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  مالصدرا و مسئله مرگ

عليرضا اسعدی
*

  

  دهيچك

لسـوفان از جملـه مالصـدرا يف ىبرخ ىشگيهم یها ل مسئله مرگ از دغدغهين و تحلييتب
هر  یفكر ىن مبانيقي به. ن كندييآن را تب ىده است از منظر فلسفيز كوشيبوده است و او ن

را  ىخاصـ یآمـدها ىرگذار است و لوازم و پياز مرگ تأث او ىل فلسفيدر تحل ىلسوفيف
مـرگ را از منظـر  ىو چگـونگ يـى، چراىسـتيكوشـد چ ىن مقالـه ميـا. دارد ىز در پـين

و رابطه نفس و  یاو همچون حركت جوهر ىفلسف ىن مبانييمالصدرا بكاود و پس از تب
ت و يـرورت، حقانبودن، ضـ ىعيطب. ل او را از مرگ روشن سازديبدن، آثار و لوازم تحل

ز كراهت از يبودن مرگ و ن ىانسان با مرگ، عموم یريز فناناپذيبودن مرگ و ن یوجود
 ىالبتـه برخـ. ابندي ىم ین بهترييتب يىصدرا ىهستند كه با مبان ىنيد یها مرگ از آموزه

ن يبخش ا انيپا. ندينما ىناسازگار م يىن صدراييز وجود دارند كه با تبين ىنيد یها آموزه
 ىرجعت و استكمال برزخ ىنيآموزه د ىعنيها،  ن گونه آموزهيدو مورد از ا ىاله بررسمق
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  مقدمه

اند كه خاسـتگاه  های مختلفى تعريف و تفسير كرده گونه فيلسوفان و متكلمان مرگ را به
شـناختى ايشـان  شـناختى، وجودشـناختى و جهان نتفاوت مباحث آنها مبانى متفاوت انسا

است؛ برای مثال، افالطون بر اساس مبنای فلسفى خود درباره چگونگى وجود روح پيش 
شـمارد  از بدن و هبوط آن به دنيا، مرگ را جدايى روح از بدن و رهايى از قفس تـن مى

در بحث نهـى از خودكشـى، كه فلوطين  چنان. )524 :گرگياسهمان، ؛ 64: فايدون: 1357افالطون، (
ابـن . )153: 1، ج 1366فلوطين، (كند، نه روح از تن  مرگ را به جدايى تن از روح تعريف مى

ای كه درباره ترس از مرگ نگاشته، در مقام ارائه راه حل بـرای زدودن  سينا نيز در رساله
كند كه  نداشتن از حقيقت مرگ، به تبيين حقيقت آن پرداخته و تصريح مى عامل آگاهى

كارگيری ابزار از سـوی نفـس نيسـت و آن ابـزار اعضـايى  مرگ چيزی بيش از ترك به
  .)340: 1400ابن سينا، (شود  هستند كه مجموع آن، بدن ناميده مى

  هـا، مـرگ بـه كمـك مفهـوم مقابـل خـود، يعنـى حيـات در برخى ديگـر از تعريف
  »يت حيـات داردعـدم حيـات از چيـزی كـه شـأن«تعريف شده اسـت؛ ماننـد تعريـف بـه 

عدم حيـات از چيـزی كـه متصـف بـه «و يا  )294: 5، ج 1325 ؛ جرجـانى،154-153: 1405طوسى، (
ّ «مرگ را به  احیاء علوم الدینغزالى در . )294: 5 ، ج1325جرجانى، (» حيات است » ر حـالتغي

ت كـه مراد از تغير حال جدايى روح از بدن اس. )181: 15 ، جتا بى، غزالى(تعريف كرده است 
. كند شود و در اين صورت، ديگر جسد از روح او اطاعت نمى ابزار كار روح شمرده مى

رفـتن قـوا،  به معنـای تحليـلزمانـه . دانسته است» ِزمانُة البدن«مرگ را االربعین  غزالى در
معنای خـروج دسـت از اطاعـت اسـت و  بـه زمانـُة الیـدگويد  او مى. عجز و ضعف است

پس مـرگ همـه قـوا و . گيرد است كه همه قوا را در بر مىمرگ عجز و ضعف عمومى 
مانى؛ يعنـى آن حقيقتـى كـه تـويى تـو بـه آن اسـت  گيرد و تو باقى مى اعضای تو را مى

  . )167: 1409غزالى، (
 یو ىكـرده، مبـان ىدگاه مالصدرا بررسيم مسئله مرگ را از ديكوش ىن مقاله ميدر ا

ت، يـم و در نهاياو را برشـمار ىل فلسـفيازم تحلم و لوياز مرگ نشان ده ىرا در نوع تلق
  .ميكن ىبررس ىنيد یها ز آموزهيو ن ىفلسف ىدگاه او را درباره مرگ با مبانيد یسازگار
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  چيستى مرگ

رسـد  ىدرباره مرگ به كار رفته است كـه بـه نظـر م ىمختلف یرهايدر آثار مالصدرا تعب
رگ را بـه انصـراف نفـس از عـالم م یاو در موارد. قت اشاره دارديك حقيهمه آنها به 

و  ىر ذاتـيت سـيـانسـان بـه نها ىوقتـ. )304: 5 ، ج1981مالصدرا، (ف كرده است يعت تعريطب
ن نشئه بر او عارض شـده و در نشـئه دوم متولـد يد، مرگ از ايخود رس یحركت جوهر

غـاز آخـرت و آ یان سفر به سويگر، مرگ پايان ديبه ب. )238: 9 ، ج1981مالصـدرا، (شود  ىم
ن يش همچون جنـيداينفس انسان در آغاز پ. است) نشئه سوم(گر يت ديسفر در آن تا غا

گاه كه مـرگ  كند تا آن ىج رشد ميتدر ا بهين دنيمه بدن است و در ايا و مشيدر شكم دن
ان، يـن بيـبـا ا. ا به سـعه آخـرتيشدن از شكم دن رسد و آن عبارت است از خارج او فرا 

 یشود، امـر ىز كه عارض بدن مين ىگاه مالصدرا فساد و هالكديشود كه از د ىروشن م
ن عـالم بـالعرض يكه در ا یگريابد نه بالذات؛ مانند شرور دي ىاست كه بالعرض تحقق م

  . )455: 1354 ،؛ همو239-238: 9 ، ج1981مالصدرا، (ابند ي ىرات تحقق ميتبع خ و به
دنيـوی ماننـد كـودك در بر اساس تبيين صدرايى وجـود و حيـات انسـان در مرحلـه 

آورد تا  ای مانند زمان او را به حركت در مى دهنده مكانى مانند دنيا و تكان. گاهواره است
او به حد كمال جوهری خود برسد، ولى زمانى كه به نهايت بلوغ رسيد ناگزير بايد خارج 

 ّ   . )24-23: 1381همو، (ز بدن، مكان و زمان، همان مرگ است شود و اين خروج از حي
مالصدرا در جای ديگر مرگ را ابتدای حركت رجوعى نفوس انسانى به سـوی خداونـد 

مـان يحك. كه حيات طبيعى، انتهای حركت نزولى آنها از سوی پروردگار است داند؛ چنان مى
به بـاور ايشـان . اند رفان اين دو سلسله نزولى و صعودی را به دو قوس از دايره تشبيه كردهاو ع

ای اسـت كـه  ز درجات قوس صـعودی در مقابـل آن از قـوس نـزول، درجـهبرای هر درجه ا
؛ برای مثـال، عـالم مثـال )323 و 321: 9 ، ج1981مالصدرا، (هرچند از جنس واحدند، عين آن نيست 

در قوس نزول با عالم مثال در قوس صـعود، هرچنـد از وجـود مثـالى برخوردارنـد، عـين هـم 
  .نيستند

 ىف از مـرگ اسـت كـه برخـيـن تعرير اسـاس همـشـود كـه بـ ىادآور ميمالصدرا 
تـام  حـد جـزءف كـرده و مـرگ را يلسوفان، انسان را به جوهر حساس ناطق مائت تعريف
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ا بـه يـسـت، بلكـه مـراد انتقـال از دنيمـرگ ن  ىعـدم یشان معنايمراد ا. اند انسان قرار داده
  .)24: 1381همو، (آخرت است 

و حركـت  ىتعـال حق یسـفر بـه سـو دگاه مالصـدرا دريـد توجه داشـت كـه از ديبا
 ىتفـاوت... و كـافر و  ىع و مسلمان با عاصـيان بنده مطيخداوند م ینفوس به سو ىرجوع

ت كمـال خـود يـدن بـه نهاياند كـه پـس از رسـ كين حكم شريوجود ندارد و همه در ا
 ىعـيبـا طاعـت طب ىشـرع یرا مخالفت بـا دسـتورهايبدن را ترك كنند، ز ىستيالجرم با

 یع خداونـد و بـر سـنت واحـديـمط ىعـيو طب ىنيهمه جهان به لحاظ تكو. ندارد ىمنافات
ِ تَبْدِ فَ «: هستند ِة اّهللاٰ  های الهى تبديلى نخواهى يافـت پس هرگز برای سنت :»الً يلَْن تَجَِد لُِسن

جـه از خداونـد يو در نت كنند ىخداوند را فراموش م ىليافراد به دال ىبرخ ى، ول)43 :فـاطر(
 ىاز رحمـت الهـ یاز آتـش حرمـان و دور یا ا شـعلهيبه آتش جهنم كه گو دور شده و

  .)411: 1354مالصدرا، (سوزند  ىاست، م

  چرايى و چگونگى مرگ

. توان ارائـه كـرد ىم ىو فلسف  ى، كالمىعين طبييكم سه تب در مورد ضرورت مرگ دست
 ىعـيطب یها نييبل كه در زمره تيپس از نقل و نقد شش دل المتعالیه ةالح1ممالصدرا در 

 يىها ك دسته از اسـتداللي. دگاه خود پرداخته استين دييرند، به تبيگ ىقرار م ىا كالمي
شــدن، فســاد مــزاج و  فيرفتن، ضع ليــاقامــه و ســپس نقــد كــرده اســت، بــه تحل یكــه و
 یرو، بـرا نيـاز ا. گـردد ىبه لحاظ فعل و انفعاالت خود باز م ىجسمان یبودن قوا ىمتناه

و پزشـكان  ىعـين سـخن دانشـمندان طبيـبـاور دارنـد كـه ا ىو جسمان یمرگ علت ماد
ها در اثبـات ضـرورت مـرگ  هيـن نظريـبه باور مالصـدرا ا. درباره ضرورت مرگ است

  .)89-88: 1360؛ همو،104-97: 8 ، ج1981مالصدرا، (اند  و نادرست ىناكاف
 ىانسـانن اسـت كـه اگـر افـراد و اشـخاص يـها بر ضرورت مرگ ا گر استداللياز د

شد و نوبت به  ىم تمام ميابي ىكه ما از آن تكّون م یا داشتند، اوالً ماده ىجاودان م یعمر
م، مكـان و يشـد ىبود و موجـود م ىباق یا اً، اگر هم مادهيثان ؛ديرس ىگران نمينش ديآفر

ن اسـت كـه در يگر بر ضرورت مرگ اياستدالل د. ما وجود نداشت یبرا یرزق و روز
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جـه يدر نت. بماننـد ىا بـاقيـشه در دنيهم یبسا ظالمان برا ودن مرگ، چهنب یصورت ضرور
  . نخواهند داشت ىبه دادخواه یديابد و مظلومان امي ىشّر و فساد آنها دوام م

ن است كه اگـر مـرگ و يا ،ان و نقد آن پرداختهيكه مالصدرا به ب ىن استدالليآخر
را  یويـدن یها را آنها لـذتيباشند، ز ن افراديتر ىد شقيزكاران بايمعاد واجب نباشد، پره

 ىگونـه منفعـت و مصـلحت چيبـدون ه ینكـه فـرديكننـد و ا ىتـرك م ىچ عوضيبدون ه
نبودن مـرگ و معـاد،  یضـرور. اسـت ىرا ترك كند، شقاوت و بدبخت یويدن یها لذت

خواند كـه  ىفرا م یوير دنيو اعراض از امور غ یويدن یها افراد را به فسق، ارتكاب لذت
داند و  ىم ىا اقناعيف يها را ضع ن استدالليمالصدرا ا .انجامد ىت به شّر و فساد مينهادر 
ان يـاو در ادامـه بـه ب. سـتيهمگـان ن یوجـوب مـرگ بـرا ىن باور است كه مقتضـيبر ا

اسـتدالل . بر ضـرورت مـرگ دارد ىده او داللت قاطعيپرداخته است كه به عق ىاستدالل
  :او بر چند مقدمه استوار است

گـر، تـام و نـاقص؛ كـائن يد ىانيـمبـدع و كـائن و بـه ب: اند موجودات بـر دو قسـم. 1
عـام  یاست كه مسبوق به ماده و مـدت اسـت و در مقابـل آن مبـدع، در معنـا یموجود

ن، يبنـابرا. هستند) خاص و مخترع یاعم از مبدع در معنا(ركائن يخود، همه موجودات غ
 ىعنـيمشـهور آن،  یز معنـايـكه از تام ن همچنان .ستيمشهور مبدع مراد ن ینجا معنايدر ا

را نفوس حالت منتظره دارنـد و بـه يكه حالت منتظره ندارد اراده نشده است، ز یموجود
د كـه مالصـدرا يـد آيـاز آنها پد یگريست كه موجود دين نيچن ىاند، ول ن معنا ناقصيا

 .ن معنا دانسته استينجا بديناقص را در ا

ز يها ن جه همه مبدعيروند در نت ىان نميها از م مبدع يىو غا ىلاز آنجا كه سبب فاع. 2
اسـت كـه حركـت و  یرا علت آنهـا امـريشوند، ز ىاند، اما موجودات كائن فاسد م ىباق

 ىآن منقضـ جزءا يعلت  ىشود، وقت ىم ىمنقض ىزمان در آن راه دارد و چون هر حركت
 .فاسد است ىشود، پس هر كائن ىو منعدم م ىشد، معلول آن هم منقض

اند و  ىرو، فاسدشدن نيوانات از جمله موجودات كائن و متجددند؛ از ايشك ح ىب. 3
 .شود ىمرگ بر آنها عارض م

ده يـن هـدف آفريـن، موجودات نـاقص بـرخالف موجـودات تـام بـا ايافزون بر ا. 4
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. گرنـديموجودات د یپس اسباب معّد برا. ابدياز آنها تحقق  یگرياند كه موجود د شده
اند، تـام خواهنـد بـود نـه نـاقص،  ىشـگين فـرض شـود كـه همين صورت، اگر چنـيدر ا

  . اند ن است كه ناقصيفرض ا كه درحالى
ن يبه ا ىعيرغم آنچه گذشت، مرگ طب دهد كه به ىن نكته توجه ميالبته مالصدرا به ا

 یاهـ و بـا كمـك علّت  ىشگيرا با تبدل هميست كه اجسام احتمال دوام ندارند، زيل نيدل
  ىشگيل است كه قوا و نفوس توجه همين دليتوانند دوام داشته باشند، بلكه به ا ىم یعلو

بـه مرتبـه  یا وسـته در حـال انتقـال از مرتبـهياز وجـود دارنـد و پ یگـريمرتبـه د یبه سو
هـا و افعـال  و مباحث علّت ثابت شده است كـه همـه حركت ىرا در علم الهيگرند، زيد

 .كند ىمترتب بر فعل به خوِد فاعل برگشت م ىقيت حقيو غااند  تيغا یدارا ىعيطب

شود يا در سعادت عقلـى ملكـى يـا در  بنابراين، نفس انسانى وقتى از قوه به فعل خارج مى
شـود  ای به نشئه ديگر منتقـل مى طبع از نشئه گيرد، به شقاوت شيطانى يا سبعى يا بهيمى قرار مى

دهد كـه آيـه  كردن آن از بدن، مرگ رخ مى با كوچ يابد و در نهايت و در ذات استكمال مى
 .)107- 104:  8 ، ج1981مالصدرا، (بدان اشاره دارد » ل نَفٍْس ذائِقَُة الَْمْوتِ كُ «شريفه 

. ان اسـتيـن بيمالصدرا در اثبات ضـرورت مـرگ همـ يىدگاه نهايرسد د ىبه نظر م
را  ىعـيب عروض مـرگ طبن استدالل دارد و سبيه هميشب ىانيگر، تنها بيد یدر جا یو

به  ىجبل ىحركت یزيهر چكه  سدينو ىاستكمال نفس و استقالل آن در وجود دانسته و م
ا يـد؛ چه به آن آگاه باشد يجو ىر و كمال را ميخ یعالم قدس دارد و به طور فطر یسو

 ىعـيطب یهـا ىو دگرگون یفطـر یهـا انتقال یدارا یريـش تا پيدايانسان از آغاز پ. نباشد
و  ىل نشـئه حسـيـكند و بدان متوجه اسـت، تكم ىكه نفس اقتضا م یزين چينخست. است

 ین امـر كامـل و قـوا قـويا ىوقت. نفس است یقوا ىعنير مملكت بدن و جنود آن، يتعم
 یرو ىتعـال یتر بـه بار كيـگـر و نزديآغـازد و بـه عـالم د ىگر ميل نشئه ديشد، به تحص

ت جـوهر يـانسـان هرچـه در تقو. پـردازد ىطن مر بـايج به تعميتدر ن بهيچن نيآورد و ا ىم
ف يضـع ىحسـ یجاد شده و قـواياو نقصان ا یكوشد، در صورت ظاهر ىخود م یمعنو

آخرت كه هنگامـه احتضـار  یها از باب ىر خود به بابيگاه كه نفس در س شوند و آن ىم
آنچـه  جـه،يدر نت. )455-454و  412: 1354مالصـدرا، (شـود  ىد مرگ بر او عارض مياست، رس
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اً و بـالعرض زوال يـات دوم اسـت و الزمـه آن ثانيـشـود ح ىاوالً و بالذات عـارض آن م
  .شود نه بالذات ىن، مرگ بالعرض واقع ميبنابرا. ات اول استيح

ــا در دن ــد كــودك نيانســان ت ــد اســتياســت مانن ــه دل. ازمن ــاو ب ل ضــعف و نقــص ي
مانند زمان است،  ىگاه هيو تكا يمانند دن ىمانند بدن، مكان یا اش محتاج گهواره یوجود

افـت كـه يدسـت  یاز كماالت وجود یاش به حد یند حركت جوهريدر فرا ىوقت ىول
رون يآخرت ب یا به سراين دنيكند و از ا ىرا رها م یازمند نباشد، بدن ماديگر به بدن نيد
ن دن از نقصـايت و رسـيـا به عالم آخرت، خروج از قوه بـه فعليرفتن از دن رونيب. رود ىم

به باور صـدرا تـا . الن استياز حركت و س یازين ىو ب یت و استقالل وجوديبه فعل ىذات
ز يـان مـؤمن و كـافر و موحـد و مشـرك و نيـت و اسـتقالل ميـن اندازه از تجـوهر، فعليا

را هرچنـد كمـال يـال دارنـد، مشـترك اسـت، زيـكه بالفعل قوه خ يىها وانياز ح یاريبس
اسـت، بـه  یو نظـر ىدر جانـب عقـل عملـ ىو ذات یخاص انسان همان استكمال جوهر

دن از قوه به فعل و يز رسيدر كافر و مشرك ن ىميو نفوس به ىوانيح یدن قوايرس تيفعل
و اسـتقالل  ین كمال وجوديان ايم یدگاه ويل، از دين دليبه هم. از نقص به كمال است

 یكمال وجود ن بريست، بلكه اين ىشدن با آتش جهنم منافات ، شقاوت و عذابیجوهر
هستند كـه  یدو امر یز خروج از مالبس ماديرا قوت وجود آن و نيكند، ز ىد ميآن تأك

بودن  حجـاب عـت و دريل پـرده طبيـاند كـه بـه دل ىموجب شّدت ادراك امـراض نفسـان
  .)24-23: 1381آشتيانى، (شوند  ىرت احساس نميبص

  انواع مرگ

م يتقسـ ىو اخترامـ ىعـيع مـرگ طبلسوفان مـرگ را بـه دو نـويگر فيمالصدرا همچون د
در  یو. گران اخـتالف نظـر دارديبا د ىعير مرگ طبيل و تفسيهرچند او در تحل. كند ىم

آنهـا  ی، بـه نقـادىعيمطرح درباره علت مرگ طب یها دگاهيبا اشاره به د الشواهد الربوبیه
 يىابـدن را موجـب جـد ىاند كه فساد و خرابـ كين جهت شريهمه آنها در ا. پردازد ىم

كمال  ینفوس به سو یها را معلول حركت ىعياو مرگ طب ىشمارند، ول ىنفس از بدن م
 ىهـا و اهـداف تيعـت غايكنـد كـه نفـوس در عـالم طب ىن مييگونه تب نيداند و آن را ا ىم
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سـتد و يا ىت خود رسد، از حركت باز ميدارد و چون به غا ىتيز غايدارند و هر موجود ن
كـه بـه  ىآغـازد تـا زمان ىم یگـريدفـع آن حركـت د یاشد، برامانده ب ىباق ىاگر نقصان

ل و يـجـه، هـر تعطيدر نت. ابـديت صرف بـار يت و كمال محض برسد و به مقام عقالنيفعل
نفس، تنها به سبب انتقال و ارتحال آنها به نشـئه  یموجودات دارا یها در حركت ىتوقف

ه در آن حركـت كـ ىمتحـرك در عـالم ین وقـوف و سـكون را بـرايـا. اسـت یگـريد
و  یات اخـرويـافتـه اسـت، حيكـه بـدانجا انتقـال  ىو در عـالم» مـوت«كرده اسـت،  ىم
  .نامند ىم» والدت«

رد كـه نفـس يگ ىقرار م ىعين علت در معرض مرگ طبين امر انسان به ايبا توجه به ا
ش متوجـه عـالم يخـو ىزه ذاتـيـفطـرت و غر یاو در مراتب استكمال و تحـوالت از رو

ن نشـئه بـه يـاست و چـون از ا ىبه جانب مبدأ اعل ىر و سلوك ذاتير سيمسآخرت و در 
ده و قوه و يت رسيبه فعل ،كند ىر ميكه س ىابد، نفس او در آن جهتيارتحال  ینشئه اخرو

 ىبـدن یل كه به ابزار و قـواين دلين زمان، به اينفس در ا. شود ىل ميزا یاستعدادها از و
شـود  ىب، مرگ بر آن عارض مين ترتيكند و بد ىنمگر در بدن تصرف يندارد، د یازين
  . )89-88: 1360مالصدرا، (

بر اساس نظريه مالصدرا در تبيين مرگ طبيعى، ذات نفس در حال تحول اسـت و از 
يافتن نفس، بدن و قوای بدنى  به موازات قوت. ضعف به قوه در حال اشتداد وجودی است

ه لحاظ قـوه و فعـل و شـدت و ضـعف بـا های بدنى انسان ب شود؛ يعنى حالت ضعيف مى
های نفسانى انسان نسبتى معكوس دارند؛ برای مثال، در سير تحول بدنى از جوانى،  حالت

شـود، ولـى در سـير تحـول  های جسـمانى انسـان كاسـته مى مندی تدريج توان به... پيری و
ای برای  بى به هر قوهبا اين بيان، دستيا. يابد های نفسانى انسان افزايش مى مندی نفسانى، توان

گاه كه نفس به غايت خود و  دادن ضعف و عجزی در بدن برابر است تا آن نفس با دست
در . مانـد آنكه در افعال خود به ابزار بدنى نيازمند باشد باقى مى رسد و بى به حد استقالل 

و در  گردد اش بريده مى شود و رابطه تدبيری كلى قطع مى اين صورت، تعلق آن از بدن به
، اما در نوع ديگِر )410: 1354مالصدرا، (دهد  رود و مرگ طبيعى رخ مى نتيجه، بدن از ميان مى

آنكـه نفـس بـه  شود، بلكه بى مرگ، يعنى مرگ اخترامى، فرايند استكمال نفس طى نمى
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دادن افعال خود به استقالل از بدن دست يابد، تنها بـه علـت  غايت خود برسد و در انجام
سازد و مرگ تحقق  كنند، بدن را رها مى مى موری كه پيوند نفس و بدن را قطع دادن ا رخ
  . يابد مى

نكـه يشـود، نـه ا ىخانه تـن م ىن ارتحال نفس است كه موجب خرابيل، اين تحليبا ا
  : ت مشهوريرو، به باور مالصدرا ب نياز ا. بدن موجب ارتحال نفس شود ىرانيو

ــرو مگ      ل كرد گفتم كـه مـرويجان قصد رح ــه ف ــنم خان ــه ك ــا چ ــآ ىفت     دي
ن، از يبنابرا. )53-51: 9 ، ج1981مالصدرا، ( ىعيصادق است، نه طب  ىدر مورد مرگ اخترام

بـدن  یبـرا ىعيطب ىمشكل ىو هم در مرگ اخترام ىعيدگاه مالصدرا هم در مرگ طبيد
، سـتيبـدن ن یبرا ىعيمشكل طب ىنف یمعنا به ىعير او از مرگ طبيشود و تفس ىحاصل م

ر مالصـدرا ذبـول بـدن، يـو به تعب ىمنشأ پژمردگ ىعين است كه در مرگ طبيمهم ا ىول
، همچـون یو قسـر ىرونـيآن از بـدن اسـت، نـه عامـل ب ىگردانـ یاستكمال نفـس و رو

، بـه عكـس ىدر مـرگ اخترامـ كه درحالىكشنده به بدن،  یها روسيا ورود ويتصادف 
  .شود ىبدن منفس از  يىموجب جدا ىرونيعامل ب ىعنياست؛ 

  مبانى مالصدرا در تبيين حقيقت مرگ

ان حركـت يـآخـرت و پا یم كه مالصدرا مرگ را انصراف از عالم مـاده بـه سـرايدانست
او  ىفلسـف ىن اعتقـاد بـا مبـانيـگمـان ا ىب. ددانـ مـىدن آن يرس تينفس و به فعل ىجيتدر

از  ىدامـه بـه برخـدر ا. اش در ارتبـاط اسـت ىو وجودشـناخت ىشناخت انسان ىژه مبانيو به
  :ميپرداز ىن مرگ مييمالصدرا در تب ىفلسف ىن مبانيتر مهم

مالصدرا با طـرح نظريـه حركـت جـوهری، تحـولى اساسـى در  :حركت جوهری. 1
پذيرفتند، ولى  پيش از وی حركت را تنها در اعراض جسم مى. بحث حركت ايجاد كرد

د، بلكه اين هستى اسـت كـه در او اثبات كرد كه در جسم و امر جسمانى ثبات معنا ندار
از ديدگاه او هستى ثابـت مسـاوی . برخى مراتب خود ثابت و در برخى ديگر سيال است

با ماورای طبيعت و عالم طبيعت مساوی با سيالن و همـواره در حـال صـيرورت و شـدن 
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بر اين مبنا، وجود نفس نيز كه بـه بـدن و جسـم تعلـق . )277-274: 13 ، ج1377مطهری، (است 
  .گيرد، امری سيال است ىم

ة البقاسـت؛ يـة الحـدوث و روحانيجسـمان ینفس، جوهر :استكمال جوهری نفس. 2
 یبـه مراتـب بـاالتر ینـد حركـت جـوهريرو، در فرا نيـدر آغاز جسم اسـت و از ا ىعني

ل و سـپس يمحسوس، متخ ىگاه ىء خارجىگونه كه ش همان یبه باور و. ابدي ىدست م
ابقـا شـود، بلكـه  ىان برود و برخيصفات آن از م ىكه برخ ستين نيشود، چن ىمعقول م

 ىن صـورت، نفـس وقتـيبـه همـ. شـود ىل ميو اشرف تبـد ىتر به وجود اعل وجود ناقص
قوا مانند قـوه حاسـه از آن  ىست كه برخين نيشود چن ىابد و عقل بالفعل مي ىاستكمال م

گـر ياش د ىبـا اسـتكمال ذاتـبمانـد، بلكـه  ىگر مانند قوه عاقله باقيد ىگرفته شود و برخ
  .)100-99: 9 ، ج1981مالصدرا، (ابد ي ىهم استكمال م آن یقوا

انســان، از مســائل  یوجــود یها بحــث از ســاحت :بودن انســان دو ســاحتى. 3
 یاند كـه انسـان را دارا بوده ىم كسانياز قد. بوده و هست  ىو كالم ىز فلسفيبرانگ چالش

ا يـاز متكلمان كـه انسـان را تنهـا جسـم  یاريند بساند؛ مان دانسته ىم یك ساحت وجودي
، ى؛ بحرانـ149: 1363، ى؛ حلـ330-329: 1400، ی؛ اشـعر379و  378: 1405 ،ىطوس(اند  دانسته ىم ىجسمان

  .)296-295: 8، ج 1325، ى؛ جرجان373: تا بى، ى؛ ايج138-139: 1406
 ىبرخـ. انـد دانسـته ك سـاحت يـش از يب یكه انسان را دارا ىدر مقابل فراوانند كسان

قـت انسـان تنهـا جسـم و ين باور بوده و هستند كـه حقيعه بر ايلسوفان شيز فيمتكلمان و ن
ر از بدن وجود دارد و آن نفس مجرد است يغ یگريست و در انسان ساحت دين ىجسمان

؛ نيـز 8-7: 8 ، ج1981؛ مالصـدرا، 5: 2  ، ج1404ابن سينا (كند  ىآن را اثبات م یاريبس های برهانكه 

 . )220: 2 ، ج1411فخر رازی، 

ها هويـت اصـلى انسـان را  يك از ايـن سـاحت شود كه كدام اكنون اين پرسش مطرح مى
يك هويـت  بر انسان حمل شود و كـدام» هو هو«دهد و به تعبير منطقى بايد به حمل  شكل مى

  .شودبر انسان حمل » ذو هو«اصطالح بايد به حمل  و حقيقت وجودی انسان نيست و به
از . دهـد ىل ميانسـان را نفـس تشـك یقـت وجـوديت و حقيـدگاه مالصدرا هوياز د

. بر انسان حمل كرد و بدن تابع نفس اسـت» هو هو«توان به حمل  ىرو، تنها نفس را م نيا
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زند كـه بـاد آن را  ىا مثال ميدر در یا نهيم مسئله، بدن انسان را همچون سفيتفه یبرا یو
رو، اگـر  نيـاز ا. اند ىنفس حكم باد و عامل حركت كشـت ینفس و قوا. دهد ىحركت م

بِْسـِم «فه يه شرياو با استشهاد به آ. ستديا ىر باز ميز از سين ىباد متوقف شود، حركت كشت
ِ َمْجراها َوُمْرساها د يـبر چند نكتـه تأك شدنش و لنگر انداختنش، به نام خداست روان: »اّهللاٰ

  : ورزد ىم
مختـل  ىكشـت یآنكه اجزا ىستد، بياست باد از حركت با گونه كه ممكن همان: كمي

آن معـدوم  یآنكه مواد بـدن و ابـزار و اعضـا ىز از بدن جدا شود، بينفس ن بسا چهشود،  
 . گردد

تـابع  ىست، بلكه به عكس حركت كشتين ىاز جوهر كشت ىكه باد ناش همچنان: دوم
اسـت و بـه  ىاد حامـل كشـتست، بلكه بيحامل باد ن ىكشت ىحركت باد است و به عبارت

سـت و جسـد حامـل ين صورت نفس از جوهر جسد نيمحرك آن است، به هم ىاذن اله
 .ن روح است كه حامل جسد استيست، بلكه ايروح ن

مختلـف سـوار بـر آن از برگردانـدن بـاد  یروهـاي، جنـود و نىكه كشت همچنان: سوم
جـه، يدر نت. انـد نفـس ناتوان ز از اسـترجاعيـن ىمزاجـ یها تيفينفس و ك یاند، قوا ناتوان

  .)55-54: 9 م، ج1981مالصدرا، (ات و حركت بدن تابع نفس هستند، نه به عكس يح
ل يـن باور بودند كه نفس به دليش از مالصدرا بر ايپ فيلسوفان :رابطه نفس و بدن. 4

ر و كند و اعضا و جوارح انسان، ابـزا ىر با بدن ارتباط برقرار ميتجردش، تنها در مقام تدب
نا نسبت نفس را با بدن به نسبت مرغ با يهمچون ابن س ىرو، كسان نياز هم. اند آالت نفس

ه يا نسبت كـارگر بـا ابـزار تشـبي، نسبت پادشاه با كشور )287-286: 2 ، ج1375طوسى، (انه يآش
فس و نا رابطه نيلسوفان مشاء و از جمله ابن سيبه اعتقاد ف. )199: 2 ، ج1404ابن سينا، (اند  كرده

نفـس  یر بـدن از سـويست، بلكه از نوع اشتغال نفس بـه بـدن و تـدبيبدن از نوع انطباع ن
ز از نفـس يكند و بدن ن ىق بدن ادراك مير، نفس از طرين اشتغال و تدبيجۀ ايدر نت. است

عقل فعّـال  ىجه، هنگاميدر نت. )307-306: 2 ، ج1375؛ طوسى، 387: 1379ابن سينا، (شود  مىمنفعل 
كند تا در آن تصّرف كـرده و آن را تـدبير نمايـد  آفريند و به بدن إفاضه مى دمى را مىنفس آ

  .كه جنين به اعتدال دست يافته باشد و شايستگى خدمت به پادشاه نفس را به دست آورد
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ن يـين تبيـدهـد كـه ا ىن مشـاء از رابطـه نفـس و بـدن نشـان مييدر تب ىاما اندك تأمل
متقابـل آن دو را حـل  یريرپذيو تأث یرگذاريجرد و تأثو م یوند ماديپ ىمشكل چگونگ

 ىد پاسـخيكوشـ یه حركـت جـوهريـاز نظر یمنـد رو، مالصدرا بـا بهره نياز ا. كند ىنم
ء ىبه ش ىئيتعلق ش یها ان گونهيپس از ب اسفاردر  یو. ن مشكل فراهم كنديا یگر برايد
 ىكـيبه باور او، . كند مى نييتعلق نفس به بدن تب ىدگاه خود را درباره چگونگيگر، ديد

گر در حـدوث اسـت، بـدون يبه موجود د یموجود یازمنديتعلق، تعلق و ن یها از گونه
، تعلـق نفـس بـه یدگاه وياز د. آنكه در تداوم وجود و تشخّص خود به آن محتاج باشد

ع يش و حـدوث، همـان حكـم طبـايدايرا حكم نفس در آغاز پين قسم است، زيبدن از ا
ش و حـدوث، بـه مـاّده يدايز در آغاز پينفس ن. از دارنديمبهم ن یا به ماّده است كه یمادّ 

گونـاگون  یها ىها و دگرگون تعلّق دارد كه در ضمن تحّول ىنيمبهم و نه ماده خاّص مع
  .است ىآن، ثابت و باق

اسـتكمال و اكتسـاب  یگـر بـرايبـه موجـود د یموجـود ىگر تعلق، وابستگيگونه د
ن قسـم كـه يـدر ا. سـتين ىگونـه وابسـتگ چيو، در اصل وجود هر نيلت است و از ايفض
ش مستقل است ين گونه تعلق است، موجود وابسته هم در حدوث و هم در بقايتر فيضع

تعلـق نفـس بـه بـدن از . ه استيها و كماالت ثان لتيفض ىتنها در كسب برخ ىو وابستگ
نفس به بـدن  ىرا وابستگدگاه مالصدياز د ىن قسم است، وليلسوفان مشاء از ايدگاه فيد

  .ن نوع استيو در ادامۀ وجود خود از ا ىش از نوع قبليدايدر آغاز پ
از شخص صنعتگر به يه نيوجود خود شب ۀلق و نياز نفس به بدن را در اداممالصدرا تع

 ىن تفاوت كه رابطـه صـنعتگر بـا ابـزار رابطـه َعَرضـيبا ا. داند ىابزار و آالت كار خود م
اسـت  ىعيو طب ىذات ىتعلق نفس، تعلق ىبه ابزار ندارد، ول ىچ تعلق ذاتياو ه ىعنياست؛ 

 .)327-325: 8 ، ج1981مالصدرا، (

ند و او يافريمجّرد ب یست كه خداوند موجودين نيچن ىم الهين حكين، از نظر ايبنابرا
 یرند، بلكه خداوند وجود واحديدار اداره كشور تن كند و آن دو با هم انس بگ را عهده

آغازد و با تحّول ذاتـى و حركـت جـوهری اسـتكمال  آفريند كه از جسم عنصری مى مى
او اتحاد اين دو را از نـوع اتحـاد . رو، نوعى اتّحاد ميان نفس و بدن حاكم است از اين. يابد مى



104  
  

  

 

ل 
سا

م 
ك

 ي
 و

ت
س

بي
ه 

ار
شم

 ،
8

1
، 

ار
به

 
13

9
5

  

ن، اگـر بـدن جـدا از نفـس يبنـابرا. شمارد ىماده و صورت و ناقص به تام و قوه به فعل م
ش ينفـس پـ كه درحالىماند،  ىنم ىپراكنده باق یز عناصر و اجزابج ىقتيلحاظ شود، حق

؛ 456-455: 1354؛ همـو، 239: 9 ، ج1981مالصدرا، (است  ىاز مرگ و پس از آن به حال خود باق

  . )250-248: 1381آشتيانى، : نيز نك

  آمدها و لوازم تبيين صدرايى از مرگ پى

دهـد،  ىكه مالصدرا از مرگ ارائـه م ىليبا توجه به تحل :بودن مرگ برای نفس طبيعى. 1
حركـت  یكـه بـر مبنـا )238-327: 9 ، ج1981مالصـدرا، (است  ىعيطب یانسان امر یمرگ برا

ا همـه تطـورات يـدر نشئه دن یرا نفس انسان با استكمال جوهريشود، ز ىن مييتب یجوهر
ن گـذارد و سـپس بـدو ىرا پشـت سـر م ىوانيـو ح ى، نباتی، جمادىخود اعم از جسمان

و  ىدرون ىشود، بلكه عامل ىوارد م یگريوجود داشته باشد به نشئه د یآنكه عامل قاسر
 ّ ل كُـجاَءْت وَ «: ديفرما ىكه خداوند م كند؛ چنان ىم يىخداوند او را راهنما یاز سو ىجبل

ــد  و هــر كســى مــى: »دٌ يَشــهِ نَفْــٍس َمَعهــا ســائٌِق وَ  ــا او ســوق] كــه حــالى در[آي ــده و  ب دهن
ُ «ا ي )21: ق( اى است دهنده گواهى خدا روح مردم را هنگـام : »َن َمْوتِهاياْألَنْفَُس حِ  ىتََوف يَ اّهللاٰ

 ىن، هـر نفسـيبنـابرا. )114-113: 1 ، ج1366مالصـدرا، ( )42: زمر( ستاند مرگشان به تمامى باز مى
ش خـود بـه يدايـن منزلگـاه پيدارد و از نخسـت یگريعالم د یبنابر فطرت خود رو به سو

گـردد؛  ىاو بـاز م یرا از جانـب او آمـده اسـت و بـه سـويـكند، ز ىخداوند سفر م یسو
  .)411: 1354، همو(ن معنا داللت دارد يز بر هميكه واژه معاد ن چنان

ْ كَ «ۀ يد بر داللت آيمالصدرا با تأك ِ وَ كْ َف تَ ي ُ ْم ثُم كُ اينْتُْم َأْمواتاً َفَأحْ كُ فُُروَن بِاّهللاٰ ُ يِم ي ْم كُ ت
 ثُم ُ ِ حْ ي ْ ْم ثُم ِإلَ يكُ ي د و شـما را يـبود ىه مردگـانكـد بـا آنيركچگونه خدا را من: »ِه تُْرَجعُونَ ي

او بازگردانـده  یگـاه بـه سـو آن] و[نـد ك ىباز زنده م] و[راند يم ىباز شما را م ،ردكزنده 
دگاه پزشكان و دانشـمندان يانسان، به نقد د یبودن مرگ برا ىعيبر طب ،)28: بقره( ديشو ىم

ن است كه مرگ توجه كامل نفـس از يحق ا: سدينو ىپردازد و م ىدرباره مرگ م ىعيطب
جه آن، بدن دچار هالك ين نشئه به عالم آخرت و اِعراض نفس از بدن است كه در نتيا
 یست كه مرگ بر بدن عـارض شـود؛ بـراين نين، چنيبنابرا. )269: 2 ، ج1366، همو(شود  ىم
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جه، رابطه نفس بـا بـدن قطـع يان برود و در نتيآن از م یزيا حرارت غري ىعيقوه طب ،مثال
به سبب توجه نفس بـه عـالم آخـرت و انتقـال از  ىعنيعكس است؛  ه بهيگردد، بلكه قض

رود و حس و حركت از بـدن رخـت  ىان مياز م یزيگر حرارت غريد یا به سراينشئه دن
  . بندد ىبر م

الصدرا از چگونگى مرگ به دسـت با توجه به تبيينى كه م :ضرورت و حقانيت مرگ. 2
طبع تحقـق مـرگ امـری  نيازی نفس از بدن دانسته است، بـه داده و آن را نتيجۀ استكمال و بى

نيازی نفس از بدن، وجهى بـرای ادامـه همراهـى بـدن بـا آن وجـود  است و اساساً با بى  حتمى
ــدارد ــد  كــه گذشــت مالصــدرا مــرگ را والدت در آخــرت مى چنان. ن ــو، (دان . )455: 1354هم

شـدن جنـين از رحـم  تولد جدا. ت كه در رحم قرار داردبنابراين، انسان در دنيا مانند جنينى اس
نتيجه چنين تشبيهى، فهـم ضـرورت مـرگ اسـت، زيـرا . و مرگ جدايى نفس از جسد است

مانـدن در رحـم سـود  گونه كه جنين پس از تكميـل صـورت و آفـرينش خـود، از باقى همان
منـد شـود،  توانـد از دسـتاورد خـود بهره آنها را رها كند و با جدايى از رحم مىبرد و بايد  نمى

نفس نيز پس از استكمال در دنيا با همراهى بـدن، الزم اسـت كـه از آن جـدا شـود و تنهـا بـا 
 .مند شود تواند از دستاورد خود بهره رهاساختن جسد است كه مى

رد يـگ ىجـه ميت آن را نتيـحقانن خود از مسـئله مـرگ، ييمالصدرا بارها در ضمن تب
 یرا امـريـد دارد كه مرگ حق، ثابت و واقع است، زين نكته تأكياو بر ا. )455: 1354همو، (

كردن آن بـه خداونـد و  یاست و خاستگاه آن اِعراض نفس از عالم حواس و رو ىعيطب
ر و يـخباشد،  ىعيطب یزيچ یكه برا یهر امر. )282-281: 1360مالصدرا، (ملكوت است عالم 

جـه، مـرگ يدر نت. آن حق اسـت یباشد، برا یزير و تمام چيتمام آن است و هر آنچه خ
  .)239-238: 9 ، ج1981مالصدرا، (نفس حق است  یبرا

از مـرگ، اثبـات  يىن صدراييمهم تب یاز دستاوردها :بودن حقيقت مرگ وجودی. 3
وجـود  يىظرهـان بـودن مـرگ، اختالف  ىا عـدمي یدرباره وجود. بودن آن است یوجود
مثـال، آن را  یم؛ بـرايبـدان  ىعدم یقت مرگ را امرياگر حق. )154-153: 1405طوسى، (دارد 

در مقابل، اگـر مـرگ را . از آن است ىسلب یريم، مستلزم تفسيكن ىات تلقيعدم ملكه ح
ف بـه يتضـا. ف خواهد بـوديا تضايات، تضاد يم، تقابل مرگ و حيبدان یوجود ىقتيحق
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ز آنجاسـت كـه مـرگ باشـد؛ يـات نيـات باشـد و حيـگ آنجاست كه حان كه مرين بيا
ز هـر دو يـات نيـمـرگ و ح. انـد یكه هر دو امر وجود یو پسر یهمچون دو مقوله پدر

ن دو بـا هـم يـن معناسـت كـه ايـز بـه ايات نيتضاد مرگ و ح. اند و با هم هستند یوجود
 . )94: 1413مفيد، (كنند  ىاجتماع نم

مرگ در نسـبت بـا . دارد  ىو عدم یت وجوديثيمرگ دو ح ن مالصدراييبر اساس تب
كـِل محسـوس يمركب و ه یات است و در نسبت با بدن عنصري، وجود و حیروح علو

بـه نشـئه  یا با مرگ روح مجرد انسـان از نشـئه. )77: 6 ، ج1366مالصدرا، (عدم و موت است 
 یانتقـال امـر .دهـد ىرخ م یجـۀ حركـت جـوهرين امـر در نتيـشـود و ا ىگر منتقـل ميد

در نظـر  ىو جسـمان یمرگ را با توجه به ساحت ماد ىتنها وقت. ىاست، نه عدم یوجود
  .شمار آورد به  ىتوان آن را عدم ىم، ميريگ ىم

بنابر تبيين صدرايى، مرگ امری نيست كه انسان را نابود  :فناناپذيری انسان با مرگ. 4
. انـدازد فات الزم اوسـت، جـدايى مىسازد، بلكه تنها ميان او و آنچـه غيـر او و غيـر صـ

كند كه داللت  استدالل مى) يا به تعبير او قواطع(مالصدرا در اثبات اين امر به داليل يقينى 
او همچنين به برخى آيـات و . )282-281: 1360همو، (شود  كند جايگاه حكمت نابود نمى مى

برای بقا خلق شديد نه بـرای : »خلقتُم للبقاء ال للفَناء«ها مانند اين حديث نبوی كه  روايت
زمـين جايگـاه ايمـان را : »االرض التأكُُل محل االيمـانِ «يا  )249: 6 ، ج1403مجلسى، ( نابودی

اٌء عِنْـَد يـَأحْ « :فرمايـد دربارf اين موضوع قرآن كريم نيـز مى. كند استشهاد مى خورد، نمى
ُ َربِهْم  ُ يْرَزقُوَن فَِرحِ ي روزی داده  ،انـد نـزد پروردگارشـان زنده: »ن فضـلهمـ َن بِما آتاُهُم اّهللاٰ

  .)170-169: آل عمران( اند شوند، به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمان مى
سـازد،  ىران نميـرا و ىگاه معرفت الهين استدالل كه مرگ جاين با ايمالصدرا همچن

احـوال نفـس را شـود، بلكـه تنهـا  ىنفـس نم یرد كـه مـرگ موجـب نـابوديـگ ىجه مينت
ن استدالل كه عارِف ين با ايهمچن. كند ىآن را قطع م یها ىسازد و وابستگ ىدگرگون م

شـان را يمقـام ا یدان تمنـايهـا شـه تيد را دارد و بـر اسـاس روايبه نفس درجه هزار شه
ذِ «فه يه شريدارند، معتقد است كه آ ِ  ىَن قُتِلُوا فِـيَوال تَْحَسبَن ال ِ أَ يَسـب اٌء يـْمواتـاً بَـْل َأحْ ِل اّهللاٰ

ُ عِنَْد َربِهْم  بلكـه  ،انـد مـرده مپنـدار هرگز كسانى را كه در راه خـدا كشـته شـده: »ْرَزقُونَ ي
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دان در معركـه يبـه شـه ،)169: عمـران آل( شـوند نزد پروردگارشان روزی داده مى واند  زنده
 یو فنـا ینـابود ن اسـاس، مـرگ را سـببيبر ا. )335: 2 ، ج1366مالصـدرا، (اختصاص ندارد 

  .اند پس از مرگ زنده ىها از منظر قرآن حت داند و معتقد است انسان ىانسان نم
متكلمـان  ىبرخـ ىلسوفان و حتيگر فيمالصدرا همچون د :استكمال نفس با مرگ .5

لَـكُ تََوفايَ قُْل «ه ير آياو در تفس. داند ىاستكمال م ىانسان نوع یمرگ را برا مسلمان  كُ م م 
ذِ الَْموْ  ِ ك وُ  یِت ال بگو فرشته مرگـى كـه بـر شـما گمـارده  :»ْم تُْرَجعُونَ كُ َرب  ىْم ثُم ِإلَ كُ َل ب

ا ب ،)11: سجده(شويد  گاه به سوی پروردگارتان بازگردانيده مى آن ،ستاند شده جانتان را مى
ه شـود كـ ىادآور ميـبه شبهه منكران معاد است،  ىليتفص ىه پاسخين آينكه ايد بر ايتأك

 ىرا مـرگ نـوعيـانسـان اسـت، ز ی، فطـرىتوجه نفوس و ارواح به عالم معاد و قرب اله
كـه اشـاره شـد مـرگ از منظـر مالصـدرا در  چنان. )76: 6 ، ج1366مالصدرا، (استكمال است 

كــِل يمركــب و ه یات و در نســبت بــا بـدن عنصــريــ، وجـود و حینسـبت بــا روح علــو
: جـه گرفـتيبودن مرگ را نت ىتيثيوان دو حت ىان مين بياز ا. محسوس عدم و موت است

اش اسـتكمال  یث وجـوديـاست كه مرگ از ح ىعيطب. ىت عدميثيو ح یت وجوديثيح
انسـان  یقت وجـوديرا حقيت است، زيثين حيز هميالبته مهم ن. ىث عدمياست و نه از ح

ز از يـو در حال اسـتكمال اسـت و بـا مـرگ ن ىش باقيدايروح جاودان اوست و از بدو پ
 یوجـود ین امر ارتقـايرود و ا ىان مياز م یآن به بدن ماد ىرود، بلكه وابستگ ىان نميم

 . است

آورنـد،  ىشـمار م كـه مـرگ را اسـتكمال بـه ىمتكلمـان ىبرخـ ىلسوفان و حتيالبته ف
اسـتكمال آن ارائـه  ىونگگـاز آن و چ ىمتفـاوت یهـا نييخـود تب ىهركدام بر اساس مبان

ك وجـود و حركـت ين مسـئله بـر اصـالت وجـود، تشـكيـان مالصـدرا در ييتب. دهند ىم
  . او هستند ىنظام فلسف یها ىژگياست كه و ىمبتن یجوهر
بـر اسـاس مبـانى صـدرايى، حركـت و اسـتكمال  :بودن مرگ عموميت و همگانى. 6

بودن و  سـاحتى  ای اختصـاص نـدارد، بلكـه همگـان در دو جوهری نفـس بـه افـراد ويـژه
نيـاز  نتيجه، همه نفوس با طـى مراحـل اسـتكمال از بـدن بى در. اند استكمال نفس شريك

در نتيجه، مرگ امری عام . يابد كند و بدين ترتيب، مرگ تحقق مى شده و آن را رها مى



108  
  

  

 

ل 
سا

م 
ك

 ي
 و

ت
س

بي
ه 

ار
شم

 ،
8

1
، 

ار
به

 
13

9
5

  

دانستن مرگ از سـوی مالصـدرا نيـز همـين  كه طبيعى و حق چنان. و همگانى خواهد بود
  .كند امر را تأييد مى

ى بـه اساس تبيين صـدرايى، نفـس تـوجهى جبلّـ بر :انكار كراهت از مرگ طبيعى. 7
در . انتقال به عالم آخرت دارد و نيز دارای حركت ذاتى جوهری به سوی خداوند اسـت

شود كه چرا انسان از مرگ كراهت و بلكـه وحشـت  اين صورت، اين پرسش مطرح مى
  دارد؟

. تمالصدرا در پاسخ، برای كراهت از مرگ دو سبب فاعلى و غايى بيـان كـرده اسـ
های نفـس، نشـئه طبيعـى  سبب فاعلى كراهت از مرگ اين است كه نخستين نشئه از نشئه

كند، بـر  كه نفس به بدن متصل است و در آن تصرف مى اين نشئه تا هنگامى. بدنى است
شود و در آن نفوس مؤثر  پس بر نفس نيز احكام طبيعى بدنى جاری مى. نفوس غلبه دارد

. كند احساس درد مى ،سوزد شود يا مى بريده مى متى از بدن به همين دليل، وقتى قس. است
بودن نفس نيست، بلكه از اين حيـث اسـت كـه  اين احساس از حيث جوهر ناطق و عاقل

داشتن نفس از مرگ بدن و كراهت  بنابراين، وحشت. ای وابسته است جوهری حسى و قوه
صه در افراد مختلف به حسب ای است كه از نشئه طبيعى دارد و اين ح از آن به دليل حصه

پوشى از اين حيثيت، آنچه عقل تام و  البته با چشم. های بدنى متفاوت است شدت وابستگى
كند، محبت مرگ دنيايى، اشـتياق بـه خـدا و  قوه باطن و غلبه نور ايمان به خدا اقتضا مى

  . داشتن از حيات دنيايى است مجاورت با مقربان ملكوت او و وحشت
ر آخـرت يكـه در مسـ ىن اسـت كـه نفـس از بـدنيكراهت از مرگ ا ىياما سبب غا

دارد تــا  ىها بــاز مــ بيكنــد و آن را از آســ ىاوســت، محافظــت م یمنزلــه مركــب بــرا به
ن يهمچنـ. آن فـراهم شـود و بـه كمـال ممكـن برسـد یبـرا ىو عمل ىعلم یها استكمال

شـود،  مىآنها عارض كه به بدن  ىوانات احساس درد دارند و از آفاتيح ىخواست اله به
انت كنـد، يكل آنها در مقابل آفات صيها و ه ب كند كه از بدنيترسند تا نفس را ترغ ىم
پس اگـر نفـوس . ندارند ىان خود توانيا زيستند و بر سود يشعور ن یرا اجساد ذاتاً دارايز

ش از آنكـه يخواهنـد كـرد و پـ ىرا احسـاس نكننـد، دربـاره اجسـاد سسـت ىدرد و خوف
 یابنـد، بـه زوديبـاطن دسـت  ىو آبـادان ىان رسد و به نشئه كمـال برزخـيبه پاعمرشان 
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جاد آنها ناسازگار اسـت يدر ا ىو حكمت كل ىن با مصلحت الهيهالك خواهند شد و ا
  .)457 :1354 ؛ همو،243-241: 9 ، ج1981مالصدرا، (

ه كـ است؛ چنان ىعين دو استدالل مالصدرا انكار كراهت نفس از مرگ طبيحاصل ا
كـه در  ىعـيكنـد كـه در مـرگ طب ىح مين باور خود تصـريبر ا الح1مة المتعالیهدر  یو
ل يـدل. )242: 9 ، ج1981همـو، (رد يپـذ ىدهد، كراهت از مرگ را نم ىرخ م ىعيان اجل طبيپا
ث يـت متصور است و از حيثيدو ح ىان شد در سبب فاعليكه ب ن امر آن است كه چنانيا

. انسان محبوب است یوجود ندارد، بلكه مرگ برا ىها كراهتتن نفس مجرد و عقل تام نه
نفـس  ىرا وقتي، زىعيشود و نه طب ىمطرح م  ىز در مرگ اختراميشده ن مطرح يىسبب غا

  . ندارد يىانت بدن از آفات جايد، صيبه كمال خود رس
گفته دربـاره كراهـت از  شيبر اساس نكته پ :ها در لحظه مرگ تفاوت حال انسان. 8

ا و يـانسـان بـه دن ىموازات شدت وابسـتگ  شود كه به ىآن، روشن م يىسبب غا مرگ و
ا بـا هـم يـرد و همه در لحظـه وداع بـا دنيگ ىز شدت ميآن، كراهت از مرگ ن یها لذت

رود؛  ىشـمار مـ به ىاله یا هيهد ىبرخ ی، مرگ براىلين تحليبر اساس چن. ستنديكسان ني
مـرگ هديـه مـؤمن  :»المـؤمن تحفـةُ  المـوُت « یث نبويكه مالصدرا با اشاره به حد چنان

ن يند كه آفـريگو ىشوند و م ىنند شادمان ميب ىمرگ را م ىان وقتيبهشت: سدينو ىماست، 
اهـل آتـش بـا  ى، ولین واردشونده بر ما بوديو بهتر یا رها كرديبر تو كه ما را از دار دن

  .)312 :همان(دانند  ىن واردشونده بر خود ميكنند و آن را بدتر ىدن مرگ فزع ميد
، نفس ىعيژه مرگ طبيو ل مالصدرا درباره مرگ و بهيبر اساس تحل :ابطال تناسخ. 9

  بـه. شـود ىاز مين ىابد كه از بدن بي ىدست م یا خود به مرتبه یند استكمال جوهريدر فرا
 ىعنـينهـد؛  ىآن، بـدن رو بـه ضـعف م یرتبـه وجـود یموازات استكمال نفس و ارتقـا

ه تناسخ با همه اقسامش باطـل يل، نظرين تحليبا ا. ان آنها برقرار استيكوس ممع یا رابطه
ن انتقال در مرحله نخسـت تكـّون آن يا ،منتقل شود یگريرا اگر نفس به بدن دياست، ز

ن يـدر رحـم اسـت و ا ىنـيا جنيـ ىوانيـنطفـه حكه رد يگ ىصورت م ىدر وقت ىعنيبدن، 
مالصـدرا در . )53 :همـان(فـس و بـدن اسـت ان مراتب نيمتطابق تعاكسى خالف آن اصل 

عنوان  دانسته و از آن به ىعيت وجود آن را مسبب مرگ طبيقوت نفس و فعل مبدأ و معاد
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ز در پاسـخ بـه يـه تناسخ و نياز موارد از جمله در رّد نظر یاريكند كه در بس ىاد مي ىاصل
  .)412: 1354مالصدرا، (شبهه تناسخ در مورد بازگشت نفس به بدن سودمند است 

بر خالف فيلسوفان مشـاء كـه تنهـا بـه دو نشـئه دنيـا و  :اثبات وجود عالم برزخ. 10
مالصـدرا ميـان ايـن دو  .)502-501: 1379سينا،  ابن(و عالم برزخ را منكرند  آخرت باور دارند

ايـن عـالم نـه . شـود ناميده مى كند كه عالم برزخ يا مثال عالم، عالم ديگری را تصوير مى
عالم مجردات تام و آخرت محض است و نه همچون عالم دنيا مادی است، بلكه همچون 

يكى از نتايج تبيين مالصدرا از مرگ كه آن . رتبه وجودی آن در ميانۀ اين دو عالم است
معنای انتقال از دنيا به آخرت و حركت رجوعى بـه  معنای زوال و نابودی، بلكه به را نه به

كه همه حـدود  ن عالم است، زيرا هر متحركى تا هنگامىسوی خداوند دانست، اثبات اي
تواند به غايت نهـايى خـود  مفروض موجود ميان مبدأ و منتهای مسافت را طى نكند، نمى

كه از دنيا خارج نشود و همه حدود طبيعى و سپس نفسانى  بنابراين، انسان تا هنگامى. برسد
ى نباشد و انسان در فرايند حركت خود اگر عالم برزخ. رسد را نپيمايد، به جوار الهى نمى

آن را طى نكند، رسيدن به جوار الهى كه آخرت محض است، همچون رسيدن به غايت 
رو، به باور مالصدرا وجود عالم برزخ و  از اين. بدون پيمودن برخى از حدود مسافت است

ت كردن آن برای رسيدن به جوار الهى امری گريزناپذير اسـت؛ هرچنـد طـول مـد سپری
 . )24: 1381مالصدرا (تواند متفاوت باشد  كردن آن برای افراد مختلف مى سپری

مالصدرا در جای ديگر مرگ طبيعى را والدتى برای نفوس در عالم آخـرت دانسـته 
او از ملك الموت به قابله ارواح و دايه نفوس . )287: 1302؛ همو، 278: 9 ، ج1981مالصدرا، (است 

كند كه اطفال تا زمانى كـه از حيـات نـاقص  ای تشبيه مى به گهوارهكند و قبر را  تعبير مى
مالصـدرا، (يابنـد  برخوردارند و قادر به حس و حركت اخروی نيستند، در آن پـرورش مى

 .عنوان حد فاصل دنيا و آخرت امری ضروری است بنابراين، وجود برزخ به. )320: 1354

  سنجش و ارزيابى

سازگار اسـت؟  ىز اصول مسلم عقليصدرا و ن ىفلسف ىمبانن مالصدرا از مرگ با ييا تبيآ
ن صدرا از مـرگ بـا آنچـه ييا تبيبر خالف آن اقامه كرد؟ آ ىعقل ىتوان استدالل ىا نميآ
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  وابسته به آن آمده سازگار است؟  یها ا آموزهيدرباره مرگ  ىنيد یها در آموزه
او سـازگاری درونـى  رسد تبيين صدرايى از آموزه مرگ بـا مبـانى فلسـفى به نظر مى

كـه اسـتدالل عقلـى نيـز بـر  توان آن را به چالش كشيد؛ همچنان دارد و از اين جهت نمى
  هـای دينـى سـازگار های متعددی بـا آموزه اين تبيين از جهت. توان يافت خالف آن نمى

 :ائمـه هـای كـريم و روايت هـای قرآن اسـاس آموزه و همخوان است؛ بـرای مثـال، بـر
ی و انعدام نيست، بلكه انتقال روح از عالم طبيعـت بـه عـوالم ديگـر و مرگ هرگز نابود

كاربرد تعبيرهايى همچون چشيدن در قرآن كريم . بازگشت انسان به سوی خداوند است
و نيز كاربرد واژه  )42: زمر(و تشبيه شدن مرگ به خواب  )57 :؛ عنكبوت35: ؛ انبيا185: آل عمران(

نيـز در پرسشـى از  7كـه امـام بـاقر حقيقت اسـت؛ چنانتوفى در مورد هر دو گواه اين 
حقيقت مرگ، آن را همچون خـواب معرفـى فرمـود كـه انسـان هـر شـب آن را تجربـه 

  . )289: 1403صدوق، (كند  مى
، آن را )2: ملك(و بلكه خلق مرگ سخن گفته  )60: واقعه(ر يم از تقدين قرآن كريهمچن

دانسـته  ىو همگـان  ىحتم یو امر )16-12: نونمؤم(انسان برشمرده  ىاتيف مراحل حيدر رد
دهند  ىن شواهد نشان ميهمه ا. )57: ؛ عنكبـوت35: ؛ انبياء185: عمران ؛ آل26: ؛ الرحمن34: انبياء(است  

اسـت؛  یر و ضـروريـفراگ یرد و مرگ امـريپذ ىشود و فنا نم ىانسان با مرگ معدوم نم
  . مرگ سازگار است از يىصدرا ىفلسف یها نييكه كامًال با تب یامور

 ىبسـا بـا برخـ ، چهيىها ن اشتراكياز مرگ با وجود چن يىن صدرايين حال، تبيدر ع
دو  ىدر ادامـه بـه بررسـ. كند ىمرتبط با مرگ ناسازگار جلوه م ىنيد یها گر از آموزهيد

  .ميپرداز ىه مالصدرا با آنها مينظر یو سازگار ىنيآموزه د

 رجعت

بسا با تبيين فلسفى صدرايى از مرگ ناسازگار بـه نظـر برسـد،  ههای دينى كه چ يكى از آموزه
سخن در اين است كه اگر از منظر مالصـدرا مـرگ بـر اسـاس حركـت . آموزه رجعت است

پذيرد و در اثر ايـن اسـتكمال نفـس از  يافتن استعداد و كمال نفس تحقق مى جوهری و فعليت
  . ده بار ديگر به بدن تعلق گيردرسي گردد، چگونه ممكن است نفس به كمال بدن جدا مى
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تنها به اعتقاد خـود بـه رجعـت در  نه یو. رديپذ ىرا نم ین ناسازگاريخود مالصدرا ا
ل خـود را يـح دارد و دليعام اسـت، تصـر یمعنا رجعت به یها آخر الزمان كه از مصداق

از نظـر دارد كـه  ىصراحت اعـالم مـ داند، بلكه به ىن آموزه ميانگر ايمتعّدد ب یها تيروا
ح يخود را توضـ ین مدعاياما او ا ،)76: 5 ، ج1366مالصدرا، (ندارد  ىن اعتقاد منعيز اين ىعقل

روان حكمـت يـاز پ ىالبتـه برخـ. نكـرده اسـت یا شـده اشـاره مطرح یها نداده و به شبهه
ز سـازگار يـن يىصـدرا ىفلسـف ىاز رجعت ارائه دهند كه با مبان ىنيياند تب دهيه كوشيمتعال
 ىنـيي، تبرجعـتبا عنوان  یا در رساله یو. است ىنيقزو ىعيشان عالمه رفياز جمله ا. افتد
جه برسـد كـه ممكـن و ين نتيده است به ايدست داده و با سه مقدمه كوش ن آموزه بهياز ا

گر در مرحلـه رجعـت بـه بـدن تعلـق يده بار دياست كه نفس به كمال رس یبلكه ضرور
  : رديگ

ان يم ىعيطب ىن به ربط ذاتيدارد و ا یبه بدن عنصر  ىمامروح عالقه تام و ت :1مقدمه
بـه سـافل در مراتـب  ىن قسم ارتباط عـاليا. گردد ىباز م ىعيطب یو قوه ماد ىقوه روحان

 یا گونه ، بهیت و قدرت مخصوص است كه در ادامه حركت جوهريقهار ىوجود، نوع
ژه يو ىه ماده بدن صورتاراده خود ب یبه مقتضا یتواند در هر عصر ىشود كه نفس م ىم

  . ابديدر ماده ظهور  ىات و جانيح یبدهد و از توجه خاص و
ان يـاز م ىكل ست كـه عالقـه نفـس بـهين نيچن ىعين مقدمه، در مرگ طبيبا توجه به ا

نفس ناطقه بر بدن و ضعف بدن نسبت به نفس است كـه  یاليرا عالقه همان استيبرود، ز
موجـب  يىايات دنين عالقه در حيا. رود ىان نميز منفس است و با مرگ ا ىاز شئون ذات

پس از مرگ هرچند اصل عالقه همچنـان وجـود دارد،  ىشود، ول ىخاص م ىبروز افعال
  .شود ىآن افعال خاص از آن صادر نم ىول

كند كه اگر  ىد مينفس بر بدن، تأك یاليبر است يىها پس از اقامه برهان ىنيعالمه قزو
د يـجد ىپس از مرگ به نحـو اتـم حاصـل شـود، زنـدگ ىعيطبتوجه نفس ناطقه به بدن 

  .محال نخواهد بود ىاست كه به لحاظ عقل یممكن و امر
. اوسـت ىگاه و مرتبه هسـتينده جايدارد كه نما یت و اثريخاص ىقتيهر حق :2مقدمه

و  یريرپـذياست، در آغاز اثـرش انفعـال و تأث ىمرتبه عقالن یكه دارا ىنفس ناطقه انسان
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ط و يت كه عقل بسـيخود است و در نها ىعقل ین علم و عرفان از مافوق و مبادفراگرفت
ن مرتبـه، يـدر ا. د، نـوربخش و خـالق علـوم خواهـد شـديـنقطه اجتماع انوار علوم گرد

ن يـا. به طور عموم است ىكردن عالم نفوس انسان ت و اثر مطلوِب وجود او روشنيخاص
ن يتر ىبه عـال ىن مقام وقتيا. دارند ىجات متفاوتز دريشان نيامبران است و ايمقام از آِن پ

ت محقـق يـبرسـد، روح خاتم یل عامـه نفـوس بشـريب و تكميط و تهذيمراتب عقل بس
ب همه نفوس در يم و تهذيآن، مقام تعل ىعيو اثر طب ین مرتبۀ وجوديت ايخاص. شود ىم

سعه نفس و قـوه  ن مقام را بر عهده دارد، دريكه خالفت از هم زيامام ن. هاست همه دوره
  .ك استيامبر شريبا پ ىب روحانيو تهذ   ىم عموميتعل

از اثـر  ین اسـت كـه موجـوديـمراد از قسـر ا. ستين   ىشگيو هم ىقسر دائم :3مقدمه
از  یو بلكـه اكثـر ىشگيقسر هم. خود كه به طبع خواهان آن است، بازداشته شود ىعيطب
  .)313: 1360 مالصدرا،( دگاه بزرگان علم و معرفت محال استيد

بازگشت ارواح و نفوس ناطقه رسول  ىعنين سه مقدمه آن است كه رجعت، يجه اينت
تنها ممكـن،  نه ی، امريىايدن یو جسدها یعنصر یها به بدن :نيو ائمه طاهر 9اكرم

  .واجب است ىو به لحاظ عقل یبلكه ضرور
از احكـام و كـه  ینكه بر اساس مقدمه اول توجه دوباره روح به بدن عنصريح ايتوض

ت پس از ياست، ممكن است و بلكه عالقه قاهر ىبر جسمان ىت سنخ روحانيلوازم قاهر
و  9امبريـد كـه روح پيـآ ىز برميـاز مقدمـه دوم ن. ر اسـتيناپـذ و زوال ىز بـاقيـمرگ ن

اسـت و بـر   ىها به سعادت عظمـ معلم و مهّذب افراد بشر و رسانندf عموم انسان :ائمه
  ىب عمـوميم و تهـذيز تعلـيـشـان نيت ايدارد، خاصـ ىتيخاصـ ین مبنا كـه هـر وجـوديا
  .ن آثـار در زمــان خودشـان بــروز نكـرده اســتيــل موانــع مختلـف ايـبــه دل ىاسـت، ولـ 

د يـمحـال اسـت، با ىعـياز كمـال و اثـر طب  ىن، به حكم مقدمه سوم كه قسـر دائمـيبنابرا
. نـديبرآ   ىم عموميتعل ا در مقاميو معلمان مدرسه دن ىاله ىفرا رسد كه نفوس كل ىدوران

در وجـود   ىب عمـوميم و تهـذيتعلـ یفرا نرسد، قراردادن قـوا و مبـاد ین عصرياگر چن
رفيعـى قزوينـى، (حكمت خواهد بود  ىنان آن حضرت عبث و منافيو جانش 9رسول اكرم

1367: 4-13( .  
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  ىنقد و بررس

  :مل استأه چند نكته قابل تين نظريدرباره ا
ز يـاز ظالمـان ن ى، رجعت شامل برخـىنيد یها نكه بر اساس آموزهياوالً، با توجه به ا

رجعـت  ىن شـود، ولـيـيتب 7امبران و امامانين به فرض كه رجعت پيين تبيشود، با ا ىم
 شود؛  ىن نمييظالمان تب

ن يم آخـريدانـد و تعلـ ىم همه نفوس ميامبر و امام را تعليپ ین اثر وجوديين تبياً، ايثان
 ىشـان را بـه زمـان و مكـان خاصـينان ايامبر خـاتم و جانشـيـپ ىنـعي، یمرتبه نفوس بشـر

رجعـت كننـد تـا اثـر  7و امامـان 9امبر اكـرمين صورت، اگر پيدر ا. داند ىمحدود نم
ن يـر ايـز رجعـت كننـد، در غيـها از آدم تا امـروز ن د همه انسانيشان بروز كند، بايوجود

 .صورت باز هم قسر خواهد بود

مثـال  یبه انواع موجودات مربوط است، نه به افراد آنها؛ برا  ىئمثالثاً، استحاله قسر دا
 یدادن برا وهيب از مين صورت، اگر همه درختان سيدر ا. دادن است وهياثر نوع درخت م

ب ياگر چند درخت سـ ىنش آنها لغو خواهد بود، وليشه بازمانند، مستلزم قسر و آفريهم
 7ن، با ظهـور حضـرت حجـتيبنابرا. ستيگاه مستلزم قسر ن چيت خود نرسند، هيبه غا

 ىابد و ضرورتي ىخداوند است، تحقق م یاياول یها از سو ت انسانيكه هدا يىهدف نها
 . ت را انجام دهنديگذشته بازگردند و كار هدا یاياول  ىست كه تمامين

كنـد،  ىن ميـين تنها فلسفه و ضرورت رجعـت را تبيين تبينكه ايتر ا رابعاً، از همه مهم
رجعـت و از جملـه مسـئله مـورد بحـث پاسـخ  ىها دربـاره چگـونگ شـبه ىبـه برخـ ىول
رد، در يـگ ىاز بدن به آن تعلـق م يىافته پس از جداي نكه چگونه نفس تكامليا. دهد ىنم
 ىفلسـف ىرجعت بـا مبـان ىنيآموزه د یرو، شبهه ناسازگار نياز ا. ستين روشن نيين تبيا

 . تمانده اس ىنشده باق همچنان حل يىصدرا

شـان پـس از يا. دارد یگـريان ديـن مشـكل بيـحل ا یبرا المیزاندر  يىعالمه طباطبا
: كه بـه بحـث جداگانـه نيـاز دارد داريمدو گونه معجزه سد ينو ىدرباره معجزات م ىبحث

 ىن بحث آن است كه به باور برخـيت ايل اهميدل .كردن مرده و ديگری مسخ يكى زنده
شود  ىم ىا عقلي ىست و انسان پس از مرگ، مجرد مثالت به قوه محال ايبازگشت از فعل



115  

 

 

گ
مر

ه 
ئل

س
 م

 و
را

د
ص

ال
م

  

ت مسـتلزم يـرو، بازگشـت بـه مرحلـه ماد نيت باالتر است و از همين دو مرتبه از ماديو ا
وان دارد و يـتر از ح یقو ین انسان وجوديهمچن. ت به قوه و محال استيبازگشت از فعل

ت بـه قـوه، يـحاله بازگشت فعلرش استيعالمه با پذ .ز محال استيمسخ انسان ن ،رو نيااز 
اش بـه  ینـد حركـت جـوهريانسـان در فرا یبـه بـاور و. دانـد ىن دو را مصـداق آن نميا

دادن و تكـرار افعـال و  رد و بلكه با انجـاميپذ ىم ىابد و صورت انساني ىدست م ىكماالت
  .كند ىل ميتبد ىكه نوع انسان را به انواع يابد ىم یديتراكم احوال صورت خاص و جد

ن امـر يـرد، ايـن تعلـق گيشـيگر بـه مـاده پيپس از مرگ، بار دنفس ن حال، اگر يبا ا
افتـه بـود و پـس از يش از مرگ تجـرد يشود، چون نفس پ ىموجب ابطال تجرد نفس نم

نفس با مردن . ز باز همان تجرد را داردياست و پس از رجعت ن ىمردنش هم تجردش باق
كـرد از دسـت داده اسـت و بـا رجعـت  ىصـرف متنها ابزار خود را كه بـا آن در عـالم ت

را كـه  ىآن ابزار، احوال و ملكات یريكارگ گاه با به آن. رديگ ىار ميدوباره آنها را در اخت
كنـد و  ىت ميـدسـت آورده بـود، تقو به یواسطه افعـال تكـرار خود به ينشيپ ىدر زندگ

ر يو سـ يـىت قهقرانكـه مسـتلزم بازگشـيآغازد، بدون ا ىاز استكمال را م یديدوران جد
  .نقص باشد یاز كمال به سو ىنزول

را اگـر يـن امر مستلزم قسر دائم اسـت، زين پرسش مطرح شود كه ايا بسا چهنجا يدر ا
بـار  یبـرا یله افعـال مـاديكه از بدن جدا شده است، همچنان بتواند به وس ینفس مجرد

ــدوم ن ــذي ــوم ميز اســتكمال پ ــه ىرد، معل ــع عالق ــردن و قط ــ اش از شــود م ــدن، پ ش از يب
ز با توجه بـه ين. نارس از درخت جدا شده است یا وهيدن بوده است و مانند ميرس كمال به
آنها ممكـن  یكه آن افراد تا ابد از آنچه برا آيد الزم مىكنند،  ىنكه همگان رجعت نميا

  .بوده است محروم بمانند
اند و  دهيرسـ یحد ت درآمده و بهياز قوه به فعلكه  ىنفوس سدينو ىعالمه در پاسخ م

در آنهـا وجـود نـدارد، بلكـه  ىشگيمرگ رخ داده است، امكان استكمال هم در آن حد
ت خـارج شـده، ينكه از آن فعليا ايمانند  ىكه دارند ثابت م ىتيبر همان فعل ىپس از مدت

ن، يبنـابرا. ابـدي ىان ميپا ىرند و امكان چنان استكماليگ ىبه خود م ىمناسب ىصورت عقل
را انجـام داده  یخـوب و بـد یهـا كـه كردار ىرد، در حاليم ىط ميبس ىكه با نفس ىانسان
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 یبـرا ىا شقيد يسع ىتوانست صورت ىست، ميز ىا ميدر دن ىكه اگر مدت یا گونه است، به
 ىا برگـردد و زنـدگيـاگر پس از مـرگ بـه دن ىن انسانيط خود كسب كند، چنينفس بس
سـبب  ند و اگـر برنگـردد، در بـرزخ بهرا كسب ك یديتواند صورت خاص جد ىكند، م

 ىشود تا آنكه صـورت عقلـ ىنكه عذاب ميا ايابد ي ىكه انجام داده است، ثواب م ىافعال
رود و  ىان مـيـشـده از م اديـن هنگـام، امكـان يـابد و در ايخود ب ىمناسب با صورت مثال

 ىاله یايو اول امبرانيهمچون پ ىرو، اگر كسان نياز ا. ماند ىم ىباق ىامكان استكمال عقل
ه ماده و افعال متعلـق بـه آن تحقـق ياز ناح یگريد ىصورت عقل بسا چها بازگردند، يبه دن

انـد و صـعود  دست آورده را دارند كه به ىا بازنگردند، تنها همان كماالتيابد و اگر به دني
  .شان ممكن استيدر مراتب آنها برا

موجـودی كـه تحـت تـأثير علـل و  نيست، زيـرا اگـر محروميـت  گمان اين قسر دائمى بى
شمرده شـود، اكثـر يـا همـه رويـدادهای  ماند، قسر دائمى  عواملى از كمال ممكن خود باز مى

قسـر دائـم در جـايى . اين عالم كه سرای تزاحم و تضاد است، بايد دچـار قسـر دائمـى شـوند
آشـكار است كه در غريزه نوعى اقتضای كمـالى يـا اسـتعداد آن باشـد، ولـى هرگـز اثـر آن 

  . )208- 207: 1 ، ج1417طباطبايى (در نتيجه، قرار دادن اين غريزه لغو خواهد بود . نگردد

  بررسى و نقد

نكـه بـدن و ابـزار بـدن ياز جملـه ا. استوار اسـت يىها فرض شيبر پ يىن عالمه طباطباييتب
ن اسـاس، نفـس پـس از مـرگ چـه يـست و بر اياستكمال نفس ن یشرط الزم برا يىايدن

كـه در اسـتكمال  چنان و چـه نباشـد، ن اسـتيكه در رجعت چن چنان ،با بدن باشدهمراه 
  .ابديتواند تا حد ارتقا به درجه عقل مجرد استكمال  ىم ،ن استيچن ىبرزخ

نكـه اسـتكمال ينخسـت ا: ن جهـت قابـل تأمـل اسـتياز چنـد يىن اساس و مبنـايچن
نكـه يندارد؛ دوم ا ىن روشنييتب يىعالمه طباطبا یز در آرايه و نيدر حكمت متعال ىبرزخ

ن حركت و يح كرده است كه ايتصر يى، عالمه طباطباىرش استكمال برزخيبر فرض پذ
، )102-101: 1362 ،طباطبـايى(ا تفاوت دارد يگر است و با استكمال در دنيد ىاستكمال از نوع

. یو آخرو ىاست، نه برزخ يىاياز نوع دن ىاستكمال پس از رجعت استكمال كه درحالى
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ن كـرد؛ يـيز تبيـ، استكمال در رجعت را نىن استكمال برزخييتوان به نحو تب ىن، نميبنابرا
ت مـرگ در زمـان يـبا بدن، قطع ىنكه با فرض امكان استكمال نفس بدون همراهيسوم ا

 ىعـين مالصدرا مـرگ طبييرا بر اساس تبيه خواهد بود، زيل و توجيفاقد دل) اجل(خاص 
ده يوه رسـيـده باشد و همچون ميت استكمال خود رسيه نهادهد كه نفس ب ىرخ م ىزمان

را يـگردانـد، ز ىن را سسـت ميـين تبيـا یها هيـسخن عالمه پا ىاز درخت جدا گردد، ول
بـه  فساگر ن كه درحالىداند،  ىاز بدن همچنان ممكن م يىاستكمال نفس را پس از جدا

 یا وهيـت، همچـون مامكان استكمال داشـ ش از رخداد مرگيبا بدن و پ ىهنگام همراه
 یتر اشاره شد، مـراد و شيكه پ شد، مگر آنكه چنان ىد دچار مرگ ميبود و نبا ىنارس م

م كـه همـه يا آنكـه بـاور داشـته باشـيت محض نبوده باشد ينفس، فعل ىر ذاتيت سياز نها
  . اند ا رفتهياز دن  ىكنندگان با مرگ اخترام رجعت

ت بـه يـر صدد دفع اشكال به بازگشـت فعلرسد عالمه د ىبنابر آنچه گذشت به نظر م
ش از يگـردد، بلكـه پـ ىت بـاز نميـافتـه بـه مادي ن معنا كه نفس تجرديقوه بوده است؛ بد

رو،  نيـاز ا. ن اشكال پاسـخ داده شـده اسـتيان عالمه ايز مجرد بوده است و با بيمرگ ن
ه داشـت كـه د توجـيـبا ىن معنا بوده سخن او ناتمـام اسـت، ولـيكننده ا اگر مراد اشكال

از يـبوده كه به استخدام ابزار ن یمجرد ىش از مرگ مجرد بوده است، وليهرچند نفس پ
ن، تعلـق يبنـابرا. از آنهاسـت یازيـن ىب یمعنا كه آنها را رها كـرد، بـه نيداشته است و هم

ده از بـرگ، تنـه و شـاخه يرسـ fويـم یريـگ دوباره به ابزار و استخدام آنها همچـون بهره
  . ده استيبه كمال خود رس كه حالىدردرخت است، 

 استكمال برزخى

  يابـد كـه انسـان بـه نهايـت سـير ذاتـى گفتيم كه به باور مالصدرا مرگ وقتـى تحقـق مى
طبع در بـرزخ،  بر اين اساس، بايد حركت نفس بـا مـرگ متوقـف شـود و بـه. خود برسد

و اسـتكمال  های دينى از حركت كه در آموزه حركت و استكمالى نداشته باشد، درحالى
كننده بر بخشودگى گناه در عـالم  های داللت اند و برای مثال، روايت برزخى سخن گفته

رگ ـلم قـرآن پـس از مــكننده بـر تعـ تـهای دالل تـ، رواي)220: 6، ج 1403مجلسـى، (برزخ 
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ان ـای مؤمنــدايــان از هـانى مردگــوط بـه شادمــهای مربـ تـ، رواي)188: 89، ج 1403، همو(
  منـــدی مردگـــان از آثـــار اعمـــال در دنيـــا هـــای بهره و روايت )64-62: 79 ، ج1403، همـــو(
يابـد  كنند كه جايگاه انسان پس از مرگ تغيير مى همگى بيان مى )57-56: 7، ج1407كلينـى، (

  .و اين جز حركت و استكمال نيست
تـوان  ىصـدرا م یهـا نكه از عبارتينخست ا: د به چند نكته توجه داشتيدر پاسخ با

گر است، نه فقـط انتقـال يبه عالم د  ىعام خود انتقال از عالم یافت كه مرگ در معنايدر
عـت تنهـا بـه ير مرگ به انصراف از عـالم طبين، مالصدرا در تفسيبنابرا. ا به آخرتياز دن

ن نـوع يـدر ا. ستيگر نيباور به مرگ در عوالم د ىنظر دارد و ناف يىايو دن ىعيمرگ طب
شود و به رابطه نفس و بدن توجـه  ىنفس نظر م ىقت انتقاليا به حقبرداشت از مرگ، تنه

ا را كـه يـمتعـدد نفـس در دن یهـا انتقال ىن مـالك، در مـورد مـرگ حتـيـبا ا. شود ىنم
تـوان  ىم )238: 9 ، ج1981مالصدرا، (اد كرده است ياز آنها  المتعالیه ةالح1مز در يمالصدرا ن
  :ديسرا ىم یكه مولو چنان ؛يدمرگ نام

    وان ســـر زدميـــح ردم زاز نمـــا ُمـــ      شـــدم  ىمـــردم و نـــام یز جمـــادا
ـــــُمـــــردم از ح     س چه ترسم كى ز مردن كـم شـدمپ      وانى و آدم شـــــدمي

ـــرآرم از مال      رم از بشـــــريـــــگـــــر بميد حملـــــه ـــا ب ـــت ـــرئ ـــال و پ     ك ب
ـــار د ـــوميب ـــران ش ـــك پ ـــر از مل ـــدر وهـــم نا      گ ـــآنچـــه ان     د آن شـــومي
ا يـشود كـه آ ىد بررسيرود با ىسخن م ىر ذاتيس دنيرس تياز به نها ىنكه وقتيدوم ا

شـرط الزم هـر  ىر ذاتـيت سـيـدن بـه نهايا رسينكه آيا نه؟ و ايت محض است يمراد فعل
 یحركـت و ارتقـا ید كـه ويـآ ىخود مالصـدرا برم یها از عبارت ر؟يا خياست  ىمرگ

از  ىبرخـ ا دريـبه باور او انسـان پـس از خـروج از دن. پس از مرگ را باور دارد یوجود
ا يـا يـشده در دن انجام یها بسا به سبب نور معرفت و طاعت شود و چه ىها محبوس م برزخ

ن سـخن معلـوم يـبـا توجـه بـه ا. ابـدي ىا شفاعت شافعان به سرعت ارتقـا مـي ىجذبه ربان
ست كه نفس پـس ين نين مرگ، اييدر تب» دنيرس تينها«شود كه مراد مالصدرا از به  ىم

باشـد، مسـتلزم  یمراد و ین امريرا اگر چنينداشته باشد، ز يىوع ارتقاچ نياز آن امكان ه
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افتن در حـد اسـتكمال يـ تيـدر سخنان خود او خواهد بود، بلكه مـراد او فعل یناسازگار
ه كـرده ين و تولد آن كه مالصدرا مرگ را به تولـد تشـبياست؛ بسان استكمال جن یويدن

. گــردد ىگــذارد و متولـد م ىت سـر ماز اســتكمال را در رحـم پشــ ىن مراتبـيجنــ. اسـت
 یها توانـد گونـه ىش از آن را نـدارد، گرچـه نـوزاد ميت استكمال بـيگمان رحم ظرف ىب

از كمـال را  ىا مراتبـين وزان، انسان در دنيبه هم. كند ىا طياز استكمال را در دن یگريد
سـت و يو فـراهم نا یا بـرايـشتر در دنيب ىن مراتب امكان ترقيافتن اي انيگذراند و با پا ىم
  . ستيازمند بدن نيد عقل نيدان ىكه م رسد و چنان ىاست كه به حد عقول م ىن زمانيا

 یايـن دنيـكنـد و ا ىرا رهـا م یافته به مرتبه عقل، بدن مـادي رو، نفس استكمال نياز ا
 ىآخرت امكان ترقـ ىندارد كه در برزخ و حت ىن امر منافاتيا ىگذارد، ول ىرا وام یماد

 یكـدام از عـوالم وجـود را هـريـآن وجـود داشـته باشـد، ز یبـا آن عـوالم بـرامتناسب 
از نـوع اسـتكمال  یا اخـروي ىجه آنكه استعمال برزخينت. اقتضائات خاص خود را دارند

ر ممكـن يت سـيخود به نها یند حركت جوهرين، نفس در فرايبنابرا. نخواهد بود يىايدن
 ىنفـ ین به معنايست و ايخود به بدن محتاج ناستكمال  یابد و براي ىا دست مين دنيدر ا

  . باشد ىهرگونه استكمال نم

  یريگ جهينت

متكلمـان و بلكـه  یها شـهيسه آنها بـا انديمالصدرا درباره مرگ و مقا یها شهياند ىبررس
اصـالت  ىفلسـف ىدهد كه مالصدرا بـر اسـاس مبـان ىنشان م ىخوب ش از او بهيلسوفان پيف

م يعظـ ىتحـول... نفس و یه نفس و بدن، استكمال جوهر، رابطیوجود و حركت جوهر
جـاد يمرتبط با معـاد ا یها و از جمله آموزه ىنيد یها از آموزه یارير بسيل و تفسيدر تحل

بـودن  یت مـرگ و وجوديـمالصدرا ضـرورت مـرگ، حقان ىبر اساس مبان. كرده است
ر يا مـرگ، تفسـبودن مـرگ و اسـتكمال نفـس بـ ىانسان با مرگ، همگان یريآن، فناناپذ

  .ابدي ىم يىنو
نـد يدر فرا ىنفـس انسـان یقت وجـوديشود كه حق ىر انسان ميگ بانيگر ىمرگ زمان
ازمنِد كالبد ياستكمال ن یگر برايخود برسد و د ىر ذاتيت سيخود به نها یحركت جوهر
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 یو بلكه ضـرور ىعيطب یانسان امر یرو، مرگ بر ا نياز ا. خود نباشد و آن را رها سازد
ن اسـتكمال يـدگاه مالصـدرا اياز د. دهد ىاستكمال نفس رخ م یاقتضا هد بود كه بهخوا
. ابـدي ىآغازد و به تجرد بار مـ ىت مينفس حركت خود را از مرتبه ماد. نفس است ىذات

نفــس را بــه بــدن تنهــا در اســتكمال نفــس و كســب  یازمنــدياو بــر خــالف مشــاء كــه ن
ز يـن امـر را نيداند و همـ ىم یاز نفس را ماد ىداند، مراتب ىنفس م ىر ذاتيغ يىها ىژگيو

خـود او در  ىتنها با مبان ن مالصدرا از مرگ نهييتب. شمارد ىمجوز استكمال نفس مجرد م
در . ز همخـوان اسـتين ىنيد یها با آموزه یاديه سازگار است كه تا حد زيحكمت متعال

 یهسـتند كـه داور ىماننـد مسـئله رجعـت و اسـتكمال برزخـ یظاهر موارد ن حال، بهيع
  . شتر استيازمند تأمالت بيا عدم آنها ني یدرباره سازگار
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