایپرسشو  هالسؤاجامعه درباره مرگ ننوشتم که در جهت برانگیختن  هایپرسشمن این سخن را به انگیزه پاسخ دادن به 

شدند و  روزمرگیاست که گرفتار  افرادی، آگاه ساختن و بیدار کردن برانگیزند و هدف اصلی از این سخنبیشتری را  هایپرسشهستند که  هاییآن، هاپاسخ

شهوت، ثروت سبیدهدنیا  و هم دیگران را. و چنان به اندکردههم خود را فراموش  ،، لذتغرق در  شان اندچ ه و قرار گرفتن در نیم که لحظه به لحظه گذار عمر

 . همیشه فعال است اآنهدر  ترپایینو میل به بازگشتن به سنین  سازدمیرا مبطرب  اهنآ، دوم زندگی

در این سخن  آنبه جاودانگی است که بحث  هاانسانتمایل فطری  آنمیل به بازگشت به دوران خوش کودکی پوسته دیگری نیز دارد و  کهاین آخرنکته 

 . گنجدنمی

خانزادهدکتر عباسعلی حسین  
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