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 چیست؟ سیناابن دیدگاه از مرگ پروای و هراس بنیان

 سیناگفتارهایی درباره بوعلیموعه درسنشست از مجمین نهوبیست - مجید احسن دکتر

 7/7/0011چهارشنبه 

 

بنیاد و با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب سینا درباره بوعلیگفتارهایی نشست از مجموعه درسمین نهوبیست

ا بمجید احسن دکتر سخنرانی  هببرگزار شد. این نشست  مهر 7سینا در روز چهارشنبه علمی و فرهنگی بوعلی

 کتاب شهر اینستاگرام از مجازی صورت به گفتاردرس این .اختصاص داشت« سیناابن روایت به مرگ پروای»موضوع 

 شد. پخش

 

 با و است انسانی هر رویپیش زندگی خود همچون مرگ. باشد فلسفی مساله ترینانضمامی مرگ، مساله بساچه

 مانند مرگ. میردمی کهچنان بمیرد که دارد بهره زندگی از قدرآن شد، متولد انسانی کههمین. است قرین اشزندگی

 بیم هر نهایت و آرزوها بخشپایان مرگ،. کند گوشزد او به را آدمی وجودی محدودیت تا دارد جایی همه حضور زندگی

  کند، نفی را آن تا کوشدمی و گیردمی نادیده را مرگ دارد، زندگانی به رو که انسان همه، این با. است امیدی و

 تهدید را اش زندگی که آنچه هر از رهایی برای که نشست نظاره به او هایکنش یکایک در را کوشش این توانمی

 :سیناابن تعبیر به. است مرگ به رو موجودی انسان و نیست؛ انکار قابل مرگ اما. کند می دائمی تکاپوی کند می

 را مرگ که است آدمی فقط اما. میرندمی و کنندمی زندگی آیند، می دنیا به حیوانات. میراست و آگاه زنده آدمی

 چیست؟ پروا و هراس این بنیان. دارد را آن پروای و هراسدمی مرگ از که اوست فقط پس. اندیشدمی آن به و داندمی

 زا اما بود؛ خواهد رو پیش نشست گفتگوی موضوع ،سیناابوعلی مسلمان، طبیب و حکیم زبان از پرسش این پاسخ

 باشد آن  از آمده بر دردهای و ها رنج کاهش راهکارهای جمله از خود تواند می  ای مساله هر باب در گفتگو که آنجا

 .باشد مرارت تقلیل الاقل بسا چه باشد، حقیقت تقریر نتواند اگر حتی گو و گفت این پس

 

 .که توسط آناهید خزیر تنظیم شده است است در این نشست مجید احسندکتر آید سخنان آنچه در پی می

 

خاصی است؛ مثل مشکل بیکاری در حوزه مسایل بشری دو نوع مساله داریم برخی مسایل مربوط به زمان و جامعه 

به همین میزان مسایل علمی هم همین گونه . گونه نیستکه در یک کشوری مساله است و در کشور دیگری این

است بعضی از مسایل در تاریخ علم و فلسفه در زمان خودشان بسیار مهم بودند اما امروز مساله بشری نیستند و از 

 . اهمیت کمتری برخوردارند

 

ه کنید که باگر به تاریخ بشر نگاه کنید بشری را پیدا نمی. رگ و هراس از مرگ از سنخ چنین مسایلی استمساله م

در حوزه علوم و فلسفه . نکرده باشد مساله مرگ فکر نکرده باشد و اضطراب ناشی از مرگ خود یا عزیزانش را تجربه

های گوناگون مثل متافیزیک، علوم و فلسفه، فلسفه وزهو غیر از ساحت عوام مردم که با این مساله درگیر هستند در ح

شناسی، ادیان، عرفان، ذهن، فلسفه اخالق، اخالق پزشکی، فلسفه دین و در علوم تجربی، روانشناسی و جامعه

اندیشی سخن چقدر شاعران درباره هراس از مرگ و مرگ. بینید که مساله مرگ بسیار مهم استهم می... ادبیات و

  .اندگفته
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 داند؟علل و عوامل هراس از مرگ را در چه می سیناابن

که یک واقعه عینی  objective گوییم باید بین دو امر تفکیک کنیم: نخست مرگ به عنوان امریوقتی از مرگ سخن می

 شوداگر در ساحت آگاهی برکشیده شود با عنوان مرگ از آن یاد می. دهداست که در پایان زندگی هر فردی رخ می

نکته دوم این است که باید . شودو اگر در ساحت آگاهی نباشد و رخداد طبیعی است به آن سقط شدن گفته می

توجه داشته باشیم که برخی از مواقع اندیشه به مرگ و یا اندیشه به زندگی پس از مرگ و مباحث پیرامون آن محل 

دهد و شخص را در یک نسبتی یک تاریخی رخ می ای است که برای خود شخص درگیرد و غیر از حادثهبحث قرار می

 . دهدبا آن قرار می

 

ای به نام مرگ هیچ اختالفی بین اندیشمندان نداریم اما در حوزه دوم که مرگ چیست؟ زندگی پس در باب اصل واقعه

ل فروید برخی مث. از مرگ چیست؟ علل و عوامل هراس از مرگ چیست؟ اختالفات بسیاری در این زمینه وجود دارد

بسیاری از . کنددانند و در مسیر طبیعی زندگی اختالل ایجاد میاندیشی را در تضاد زندگی میتامل به مرگ و مرگ

بینند درست است کنند نمیاندیشی را به عنوان امری که اختالل در زندگی ایجاد میاندیشمندان هستند که مرگ

بخش است و آغاز زندگی با کند اما ایده مرگ نجاتختالل ابدی میکه خود مرگ پایان زندگی است و زندگی را دچار ا

توانند زندگی بهتر داشته باشند و ها میتامل به مساله مرگ است و با تامل به مساله مرگ است که گاهی انسان

ساز زندگی بهتر است و فرصت خوبی برای حرکت به زیست اخالقی است که در زیست گاهی هراس از مرگ زمینه

 . مروز بشر بسیار مهم استا

 

 اندیشی باید در بن و بنیاد اندیشه قرار بگیردمرگ

کوشد که تا مرگ این در نگاه او دازاین اصیل آن است که می. کندرا هستی رو به مرگ توصیف می« دازاین»هایدگر 

رسد و اکنون نوبت فرا میگویند روزی مرگ همان اجلی نیست که می. آخرین امکان را که پیش روی اوست پذیرا شود

 .بخش به دازاین خواهد شداندیشی باید در بن و بنیاد اندیشه قرار بگیرد و این اصالتهمسایه است که بمیرد! مرگ

 . ای باشد که صرفا مواجهه با او در پایان زندگی باشدگونه نیست که لزوما مرگ یک حادثهاین

 

مرگ اگر به عنوان فنا باشد در هر لحظه از زندگی رقم . کندبه میمرگ چیزی است که هر لحظه انسان آن را تجر

سیالن ذاتی زمان به این معناست که . کند، مگر ذات زمان سیالن نیستخورد و انسانی که در زمان زندگی میمی

با  .بعدی بیایدیعنی لحظه قبل باید فانی شود تا لحظه . آِن بعدی و آِن زندگی نخواهد آمد مگر لحظه قبلی از بین برود

ها اگر فکر کنند با کند که انسانگونه مطرح میاین سینایکی از راهکارها را ابن. شودمرگ فرصت زندگی حاصل می

که صرفا بخواهند خودشان زیست کنند و امکان حیات را از دیگر موجودات بگیرند این شود از اینمرگ زیست ممکن می

 . شودمیرد و طبیعت جدید روییده میما طبیعت میدای. شودها تضعیف میمساله در آن

 

تعابیری است ... هراس از مرگ، پروای از مرگ، خوف، بیم، دلهره، وحشت از مرگ، اندوه، حزن از مرگ، اضطراب مرگ و

که فناناپذیر است ترس از مرگ  ترس از مرگ از اختصاصات انسان است موجودی. شودها استفاده میکه از آن

میرند اما به زندگی و کنند و میحیوانات اساسا مرگ و زندگی به معنای اول و ابژکتیو دارند، زندگی می. معناستبی

 . شودکند و دچار هراس میمیرد و به زندگی و مرگ اندیشه میکند و میانسان زندگی می. کنندمرگ فکر نمی
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 «الشفاء من خوف الموت»در رساله  سینانگاه ابن

گوید که بسیار سخنی می« الشفاء من خوف الموت و معالجه داء االغتمام»به همین دلیل در رساله  سینابوعلی

متفاوت از آثار دیگر است و نگاهی که در نگاه کالسیک وجود داشته که ذات بشر را و فصل مقوم بشر را میرا بودن در 

و حد ذات انسان مرگ است زیرا انسان زنده آگاه  کمال تعریف. داند و انسان زنده آگاه میرا استکنار ناطق بودن می

های بسیاری االیام تا امروز کتاباندیشی از اختصاصات انسان است و از قدیممرگ. میرا است که امری جدید است

تسالی »بوئتیوس در کتاب . پیرامون ترس از مرگ نوشته شده است و در سنت فلسفی برخی از آثار مهم هستند

دهد راهکار فلسفی ارایه می سیناابن. برددر این رساله پیش می سیناهت شبیه کاری است که ابناز یک ج« فلسفه

 . داندحل فائق آمدن بشر بر ترس میبخش را راهو تالش فلسفی و معرف

 

 کند که دلیل ترس از مرگ چیست؟ چرا برخی با رضایتهایی را مطرح میتوحیدی پرسشاثر ابوحیان« الهوامل»کتاب 

زنند آیا شوند و دست به خودکشی میبرخی ناکام از زندگی می. ترسندروند و برخی از مرگ میبه سوی مرگ می

به « الشوامل»ابوعلی مسکویه با کتابی به نام . زنندکنند که به خودکشی دست میانداز دیگری پیدا میچشم

به لحاظ  ق بحثی درباره ترس از مرگ دارد کهمسکویه در تهذیب االخال. دهدهای ابوحیان توحیدی پاسخ میپرسش

آید که این بحث برداشتی شناسان پیش میست و اختالف بین محققان و نسخهسینامحتوا عبارات شبیه کتاب ابن

نسبت  سینارا در کتاب خود نقل کرده است و برخی معتقدند این کتاب اشتباه به ابن سینااست که مسکویه رساله ابن

 . از ترس از مرگ یاد کرده است« الطب الروحانی» ۰1زکریای رازی نیز در فصل . تداده شده اس

 

های نظری کنند بحثها فکر میبعضی. تواند به کاهش ترس از مرگ منجر شودگو درباره مرگ و پیرامون مرگ میوگفت

. کندهم خالف این را بیان میکند این غلط است و آمار هیچ نقش عملی و هیچ فایده عملی در زیست بشری ایفا نمی

گونه نیست این مساله خالی این نیست که بحث نظری هیچ نقشی نداشته باشد باید انتظار خود را مطرح کنیم و این

تواند باعث کاهش ترس از مرگ باشد و فواید عملی به وگوی از مرگ میدهد گفتتحقیقات نشان می. از فایده باشد

 . بار بیاورد

 

 داندها میترس از مرگ را بزرگترین ترس سیناابن

کند ترس از خود واقعه نیست اما گاهی ترس از زندگی پس بیان می سیناترس از مرگ لزوما همیشه آن طور که ابن

گاهی ترس از . در این باره مطرح کرده است سیناگاهی ترس از عاقبت کار است و راهکارهایی که ابن. از مرگ است

شوند به نحوی که اطالع پیدا کردن از مرگ و واقعه است و کسانی که رویاروی با حقیقت مرگ می آگاه شدن به آن

آور است و افرادی که مطلع از ترس از اطالع مرگ امری رنج. شوداطالع پیدا کردن از مرگ باعث ترس و اضطراب می

ر دنیای کالسیک اطالع از مرگ امر خوبی د. برند و مرگ ناگهانی برایشان خوشایندتر استشوند رنج میمرگ خود می

 توانستند حاللیتبوده و دوست داشتند که از زمان مرگ آگاهی داشته باشند زیرا فرصت برای توبه کردن داشتند و می

 . بطلبند

 

 دانند که زمان مرگشان چه زمانیکه بمیرند میامروزه علم پزشکی پیشرفت کرده است و بسیاری از افراد پیش از این

نوشته اروین یالوم به همین « درمان شوپنهاور»رمان . دهداست و پزشک روند فیزیولوژیک و زیستی بیمار را اطالع می

نوشته است « مساله مرگ و زندگی»یالوم کتابی با همسرش مرلین با نام . پردازد و اثری ارزشمند استمقوله می

حرف یالوم در سبک درمانی این . بسیار زیبایی دارد هایشود و فصلکه همسرش از بیماری سرطان وی آگاه می
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آرزوها و آمالی که به انجام . ای زندگی کن که چیزی باقی نماند که حسرتش را بخوریاست که زندگی را به گونه

شود هر چه آرزو را کمتر کنید آرامش بیشتری خواهید داشت و به صبر و رضا نرسیده باعث حسرت خوردن فرد می

 . کندود و ترس از مرگ و حزن از مرگ را در انسان کم میشمنجر می

 

ها همه انسان. داند و البته این خوف، خوف عامی استها میدر رساله خود ترس از مرگ را بزرگترین ترس سیناابن

شد ترین نقاطی که هستند هراس از مرگ دارند ممکن است نوع و دالیل منجر شده به ترس از مرگ متفاوت بادر امن

در کتاب قانون ترس از . هاستاین مرگ با همین فراگیری نیرومندترین و گیراترین ترس. اما اصل آن عام و فراگیر است

مرگ تا حدی طبیعی است و اما اگر بیش از حد بشود و افراط رخ بدهد امری خطرناک است و باید به سمت درمان آن 

. بیان کرده است اگر ترس از مرگ افراط باشد باید درمان شود سیناابن. البته در اصل ترس دارودرمانی هم دارد. رفت

های معرفتی و شناختی داند و درمانکار میدر ترس از مرگ را تکیه بر بحث فلسفی دارد و فلسفه را بسیار کمک

درمانش  داند ودهد و ترس از مرگ را ناشی از عدم معرفت صحیح و باور صحیح و ناشی از جهل انسان میارایه می

 . هم طبیعتا فلسفی و شناختی و معرفتی است

 

 عامل اول: جهل به حقیقت مرگ 

جهل در حقیقت مرگ، . کندعامل آن را خالصه می ۵کند و سپس به عامل برای ترس از مرگ مطرح می 7 سیناابن

جهل به فرایند سیر نفس، ترس از فساد نفس پس از فساد بدن، ترس ناشی از درد جان دادن و عقوبت و کیفر اعمال، 

. کندعامل تقسیم می ۵دهند اما در رساله آن را به عامل را تشکیل می 7نگرانی نسبت به اموال و اوالد و ترک لذات 

اگر جهل وجود دارد راه . کند: جهل به حقیقت مرگ و جهان پس از مرگ استطرح میم سیناعامل اول و دومی که ابن

کند که مرگ پایان زندگی است و مرگ شخص فکر می سینادر نگاه ابن. بخشی حاصل شودحل این است که معرفت

دارد و از خودش انسان و نفس انسانی دغدغه حیات و زندگی جاودان دارند و انسان میل به بقا . فنا و نیستی است

 . کوشد تا نام نیک از خودش باقی بگذاردگذارد و میآثاری به جای می

 

 عامل دوم: جهان پس از مرگ

کوشد تا گوید نفس انسان از تصور جدایی از بدن کراهت دارد و هر شی از این حیث که در خود است میاسپینوزا می

. دن در هستی خود چیزی نیست مگر ذات بالفعل به آن شیاش پایدار بماند و کوشش شی در پایدار ماندر هستی

گوید مرگ را باید برای بشر تبیین کنیم که مرگ نابودی نیست و انتقال از حیات دنیوی به حیات دیگری می سیناابن

بر مبنای قولش بر این باور است؛ اینکه حقیقت انسان به  سیناممکن است مبانی افراد متفاوت باشد و ابن. است

 . روحش است و روح مجرد است و فنا برای امر مجرد معنا ندارد و مرکب از اجزا است و برای موجود جسمانی است

 

داند هراسد و میفیلسوف از مرگ نمی. بیانات سقراط در فایدون این است که مرگ چیزی جز جدایی روح از تن نیست

تحقیقات روانشناسی و کسانی که در این حوزه فعالیت . کندارایه می سینامرگ فانی شدن نیست و این تعبیر را ابن

برند و امیدشان به بقا و دهد کسانی که باور به خدا و معاد دارند مثل سقراط کمتر درد و رنج میکنند نشان میمی

کند که ترس کمتری داشته باشند نسبت به کسانی که چنین جاودانگی و اعتقادشان به جهان پس از مرگ کمک می

 . ری ندارندباو
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 عامل سوم: ترس از جان دادن

ترسند و برخی وضعیت سختی در شمارد ترس از جان دادن است برخی از عزراییل میمی سیناعامل سومی که ابن

بر این باور است که وقتی روح از بدن جدا  سیناابن. شودجان دادن دارند که باعث اضطراب و نگرانی در افراد می

کند بیان می سیناترس از جان دادن غیر معقول است اما ابن. شود دیگر درد جسمی وجود ندارد پس مردن درد نداردمی

شد و خلبان اردنی کسی که گرفتار داعش . تواند ترس معقولی باشدشود میترس از مقدماتی که منجر به مرگ می

خود مرگ فقدان هوشیاری . گوید جان دادن ترس نداردمی سیناابن. در آتش سوزاند مرگ برای لحظه استزنده زنده 

 . و ادراک است و تجارب بشری هم گویای همین نکته است

 

 های اخرویعامل چهارم: نگرانی از عذاب

های کند نگرانی از عذابمیدر باب ترس از مرگ و اضطراب از مرگ و حزن از مرگ مطرح  سیناعامل چهارمی که ابن

آورند پس از چه چیزی مانند و هزار بار نام خدا را میخوابند بیدار میبرخی از مردم در شب که همه می. اخروی است

ها و جایگاهی که شخص در آخرت دارد یکی از عواملی است ترس از عذاب. ترسند؟ ترس از عذاب و جهنم دارندمی

بینیم که رابطه تنازع بقا یک به یک وجود دارد، بین کسی که ر تحقیقات روانشناسی مید. شودکه باعث اضطراب می

امید به رحمت خدا دارد در آخرت جایگاه خوبی دارد و کم شدن هراس از زندگی پس از مرگ و کسی که گناهانی دارد 

کند که شخص بیان می سینابنا. شودهایی میهایی کرده که اگر جهان پس از مرگ باشد دچار اضطراب و ترسو جرم

هراسد و ترس از اعمال و خطاهایی است که شخص در زندگی ترسد بلکه از زندگی پس از مرگ میاز مرگ نمی

 سیناابن. ای زیست کرد که از اعمال خود رضایت داشته باشیدگونهباید اعمال را اصالح کرد و به. دنیوی خود دارد

 . ها تقویت کردده و باید رجا را در آنها غلبه کرگوید: خوف در آنمی

 

ها را به زیست اخالقی ساز این است که انسانبیشتر ترس از اعمال خودمان است و این فرصت خوبی است و زمینه

های علمی است که امروز گمشده بشری در زیست مدرن در تمام کنش سیناسرمایه خوبی در سخن ابن. دعوت کنیم

کند و فرصت خوبی اله مهمی است و دغدغه متفکران امروز بشری است و بسیار کمک میاست و اخالق بسیار مس

از نظر اخالقی در جامعه دینی خودمان افرادی . است؛ شخصی که دچار چنین ترسی است باید بتواند از آن دوری کند

های کنند اما گاهی کنشفقهی دین عمل می  که به لحاظ مناسکی پایبندی به دین دارند و به بایدها و نبایدهای

های دینی نیستند به لحاظ اخالقی دچار مشکالتی ها دچار اشکال است حتی کسانی که باورمند به آموزهاخالقی آن

 .های او بر مبنای ترس از عذاب یا شوق به بهشت نباشدها باید به سطحی از آگاهی برسند که کنشانسان. هستند

اخالق به ما هو . شود و زیست دینی و کنشی مملوکانه دارندث میل به خوبی میکسانی که ترس از عذاب دارند باع

 . اخالق موضوعیت دارد بدون اینکه غایت در او در نظر گرفته شود

 

نشین بشوم و نتوانم در ادعیه آمده اگر در آتش هم مرا بیندازی اگر باورم را درست یافتم حتی اگر به قیمت اینکه خانه

 . کندگیری میشود و از قدرت کنارهها میترین ُپستحاکمیت پَست. خواهمبگیرم حاکمیت را هم نمیآه مظلومی را 

 

 عامل پنجم: اندوه از حال بازماندگان

پدر و مادر موجودات نگران تاریخ هستند و . کند ترس و اندوه از حال بازماندگان استمطرح می سیناعامل پنجم که ابن

هزار کودک ناشی از کرونا پدر یا مادر خود را  10خوانیم که در آمارها می. واره نگران او هستندوقتی فرزندی دارند هم

... برخی نیز دلبستگی به خانواده و فرزندان و مال دنیا و. پدران و مادران نگران فرزندان خود هستند. انداز دست داده
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اگر قرار هست . زنداین اضطرار برای شخص رقم می .شودتر میهر چه دلبستگی بیشتر باشد جان دادن سخت. دارند

من بمیرم برای چه تالش کنم برای چه درست زندگی کنم؟ به همین دلیل است که زیست ناظر بر مرگ در مفاهیم 

 . خوردکالسیک رقم می

 

ه زندگی ای که حتی حاضر نیستند توجهی بگونهکند بهبرخی راویان مرگ هستند و مرگ برایشان اصالت پیدا می

آگوستین وقتی با مرگ . برخی ترس از دست دادن عزیزانشان را دارند. شودها اصل میداشته باشند و رهبانیت در آن

هراسیدم بیمی حقیقت آن است که از مرگ خویش بیش از مرگ دوست خود می»گوید: شود میدوستش مواجه می

خود داشتم انزجار و بیم مرا از مرگ افزون ساخته بود  از مرگ بر دل داشتم به گمانم آن عشق عظیمی که به دوست

کردم دیگران را نیز مانند رفت گمان میمرگ که دوست مرا از من ربوده بود تو گویی بدترین دشمن من به شمار می

 .«ربایددوستم بی هیچ هشداری از قبل در می

 

 نگرانی در دلبستگی به مال دنیا و ترس از مرگ

شناسی خوانید و در ادیان شرقی و روانشناسی و جامعهمی... رده و وقتی موالنا و عطار وامروز علم پیشرفت ک

کوشد افراد را به آن امری که می سیناابن. اندتری درباره ترس از مرگ مطرح کردههای دقیق و پیچیدهحلنگرید راهمی

انسان میل به . ایت و صبر برسانتوانی مشکل طرف را حل کنی کنار آمدن شخص را به یک ساحت رضاگر نمی

« رودمرگ به مرخصی می»فیلم . شدکرد حیات مختل میجاودانگی دارد اگر قرار باشد زندگی تا ابد ادامه پیدا می

خواهند شود و کسانی که میخواهد بگوید که اگر شخصی متوجه این باشد که مرگ نباشد زندگی ناممکن میمی

 . شودپیدا کنند خودشان دچار اعتراض می جاودانه در زندگی دنیایی بقا

 

گوید: اگر مرگ زود سر نرسد امری خجسته است چرا که زنده بودن برای همیشه مدار مینیگل یکی از فالسفه اخالق

اگر قرار بود همیشه در زندگی دنیا باشیم دائما عمل اخالقی و نیک را عقب . آور استبه صورتی غیرقابل تحمل مالل

کند اساس این نگرانی در آورد و به آن کمک میمساله مرگ همه امکانات ما را ارزش به چشم می. یمانداختمی

هایی را برای آن دلبستگی است دلبستگی به مال، جان و خانواده که اگر این دلبستگی کمتر شود و انسان بدیل

 .متری به مرگ داردتر باشد نگرانی کآید؛ انسان هر چه مومنتر با آن کنار میبگذارد آسان
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