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  چکیده:
مسئله ي اصلی این سیر تکوینی مرگ در تکمیل نفس ناطقه و خلع آن از بدن براي موجود انسانی از منظر حکیم صدر المتالهین شیرازي 

پژوهش است ، مرگ امري وجودي است که با انفصال نفس و بدن ، زمینه ي انتقال از نشئه ي ناسوتی به نشئه ي ملکوتی را فـراهم مـی   
کند . خاصیت میرایی انسان ، حرکت رجوعی نفس انسان به سوي غایت او منوط به فانی شدن بدن مادي است و نفس با حفـظ تشـخص   

  ال حضور می یابد و موانع و حجب ادراك که همان ماده و لواحق آن است زدوده می گردد .در عوالم با
قطع تعلق نفس از بدن گاهی به سبب مرگ طبیعی است که تن ، استعداد همپایی نفس به کمال رسیده را ندارد و بقاي نفس بدون بـدن  

که خللی در جسمشان پدید آید نشئه ي ملکوت را با مـرگ ارادي در  مادي اسقالل خواهد یافت و گاهی آنان که اهل بصیرت اند ، بی آن 
می نوردند واز کثرت مراجعه شان داد سخن می دهند و واقع نمایی مرگ برایشان مکرراً حاصل می گردد و حقایق از محضر حی ال یزال ، 

  بی پرده منکشف می گردد . 
  

  ت اخترامی و موت اراديمرگ ، نفس ، میرایی ، موت طبیعی ، موواژگان کلیدي : 
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  بیان مسئله  
، جایگاهی اساسی در دستگاه اندیشه ي بشري دارد و چیستی و حقیقت آن از دیربـاز دغدغـه ي ذهنـی انسـانها بـوده و      مرگ 

هست . تمامی مکاتب مبتنی بر مبانی الهی یا انسانی آراي متعددي پیرامون مرگ مطـرح کـرده انـد و ایـن نظریـات مختلـف ،       
ه معناي فنا و نیستی و گاهی مرگ بـه معنـاي انتقـال و ادامـه ي فراینـد      ریشه در نگرشها و بینشهاي آنان دارد ، گاهی مرگ ب

  حیات . مرگ پریشی حاصل یک نظرگاه و مرگ اندیشی حاصل آن دیگري در زندگی نوع بشر است . 
اندیشمندان اسالمی با استناد به آموزه هاي دین ، مرگ را امریوجودي دانسته اند و آن را حیات دیگر تعریف کرده اند            

، در بین این متفکران حکیم صدرالمتالهین شیرازي بااستفاده از مبانی اصلی حکمت متعالیه ، نگاهیویژه به موضوع داشته است 
.  

ه بر آنیم تا معلوم گردد چیستی و حقیقت مرگ از نظرگاه مالصدرا چیست ؟ نفس و بدن چه رابطـه اي بـا   در این مقال          
یکدیگر دارند ؟ چرا وصف میرایی تمام کننده ي تعریف انسان است ؟ مرگ مخصوص چه موجوداتی است ؟ حقیقت مرگ چـه  

  ثار و رهیافتی در زندگی انسان دارد ؟ و انواع مرگ کدامند ؟آ
........................................................................................................ ........................................................  

  *دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
  یر شهید رجایی**دانشجوي کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه تربیت دب

  ***دانشجویکارشناسیارشدفلسفهوحکمتاسالمیدانشگاهتربیتدبیرشهیدرجایی
 یستی و حقیقت مرگچ

ــف ــایلغوي -ال ــوت:  معن ــرگ( واژهم ــذیروح . درلغتضدحیاتاســت) م ــدالحیاتوالحیوان کل ــاحبروحراگویند . . الموتض  وحیاتهرص
 )317ص 3 ج:فراهیدى،کتابالعین(

 مرگپایانرسانندهزندگیدنیویاست .: معنایاصطالحی -ب
مرگ پدیده اي حتمی و به جاست زیرا امري طبیعی است و منشاء آن اعراض نفس از عالم حواس و نشئه ي محسوسات و 

اقبال به خدا و ملکوت اوست ، مرگ به معناي نابودي و فنا نیست بلکه فقط بین نفس انسان که حقیقتی مجرد و از عالم علوي 
ست و بدن او که از نشئه ي ناسوت است جدایی می افکند و محل حکمت ا

  همان طورکه حدیث نبوى کندبراینکهمحلحکمتوجایگاهعلمومعرفتهرگزمعدومنخواهدشد، وادلهوبراهینقاطععقلىداللتمى
قُونَ فَرِحینَ بِما آتاهم اللَّه؛ أَحیاء عنْد ربهِم یرْز«وآیه شریفه » االرض ال تأکل محلّ االیمان« وحدیثشریف»خلقتمللبقاءالللفناء«

] حاکى از این 170[آل عمران/» زندگانند و نزد پروردگار خویش روزى خورانند و آن چه خداوند به آنان عطا کرده شادمانند
  ) به بعد 398ص : الشواهد الربوبیه  مالصدرا ،( مطلب است.
نفس ناطقه است که در آن مرحله خلع بدن و قشر کرده و بعالم : مرگ آخرین مرحله تکمیل بر این باور است صدر الدین 

  )196، 162، 109و  24ص  4ج : اسفار مالصدرا ، ( روحانیات پیوندد.
رسد که دیگر نیازى به آالت و  اى مى روح از بدن است و نفس، در حرکت جوهرى به مرحله جداییدارد: مرگ  مالصدرا بیان مى

زلۀ کشتى است که نفس سوار آن شده تا در سفر به سوى خدا، در خشکى اجسام و دریاى ارواح از ندارد. بدن، به من جسمابزار 
شود و سبب  آن کمک بگیرد و وقتى از این مرحله گذشت، دیگر نیازى به این بدن ندارد و بدین جهت است که موت عارض مى

پندارند نیست، بلکـه مـرگ    اى دیگرى که اطبا مىعروض مرگ، پایان یافتن قواى طبیعى یا تمام شدن حرارت غریزى یا چیزه
خیر و کمال نفس است، حق او اسـت.  مایهیخیر و کمال است و چیزى که ه ي امرى طبیعى براى نفس است و چنین امرى، مای

  ) 238، ص 9ج  : مال صدرا، اسفار ( . پس مرگ حق او است



 

 

  نیازي آن به بدن و خروج آن از بدن به دلیل انسانی و بی  مرگ یعنی تکامل روح یا نفس :گوید تعریف کوتاه می  او در یک
  نیازي و کمال.  بی

ست که مالصدرا آنرا از علوم طبیعی به ا مباحث فلسفی نفس و یکی از مسائلـ برخالف نظر زیست شناسان ـ موضوع مرگ 
مرگ را اعراض نفس از بدن و ترك آن می داند. وي عقیده زیست فلسفه وارد ساخته و درباره آن بحث کرده است. مالصدرا 

شناسان و پزشکان که مرگ را معلول تباهی و خرابی بدن و درهم ریختن نظم طبیعی آن می دانند و به کسی تشبیه می کنند 
  .  که خانه اش خراب شود و ناچار بجاي دیگري پناه ببرد، نمی پذیرد

ــ ــیله ي بنابراین،بهو . یبهمنزلدیگراســــــتمریوجودیوانتقاالزمنزلا، مرگپســــ ــاممرگ هرگــــــز دمرگ،آدمیســــ رهنگــــ
 .پسمرگامریعدمینیست،بلکهیکحقیقتکامالًوجودیاســــت.  تغییرمیپذیردشـــ هستیوحیاتچگونگیوپسازمرگدرعدمقرارنمیگیرد،بلکه

ــه نکتهمهم ــر اینکــ ــت تــ ــدریجی نفساســ ــتمرگبهفعلیتنهاییرسیدنوقوهوامکانراپشتسرگذاش. مرگبرایاو،پایانحرکتتــ  .تناســ
ــود  ــود؛یعنیبهفعلیت تبدیلمیشـــــــــــــــــــــــ . بامرگ،آدمیازامکانبالفعلشدنرهامیشودوبالفعلمیشـــــــــــــــــــــــ
ــازد  ــتکهآدمیرانیزبهیکامروجودیدیگررهنمون میســــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ . آریمرگامریوجودیاسـ

ــودو  بنابراین،اگرمرگچونشعلهایدرحیاتوهستیآدمی،افروختهمیشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــت،بلکهمرگنیزچهرهایاز  سپسخاموشمیشود،خود،ازجنسخاموشیوعدمنیســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــنامیگردد . چهرههایوجودوحیاتاستکهآدمیباآن،ازچهرهایازچهرههایهســتی،یعنیدنیا رهامیشودوباچهرهایدیگرازهستی،یعنیآخرتآش

ــود؛اوبرایموجوداتعالمرحممیمیرد،ولیبراي   ــان جنینیکهازرحممادرخارجمیشــــ بهبیانصدراآدمیبامرگ،دوبارهزادهمیشود؛بســــ
. یازدنیاخارجمیشــــود،براي اهلدنیامیمیرد،ولیبرایاهآلخرتتازهتولدمییابــــد دراینجانیزآدمیوقت. افرادخارجازرحماوتولدمییابــــد

ــازد دربارهتفاوتهــــــــــاي . البتهتولــــــــــدیباویژگیهایخاص کهاورااززایشنخستینشیعنیخروجازرحممادرمتمایزمیســــــــ
ــت،ولی  ایندونوعتولد،برمبنایآموزههایوحیانیونیزفلسفهصدرایی،سخنبسیاراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــازت ولداول،آدمیامکانانجامدادنهرعملی دراینجابهاینتفاوتبسندهمیکنیمکهپســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راداشتوبهتعبیرفلسفیمیتوانستقوههایشرابهفعلیتبرساند،ولیدرتولددومیعنیمرگچونآدمیبهفعلیترسیدهاست،امکانانجامدادنعملبرایاون

. حال براساس آنچه که درباره ي حقیقت مرگ دانستیم ، شایسته است ارتباط وجودي بین نفـس و بـدن بیشـتر تبیـین      یست
  ) 35، ص اسدي،محمدرضا،مرگازمنظرمالصدرا( تا نحوه ي جدایی آن دو در هنگام مرگ معلوم گردد .شود 

  
  رابطه ي نفس و بدن

.  معموالًپندارمردمبرآناستکهبدن،حاملنفساستونفس،محصــــــــــــــــــــولبرآمدهاز عناصرچهارگانهاســــــــــــــــــــت
 9 ج:  اسـفار مالصدرا،. (ازاینرو،برخینفسرامحصولجسمپنداشتهاندکهباتغذیهوتقویتبدن،نیرومندمیگرددوباضعیفشدنآنرنجورمیگردد

  ) 47ص
امامالصدرابرخالفاینپندارعمومیبرآناستکهنفسحاملبدناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو 
ــود  ــببتکوینآن میشـــــــــــــــــــــــ . بدن،محمولنفس؛یعنیایننفساستکهبهجسمتحصلمیبخشدوســـــــــــــــــــــــ
 .ایننفساستکهبههمراهبدنوقوایبدنیاســـــــــــــتوبدنرابهجهتهایمختلف حرکتمیدهدوآنهارابهســـــــــــــوییکهمیخواهدمیبرد

ـــــــــــــــدرایادآوریمیکندکهاعتقاداودربارهحملبدن ازسوینفس،بااینســــــــــــــــــــــــــــــخن  مالصـــــــــــــــ
المظـاهر   ا،مالصـدر . (مشهورحکیمانالهیمنافاتنداردکهمیگویندنفوسانسانی،مسافرانکویربوبیهستند وبدنهایایشانمرکبهایایننفوساند

  .زیراراکبیاهماننفس انسانی،مرکبخودراتربیتمیکندوپرورشمیدهد؛یعنینفس،بدنراادارهوتدبیرمیکند)  99 ص:  االلهیه
ــتکه  البتهمالصدرادراینسخن،جهتمقایسهراتغییردادهاست؛زیرادرستاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــتکهراکبراحملمیکن  ــدیگر مرکباســـــــــــــــ . دراکب،مرکبراادارهوتدبیرمیکند،ولیدرهمانحالمیتوانگفتازجهتیـــــــــــــــ
ــت؛مگرآنکهمعنایراکببودن   ــاملبودن مرکب،دیدگاهحکیمانالهیبادیدگاهمالصدرامغایراســــ بنابراین،ازجهتمحمولبودنراکبوحــــ

دراینصــــــــــــــــــــــــــــــورتمیتوانگفتمراداز  .  نفســــــــــــــــــــــــــــــرابهمفهومتدبیروادارهکردنتأویلکنیم 
ــت  ــتوبدن، تدبیرشوندهازسوینفساســـــــــــــــ  .راکببودننفسومرکوببودنبدن،آناستکهنفس،تدبیرکنندهبدناســـــــــــــــ

ــدبنابر ــتیوهالکت ، کونوفساد،قوتوضعفوکمالونقص،تابعبدنباشـــــ .  این،میتواننتیجهگرفتکهنفسانسانی،برترازآناستکهدرهســـــ



 

 

ـــــــــــــــدار عالمانعلومطبیعیوپزشکان،دلکندننفسازبدن،تابعاختاللبنیهوفســـــــــــــــــــــادمزاج  ازاینرو،برخالفپنــــــ
  )  354 ص: مبدا و معاد  مالصدرا،. (نیست،بلکهنتیجهقطعتعلقتدریجینفسازبدناست

  
  نسان ؛ حیوانٌ ناطقٌ مایتاال

بنا بـر آنچـه کـه پیشـتر در خصـوص مـرگ بـه معنـاي سـیر و حرکـت اشـاره شـد حتـی در تعریـف منطقـی از انسـان نیـز                  
ــتهگفتهاند :  ــت « برخیازحکیمانگذشـ ــالناطق المایـ ــتهاند» :  انهالجوهرالحساسـ .  ومایتیامیرندهبودنراتمامکنندهحدانساندانسـ

مالصدراباپذیرشچنینتعریفیازانسانیادآورمیشودمرادازمیرندهبودنانســـــان ،معنایعدمیمرگنیســـــت ، بلکهمرادازمیراییانســـــان 
ــت؛ یعنیانتقاالزدنیابهـــآخرت  اینانتقالنفسازدنیابهآخرت،براساســـحرکتتدریجیو .  ،اشارهبهحرکترجوعینفسانسانبهسویغایتشاسـ

والزمهآنفانیشـــــــدناین بدنمادیاســـــــت ؛زیراهرمتحرکــــــــی   ســـــــیرتکوینینفس ،امریطبیعیاستکهبراینفسرخمیدهد 
  . ،تاهمهحدهایمفروضموجودمیانمبدأحرکتو پایانآنرانپیمودهباشد،ممکننیستبهفرجاممسیربرسد

چنانکهمالحظهمیشودمالصدراحدتامونهاییانسانرابراساســــــــــــــــــــــــــمیرندهبودن، میدانــــــــــــــــــــــــــد  
ــتند،میرنده محسوبم ــدرامیخواهدباآوردنقید،بااینکههمهحیواناتونباتاتنیزچونداراینوعینفسهس ــی «  یشوند،ولیگویامالص در » میرای

گرچــــــــه .  بدانــــــــدـ ونههرموجودیهمچونگیاهانوحیواناتـــــــــ مرگراازویژگیهایــــــــآدمی تعریــــــــف انســــــــان
را » میرنــــــــــــــــــــــــــده «  بهاینمعناتصریحنداردکهمرگتنهاازویژگیهایآدمیاســــــــــــــــــــــــــت،ولیچونقید

تلویحی درتعریفانسانمیآوردوآنراتمامکنندهحدانســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانیمعرفیمیکند،بهطور
گویابهویژگیخاصیدرتکمیلفصالنساناشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهمیکندکهموجوداتدیگرفاقدآن 
ویژگیهستند؛زیراناطقبودن،فصلخاصموجودیبهنامانساناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتومیرندهبودنکه 

(  .بهاینفصلخاصاضافهشده،ویژگیصاحباینفصلخاصاست؛فارغازتبیین منطقیحدانسانکهبهباورصدراباقیدمیرندهبهتمامیترسیدهاست
  ) 27، ص مرگ از منظر مالصدرااسدي ، محمدرضا ، 

  مرگ،ویژگیانسانیاتمامیموجوداتعالم
  بنابرمبانیصدرایی،آیامرگازویژگیهایانساناستیاموجوداتدیگرنیز میمیرند ؟

مرگ ، صرف حرکت نفس و تبدیل قوه به فعل شامل تمامی موجودات زنده است و در واقع مسافت از مبدا تا منتهـا طـی مـی    
می نماید ، در حالی که انسان در طی این مسافت لزوماً به نـوعی  ان در مرحله ي نباتی و حیوانی طی گردد مانند آنچه که حیو

ــد ،     ــی یابــــــ ــت مــــــ ــی دســــــ ــرد عقلــــــ ــد  تجــــــ ــات،تجرد عقلیندارنــــــ نهجماداتوگیاهانونهحیوانــــــ
 .؛گرچهحیواناتبرمبنایصدراییداراینوعیتجردمثالیوخیالیهســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتند 

بااینمبناافزونبراینکهدرمسئلهمرگ،طیمسافتمیانمبدأومنتهاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرطالزم 
ــافتباید عالوهتحققمرگاست،ولیشرطکافینیست؛یعنی براینکهتمامحدوداینمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .طیشودتامرگعارضشود،خودمسافتنیزبایددارایحدودیباشدکهحد تجرد عقلی ،فرجامآناست 
بلکهنابودمیشوندوتنهاانساناسـتکهمیمیرد ؛یعنینفساوپسـازمرگبهعالمی   بهاینترتیب ،نباتاتوحیواناتچوناینحدراندارنـد ،نمیمیرنـد ،   

ــود  ــدرا ،صرفجدایینفســـــــــــازبدنیا    . دیگرمنتقلمیشـــــــــ ــرگ ،ازنظرمالصـــــــــ ــدیگر ،مـــــــــ بهبیانـــــــــ
ــت  ــازعالمطبیعت وورود نفسبهعالمآخرتاســــ ــابراین .  فروپاشیبدننیست،بلکهمرگ،جدایینفسازبدنبهمعنایخروجنفســــ بنــــ

بدأ ومنتهایوجودیــــــاش راطیکردوازمیانرفت،یعنیدرســــــرانجامازعالمطبیعتخارج  ،اگرموجودنفســــــداري،تمامیحدودمیانم
اگرهمازفروپاشــــــیاین موجودوسکونوجودیاشباعنوانمرگیادمیشــــــود .  نشدوبهعالمآخرتواردنشد،مرگبراوعارضنشدهاســــــت

( .،بایـــــــــدگفتمرگچنینموجودي غیرازمرگانساناستکهدرپایانحرکتشـــــــــدردنیا،ازاینعالمبهعالمدیگریانتقال مییابـــــــــد 
  )28، صاسدي،محمدرضا،مرگازمنظرمالصدرا

ــدرا ــدرا ، ال  ( البتهبهبیانمالصـــــــــــ ــال صـــــــــــ ــواهدالربوبیهمـــــــــــ ــام ) 389ص:  شـــــــــــ تمـــــــــــ
ــتندودراینمیان،  موجوداتعالمبدوناستثناءدارایحشروبازگشتیبهجهاندیگرهســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

ــتندبهبرخیازبرزخهاارتقامییابند  . اودربارهحشرحیواناتقایلبهتفصیالست؛یعنیبرخیحیواناتکهداراینفســــــــمتخیل بالفعلهســــــ
  .حشرآنهادقیقاًمثلحشرقواینفسانیهاست . اماحیواناتیکهتخیلندارندوتنهاداراي مرتبۀاحساساند 

  
  مرگ؛رفعموانعمادي

الحضورهمراهباادراکمییابد؛حاآلنکهپیشازمرگحضوردرعوالمباالبودهاسآنچهپسازموترخمیدهد،ایناستکهنفسباحفظتشخصدرعوالمبا
ت،ولیبیشترینمردمانازآنغافلبودهاند؛شاهداینکالمآنکهصدرالمتألهینهمهعالَمراعالمبهخدایمتعالمیداند،البتهبهعلمبسیطکهالبتهدربر

  )117 ،ص1 ج:  مالصدرا ، اسفار. (خیانسانهااینعلمبسیط،مرکبمیشود
.   سیطباتجلیقهاریتحقتعالی،ظهوریهمهگیرمییابد؛زیرامانعوحجابادراك،مادهولواحقآناســــــــــــــــــــــــتپسازموت،اینعلمب

مالصدراافزونبرقبولجاودانگیبخشعقالنینفسانسانیبرایقوهخیالنیزگونهایجاودانگیقائلمیشودونشانمیدهدکهنفسدرمرحلهاولپسازمفارق
)  358 و 341 ص: ی الحشـــــر  مـــــال صـــــدرا ، رســـــاله فـــــ   . (تازبدنوگذرانرنجوعذاب،سرانجامبهوصالحقمیرســـــد

همانگونهکههرامرطبیعی،خیروتمامشئوغایتاواست؛مرگبراینفسحقاست،ولیفسادوهالکتیکهبهبدنمیرسد،امریبالعرضاســت؛هماننددی
ــرور ــدرامال . ( گرشــــــــــــــــــــــــــ ــفار صــــــــــــــــــــــــــ  239 ،ص9 ج:  ، اســــــــــــــــــــــــــ

    . یعنیهمانگونهکهخیرکثیر،مستلزمشرقلیالست،مرگآنخیرکثیریاستکهمستلزمشرقلیلیعنیفسادبدناست)
ــري )  99 ص: همـــــــــــــان. ( البتهمالصدرااینبدنرابدناخرویمیداندکهبرآمدهازنفساستوبدنحقیقیاست،نهبدنعنصـــــــــــ

) 239ص:  همـــــــان. (  ایشاندرجایدیگریمیفرمایدهرچهنفوسقویتروشریفترباشد،بدنهاییکهدرآنتصرفمیکندضعیفترمیشـــــــود
یردوبدنعنصریاولیاءرانیزهمانندنفسآنهاپاکوصافیمیداندکهحاجیسبزواریایننتیجهرانهازنظرضعیفشدنبدن،بلکهازجنبهپاکشدنآنپیمیگ

ــت ــفار: . ( جسمپاکانچونجانصافاســـــــــــــــــــ ــیه 98 ،ص9 جمالصدرا،اســـــــــــــــــــ ) ،حاشـــــــــــــــــــ
درجایدیگري،حکیمسبزواریدرحاشیهایطوالنی،معراججسمانیرابههمینطریقتبیینمیکندکهجسمپاکپیامبرچونجانصـــافبودومعراجباه

ــمچونجانبود ــان. (  مینجســـــــــــــــــــــــ ــیه 50 – 48ص:  همـــــــــــــــــــــــ )  ،حاشـــــــــــــــــــــــ
ــعفرود،روحقوتمییابد .  بیگماندراینجابدندنیویمراداستوازتبیینایشانازموتطبیعیبرمیآیدکههرچهبدنروبهضــــــــــــــــــــــــــ

اگرچهنفسوبدندرمنزلتبایکدیگرمختلفاند،ولیدرحدذات،حقیقتواحدیهستندکهدرعینوحدتوبساطتدرجاتمتفاوتیدارند؛درستمانندشـــ
ــدارد ــتطرفیکهپیوستهدرحالتحولوتبدلوفناست:  يءواحدیکهدوطرفـــــــــــــ .  وفرعیاستوطرفیثابتوباقیکهاصالســـــــــــــ

.  شخصیتوهویتواحدیکهدراصلجوهرترقیمیکندووحدتشخصیهاشدرتماممراتبمحفوظاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
البتهدرهرمرتبهکاملترمیشودوهرچهنفسدروجودشکاملترشود،بدنصفاولطافتبیشتریمییابد،پیوستگیاشبانفسشدتمییابدواتحادمیاناین

: همــان. (هوجودعقلیرسیدوانسانعقلیشــد،بدونهیچگونهمغایرتیامرواحدیخواهدبوددوقویتروشدیدترمیگرددتاجاییکهوقتیانسانبهمرتب
  )98 ص

مالصدراباتأثیرپذیریازآیاتشریفهقرآنبرآناستکهاگرچهانسانمقامهاونشئههایگوناگونیدارد،ولیازنظروجودیهویتواحدیاستکهازپایینترینم
ــبازمیگردد .  نازلهستیآغازمیشودوبهتدریجتحولوجودیمییابدتابهمرتبۀعقول،بلکهعقألعظموقلمأعلیمیرسدوبهموطناصلیخویشــــــ

ــتپسماهیتانساناگرچهدربردارندهتمامم ــفار. ( راتبوشئوناتمادونخویشاست،ولیوحدتجمعیایداردکهظلّوحدتالهیهاس  ج: مالصدرا،اس
ــت) 133 ،ص8 .  افزونبراین،درحکمتمتعالیهاشتغالبهبدنوموادحسیوقوایمنطبعهدرماده،حجاببرایدیدنصافیامورعقالنیاســـــــــــ

االتحسینیستومادهوامورمادیبهسببضعفوجاینمانعخارجیبامرگبرطرفمیشود؛چونپسازمفارقتازبدن،دیگرروگردانینفسبهسویبدنواشتغ
)  298 ،ص3 ج: همـــــــــــــــــــــــان . ( ودیشانکهآمیختهباعدماستوسببمیشودمعلومبالذاتنباشـــــــــــــــــــــــند 

   .اینوجودجسمانیبامرگوغفلتوهجرانآمیختهاست
.  درنظرصدرالمتألهین،شناختحقیقتدرقالبعلمحصولیممکننیست،ولیشهودیترینعلمبهذاتخویشاســـــــــــــــــــــــــــــــت 

ــتازاینرو،مالصدراهیچعلمیرامعتبر ــد.  تروقویترازعلمانسانبهخویشندانستهاســــــ .  ویاینعلمراأواللعلومومقدمترینآنهامیدانــــــ
ــوري ــن" امااینشعورانسانبهخویشودرکحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــتغاالتوحجابهاخودراآنچنانکهبایدنمییابند؛زیراایندرکآمیخت نیزپسازمفارقتازبدن،معنایحقیقیخویشرامییابدومردماندرایندنیابهسبباش
ــتهبادرکبدناستوبدنچونانسای ــت.  هنفساســ ــفار. ( دراینحال،تعقلنیزآمیختهباتخیالســ ) 125 – 123 ،ص 9 ج:  مالصدرا،اســ

ــاهدهمثلنوریهمیکند ــواهدالربوبیه. (اینشایدسرّگفتهصدرالمتألهینباشدکهانساندرادراکاتعقالنیازدورمشــ )  32 ص: مالصدرا،الشــ



 

 

. هنگامیکهقطععالقهازبدنبشود،معقوالتبهشکلحضوریمشاهدهمیشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بامشاهدهحقایقاخرویدربدنهاپیشازارتحاالزدنیامنافاتیندارد؛چونحکمایشانغلبهاحکامنفسبربدناستوبهسببموتارادي،نشـ آنچهگفتهشد

، اکبریان،رضاوفاضلی،علیرضا،بررسیچیستیمرگازنظرافالطونومالصــدرا( . ئهاخرویایشانپیشازقطععالقهتدبیرینفسازبدنحاصــلمیآید
  )65ص

. وباآنوجودجمعی،نعمتهایاخرویوحیاتذاتیآنهامشاهدهمیشـود )  278 ص:  همـان . ( مرگحقیقتنماست؛چونوالدتدرنشئهاخرویاست
  )338ص: همان. (ومشاهدهپسازمرگخودخیاالست؛چونموطنخیالبهخاطرتجردشاینعالمنیست)  295 ص: همان(
  

  انواعمرگ
را بـه دو قسـم : مـرگ    طراري ضـ او در گـام پسـین مـرگ ا   . شود بهاضطراریوارادیتقسیممیدر تقسیم اول  درنظریهصدراییمرگ

  تقسیم می نماید .  مرگاخترامی )( مرگباحادثهاتفاقیطبیعی و
  حال به توضیح هر یک ازاین اقسام می پردازیم :            

  
  مرگطبیعی

ــیرکمالیخودهنگامیکهنیازیبهبدننبیندآنرارهامیکندوماآنرامرگطبیعیمیگوییم .  درمرگطبیعی،نفسدرســــــــــــــــــــــــــــ
یرامیبردتشبیهمیکندومیگویدهمانگونهکهاگربادنباشدکشتیهمازحرکتبازخواهدایستاد،وقتینفساویبدنرابهکشتیونفسرابهبادیکهکشت

.  برهمیناساس،درمرگطبیعی،مرگحادثهاینیستکهازبیرونبرانسانعارضشـــــــود  . زبدنجداشـــــــودحیاتهمازمیانخواهدرفت
  .مرگ،یکامرطبیعیاستکهازمتنهستیوازمتنحیاتآدمیمیجوشد؛شعلهبرمیکشدوخاموشمیشود

انساندرمرگطبیعی،تاهمهحدودطبیعیونفسانیوجودیاشراطینکردهباشد،مرگرادرنمییابدوتوفیقوصولبهجوارالهیومقامعبودیتنصیبشنم
.  بنابراین،نفسآدمیپسازگذراندنتمامیمراحلوجودیاشازبدنجدامیشودوبدنفرومیپاشــــــــــــــــــــد .  یشــــــــــــــــــــود

 .   تودرواقع،مرگبرزخمیاندنیاوعقبیاستبرایناساس،مرگآخرینمنزالزمنازلدنیایینفسونخستینمنزالزمنازآلخرتینفساس
ایبساانسانپسازخروجازدنیا،دربرخیازبرزخهامدتکوتاهیاطوالنیمحبوسبماندوچهبسابهواسطهنورمعرفتیانیرویطاعاتیاجذبهایربانییاشفا

  )28 ص:  شرح بر زاد المسافرآشتیانی،. ( عتشافعان،زودارتقایوجودییابدوازتوقفحبسآلوددرحیاتبرزخیرهاییجوید
ــارهبهحدیثیازپیامبر ــلیاللهعلیهوآله(مالصدرابااشــــــ ــت) صــــــ ــدخوردجز«  کهدرآنآمدهاســــــ  تمامبدنراخاکخواهــــــ

ــه« ــت»بنمایـ ــازمرگقوهخیالراکه: ،میگویـــد»تنراکهبدنانسانازآنآفریدهشدهاسـ ــه« انسانپسـ  انسانوحاویتمامصـــورتها»بنمایـ
خصیتهمینانساندنیویراباتواناییهاوقوایبیشتردرآخرتبازسـ یانساندنیویاستوغیرمادیوغیروابستهبهجهانمادیاستباخودمیبردوش)ودادهها(

ــد  . ازیمینمایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرگبدنرانابودنمیکند،بلکهآنراپراکندهمیسازدوباحفظاصلومایهآنصفاتآنراازاومیگیردوهرگاهبخواهدمیتواندآنصفاترابهمایهاصلیبدنبازگ

  ) 40، ص اسدي،محمدرضا،مرگازمنظرمالصدرا( . رداند
تناهی پذیري از ویژگیهاي قواي جسمانی است و بدن انسانی متاثر از فعل و انفعاالت طبیعی و غریزي درونی مانند کـاهش یـا   
افزایش رطوبت و حرارت و یا تحت تاثیرات امور بیرونی مانند کواکب و ... به تدریج ضعیف شده و نمی تواند مظهر آثـار روحـی   

  و ملکوت است ، رو به موطن خود نموده و مرگ عارض می شود .    باشد و ناچار نفس که از عالم تجرد
  آید جانعزمرحیلکردگفتمکهمروگفتاچهکنم،خانهفرومى

دان  بنابرمرامصدرالحکماءکهمنشأپیدایشنفسراحرکتوسیالنموادوصورمستعدازبراىطىدرجاتنباتىوحیوانىووصولبهمقاماتانسانىمى
داند،بهاینم  دامرىبعدازاستیفاىدرجاتانسانىونیلبهمقاماتومراتبشایستهآنمىد،علتموتطبیعىراحرکتنفسبهعالمخودورجوعروحمجر

 -بهتــــدریج ) مطابقاســــتعدادجوهرىهرنفس ( عنىکهنفسدراولوجودعینموادوصورحالّدرمواداستوبعدازرسیدنبهمقامانســــانى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیئا  -شیئافشـــــــــــــــــ

  الیقآناستوبعدازحصولغایت،جهتتعلق،زایلمىتعلقآنروبهضعفرفتهتاآنکهبالمرّهجلبابخودرارهانمایدوغرضازتعلقنفسبهبدن،نیلبهدرجات
  )248: ص:  شرحبرزادالمسافرآشتیانی ،. ( شود



 

 

ــیندارد .  بنابراعتقادمالصدردربارهموتطبیعی،پیریوجوانیتابعحالتهاینفساستومحدودهمشخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: همـــان. ( بستهبهاینکهشخصدرکدامطورازنفسباشدونیزبستهبهنزدیکیاوبهحالتبینیازیازبدن،اوکاملتراستتاآنگاهکهموتعارضاوشــود 

)  68 ص
 همچنینازدیدمالصدرا،انتقالبهنشئهاخروي،تبدیلوجودمادونبهاعلیواشرفاستوحالنفساستکماالستوموتطبیعیمرتبهآخرنشئهاوالوسـت 

ــدتمییابدایناستکمالبهمعنایسلبقوای.  ــان. (مرتبهمادوننیست،بلکهدراینحال،احکامکثرتوتفرقهکمترمیشودوجمعیتووحدتدراوش : هم
)  100 ص

البتهاینامرتاپیشازموتطبیعینیزتحققداردکههرچهنفسکمالیابد،بدنصافیترولطیفترمیشودوبیشتراحکاماواحکامنفسمیشودواتحادنفسـب 
  )63، صستیمرگازنظرافالطونومالصدرااکبریان،رضاوفاضلی،علیرضا،بررسیچی( . ابدنقویترمیگردد

 
  تعلیلعقلیمالصدرابرمرگطبیعی

ــود . اینمعنایموتطبیعی،برپایهچنداصالزحکمتمتعالیهاستکهنخستآناصولبایدبررسیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  صدرالمتألهینمقدمهوارگزارشیازچندتعلیلبرایضرورتمرگمیآوردکهمحوریتآنهاتبیینهایفیزیولوژیکیمبتنیبرطبیعیاتقدیماســـــــت
براساساینتبیینها،علتحیاتحرارتغریزیاستواینحرارتخودازرطوبتغریزیجانمایهمیگیرد؛چونانچراغیکهازروغنمیسوزد؛خوداینحرارتسببرو

مالصـدرا   . (بهخشکینهادنرطوبتاستتابدانجاکهتمامرطوبتخشکشودوپیروآنحرارتنیزکهبهواسطهآنچراغحیاتروشنبود،بهخاموشیگراید
ــفار :  ــ) 102-100 ،ص8 ج، اســـ ــوالخالقی. دراایندالیلراناکافیمیداندمالصـــ  - همچنیندلیلیچندبرایضرورتمرگمبتنیبراصـــ

ــتاند .  کالمیمیآورد؛برایمثاالیندلیالخالقیاگرمرگنباشد،مظلومدادخویشازظالمنمیتواندبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) 104 ص: همــــــــــــــــــــــــــــان. (مالصــــــــــــــــــــــــــــدراچنیندالیلیراازتوابعفرعیبرمرگمیداند،نهعلتآن

  :  یتوانآنرابهشکلزیرصورتبندیکردتعلیلمالصدراازضرورتمرگ،متافیزیکیاستکهم
  . موجوداتیامبدعاندکهدرآنهاتغیرینیستونوعمنحصردرفرددارندویاکائناندکهبهسببنقصدرحرکتوتغییرند) الف
  .  قواینفسوخودنفوسچونتامنیستند،همارهمتوجهمرتبهدیگریازوجودند) ب
  .  افعالطبیعیغایتمندندوروبهسوییدارند) ج
  . رااستکمالمیبخشدوغایتهایعرضیازتوابعغایتحقیقیهستندغایتحقیقیآناستکهذاتفاعل) د

جمعاینسهمقدمهآخري،مفادحرکتجوهریاست؛پسغایتهریکازقواینفس،تبدیلبهقوهبرترشدناستتاذاتخودراکاملکندومرتبهباالتریازوج
ــود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .  ودراداراشــــــــــــــ

ــتبهتعبیردیگر،نباتوحیوانوانسانحدوداینحرکتپیوستههستندکهتبدیالیشانبهمرتبهبعدیدراینحرکت ( .اشتدادیهمانموتطبیعیاوســـــ
  )  59، صاکبریان ، رضا و فاضلی ، علیرضا ، بررسی چیستی مرگ از نظر افالطون و مال صدرا 

صدرالمتألهینغایتنباتراغذایحیوانشدنوغایتحیوانراغذابودنیادیگرمنافعبرایانسانمیداندکهبیاندقیقینیست؛چنانکهعالمهطباطباییمیفرم
.  غایتنباتیکهدرصراطحیوانیتاست،حیوانشدناستواگرنشود،موتاخترامیاوســـــــــــــــــــــــــت: ایـــــــــــــــــــــــــد

اماآنچهمهمتراست،غایتهایقواینفسانسانیاست؛غایتقوهمحرکه،تحصیلمادهغذاونموبرایبدناست،ولیغایتقوهمدرکه،تحصیالولیاتوامورع
.  قلیویاامورخیالیویاامورموهومبرایقوهعاقلهویاقوهنفسانیهاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

.  انیه،قوهمتخیلهاست؛چوناینقوهمیتوانددردادههایدیگرقواتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفکندمنظورمالصدراازقوهنفس
)  107 – 105 همـــــــــــــانص. (  بهتعبیریمیتوانگفتغایتقوهمدرکهانسانی،فعلیتیافتنبهصورتملکیویاشیطانیاســـــــــــــت

دکهنمودیعنیترکاستعمالقوایبدنیواستقاللنفسازبدن،موتطبیعیاستکهباشقاوتاخروینیزمنافاتینداردکهچهبساصفاتناپسندملکهاوباشــ
.  آنچهگفتهشد،تالشصدرالمتالهینرادرتوجیهمابعدالطبیعیمرگنشـانمیدهد )  89مال صدرا ، الشواهد الربوبیه : ص . ( شیطانیتاست

ــت .  درنظراو،انسانموجودخاصیاستکهدرپیدایشوظهور،نیازمندزمینهمادیاست،ولیدربقاودوامازمادهوشرایطمادیمستقالســـــــــــ
یقتحولذاتیدرونیوگذارازتمامیاینمراحلوجودي،سرانجامازتعلّقمادهوقوهآزادمیگرددوبهجانخستبهصورتجسم،ظاهرمیشودوآنگاهازطر

  بهبعد) 152 ص:  الشواهد الربوبیه  ؛نیز 347 ،ص8 ج: مالصدرا ، اسفار . ( ودانگیدستمییابد
  

  مرگاخترامی



 

 

شودنوعدیگریازمرگدانسـتهوبنام  لمیفالسفهمرگهائیراکهنهبسببزوالنظمطبیعیآنبلکهبسببحوادثویاافعالعمدیوغیرعمدیافرادبشرحاص
ــود شناسندکهبسببخرابیخانهنفســـوروح،یعنیبدن،براثرحادثهروحازآنجداومرگنامیدهمی مـــی) غیرطبیعـــی( مرگـــاخترامی .  شـ

دراینصورتبدنبراساساختالالتینظیرمرضویاتصادفومانندآنشایستگیخودرابرایهمراهیباروحازدستمیدهد،دراینحالت،روحدیگرنمیتواند
  . بدنرابهکارگیردوازآنبرایانجامپارهایافعالخودبهرهگیرد؛بنابراینازبدنجدامیشودومرگرخمیدهد

توانددرخدمتروحباشندوروحبهوسیلهیآنهاکارشـراانجامدهد،  ندومیگفتنیاستکهدرمرگاخترامیونابههنگامگرچهبدنوقوایبدنتوانعملدار
ــت،می ــکندوروحنمی ولیبراثرپیشامدسانحهنظیرامراضگوناگونویاتصادفات،ابزارکارروحکهبدنوقوایبدناس ــتفادهکند ش .  تواندازآنهااس

  )52،ص9 جمالصدرا ، اسفار :(
نبهدلیلحادثهایمنهدممیشودونفسدیگرنمیتوانددرآناستقراریدرمرگاخترامیخروجنفسازبدننهازجهتفعلیتیافتننفس،بلکهازآنجهتکهبد

ــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .  ابــــــــــــــــــــــ
بهبیاندقیقتر،چونبدن،بهدلیلحادثهایخرابمیشود،نفسازحمالینموجودفرسودهدستبرمیداردواورارهامیکندوخودبهتنهاییبهراهشــادامه

  )354 ص: همان. ( میدهد
  

  نقددیدگاهمالصدرادربابتفاوتمرگطبیعیواخترامی
.  ی،چوننفسبهتدریجکاملمیشود،بهتدریجنیزازتدبیربدندستبرمیداردودرنتیجهبدن،ضعیفوناتوانمیشــــــود بهباورصدرا،درمرگطبیع

ــت . بنابراین،درایندیدگاهعللحدوثمریضیوناتوانیبدن،فعلیتیافتننفساستکهبهمعنایکوتاهینفسازتدبیربدناســـــــــــــــــــــــــ
ــدهبدنامادرمرگاخترامییااتفاقی،بایکحادثهمثالًپرتشدنآدمیازیکارتفاعبلندبدنمعیوبوبلکهن ابودمیشودوچوننفسنمیتوانددرخانهویرانش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازد .  سکناگزیند،بدنرارهامیس
درواقع،درمرگطبیعی،علترخدادیکمریضیدربدنکهبهمرگمیانجامد،فعلیتیافتنتدریجینفسوتدبیرنشدنبدنازسوینفساسـت،امادرمرگاخت 
. رامی،وقوعیکحادثهیااتفاق،سببمیشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودکهبدنخرابگردد

  . هاست،ولیچوننمیتوانددرمنزلویرانهبدنسکونتکند،بهترکبدنناچارمیشودازاینرو،نفسبهرغمآنکهبهفعلیتنرسید
حالبایدازمالصدراپرسیدبهواقعمرزتفکیکیکحادثهازیکمریضیکجاست؟درواقعرخدادهاییکهبهنابودیبدنمیانجامدوناگزیر،نفس،بهرغمف

هبساجنسرخدادهاییکهبهنابودشـــدنبعلیتنیافتنش،بهترکبدنمخروبهوادارمیشود،لزوماًرخدادهایبیرونینیستکهبربدنعارضشود،بلکهچ
  .دنمیانجامد،یکمنشأدرونیدربدنداشتهباشد؛مثالًبامسدودشدنرگهایقلب،بدنمعیوبمیشودونفسبهترکبدن ناگزیرشود

درنگاهمالصدرا،هرفرسودگیومریضیکهبرایبدنرخمیدهدومنشأبیرونازبدنندارد،بهفعلیتیافتننفسمستندمیشودکهچوننفســدرحالفعلیت
هبدنکاهشیافتهاست،فالنمریضی،عارضبربدنشدهاست؛درحالیکهرخدادها،بهرخدادهایبیرونازبدنمنحصرنمیشیافتناستوتدبیرشنسبتب

  یکدستهاتفاقاتیهستندکهازبیرون،عارضبدن: ود،بلکهاتفاقاتوحوادثیکهبربدنعارضمیشود،دوگونهاند
میشوندوبااینکهبدن،دراوجنیرومندیاست،ولیدراثریکتصادفـمثالًغرقشدندردریایاپرتشدنازبلندیـچونبدننابودمیشود،نفسازآنبدنکوچم
ــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  یکنـــــــــــــــــــــ

دستهدیگر،رخدادهاییهستندکهازدرون،عارضبربدنمیشوند؛برایمثال،بااینکهبدنجوانیبیستسالهدراوجنیرومندیاســتوهنوزدرمرحلهاین.
ــوبات یستکههرچهنفسقویترشودبدن ضعیفترگردد،امابهدلیلحادثهایدرونی،رگهایقلبدراثررســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــو چربیمسدودمیشودوبدناینجواندراوجنیرومندیوسالمتیبهعلتعروضیکحادثهدرونیمیمیرد؛یعنیدراثروقوعحادثهایدرونی،بدنویرانمیش
. دونفسازسکونتدربدنمنصرفمیشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودوناگزیربدنراترکمیکند

رکنیموبرخالفرأیمالصدراحادثهراتنهابهاموربیرونازبدنمنحصرنکنیم،تفسیرمالصدراازبنابراین،اگردامنهمفهومحادثهیااتفاقراگستردهت
  .مرگطبیعیوتفاوتآنبامرگاخترامیکامالًخدشهپذیرمیشود

مالصدرابرچهمبناییسقوطازکوهرابراییکانسانحادثهمیداندومرگاورادرچنینحادثهاي،مرگاخترامیواتفاقیمیشمارد،ولییکسکتهمغزییاس
یرومند،حادثهنمیداندومرگاورادرچنینحالتی،اخترامینمیشمارد،بلکهنتیجهفعلیتیافتنتدریجینفسوانزجارنفسازبکتهقلبیرابراییکجوانن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد . دنبازمیشناســــــــــــ
بدنونفسجوانیکهبهسببسکتهمغزییاقلبیمیمیرد،حتیبنابرقاعدهصدراکهرابطهنفسوبدنراپسازبلوغمعکوسمیداند،هنوزمشمولقاعدهتعا

. گفتچوننفساینجوانبهفعلیتتامرسیده،ازتدبیربدندستبرداشتهاســــــــــــــــــــــتکسنفسوبدننشدهاستکهبتوانبرمبنایصدرایی



 

 

.  بنابراین،نمیتوانبراساساینقاعده،مرگاینجوانرابراثرسکتهمغزیتوجیهکردومرگاورامرگطبیعیدانســـــــــــــــــــــــــــــــــت 
آریمرگاینجوانوقتیطبیعیاستکهویمثالًازچهلسالگیکهپایانبلوغجسمیاست،گذشتهباشدتابگوییمچونازاینپس،هرچهنفسبالفعلترشــود،ب
ــت .  دنضعیفترمیشودوسکتهمغزیاونیزنتیجهعدمتدبیرنفسنسبتبهبدناســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اماوقتیاینجواندراوجنشاطجوانیقراردارد،چگونهمیتوانسکتهمغزییاقلبیاورانتیجهضعفبدنوفعلیتیافتننفسدرمسیرسعادتیاشقاوتدانست

! ؟
بهفعلیتنهاییخودنرسیدهوبدنشنیزدرومرگاورامرگطبیعیبرشمرد؟اینمرگ،بیشتربهمرگاتفاقیواخترامیشباهتدارد؛چونهنوزنفساینجوان

درچنینحالتی،معقولترآناستکهبگوییمحادثهواتفاقیالبتهازدرونبدنونهازبیرونآنبربدنعارضشـدهکهچونبه  .  تعاکسبانفسقرارنگرفتهاست
  )42-41، صاسدي،محمدرضا،مرگازمنظرمالصدرا( .  ویرانیبدنانجامیده،نفسازبدنرحلتکردهاست

  
  مرگارادي

)  188 ص:  اصــــطالحات الوفیــــهکاشانی،(  خواهشنفسگفتهاندوحیاتحقیقیِعلمیِنفسبااینمرگآشکارمیشــــودعرفاموتارادیرا،مرگ
ــان :(  وبرایآن،گونههاییبنابرپاینهادنبهخواهشهایگوناگوننفسبرشــــــــــــــــــــــمردهاند  – 190 صهمــــــــــــــــــــ

)قیصرینیزدرمقدمهشرحفصوصالحکمازموتارادي،اعراضازمتاعدنیارامرادمیگیردکهبااینمرگ،برایسالکآنچهبرایمیتآشکارمیشود،ا193
  )152 – 151ص:  شرح فصوص الحکمقیصري،. (  نکشافمییابدوآنراقیامتصغریمیداند

ــهودمیکنداستادآشتیانیمنشاءاینراریاضتهایعلمیوعملیمیداند،کهبراساسآن،برخیازحجابهاازاورفعم . یشودوحقایقموجوددربرزخهاراشـ
  :بهعبارتی،موتارادیمرگپیشازمرگاستچنانکهسناییغزنویدربیتمشهوریمیگوید)  777 ص:  شرح مقدمه قیصريآشتیانی،(

  بمیرایدوستپیشازمرگاگرمیزندگیخواهیکهادریسازچنینمرگیبهشتیگشتپیشازما
ــدرالمتألهینمرادمیکند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .  اینمعناراصــــــــــــ

ــتهنگامیکهحاالهلبصیرتر  ج:  صــدرامال.(ادرهمیندنیابیانمیکندکهایشانشهودحقایقاخرویمیکنندوآنانراپیشازافتادنپردهحجابینیس
  )282 ،ص9

  : قیصریدرشرحفصوصالحکمدربارهیموتارادیبهازایموتطبیعیآوردهاست        
ــالکینالمتوجهینالیالحقّقبلوقوعالموتالطبیعی،قال :   وبازائهالموتاالرادیالذییحصلللســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــفلینظرالیعلیبنابیطالب ــال)  ع( منارادانینظرالیمیتوتمشیعلیوجهاالرضـــــ ــوا:  وقـــــ ــل...  موتواقبالنتموتـــــ ) ع( فجعـــــ
االعراضعنمتاعالدنیاوطیباتهاواالمتناععنمقتضیاتالنفسولذّاتهاوعدماتباعالهویموتاًلذلکینکشفللسالکماینکشفللمیتویسمیبالقیامۀالصــغ

  ) 130ص:  شرح فصوص الحکم: قیصري(  مۀالوسطیزعمهریوجعلبعضهمالموتاالرادیمسمیبالقیا
   : برخیازعارفاننیزبسیارحکیمانه،مرگارادیرابهتولدثانییاوالدتثانیهتعبیرکردهاند

ــیح  فالنفساالنسانیۀماداملمتولدوالدةثانیۀولمتخرجعنبطنالدنیاومشیمۀالبدنلمتصاللیفضاءاآلخرةوملکوتالسمواتواالرض،کماقااللمسـ
) : ع(

ــالکخارجلنیلجملکوتال سمواتمنلمیولدمرتینوهذهالوالدةالثانیۀحاصلۀللعرفاءالکاملینبالموتاالرادي،ولغیرهمبالموتالطبیعی،فمادامالس
حجبالسمواتواالرضفالتقومالقیامۀالنهاداخلهذهالحجبوانمااللهداخاللحجب،واللهعندهغیبالسمواتواالرضوعندهعلمالساعۀفاذاقطعالمس

  ) فصلسوم،بابیازدهم:  مالصدرا ، اسفار. (  یۀصارسرّهالقیامۀعندهعالنیۀوعلمهعیناًالکفیسلوکههذهالحجبوتبحبححضرةالعند
ــریعتحقمحمدي ) ص( مرگاختیاریکهدراثراستکمالنفسدردوجنبهیعلمیوعملیوپیرویازشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : وخلوصفعلیوذاتیحاصلمیآید،ازنظرگاهعارفانچهارنوعاست
  . زگویندمرگسرخوآنجنگبانفساستکهبهجهاداکبرموسوماستکهبهآنموتجامعنی 
  . مرگسفیدکهگرسنگیاست،زیراتحملگرسنگیباطنرانورانیمیسازدووجهدلراسفیدمیگرداند 
  . مرگسبزکهزهدورزیوسادهپوشییاپوشیدنلباسپینهزدهاستتازندگیبهآنسبزشودوباقناعتممکنمیشود 
ــتوخدایتعالینیزفرمود  ــۀَالئم:  مرگسیاهکهبهدوشکشیدنرنجومالمتخلقاســـــ ــده( والیخافونَلَومـــــ ) 54) :5( مائـــــ

   : حافظچهزیبامیسراید.  زیرادلعارفاننهتنهاازمالمتمالمتگراناذیتنمیشودبلکهلذّتمیبرد
  وفاکنیمومالمتکشیموخوشباشیمکهدرطریقتماکافریسترنجیدن



 

 

پسهمانگونهکهدرتعریفمرگارادینیزاشارهشد،اساساینمرگبرسرکوبینفسومخالفتباخواهشهایجسمانیوشهواتنفسانیاستوازاینرو،شباهتب
، (رودگـر ، محمـدجواد ، مـرگ اختیـاري      )54) : 2( بقره( فتوبواالیبارئکمفاقتلواانفسکم:  درقرآنکریممیخوانیم. سیاریبهتوبهدارد

  )116ص
   :دازاینآیهمیگویدصدرالمتألهیندرتفسیرخو

ــدکهفرمود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  قولخداونـــــــــــــ
:  فاقتلواانفسکمازبرایکاملکردنتوبهشمابود؛یعنیتوبهشماباترکشهوات،لذّاتومیراندنقوایحیوانیکاملوتماماســـــــــــت؛چنانکهگفتهاند

 3ج:  تفســیر قــرآن کــریم ،مالصدرا. ( کسیکهنفسخودراعذابندهد،آنرامنعنخواهدکردوآنکهنفسخویشرانکشـد،آنرازندهنخواهدکرد 
  ) 399 ،ص

   : مالصدرابااستشهادبهقاعدهیعرفانیموتواقبالنتموتوا،معتقداست            
) ع( واینمشاعروحواسصالحیتادراکامورآخرتراندارندوبرآنکسانیکهدراینعالممنکشفشدهاســـــــــــــــــــــــــتازانبیاءواولیاء... 

ــتهیاتولذّاتمتعلقهبهدنیاترکنمودهاندوبهموتارادیازز بهاعتبارغلبهیسلطانآخرتبردلهایایشانبهجهتآنکهاستعماالینحواسومشاعررادرمش
خارفدنیویقطعتعلقکردهاندوآخرترایافتهاند؛حکیمیاشارهنمودهوگفتهاستکهمردممیگویندچشمرابازکنتاببینیومنمیگویمکهچشــمراب

مالصدرا ، مبـدا  . (  معنیاشارهنمودهوگفتهاستکهاگرخواهیخانهاتروشنشودروزنهایخمسهراسدکنبندتاببینیودیگریبهطریقرمزبهاین
  )489 ص:  و معاد 

با عنایت به آنچه در تعریف و تبیین انواع مرگ ارائه شد به نظر می رسد : آنچه که می تواند حقیقت مرگ به معنـاي              
همین مرگ ارادي است زیرا در سایر مرگها درصد ناچیزي از افـراد بـه مقـام تجـرد      انتقال به نشئه ي فرا مادي را نشان دهد ،

  یابند .  می عقلی از آن که حیث که مدنظر صدر الدین است دست
  

  نتیجه  
دارد و ادامه ي زندگی در عالمی است که حقیقت انسـانی بـدان   وجودي حیثیتی مرگ آن است که یکی از نتایج مهم این پژوهش
زمانی که مراتب کمالی خود را طی نماید ، مجالی براي ادامه ي بقایش در عالم ماده نمی بینـد و بـا   متعلق است ، نفس انسانی 

ئنه اي که تشنگان قطع تعلق از جسم کالبدي رهسپار جاودانگی می گردد ، سراچه ي مادي چه کوچک است براي نفوس مطم
  حیات ابدي اند و مرگ ابزار این رهایی است .

عالم علوي حتی در این عالم هر آن ، که اراده نمایند خلع بدن نمـوده و از پرتوهـاي عـالم المعـانی و االنـوار      شیفتگان           
بود اگر در این گذر بـا تهـذیب و   پس چه خوش خواهد  .، آنجا که سراي خلد است و در محضر نور االنوار محظوظ خواهند شد 

  تزکیه استحقاق حقیقتی که شایسته ي انسان است حاصل آید .
یگانه موجودي که مرگ بدین معنی در وجودش منکشف می شود انسان است ، البته باید توجه داشت بنا بر نظریـه ي            

یی که حتی در مرحله ي اولیه ي تبدل نفس از ماده به خاص مالصدرا در خصوص روحانیۀ البقاء بودن نفس ، چه بسیار انسانها
  مجرد جا می مانند و مرگ آنان سیر به سوي صفات جاللیه حضرت حق است و نعوذ باهللا .
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