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Abstract
As an existential concern of all humans, fear of death has for long grabbed the
attention of death thinkers such as Socrates and Epicurus. Socrates deems death as a
dreamless sleep and a kind of locational displacement of self, while Epicurus tries to
prove harmlessness of death by arguing for non-existence of life after death and lack
of any perception after it. The common aspect in the thoughts of these two thinkers
is their view to death as something void of perception. However, Socrates does not
abandon his belief in eternity and considers lack of perception as transient and only
limited to the death event. He likens death to a dreamless sleep to reduce the
humans’ fear of death. The main question of the study at hand is that if the nonexistence of a person and its ensuing lack of perception reject the possibility of the
harm to a deceased person. Some critical theorists believe that death is a kind of
harm and damage. Taking into account the theories on the harmfulness of death
before (deactivating the passions) and after (frustration and deprivation) it occurs, it
seems that death entails a level of harm and damage, and the assumptions and results
achieved by Socrates and Epicurus have a lot of problems. The purpose of this study
is to evaluate the different solutions offered by these two thinkers through the
theories favoring the harmfulness of death. Since there has been no study so far on
the relationship between understanding the harmfulness of death and the fear that
derives from it, this paper offers a new philosophical stance.
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فلسفه دین ،دورۀ  ،21شمارۀ  ،2بهار 2422
صفحات ( 213 -232مقالۀ پژوهشی)

نقد و بررسی دیدگاههای سقراط و اپیکور در خصوص مَهابت مرگ
مبتنی بر نظریات ناظر بر زیان
بهروز اسدی

*

استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
(تاریخ دریافت2422/22/24 :؛ تاریخ پذیرش)2422/22/11 :

چكیده
ترس از مرگ بهعنوان دغدغۀ وهودی همۀ انسانها موضوعی برای توهه فلسفی مرگاندیشانی چون سرقراط و اپیکرور
بوده است .سقراط مرگ را همچون اوابی فاقد رؤیا و نوعی هابههایی مکانی نفس قلمداد میکند و اپیکور نیرز ترالش
دارد تا در کنار اعتقاد به عدم حیات پس از مرگ و فقدان هرگونه ادراکی در پس ن ،بیزیانی مرگ را اثبات کند .وهره
اشتراک دیدگاههای این دو متفکر ،تلقی نها از مرگ بهمثابۀ فقدان ادراک است .اما سقراط بدون دست برداشتن از میرل
به هاودانگی ،عدم ادراک را موقتی و صرفاً مربوط به واقعۀ مرگ میداند و با مشابه دانستن مرگ به اروابی فاقرد رؤیرا
سعی در کاهش ترس انسانها از مرگ دارد .سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که یا عدمِ وهود فرد و برالتبع عردم
ادراک ناشی از ن ،نافی زیانبینی فرد مُرده اواهد شد؟ برای نظریهپردازان در مقام نقادی بر این باورند که مرگ نوعی
زیان و سیب است .با التفات به نظریات ناظر برر زیرانمنردی پریش (انثریکننردۀ امیرال) و پرس از مررگ (ناکرامی و
محرومیت) ،بهنظر میرسد مرگ واهد میزانی از زیان و سیب است و مفروضات و نتایج اپیکرور و سرقراط اشرکاالت
عدیدهای دارد .نقد و بررسی راهحلهای متفاوت این دو متفکر از طریق معرفی نظریات ناظر بر زیانمندی مرگ هردف
پژوهش حاضر است؛ و از نجا که تا به حال هیچ پژوهشی در این احوص به رابطۀ میران درک زیرانِ مررگ و تررس
ناشی از ن متوهه نبوده ،ازاینرو این پرداات فلسفی نو ورانه است.

واژگان کلیدی
ترس ،حیات پس از مرگ ،اواب فاقد رویا ،زیانمندی ،مرگ

* نویسندۀ مسئول
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 .1بیان مسئله
انسانها بهطور معمول از اموری مریترسرند کره ن را موضروعی بررای زیران ارود تلقری
میکنند .البته گاهی این ترسها فاقد مابهازا بوده و ناشی از توهم و اشتباهات معرفتری نهرا
در ارزیابی درست امور است .ترس از ناشنااتهها نمونهای از اینگونه ترسهاست .یکی از
موضوعاتی که در طول تاریخ موضوعی برای ترس انسانها بوده ،مرگ است .مرگ واقعیتی
محتوم ،اهتنابناپذیر و توق ِ برگشتناپذیر حیات اسرت .امرا در میران فیلسروفان یونران
باستان اپیکوریان در اتخاذ دیدگاهی برای تأکید بر مزایای نهراسیدن از مررگ تنهرا نیسرتند.
سقراط ،افالطون و رواقیون استداللهایی را برای کاهش تعلقات ما به زنردگی و در نتیجره
ایجاد رامش در مواههه با مرگ ارائه مریکننرد .شراعر رومری اپیکروری در نوشرتههرایش
مینویسد :مرگ برای ما هیچ چیز نیست ،حتی ذرهای ما را به اود مشغول نمیکنرد ،زیررا
فقط طبیعت ذهن است که اود را فانی مییابد ) .(Bradley & Feldman, 2012: 157در این
نوشتار تالش داریم تا به نقد و بررسی و مقایسۀ دیدگاههای سقراط و اپیکور در احروص
بیزیانی مرگ بپردازیم.
در تعیین زیانبخشی مرگ سه چیز باید مشخص باشد :وهرود داشرتنِ فرردی کره موضروع
سیب است ،نوع سیب و زمان سیب .در مورد زمانبندی ،با توهره بره اینکره مررگ بالفاصرله
پس از زندگی دنبال میشود ،دو راهحل ممکن ،وهود دارد :یا مرگ به قربانیان اود تا زمرانیکره
زندهاند سیب میرساند یا بعداً .اگر راهحل دوم را انتخراب کنریم ،برهنظرر مریرسرد برا مشرکل
موضوع سیب مواههیم ،زیرا اگر فرض کنیم پس از زنده مانردن دیگرر وهرود نداشرته باشریم،
دیگر کسی سیب نمیبیند ،زیرا تعیین نوع و میزان سریب بره فرردی کره دیگرر وهرود نردارد،
امکانپذیر نیست .اما در صورت انتخاب راهحل اول شرط اول یعنی وهود فردی را که موضروع
سیب باشد ،اواهیم داشت .در این حالت مسئلۀ بااهمیت این است که مررگ در چره صرورتی
برای او بد اواهد بود ( .)Luper, 2019: 16سؤاالت اصلی نوشتار حاضر عبارتاند از اینکره یرا
عدم حیات پس از مررگ ،و برالتبع عردم امکرا ِن ادراک ناشری از ن ،موضروعی بررای تررس و
زیانبینی در زمان حیات انسانها نیست؟ یا معادل دانستن مرگ بهمثابۀ فقدان ادراک یرا اروابی
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فاقد رؤیا ،نافی ترس از مرگ اواهد بود؟ یا اصالح نگرش معرفتی انسانهرا نسربت بره مررگ
سبب زوال ترس از مرگ بهعنوان حالتی نفسانی اواهد شد؟ و سؤال کلیتر این است کره یرک
راداد چه زمانی بر ما اثری منفی میگذارد و زیان محسوب میشود؟
 .2پیشینۀ تحقیق
در بررسی اهمالی پیشینۀ این مسئله در پژوهشهای داالی شاهد تبیرین حقیقرت مررگ و
دالیل ترس از ن از منظر یات و روایات و سخنان گهربرار امرام علری(ع) در نهرجالبالغره
(حمیدیفرد و همکاران )2118 ،و ههل انسانهرا بره حقیقرت مررگ و وقرایع پرس از ن
بهعنوان ریشۀ ترس از مرگ در دیدگاههای ابنسینا و مالصدرا (سرلیمانی )2183 ،هسرتیم.
همچنین ابوعلی مسکویه در رسالهای با عنوان «رساله در ترس از مررگ» بره دالیلری ماننرد
اشتغاالت نفس به امور دنیایی و ترس از عقوبت الهی که بیانگر همان دیدگاه دینری اسرت،
اشاره میکند .از نظر او راهحل غلبه بر این تررس ،اهتنراب از تعلقرات دنیرایی و گراهی و
پرهیز از گناه است .در پژوهشهای التین نیز به بررسی میزان تأثیر «اعتقاد به حیات پس از
مرررگ» در تعرردیل ترررس از ن پردااترره شررده اسررت

(1984

 .)Ochsmann,همچنررین برره

تأثیرگذاری ترس از مرگ بر زندگی بهعنوان یک تهدید واقعی توهه شده است
Schwaiger, 2011

( Grander

&) .اما وهه مغفول در پژوهشهای انجرامگرفتره مقایسرۀ دیردگاههرای

فلسفی سقراط و اپیکور بهعنوان دو نظریۀ رقیب در باورمندی به حیرات پرس از مررگ در
این زمینه و نقد و بررسی نها با التفات به نظریات نراظر برر زیرانمنردی مررگ اسرت .در
نوشتار حاضر بر این وهه تأکید شده است.
 .9دیدگاه اپیكور در خصوص بیزیانی مرگ
اپیکور تالش میکند تا انسانها را متقاعد سازد تا دست از میل به هراودانگی بردارنرد و از
این طریق دریابند که مرگ به نها سیبی نمیزند .از نظر او دشوار میتوان فرد سیبدیرده
از مرگ و نوع سیب او را رصد کرد ،زیرا مرگ تنها میتواند برای کسی که پرس از مررگ
زنده شود ،سیبزننده باشد ،حال نکه فرد مُرده دیگر وهود نردارد ( .(Luper, 2009: 5بنرا
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به تلقی اپیکور به همان صورت که کسی که متولد نشده ،متضرر بهواسطۀ نداشرتن زنردگی
نیست؛ اگر فرض کنیم از ده سال قبل ،ابزاری را در ااتیار داریم کره مریتوانرد مردگران را
زنده کند و بنابراین میتوانستیم سقراط را دوباره زنده کنیم ،در این صرورت بنرابر دیردگاه
اپیکور ،احمقانه است که بگوییم سقراط در ده سال گذشته بهدلیل امتناع مرا از بازگردانردن
او ،سیب دیده است

(2009: 133

 ،)Luper,زیرا ادراک غَبن فررع برر وهرود اسرت؛ یعنری

فردی میتواند ادراک زیان کند که پیشاپیش وهود داشته باشرد .هروهر دیردگاه اپیکرور در
این نکته نهفته است که عدم امکان درک زیان ،میبایست ترس از مرگ را از بین ببرد.
اپیکور در نامه به منکسوس 2از ما میاواهد که:
اود را به این باور عادت دهید که مرگ هرگز ما را به اود مشغول نمیدارد،
زیرا تمامی ایرات و شرور مبتنی بر ادراک هستند و مرگ پایان هرگونره ادراکری
است .بنابراین این باور واقعی که مرگ برای ما هیچ چیز نیست؛ زندگی فرانی را،
نه با افزودن یک زمان بیپایان به ن ،بلکه برا از برین برردن میرل بره هراودانگی،
شادتر میسازد .دلیلی وهود ندارد که فردی که کامالً اطمینران دارد کره در مررگ
چیزی برای ترسیدن وهود ندارد ،الهرم باید چیزی بررای تررس در زنردگیاش
بیابد .احمقانه است که کسی بگوید از مرگ میترسد ،نه بهااطر اینکه زمرانیکره
مرگ واقع میشود ،دردناک است؛ بلکه فقرط پریشبینری و انتظرار ن دردنراک و
ترسناک است ،زیرا نچه واقعیتش دردناک نیست ،نمیبایست انتظرارش دردنراک
باشد .بنابراین مرگ بهعنوان بدترین شرور ،نباید لحظهای ما را بره ارود مشرغول
دارد ،زیرا زمانیکه ما وهود داریم ،مرگ نیست ،و زمانیکه مرگ هست ما وهود
نداریم .انسان اردمند نه از زندگی چشمپوشی میکند و نه از پایان ن میترسرد،
زیرا زندگی او را زرده نمیکند و همچنین تحور نمیکنرد کره زنرده نبرودن شرر
است .همچنان که هرر فرردی غرذایش را نره برهسربب مقردارش ،بلکره برهدلیرل
1. Letter to Menoeceus
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دلپذیریاش انتخاب میکند ،به همین طریق هریچ کسری در لرذتهرویی در پری
زندگی طوالنی نیست ،بلکه همگان به دنبال اوشبختیاند (.(Epicurus, 2004: 45
صورتبندی قیاسی دیدگاه اپیکور در احوص مرگ با توهه به مفهوم زمانمندی زیان
بهصورت ذیل است:
 .2همۀ زیانها در برای اوقات رخ میدهند (زمانمندی زیان)؛
 .1در هر زمانی فرد یا زنده است یا مرده؛
 .1زنده بودن ،فرد را از زیانهای مرگ مستثنا میکند (عدم تحقق زمان مرگ)؛
 .4مرده بودن ،امکان زیان دیدن فرد را از بین میبرد (فقدان موضوع سیب)؛
 .3مرگ برای فرد مرده ،زیانبخش نیست؛
 .3در نتیجه مرگ ،در هیچ حالتی زیانبخش نیست.
اپیکور معتقد است که مرگ در هیچ زمانی ضرری به قربانی اود نمیرساند ،زیرا پریش
از مرگ هیچ ضرری متوهه فرد نیست و پس از مرگ نیز کسی وهرود نردارد (ترا ضررری
متوهه او باشد) ( .)Gery, 1999: 358او بر این باور بود که ادعاهایش در احوص نراتوانی
مرگ در تأثیرگذاری بر کیفیت زندگی لذتبخرش ،برااسرته از مفهروم ااصری از ایرر و
اوبی است .از نظر اپیکوریان لذت ،معیار و محداق اوبی و ایر و راهنمایی برای تعیرین
ن است؛ لذت برترین و بزرگترین ایر ممکن است .لذتگرایی اپیکروری ناشری از نگراه
منفی به زندگی است ،زیرا هنگامیکه اپیکوریان و لوکرتیوس از موضوعیت نداشرتن مررگ
سخن میگویند ،بهدلیل نگاه منفی نها بره زنردگی برهعنروان موضروعی رنرج ور ،از مررگ
به عنوان مرهمی بر دردهای زندگی و راهی به رهایی از ن استقبال میکنند .اپیکرور مردعی
است که مرگ در بهترین صورت ،در صورت یک به مرگی سراسر ایر زودتر ،سرانترر و
بهتر می ید ).(Bradley & Feldman, 2012: 157-158
بسیار واض است که پیشفرض اساسی اپیکوریان «نیازمندی زیان بره وهرود» 2اسرت،
1. Harm-requires-existence
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یعنی شخص  Pمیتواند موضوعی برای زیان (یا بدی) باشرد ،تنهرا اگرر او در زمران برروز
سیب وهود داشته باشد

(2002: 19

 .)Li,فِرد فلدمن 2و توماس ناگل 1ترالش دارنرد ترا از

طریق تأکید بر ویژگی زمانمندی زیانِ مرگ ،مقدمۀ ( )2و بالتبع مقدمۀ ( )4را رد کننرد و از
این راه نتیجهگیری اپیکور را به چالش بکشند .اما هوئل فینبرگ 1مقدمۀ ( )2را مریپرذیرد،
اما مقدمۀ ( )1را رد مینماید..
 .0دیدگاههای ناظر بر اثبات زیانمندی مرگ
رادادی در نگاه اول برای شخص محداق زیان و سیب است اگر و تنها اگر (الر ) ذاتراً
برای ن شخص بد باشد یا (ب) ذاتاً امری بد نباشد ،اما مسرتلزم عواقرب بردی بررای فررد
باشد و یا (ا) مانع از رادادِ امری ذاتاً مطلروب بررای ن شرخص شرود (

bradely, 2009:

 .)90اپیکور در دیدگاه اود بر ن بود تا از طریق اثبات بیزیانی مرگ برای فررد مررده ،برر
بیوهه بودن ترس انسانها از مرگ تأکید کند .اما در مقابرل ،مخالفران ترالش دارنرد ترا از
طریق اثبات زیانهای پیش یا پس از مرگ به نقد دیدگاه او بپردازند .هولیران المونرت 4در
تبیین دیدگاه اپیکور به طرح سؤالی در این زمینه میپردازد .سؤال او مبنری برر اینکره «چره
زمانی مرگ نوعی زیان محسوب میشود؟» به دو سؤال ( )iچه زمانی زیان اتفاق مریافترد؟
و( )iiچه زمانی مرگ بد تلقی میشود ،تفکیکپذیر است .این تفاوت ،تفراوتی میران زمران
وقوع ضرر و زمان تعلق گرفتن ن به فرد و درک او از ن است ،زیرا درحالیکه سریبهرا
بهطور طبیعی با زمان وقوع سیب مرتبطاند ،اما وضعیت بدتر بهطور معمول مدتهرا پریش
یا پس از وقوع سیب -زمانیکره افرراد از ن مطلرع مریشروند -اتفراق مریافترد .در ایرن
احوص المونت سه وضعیت محتمل را در احوص زمانمندی زیانِ مرگ مطرح میکنرد
و سعی در رد نها دارد .2 :مرگ همیشه برای قربانیرانش برد اسرت؛  .1مررگ ترا پریش از

1. Fred Feldman
2. Thomas Nagel
3. Joel Feinberg
4. Julian Lamont
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رادادش برای قربانیانش بد است؛  .1مررگ در هریچ زمرانی بررای قربانیرانش برد نیسرت
(1999: 358-359

 .)Gery,متناسب با دستهبندی المونت در احوص زمانمندی سیبزایی
2

مرگ ،دو نظریۀ اصلی در رد دیدگاه اپیکور وهود دارد :نظریۀ «انثیکنندۀ امیال» و نظریرۀ
«محرومیت»

1

.

 .1 .0مرگ بهمثابۀ خنثیکنندۀ امیال

در این دیدگاه به سیبهای مرگ پیش از وقوع ن و در زمان حیات فرد تأکید میشود .برر
این اساس امری میتواند برای ما سیب یا بدبختی تلقی شود که انثی (باطل)کننردۀ امیرال
ما باشد .برنارد ویلیامز 1از طرفداران نظریۀ «انثیکننده امیال» معتقد اسرت مررگ از طریرق
ممانعت از رسیدن ما به امیال و اواستههایمان برای ما محرداقی از شرر و زیران محسروب
میشود .از نظر او ،ما دو دسته امیال داریرم؛ امیرال مشرروط و امیرال نامشرروط .دسرتۀ اول
امیالی است که تحقق نها مشروط به زنده بودن ما در زمان تحقق نهاسرت؛ ازایرنرو اگرر
تحور کنیم که در ن زمان زنده نیستیم ،این امیال انثی (باطل) و نسبت به نها بریتفراوت
میشویم .اما امیال نامشروط ،تحت تأثیر عملکرد یا موهودیت ما نیستند .برای مثال تمایرل
ما مبنی بر اینکه ماه به دور زمین گردش کنرد ،هریچ اثرری برر نحروۀ انجرام چنرین عملری
نمیگذارد

(2002: 33-35

 .)Li,صورتبندی قیاسی دیدگاه ویلیامز در زمینۀ مررگ برهمثابرۀ

«انثیکنندۀ امیال» به شرح ذیل است:
 .2بعضی امور سیب هستند ،اگر امیال ما را انثی سازند.
 .1مرگ امیال مشروط ما را انثی (باطل) میسازد.
 .1بنابراین مرگ برای ما سیب و بدبختی است (.)Li, 2002: 35
فینبرگ و پیچر 4از دیگر طرفداران این دیدگاه ،معتقدند زندگی فرد زنده ،حتی پریش از
1. the desire-thwarting theory
2. the deprivation theory
3. Bernard WilLiams
4 .George Pitcher
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مرگش بهواسطۀ ن زیان میبیند .از نظر نها سیبهای ناشی از مرگ فقط مرتبط با لحظرۀ
مرگ نیست ،زیرا در ن لحظه وهود فرد پایران مرییابرد .سریبهرا از لحظرهای کره فررد
درمییابد که عالیقش بهواسطۀ مرگ شکست میاورند ،شروع میشرود .در واقرع صِررف
گاهی شخص از مرگ اویش ،حتی با وهود بیاطالعی از زمان ن ،انگیزهها و عالیرق او
را بهسوی شکست سوق میدهند

)1998: 202

 .)Lamont,از نظر فینبررگ دو زیران متوهره

فردی است که هدف شلیک گلوله قرار گرفته است .2 :گراهی از اینکره او در اثرر شردت
هراحات بهزودی میمیرد؛  .1ارود واقعرۀ مررگ .و حتری در یرک بیرنش تقدیرگرایانره و
هبرمحورانه ،فرد بهواسطۀ اعتقاد به حتمی بودن مرگش ،ممکن است از زیان اول عالوهبرر
تحمل درد ،بیشتر سیب ببیند) .)Lamont, 1998: 203اگرچه فینبرگ معتقد است کره مررگ
سبب انثی شدن امیالمان میشود ،بر این باور است که لزوماً همیشه عدم تحقق ترهیحات
ما ،نوعی زیان نخواهد بود؛ زیرا ممکرن اسرت ارزش داوری مرا در تشرخیص امرر مرره
نادرست باشد .در این احوص فینبرگ به تمایز میان تحقق یک ترهی و رضایتمندی از
ن اشاره میکند .از نظر او یک ترهی  ،زمانی رضایتبخش اواهد بود که شخص نسربت
به انجام نچه بدان تمایل دارد ،باور یابد .همچنین تحقرق یرک تررهی  ،حقیقتری عینری و
قضاوتپذیر است ،درحالیکه ابراز رضایتمندی امری ذهنی و شخحی اسرت .بنرابراین از
نظر فینبرگ اگرچه همۀ ما اواهان نیم که در کنار انجام اواسرتههایمران ،نسربت بره نهرا
راضی نیز باشیم ،در احوص موضوعات هدی همچون مررگ ،نچره از اهمیرت بیشرتری
براوردار است ،انجام پذیرفتن نهاست و نه رضایتمندی ما از نها .برای مثال تررس فررد
در احوص واکسینه شدن در برابر ویروس اطرناکی که هران او را تهدیرد مریکنرد و در
نتیجه اهتناب از ن ،نوعی تمایل سیبزا و زیانبخرش اسرت
;38-41

(Li, Gery, 1999: 361-362

 .)2002:ازاینرو عدم تحقق ترهیحات ما لزوماً سیبزننده نیست .هک لری 2نیرز

معتقد است با توهه به دیدگاه فینبرگ و روزنبام 1در احروص وهرود امیرال زیرانبخرش،
1. JackLi
2. Stephen E. Rosenbaum
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اگرچه نمیتوان از صدقِ برهان قیاسی مرگ بهعنوان «انثیکنندۀ امیال» بهنحرو کلری دفراع
کرد ،بدانمعنا نیست که این برهان بهنحو هزئی نیز صادق نباشد

(2002: 42

 .)Li,با قبرول

فرض اپیکور در احوص معدوم شدن انسانها بهواسطۀ مرگ ،با تفکیک دو مفهوم مُرردن

2

و مرگ 1میتوان زیانبخشی مُردن را اثبات کرد .به هر حال مردن بخش پایانی زندگی فررد
است که برای او تجربهپذیر است و میتواند مشتمل بر درد و رنجی باشرد کره همگران از
تجربۀ ن ناارسندند .ولی مرگ -مفهوم موردنظر اپیکور -توق

دائمری و برگشرتناپرذیر

وهود فرد بوده و بخشی از زندگی او نیست .در این حالت بیتردید فرایند مردن مریتوانرد
برای فرد زیانبخش باشد و سبب انثی شدن امیال و بر باد رفرتن رزوهرای او شرود ،امرا
اپیکور در استدالل اود به وهود چنرین تفکیکری قائرل نبرود

(2002: 13-15

 .)Li,برهنظرر

میرسد فرایند مردن مادامی که به برایند ن یعنی مرگ منجر نشرود ،بررای انسرانهرا قابرل
تحمل است و اگرچه ممکن است سبب تعدیل امیال نها شود ،سربب انثری شردن امیرال
نمیشود  .اما فارغ از توهه به چنین تفکیکی ،پذیرش دیردگاه اپیکرور در احروص مررگ
بهمثابۀ «پیوستن به عدم» و فقردان ادراک ناشری از ن ،در تقابرل برا میرل قروی هریرک از
انسانها به بقا و هاودانگی است .ازاینرو دیدگاه او میتواند سیبزایی و ترس از مرگ را
تشدید کرده و امیال کنونی ما را انثی یا دستکم تعدیل کند.
 .2 .0مرگ بهمثابۀ ناکامی و محرومیت

توماس ناگل در مسئلۀ سیبزایی مرگ معتقد است شرپنداری مررگ و تررس ناشری از ن
بهسبب ویژگیهای ایجابی ن نیست ،بلکه بهعلت محرومیتها و عردم تحقرق ترهیحراتی
است که بهدنبال راداد مرگ دامنگیرر افرراد مریشرود .ازایرنرو تررس از مررگ برهسربب
مطلوبیت چیزی-زندگی -است که بهواسطۀ مرگ از دست مریرود .نظریرۀ محرومیرت در
احوص زیان مرگ بدینصورت است که مرگ برای فردی که میمیرد ،زیان است ،زیرا او

1. dying
2. death
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را از برای ایرات محروم میسازد؛ ایراتی که اگر او نمیمرد ،میتوانسرت از لرذت نهرا
بهرهمند شود

(43-44

 .)Li, 2002:اما بر مبنای نظریۀ محرومیت ،اگرچه تحقرق ترهیحرات

در زندگی مهم است ،گاهی برای از این ترهیحات مربوط به واقعهای پس از مرگ ماست.
برای مثال هریک از ما ترهی میدهیم پس از مرگ افراد ااصری دربرارۀ مرا تحرور بردی
نداشته باشند .اگرچه ممکن است پس از مرگ ،هرگز درکی از تحور دیگران دربرارۀ ارود
نداشته باشیم .اما به هر حال تحور بر ورده نشدن چنین ترهیحی ،وضعیت نااوشایندی را
در زمان حیات ما رقم میزند؛ بنابراین حتی اگر در نتیجۀ این کار سیب دیگرری همچرون
انثی شدن امیالمان نبینیم ،باز هم عدم تحقق چنین ترهیحی نوعی سیب اواهد بود.
مثال دیگر ناگل در این زمینه این است که بسیاری از مردم دوست ندارند همسرشان روابرط
اارا از چارچوب رابطۀ زناشویی داشته باشد .نها زندگی تکهمسری را تررهی مریدهنرد و
وضعیت بدتر زمانی است که نتوانند این حقیقرت را در احروص همسرشران دریابنرد .دیردگاه
عادی در این زمینه این است که صِرف هستوهوی افراد در احوص ایانت ،حال نها را برد
اواهد کرد ،زیرا این مسئله برای ایانت شده ،امری نامطلوب و نامرهق است .اگرچه کشر

و

اثبات ایانت ،حال نها را بدتر هم اواهد کرد ) )Lamont, 1998: 205-206در مثال مذکور فرارغ
از اثبات ایانت ،حتی تحور عدم تحقق ترهی فرد نیز نوعی سریب تلقری مریشرود .در واقرع
ناگل میاواهد بگوید ریشۀ بسیاری از اموری که از دید ما سیبزننده اسرت ،در عردم تررهی
ما نسبت به ن امور و نه در تحقق بالفعل نها ،ریشه دارد ) .)Lamont, 1998: 206در اینجا ناگرل
تالش دارد تا اثبات کند که حتی با پذیرفتن فرض اپیکور مبنی برر عردم حیرات پرس از مررگ،
توأمان میتوان بر محرومیتهای بالقوه که صِرف تحرور تحقرق نهرا پرس از مررگ ،بررای مرا
محداقی از زیان است ،نیز تأکید کرد ،زیرا درحالیکه همگان عدم تحقق ترهی را سیب تلقری
میکنند ،اما اپیکور منکر وقوع چنین سیبی برهواسرطۀ رارداد مررگ اسرت .انسرانهرا تررهی
میدهند هاودانه بمانند و از نجا که مرگ بهعنوان واقعیتی محتوم و نه صرفاً یک تحرور ،مرانعی
برای تحقق چنین ترهیحی است ،ازاینرو براالف دیدگاه اپیکور ،مرگ نروعی زیران و سریب
است که سبب محرومیت فرد از ایرات احتمالی ینده میشود.
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فِرِد فلدمن نیز معتقد است که ویژگی زمانی سیب مرگ ،مرتبط با اعتقاد به ههانهرای
ممکنی است که او برای توهیه مسئلۀ شرِ مرگ به نها متوسل میشرود .برهعبرارتی میرزان
زیان فرد مرده در مقایسه با نزدیکتررین ههران ممکنری کره او در ن نمررده اسرت ،قابرل
ارزیابی است .فلدمن با ترسیم یک حالت فرضی معتقد به زیرانبخشری مررگ اسرت :اگرر
لیندسی یک داتر باشد و ( )Dوضعیت مرگ او در  3دسامبر  ،2183حال سؤال این اسرت
که دقیقاً چه زمانی ( )Dبرای لیندسی بد است؟ مرن شرر برودن مررگ را ایرنگونره تحرور
میکنم :وقتی من وضعیت ( )Dرا بد میدانم ،منظورم این است که ارزشمندی نزدیکتررین
ههانی که ( )Dدر ن اتفاق میافتد ،از ارزشمندی وضعیت نزدیکترین ههران ممکنری کره
()Dدر ن اتفاق نمیافتد ،کمتر است .این مقایسه فارغ از وهود داشرتن یرا وهرود نداشرتن
لیندسی ،نتیجهای همیشگی و ثابت دارد .بهعبارتی اگرر اردایی وهرود داشرته باشرد و بره
القت ههان فکر کند ،بازهم وضعیت ( )Dبه شکل پیشینی برای لیندسی بد اواهد بود .از
نظر فلدمن تحلیل زمانی زیان ،میتواند به همۀ حوزههای دیگر تعمیم یابد .در تحلیلی عرام
معنای بد بودن راداد ( )Eبرای شخص ( )Pاین است که ارزشمندی نزدیکتررین ههرانی
که واقعۀ ( )Eدر ن اتفاق میافتد ،از ارزشمندی نزدیکترین ههرانی کره ( )Eدر ن اتفراق
نمیافتد ،کمتر باشد .فلدمن توهه ما را به سؤالی در این زمینه هلرب مریکنرد :چره زمرانی
توفان به دراتان هلوی باغبانی به نام هین سیب میرساند؟ برا فررض مقایسرۀ دو ههران
ممکن که در یکی توفان اتفاق میافتد و در دیگری نه ،فلدمن زیرانبخرش برودن توفران و
بدی ن را اثبات میکند .بهنظر میرسد بنابر دیدگاه او ،از زمانیکه فرد از مقایسۀ دو ههران
مذکور به نامطلوب (شر) بودن امری پی میبرد ،ن امر را نوعی سیب و زیان تلقی میکنرد
و این مسئله فارغ از تحقق بالفعل ن سیب است .در احروص مسرئلۀ مررگ نیرز فلردمن
معتقد است از طریق قیاس دو ههان واهد و فاقد مرگ میتوان بره سریب و زیرانبخشری
همیشگی مرگ پی برد .اما هولیان المونت ضمن پرذیرش اصرل نظریرۀ محرومیرت معتقرد
است راهحل فلدمن اشرکال دارد؛ از نظرر او طررح فلردمن در «تعیرینِ زمران» وقروع زیران
نمونههایی چون سردرد نااواسته ،توفان و مرگ زودرس و ...نراتوان اسرت .طررح فلردمن
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فقط تعیینکنندۀ امور نامطلوبی (شروری) است که فررد از وقروع نهرا در ههران نااشرنود
است .راه حل او نگاه که به برای زیانهای روزمره تعمیم یابد ،گاهی نتیجهای نقیضِ اود
را در براواهد داشت .برای مثال یا هِین در باغِ هلرویش ،از توفران تگررگ سریب دیرده
است؟ یا میتوانیم به صِرف مقایسه وضعیت واقعی او با وضعیت مشابه او در نزدیکترین
ههان ممکن که در ن توفان تگرگ اتفاق نمیافتد ،زمان و میزان سریب او را درک کنریم؟
بی گمان نه .اگر دراتان هلو فاقد میوه باشند یا اگر مبلغ اسارتی که هین از بیمه دریافرت
میدارد ،از قیمت میوهها در فروشگاه بیشتر باشد ،در این صرورت هرین از توفران متضررر
نشده است .همچنرین از نظرر المونرت ،نروزادی ترازه متولدشرده برا نقرصهرای شردید و
هبرانناپذیر-که سبب رنجی عظیم برای او اواهرد شرد -بریشرک برا مرگری زودهنگرام
صدمهای نمیبیند؛ زیرا چنین مرگی اصالً زیان محسوب نمیشود .همچنین در دادگاههرا از
زمان وقوع یک راداد ،قبل و بعدِ ن سؤال میشود؛ اما اینکه بگوییم عواقب نامطلوب یک
اتفاق به چه میزان سیبزاست ،موضوعی نیست که هیچ دادگاهی در پی تعیین ن باشد .با
توهه به موارد مذکور ،شکار اسرت کره راهحرل فلردمن همیشرگی و تعمریمپرذیر نیسرت
)1998: 200

 .)Lamont,بهطور معمول در احوص بسیاری پدیدهها ،پاسرخ بره پرسرش از

زمان وقوع سیب ،بسیار بااهمیت است؛ اما در احوص مسئلۀ مرگ این موضوع بهسادگی
قابل تعیین نیست .البته این ابهام به لحاظ زمانی ،ویژگی تمامی انواع محرومیرت اسرت کره
برای معمای اپیکور در احوص مرگ نیز وهود دارد

(.)Gery, 1999: 359

توماس ناگل بر مبنای نظریۀ محرومیت در نقد دیدگاه اپیکور معتقد اسرت مررگ بررای
فرد مرده بد است ،زیرا سبب میشود او از ایرات کمتری در نسبت با نچره مریتوانسرت
نها را به طریق دیگری داشته باشد ،بهرهمند شود .برای مثال بودنِ فرد در حالت کُما ،حتری
اگر مستلزم تجربیات بد یا نبود او نباشد ،بد است؛ زیررا سربب مریشرود فررد از بسریاری
ایرات محروم باشد

(1998: 18

 .)kamm,بنابر نظر ناگل برای فهم زیانمنردی مررگ ،نیراز

نیست تا حتماً تجربۀ مرگی اتفاق افتد تا ما را از ایرات زندگی محروم کند .حتی نیازی به
حضور ما -شبیه حضور فرد در کُما -نیست تا رنج و شر مرگ را درک کنیم ،زیرا حتی اگر
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ما بهواسطۀ مرگ در وضعیت بدتری نسبت به زندگی قرار نگیرریم ،براز هرم تحرور اینکره
مرگ ما را از ایرات احتمالی ینده محروم اواهد ساات ،برای ما محداقی از رنج و زیان
اواهد بود .دو گونه مقایسه با توهه به دیدگاه ناگل قابل استنباط است :اولری قیراس میران
طول عمر واقعی و ممکن و دیگری قیاس میاندوره پرس از مررگ فررد کره مسرتلزم عردم
وهود اوست و دورهای با ایرات زندگی بیشرتر کره مریتوانرد هرایگزین دورۀ اول شرود.
بنابراین براالف دیدگاه فلدمن ،از نظر ناگل مرگ یک شر ذاتی و فرینفسره شربیه بره درد
نیست؛ مرگ یک شرر نسربی اسرت کره مرانع دسرتیابی فررد بره ایررات بیشرتر مریشرود
(19

 .)kamm,1998:اعتقاد او در احوص نسبی بودن شرِ مرگ ناشی از ایرن اسرت کره او

مرگ را فینفسه امری نامطلوب نمیداند ،اما البته بهسبب تبعرات ناشری از مررگ -محرروم
کردن فرد از ایرات احتمالی ینرده -ن را نرامطلوب قلمرداد مریکنرد .یکری از ایررادات
احتمالی دیدگاه ناگل این است که زیانبخشی مرگ به معنای محروم شدن فررد از ایررات
بیشتر ،زمانی قابل اثبات است که مطمئن باشیم فرد پس از مرگ در وضع بدتری نسبت بره
نچه در گذشته بود ،قرار میگیرد .اما بیاطالعی از وقایع پس از مرگ امکران مقایسره را از
میان بر اواهد داشت .اما از نظر ناگل بهمنظور مقایسۀ مرگ و زندگی نیازی بره گراهی از
وضعیت پس از مرگ نیست ،زیرا بهسادگی میتوان دریافت که زندگی برا عمرری طروالنی
بهتر از زندگی با عمری کوتاه است ،زیرا میتوانیم براساس قیاس حاالت محتملِ مثبرت در
زندگی دریابیم که اگر فرد موردنظر نمیمرد ،امکان دستیابی به ایرات بیشرتری در زنردگی
او وهود داشت ( .)kamm,1998: 19دیدگاه ناگل مبنی بر اینکه در قیاس با حاالت مختلر
زندگی و مرگ و ایرات و شرور احتمالی نها ممکن اسرت مررگ زیرانبخرش باشرد ،بره
«زیانهای تجربهنشده» اشاره دارد .در این دیدگاه بدی مرگ لزوماً به معنای تجربه کردن ن
نیست؛ قرار نیست ما بدی امری را حتماً تجربه یا درک کرده ،سپس عواقب بد ن را اححا
کنیم .با اتخاذ ههانبینی غیردینی همچون دیدگاه اپیکور ،هریک از ما قرادریم در احروص
مرگ ،با مشاهدۀ مرگ دیگر انسانها و از دست رفرتن دسرتاوردهای مرادی و حتری بعضراً
معنوی همچون ادشهدار شدن شهرت و بروی نها و عدمِ امکان بهررهمنردی ن افرراد از
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ایرات احتمالی ینده ،صحت نظریۀ محرومیت ناشی از مرگ را تأیید کنیم .از نظرر ناگرل،
حتی با پذیرفتن فرض اپیکور مبنی بر فقدان فرد پرس از مررگ ،صررفِ تحرور زیرانهرا و
محرومیتهای احتمالی مذکور در زمان حیرات مرا ،محرداقی از سریب و زیران محسروب
میشود  .نقطۀ قوت دیدگاه ناگل در مقایسه با دیدگاه اپیکور این است که مفروضات ناگرل
همچنانکه بیان شد ،با برای مشاهدات عینی در احروص زیرانمنردی مررگ قابرل تأییرد
است ،اما فرض اپیکور مبنی بر عدم حیات پس از مرگ و فقدان ادراک ناشی از ن ،مبتنری
بر هیچ شاهد و سند تأییدکنندهای نیست.
برای ممکن است در نقد دیدگاه ناگل ادعا کنند که زیانهای تجربهنشرده برد هسرتند،
فقط به این دلیل که کش

نها بد است؛ اما اگر فرد -بهواسطۀ عدم پرس از مررگ -هرگرز

متوهه نها نشود ،نها نمیتوانند به او سیب بزنند .بهنظر میرسد این نقد به دو نکته توهه
نکرده است :اوالً با توهه به نظریۀ محرومیت ممکن است بدی و دردناکی گاهی از امرری،
مستقل از بدی راداد ن امر باشد و ثانیاً اگر شخص باور داشته باشد که صرف گراهی از
نچه برای او اتفاق میافتد یک ایر ذاتی (فینفسه) است .در ن صورت واقعاً امکان فهرم،
یک مزیت محسوب میشود .برای مثال گاهی فرد از فریباوردگیاش معنایش این است
که حداقل یک احمق به تمام معنا نیست .ازاینرو راهحل ناگل توأمان بر زیانها و ایررات
تجربهنشدۀ پس از مرگ تأکید دارد ( .)kamm, 1998: 20به هر حال مشرکل اصرلی اپیکرور
ناتوانی در تبیین عقالنی عملکردها و اموری است که برای انسانها ارزشرمند اسرت .بررای
مثال تعداد زیادی از مردم ترهی میدهند که پس از مرگ ،فرزندان و نوههایشران بره حرد
کفایت در رفاه باشند .اگر تحقق اولویتها پس از مرردن ،بریارزش و غیررممکن مریبرود،
تالشهایی که بسیاری از افراد برای فرزندان و نوههای اود انجام میدهنرد ،ناموهره برود.
ازاینرو گفتن اینکه مردم این قبیل امور را برای بر ورده کردن ترهیحی که هماکنون دارنرد
انجام میدهند و نه برای ینده ،غیرقابل قبول اسرت .بنرابراین مررگ ،برهاحروص از نروع
ناگهانی ن در عدم تحقق چنین ترهیحاتی مؤثر اسرت و بررای فررد برهمثابرۀ نروعی زیران
محسوب میشود .اگرچه پس از مرگ -با فرض عدم وهود -افرراد بریشرک نمریتواننرد
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بدانند که ترهی

نها بر ورده شده است یا نه ،اما این مسئله تغییری در اصل واقعیت مررگ

و تبعات زیانبار ن ایجاد نمیکند .همچنین مرگ میتوانرد نسربت بره بازمانردگان شرخص
متوفی بهسبب عدم تحقق ترهیحات او ،زیان محسوب

شود).)Lamont, 1998: 206-207

به نظر عدم موفقیت راهحل اپیکور ناشی از این است که اوالً از نظر او ریشۀ ترس از مررگ،
میل انسانها به هاودانگی است .او برای حل چالش میان تررس از مررگ و میرل انسرانهرا بره
هاودانگی تالش دارد تا با حذف این میل ،مرگ را به واقعیتی نری تقلیرل دهرد کره پرس از ن
انسانها به عدمی محض پیوسته و بالتبع فاقد هرگونه ادراکری اواهنرد برود .امرا نگاشرتن یرک
سناریو در تبیین واقعیت مرگ و ترس ناشی از ن ،زمانی ثمربخش است که واقعیرت را نطرور
که هست و نه نطور که میاواهیم ،نشان دهد .دعوت از انسانها برای دست برداشتن از میرل
به هاودانگی و سخن از اینکه پس از مرگ ،شخص دیگر وهودی نخواهد داشت ترا ادراکری از
وقایع احتماالً دردناک پس از ن داشته باشد ،همگی مفروضاتی اثبراتناشرده اسرت .راهحرل او
زمانی ثمربخش اواهد بود که بتوان پوچی و فاقد مابهازا بودن میل به هراودانگی و برالتبع عردم
حیات پس از مرگ را اثبات کند .اما بهنظر میرسد وهود میلی قدرتمند به هراودانگی در حراد
انسانها مؤیدی بر احتمال قویتری از وهود مابهازایی برای ن است؛ ثانیاً امیال انسانهرا صررفاً
مفروضاتی معرفتی نیستند که بتوان با اصالح و کنار گذاشتن نها از اقتضائات نها اهتنراب کررد؛
ثالثاً تجربۀ مرگ یک تجربۀ وهودی واقعی است که تنها از طریرق علرم حضروری مریتروان از
واقعیت پس از ن ،پرده برداشت و نمیتوان ن را یک تجربۀ ادراکری صررف تلقری کررد و برا
مفروض گرفتن یک فرضیۀ اثبات ناشده (عدم حیات پس از مرگ) واقعیت مرگ و ترس ناشری
از ن را نادیده گرفت .اساساً رازپنداری برای فیلسوفان اگزیستانسیالیست در احروص مررگ،
ناشی از همین احیحۀ وهودی و حضوری تجربرۀ مررگ اسرت و بره همرین سربب مررگ را
شخحیترین گاهی بشر ،توصی

میکردهاند .بنابراین راهحل اپیکور بهسبب تقابرل برا میرل بره

هاودانگی و فرض پیوستن انسانها به عدمی محض پرس از مررگ ،نرهتنهرا از وحشرت مررگ
نمیکاهد ،بلکه بر ن میافزاید؛ رابعاً راهحل اپیکور مبنی بر اینکه «مررگ نبایرد بررای فررد زنرده
ترسناک باشد» ،ناشی از بیتوههی او به ذات مفهومِ ترس اسرت ،زیررا برهطرور معمرول تررس
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انسانها از راداد موضوعی در ینده است که اگرچه هنوز اتفاق نیفتاده است ،میتوان تحقرق ن
را تحور کرد .از نجا که همیشه متعلقِ ترس ،در ینده امکان تحقق دارد و ترس امرری معرفتری
و مربوط به ینده است ،ازاینرو عدم قطعیت امور ینرده ،احتمرال تحقرق سرناریوهرای رقیرب
دیدگاه اپیکور را از بین نمیبرد .ناشنااتنی برودن حیرات پرس از مررگ ،امکران مقایسرۀ ن برا
زندگی دنیایی را ناممکن سااته و ترس از مرگ را دامن زده است و مرادامی کره امکران تحقرق
سناریوهای بدیل وهود داشته باشد ،ترس از مرگ موضوعیت دارد .بنرابراین برا فررض صرحت
راهحل اپیکور ،نمیتوان با قطعیت از تحقق ن دفاع کرد .یکی از ن راهحلهرای بردیل ،دیردگاه
سقراط در احوص مرگ و نهراسیدن از ن است.
 .8دیدگاه سقراط در خصوص بیزیانی مرگ
اردمندی فروتنانۀ سقراط در نجایی که اردمندی اود را ناشی از گاهی بره ههرل ارود
عنوان میکند ،زمینهای را برای طرح دیدگاههرای او در احروص مررگ در انتهرای رسرالۀ
دفاعیه 2فراهم میسازد .در اولین عبارات در هلسۀ محاکمه سقراط میگوید:
«هیچکس نمیداند که ممکن است مرگ برزرگتررین موهبرت بررای دمری باشرد؛
درحالیکه انسانها از ن میترسند و ن را بزرگترین شر میدانند .گناهکارانهتررین
ههل این است که شخص ،اود را نسبت به ن چیزی که اطالعی از ن ندارد ،دانا
بداند .ترس از مرگ هز این نیست که دمی اود را دانا پندارد ،بی نکه دانا باشرد؛
هیچکس نمیداند که مرگ چیست؛ و ازاینرو نمیتواند ادعا کند کره مررگ امرری
وحشتناک است .مردم چنان از مرگ واهمه دارنرد و از ن مریگریزنرد کره گرویی
بۀقین میدانند که مرگ بزرگ ترین بالهاست .تنها کسری از مررگ مریهراسرد کره
درحالیکه نسبت به مرگ دانا نیست ،اود را نسبت به ن دانا بپندارد؛ این در حالی
است که من از چیزی که نشناسم و ندانم که برای دمی سودمند است یا زیران ور،
اوفی به دل راه نمیدهم .من تنها از چیزی میترسم که بهراسرتی بردانم زیران ور
است)Brickhouse & Smith, 2004: 252; Ap.29a5-b6( ».
1. Apology
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از نظر سقراط ترس از مرگ ناشی از تحرور موهروم انسرانهرا از واقعیرت زیران ور و
دهشتناک مرگ است و گاهی از این ههل ترس از مررگ را از برین اواهرد بررد .سرقراط
برای کاهش ترس انسانها در هر امری ،نها را دعوت میکند تا از چیرزی بترسرند کره بره
زیان وری ن یقین داشته باشند .از طرفی او بر این باور بود که اگر فعالیرتهرایش کره بره
حکم اعدام او منجر شده بود ،کارهای بدی میبود ،بیشک نشانهای الهری او را نسربت بره
این واقعیت هشدار میداد .اما چون اینطور نشد ،پس کارهایی کره او انجرام داد و مرانع از
دریافت حکم اعدام او نشد ،نباید کارهای بدی قلمداد شوند .بر این اساس ،نرهتنهرا مررگ
فینفسه چیزِ بدی نیست ،بلکه حتی میتواند اوب هم باشد

(Bradley & Feldman, 2012:

) .147اگرچه بد نپنداشرتنِ مررگ و نهراسریدن از ن ،بررای شرخص سرقراط دارای دلیلری
شخحی نیز بوده است ،اما سقراط در این زمینه استداللی مسرتقل دارد .سرقراط در دفاعیره
میگوید مرگ یا نابودی و فقدان است که در ایرن صرورت دیگرر هریچ احساسری وهرود
نخواهد داشت یا انتقال روح است به ههانی دیگر .در حالرت اول ،همچرون اروابی فاقرد
رؤیاست که شفته نشود و نعمتی اسرت برس برزرگ .در صرورت دوم ،برا داوران اردا و
نیمه ادا روبهرو میشود و با نها همنشین (افالطون2182،؛ پولوژی .)42 ،از نظرر سریبس
ترس از مرگ ریشه در اواست انسانها برای هاودانگی دارد .ازاینرو سقراط معتقد اسرت
اگر بتوان اثبات کرد که ماهیت ارواح انسانی همچون ماهیت ادایان فناناپذیر است ،در این
صورت ترس از مرگ دیگر وهرود نخواهرد داشرت ( .)Ahrensdorf, 1995: 91سرقراط در
راهحل دوم اود در تأیید نظرر سریبس معتقرد اسرت اعتقراد بره هراودانگی ارواح انسرانی
میتواند مرگ را بهنوعی هابههایی مکانی تبدیل کرده و زیانمندی ناشی از ن را نفی کند.
از نظر او این هابههایی مکانی میتواند همچون اوابی فاقرد رؤیرا تجربرهناشردنی باشرد؛
ازاینرو نهتنها نااوشایند نیست ،بلکه امیدواری فراوانی وهود دارد که مرگ امری اوب و
مطلوب باشد ،زیرا مرگ تنها یکی از این دو حالت است (.(Glover, 1990: 31
 .1 .8مرگ بهمثابۀ خوابی فاقد رؤیا

نظر سقراط در احوص بیزیانی و نهراسیدن از مرگ با این ادعا شروع میشود کره مررگ
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«فقدان ادراک هر چیزی» است .او این مسئله را با اوابیردنی فاقرد هرگونره رؤیرا مقایسره
میکند :اگر مرگ فقدان هرگونه ادراکی باشد ،در این حالرت مررگ مریتوانرد یرک مزیرت
بزرگ باشد ،زیرا من فکر میکنم اگر کسی مجبور بود شبی را انتخاب کند که در ن اوابی
فاقد رؤیا را تجربه میکرد .در این صورت اگر ن شرب را در کنرار بسریاری از شربهرا و
روزهای دیگر ن فرد قرار دهید ،اواهید دید ن شب بسیار لذتبخشتر از بسریاری از ن
روزها و شبها اواهد بود ) .(Bradley & Feldman, 2012: 147; Glover, 1990: 31از نظر
سقراط فقدان ادراک ،در قیاس با ادراک در اوابی تروأم برا کابوسری وحشرتناک مریتوانرد
اوب تلقی شود .اما اگر مرگ را به فقدان هرگونه ادراک تعبیر کنیم ،در این صورت وهره
قابل قیاس مرگ و زندگی که لذتبخشی یا عدم ن است ،از دسرت مریرود و نمریتروان
هرگونه لذتبخشی یا مخال

ن را برای مرگ متحور برود .همچنرانکره لرذتبخشری در

اوابی فاقد رویا موضوعیت ندارد .ازاینرو در اینجا اوب بودن نه به معنای لرذتبخشری،
بلکه به معنای فقدان اَلَم و بیزیانی است.
سقراط از هیأت منحفه میاواهد تا میان اوابی بدون رؤیرا و اروابی کره در ن رؤیرا
میبینند و گاهی حتی کابوس ،مقایسه کنند .او حتی میاواهرد ترا نهرا میران دورۀ زمرانی
محدودی که در نهایت از اواب برمیایزند و یک دوره بیانتهایی از نا گاهی ،کره امکران
برگشت گاهی وهود ندارد ،مقایسه کنند .از نظر سقراط تمام ابدیت چیرزی بریش از یرک
شب نخواهد بود .یک بیمار که سالهای زیادی در حالت کما قرار دارد ،ممکن است مدت
کمایش را فقط یک شب توصی

کند .اما به هر حال مواههه با حالت کمرای طروالنی کره

احتمال احیا در ن وهود دارد ،نسبت به زمانیکره قررار اسرت شرخص بررای همیشره در
اواب باشد ،کمتر ترسناک بهنظر مریرسرد) . (Bradley & Feldman, 2012: 148از نظرر او
اگر مرگ را معادل اوابی فاقد رؤیا و البتره ابردی بردانیم ،ایرن مسرئله از ترسرناکی مررگ
نخواهد کاست .چون در این صورت چنین اوابی معادل پیوستن به عدمی محرض اواهرد
بود .اما اگر پیشفرض ما این باشد که این اواب باألاره پایان میپذیرد و رستاایزی پرس
از مرگ اتفاق اواهد افتاد و مرگ تنها نوعی هابههایی مکانی نفس است ،در این صرورت
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معادل دانستن مرگ با اوابی فاقد رؤیا ،شاید بتواند راهحلی مناسب برای غلبه برر تررس از
واقعۀ مرگ باشد .اگرر تررس را امرری فاقرد مابرهازا ،روانشناسرانه 2و در نتیجره اشرتباهی
معرفتشناسانه 1بدانیم ،در این صورت مشابه دانستن مرگ به اواب ،در غلبه بر این اشتباه
معرفتی و اصالح تحور ما از مرگ کارا اواهد بود.
بهنظر میرسد اِشکال دیدگاه سقراط این است که تحور کرده که ترس از مررگ ،ناشری
از واقعۀ مرگ و نه وقایع پس از ن است .در اوابی فاقد رؤیرا ،مرا درکری از وهرود هریچ
چیزی از همله وهود اود ،در زمان اواب نداریم .ازاینرو ادراک بیزیانی چنرین اروابی
در حین اواب امکانپذیر نیست .وقوف ما به بیزیانی چنین اوابی ،زمانی حاصل اواهرد
شد که از اواب برایزیم .در احوص مرگ نیز وقوف مرا بره بریزیرانی ،زمرانی حاصرل
میشود که از اواب مرگ برایزیم .ازاینرو دیدگاه سقراط ،مانع از ترس نسبت بره زیرانِ
مرگ نیست و ما را رام نخواهد کرد .سقراط میتوانست اینگونه سخن بگوید که ما هنگام
به اواب رفتن نمیدانیم از ن اواب برمیایزیم یرا نره؛ ولری برا ایرن حرال از اوابیردن
نمیترسیم و میاوابیم ،پس در احوص مرگ نیز میبایست چنین باشیم .البته باورپذیری
بیزیانی اوابی فاقد رؤیا ناشی از تجربهپذیری چنین اوابی و بیناالذهانی بودن تحور ن،
در میان انسانهاست .بهعبارتی عدم ترس ما از بیزیانی چنرین اروابی ناشری از تجربیرات
مکرر هریک از ما انسانها در این زمینه است .هریک از ما بهکرات از چنرین اروابهرایی
برااسته ایم ،و ادراک بیزیانی که تنها پرس از برااسرتن از ارواب قابرل ححرول اسرت،
به کرات برای ما اتفاق افتاده است .اما مرگ تفاوت بسیار زیادی با اوابی فاقد رؤیرا دارد و
از قضا ترس انسانها از زیانمنردی مررگ ،ناشری از همرین تفراوتهاسرت .تجربرۀ مررگ
تجربهای منححربهفرد و تکرارناشدنی است .همچنین دلیل ترس انسانها از مرگ ،ههرل و
شک نها به امکان رستاایز یا کیفیت وقایع پس از ن اسرت؛ امرری کره در مرورد ارواب
بهسبب تکرارپذیری و تجربیات فراوان ما ،مایۀ شک و ابهام و ترس نیست.
1. Psychological
2. Epistemological
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 .2 .8مرگ بهمثابۀ جابهجایی مكانی

دیدگاه دیگر سقراط در احوص مرگ ،تلقی او از مرگ بهعنوان «هابههایی مکانی نفرس»
است .بیشک این تعبیر نسبت به معنای نابودی (انقرراض) کمترر ترسرناک اسرت .اسراطیر
یونان مملو از چنین دیدگاهی در احوص مرگ است .البته پریشفررض چنرین دیردگاهی
اثبات پیشینی وهود نفسِ فناناپذیر است .استدالل سقراط در این زمینه سره بخرش دارد.2 :
تبیین تفاوت ماهوی موهودات فانی و فناناپذیر .1 ،شرباهت نفرس بره موهرودات الهری و
فناناپذیر و  .1استدالل سقراط مبنی بر اینکه نفس امری تجزیهناپذیر و غیرهسرمانی اسرت
( .)Ahrensdorf, 1995: 91در همالت ار رسالۀ دفاعیۀ افالطون ،سقراط چنین مریگویرد:
«اکنون لحظۀ مرگ فرا رسیده است ،من میروم ترا بمیررم ،شرما برویرد ترا زنردگی کنیرد.
کدامیک از ما بههای بهتری میرویم؟! هیچکس ،هز ادا ن را نمیداند» .البته این احتمرال
که مرگ هابههایی مکانی است ،امکان وهود مکران دیگرر را تضرمین نمریکنرد .بنرابراین
سقراط به عدم قطعیت وهود مکانی دیگر ،معترف است .اما مفروض دانستن وهود مکرانی
دیگر را ،کاهندۀ ترس از مرگ میداند .بر مبنای دیدگاه سقراط اوالً ما نمیدانیم مرگ بررای
کسی که میمیرد اوب است یا بد؛ ثانیاً در احوص مرگ این ههلری مقحررانه (مرکرب)
است که تحور کنیم ،میدانیم نچه را که نمیدانیم ،زیرا مرا هریچ چیرزی دربرارۀ نچره در
انتظار ماست ،نمیدانیم .بنابراین باور ما نسبت به اوب یا بد بودن مرگ کسری کره مررده،
بهنحو مقحرانهای هاهالنه (ههل مرکب) است؛ ثالثاً برای سرقراط یرک دلیرل شخحری در
احوص اوبی مرگ ،وهود داشت .دلیل او این بود که سروش دلفی هرگز بره او نگفرت
که در کارهایی که به محاکمه ،محکومیت و حکم اعدام وی منجر میشرود ،شررکت نکنرد
) .(Bradley & Feldman, 2012: 149در اینجا دلیل سقراط برای زیانمند نبودن مرگ صررفاً
دلیلی شخحی است و برای کسانی که امکان ارتباط با غیب (سروش دلفی بررای سرقراط)
برای نها میسور نباشد ،قانعکننده نیسرت؛ ر ابعر ًا برا توهره بره دو دیردگاه سرقراط در ایرن
احوص ،مرگ نوعی نسیان و فراموشی یا تغییر مکانی روح از هایی به های دیگرر اسرت
و مابین دو مکان ،مرگ همچون اوابی فاقد رؤیا اتفاق میافتد؛ ازایرنرو مریبایسرت از ن
استقبال کرد.
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بیشک ترس انسانها از مرگ میتوانرد از تبعرات تلقری انسرانهرا از مررگ برهعنروان
نابودکنندۀ میل نها به هاودانگی باشد .اما دیدگاه اپیکرور ناشری از ن اسرت کره او تحرور
کرده که ترس انسان ها تنها از واقعۀ مرگ و نه وقرایع پرس از ن اسرت .درحرالیکره اگرر
انسانها مطمئن شوند که مرگ امری نی و غازی بالفحل بر حیاتی نو اواهد برود ،در ن
صورت میل نها به هاودانگی ارضا میشود و ترس از راداد مرگ کاهش مییابد .ازاینرو
راهحل سقراط مبنی بر اینکه مرگ همچون اوابی فاقد رؤیا و نوعی هابههایی مکانی نفس
است ،نسبت به راهحل اپیکور از توان بیشتری برای غلبه بر وحشت مرگ براوردار است.
 .6نتیجه
اعتقاد به دیدگاه اپیکور تحور زیانمندی مرگ را تشدید میکند؛ زیرا عدم براور بره حیرات
پس از مرگ ،مرگ را بره شرری ذاتری و سرلبکننردۀ تمرامی دسرتاوردهای فررد در طرول
زندگیاش تبدیل اواهد کرد .این تحور از مرگ در زمان حیات انسانهرا ،زنردگی نهرا را
حد می زند و موهبات فقدان انگیزش ،راروت و فقردان هدفمنردی در زنردگی را فرراهم
می ورد .کرانمندی زندگی انسانها با دو عدم پیش و پس از ن ،لذتگرایی اپیکوری را بره
موههترین هدف زیستن تبدیل میکند .در اینجا لذتگرایی نوعی واکنش منفری بره پروچی
حیات پس از مرگ است .براالف دیدگاه اپیکور ،نظریات زیانمندی مررگ -انثریکننردۀ
امیال و محرومیت -در صورت عدم اعتقاد بره حیرات پرس از مررگ ،از تروان بیشرتری در
توهیه زیانمندی مرگ براوردار اواهند بود .در این نوشتار نیز شاهد ن بودیم که تمرکرز
نظریات زیان بر نقد دیدگاه اپیکور قرار داشت .در این نوشتار به طرح دیدگاههرای هولیران
المونرت ،گئررورگ پیتچررر ،برنرارد ویلیررامز و فینبرررگ از طرفررداران نظریرۀ مرررگ بررهمثابررۀ
«انثیکنندۀ امیال» و همچنین معرفی دیدگاههای توماس ناگل و فِررد فلردمن از طرفرداران
نظریۀ مرگ بهمثابۀ «محرومیت» پردااته شد .همچنین انتقاد ما به سقراط به نقایص تشبیهی
بود که او در احوص مرگ بهکار گرفته بود .امرا دیردگاه سرقراط از نجرا کره نرافی میرل
انسانها به هاودانگی نیست و مرگ را نوعی هابههایی نفس و غازی بالفحل برر حیراتی
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نو میداند؛ به همین دلیل از توان بیشتری در غلبه بر تررس از مررگ براروردار بروده و در
تقابل با نظریات ناظر بر زیان است .البته بهسبب ناشنااتنی بودن و عدم یقین انسرانهرا بره
وهود حیات پرس از مررگ ،از میران دو نظریرۀ مرذکور تنهرا انتقادهرای طرفرداران نظریرۀ
«انثیکنندۀ امیال» بهدلیل تأکید بر زیانهای پریش از مررگ متوهره نظریرۀ سرقراط اسرت.
بنابراین با توهه به دیدگاههای این دو متفکر میتوان نتیجهگیری کرد کره هرر نظریرهای در
احوص مرگ و حیات پس از ن ،درصورتیکه مستلزم اعتقراد بره حیرات پرس از مررگ
باشد ،بیشتر میتواند از بیزیانی مرگ دفاع کند .اما باید دانست که با وهرود ترالش ادیران
سمانی و مکاتب فلسفی برای اصالح تحور انسانها از مرگ و رامشبخشی در مواههه با
ن ،بهطور کلی عدم امکان دستیابی انسانها به شنااتی همگانی و بیناالذهرانی نسربت بره
حیات پس از مرگ ،سبب میشود تا مرگ و کیفیت وقرایع پرس از ن ،در همیشرۀ تراریخ
امری مرموز و موضوعی برای ترس و زیانبینی انسانها قلمداد شود .البته تجربیات نزدیک
به مرگ 2برای افراد و شباهتهای فراوان گزارش نها از این واقعره ،مریتوانرد در بهبرود
تحور انسانها از مرگ و حیات پس از ن مفید باشد .ازاینرو ها دارد پژوهشهای تی در
زمینۀ ترس از مرگ ،به این تجربیات و تأثیر نها بر زندگی بذل نظر داشته باشند.

1. Near Death Experience
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