ترس از مرگ با تكيه بر ديدگاه ابنسينا و مالصدرا
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دکتر فاطمه سلیمانی
استاديار دانشگاه امام صادق

چكیده
يكی از مهمترين دغدغههاي بشري مسأله ترس از مرگ است .براي درمان اين ترس
متفكران از حوزههاي مختلف به نظريهپردازي پرداختند .بر پايه تفكر فلسفی ،ترس از
مرگ ريشه در نوع نگاه انسانها نسبت به حقیقت مرگ دارد .به همین جهت براي از بین
بردن اين ترس بايد به تصحیح نگرش خود نسبت به مرگ پرداخت.
مرگ به عنوان واقعیتی ضروري و غیرقابل انكار موضوع مطالعه و تحلیل مكاتب
مختلف فلسفی قرار گرفته است و هر يک از اين مكاتب بر اساس درك و شناختی که از
حقیقت انسان دارند ،نسبت به اين مقوله ضروري قضاوت میکنند .تفكر مادي ،تمام هستی
انسان را محدود به جسم میداند و مرگ را نابودي و پايان زندگی میشمارد .از اين رو در
اين مكتب ترس از مرگ مساوي ترس از نابودي و فناست .اما در تفكر الهی واقعیت انسان،
حقیقتی متعالی و روحانی غیر از جسم اوست و جسم به منزله ابزاري براي اوست .در
نظر اين گروه ،مرگ قطع ارتباط روح از بدن است ،در نتیجه وقوع ترس از مرگ حاصل
جهل نسبت به اين حقیقت است .ابنسینا و مالصدرا بر مبناي تفكر فلسفی خود نظريه دوم
را تأيید مینمايند ،هر چند هر کدام در راستاي مبانی فلسفی خود عوامل متعددي را براي
اين ترس مطرح مینمايند ولی هر دو در نهايت ،علت اصلی اين ترس را جهل انسانها
نسبت به واقعیت مرگ و حوادث پس از آن اعالم میکنند.

واژگان کلیدي
حقیقت مرگ ،ترس از مرگ ،تفكر مادي ،حقیقت انسان ،روح ،بدن ،ابنسینا ،مالصدرا
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آدمی از نخستین روزهاي تاریخ حیات معقول خویش به تأمل در هویت «مرگ»
پرداخته و به دنبال آن اضطراب و ترسی عمیق در او پدید آمده است .در خصوص
علت ترس از مرگ و راههاي درمان این ترس از طرف متفكران و دانشمندان مختلف،
اعم از فیلسوف ،روانشناس و روانكاو ،راهحلهاي متعددي ارائه شده است .ولی در
این پژوهش ،این مسأله از دیدگاه دو فیلسوف بزرگ اسالمی یعنی ابنسینا و
مالصدرا ،مورد بحث و بررسی واقع میشود .به همین منظور پس از نگاه اجمالی به
نظرات فیلسوفان متقدم در تاریخ فلسفه غرب جهت بررسی پیشینه تاریخی این
موضوع ،آثار ابنسینا مورد بررسی قرار گرفته است .ابنسینا در آثار مهم و معروف
خود از مسأله معاد و ضرورت آن و چگونگی حشر انسانها و ...فراوان سخن گفته
است ولی در مورد حقیقت مرگ و ترس از آن تنها در یك رساله كوچك در بین
مجموعه رسائل خود تحت عنوان «الشفاء من خوف الموت» ابتدا به طور خیلی مختصر
به بیان حقیقت مرگ پرداخته و سپس به تفصیل معرفی علل مختلف ترس از مرگ
میپردازد و در صدد بیان راه درمان آن برمیآید .اما صدرا بر اساس مبانی فلسفی
خود نظیر اصالت وجود ،تشكیك وجود و حركت جوهري ،به دنبال ارائه نظریه
«جسمانیه الحدوث» بودن نفس انسانی ،به تفصیل به تحوالت انسان در طول حیات
دنیوي و چگونگی وقوع پدیده مرگ و علل و منشأ آن میپردازد و در ذیل این موضوع
در مورد ترس و كراهت انسانها از مرگ سخن میگوید .از آن جایی كه ترس از مرگ
و راه هاي درمان آن به شدت بستگی به نوع نگاه فیلسوفان به حقیقت انسان و وقوع
مرگ در زندگی او دارد ،الزم است در آغاز حقیقت مرگ مورد بررسی قرار گیرد و
سپس با تفكیك دیدگاههاي مختلف فالسفه در خصوص حقیقت مرگ ،راهكارهاي آنان
در مورد مقابله با ترس از مرگ مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

مسأله اول :تبیین فلسفی حقیقت مرگ
در خصوص مرگ تنها دو گروه میتوانند سخن بگویند:
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 -1آنان كه از اسرار ناپیدا با خبرند و با كانون حقیقت عالم ارتباط دارند.
 -2كسانی كه در حوزه اندیشه ،به تفكر و تفحص پرداخته و با ابزار عقل به تحلیـل
و تفسیر هستی و انسان میپردازند و از این مسیر به تبیینی عقالنی از مرگ و وقایع
پس از آن میرسند.
هر چند كه در گروه اول انبیا و اولیا الهی از طریق وحی و مشاهده مستقیم حقایق
عالم ،اطالعات ارزنده و فراوانی در مورد جهان آخرت و وقایع پس از مرگ كسب
نموده و همواره دعوت خویش را با محوریت بحث مبداء و معاد دنبال میكنند ،اما این
مقاله به عنوان یك پژوهش فلسفی ،فقط به دیدگاه گروه دوم میپردازد .در این نگاه
حقیقت مرگ بر اساس تبیین و تحلیلی كه از حقیقت انسان ارائه میشود مورد بررسی
قرار میگیرد .به این صورت كه گروهی مرگ را یك نوع نیستی و نابودي «خود»
میدانند ،چرا كه تمام وجود انسان را در جسم مادي او محدود دانستهاند .و گروهی
كه حقیقت انسان را روحانی و غیر مادي میدانند ،مرگ را عبور از یك مرحله حیات به
مرحله دیگر میپندارند .در واقع در نظر اینان مرگ پلی بین حیات دنیا و آخرت است.
در بررسی سیر تاریخی این دیدگاههاي فلسفی متعددي بر اساس نوع نگاه آنها به
حقیقت انسان بدست میآید.

ديدگاه افالطونی درباره مرگ
افالطون در رساله «فایدون» به نقل از سقراط پاكی روح را در بینیازي و قطع تعلق
و عالقه از بدن میداند .او بر همین اساس معتقد است حقیقت مرگ چیزي جز جدایی
روح از تن نیست (افالطون ،1638 ،ص 405و  .)491در نظر این فیلسوف مرگ از بین رفتن
و نابود شدن نیست ،بلكه تنها جدایی روح از بدن و قطع ارتباط انسان از عالم
صیرورت و سایهها است .در واقع عبور از یك مرحله از حیات به مرحله دیگر است.
این نگاه در خصوص مرگ در بین فیلسوفان افالطونی و نوافالطونی همچنان مشاهده
میشود چنانچه افلوطین نیز حقیقت مرگ را جدایی روح از تن میداند و معتقد است
مرگ زمانی صورت میگیرد كه تن هماهنگی خود را از دست میدهد و دیگر نمیتواند
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روح را بپذیرد .او در مذمت خودكشی میگوید« :نباید روح خود را مجبور به ترك از
تن كنی؛ چه اگر روح بدین سان برود ناچار است چیزي با خود بردارد تا بتواند از تن
بیرون برود ،از این رو با چیزي جسمانی و بیگانه همراه خواهد بود ....روح باید منتظر
بماند تا تن به كلی از او جدا شود؛ زیرا در این صورت مجبور نیست به مكانی دیگر
برود ،بلكه همین كه تن از او جدا شود ،خود به خود از تن جدا میگردد] .حال این
سؤال مطرح است كه[ تن چگونه از روح جدا میشود؟ به این صورت كه تن هماهنگی
خود را كه مستلزم روح داشتن است ،از دست میدهد و دیگر نمیتواند روح را به
خود ببندد و هیچ جزئی از روح بسته به تن نمیماند» (افلوطین ،1633 ،ج ،1ص.)106
این نگاه در مورد مرگ همچنان در بین فیلسوفان معاصر نیز ادامه دارد به طوري
كه به عنوان نمونه اسپینوزا نیز مرگ را نیستی و فناي مطلق نمیداند ،بلكه معتقد است
«ممكن نیست نفس انسان مطلقاً با بدن انسان از بین برود ،بلكه از آن چیزي باقی
میماند كه سرمدي است» (اسپینوزا ،1683 ،ص.)657

مرگ از ديدگاه ابنسینا
در بین فیلسوفان اسالمی ابنسینا نیز به پیروي از افالطون و ارسطو ،همچنان مرگ
را قطع ارتباط روح از بدن میداند .ابنسینا در مورد حقیقت مرگ و مسائل پیرامون

آن در هیچ كدام از آثار مهم و معروف خود نظیر الهیات شفاء ،نجات ،مبدأ و معاد و
تعلیقات مطلبی نیاورده است؛ هر چند كه با وجود بحثهاي معاد در تمام این كتابهاي
ذكر شده ،انتظار میرود كه در خصوص مرگ و ترس از آن مطالب مفصل و
ارزشمندي وجود داشته باشد ولی تنها به طور ضمنی به این پرداخته است ،البته با
تفحصی كه صورت گرفت معلوم گردید كه او در مجموعه رسائل خود ،تنها در رساله
كوچكی به نام «الشفاء من خوف الموت» مطالبی را در این خصوص آورده است .او
در این رساله در مورد حقیقت مرگ میگوید« :مرگ عبارتست از مفارقت نفس از بدن
و در این مفارقت فسادي براي نفس نیست ،تنها نتیجه مفارقت همان فساد تركیب
است» (ابنسینا1455 ،هـ ،ص .)646از نظر ابنسینا چون حقیقت نفس جسمانی نیست از هر
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گونه عوارض و لوازم جسمیت مصون است و جسم براي او به منزله ابزاري براي
كسب كمال و رسیدن به جهان آخرت محسوب میشود .بنابراین ،در اینجا حقیقت
مرگ در ضمن بیان حقیقت انسان و نقش ابزاري قایل شدن براي جسم ،مطرح
میگردد .در واقع در نگاه فیلسوفان اسالمی مسأله مرگ و پیامدهاي آن به شدت با
موضوع انسان و مراحل تكامل او ارتباط مستقیم دارد ،به طوري كه میتوان این
ارتباط را به وضوح در بیانات صدرا مشاهده كرد.

مرگ از ديدگاه مالصدرا
حقیقت مرگ از نظر صدرالمتألهین ،چیزي جز انتقال از نشئه ظاهري ملكی به نشئه
باطنی ملكوتی نیست .طبق نظر صدرا ،نطفه در حركت جوهري خود مدام متبدل
میشود تا سرانجام صورتش به نفس انسانی تبدیل گردد .نفس هم با سیر جوهري
خود به مراتب و درجات مختلف تجرد میرسد؛ گرچه در مرتبهاي از مراتب وجودش،
موجود طبیعی است ،اما پیوسته به سبب حركت جوهري ،تجرّدش زیاد و زیادتر و
وجه طبیعیاش كم و كمتر می شود تا در نهایت ،خود را از طبیعت بیرون میبرد .به
عبارت دیگر ،یك وجود وحدانی ،با حركت جوهري ،پیوسته رو به كمال میرود و
قصد رها شدن تدریجی از طبیعت را دارد .ارتباط او با طبیعت در طول عمر در حال
ضعیف شدن است تا اینكه در حالت «احتضار» آخرین علقه طبیعی را رها میكند و از
ماده و مادیات منقطع میشود و در آن هنگام به طور كامل از عالم طبیعت بیگانه
میشود (صدرالدین شیرازي1415 ،هـ ،ج ،9ص.)06-02
صدرالمتألهین در كتاب اسفار به طور مبسوط به تحلیل و تبیین مرگ میپردازد و
حقیقت مرگ را توجه نفس به آخرت میداند و در توضیح این مطلب میگوید« :عوالم و
نشئات با تمام كثرتی كه دارند منحصر در سه عالم متفاوت هستند؛ هر چند كه تمام
عالم هستی ،به جهت ارتباطی كه اجزاي آن با هم دارند ،یك واحد را تشكیل میدهند.
پایینترین عالم ،عالم صور طبیعی كائن و فاسد است .عالم وسطی ،عالم صور مثالی و
مجرد از ماده و سرانجام باالترین عالم ،عالم صور عقلی و مثل الهیه است .در میان
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همه موجودات ،تنها نفس انسانی است كه داراي این عوالم سهگانه است؛ در حالی كه
وحدت شخصی خود را نیز حفظ میكند .بنابراین انسان واحد از ابتداي طفولیتش كون
طبیعی دارد و انسان به حسب این كون طبیعی ،انسان بشري است .سپس انسان در
این وجود ،حركت تدریجی میكند و متصف به چیزي پس از چیزي میشود و به
تدریج در جوهر خویش لطیف میگردد؛ تا اینكه براي او كون دیگري كه نفسانی است،
حاصل میگردد .انسان به حسب این كون ،انسان نفسانی اخروي میگردد كه
صالحیت بعث و قیام دارد و براي او اعضاي نفسانی وجود دارد .سپس از این كون
نیز به تدریج منتقل میشود و براي او كون عقلی حاصل میشود و او به حسب این
كون انسان عقلی و داراي اعضاي عقلی میگردد» (صدرالدین شیرازي1415 ،هـ ،ج ،9

ص .)194
صدرالمتألهین معتقد است كه این انتقاالت و تحوالت كه انسان به وسیله آن سبیل
حق را تا غایت قصوي طی میكند ،مختص نوع انسان است؛ هر چند كه تمام اشیا رو
به سوي حق دارند« :اال الي اهلل تصير االمور» (شوري .)06 ،ولی از میان تمام انواع
موجودات ،تنها انسان است كه صراط مستقیمی را طی میكند كه منتهی به حضرت
حق است .هر موجودي غیر از انسان اگر بخواهد به سوي حق سیر كند باید نوع آن به
نوع دیگري از طریق كون و فساد منتقل شود و در وهله اول ،به باب انسانی برسد و
سپس از این كانال به باب حضرت قدس برسد .نكته دیگري كه صدرا به آن توجه
میدهد آن است كه ترتیب نشئات سهگانه در رجوع صعودي برعكس ترتیب نزولی آن
است .زنجیره نزولی به نحو ابداع و بدون زمان و مكان صورت میگیرد و سلسله
رجوع به سبب حركت و زمان واقع میشود .بنابراین انسان داراي عوالم سابق بر
حدوث شخصی و مادي است .به همین جهت افالطون براي نفوس انسانی ،كونی عقلی
پیش از حدوث بدن اثبات میكند .در شریعت نیز براي افراد بشر كینونت جزئی متمایز
و سابق بر وجود طبیعی آن اثبات شده است .مطابق روایت ،ارواح انبیا و اوصیا پیش
از خلقت آسمانها و زمین از طینت علیین خلق میشوند؛ هر چند كه بدنهاي آنها مانند
ارواح پیروان آنها ،از چنین طینتی برخـوردار نیست؛ و قلوب منافقان و بدنهاي آنها از
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طینت پست ایجاد میشود (صدرالدین شیرازي1415 ،هـ ،ج  ،9ص .)190به هر حال انسان به
حسب فطرت خود« ،متوجه به آخرت» است و به تدریج به غایت مقصود خود رجوع
میكند .بنابراین از وجود دنیوي و مادي شروع میكند تا به وجود اخروي صوري
برسد ،چون از نظر صدرا نسبت دنیا به آخرت نسبت نقص به كمال است و نسبت طفل
به بلوغ است؛ به همین جهت در این وجود دنیوي مانند اطفال به جهت ضعف و نقص
احتیاج به «مهد» كه همان مكان و «دایه» كه همان زمان است ،دارد .هنگامی كه جوهر
وجودي او شدید و قوي میگردد ،از این وجود دنیوي خارج میشود و به سوي
وجود اخروي میرود و از این عالم به دار قرار و به سوي قلمرو وجود نفسانی و
استقالل جوهري صوري خارج میشود كه از آن تعبیر به نفخ صور كه موجب مرگ
طبیعی اوست میشود .خروج از این نشئه مشترك بین مؤمن و كافر است؛ چون
منافاتی بین این كمال وجودي یعنی بینیازي از بدن و شقاوت و عذاب اخروي نیست.
شدت وجود ،موجب خروج از غواشی همراه با ماده میشود و این امر موجب شدت
ادراك دردها و عذابها می شود .نفس مادامی كه جمیع حدود طبیعی و سپس نفسانی
را طی نكرده به جوار الهی نمیرسد و مستحق مقام عندیت نمیشود .بنابراین مرگ
منزل اول براي آخرت و منزل آخر براي دنیا است (صدرالدین شیرازي1415 ،هـ ،ج ،9

ص.)193-190
اقسام مرگ از نظر صدرا
از نظر صدرا نفس به منزله صورت براي بدن است و بدن تابع ذاتی نفس است و
نفس انسانی با توجه به تجرد و حركت استكمالیاش به سوي استقالل از عالم ماده و
عالم غیب در حركت است .به همین جهت هر چه تجردش بیشتر شود ،مجذوبیتش به
عالم غیب زیادتر و اشتغالش به طبیعت كمتر خواهد شد و در همین راستا بدن در اثر
قطع نظر نفس ،به تدریج دچار كسالت و مالل و ضعف و انحطاط و سستی قوا
میشود تا حدي كه نفس به استقالل تام برسد .در این هنگام به طور كلی از بدن جدا
میشود و به طور تام و كامل ،از طبیعت اعراض مینماید .این معنی «مرگ طبیعی»
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است .گاهی نیز پیش از اینكه این سیر طبیعی به سرآید ،از خارج آسیبی به بدن
میرسد كه آن را از قابلیت میاندازد و به این ترتیب نفس كه صورت ماده بدن است،
به كمال خود نایل نمیشود .البته چنین مادهاي دیگر قابل تدبیر شدن توسط نفس و
تكامل یافتن و سیر جوهري داشتن به واسطه آن نیست .وقتی كه ماده به این ترتیب از
قابلیت افتاد ،صورت از آن مفارقت خواهد كرد .در واقع نفسی كه از طریق حركت
جوهري رو به كمال میرود ،پیش از رسیدن به نهایت مرتبهاي كه در نهاد او به ودیعه
گذاشته شده است ،به سبب عدم لیاقت ماده ،دچار مفارقت قهري و ضروري میشود؛
این نوع مرگ را «مرگ اخترامی» مینامند كه در روایات از آن به «موت معلق و اجل
معلق» تعبیر كردهاند.
صدرالمتألهین در مورد این دو نوع مرگ به تفصیل چنین میگوید« :منشاء انقطاع
نفس از بدن در مرگ طبیعی عبارت از این است كه نفس به جهت استقالل وجودياش،
به تدریج از بدن فاصله میگیرد؛ چون در وجود جواهري كه متعلق به ماده هیوالي
هستند ،حركت ذاتی وجود دارد .نفس در ذات خودش از مرحلهاي به مرحله دیگر
متحول میشود و در جوهر خود از ضعف به قوت شدت مییابد؛ همان طور كه نفس
قوي می گردد ،افاضه قوه از طرف او به بدن به جهت انصراف نفس از بدن به جانب
دیگر ،كم میشود .به این ترتیب بدن و قواي آن نیز ضعیف میشود و به طور طبیعی
داراي نقص و فساد میگردد؛ تا جایی كه وقتی نفس به غایت جوهري خود و استقالل
خویش برسد ،تعلق آن به بدن و تدبیر و افاضه نفس بر بدن بطور كلی قطع میشود،
و مرگ عارض می شود .این همان اجل مسما و مرگ طبیعی است در حالی كه اجل
معلق و مرگ اخترامی به جهت عوارض و حوادثی كه بهطور اتفاقی بر بدن وارد شده
و باعث ضعف بدن و قطع ارتباط نفس با بدن میشود ،صورت میگیرد» (صدرالدین

شیرازي1415 ،هـ ،ج  ،9ص02-05؛ همو ،1604 ،ص  .)415به این ترتیب تمام حاالت بدنی كه از
انسان مشاهده میشود (حاالتی از قبیل طفولیت ،نوجوانی ،جوانی ،میانسالی،
سالخوردگی و مرگ) تابع امري هستند كه در مقابل حاالت مختلف نفسی در حركت
خود از قوه به فعل و از ضعف به شدت ،شكل میگیرد .هر گاه براي نفس قوتی پدید
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آید ،براي بدن ضعف و سستی به وجود میآید تا اینكه نفس تقوم بالذات مییابد و
بدن منهدم میگردد .در واقع یك تطابق تعاكسی بین مراتب نفس و بدن وجود دارد.
پس ارتحال نفس موجب خرابی خانه میشود نه اینكه خرابی خانه موجب ارتحال نفس
گردد .صدرا براي روشن شدن تفاوت این دو نوع مرگ ،تمثیلی ارائه میدهد كه در آن
بدن انسان در این عالم به مانند یك كشتی محكم با امكانات و قواي مختلفی است كه
در دریا از طریق وزش باد به جهات مختلف حركت میكند .نسبت نفس به بدن مثل
نسبت باد به كشتی است .اگر باد از وزش بایستد ،كشتی از حركت باز میایستد .همان
طور كه باد از سنخ كشتی نیست ،بلكه حملكننده كشتی و محرك آن است .نه كشتی و
نه كسانی كه در آن هستند و نه هیچ یك از قواي مختلف كه در كشتی وجود دارد،
قدرت برگرداندن باد را بعد از رفتن و از حركت ایستادن آن ندارند .همانطور نفس هم
از جنس و سنخ جوهر بدن نیست و همچنین جسم حامل روح نیست و هیچیك از قواي
بدن قدرت برگرداندن نفس هنگام مفارقت آن از بدن را ندارند .در واقع حیات و
حركات بدن تابع نفس هستند نه نفس تابع بدن .سپس صدرا به منظور تبیین تفاوت
مرگ طبیعی و اخترامی در مثال كشتی میگوید« :خرابی كشتی از دو جهت است:
1ـ فساد و خرابی خود كشتی و از هم پاشیدن تركیب آنكه اگر مرمت و تعمیر نشود،
غرق میگردد .مانند هالكت بدن و قواي آن به جهت غلبه یكی از طبایع و غفلت و
سهلانگاري صاحب آن؛ در این هنگام نفس با این بدن فاسد باقی نمیماند و از آن
مفارقت مینماید .این همان مرگ اخترامی است.
2ـ گاهی خرابی كشتی به جهت قدرت و قوت بادي است كه با كشتی برخورد میكند
و موجب حركت آن میشود .در این هنگام كشتی توان تحمل چنین قدرت و فشاري را
از طرف باد ندارد؛ به همین جهت در مقابل فشار و نیروي باد ضعیف شده و اجزاي
آن از هم فرو میپاشد .نفس انسان نیز زمانی كه جوهرش قوي میشود و حرارت
غریزي منبعث از آن شدت مییابد ،بدن عاجز و ناتوان از تحمل آن است و در نتیجه
تركیب بدن منحل و رطوبت آن به جهت استیالي حرارت ،از بین میرود و مرگ
عارض میشود و این همان مرگ طبیعی است» (صدرالدین شیرازي1415 ،هـ ،ج ،0ص03–00؛
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همو ،1604 ،ص.)603-600

نوع دیگري از مرگ« ،مرگ ارادي» است كه مخصوص عرفا و سالكان طریق حق
است .از آن جایی كه مرگ به معناي جدایی از عالم طبیعت است ،انسان با تزكیه نفس
میتواند از عالم ماده رهایی یابد و رو به خالق خود نماید .انبیا و اولیا در زمان حیات
خویش حجاب ها و موانع بین خود و حق تعالی را با عبودیت و تزكیه نفس بر طرف
میسازند و به این ترتیب مرگ اختیاري بر آنها حاصل میشود .صدرا نیز از این نوع
مرگ یاد میكند و میگوید « :قیامت داخل حجب آسمانی و زمین است و منزلت قیامت
نسبت به این عالم منزلت جنین نسبت به بطن مادر است پس نفس انسانی تا مادامی كه
به والدت دوم تولد نیافته و از بطن مادر دنیا خارج نشده ،به فضاي آخرت و ملكوت
آسمانها و زمین نمیرسد .این والدت دوم براي عارف كامل به سبب مرگ ارادي
حاصل میشود و براي غیرعارف به سبب مرگ طبیعی» (صدرالدین شیرازي1415 ،هـ ،ج،9

ص .)217صدرا در جاي دیگر بیان میكند« :در واقع نفس انسانی از طریق تزكیه و
صفاي باطن متوجه عالم ملكوت شده و حجاب بین او و این عالم مرتفع میگردد .مَثَل
ریاضتهاي علمی و عملی كه موجب مكاشفات صوري و معنوي میشود ،مَثَل موت
ارادي براي اولیا است .همان گونه كه موت طبیعی موجب كشف غطاء براي همه
انسانها اعم از سعدا و اشقیا میشود؛ مانند خواب كه برادر مرگ است و عبارت است
از ترك نفس از به كار بردن حواس فیالجمله» (همو ،1604 ،ص .)437
علل و عوامل مرگ از ديدگاه مالصدرا
حكماي اسالمی قضیه «هر نفسی پذیراي مرگ است» را یك قضیه ضروریه
میدانند .باید دانست كه ضرورت مرگ ،به نوع نگاه و تفسیري كه ما به زندگی دنیوي
بشر داریم ،ارتباط مستقیم دارد .اگر بشر را صد درصد مادي بدانیم ،باید علل مرگ
آن را نیز مادي تفسیر كنیم و هیچ بعد ماوراء طبیعی به آن ندهیم؛ ولی مسلم است كه
بشر در ادیان توحیدي یك موجودي ماوراء طبیعی اما محفوف به طبیعت است،
بنابراین از مرگ او نیز باید تفسیري متافیزیكی نمود.
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صدرا در جلد هشتم اسفار ابتدا از قواي نفس و كار هر قوه بحث میكند و سپس به
سبب توقف قوا و ضرورت مرگ میپردازد .او در آن جا به بیان علل مادي توقف كار
قواي نفس پرداخته و دالیل حكما را در این باره مطرح مینماید .در پایان پس از
بررسی و نقد دالیل دیگران نظر خاص خود را در مورد علل فلسفی و مابعدالطبیعی
مرگ بیان میكند و میگوید« :موجودات ممكن از دو حال خارج نیستند یا مبدع و تام
هستند كه در این صورت به بقا سبب فاعلی و غایی باقی هستند؛ چون اینها براي اینكه
ماده یا ابزاري براي موجود دیگر قرار گیرند ،موجود نمیشوند .به همین دلیل هم،
نوع آنها منحصر در شخصشان است ،و یا كائن و ناقص هستند كه در این صورت
هر كائنی فاسد است ،چون علت تامه آن امري است كه در آن حركت و زمان وجود
دارد و هر حركتی منقضی میشود و هنگام انقضاء سبب یا جزء سبب ،معلول هم
منعدم میشود .ابدان حیوانات از امور كائن و متجدد هستند .بنابراین مرگ طبیعی از
آنِ بدن است و معناي آن مفارقت نفس از بدن است .یك نوع مفارقت فطري كه در اثر
خروج نفس از قوه به فعل حاصل میشود» (صدرالدین شیرازي1415 ،هـ ،ج ،7ص .)157
صدرا به طور صریح نظر كسانی را كه منشأ مرگ را اتمام قواي بدن و از بین رفتن
حرارت غریزي و از كار افتادن اندامهاي بدن و تعطیل نظام و متزلزل شدن اركان آن
میدانند ،نفی كرده است  .به نظر او این اطبا و اهل تجربه هستند كه دلیل انقطاع نفس
از بدن را اختالف بنیه و توان بدن و فساد مزاج میدانند .او معتقد است كه نفس از
بدن به واسطه استقاللش در وجود ،به تدریج جدا شده و ذره ذره از این نشئه طبیعی
به نشئه روحی انقطاع میپذیرد .بنابراین نفس ،در ذاتش از مرتبهاي به مرتبه دیگر
تحول پیدا میكند و در جوهرش از ضعف به قوت اشتداد مییابد ،و هر گاه كه نفس
قوي شد و افاضه قوه از وي به بدن ـ به واسطه انصرافش از بدن به جانب دیگر ـ كم
شد ،بدن و قواي بدن ضعیف میشود و نقص و پژمردگی طبیعی پیدا میكند ،تا آنكه
به غایت خود در جوهر و استقالل برسد ،در این هنگام ،تعلقش به كلی از بدن و تدبیر
و افاضهاش بر آن قطع میگردد و مرگ عارض میشود (همو ،ج ،9ص02ـ.)06
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بنابراین صدرا منشأ ضعف بدن را بعد از سن كهولت تا هنگام عروض مرگ،
تحوالت نفس به حسب مراتبش و قرب آن به نشئه دوم میداند كه در آن نشئه ،نفس
از بدن طبیعی جدا میگردد .در واقع در نظر او علت مرگ استقالل وجودي نفس است
كه در اثر حركت جوهري و تحوالت ذاتی براي او پدید میآید و این حاالت متعددي كه
در بدن مشاهده میشود ،از طفولیت تا پیري و مرگ ،همه تابع تحوالت نفس در این
حركت از قوه به فعل است .به این ترتیب هر چه نفس قوت و شدت یابد ،توجه او به
بدن كمتر شده و این امر باعث ضعف بدن و قواي آن میشود.
بنابراین در تئوري صدرا ضعف بدن و قواي آن علت مرگ نیست ،بلكه خود معلول
و نتیجه ارتحال نفس و استقالل وجودي آن و جدا شدنش از جسم است .در واقع هر
چه در اثر حركت اشتدادي تجرد نفس بیشتر شود و استقالل وجودي او بیشتر گردد،
انقطاع و ارتحال او از بدن بیشتر میشود و بدن ضعیفتر و پیرتر میگردد .به عبارت
دیگر مرگ (انفصال كامل نفس از بدن) یكی از مراحل تكاملی و حركت اشتدادي نفس
از جسمانی بودن یعنی بالقوه بودن به سوي مجرد و روحانی شدن (فعلیت یافتن)
است؛ پس وجود آن ضروري و حتمی است .اما كسانی كه مانند حكماي مشاء نفس را
روحانیهالحدوث میدانند ،اعم از اینكه خلقت نفس را پیش از بدن یا همزمان با بدن و
مطابق استعداد بدن بدانند ،ناچارند براي مرگ ،عللی طبیعی و قریب ،نظیر ذبول و
ضعف بدن در اثر عروض عوامل طبیعی ،از بین رفتن رطوبت بدن یا كم شدن حرارت
غریزي در نظر بگیرند .در حالی كه تمام این دالیل قابل نقد است (صدرالدین شیرازي،

1415هـ ج ،7ص98ـ157؛ همو ،ج ،0ص.)236

مسأله دوم :ترس از مرگ
مسأله تـرس از مرگ و راههاي فائق آمدن بـر آن یكی از مسائلی است كه به دنبـال
بررسی حقیقت مرگ ،مطرح میشود .همان طور كه قبالً گفته شد ،در خصوص حقیقت
مرگ دو گروه وجود دارند1 :ـ كسانی كه معتقدند مرگ چیزي جز نیستی و نابودي
نیست و با مرگ انسان فانی میشود؛ 2ـ كسانی كه مرگ ،را عبور از یك مرحله زندگی
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و ورود به مرحله دیگر میدانند؛ از این رو هر یك از این دو گروه برخورد متفاوتی با
پدیده ترس از مرگ خواهند داشت .گروه اول سعی دارند به بشر تعلیم دهند كه چگونه
بر ترس خود فایق آید .در اینجا به برخی از دیدگاههاي این گروه اشاره میشود:

ديدگاههاي گروه اول:
الف ـ نظريه اپیكوريان :1یكی از قدیمیترین راهحلها براي ترس از مرگ ،مربوط به
اپیكوریان و پیروان آنهاست .بر طبق نظر آنها ،ترس از مرگ بر این دو عقیده مبتنی
است كه «مرگ دردناك است» و «احتمال دارد روح باقی بماند تا درد و شكنجه را در
زندگی بعدي تجربه كند» .چون این باورها اشتباه است ،بیان كردن و تصحیح آنها
براي تخفیف ترس از مرگ كفایت میكند .هر چند ممكن است مرگ به وسیله بیماري
دردناكی حاصل شود ،ولی خود مرگ كامالً فقدان درد و هوشیاري است؛ ترس از
مرگ ترسناكتر از به خواب رفتن نیست (اُلسُن ،1938 ،ص .)657انتقاد اساسی بر
اپیكوریان این است كه علت ترس ما از مرگ ،دردناك بودن آن نیست ،بلكه به این دلیل
است كه ما مایل نیستیم هوشیاريمان را بهطور دائم از دست بدهیم زیرا «نیستی» و
«عدم» جداً به دلیل ماهیت خود نیستی مخوف است.
ب ـ نظريه رواقیون :2رواقیون قدیمی نظریه بسیار پیچیده و دور از ذهنی را در
مورد مرگ پیشنهاد كردهاند :یكی از آنها میگوید« :براي غلبه بر ترس از مرگ ،باید
بهطور دائم به آن فكر كرد .به هر حال ،آنچه مهم است «فكر كردن به مرگ در حالت
مناسب» است .باید به یاد داشت كه ما بخشی از طبیعت هستیم و باید خود را با
نقشهایی كه به ما داده شده ،منطبق كنیم .زندگی مانند یك مهمانی است ،وظیفه ما این
است كه در زمان تعیین شده با بزرگواري از مهمانی كنارهگیري كنیم» (السن،1938 ،

ص .)657

1- Epicureans
2- Stoics
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ج ـ نظريه اسپینوزا :1سومین راهحل ،از آن اسپینوزاست .او مینویسد« :انسان
آزاد كمتر از هر چیزي دربارهي مرگ میاندیشد و حكمت وي تأمل درباره مرگ
نیست ،بلكه تأمل درباره حیات است» (اسپینوزا ،1683 ،ص .)238هر چند اسپینوزا این
مطلب را به تفصیل شرح نداده است ولی در بخش دوم كتاب اخالق خود پایداري و
جاودانگی نفس و اشتیاق آن را به بقا بدن اثبات مینماید و به این ترتیب ترس نفس از
مرگ را جایز نمیداند .او میگوید« :هر شئ از این حیث كه در خود هست ،میكوشد
تا در هستیاش پایدار بماند و كوشش شئ در پایدار ماندن در هستی خود چیزي
نیست مگر ذات بالفعل آن شئ .این كوشش مستلزم زمان نامحدود است .نفس هم از
این حیث كه تصورات واضح و متمایزي دارد و هم از این حیث كه داراي تصورات
مبهم است ،میكوشد تا در هستی خود براي زمان نامحدود پایدار بماند و از این
كوشش خود آگاه است .ممكن نیست در نفس ما تصوري باشد كه وجود بدن را نفی
كند؛ چرا كه این چنین تصوري متضاد با نفس است» (اسپینوزا ،1683 ،ص  .)100-102در
نتیجه مطابق نظر اسپینوزا ،نفس نسبت به تصور جدایی از بدن كراهت و ترس دارد.
در مورد راهحل پیشنهادي اسپینوزا اظهار نظرهاي مختلفی صورت گرفته ولی
بیشتر اوقات سخن او را به این معنی تفسیر كردهاند كه انسانها میتوانند و باید ترس
از مرگ را صرفاً و از طریق منحرف ساختن توجه خود از آن ،تخفیف دهند .بعضی
معتقدند كه بشر طبیعتاً متمایل به دنبال كردن این عقیده است ولی نمیتواند بیشتر از
كسی كه به طور مستقیم به نور خورشید نگاه میكند ،به طور مستقیم به مرگ نگاه
كند .یك انتقاد اساسی از طرف رواقیون و اگزیستانسیالیستها بر این نظریه وارد
میشود؛ آنها كسانی هستند كه مدعیاند ترس از مرگ تنها از طریق توجه مستقیم به
آن میتواند تسكین یابد .بر همین اساس میگویند :ترس از مرگ احساسی غیرارادي و
تكرارپذیر است و صرفاً از طریق تصمیم آگاهانه یا اراده محض نمیتوان آن را كنترل
كرد؛ بنابر این كافی نیست كه بگوییم مردم به مرگ فكر نكنند .باید توضیح داده شود
كه مردم چگونه میتوانند از فكر كردن به مرگ اجتناب كنند (السن ،1938 ،ص.)657
1- Spinoza
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د ـ نظريه «مرگ و زندگی خوش» :این عنوان مربوط به چهارمین راه حل در مورد
غلبه بر ترس از مرگ است .نظریهاي كه توسط لئوناردو داوینچی مطرح شده است .او
میگوید :دقیقاً همانطور كه روزي كه خوب سپري شده خواب خوشی را موجب
میشود ،یك زندگی خوب نیز مرگ خوشی را به دنبال دارد .منشأ نگرانی دردناك
ذهن از مرگ ،در بدبختی بشر است؛ و عالج آن نیز در تربیت كردن بشر است به
گونهاي كه خوب و خوش زندگی كند .انسان خوشبخت از اندیشه مرگ به طور جدي
درد نمیكشد و فكر و ذكر خود را معطوف به آن نمیكند (السن ،1938 ،ص .)657
اگر چه این نظریه ،توسط بسیاري از پیروان فلسفه عملی ،از جمله برتراندراسل
پذیرفته شده است ولی در این جا دو مسأله وجود دارد :اول اینكه باید امكان
دستیافتن به خوشی و خوشبختی بر روي زمین را فراهم كرد؛ دوم اینكه به منظور
دست یافتن به خوشبختی در این زندگی باید ابتدا بر ترس از مرگ فائق آمد .بنابراین
خوشبختی یك درمان نیست ،بلكه دستاورد و نتیجه درمان است.
هـ ـ نظريه «پذيرش مرگ بدون تسلیت» :در مقابل نظرات گذشته ،یك خط طوالنی از
فیلسوفان سده نوزدهم و بیستم ،یعنی از شوپنهاور تا اگزسیتانسیالیتهاي معاصر
وجود دارد كه براي آنها خوش بودن یا خوشحالی بشر ،دستكم آن گونه كه از نظر
عرف تصور میشود ،به طور كامل امكانپذیر است .اگر فرد باید چنین ارزشهاي
مسرتبخشی را آن گونه كه زندگی اجازه میدهد ،تجربه كند ،او باید به نحو قاطع و
مصمم مصیبت موقعیت بشري را بپذیرد و پیش از چنین مضراتی ،باید مرگ را
بپذیرد و تصدیق كند .این نویسندگان مانند رواقیون تنها توصیهاي كه به ما دارند این
است كه دائم در فكر مرگ باشیم .اما آنها بر خالف رواقیون ما را با عقیده نظم بجا و
به موقع طبیعت دلداري نمیدهند .براي شوپنهاور خودتجربی و متناهی ،ظهوري از
اراده هستی است كه مقدر كردهاست انسان در كوشش دردناك و توأم با رنج ،زندگی
كند .تنها درمان این رنج دست یافتن به مرحله بیعالقگی یا بیارادگی محض است ـ
مرحله برترین شناخت در لحظات تفكر زیبایی محض بلكه چیزي كه به آگاهی از مرگ
اساساً كمك میكند (همو ،ص  .)657از نظر شوپنهاور از دست دادن فردیت ،عنصر اصلی
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ترس از مرگ است و فقط نظري فلسفی درباره كل زندگانی میتواند انسان را به فهم
خاستگاه و بیهودگی چنان ترسی توانا سازد .باید به یاد داشته باشیم كه هر فردي
منحصراً همچون نمود درگذر است .اما در مقام شی فی نفسه ،انسان جاوید و بیپایان
است .مرگ مانند خوابی است كه در آن فردیت فراموش میشود (تافه ،1689 ،ص .)113
مطابق نظر نیچه ،انسان برتر به مرگ اجازه نخواهد داد كه او را در كمینگاه دنبال كند
و به او ناآگاهانه ضربه بزند .انسان برتر دائم در آگاهی از مرگ زندگی خواهد كرد و
با شادي و غرور به مرگ به عنوان ایستگاه نهایی مناسب و طبیعی زندگی میاندیشد
(نیچه ،1687 ،ص .)76

هایدگر و سارتر نظیر بسیاري از اگزیستانسیالیستها ،عمدتاً ما را به ترویج غفلت
از مرگ به عنوان وسیلهاي براي باال بردن احساسمان نسبت به زندگی برمیانگیزانند.
شناخت مرگ به زندگی در انسان احساس اضطرار ایجاد میكند .این نكته به وسیله
فروید نیز مطرح شده است .او زندگی بدون آگاهی از مرگ را با بازي بدون جایزه
مقایسه میكند .هایدگر ادعاي دیگري نیز دارد ،هر چند كه در این جا سارتر در بخشی
از این ادعا با او همراهی میكند .این ادعا چنین است كه آگاهی از مرگ حس فردیت به
انسان میبخشد .او میگوید مرگ چیزي است كه هیچ كس نمیتواند براي شما انجام
دهد ،بلكه هر یك از ما باید به تنهایی بمیریم .بنابراین بیرون كردن فكر مرگ به منزله
نفی فردیت و زندگی ناموثق هر كس است» (السن ،1938 ،ص.)659
در واقع اگر اندیشه مرگ وجود نداشته باشد و آینده تا بینهایت ادامه پیدا كند ،هیچ
دركی از مسؤولیت و فوریت در زندگی وجود نخواهد داشت ،در حالی كه آگاهی از
پایان زندگی ،آن را شكل داده و یكپارچه میسازد .هایدگر در حقیقت مشوق به فكر
فرو رفتن در مورد مرگ نیست ،اما از آن جا كه مرگ خوديترین امكان شخص است،
امكانی كه به شكل منتقل نشدنی متعلق به هر شخص است و هستی او را مشخص
میكند ،او در اندیشه اش در باب وجود اصیل براي انتظار مرگ جایگاه خاصی قائل
میشود و معتقد است هر وجودي را میتوان «هستی ـ روـ به ـ مرگ» محسوب كرد،
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وجودي كه در مواجهه با پایان است؛ اما وقوف به این واقعیت و نه گریز از آن ،رو
آوردن به وجود اصیل محسوب میشود (مك كواري ،1683 ،ص .)96

بنابراین به اعتقاد هایدگر آگاهی از مرگ خود به معناي وجودي است كه فوریت و
مسؤولیت زیستن را پیش از پایان قریبالوقوع آن میداند و اطالع از مرز وجود آدمی
باعث میشود كه شخص در الگویی منسجم تمام امكانهاي زندگی را نظم و نسق دهد
در حالی كه ا ز نظر او یكی از خصوصیات وجود ساقط شده یا تنزل یافته آن است كه
امكانهایش متفرق و نامنسجم شوند.

ديدگاههاي گروه دوم:
گروه دوم با اثبات جاودانگی شخصی سعی دارند ترس از مرگ را بیمعنا جلوه
دهند .و به عنوان راهحل برطرف كردن این ترس ،راهكار از بین بردن جهل نسبت به
حقیقت مرگ را پیشنهاد مینمایند .در اینجا به برخی از دیدگاههاي این گروه اشاره
میشود:
الف ـ نظريه سقراط :وي میگوید« :مرگ جز جدایی روح از تن نیست ،آیا كوشش
كسانی كه به راستی به فلسفه میپردازند ،براي رسیدن به همین مقصود نیست و آیا
اثر فلسفه این نیست كه روح از تن و قیدهاي تن آزاد بماند؟ ....آیا خندهدار نخواهد بود
اگر كسی كه در همه عمر به پیشواز مرگ رفته است ،چون هنگام نیل به مقصود فرا
رسد از آن بهراسد و رفتاري ناشایسته پیش گیرد؟ ....پس فیلسوفان راستین در
آرزوي مرگند و كمتر از همه مردم از آن میترسند ...عاشق حقیقت همواره بر این
عقیده است كه حقیقت پاك را جز در آن جهان نمیتوان یافت .با این حال آیا نادانی
نیست اگر چنین كسی از مرگ بترسد؟ بنابراین اگر ببینی مردي از مردن میهراسد،
باید این امر را دلیلی بدانی بر اینكه او دوستدار دانش نیست ،بلكه تن خویش را دوست
دارد و چنین كسی یا در بند مال است یا در طلب جاه و یا دیوانه هر دو» (افالطون،

 ،1638ج ،1ص .)493–490اكثر فیلسوفان مسلمان همانند سقراط و دیگر فیلسوفان یونانی
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و غربی قائل به جاودانگی روح هیستند .به همین جهت سعی میكنند با تصحیح نگرش
انسان نسبت به مرگ این ترس را بیاساس و نابجا جلوه دهند.
ب ـ نظريه ابنسینا در مورد ترس از مرگ :شیخالرئیس ابنسینا به طور مبسوط
در رسالهاي به نام «الشفاء من خوف الموت» به این مسأله میپردازد.
در این رساله ابنسینا به هفت نكته به عنوان علت ترس از مرگ اشاره میكند و
سعی مینماید روش فائق آمدن بر این ترس را با توجه به علتش توضیح دهد:
بزرگترین ترس براي انسان ترس از مرگ است .باید دانست علل ترس از مرگ
متعددند؛ این علل عبارتند از1 :ـ انسان نمیداند حقیقت مرگ چیست؛ 2ـ او نمیداند
نفس پس از مرگ به كجا میرود؛ 6ـ او گمان میكند وقتی بدن او تجزیه میشود و از
بین میرود ،نفس او نیز نابود میشود ،در حالی كه عالم ،بعد از او باقی خواهد ماند؛
4ـ ترس او حاصل جهل نسبت به بقا نفس و كیفیت اعاده نفس است؛ 0ـ گمان میكند
مرگ همراه رنج و درد عظیمی است و این درد به كلی با دردهاي دوران زندگیاش
وارد امراضی كه منجر به مرگ او شده است متفاوت است؛ 3ـ ترس به جهت عقوبتی
است كه بعد از مرگ براي اوست؛ 8ـ ترس به جهت تحیّر از این امر است كه نمیداند
پس از مرگ براي او (و بازماندگانش) چه اتفاقی خواهد افتاد ،یا تأسف او بر مال و
ثروتی است كه از خود باقی خواهد گذاشت (ابنسینا1455 ،هـ ،ص.)645–669
شیخالرئیس تمام این گمانها را باطل دانسته و براي برطرف ساختن این علل و
فائق آمدن بر ترس از مرگ راههایی ارائه مینماید .او علل هفتگانه گذشته را در پنج
علت خالصه كرده و به ترتیب چنین معرفی میكند:
1ـ جهل نسبت بـه حقیقت مرگ :بـراي كسی كه نسبت به مرگ جهل دارد و حقیقت
آن را نمیداند ،بیان میكنیم كه مرگ چیزي بیش از خودداري نفس از بهكاربردن آلت
و ابزار خود (كه عبارتست از اعضایی كه مجموعاً بدن نامیده میشود) نیست؛
همانطور كه صنعتگر وسایلش را ترك میكند .نفس جوهري غیرجسمانی است كه
فنا بر آن عارض نمی شود و قابلیت فساد ندارد (دالیل این مطلب احتیاج به بیان
مشروحی دارد كه در موضع خودش باید جستجو شود) .زمانی كه این جوهر از بدن
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فارق شود ،باقی میماند و به هیچ وجه فانی و معدوم نمیشود .چون جوهر از حیث
جوهر بودنش فانی نمیشود و ذاتش باطل نمیگردد؛ بلكه تنها اعراض و خواص ،نسب
و اضافاتی كه بین او و اجسام همراه اضدادشان است ،باطل میگردد؛ چون هر چیزي
تنها از طریق ضدش فاسد میشود در حالی كه جوهر ضدي ندارد .شما وقتی تأمل
میكنید میفهمید كه جوهر جسمانی كه پایینتر از این جوهر كریمه است ،غیرفانی
است و از حیث جوهر بودن متالشی نمیشود؛ بلكه تنها بعضی از جواهر به بعضی
دیگر استحاله مییابند و در این هنگام فقط خواص و اعراضشان باطل میشود ولی
خود جوهر باقی میماند و راهی به عدم و بطالنش نیست .بنابراین جوهر روحانی كه
اصالً قبول استحاله نمیكند و تغیري در ذاتش پدید نمیآید بلكه تنها قبول كماالت و
تمامیت صورتش را مینماید ،چگونه در مورد آن عدم و تالشی تصور میشود؟
(ابنسینا1455 ،هـ ،ص.)645
یكی از مهمترین دالیل ترس از مرگ آن است كه انسانها مرگ را فنا و نیستی خود
میدانند .هر انسانی از نیست شدن خود میترسد« :وقتی مردم در مورد مرگ خود
میاندیشند ،تصویري از پوچی ،سقوط درون چاه عمیق و تاریك و شبیه آن دارند.
مردم براي اینكه حد نهایی مرگ را براي خودشان جا بیاندازند ،چیزهایی شبیه این
گفته میگویند :با مرگ من ،دنیاي من ،به پایان میرسد .گاهی اوقات شاید آنها حتی
بگویند :با مرگ من ،دنیا به پایان میرسد» (ادواردز ،1938 ،ص .)417چنین نگرشی به
مرگ برخاسته از این تفكر است كه همه حقیقت خود را همان بدن و جسم خود
میدانند؛ و مرگ در نظر این گروه «تجزیه بدن شخص و پایان تجربیاتش است» (همو،

ص  .)417به همین جهت درك چنین معنایی در مورد خود ،اضطرابآور و ترسناك
است .در حالی كه ابنسینا براي برطرف كردن چنین ترسی ،علت آن یعنی جهل نسبت
به حقیقت مرگ را از بین میبرد و توضیح میدهد كه حقیقت انسان جسم او نیست،
بلكه جوهر روحانی و فناناپذیري به نام نفس یا روح است كه با وقوع مرگ كه چیزي
جز قطع ارتباط نفس از بدن نیست ،این جوهر باقی و به حیات خود ادامه میدهد.
2ـ جهل نسبت بـه غايت مـرگ :اما بـرخی افراد از مـرگ میترسند بـه جهت اینكـه
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نمیدانند نفس آنها به كجا میرود (یا پس از مرگ بر سر نفسشان چه میآید)؛ یا
اینكه گمان میكنند وقتی بدن آنها متالشی و تجزیه میشود ذات و نفس آنها نیز
معدوم میشود .به هر حال نسبت به بقا نفس و كیفیت معاد جهل دارند .بنابراین در
واقع از مرگ نمیترسند ،بلكه علت ترس آنها جهل نسبت به آن چیزي است كه باید در
این خصوص بدانند (ابنسینا1455،هـ ،ص .)641هر چند ابنسینا در اینجا ابتدا علت ترس
از مرگ را جهل نسبت به غایت مرگ یا جهل نسبت به مواقف پس از مرگ اعالم
میكند ولی در توضیح خود ،این جهل را نسبت به حقیقت مرگ میداند و از این به بعد
ب ه تقبیح جهل و لزوم برطرف كردن آن و توصیف لذت حاصل از كسب علم
میپردازد .او در ادامه كالم خود با بیان اقسام مرگ سعی میكند در قالب این
تقسیمبندي به حقیقت مرگ اشاره كند و آن را یك نوع كمال براي نفس معرفی نماید و
بار دیگر بر لزوم از بین بردن جهل و كسب علم تأكید ورزد.
در نهایت ،او در این قسمت از بیان علت ترس از مرگ ،در مورد برطرف كردن این
علت مطلبی ارائه نمیدهد بلكه به طور كلی در مورد از بین بردن جهل سخن میگوید.
او پس از تقسیم مرگ به دو قسم ارادي و طبیعی (كه بر همین اساس حیات نیز بر دو
نوع است :حیات ارادي و حیات طبیعی) ،مرگ ارادي را از بین بردن شهوات و ترك
توجه به آنها میداند و منظور از حیات ارادي را آن چیزي میداند كه انسان براي
حفظ آن (از طریق خوردن ،آشامیدن و توجه به تمایالت شهوانی) سعی و كوشش
مینماید .منظور از حیات طبیعی بقا نفس جاویدان از طریق كسب علم و دوري از جهل
است .او براي تأیید سخن خود به قول افالطون استناد میكند كه مرگ؛ تمامیت و كمال
انسان است؛ چرا كه انسان «حی ناطق مائت» است و كسی كه فصل ممیزهاش ناطق و
مائت بودن است ،اگر از مرگ بترسد در واقع از تمامیت ذاتش میترسد و تنها دلیل
ترس او در واقع جهل او نسبت به حقیقت ذاتش است ،بنابراین عالج او برطرف كردن
این جهل است (ابنسینا1455،هـ ،ص .)642
3ـ اندوه جدايی از مال و فرزند و لذات دنیوي :اما كسی كه از مرگ ترس ندارد و
تنها به دلیل آنچه پس از مرگ از خود باقی میگذارد ،از قبیل فرزند و مال ،اندوهگین
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میشود و بر دور شدن از لذات دنیا و شهوات آن بر خود تأسف میخورد ،باید بداند
اندوه به خاطر چیزي كه وقوع آن اجتنابناپذیر است ،فایدهاي ندارد .انسان موجودي
كائن و فاسد است و هر كائنی به ناچار فاسد میشود .پس كسی كه دوست ندارد
فاسد شود در واقع دوست دارد نباشد [حداقل به صورت موجود كائن و فاسد وجود
نداشته باشد] و در این مطلب تناقض وجود دارد .همچنین اگر جایز باشد كه انسان
باقی بماند باید تمام انسانهاي قبل از او نیز باقی میماندند .اگر انسانها باقی بمانند و
مرگی نداشته باشند ،زمین گنجایش آنها را نخواهد داشت (بنابراین مرگ براساس
عدل خداوند است) .پس ترس از مرگ در واقع ترس از عدل و حكمت خداوند است
(ابنسینا1455،هـ ،ص .)646ابنسینا براي برطرف ساختن این علت ترس ،انسانها را به
لزوم وقوع مرگ و اجتنابناپذیر بودن آن و اینكه بقا انسانها خالف عدل خداوند
است ،توجه میدهد؛ هر چند كه در ادامه این بحث مجدداً بحث حقیقت مرگ و بقا نفس
مجرد و نیز كمال بودن مرگ براي نفس با همان تفصیل گذشته طرح میگردد .در
پایان مجدداً به علت ترس از مرگ اشاره كرده و میگوید« :از همینجا میفهمیم كسی
كه نفسش بدنش را ترك كرده در حالی كه مشتاق و عالقهمند به بدن است ،از این
فراق و جدایی میترسد .بنابر این نفس در ذاتش در نهایت سختی و درد به سر
میبرد؛ جوهر نفس از محل استقرا خود به سوي دورترین جهانش حركت میكند ،در
حالی كه طالب قرار و استقرا در آن محل است» (همو ،ص.)644

4ـ درد و رنـج حاصل از مرگ« :امـا كسی كه گمان میكند مرگ داراي درد و رنـج
عظیمی غیر از درد امراض منجر به مرگ است ،یك گمان غلطی دارد؛ چرا كه درد و
رنج به سبب ادراك صورت میگیرد و ادراك تنها براي حی و زنده واقع میشود و
حی ،پذیرنده تأثیر نفس است؛ ولی جسمی كه در آن دیگر تأثیر نفس وجود ندارد ،درد
و رنج را حس نمیكند .بنابراین مرگ كه عبارتست از مفارقت نفس از بدن ،دردي
ندارد؛ چون بد ن تنها به سبب نفس و حصول اثر نفس در آن است كه درد و رنج
را حس میكند؛ در ایـن هنگام بدن جسمی مـیگردد ،بدون تأثیر نفس ،بنابراین حس و
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دردي ندارد( »...همو ،ص .)640-644در اینجا نیز ابنسینا با ارجاع شخص به حقیقت
مرگ و برطرف كردن جهل او نسبت به واقعیت مرگ ،ترس او را بیمورد میشمارد.
 5ـ نگرانی از مجازات و کیفر گناهان« :اما كسی كه از مرگ میترسد به جهت
عقاب ،این ترس از مرگ نیست ،بلكه ترس از عقاب است و عقاب و كیفر نیز تنها بر
چیزي است كه همراه انسان بعد از مرگ باقی میماند .در واقع اینها به ناچار اعتراف
به گناهان و افعال بدنی كه مستحق عقاب است دارند و این شخص عالوه بر این،
معترف به عدل خداوند در مجازات گناهكاران نیز هست .چنین شخصی از گناهان
خود ترسان است نه از مرگ ،و كسی كه از عقوبت گناهان خود میترسد باید از
این گناهان دوري كند و از اعمالی كه رذائل نفس محسوب میشود ،اجتناب نماید»
(ابنسینا1455،هـ ،ص .)643بطور كلی ابنسینا علت ترس از مرگ را جهل و نادانی
انسانها میداند :جهل نسبت به حقیقت مرگ ،كیفیت وقوع مرگ ،سرنوشت نفس پس
از مرگ ،مواقف و مراحلی كه نفس پس از مرگ طی میكند ،كیفیت مجازات و عذاب او،
و نیز جهل نسبت به وضعیت بازماندگان پس از مرگ او .در این صورت ابنسینا راه
حل از بین بردن این ترسها را رفع این جهل و كسب علم میداند .او معتقد است با
كسب علم در مورد واقعیت مرگ و آشنا شدن نسبت به وضعیت خود در حیات
اخروي میتوان بر ترس از مرگ فائق آمد و به آرامش رسید.
ج ـ نظريـه صدرالمتألهین در مـورد ترس از مرگ :صدرالدیـن شیرازي به اشكال
مختلف به مسأله ترس از مرگ پرداخته است .در جلد هفتم اسفار مسأله را با طرح یك
سؤال آغاز میكند« :اگر كسی سؤال كند علت محبت و عالقه حیوانات به حیات و
كراهت آنها از مرگ چیست؟ در پاسخ میگوییم ،شاید بتوان این دالئل را ذكر كرد:
اول ،اینكه حیات شبیه بقا است و مرگ شبیه فنا؛ از طرف دیگر در طبع و سرشت
موجودات بقا محبوب و فنا مكروه است؛ چون بقا قرین و همراه وجود است و فنا
قرین عدم است .و وجود و عدم در مقابل یكدیگرند و خداوند متعال چون علت
موجودات است ـ در حالی كه تا ابد باقی است ـ موجودات همه عالقهمند و مشتاق به
بقا میگردند؛ چون بقا صفت علت آنهاست و معلول ،علت خود و صفاتش را دوست
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دارد و مشتاق به اوست و خود را شبیه علت خود میسازد .به همین جهت حكما
گفتهاند :واجب الوجود بالذات معشوق اول است و سایر مخلوقات مشتاق به او هستند
و به او عشق میورزند.
دوم ،به سبب درد و رنج و سوز و گدازي است كه هنگام مفارقت نفوس از بدنها
براي حیوانات پدید میآید.
سوم ،به این دلیل است كه نفوس حیوانات نمیدانند كه داراي وجودي جدا و خالی
از ابدان هستند» (صدرالدین شیرازي1415 ،هـ ،ج ،8ص .)156-152صدرا همین مطلب را در
جلد  9اسفار نیز به بیانی دیگر مطرح مینماید .در آنجا وجود عالقه به بقا و كراهت از
فنا را امري طبیعی براي حیوانات و جز سرشت آنها میداند و این امر را مطابق حكمت
الهی و در راستاي تكوین نظام حكیمانه و منسجم عالم میداند .او سپس میگوید:
«اینكه نفوس ،حب به بقا و كراهت از فنا دارند ،به جهت آن است كه موجودات اخروي
و جاویدان هستند و از آنجایی كه بقا آنها در عالم طبیعت محال است ،اگر عالم حیات
دیگري براي بقا آنها وجود نداشته باشد ،وجود این حب به بقا و حیات جاویدان در
آنها باطل و بیهوده خواهد بود .در حالیكه در فعل خداوند حكیم بطالن و بیهودگی
معنا ندارد» (صدرالدین شیرازي1415 ،هـ ،ج ،9ص .)241صـدرا سپس در ادامه همیـن مطلب،
علت تـرس از مرگ را شامـل دو علت فاعلـی و غایی میداند .او در توضیح علت فاعلی
میگوید :از آن جایی كه نخستین مرحله تكامل نفس انسانی نشئه طبیعی است ،این
حیات دنیایی بر نفس انسان كه متصرف در بدن است ،تأثیر میگذارد .بنابراین بر
نفوس ،احكام طبیعی مربوط به بدن جاري میشود .به این صورت كه هر چیزي كه در
این نشئه با بدن مالیم باشد ،موجب احساس لذت در نفس میشود و هر چیزي كه
منافی با بدن باشد ،موجب احساس درد میگردد .بنابراین ترس و كراهت نفوس از
مرگ به جهت دوري نفس از احساس لذت خواهد بود .او علـت غایی را چنیـن تبیین
میكند :از آن جـایی كه بدن به منزله ابزار و وسیلهاي براي نفس در سفر آخرت
محسوب میشود ،حكمت خداوند اقتضا میكند كه نفس از بدن در مقابل تمام
آسیب هاي احتمالی مراقبت نماید تا نفس بتواند كماالت علمی و عملی خود را به كمك
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بدن كسب نماید و به مرحله بلوغ و كمال خود برسد .به همین منظور خداوند حكیم از
طریق ابداع احساس درد و ایجاد ترس در نفوس ،بدنهاي آنها را از آفات و بالیا
محافظت مینماید (همو ج  ،9ص246-242؛ همو ،1604 ،ص  .)407 -408صدرا در تمام این
بیانات خود به بررسی علل ترس از مرگ پرداخته است ،بدون اینكه راهحلی براي
برطرف ساختن آن ارائه دهد ،حتی به طور ضمنی (و در مواردي آشكارا) وجود این
ترس را براي حفظ بدن ضروري و الزم میداند .او تنها در یكجا (در جلد هفتم اسفار)
به جهل به عنوان علت ترس از مرگ اشاره میكند و یكی از دالئل این ترس را جهل
نسبت به نفس خود میداند ،به این صورت كه وقتی انسان همه حقیقت خود را همان
بدن و جسم خویش بداند و گمان كند با مرگ و فساد ،بدن او نیز نیست و نابود
میشود .وقوع ترس از مرگ ،طبیعی و اجتنابناپذیر خواهد بود .در این جا نیز صدرا
به ارائه راه درمان نمیپردازد ،شاید به این دلیل كه عالج و درمان آن آشكار است .هر
چند صدرا در صدد بیان دالیل و تبیینهـاي فلسفی مختلف بـراي ترس از مرگ است،
ولی در نهایت راهحل فایق آمدن بر این ترس را یك چیز بیشتر نمیداند و آن از بین
بردن جهل و كسب علم و معرفت نسبت به حقیقت وجودي انسان و رابطه دو مرحله
حیات دنیا و آخرت او میداند.

يافتههاي پژوهش
1ـ فیلسوفانی كه تمام حقیقت انسان را همین بدن و جسم او میدانند و براي او هیچ
واقعیت روحانی و مجردي قایل نیستند ،به ناچار مرگ را نیستی و نابودي مطلق
انسان میدانند؛ به همین جهت حتی در مورد تصور مرگ خود نیز دچار توهماتِ
شناختی و تعارضات ذهنی میشوند .در حالی كه تمام فیلسوفانی كه براي انسان
حقیقتی به نام روح یا نفس قایل هستند ،مرگ را قطع تعلق و ارتباط نفس از بدن
میدانند .در واقع مرگ چیزي جز عبور از یك مرحله از حیات به مرحله دیگر آن
نخواهد بود .بنابراین هر چند كه مرگ اتمام یك دوره از حیات و آغاز دوره دیگري
است ولی هیچ گاه به معناي نیستی و نابودي مطلق انسان نخواهد بود.
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2ـ بر اساس دو دیدگاه فوقالذكر در مورد حقیقت انسان ،بررسی علل ترس از مرگ
و ارائه راه حلهاي درمان این ترس از طرف فالسفه ،مختلف خواهد بود؛ فیلسوفان
دسته اول به بیان علت ترس از مرگ نپرداختهاند؛ چرا كه براي كسی كه همه حقیقت
خود را همین جسم مادي میداند (جسمی كه با وقوع مرگ تجزیه و مضمحل
میشود) ،چاره اي جز وحشت از نیستی و نابودي خود در پایان زندگی باقی نمیماند.
بلكه تمام كوشش آنها در جهت ارائه راههاي درمان این ترس خواهد بود كه البته در
تمام راهحل هاي پیشنهادي از طرف آنها تفكر مادي در مورد انسان حاكم است.
راهحل هاي آنها شامل :به مرگ فكر نكردن ،لذت بردن از دنیا ،زندگی خوب و خوش
داشتن و یا بر عكس ،دائماً به فكر مرگ بودن است .اما فیلسوفان دسته دوم در بیان
علل ترس عمدتاً مسأله جهل انسانها نسبت به حقیقت خود و واقعیت مرگ را طرح
مینمایند كه در این صورت راه درمان آن نیز روشن است .در واقع با باال رفتن سطح
علم و آگاهی انسانها نسبت به حقیقت انسان ،رابطهي نفس با بدن ،نقش حیات دنیا در
تكامل نفس ،حقیقت مرگ و مراحل و مواقف پس از مرگ میتوان بر این ترس فائق
آمد .ابنسینا و دیگر فیلسوفان مسلمان جزء این دستهاند.
 -6با توجه به این كه ابنسینا در خصوص موضوع ترس از مرگ رسالهاي (هر
چند مختصر) ارائه میدهد ،انتظار میرود كه مسأله مرگ و ترس از آن و راههاي
فایق آمدن بر این ترس در آن به خوبی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته باشد؛ ولی
اوالًـ شیخالرئیس حقیقت مرگ را تنها در حد یك عبارت توضیح داده است؛ ثانیاً ـ
عوامل ترس از مرگ را با شتابزدگی بیان مینماید .چنان كه برخی از این عوامل در
برخی دیگر قابل ادغام هستند .با این كه ابنسینا عوامل هفتگانه ترس از مرگ را در
پنج عامل خالصه میكند ولی او جهت برطرف كردن این ترس تنها یك راهكار ارائه
میدهد و آن برطرف كردن جهل انسان نسبت به حقیقت مرگ و وقایع پس از آن
است .در حالی كه صدرا اوالًـ مرگ را امري اجتنابناپذیر و طبیعی و حتی ضروري
میداند و با این نگاه نه تنها این ترس را مذموم نمیداند ،بلكه درجهاي از آن را براي
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حفظ سالمت جسم ضروري میداند؛ ثانیاًـ در مورد درجات مرضی ترس از مرگ نیز
پیشنهاد او آگاه ساختن انسانها نسبت به حقیقت انسان و مرگ است.
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