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«رساله در ترس از مرگ»
از ابوعلی مسكويه

پوران زينالي
ترس از مرگ و چگونگي و چرايی آن از جمله مباحث اخالقي 
است كه فالسفه و حكما در دوره های مختلف در آثار خود بدان 

پرداخته اند و داليلی نيز در نابجايی اين ترس ارائه كرده اند.
از جملۀ آثار دورۀ اسالمی در اين خصوص، مي توان به آثار 

زير ــ به ترتيب تقريبی تاريخ تأليف ــ اشاره كرد: 
1. الطّب الّروحاني، اثر حكيم و طبيب نامي محمدبن زكرياي 
رازي (د 320ق)، كه مؤلف در اين اثر فصلي را با عنوان «في 

الخوف من الموت» به اين مبحث اختصاص داده است.1
ناشناخته  مؤلف  چند  اثر  الصفا،  اخوان  عربی  رسائل   .2
كه  آنجا  از  اما  نيست،  روشن  آنها  زندگي  دقيق  تاريخ  كه 
از  ق)   374 (تأليف  المؤانسه  و  االمتاع  در  توحيدی  ابوحيان 
از  پيش  كه  گفت  مي توان  كرده  ياد  آن  احتمالي  نويسندگان 
374ق مي زيسته اند.2 در ميان رسائل بخش طبيعيات اين اثر، 
(رسالۀ  الحياة»  و  حكمة الموت  «فی  عنوان  با  يكی  رساله  دو 
پانزدهم، صص34ـ51) و ديگری با عنوان «فی خاصية اللّذات 
شانزدهم،  (رسالۀ  ماهّيتها»  و  الموت  و  حكمة الحياة  فی  و 
پرداخته  مبحث  اين  به  آنها  در  كه  دارد  وجود  صص52ـ83) 

شده است. 
رسائل  از  ترجمه گونه ای  كه  مجمل الحكمه،  در  نيز   .3
اخوان صفا و از اوايل قرن هفتم است،3 دو رساله يكی با عنوان 
«ماهّيت حكمت موت» (رسالۀ  چهاردهم، صص 229ـ233) و 
ديگری با عنوان «ماهّيت آالم و لّذات» (رسالۀ شانزدهم، صص 

235ـ239) در خصوص اين مبحث وجود دارد. 
4. اثر ديگر تهذيب االخالق (طهارةاألعراق) ابوعلي مسكويه 
رازي (د 421 ق) است. اين اثر هم فصلي دارد با عنوان «عالج 
الخوف من الموت» (كه همين بخش مورد گفتگوي ماست و 

پس از اين بدان خواهيم پرداخت).
(د 707  كاشاني  افضل الدين  جاودان نامۀ  در  همچنين   .5
(نك:  دارد  وجود  مرگ»  بيان  «اندر  عنوان  با  فصلي  نيز  ق) 

مصنفات افضل الدين محمد مرقي كاشاني، ص 317).
در ميان آثاری كه ياد شد از تهذيب االخالق مسكويه نام 
من  الخوف  «عالج  عنوان  با  فصلی  دارای  كه  گفتيم  و  برديم 
الموت» است. اين فصل، در سه ترجمۀ فارسي شناخته شدۀ 
طهارةاألعراق ديده مي شود كه مشخصات آنها به ترتيب تاريخ 

ترجمه بدين قرار است:
1. اخالق ناصري، اثر خواجه نصيرالدين طوسي (597 ـ 672ق) 

كه ترجمه اي نسبتاً آزاد از طهارةاألعراق است.
(1259ـ  زنجاني  ابوطالب  ميرزا  ترجمۀ  سعادت،  كيمياي   .2

1329ق). 
3. اخالق و راه سعادت، ترجمه اي معاصر از طهارةاألعراق به 

قلم بانو نصرت امين (1308ـ 1403 ق).
در  طهارةاألعراق  از  الموت»  من  الخوف  «عالج  بخش 
سده هاي پيشين از متن جدا شده و به صورت رساله اي مستقل 
با نام «دفع الغم عن الموت» به ابن سينا منسوب شده است. از 
اين رساله نسخه هايي مستقل در كتابخانه هاي مختلف موجود 

است (نك: فهرست نسخه هاي مصنفات ابن سينا، ص 276).
(ص276)  سينا  ابن  مصنفات  فهرست  در  مهدوي  يحيی 
به درستي، انتساب رسالۀ «دفع الغم عن الموت» را به ابن سينا 
رد كرده است و آن را به همراه دو رسالۀ ديگر با همين موضوع 
به نامهاي «دفع الغم و الهّم» (همان، ص 275) و «حكمة الموت» 
(همان، ص 272) در بخش «آثار مشكوک» ضبط كرده است. 
او در توصيف رسالۀ «دفع الغم عن الموت» آورده است: «اين 
شيخ الرئيس  به   قديمي  نسبتاً  حتي  بسيار  نسخ  در  كه  رساله 
كتاب  هفتم  مقالۀ  از  است  قسمتي  است  شده  داده  نسبت 

1. ترجمۀ فارسي اين كتاب توسط پرويز اذكائي انجام شده كه در 
اهل  مؤسسۀ  توسط  اسالم،  و  ايران  دانشوران  كارنامه  مجموعۀ 

قلم در سال 1382 به چاپ رسيد.
2. نك: مجمل الكحمه، صص نُه ـ هجده، پيشگفتار (دانش پژوه).

3. نك: مجمل الحكمه، گزارش درباره رسائل و ترجمه های اخوان الصفا 
(ايرج افشار)، صص 2ـ7.
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تهذيب االخالق و تطهيراالعراق ابوعلي مسكويه».
تاريخ  داروشناسان  و  پزشكان  بخش  در  نيز  سزگين  فؤاد 
عن  الغم  دفع  في  «رساله   (473 ص  (ج3،  عربي  نگارشهاي 

الموت» را ذيل آثار ابوعلی مسكويه درج كرده است.
به  منسوب  كه  الموت»  عن  الغم  «دفع  رسالۀ  همين  از 
ابن سينا است، ترجمه اي فارسي در دست است كه متأسفانه 
نسخۀ  نداريم.  آگاهي  وي  زندگي  دورۀ  و  مترجم  نام  از 
منحصربه فرد اين ترجمه با عنوان «رساله در ترس از مرگ»1 در 
حاشيۀ صفحات 131ر ـ132پ نسخۀ 1589 كتابخانۀ كوپرولو 
(تركيه) موجود است. در پايان رساله تاريخ كتابت درج نشده، 
و از آنجا كه مجموعۀ ياد شده در ميانۀ سالهاي 754 تا 756 
ق كتابت شده، كتابت اين بخش نيز مي بايست در همين دوره 
انجام شده باشد، از اين روی، دورۀ زندگي مترجم مي بايست 
پيش از اين دوره باشد. اين نوشته به منظور تصحيح همين 

رساله نگاشته شده است.
(د  گيالنی  احمد  نظام الدين  كه  است  توضيح  به  الزم 
1059ق) نيز رساله ای دارد با عنوان «در بيان حقيقت موت و 
كيفيت خوف از موت». وی رسالۀ منسوب به بوعلی و ترجمۀ 
همين باب اخالق ناصری را ديده و علت نگارش رسالۀ خود 
را چنين بيان كرده كه «چون در بيان معانی و مقصد تأويل 
رسيد  پيوند  ابد  دولت  داعی  اين  فاتر  بخاطر  داشت  تكلفی  و 
كه حقيقت اين را بی شائبه تكلف از روی بيان واقع كه همه 
رساله  اين  دست نويس  تنها  نمايد...».  ادا  كنند  تصديق  كس 
در مجموعه 1142 كتابخانۀ ملك (صص 1پ ـ 13ر) موجود 

است.
ياد  فصِل  متِن  حاوي  دقيقاً  رساله  اين  عربی  نسخه هاي 
شده از تهذيب االخالق هستند و فقط برخي عبارتها كه در آنها 
ابوعلی  مسكويه از خود گفتگو كرده يا به ديگر فصلهاي كتابش 
ارجاع داده، از ميانۀ متن حذف شده است. براي نمونه در ميانۀ 
«سنذكر  بدين قرار:  هست  عبارتي   (178 (ص  تهذيب االخالق 

عالج الحزن في باب المفرد.»
و  برگرفته  تهذيب االخالق  از  را  رساله  اين  كه  كسي  و 
مي توانسته  كه  را  شده  ياد  جملۀ  نموده،  منسوب  ابن سينا  به 
نشانگر ارتباط اين رساله با متن اصلي باشد حذف نموده است، 
چرا كه در متن اصلي بالفاصله بعد از باب «عالج الخوف من 

الموت» بابي با عنوان «عالج الحزن» وجود دارد. 
موارد ديگري از اين دست در متن وجود دارد كه بيانگر 
اين ارتباط است؛ به عنوان نمونه در حاشيۀ «رساله در ترس از 

مرگ» (نسخۀ 1589 كوپرولو، ص 131پ) آمده: «و اين بيان 
گفته  خويش  موضع  در  و  است  محتاج  علوم  و  براهين  بچند 

شدست.» 
و اين عبارت در متن عربي كه آن را از رونويس مندرج در 

همان مجموعۀ 1589 آورده ايم چنين است:
تتقدمه  علوم  الي  فيه)   + (تهذيب:  يحتاج  البيان  هذا  «و 
 + (تهذيب:  مشروح  مبرهن)  هو  و  (تهذيب:  متبين  ذلك  و 
علی االستقصاء) في موضعه... (تهذيب: الخاص به. و من تطلع 
اليه و نشط للوقوف عليه لم يبعد مرامه و من قنع بما ذكرته 
في صدر هذا الكتاب و سكنت نفسه اليه علم أن ذلك الجوهر 
و  خواصه  و  بذاته  المباينه  كل  له  مباين  البدن  لجوهر  مفارق 

الفعاله و آثاره...) 
ص  تهذيب االخالق،  ص287ر؛   ،1589 نسخۀ  (حاشيۀ 

.(174
نمونۀ ديگر: «كه آنرا در مواضع خود برشمرده ايم و اضداد آن 

از خويها ستوده ياد كرده.» (حاشيۀ نسخۀ 1589، ص132ر).
عبارت متن عربي: «... هي الرذايل التي أحصيناها و ذكرنا 
نسخۀ  (حاشيۀ  الفضايل»  من  أضدادها  عرفناک)  (تهذيب: 

1589، ص287پ؛ تهذيب االخالق، ص 176).

شيوۀ تصحيح
از  و  است  منحصربه فرد  ترجمه  اين  نسخۀ  شد،  گفته  چنانكه 
رفع  و  تصحيح  براي  است  ناخوانا  آن  مواضع  برخي  كه  آنجا 
مشكالت متن، آن را با اصل عربي تهذيب االخالق و همچنين 
كرديم.  مقابله  ابن سينا  به  منسوب  جداشدۀ  رسالۀ  نسخۀ  با 

مشخصات اين نسخه بدين قرار است:
1. اصل عربي اين رساله كه در حاشيۀ صفحات 287رـ288ر 
عن  الغم  دفع  في  «رسالة  عنوان  با  كوپرولو  نسخۀ  همان 

الموت ابن سينا» آمده است (با اختصار دفع الغم).
افزون بر متن عربي، ترجمه با سه ترجمۀ تهذيب االخالق 
يعني اخالق ناصري، كيمياي سعادت و اخالق و راه سعادت 
نسخۀ  ترجمۀ  ناخواناي  بخشهاي  يا  افتادگيها  شد.  مقابله 
تكميل  عربي  متن  قياس  به  و  سعادت  كيمياي  از  را  كوپرولو 
كرديم و در درون كروشه [ ] به متن افزوديم. همچنين برخی 
اختالفاِت ديگر ترجمه ها را در پاورقی ذكر كرديم، با اين وجود 
به دليل تك نسخه بودن اين ترجمه با وجود تالشهای بسيار 

متأسفانه برخی از مواضع همچنان ناخوانا باقی ماند.
1. نك: فهرست نسخه هاي مصنفات ابن سينا، ص276. 
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بسم  هللا الرحمن الرحيم
آغاز رساله

ترسها،  از  رسد  را  مردم  كه  چيزي  بزرگترين  چون 
ترس مرگ است و اين ترس عام است مر همه كس 
را و سخت ترين ترسها[ست، برين حكم]1 بيان كنيم 
و گوييم2 كه ترس از مرگ نرسد مگر كسي را كه 
باز  وي  بازگشت  كه  نداند  و  نشناسد  مرگ  حقيقت 
كجاست يا گمان برد كه تن او را چون تركيب باطل 
شود و اجزاي بهم آمده پراگنده شود، ذات او نيز [ 
شدن  باطل  گردد؛  باطل  او]3  نفس  گشته  فرسوده 
كه  بود  موجود  همچنان  عالم  و  دمار  و  نيستي  به 
كه  بود  كسي  بردن  گمان  چون  وي  گمان]4   ] بود. 
حقيقت معاِد نفس نداند يا پندارد كه بسبب رسيدن 
مرگ رنجي يابد زيادت از رنِج بيماري كه پيش از 
مرگ بوي رسيد و بمرگ انجاميد يا اعتقاد بندد كه 
سرگشته  يا  يابد  پاذافراهي  و  عقوبتي  مرگ  از  پس 
شود و نداند كه پس از مرگ ويرا چه رسد يا انُده 
........5 بخواهد گذاشت  برد بر خواسته و ذخيره كه 
كه آن [131ر] همه گمانها باطل ماند كه آنرا هيچ 
حقيقتي نباشد. يا بدانچه مرگ را نداند و حقيقتش 

را نشناسد.6
از  زيادت  نيست  مرگ  كه  كنيم  بيان  را  او  ما   
گذاشتن نفس استعمال آالت خود را كه سر جملۀ 
و  صانع  همچنانك  خوانند  تن  را  اعضا  و  آالت  آن 
از  كند.  ترك  را  خويش  آالِت  داشتِن  كار  كاركن، 
نيست  عرض  و  جسماني  نه  جوهريست  نفس  آنك 
كه پذيراي فساد و تباهي تواند بود. و اين بيان بچند 
خويش  موضع  در  و  است  محتاج  علوم  و  براهين 
جدا  تن  از  جوهر  اين  چون  پس  شدست.  گفته 
شود، بر بقا كه خاصّيت اوست بماند و از تيرگي و 
آلودگي طبيعت پاك شود و بسعادت تمام پيوندد. 
وي  آن  از  جوهر  كه  نيابد  راه  بوي  نيستي  هيچ  و 
پذيرد؛  تباهي  نه  و  شود  نيست  نه  جوهرست،  كه 
بل كه تباهي پذير احوال و خواص و اضافات اند ميان 
جوهر اجسام بسبب اضداد اينها لكن جوهر را ضد 
نيست و آنچه تباه شود بضّد خود تباه شود و تو چون 
برانديشي جوهر جسماني را كه جوهري شريف است 
نه  ويرا  يابي  نيست  نه  را،  او  احوال  كني  پي روي  و 

متالشي، ازان روي كه جوهر است؛ بل كه بعضي از 
احوال و خواص او مستحيل و متبّدل ميشود ببعضي 
اما  ثابت.  و  باقي  خود  خاِص  بوجوِد  جوهر  و  ديگر 
جوهر روحاني كه نه [ا]ستحالت و تباهي پذيرد و نه 
ذات وي متغّير شود بل كه قابل كماالت خود باشد، 

چگونه نيستي َدرو صورت بندد؟
كه  نداند  آنك  بسبب  ترسد  مرگ  از  آنك  اّما 
كه  پندارد  يا7  كجاست،  با  نفس  مرجع  و  بازگشت 
چون تن او از يكديگر پيوند بگسلد، ذات و نفس او 
هم باطل شود و چگونگي معاد را نشناسد، اين كس 
بحقيقت نه از مرگ ترسيده است بل كه آنچه مي بايد 
ترس  سبب  كه  نادانيست  پس  نمي داند.  دانست 
اوست و اين جهل بود كه حكما را بران داشت تا در 
ُجستن علم كوشش نمايند و باِر آن بكشند و لّذات 
جسماني و راحات جسداني را بگذارند و بي خوابي و 
رنج و طلِب دانش بر آن اختيار كنند. چه ديدند كه 
آنست  يابند  رستگاري  ناداني  از  بدان  كه  آسايشي 
آسايش و راحِت بدرستي، و رنج بحقيقت رنِج ناداني 
جاي  بر  و  زمن كننده  است  بيماري  آنك  از  است، 
بدارنده نفس را و بِه شدن از آن را حيات پيوسته و 

لّذت جاويدست. 

1. در نسخه چندان خوانا نيست ولي چيزي شبيه به متن خوانده 
مي شود. 

2. دفع الغم: «كان هذا الخوف عاما و هو مع عمومه اشد و ابلغ من 
جميع المخاوف وجب ان اقول.»

سعادت  كيمياي  از  نفسه...»؛  «بطلت  دفع الغم:  ناخوانا؛  نسخه   .3
افزوده شد.

4. به قياس افزوده شد.
5. يك كلمه ناخوانا؛ دفع الغم: «او النه تاّسف علی ما يخلفه من المال 

و القنيات و هذا كله ظنون باطله».
6. كيمياي سعادت: «و يا اينكه چون دوست و پدر و مادر و خواهر 
و زن و اقارب و شوهر خود را خواهد گذاشت اسفناك شده و 
در درياي غمناكي فرو رود. چون تمامي اين خياالت از خياالت 
فاسدۀ باطله است.»؛ اخالق و راه سعادت: «يا ترس وي از مرگ 
براي مفارقت دوستان و عزيزان و مالهايي است كه اندوخته و 
زندگاني مرتبي كه فراهم نموده است و منشأ تمام اينهايي كه 
شماره نموديم جهل و بي خردي و گمان باطل و وهم و پندار 

است.»
7. نسخه: «تا».
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چون حكما بحقيقت اين معني راه يافتند و يقين 
(؟) شدند و به آسودگي و آساني آن پيوستند خوار 
آنچه  هر  داشتند  اندك  و  دنيا  متاع  بريشان  گشت 
جمهور خلق آنرا بزرگ داشتند از خواسته و اندوخته 
و لذات حيات حّسي ُجستن و اسباب آنرا سگاليدن 
در  بسيار اندوه  و  زود زوال  و  بودند  اندك ثبات  چه 
حال يافتن و بزرگ حسرت در وقت گم شدن. پس 
آن  از  اندكي  بر  و  شدند  خرسند  ناگزير  مقداري  بر 
اختصار كردند باز آنك اندك آن بينهايت است كه 
چون آدمي بغايتي و مرادي رسيد نفس او به ديگري 
نيازمند گشت و بر هيچ نيارامد و قرار نگيرد و اينست 
مرگ بحقيقت نه آنچه ازو مي ترسند و حرص بر آن 
بدان  شدن  مشغول  و  ناپاينده  چيزيست  بر  حرص 

مشغوليست بچيزي گذرنده.1
 و ازينست كه حكما اشارت كرده اند بدانك مرگ 
دو نوع است: يكي ارادي و يكي طبيعي و همچنين 
زندگاني دو نوع است زندگي ارادي و زندگي طبيعي؛ 
خواسته اند  بدني  شهوات  ميرانيدن  ارادي  بمرگ  و 
مفارقت  طبيعي  بمرگ  و  خود  ارادت  و  باختيار 
جان از تن و بزندگي ارادي ميرانيدن شهوات بدني 
طبيعي  بمرگ  و  خود  ارادت  و  باختيار  خواسته اند 
مردم  آنچه  ارادي  بزندگي  و  تن  از  جان  مفارقت 
كوشش مي نمايند در دنيا از خوردن و آشاميدن و 
و  نفس  هميشگي  طبيعي  و بزندگي  طلبيدن  لّذتها 
روان در آسايش جاويد كه بدان دانش را بدست آرند 
و از ناداني برهند و از براي اين وصيت كرد افالطون 
باالراده  «ُمت  كه  گفتار  بدين  را  حكمت  جوينده 
شوي  زنده  تا  بخواست  بمير  يعني  بالطبيعه»  تَحی 
بسرشت. آنك [از]2 مرگ طبيعي ترسد كه حد ....3 
اال زنده گوينده ميرنده و مرگ كمال و تمامي اوست 
پيوست  تواند  خود]4  اعالي  بافق  [مردن  بواسطه  و 
و آنك داند كه هر چيزي از حّد خود مترّكب شود 
و حّد او از جنس و فصولش بهم آمده بود و جنس 
او  كه  داند  مائت.  ناطِق  او  فصل  و  حيوانست  انسان 
را  ُمرّكبي  هر  كه  رسد  خود  فصل  و  جنس  با  زود 
ناچار بازگشت باز مفردات خود است كه ازيشان بهم 
آمده بود. پس كيست نادانتر از آنك از تمامي ذات 
خود ترسد و كيست بدحالتر از آنك گمان برد كه 

درستی او بزندگي اوست و نقصان او بتمامي او5 از 
بر  ترسد  خود  شدن  تمام  از  چون  ناقص  آنك  بهر 
را  عاقل  بود  واجب  پس  بود  آمده  فرو  ناداني  غايت 
كه از ناتمامي خود تنگدل و دژم شود و بكمال6 آرام 
گيرد و بجويد هر آنچه او را بلندي درجت و تمامي 
ذات بخشد ازان روي كه از بند و اسيري ايمن گردد 
نه ازان روي كه باضافت بند رود و ازان بستگي (؟) 
شريف  جوهر  بدانك  شود  استوار  و  واثق  و  خواهد؛ 
الهي چون از جوهر كثيف جسماني خالص يابند و 
از بند و پيوند او [خالص گردد]7 خالص تزكی (؟) 
و پاكي نه خالص آميختگي.8 و نيز نيكبخت گردد و 
بپادشاهي خود شود و بمبادي و اوايل خود بازرسد و 
بارواح پاك  هم شأن مي شود و از طبيعت ناسازي و 
مخالفت رستگاري يابد و ازينجا روشنست كه هر كه 
نفس او از بدن مفارقت كند و او ببدن آرزومند9 باشد 

1. متن: گذرانده. به قياس اصالح شد.
3. به قياس افزوده شد.

من  ان  دفع الغم: «علي  انسانيست؛  حد  به  شبيه  چيزي  متن  در   .3
خاف الموت الطبيعي من االنسان فقد خاف ماينبغي ان يرجوه 
و ذلك ان الموت هو تمام حّد االنسان النه حي ناطق مايت.»؛ 
از  بترسد  طبيعي  مرگ  از  كه  كسي  «پس  سعادت:  كيمياي 
كه  زيرا  باشد.  داشته  اميدواريها  او  به  بايد  كه  ترسيده  چيزي 
آنچه تو او را مرگ و مردن مي خواني تمام حد انسان است. چه 

انسان ناطق مائت است.» 
4. متن چند كلمۀ ناخوانا؛ از كيمياي سعادت افزوده شد.

5. دفع الغم: «و من أسوء حاالً ممن يظن ان فناءه بحيوته و نقصانه 
بتمامه.»  كيمياي سعادت: «... كساني كه گمان مي كنند فناي 
خود را به حيات خود، و نقصان خود را به كمال خود، چقدرها 

در علم بدحال و بي شعورند.» 
6. متن: «+ و».

7. به قياس افزوده شد.
8. دفع الغم: «اذا تخلص من الجوهر الكثيف الجسماني نقا و صفو ال 
كثيف  گوهر  از  سعادت: «چون  كيمياي  كدر.»؛  و  مزاج  خالص 
جسماني رها شود و پاينده و صاف گردد و خالصي او اين قسم 
باشد نه مانند رهايي مزاج و آب آلوده.»؛ اخالق ناصري: «چون 
جوهر شريف الهي از جوهر كثيف ظلماني خالص يابد، خالص 

نقا و صفا نه خالص مزاج و كدورت.»
9. در نسخه چندان خوانا نيست ولي چيزي شبيه به آرزومند خوانده 
مشتاقه.»  هي  و  بدنه  نفسه  فارقت  من   ...» دفع الغم:  مي شود؛ 
كيمياي سعادت: «هر كه از فراق روح از بدن خود ترسناك باشد 

و مشتاق كالبد باشد.» 
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غايت  در  نفس  آن  گردد1  غمناك  وي  آرزوي  از  و 
بدبختی بود و دوري از ذات و عنصر خود و رونده در 
بازگشت دورتر به جهات خود و جوينده آرام از آنچ 

او را آرام نبود (؟).2
اما آنك پندارد كه مرگ را [131پ] رنجي بود 
افزون تر  و  بود  رسيده  بدو  كه  بيماري  رنج  همچون 
ازان دروغ پندارد و خطا كه رنج زنده را رسد و زنده 
است كه پذيراي اثر و نشان نفس است، اما تني كه 
در وي اثر نفس نبود نه دريافتي بود او را و نه رنجي. 
پس مرگ كه دوري جانست از تن آنرا هيچ رنج نبود 
از براي آنك تن بسبب آثار نفس درو رنجها دريابد 
و چون جسم درو اثر نفس نباشد نه چنين بود پس 
حاليست  مرگ  كه  روشنست  پس  نبود.  رنج  را  او 
و  می يابد  آنچه  از  فزونتر  رنجاننده  نه  و  محسوس 

رنجد (؟).
او  عقاب،  بسبب  ترسد  مرگ  از  آنك  اما  و   
بحقيقت از مرگ نمي ترسد بل كه از عقوبت مي ترسد 
و عقوبت چيزي باقي را تواند بود پس از تباهي تن. 
و هر آنك بچيزي باقي بعد از مرِگ تن معترف شد 
ناپسنديده  كردارهايي  و  نكوهيده  بگناهاني  ناچار 
اعتراف آورد كه بدان سزاوار عذاب و عقاب شود و 
نيز بداوري داد  ده خستو شد3 كه بر بديها مكافات 
كند. پس اين كس از گناه ترسانست نه از مرگ و 
هركه از پاذافراه گناه ترسد واجب است او را از گناه 
پرهيزيدن و دوري جستن و اعمال سّيه (= سّيئة) 
كه آنرا گناه مي خوانند از هيآت و مكارهاي بد نفس 
خيزد و آن خويهاي نكوهيده اند كه آنرا در مواضع 
ياد  ستوده  خويها  از  آن  اضداد  و  برشمرده ايم  خود 
كرده. پس ترسان از مرگ ازين روي و ازين سوي 
نادانست بدانچه او را ازان مي بايد ترسيد و ترسانست 
از آنچه هيچ اثري نيست او را و نه ترسي ازو و عالج 
جهل علم است و هر آنك بدانست استوار شد و هر 
راه  پس  را.  سعادت  راه  بشناخت  شد  استوار  آنك 
بمقصد  ناچار  شود  راست  آنك [بـ]راه  هر  و  شد  دو 
آن  و  خيزد  دانش  از  استواري  اين  و  برسد  راه  آن 
مقصد آرام و يقين است، اينست حال دانا در دين 
و راهرو بدانش و حكمت. و اّما آنك گمان برد كه از 

مرگ نمي ترسد بل كه اندوه خورست بدانچه بخواهد 
گذاشت از فرزند و از خواسته و آنچه فايت شود از 
بدان  خوردن  اندوه  كه  بداند  كه  بايد  دنياوي  لذات 
هيچ سودي به وي باز ندهد و او را بنقد رنج و آسيب 
مي رساند و روشنست كه آدمي از جملۀ كاينات عالم 
است و كارهاي بودي و هر كوني فساد پذيرد و هر 
تباه  كه  خواهد  كه  هر  پس  شود.  تباه  ناچار  بودي4 
نباشد  كه  خواهد  كه  هر  و  نباشد  كه  خواهد  نشود 
خواهد كه تباه شود و هر كه5 خواهد كه تباه نشود 
هيچ  دل  بر  كه  محالست  اين  و  باشد  كه  خواهد  و 
عاقل نگذرد و همچنين اگر نه پدران ما و پيشينگان 
هستي  و  نرسيدي  ما  وجود  نوبت  بودندي  مرده  ما 
كون ما نبودي و اگر شايستي كه آدمي بماندي آنها 
كه پيش از ما بودند بماندندي و اگر مردم بماندي 
نمردي،  يك  هيچ  و  كردندي  زاد  و  زه  همچنين  و 
در بساط زمين نگنجيدندي. و ازين مثال ترا روشن 
شود كه اندازه گيري از چهارصد سال باز مردي را از 
مشاهير مردم كه تا باكنون زنده ماند و فرزندان او 
يك از پس ديگر در وجود مي آيند چون علي بن ابي 
طالب ــ عليهما الّسالم ــ پس او را فرزندان باشند 
توالد  و  تناسل  همچنين  و  فرزندان  را  او  فرزندان  و 
مي كنند و هيچ يك ازيشان نميرند [اينقدر]6 مردم 
تا اين زمان مجتمع شود تا ايشان را يابي بيشتر از 
ده هزار بار مردم با اين همه ُكشش و مرگ حوادث 
كه ايشان را بود هنوز زيادت از صد هزار باشند. پس 
حساب كن هر يكي را كه در آن عصر بودند از مردم  
در بسيط زمين شرق و غرب كه تا امروز ايشان را 
تناسل و توالد بودي بي آنك تباهي باصول و فروع 
ايشان راه يافتي يا هيچ عامل7 ايشانرا در ضبط تواند 

1. نسخه: «كرد.»
2. دفع الغم: «... فهمی فی غاية الشقآء و البعد من ذاتها و جوهرها 

سالكة الی أبعد جهاتها من مستقرها طالبة قرار ماال قرار له.»
3. دفع الغم: «... و هو مع ذلك معترٌف بحاكم عدل.»

4. دفع الغم: «واالنسان من جملة االمور الكائنة كل كاين فاسٌد.»
5. «هر كه» باالي سطر افزوده شده است.

كلمه  اين  به  شبيه  چيزي  ولي  نيست  خوانا  چندان  نسخه  در   .6
خوانده مي شود.

7. اين نزديكترين ضبط به نسخه است.



27 دورة دوم، سال چهارم، شمارة 39، خرداد و تير 1389

آورد و يا هيچ عدد ايشانرا بتواند شمرد. و آنگه فضاي 
ربع مسكون را مساحت كن كه چندست تا بداني كه 
زمين گنجاي ايشان ندارد و چون بر پاي باشند و در 
پهلوء يكديگر استاده خاصه نشستگان و آمد شدگان 
و هيچ جاي آباداني نماند و نه كشتزار بل كه حركتي 
اندك  در  حال  اين  و  كردن  نتوانستندي  نشستي  و 
مدتي از زمان پيدا شود علي الخصوص چون روزگار 
حا[ل  اينست  شوند  متضاعف  مردم  و  بگذرد  دراز 
كسي]1 كه آرزوي زندگي جاويد مي كند و مرگ را 
نمي خواهد و گمان برد كه آن مال و خواسته تواند 
حكمِت  پس  است  ناداني  و  گمراهي  از  هم  آن  بود 
بسامان  روش  و  الهي  تدبير  و  بكمال  عدِل  و  بتمام 
است كه ازان عدول و تجاوز نتوان كرد و غايتي است 
در عطا كه بلندتر ازان غايتي نيست هيچ جوينده و 
خواهنده را زيادت از آن و ترسنده از مرگ ترسنده از 
عذاب2 باري عز و جل نيست بل كه ترسنده از بخشش 
و بخشايش اوست. پس روشنست بدين مقدمات كه 
مرگ بد نيست بل كه بد ترسنده از مرگ است پس 
از مرگ نترسد مگر نادان و بي خبر از مرگ و از خود؛ 
و حقيقت مرگ جدايي جانست از تن و اين جدايي 
اما  مترّكبست.  تباه كنندۀ  بل كه  نيست  جان  تباهي 
جوهر نفس كه اصل مردم است و ذات و حقيقت و 
خالصه اوست پاينده و باقيست و جسم نيست تا هر 
چه اجسام را الزم شود پس هيچ عرض جسماني را 
بوي راه نبود يعني انبوهي اماكن او را مزاحم نبود 
بزمان  نبود  نيازمند  نيز  و  نيست  مكان  محتاج  چه 
چه مستغنيست از زمان، لكن آالت حواس اجسام از 
براي استكمال اوست چون تمام شد و كمال يافت 
از آالت رستگاري يافت و روي بعالم خود نهاد، عالم 
روحاني شريف [132ر] پاك الهي در جوار و نزديكي 
[آفريدگار]3 و مبدع خرد جل ثناءه و تقدست اسماءه 
 4... الجنه  اورثنا  و  وعده  صدقنا  الذي  هللا  الحمد  و 

اجرالعاملين تمت الرساله.
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رسائل  از  كهن  گونه ای  (ترجمه  الحكمه  مجمل  ـ 
دانش پژوه  محمدتقی  كوشش  به  الصفا)،  اخوان 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران،  افشار،  ايرج  و 

مطالعات فرهنگی، 1357ش.

1. از كيمياي سعادت افزوده شد.
خداوندي  عدالت  از  بترسد  مرگ  از  كه  كسي  سعادت:  كيمياي   .2

ترسيده.
3. در نسخه چيزي شبيه داريا. متن از كيمياي سعادت. دفع الغم: 

«باريه.»
4. خوانده نشد.


