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Abstract
In this research, we attempt to inquiry Death and the meaning of life in transcendental
wisdom. Transcendental wisdom considers as the end of the existence and the essential
motion of the beings toward the god. Therefore, the human movement from the material
levels of the soul is considerably liable to the life of the beings and the man. Meanwhile, the
place of death and the extraction of thinking about death in transcendental wisdom is an
existential existence Introduced and able to emerge in the meaning of life. The importance
and necessity of this research is due to the crisis of identity and meaninglessness of life in the
contemporary world and the applied values of the transcendental divine wisdom regarding the
spiritual and physical dimensions of man. The main issue of the research is that the
perfectionism that brings about the meaning of life and attention in transcendentalism can be
realized in this world or it is only possible in another world and whether it is possible for
everyone or only a few can be To the fullest which means the same meaning of life. The
result of the research also indicates that with the lack of moving essence, which is the body
and soul of man, he and his body life are destroyed. Therefore, his soul reaches the highest
stages of immortality and the highest perfection, and meaning death and thought to death is
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also based on the meaning that he has of life. Death not only does not stop this move, but
agrees with this move and provides the necessary facilities in this direction.
In the connection between mortality and the meaning of life based on transcendental
wisdom, one has to consider the issue of the existence of death. Based on this attitude, Death
Thinking is not only thinking about absurdity and not causing the absurdity of human life, but
also it is the most meaningful and enduring task of life. Because it makes a person thinking of
death or a visionary who is knowing that he will be dead, also try to do austerity in order to
achieve voluntary death (to the intellectual world).
This process is due to the fact that the soul not only does not suffer mortality in its
epistemic movement and in its own motion, but also after transferring to another stagewhether in knowledge or in the worldly life or in his life of the grace and the life of hereafter obtains a higher degree of existence. The epistemic thinking of passing through the material
world to the rational world leads to an insight into this indicator of death, which indicates the
short duration of life and its completion in the world. In this way, thoughts of death can
support this meaning and the recognition of life. Because if one does not think of death and
does not know how to deal with what happens after the world and how it should go, and if he
does not know the extent of his actions' influence in this world on the other world, he will
live normally and careless about those affairs during the time he is in the world.
And death is for such a person as a waking up, while with the death of thought with the
features that Mulla Sadra has expressed, the visually perceptible in this world have also
opened their eyes to the states of soul in the ecstasy of the bosom and the hereafter. Mulla
Sadra emphasizes here this goal is worth that the man to pursue and to tolerate his hardships
throughout his life.
The real goal based on the subject of mortal thought cannot be a worldly end, because it
cannot be realized in the world of earthly ecstasy, and because of the knowledge that man
finds death as an existential, he should seek this purpose in the afterlife ecstasy. (Shirazi,
1392, p. 185). Therefore, these worldly possibilities, because of the fact that they are toward
the end of the universe and its soul, are important to human beings and their true value since
with the help of them, man can pass through worldly mortal affairs and Leave the remaining
items.
Knowledge of death is also in harmony with man's will, in that he chooses affairs and
creates the existential traits that make it possible for the good people to be created, and this
virtue of being is considered to be perfect in its being.
In Mulla Sadra's view, this movement on the path of the path, which is the same as the true
human being's motion, is irreversible, but some of these are straightforward and some are
vague. And those who choose the world on the basis of the knowledge of death and the
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eternal world of the path, their paths and their movement are accompanied by the physical
motion of their people, otherwise they will fall into the rank of demons and abyss. Existential
evolution that the soul can achieve through the association of mortality and the meaning of
life can be rid of the constraint of the body, which in this ecstasy can lead to a certain
existence of limitations-of course up to the degree to which it ascends. This existence can
transcend the sensory world and rise to the cosmological and rational universe. Therefore, this
disconnection, which is carried out with will, is the willful death, which clarifies the facts and
ends the constraint and obscurity of the facts. The connection of this with the meaning of life
is that in this case, man is abandoned from ignorance and ignorance, which is due to the
limitations of the world of sense and example, and to reach the highest levels of education for
a life in the ends of human ends.
On the one hand, it gives humankind a qualitative and quantitative life to mankind, and, on
the other hand, awakens man from the material and sensual world in this world. So death not
only does not stop the motion of nature, but it is in agreement with the motion of nature and is
in line with this move and provides the necessary facilities in this direction. As a result,
thinking about death through the knowledge of life and the emergence of a true end, which
somehow represents the evolution of the existential, the epistemic and ultimate human, should
mean the meaning of life based on the ideas of Mulla Sadra.
Keywords: Thinking about death, Meaning of Life, Transcendental Wisdom, Mulla Sadra
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چکیده
حکمت متعالیه براساس مبانی نظری خود ،یعنی اصالت وجود ،تشکیک در مراتب هستی و حرکت جوهری موجودات ،به
عالیترین وجه ،انگیزه و هدف خلقت را توجیه کرده که در حدیث قدسی «کنز» آمده است .در مراتب تشکیکی وجود برای
نفس ناطقه انسانی نشأتی وجود دارد که با اراده و اختیار این مراتب تکاملی را از مرتبۀ حس به عالم مثال و از عالم مثال به
عالم آخرت طی میکند .مرگ ،یکی از این مرحلههای وجودی نفس است که از عالم محسوس به عالم مثال سوق پیدا میکند
و سپس از عالم میانه (عالم برزخ) به عالم آخرت (عالم کمال) سیر میکند .صدرا در تبیین مرگ ،آن را امری وجودی معرفی
کرده و ازاینرو به امکان معرفت به آن قائل شده است .اهمیت و ضرورت این پژوهش توجیهی عقلی و آرامبخش بحران
هویت و بیمعنایی زندگی در جهان معاصر است که حیات معقول بشر را در معرض نومیدی و پوچگرایی قرار داده است؛
بنابراین در نگرش صدرایی ،مرگ بُعد ایجابی برای زندگی این جهانی دارد نه بُعد سلبی.
واژههای کلیدی
مرگاندیشی ،معنای زندگی ،حکمت متعالیه ،مالصدرا
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مقدمه

زندگی درک میشود .فرض اساسی این پدژوهش ،پدس از

موضوع مرگ اندیشی و معنای زنددگی مبحثدی جدیدد در

تأیید این موضوع کده از نظریدۀ کمدال در آرای مالصددرا

فلسفۀ معاصر بهویدژه در فلسدفۀ اگزیستانسیالیسدم اسدت؛

حدود معنای زندگی استنتا مدیشدود ،بررسدی و تحلیدل

ازاین رو در آرای مالصدرا به طور صریح اشاره نشده است

مرگ اندیشی و مرگ در تحقق این مهم و صعود به مراحل

و به دنبال آن ،ارتبدا معندای زنددگی بدا تفسدیر مدرگ و

کمال آن است .آیا با این تحلیل ،امدری کمدالی کده سدبب

مرگ اندیشی نیز در حکمت متعالیه ویژگی خاص خدود را

معنایابی زندگی است ،در این جهان امکان تحقدق دارد یدا

دارد .با توجه به اینکه عشق درون ذات الهی انگیزۀ خلقت

تنها در جهانی دیگر امکانپذیر است و اینکه آیا امکدان آن

برای تکامل و شناخت آیات الهی بوده است ،این حرکدت

برای همگان وجود دارد یا صرفاً معددودی مدیتوانندد بده

پویشی در انسان از جذبدۀ عشدق الهدی صدورت گرفتده و

کمال ،یعنی همان معندای زنددگی دسدت یابندد؛ بندابراین،

قلمددرو حرکددت اشددتدادی رو بدده تکامددل موجددودات را

پرداختن به مسئلۀ مرگ و توجده بده اثدرات تربیتدی آن در

مشخص کرده است .حقیقت هسدتی در مرکدز ایدن دایدره

جوام مرگگریز کنونی و همچنین تدأثیر آن در معنداداری

تصور میشود و همۀ عوامدل موجدودات خدواه نداخواه در

زندگی اهمیت فراوانی دارد .همچنین بررسی مرگاندیشی

جهت آن مرکز در حرکت و پویش اند؛ بهگونه ای که انسان

در تفکر اسالمی میتواند بیان کننددۀ توانداییهدای فلسدفۀ

مظهر تام صفات و اسماء الهی است و رهبری این حرکت

اسالمی در این موضوعات جدید باشد.

فراگیر را به عهده گرفته اسدت؛ بندابراین تتبد در جایگداه
مددرگ و اسددتخرا مددرگاندیشدی در حکمددت متعالیده در

تعریف مرگ ازنظر مالصدرا

معنایابی زندگی امکان ظهور مییابد.

مالصدرا در آثار خود تعریفی یگانه از مرگ ارائه نمیکند.

اهمیت این موضوع به سبب بحران هویت و بیمعنایی

او بنا بر رویکردی به زوایای مختلف مرگ میپدردازد کده

زندگی در جهان معاصر است .ضدرورت ایدن کنکداش در

همۀ آنها به یدک حقیقدت اشداره دارد؛ رویکدردی کده در

آرای مالصدرا در حکمت متعالیه ریشده در تعدالیم اسدالم

ظاهر ،معنا یا تعریفدی مطدابق بدا حکمدت متعالیده دارد و

دارد و توجه آن معطدوف بدر ابعداد روحدانی و جسدمانی

رویکردی تفسیری از آیدات قدرآن یدا رویکدردی عرفدانی

انسان است .فلسدفۀ مالصددرا از ایدن لحدا کده نگدرش

است .در یک تقسدیمبنددی ،تعداریف مالصددرا از مدرگ

وحدددتی تشددکیکی بدده جهددان دارد ،جهددان را تجل دیگدداه

بهصورت زیر طبقهبندی میشوند.

وجودی واحد میبیند .در این نگرش مرگ امری وجدودی

الف :تعاریفی که در آن بنا به ظاهر معنا ،مرگ را قطد

محسوب میشود که تمامی موجودات بنا بده میدزان بهدرۀ

حیات و زوال حیات تعریف میکند (شیرازی:2 ،1364 ،

وجودی خویش از سطحی از کمال بهرهمندندد و مسدیری

.)32

تکاملی را به سوی حقیقدت هسدتی در حرکتدی جدوهری
میپیمایند .در این مسدیر متعدالی بدرای فدرارفتن نفدس از
حس به مرتبۀ عقل و فراعقلی مرگهایی رخ میدهندد کده
بهمنزلۀ صعود از مرتبه ای به مرتبدۀ بداتتر اسدت؛ بندابراین

ب :تعریف رایج و مصطلح از مرگ کده مدرگ را بده قطد
ارتبا نفس و بدن میداند (شیرازی.)269 :2 ،1364 ،
 :تعریفدی کده مبتندی بدر نظریدهاش دربدارۀ حرکدت
جوهری است (شیرازی.)93-92 :3 ،1419 ،

مسئلۀ مهم ،کمال و سیر صعودی انسدان از عدالم مداده بده

تعریف ابتدایی مالصدرا از مرگ به صدورت سداده بده

عالم عقدل و ورای آن ازجملده مسدائل فلسدفی مالصددرا

معنددای عدددم و زوال حی دات اسددت کدده ای دن تعری دف در

است؛ امری که بنا بر آن حدود تعریفی مالصدرا از معندای

توصیف مرگ معنای دقیق فلسفی آن نیست؛ بلکده معندای
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لغوی آن است که مرگ در مقابل حیات قرار گرفته اسدت.

میدانند ،مرگ را رهایی روح از قید بدن به سبب کمدال و

این تعریف این چنین است «مرگ زوال حیات و عددم آن

بینیازی از بدن دانسته است .مالصدرا در ادامه به توضیح

است از چیزی که قوۀ قبول آن را دارد» (شدیرازی،1364 ،

و تبیین فلسفی این مدعا میپردازد و میگوید نفس انسدان

 )32 :2مالصدرا این تعریف را با توجه به آیده  2سدوره

در آغاز از ماده یعنی جسم و بدن سر بر آورده است ،ولی

الملک میآورد؛ جایی که خداوند میفرماید «خلق المدوت

با تکیه بر مسیر رشد و تکامل مادی بددن ،راه جداگانده ای

و الحیاه» و بنا به معنای آیه ،مرگ را صفتی تعریف میکند

را برای تکامل خود در پیش میگیرد؛ تکاملی که بدا آغداز

که با حیات تضاد دارد.

پیری و رشد منفی از توقف باز نمیایسدتد و همچندان بده

مالصدرا به غیر از این تعریف لغوی ،در تفسیر آیه 24

رشد تکاملی خود ادامه مدیدهدد؛ بندابراین زوال حدرارت

سوره جاثیه «و مَا هیَ إت حَیَاتُنَا الددننیَا نَمُدوتُ وَنَحْیَدا وَمَدا

غریزی و بطالن قوۀ حس و حرکت از بدن علت و سدببی

یُهْلکُنَا إت الدَّهْرُ» «زندگی ما جز همین نشدئۀ دنیدا نیسدت،

است بر توجه ذاتی و جبلدی نفدس بده سدوی آنچده ندزد

میمیریم و زندده مدیشدویم و مدا را جدز طبیعدت هدالک

خداوند اسدت (شدیرازی )269-268 :2 ،1364 ،پدس از

نمیکند» (جاثیده )24 :بده تعریدف مدرگ ازنظدر طبیعیدون

ایددن مقدددمات ،مالصدددرا تعریددف خددویش را از مددرگ

میپردازد و سپس برای نقد آن به تعریف تفسیری خود از

اینچنین بیان میکند «بل الحق آن الموت الطبیعدی عبداره

مرگ در بیان قدرآن مدیپدردازد .مالصددرا اسدناد مدرگ و

عن توجه النفس من هذه النشأه الی العالم اآلخره بالذات و

حیات را به خداوند با اشارۀ لطیفی بیان میکندد مبندی بدر

اعراضها عدن البددن» (همدان)269 :؛ یعندی مدوت طبیعدی

اینکه این تحوتت و انتقاتت امور طبیعی صادره از جانب

عبارت است از پایان توجه نفس بالذات از ایدن نشدئه بده

خداوند و در تسخیر اوست ،نه اینکه همچون چیدزی کده

سوی آخرت و اعراض آن از بدن است که هالک به دلیدل

برخی مکتب ها پنداشتهاند ،این امور اتفاقی و صرفهاند و با

این اعراض بر او عارض میشود؛ البتده ایدن توجده علدت

اسباب و علتهای اتفاقی صادر میشوند یا اینکده عددهای

معده مرگ است؛ زیرا در حاتت غیر از مرگ هدم ،نفدس

همانند دهریه و طبیعیون علت و سبب حیدات و مدوت را

این توجهات را می یابد و این سبب مرگ طبیعی نمیشود؛

به طبای افالک و کواکب نسبت میدهند .مالصددرا ادامده

بدرای مثدال ،نفدس انسدان بددهطدور اختیداری حالدتهددای

میدهد این آیات دتلت بر این موضدوع دارندد کده مدرگ

جداشدن از بدن را داراست.

طبیعی برای هر فردی آنچنان که برخی طبیعیون و طبیبدان

مالصدرا بیان دقیق فلسفی  -عرفانی مرگ را در کتاب

قائل اند ،نیست؛ بدین معنا که مرگ به دلیل زوال حدرارت

اسفار میآورد و چدون ایدن تعریدف دقیدق تدرین تعریدف

غریزیۀ بدن و پس از آن ،قطد شددن تعلدق نفدس از بددن

معنای مرگ از منظر اوست ،در اینجا بهمنزلۀ تعریف اصلی

صورت میگیرد؛ بلکه سخن درست این اسدت کده مدرگ

مالصدرا از مرگ آورده میشود« .معنای مرگ و غایدت آن

طبیعی عبارت اسدت از تمدام توجده بدذات نفدس از ایدن

چیزی نیست جز تحویل و دگردیسی نفس از نشئۀ سدافله

نشأت به عالم آخرت و اعراض آن از بدن عنصری اسدت.
همچنین اینگونه نیست که انسان از بدو وتدت تا مرگش
بر جوهر واحد و هویت واحد تحدولنداپذیرندده محددود
باشد؛ چنانکه برخی مدردم پنداشدته اندد .بدر اسداس ایدن،
مالصدرا برای مرگ تعریف تازه ای مدیآورد و پدس از رد
عقیده طبیعیون و طبیبان که مدرگ را معلدول تبداهی بددن

به نشئۀ عالیه و هر استکمالی در طبیعت مسدتلزم حصدول
امری و زوال امر دیگر است؛ مثل استکمال نطفه به صورت
حیوانی که مستلزم بطالن صورت نطفه ای است .همینطور
استکمال صورت های حیوانی حسدی بده صدورت اخدروی
مثالی یا عقلی مستلزم خل این صورت و انتزاع و جددایی
روح از این هیکل طبیعی و حرارت غریزی اسدت کده در
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نزد محققان ،جوهری سماوی است و به دسدت ملکدی از

گسترده ای است .در ایدن بخدش پدیش از بررسدی معندای

مالئکۀ خداست که نزع ارواح میکند و از نشئه ای به نشئۀ

زندگی نزد مالصدرا ،چهار رویکرد دربدارۀ ایدن موضدوع

دیگر منتقل میشود و شدأن آن چیدزی جدز ذوبکدردن و

بهطور خالصه بحث میشدوند .در فیلسدوفانی کده دربدارۀ

تحلیل و فنای رطوبتها نیست تا اینکه مرگ واق شدود و

معنای زندگی به نظریدۀ طبیعدتگرایدی 1معتقدندد ،امکدان

إت خداوند آن را افاضه و مسلط بر بدن نمیکرد و راضدی

3

به مرگ هیچ موجودی نمیشد؛ مخصوصاً انسان ،مگدر بده
خاطر زندگی دیگری که از نو در عالم معاد آغاز میشدود»
(شیرازی)93-92 :3 ،1419 ،؛ البته همین تعریدف را بده
نوعی دیگر بده صدورت تمثیلدی عرفدانی در تفسدیر خدود
میآورد «پس معنای مرگ در حقیقت بر میشود بده تدرک
نفس استعمال جسد را؛ چرا که بدن برای نفدس بدهمنزلدۀ
دکان است برای صان و اعضاء بهمنزلۀ آتتند؛ پدس چدون
آتت صان کُند شوند یا دکان بشدکند یدا خدراب شدود و
بنای آن ویران شود ،صان قادر بر انجام کداری از ضدعف
خود نخواهد بود» (شیرازی.)215 :7 ،1364 ،

معنایابی زندگی یا در ساحت ذهن 2یدا در سداحت عدین

وجود دارد .در ساحت ذهن هرچندد هدیچ معیداری بدرای
اشتراک در معنای زندگی در میان مردم وجود ندارد ،برای
هر فرد چیدزی معندادار اسدت کده بده آن بداور دارد و در
جستجوی آن است؛ بنابراین معنای زنددگی یعندی صدادق
بودن نسبت به خود یا عمیق ترین خواسته هدای خدویش و
همچنین غرقهشدن در فعالیتی که به کسب یا ارضای ایدن
خواست منجدر مدیشدود ) .(Frankfurt, 1982: 53از
مهددمتددرین مکدداتبی کدده دربددارۀ معنددای زندددگی ،سددویۀ
4

ذهنگرایانه دارندد ،متفکدران اگزیستانیسالیسدت الحدادی

مالصدرا در اسفار نیز در تعریفدی دیگدر ،مدرگ را آغداز

نظیر سارترند .طبیعتگرایان عین باور ایدن معندا را صدرفاً

حرکت رجوعی نفس انسان به سوی خداوند میداند .به بیدان

امری مرتبط با باور و امیال و انتخابهای افراد نمیدانندد؛

مالصدرا همچنان که حیات طبیعدی ،انتهدای حرکدت نزولدی

بلکه معیار ثدابتی بده واسدطۀ طبیعدت ذاتدی زنددگی بدرای

نفوس از سوی خداوند است و حکیمان نیدز ایدن دو سلسدلۀ

معنای دابی آن وجددود دارد کدده توافددقشدددۀ همگددان واق د

نزولی و صعودی را به دو قوس از دایره تشبیه کدرده اندد ،هدر

میشود) .(Darwall, 1983: 12این معناهدای عیندی از

درجه از درجات قوس صعودی در مقابل آن از قدوس ندزول

فضایل اخالقی سرچشمه میگیرند .نوع دیگدر نگدرش بده
5

درجه ای است کده هرچندد از جدنس واحدد اسدت ،عدین آن

معنای زندگی براساس رویکرد نهیلیستی درخور بررسدی

نیست (شیرازی32 :9 ،1419 ،و)323؛ برای مثال ،عالم مثدال

است .بر طبق این نگدرش ،معنداداری زنددگی تردیدپدذیر

در قوس نزول با عالم مثال در قوس صدعود در عدین داشدتن

است؛ زیرا با رویکرد خداناباورانده بده هسدتی و همچندین

وجود مثالی مثل یکدیگر نیستند .براسداس همدین تعریدف از

غایتنداشدتن آن ،زنددگی انسدان نیدز در پرتدو آن دچدار

مددرگ در نگرشدی کدده دربددارۀ قددوس صددعود و نددزول مثددال
میآورد ،مرگ جزو حد تام انسان مدیشدود؛ همدانطدور کده
بسیاری از فیلسوفان در تعریدف انسدان گفتده اندد کده جدوهر
حساس ناطق مائت اسدت .پدس در ایدن بیدان ،مدرگ امدری
عدمی نیست ،بلکه مرادْ انتقال ،توجه ،تحول و انصراف انسان
از دنیا به آخرت است (شیرازی.)24 :1381 ،

بیمعنایی میشدود .در ایدن نگدرش ،هدیچ چیدز ذاتدی در
طبیعت بشر وجود ندارد ،مگر وضعیت هدایی کده او در آن
زندگی میکند و همین وضعیت های بددون معندا و بددون
رضایتمندی انسان است که باعدث بدیمعندابودن آن اسدت
).(Martin, 1993: 594
1

معنای زندگی از منظر مالصدرا
معنددای زندددگی در ادبی دات معاصددر فلسددفه دارای معددانی

Naturalism
Subjectivism
3
Objectivism
4
Existentialism
5
Nihilism
2
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مشددابه تمددام موضددوعات فلسددفی در آرای مالصدددرا،

اوامددر او را انجددام م دیدهددد ،خداونددد معنددای زندددگی او

موضوع معنای زنددگی نیدز در ارتبدا بدا نظدام حکمدت

میشود .او این غایت را بدا عبدارتهدایی چدون معشدوق

متعالیه و مفاهیم اصلی آن معنا مدی یابدد؛ مفداهیمی مانندد

المعاش دیق ،خی در اقص دی ،غای دتالغای دات ،غای دهالقصددوی،

حرکت جوهری ،اتحاد عاقل و معقول و لقداء اهلل .زنددگی

منتهیالغایات ،مطلوب حقیقدی و خیدر اعلدی ندام بدرده و

از منظددر مالصدددرا ،سدداحتهددای متفدداوتی دارد؛ زندددگی

تأکید کرده خداوند غایدت نهدایی بدرای حرکدت ذاتدی و

حیوانی و زندگی انسانی .نزد مالصدرا انسان بماهو انسدان

جبلی و ارادی انسان اسدت (شدیرازی.)107-102 :1381 ،

برخوردار از جوهر روحانی اسدت؛ جدوهری کده جایگداه

آنچه مالصدرا دربارۀ چگدونگی ایدن رابطده یعندی رابطدۀ

معرفت خداست .بندابراین ،حیدات انسدان از آن نظدر کده

خویش با خداوند بیان مدیکندد تفاسدیر ویدژه ای دارد کده

انسان است ،حیاتی علمی ،نطقی و اخروی است و حیدات

منحصر به تقریری است که از نظام حکمی خود استخرا

حسی و حرکتی دنیوی از آن حیوان بماهو حیوان یا انسان

میکند .مالصدرا با بیان اینکه هددف زنددگی ،حرکدت در

بما هو حیوان است .پس ثبوت حیات دنیوی بدرای انسدان

مسیر قرب است و اینکه انسان در هدر لحظده بخواهدد در

نه حقیقی بلکه وهمی است (شدیرازی.)239 :6 ،1419 ،

صفاتش مانند خداوند باشد نه اینکه مکانداً بده او نزدیدک

آنچه مالصدرا از معناداری زندگی در نظدر دارد آن اسدت

شود .مثالی که در این باره میآورد دربارۀ افالک است کده

که زندگی عالوه بر پوستۀ ظاهری دارای بداطنی عمیدقتدر

با اینکه حرکدت آنهدا حرکدت مکدانی بدرای نزدیکدی بده

اسددت و آنهددا غای دت و کمددال زندددگی آدم دی محسددوب

خداوند نیست ،همین حرکت آنها ذکدر خداوندد اسدت و

میشوند .کلیت آرای مالصددرا دربدارۀ معندای زنددگی را

اینکه آنها نشانۀ این اند کده خداوندد محدرک کدل اسدت و

میتوان در سده مفهدوم هددف ،ارزش و کدارکرد زنددگی

هدف و مقصود غدایی همدۀ موجدودات اسدت (شدیرازی،

بخشبندی کرد کده در اینجدا ایدن شاخصده هدای معندای

بیتا .)221 :طبق مبانی حرکت جوهری موجودات چه بده

زندگی بررسی میشوند.

اراده و چه بددون اراده بده واسدطۀ حرکدت ذاتدی خدویش

براساس مبانی حکمت متعالیه خداوند و لقاء اهلل هدف

طالب خداوندند؛ اما انسان به واسطۀ لطدف خداوندد دارای

زندگی و سیر صعودی حرکت عالم و نفوس انسدانهدا از

این ویژگی اسدت کده ایدن تقدرب را بدا خواسدت و ارادۀ

عالم دنیوی به عالم اُخروی یا از عالم حسی به عالم مثالی

خویش نیز همراهی کند .همین جنبۀ انسدان اسدت کده در

و عقلی و فراعقلدی اسدت .از طرفدی ،مالصددرا براسداس

حکمت متعالیه تأکید میشدود و مبحثدی مانندد معنداداری

مبحث حرکت جوهری غایت تمام موجودات را خداوندد

زندگی در حیات دنیدوی را نیدز پدیدد مدیآورد؛ امدا ایدن

میداند و از طرف دیگر ،حرکت ارادی انسان را به سدوی

موضوع سبب نمیشدود غایدت سدلوک غیدرارادی انسدان

خداوند سبب معنابخشدی زنددگی او تشدخیص مدیدهدد.

خداوند نباشد .مالصدرا دربارۀ این حرکت ذاتی انسان بده

مالصدرا بهوضوح بیان میکند اعتقداد بده خداوندد سدبب

سوی خداوند مینویسد «پس بدان ای سالک آگاه و طالب

میشود انسان هستی و حیات را بامعنا تلقی کند (نصدری،

بینا که همانا تو به حسب قصد فطرت خدویش بده سدوی

 .)22 :1378مالصدرا این غایدتانگاشدتن خداوندد را بده

پروردگارت صعود خواهی یافت» (شیرازی.)85 :1378 ،

سدبب حرکددت جدوهری مدیداندد (شدیرازی:7 ،1419 ،

مالصدرا برای نیل به غایت که همدان لقداء اهلل اسدت،

)241؛ غایتی که براساس میدل نداقص بده کامدل صدورت

چهارسفر را برای نفس بر میشمارد؛ اما باید توجه داشدت

میگیرد .مالصدرا استدتل میکند شدخص دینددار کده بدا

عالوه بر اینکده لقداء اهلل بدرای مالصددرا غایدت و هددف

ارادۀ خود خداوند را غایت و هددف هسدتی مدیپدذیرد و

است ،غایات میانی یعنی این سفرهای چهارگانه نیز بدرای
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او ازنظر معنابخشی زنددگی ،غایدت اندد .سدلوک و سدفر،

خواهد بود؛ در صورتی که تضایف باشد ،مدرگ در جدایی

عنصر مهم برای پدیددآوردن معندا در زنددگی و همچندین

خواهد بود که حیات آنجا باشد و این دو بددون یکددیگر

بهخودیخود غایتی مهم تلقی میشود .اهمیدت سدلوک در

در نظر نمیآیند؛ بندابراین مدرگ و حیدات نیدز دو مقولدۀ

نظام فلسفی مالصدرا تا جایی است که او اساس حکمدت

وجودی خواهد بود که در صدورت تضداد هدر دو بدا هدم

متعالیه را براساس سفرهای چهارگانه تددوین کدرده اسدت

اجتماع نمیکنند؛ امدا امکدان معرفدت و اندیشدیدن بده آن

(سیدرضی شیرازی 45 :1382 ،به بعد)؛ ازایدنرو کده ایدن

وجود دارد (مفید .)94 :1413 ،براسداس حکمدت متعالیده

سفرها در تمام لحظه لحظۀ زندگی سالک وجدود دارندد و

برای اینکه بتوان به مرگ معرفت یافت ،مدیبایدد مدرگ را

دمادم رابطۀ او با خداوندد را در سدیری صدعودی تقویدت

در نسبت با نفس علوی ،که وجود و حیات است ،در نظدر

میکنند (شیرازی)220 :1360 ،؛ بنابراین اهمیدت بسدیاری

گرفت؛ زیرا مرگ در نسبت با بدن عنصری امری وجودی

در فرآیند معناداری زندگی دارند.

نیست (شیرازی)77 :6 ،1419 ،؛ زیرا بدن عنصری انسان
با مرگ از بین میرود و حقیقت انسان با مدرگ بده مرتبدۀ

شاخصههای مرگاندیشی در حکمت متعالیه

وجودی واتتر از بدن عنصری صدعود مدیکندد .بندابراین

مرگاندیشی و شاخصههای آن در آرای مالصدرا بده فهدم

مرگ از این لحا امر وجودی است که میان انسان و آنچه

مؤلفه های مرگ اندیشی و نتایج آن در پرتو حکمت متعالیه

غیراو و غیرصفات تزم اوست ،جدایی مدیانددازد و او را

وابسته اندد .چدارچوبی کده بدا کدانون قدرار دادن مدرگ و

به خود اصیلش در سیر صعودی متصل میسازد .بر همین

مرگ اندیشی در نگرش به فلسفۀ مالصدرا درک میشدود؛

اساس ،در معرفت به مرگ از حکمت سود برده مدیشدود

زی درا مفهددوم مددرگاندیش دی در فلسددفۀ مالصدددرا معنددا و

(شیرازی 281 :1360 ،و  .)282اگر مدرگ امدری وجدودی

کارکردی متفاوت از فلسفه های دیگر (عدمیدانستن مرگ)

باشد ،متعلق معرفت واق میشود و موضوع اتحاد عاقل و

دارد .در فلسفۀ مالصدرا مدرگ مفهدومی وجدودی اسدت؛

معقول نیز دربارۀ آن جاری مدیشدود .معرفدت و علدم در

بنابراین میتواند مورد علم قرار گیرد؛ یعندی مدیتدوان بده

عشق و حب نسبت به مرگ از ایدن لحدا دارای اهمیدت

موضوع مرگ اندیشید و به آن علم یافت .بنابراین در ابتدا

است که نزد مالصدرا هیج حب یا عشقی نسدبت بده امدر

به شاخصۀ وجودیبودن حقیقت مرگ برای علمیدافتن بده

وجودی و کمالی صورت نمیگیرد ،مگر علدم بده آن امدر

آن پرداخته میشود.

وجود داشته باشد (شیرازی .)152 :7 ،1419 ،در مسدئلۀ
اتحاد عاقل و معقول بیان میشود :انسدان هدا بدا اتحداد بدا

امکان معرفت به مرگ
از مهددمتددرین دسددتاوردهای فلسددفۀ مالصدددرا اثبددات
وجودیبودن مرگ و امکان معرفت به آن است؛ زیدرا اگدر
مرگ امدری عددمی و عددم ملکده حیدات پنداشدته شدود،
مستلزم تفسیری سلبی از آن خواهد شد؛ زیرا علم به امری
معدوم تنها به واسطۀ علم به مفهوم آن صورت میگیرد کده
صرفاً الفا و عناوینی برای امور باطل الذات اند (شیرازی،
 .)239 :1 ،1419درمقابل از این لحا کده مدرگ امدری
وجودی است ،تقابل میان مرگ و حیات تضایف یا تضداد

صورتهای ادراکی به هسدتی بداتتری دسدت مدی یابندد؛
بنابراین انسان عالم با انسان جاهل به لحا مرتبۀ وجودی
و ذات همرتبه نیستند؛ حتی اگر این موضوع در ارتبا بدا
معرفت نسدبت بده مدرگ باشدد .بده بیدانی دیگدر ،نسدبت
صورت های ادراکی به نفدس نسدبت عدرض بده موضدوع
نیست ،بلکه این نسبت شبیه نسبت ماده و صورت اسدت؛
از این وجه که ماده و صورت ،ترکیب اتحادی دارند و بده
وجود واحد موجودند؛ یعنی شیء واحد میتواند در سدیر
تدریجی خود ،جام کماتت مختلف و منشأ انتزاع معدانی
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متعدد شود و فعلیت بر فعلیت بیفزاید و هر صورت پیشین

صادق میداند (شیرازی .)335 :2 ،1419 ،پس بنا بر قول

آن ،مادۀ صدورت پسدین شدود (شدیرازی-290 :1 ،1419 ،

صادق قرآن ،انسان پس از مرگ زنده است؛ البتده در ایدن

 .)294در اسفار ،اشتغال به بدن و مواد حسی و قوای منطبعده

باره باید به اهمیت مرگ اندیشی در معرفت به نفس ،کمال

در ماده ،حجاب برای دیدن حقیقت امور عقالنی اسدت .ایدن

نفددس را در نظددر گرفددت .بددر اسدداس ایدن ،مددرگ نددوعی

مان خارجی با مرگ برطرف میشود؛ چون پدس از مفارقدت

استکمال وجودی است و اینکه مرگ نشداندهنددۀ توجده

از بدن ،دیگر روگردانی نفس به سوی بدن و اشتغاتت حسی

نفس به عالم معاد و قرب الهی است؛ امری که در فطدرت

نیست و ماده و امور مادی به سبب ضعف وجدودیشدان کده

انسان وجدود دارد؛ زیدرا حقیقدت وجدودی انسدان نفدس

آمیخته با عدم اسدت ،معلدوم بالدذات نمدیشدوند (شدیرازی،

جاودان اوست و از زمان پیدایشش در حال استکمال برای

 .)298 :3 ،1419مالصدرا دربارۀ معرفت به مرگ عالوه بدر

رهایی از جسم است و این موضوع تنها بدا مدرگ ،مهیدا و

اینکه از عقل و حکمت سدود بدرده ،از قدرآن و احادیدث نیدز

سبب ارتقای وجودی انسان میشود (شیرازی:6 ،1419 ،

دربارۀ معرفت به مرگ مستنداتی را آورده اسدت؛ بدرای مثدال

 .)76در نظر مالصددرا ،شدناخت حقیقدت در قالدب علدم

در قرآن کریم آمده است «وَ ت تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتلوا فدی سَدبیل

حصولی ممکن نیست ،ولی شهودیتدرین علدم ،علدم بده

اهلل اَمواتًا ،بَل اَحیآءٌ عندَ رَبهم یُرزَقون * فَرحینَ بمآ ءاتداهُمُ اهللُ

ذات خویش اسدت؛ ازایدنرو ،مالصددرا هدیچ علمدی ر ا

من فَضله وَ یَستَبشرونَ بالَّذینَ لَم یَلحَقوا بهم اَلّا خَوفٌ عَلَدیهم

معتبرتر و قویتر از علم انسان به خویش ندانسته است .او

وَ ت هُم یَحزَندون( ».آل عمدران)170-169 :؛ بددین معندا کده

این علم را أول العلوم و مقدم ترین آنها میداندد؛ امدا ایدن

«زنده اند ندزد پروردگارشدان روزی داده مدیشدوند بده آنچده

شعور انسان به خویش و درک حضوری «من» نیز پدس از

خداوند از فضل خود به آنان داده است ،شادمان اند» همچندین

مفارقت از بدن ،معنای حقیقی خویش را می یابد و مردمان

در احادیث آمده است «خلقتم للبقاء ت للفناء» برای بقدا خلدق

در این دنیا به سبب اشتغاتت و حجاب ها خود را آنچنان

شدددهایدد ندده بددرای نددابودی (مجلسدی )249 :6 ،1403 ،یدا

که باید نمی یابند؛ زیرا این درک آمیخته با درک بدن اسدت

«اترض ت تأکددل محددل اتیمددان» «زمددین جایگدداه ایمددان را

و بدن چونان سایۀ نفس اسدت .در ایدن حدال ،تعقدل نیدز

نمیخورد» پس مرگ نمیتواند جایگاه معرفت الهی را ویدران

آمیخته با تخیل است (شیرازی.)125-123 :9 ،1419 ،

کند و از این لحا نهتنها نابود کننده نفس نیسدت ،احدوال آن
را دگرگون میسازد و وابستگیهای دون آن را قط میکند.

معرفت به مرگ ازطریق عالم برزخ

معرفت بده مدرگ بدهمنزلدۀ امدر وجدودی و همچندین

از لوازم وجودی نزد مالصدرا برای معرفت به مرگ و بده

اهمیت مرگ اندیشی در نزد مالصدرا تا بدانجاسدت کده او

دنبال آن ،مرگ اندیشی ،اثبدات وجدود عدالم بدرزخ اسدت.

بیان میدارد درجۀ عدارف از هدزار شدهید واتتدر اسدت و

اهمیت این موضوع از این لحا است که بیشتر فیلسدوفان

براساس این روایت ها که شدهیدان تمندای مقدام ایشدان را

مشاء عالم برزخ را منکرند و تنها به دو نشئۀ دنیا و آخرت

دارند ،به آیه شریفۀ «وَ ت تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتلوا فی سَبیل اهلل

باور دارند (ابن سینا .)502-501 :1379 ،به نظر مالصددرا

اَمواتًا ،بَل اَحیآءٌ عندَ رَبهم یُرزَقون» «هرگدز کسدانی کده در

عالم برزخ مرتبه ای میان عالم دنیا و عدالم آخدرت اسدت؛

راه خداوند شهید شده اند مرده مپندارید ،بلکه زندده اندد و

بنابراین آن نه عالم مجردات تام اسدت و نده عدالم مدادی.

نزد پروردگارشان روزی داده میشدوند» (آل عمدران)169:

مالصدرا این عالم را یکی از نتایج معرفت وجود مدیداندد

به اهمیت مرگ اندیشی و معرفت به مرگ و نفس به منزلدۀ

که دیگر به معنای زوال و نابودی نیست و مرحله ای بدرای

امری وجودی تأکید میکند و این موضوع را برای آنها نیز

انتقال از دنیا به آخرت و حرکت صدعودی یدا رجدوع بده
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خداوند است .مرگ در اینجا امری وجودی است که حرکدت

خالق خدود مدیکندد .انبیدا و اولیدا در زمدان حیدات خدویش

جوهری عالم مادی و جسم را به سدوی مبددأ و منتهدا راهبدر

حجابها و موان بین خدود و حدق تعدالی را بدا عبودیدت و

میشود و آن را به غایت نهایی خود میرساند .مرگ بده ایدن

تزکیۀ نفس برطرف میسازند و به این ترتیب مدرگ اختیداری

علت که خرو نفس از دنیا و همدۀ حددود طبیعدی و سدپس

برای آنها حاصل میشود .مالصدرا نیز از این ندوع مدرگ یداد

نفسانی است ،امری وجودی است و انسان را بده جدوار الهدی

میکند و میگوید «قیامدت داخدل حجدب آسدمانی و زمدین

میرساند .به نظر مالصدرا اگر عالم برزخ وجود نداشته باشدد

است و منزلت قیامت نسبت به این عالم منزلت جنین نسدبت

و انسان در فرایند حرکت به سوی خداوند این مرحله را طدی

به بطن مادر است؛ پس نفس انسانی تا مادامی کده بده وتدت

نکند ،به این علت که در عالم دنیا برخی نفدوس نتوانسدته اندد

دوم تولد نیافته و از بطن مادر دنیدا خدار نشدده ،بده فضدای

برخی حرکت خود را برای رسیدن به جوار الهی طی کنند ،به

آخرت و ملکوت آسمان ها و زمین نمیرسد .این وتدت دوم

غایت خود نرسیده است ،بنابراین امری محال پدیدد مدیآیدد.

برای عارف کامل به سدبب مدرگ ارادی حاصدل مدیشدود و

پس عدالم بدرزخ نیدز همچدون وجدود مدرگ بدرای حرکدت

برای غیرعارف به سبب مرگ طبیعی» (شدیرازی:9 ،1419 ،

جوهری انسان ،امری حتمدی اسدت و طدول مددت آن بدرای

 .)218مالصدرا در جدای دیگدر مدینویسدد «درواقد نفدس

افراد مختلف متفداوت اسدت (شدیرازی .)24 :1381 ،در ایدن

انسانی ازطریق تزکیه و صفای باطن متوجه عالم ملکوت شده

باره باید توجه داشت بیدان مالصددرا دربدارۀ وجدودیبدودن

و حجاب بین او و این عالم مرتف میشود .مَثَل ریاضت هدای

مرگ صرفاً مربو به صعود نفس از دنیدا بده بدرزخ و سدپس

علمدی و عملدی کدده موجددب مکاشددفات صددوری و معنددوی

آخرت نیست؛ بلکه انتقال از عالمی بده عدالم دیگدر حتدی در

میشود ،مَثَل موت ارادی برای اولیدا اسدت؛ همدانگونده کده

نشئۀ دنیایی آن است و حقیقت انتقالی نفس نیز مدنظر اسدت

موت طبیعی موجب کشف غطاء برای همۀ انسدان هدا اعدم از

(مالصدرا.)238 :9 ،1419 ،

سعدا و اشقیا میشود؛ مانند خواب کده بدرادر مدرگ اسدت و
عبارت است از ترک نفس از به کار بردن حواس فیالجملده»

مرگ ارادی

(شیرازی ،بیتا.)468 :

از مهمترین موارد تأکیدشونده در حکمت متعالیه براسداس

در این حالت ،اهل بصیرت به سبب تبدیل نشدئۀ دنیدوی

وجودی دانستن مرگ ،مرگ ارادی یا اختیاری بدرای اهدل

خود به اُخروی قادر به مشاهدۀ عالم مثال و سپس عالم عقدل

بص دیرت اسددت .موضددوع مددرگ ارادی ،هددم مربددو بدده

میشوند .در شرح ایدن مطلدب ،مالهدادی سدبزواری نوشدته

مرگ اندیشی و هم وجودی بودن مرگ است .مرگ ارادی،

است احوال معاد نزد اهل بصیرت یا ابدال چونان احوال مبددأ

مددردن پ دیش از مددرگ طبیع دی اسددت و اثبددات آن را نی دز

است .گویا میان آنها تالزمی برقرار است؛ چون کیفیدت ندزول

به واسطۀ حاتتی از اهل بصیرت میداند که در دنیا حقایق

و صعود یکی است؛ زیرا در نظر صدرالمتألهین آخرت ،بداطن

اُخروی را شهود میکنند و حجابی بر دل آنها نیست تا بدا

همین دنیاست ،دیدۀ باطنبین ،اکنون هم میتواندد آن را ببیندد

مددرگ طبیعدی نتواننددد آن وقددای اُخددروی را شددهود کننددد

(همان :حاشیه دوم) .اهل بصیرت در نظدر مالصددرا مشدتاق

(شیرازی .)282 :9 ،1419 ،آشتیانی در شرح زادالمسدافر

مرگ اند؛ چون در این دنیا به استکمال رسیده اند و بدا حقدایق

دربارۀ مرگ ارادی در آرای مالصدرا میراندن خواهش های

عقالنی متحد شده اند و چشم وجودی یافته اندد .مدرگ بدرای

نفسانی غیرمعقول میداند (آشتیانی .)250 :1385 ،با توجه

ایشان رحمت است؛ زیرا در این دنیا مراحل کمال خدویش را

به اینکه مرگ به معندای جددایی از عدالم طبیعدت اسدت،

پیمودهاند.

انسان با تزکیه نفس از عالم ماده رهایی مدی یابدد و رو بده

اگر نفس از توجه به کارهدای سدایر قدوای حیدوانی و
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طبیعی باز داشته شود (یعنی حتی در هنگام حیات دنیدوی

میدهند و شاخصه های آن ،رهایی از قید و بند حسیات و

به مرگ که کمال است ،نائل شود) و صرفاً به عمل تخیدل

عالم دنیوی به عالم مثدالی و خیدالی اسدت؛ بندابراین اهدل

و تصور همت گمارد ،صدورت هدا و اجسدامی کده تصدور

بصیرت با انجام ریاضت های جسمانی سعی در بیتوجهی

میکند و آنها را با قوۀ خیال به وجود مدیآورد ،درنهایدت

به بدن و توجه بده عدالم مثدالی بدا رهدایی نفدس از بددن

قوام و شدت خواهند بدود و تدأثیر آنهدا از تدأثیر مادیدات

میکند .در عالم برزخ بدرخالف عدالم دنیدوی قدوۀ خیدال

محسوس بیشتر خواهد بود؛ همانگونه که از اهل کرامدات

اشرف از فعل است؛ زیرا در آنجا قوه (خیال) ،فاعدل فعدل

و خوارق عادات حکایت میکنند .مالصدرا بدا اسدتناد بده

است و تصوات خود را به صورت مثالی میآفریند و همدۀ

قول عرفا میگوید :هر انسانی به مدد این نیدرو ،امدوری را

آنها آفریدۀ نفسی اند که به سعادت رسدیده اندد و بدر همده

در قوۀ خیال خود میآفریند که بجز در قدوۀ خیدال او وجدود

اینها احاطه دارند و این تنها مخصوص اهل بصیرت اسدت

ندارند؛ ولی شخص عارف اموری را به صرف همدت و ارادۀ

که حتی در این دنیا نیز مدیتوانندد امدور متخیدل خدود را

خویش بدون هیچ یاریگرفتن از وسدائل و واسدطۀ مدادی در

به طور واقعدی بده وجدود بیاورندد (شدیرازی-81 :1381 ،

خار نیز خلق و ایجاد میکند؛ قدرت و توانداییای کده اهدل

 .)986هنگامی که نفس انسانی کامل شود ،در علم و عمل

آخرت در سرای آخرت دارند (شدیرازی .)380 :1360 ،پدس

مانند درخت پاکی (اشاره به تشابه میان خیال صورتسداز

نیروی خیال میتواند قوت گیرد و بده مشداهده حقدایق نائدل

و سدرهْالمنتهی بهمثابۀ صورتساز بهشدت) مدیشدود کده

شود (همچون وحی نبی و در مرتبۀ پایین تر ساحتی کده اهدل

واجد میوه های علم حقیقی و مصدارف یقیندی مدیشدود و

بصیرت در می یابند) و میتواند ضعیف شود و موجب دوری

اصل آن علوم ثابدت و شداخه هدایش نتدایج حقدایق عدالم

از حقیقت و حق شود .ضعف و قدوت آن نیدز بده دو طریدق

ملکوت و معارف عالم تهوت میشود .این از نظر نیدروی

امکانپذیر است :خیال در برخی به صدورت فطدری قدوی یدا

علم و ادراک است؛ اما ازنظر نیروی عمدل و تدأثیر ،نفدس

ضعیف است؛ ولی با تالش و کوشش نیز میتوان به افدزایش

آدمی به گونه ای میشود که هرچه را بخواهد ،با توان قوی

قددوت خیدال کمددک کددرد؛ ایدن تددالش شددامل کددمخددوردن،

عملی او بر احضار صدورت هدای مطلدوبش ،بددون فدوت

کمآشامیدن و بیخوابی زیاد و رهاکردن تنآسایی و آسدودگی

وقت (مقام امر ،کن فیکون) نزد او حاضر میشود .درخت

و رهاشدن از بند نرمی و مالیمدات ممکدن اسدت (شدیرازی،

سدرۀالمنتهی ،سرچشمه نعمتهدای بیکدران الهدی ،بدرای

 )798 :1371و این به معنای مرگ یدا فدار شددن از تعلدق و

مؤمنان بهشتی توصیف میشود (مقام امر ،کن فیکون) کده

ظواهر است.

نعمتها و لذایذ در این مقام ،یعنی نزد سدرۀالمنتهی ،معنا
و صورت را توأمان با هم دارند .باطن انسان در دنیا ،عدین

مرگاندیشی و قوۀ خیال

ظاهر او در آخرت است .انسان در اینجا به دلیل اشتغاتت

از نسددبتهددای بددهدسددتآمددده از آرای مالصدددرا دربددارۀ

حسی و گرایش به سمت لذتبدردن از امدور خدارجی ،از

مددرگاندیشددی و نتددایج آن ،قددوۀ خیددال اسددت .ربددط

صورتهای خیالی به اندازۀ امور خارجی لذت نمیبدرد و

مرگ اندیشی به منزلۀ امدری وجدودی بدرای اهدل بصدیرت

در این دنیا به دلیل پراکندگی نیروها و عدمجمعیت همدت

سبب میشود ایشان در حیدات دنیدوی بده عدالم مثدال راه

و اشتغالش به امور خارجی و اشدتغاتت حسدی ،ضدعیف

یابند .رسیدن به عالم مثال با قوۀ خیال است .اهل بصدیرت

است .نفس در عالم مثال هر آنچده صدورتی خیدالی از آن

در هنگامی که معرفت از مرگ می یابند و مرگ را که امری

متصور کند ،متحقق میکند .آنجا موطن صورتهای خیالی

وجودی اسدت ،رهداییدهنددۀ نفدس از جسدم تشدخیص

است .با مرگ و برداشتهشدن حجابها بالکل ،مشاهده بدا
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چشم خیال آغاز میشود .این صورت مشهود بدرای نفدس

أَوْلیَاءُ للَّه من دُون النَّاس فَتَمَنَّوُا المَوْتَ آن کُندتُمْ صَدادقینَ»

خار از ذاتش نیست ،بلکه عین آن است (همان.)473 :

بدده بیدان توضدیحی مفصددلی در ارتبددا بددا تمنددای مددرگ
میپردازد و تصریح مدیکندد «کسدی کده لقدای پروردگدار

تمنای مرگ

خویش را خواهان است ،همواره اشتیاق مدرگ دارد؛ زیدرا

مالصدرا براساس معنای مدنظرش از مرگ ،تمنای مرگ را

با مرگ از صدحبت و همنشدینی غیرخداوندد بده طدورکلی

امری پسندیده میداند که مختص به برخی انسانهدا بدوده

رهایی می یابد و به سوی دیددار پروردگدار عزیدز و قهدار

است و به اعتقاد او بیشتر انسدانهدا بده دلیدل دلبسدتگی و

خویش بر میگردد .دوستی با اغیار ازجمله نفس ،همسدر،

تعلقات دنیوی و همچنین به دلیل فساد اعتقاد و انکار آنها

فرزندان ،مال و شهرت ،محبت و دوسدتداشدتن مجدازی

از علوم حقه حقیقیه و همچنین اعتماد آنها به اوهام ،هرگز

است که مان از آن است تدا عبودیدت کامدل حدق تعدالی

تمنای موت ندارند (شیرازی .)303 :7 ،1364 ،او ضدمن

صورت گیرد؛ بنابراین هر کسی که محبت مال در او غلبده

توضیح معنای تمنای موت از طرف برخی نفوس ،به علت

کند ،از دادن زکات من مدیشدود و محبدت وطدن او را از

و حکمت کراهت بیشتر نفوس از مدرگ مدیپدردازد و در

رفتن به حج باز میدارد .همچنین محبت بدن به خوردن و

توضیح آن چنین مینویسد «اما حکمت کراهت نفدوس از

آشامیدن ،او را از گرفتن روزه من میکند و محبدت نفدس

مرگ ،هم به سدبب فداعلی بدوده و هدم بده سدبب غدایی.

او را از جهاد در راه خدا باز میدارد که همدۀ اینهدا باعدث

خداوند در طبیعت نفوس و نهاد ذاتی آن کراهت از عددم

آن میشود فرد دیگر تمندای مدرگ نداشدته باشدد و از آن

و نیستی و محبت وجود را برایش قرار داده است .بنابراین

همدواره گریدزان باشدد؛ زیدرا محبدت هدر چیدزی غیدر از

هر شخصی طبیعتاً خودش را دوسدت دارد و از نیسدتی و

خداوند فرع بر محبت نفس است و هر کس از او محبدت

زوالش کراهت دارد و مرگ هم این وجود دنیایی را زایدل

نفس زایل شد ،در او محبت هر چیزی غیرخدا هدم زایدل

و نابود میکند؛ اما علت غایی و حکمت آن این است کده

میشود .در این حدال او در شدمار اولیدای خداوندد قدرار

نفوس به طبای و غرایزشان حریص در حفظ بقا و گریزان

میگیرد و مشتاق به سوی او و عالم ملکوت میشدود کده

از اضداد و مفاسدیاند که آنهدا را از کمدال دور مدیکندد»

در این هنگام آرزوی مرگ میکند» (همان.)202-201 :

(همان )210 :مالصدرا پس از آنکه این دو علدت را بدرای

به نظر مالصدرا تمنای مرگ از نشانه های وتیت اهلل و

گریز طبیعی از تمنای مرگ ذکر میکند ،دو وجده دیگدری

عرفان آن است .شاهدی که مالصدرا در این باره از قدرآن

را هم بیان میکند که سبب کراهت نفوس از تمنای مدرگ

میآورد همان آیه  6سوره جمعه اسدت .مالصددرا تمندای

است .اینکه بیشتر نفوس درکی از وجودی بدون همراهدی

موت را از نشانه های اهل رستگاری میداند و معتقد است

جسم ندارند و درنتیجه ،توهم این دارند کده مدرگ فندا و

خداوند یکی از عالمت هدای اهدل نجدات و رسدتگاری را

نددابودی ذات را بددهطددورکلی در پ دی دارد ،بنددابراین از آن

تمنای موت قرار داده است؛ بنابراین بندۀ مطی رجدوع بده

کراهت دارندد .همچندین ایدن نکتده کده خواسدت بقدا در

سوی موتی خودش را دوست دارد؛ ولی بنددۀ عاصدی و

موجودات است؛ به این علت که آنها معلول علتی اندد کده

گناهکار ،رجوع به سوی موتی خدویش را اکدراه دارد .در

همیشه باقی اسدت و معلدول شدوق بده علدت و کمدال او

حدیثی از پیامبر(ص) نقدل شدده اسدت :کسدی کده لقدای

ازجمله بقا دارد (همان.)303 :

خداوند را دوست دارد ،خداوند نیز لقائش را دوست دارد

در این باره مالصدرا در تفسیر قرآن ضمن تفسیر آیده

و کسی که لقای پروردگدارش را اکدراه دارد ،خداوندد بده

 6سوره جمعه «قُل یَا أَیُّهَا الَّدذینَ هَدادُوا آن زَعَمْدتُمْ أَنَّکُدمْ

دیددددارش کراهدددت دارد (شدددیرازی)204 :7 ،1364 ،؛

سنجش مرگاندیشی با معنای زندگی از منظر حکمت متعالیه 73 /

بنابراین مرگ به ناچار انسان را مالقدات مدیکندد .اگرچده

حرکت جوهری خویش نهتنها به فنا و نیستی نمیرسد ،بعدد از

انسانها از آن تنفر داشدته باشدند و از آن گریدزان باشدند،

انتقال به مرحلدهای دیگدر  -چده در زنددگی دنیدوی و چده در

حکمددت خداونددد مقتضدی آن اسددت تددا قلددوب مددردم بددا

زندگی برزخی و اُخروی خویش  -به درجۀ واتتری از وجدود

درخواست و تمنای مدرگ آزمدوده شدود و مدؤمن واقعدی

دست می یابد .مالصدرا براساس تفسیرهای قرآن نیز بده همدین

شناخته شود.

نکتۀ ارتبا مرگاندیشی با معنای زندگی تأکید میکندد .در آیده

صدرا در تفسیر بسیاری از آیات به ایدن شدوق و تمندای

 11سوره اسراء خداوند میفرماید «إقدرا کتابدک کفدی بنفسدک

مرگ اشداره دارد و بده سدبب و حکمدت مدرگ مدیپدردازد.

الیوم علیک حسیبا» (اسدراء )11 :مالصددرا در تفسدیر ایدن آیده

ازجمله این آیات آیه  148سوره بقره است که در آن خداوندد

میگوید «انسان هنگدامی از دنیدا فدار شدد و از لبداس پسدت

میفرماید «وَلکُلٍّ وجْهَۀٌ هُوَ مُوَلّیهَا فَاسْتَبقُوا الخَیْرَات» «و بدرای

دنیوی جدا گردید ،از روی چشمش پردههدا کندار مدیرود و او

هر کسی قبلده ای اسدت کده وی روی خدود را بده سدوی آن

به ادراکی دست می یابد که میتواند بهطور دقیق به نتایج اعمدال

میگرداند؛ پس در کارهای نیک بدر یکددیگر پیشدی گیریدد»

و افکار و حرکات و افعال اعم از خوب و بدد آن دسدت یابدد»

مالصدرا این آیه را گدواهی آشدکار بدر ایدن ادعدای خدویش

(شیرازی.)206 :1392 ،

دربارۀ شوق به مرگ میداند و در تأویدل آن مدیگویدد :قدول

الف :معرفت دربارۀ گذران عمر

«وَلکُلٍّ وجْهَۀٌ هُوَ مُوَلّیهَا » اشاره به حرکدت غریدزی و شدوقی

بنابر فلسفۀ مالصدرا ساختار وجودی عالم به گونده ای

همۀ موجودات به سدوی حدق تعدالی دارد و قدول «فاسدتبقوا

است که در هر آن در حال رشد و تکامل اسدت و انسدان

الخیددرات» اشدداره بدده حرکددت ارادی انسددان دارد کدده بددا

ازاینرو که ثمرۀ هستی است ،رشد و تکامل او غایت دنیدا

سبقتگرفتن در خیرات در رسدیدن بده ملکدوت اعلدی و دار

است .وجود انسان در دنیا موقعیتی ویژه است که براساس

آخرت پیشی میگیرد؛ بنابراین همۀ موجدودات رو بده سدوی

آن ،انسان اراده میکند تا به غایت مطلوب خود دست یابد

حق دارند؛ به صورت غریزی که انسان عالوه بر ایدن حرکدت

که همان حرکدت از سدوی قدوه بده سدوی فعلیدت اسدت

غریزی به سوی حق تعدالی بدا حرکدت ارادیاش نیدز رو بده

(شیرازی .)9 :1392 ،معرفت به موضوع تکامل و همچنین

سوی آن نشئه دارد و این همان سبب و حکمت موت اسدت»

نقش تفکر در موضوعی مانند مدرگ در معندادهی زنددگی

(شیرازی.)116 :1 ،1364 ،

دارای اهمیت است؛ بنابراین مرگ ،امری علمی اسدت کده
انسان با نگرش به آنکه برای همۀ انسان ها وجود دارد ،بده

شاخصه های ارتباط مرگ اندیشی و معناای زنادگی در

محدودیت هدای زمدان و عمدر خدویش پدی مدیبدرد و از

آرای مالصدرا

فرصت خویش برای حرکدت ارادیاش بده سدوی غایدت

در ارتبددا میددان مددرگاندیشددی و معنددای زندددگی موضددوع

خویش آگاه میشود .عمر دارای محدودیت است و رو به

وجودیبودن مرگ وجود دارد .نگرش وجدودیدانسدتن مدرگ

اتمام است؛ بنابراین باید توجه کند هر دقیقه از زنددگی او

بدین تقریر است که مرگ اندیشی نهتنها تفکر دربارۀ امری پدوچ

در جهت تکاملش اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا در عالم مثال

نیست و سبب پوچی زندگی انسان نمدیشدود ،معندادارترین و

یا برزخ میباید از مرحلۀ جسمانی و حسی گذشته باشد و

منتج ترین امر زندگی را سبب مدیشدود .مدرگ اندیشدی باعدث

عالقۀ او به بددن جسدمانی و خواسدته هدای آن بده اتمدام

میشود شخص اندیشنده به مرگ یا اهل بصدیرتی کده معرفدت

رسدیده باشدد .انسدان در دنیدا از ندوع خاصدی از حرکددت

به مرگ بیابد ،سعی در انجام ریاضدت هدا بدرای نیدل بده مدرگ

برخددوردار اسددت کدده ارادی و بددا قصدددیت اسددت و ای دن

ارادی نیز داشته باشد .این فرآیند بدین سبب است که نفدس در

حرکت ،عوالم دیگر او را نیز میسازد؛ از همین روست که
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مالصدرا بیان میکند زندگی دنیا ،نشئۀ سعی و زرع اسدت

مرگ در جهت حرکت جوهری انسان خواهد بدود و او را

و نشئۀ آخدرت نشدئۀ برداشدت و نتیجده و وصدول اسدت

به تکاپو به سوی غایدت و مطلدوب نهدایی خدویش وادار

(همان .)93 :پس برای مالصدرا در راستای آرای او دربارۀ

میکند.

سیر صعودی نفس ،سعی و تالشهدای انسدان در زنددگی

ب :پدیدارشدن غایت حقیقی

دنیوی اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا انسان با مدرگ بده همدان

براساس ارتباطی که میان مرگ اندیشی و معنای زندگی

مسیری میرود یا ادامۀ همان مسیری را پی میگیرد که در

در حکمت متعالیه پدیدد مدیآیدد ،غایدت حقیقدی انسدان

دنیا آن را آغاز کرده است؛ زیرا انسدان براسداس اعمدال و

پدیدار میشود؛ غایتی که از یکسدو غایدت عدالم و نفدس

افکار خویش است که نوع و میزان حرکت خدویش را بده

انسان است و از سوی دیگر ،منطبدق بدر امکاندات دنیدوی

سوی غایتش معین میکند و هیچ عملی حتی کوچکترین

است .امری که مالصدرا در اینجا به آن تأکید میکندد ایدن

اعمال نیدز از تأثیرگدذاری فدار نمدیشدوند و همگدی در

است که این غایت ارزش آن را دارد که انسدان آن را پدی

تقدددیر نهددایی او نقددش دارنددد (شددیرازی)266 :1392 ،؛

بگیدرد و در تمددام عمددرش مشددقات و سددختیهددای آن را

بنابراین انسان براساس اندیشه به این شاخصه از مرگ کده

تحمل کند .غایت حقیقی براساس موضدوع مدرگ اندیشدی

به کوتاهبودن عمر و اتمام آن در دنیا اشداره دارد ،مدیبایدد

غایتی دنیوی نیست؛ زیرا در بستر و نشدئۀ دنیدوی تحقدق

تمام تالش خدویش را بدرای غایدت انسدانی بسدیج کندد.

نمی یابد و به سدبب معرفتدی کده انسدان از مدرگ (امدری

اندیشه به مرگ معنادهی و غایتیابی زنددگی را حمایدت

وجودی) می یابد ،میباید ایدن غایدت را در نشدئه پدس از

میکند .در این باره مالصدرا به حددیثی از امدام علدی(ع)

مرگ جستجو کندد (شدیرازی)185 :1392،؛ بندابراین ایدن

استناد میکند که ایشان میفرمایند «مردم خوابند و هنگامی

امکانات دنیوی از این نظر که به سوی غایت عالم و نفس

که مرگ به سراغشان میآید بیددار مدیشدوند» (شدیرازی،

اوست ،برای انسان اهمیت می یابد و ارزش واقعی خویش

)28 :7 ،1419؛ زیدرا اگددر انسددان بدده مددرگ نیاندیشددد و

را می یابد؛ زیرا با استفاده از آنها انسان از امور فانی دنیوی

معرفت به این امر نیابدد کده پدس از دنیدا بدا چده امدوری

عبور میکند و به امور باقی دست می یابد .به نظر مالصدرا

سروکار خواهد داشت و چه منازلی را میباید طی کندد و

غایتپنداری دنیا به ایدن دلیدل اسدت کده مدرگ را امدری

میزان تأثیر اعمالش در این دنیا بر احوال آن جهدانیاش را

عدمی و فناشدن نفس میداندد و انگیدزهای بدرای عمدل و

نداند ،به صورت عادی و بدیدغدغده دربدارۀ آن امدور ،در

معنابخش به زندگی و شرقآفدرین نمدیتواندد باشدد؛ امدا

مدت زمانی که در دنیا میزید ،زندگی خواهد کرد .مدرگ

ازاینرو که آخدرت و جهدان پدس از مدرگ بداقی و برتدر

برای چندین فدردی بدهمثابدۀ بیدارشددن از خدواب اسدت؛

است ،در نفس انسان انگیزه ایجاد میکند و شوقی حقیقدی

درحالیکه با مرگ اندیشی با شاخصه هایی که مالصددرا از

م دیآفرینددد .مددرگاندیش دی سددبب م دیشددود انسددان نددوع

آن بیان داشته ،اهل بصیرت در این دنیا نیز چشم دلشان به

نعمت های اُخروی و تفاوت آنها با نعمدت هدای دنیدوی را

احواتت نفس در نشئۀ برزخ و آخرت نیز گشدوده اسدت.

دریابدد و ابددیبدودن نعمدات را بشناسدد .چیدزی کدده در

توصیۀ مالصدرا در این باره و آمادگی برای نشدئۀ پدس از

رضددایت حددق و آرامددش در جددوار او تددأمین مددیشددود

مرگ این است که انسان میباید نفس را عادت دهد تدا از

(شیرازی ،بیتا .)446 :مالصدرا ایدن اسدتدتل خدود را بدا

وابستگیهای دنیوی رها شود؛ زیرا بدا ایدن عمدل ،ضدمن

حجتی از آیۀ  64سوره عنکبدوت محکدم مدیکندد و بیدان

درک نعمت های الهی ،سعی در خرو از عدالم حیدوانی و

میکند نشئۀ آخرت جهانی زنده و خالی از ظلمت و جهل

مهیاشدن برای آن مدیکندد (شدیرازی .)125 :1392 ،پدس

است و بدین سبب قدرت انسدان در مسدیر زنددگی را بده
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میزان معرفت او از زندگی پس از مرگ یا مراحدل تکامدل

صرا که همان حقیقت حرکدت جدوهری انسدان اسدت،

نفس از حس به عالم عقل میداند؛ زیرا به هر مقداری کده

تغییرناپذیر است؛ اما برخی از این صرا ها مسدتقیم اندد و

انسان به فهم حقیقت عدالم جاویددان بیشدتر دسدت یابدد،

برخی واژگونه (شیرازی )71 :1381 ،و کسانی که در دنیدا

شددوق و انگیدزۀ او بیشددتر خواهددد شددد (شدیرازی:1360 ،

براساس شناخت مرگ و عالم اخدروی صدرا مسدتقیم را

 .)178استدتل هدای مالصددرا دربدارۀ اینکده دنیدا غایدت

انتخاب کرده اند ،مسیر و حرکتشدان بدا حرکدت جدوهری

نیست ،این است که دنیا نخست بده لحدا فلسدفی عدالم

نفوسشدان همدراه اسدت و در غیدر ایدنصدورت بده رتبدۀ

کون و فساد است و به همین سبب ،علت فنا و تغییر است

شیاطین و سباع تنزل می یابند .تکاملی وجودی که نفس بدا

(شیرازی )113 :1392 ،و دیگر اینکده دنیدا تبعدی و امدور

ارتبا مرگ اندیشی و معنداییدابی زنددگی بده آن دسدت

دنیوی غیرمستقل است؛ به ایدن دلیدل کده حیدات دنیدوی

می یابد ،رهایی از قید و بند جسم است که در ایدن نشدئه،

براساس حیات اُخروی وجود می یابد و این آخرت اسدت

نفس به وجودی مفارق از محددودیتهدا  -البتده تدا حدد

که با آن زندگی در دنیا نیز دارای ارزش میشود و نفدس،

مرتبه ای که به آن صعود میکندد  -تبددیل مدیشدود .ایدن

زندگی ارزشمندی در دنیا مییابد (شیرازی.)113 :1360 ،

وجود از عالم حسی فراتر میرود و به عالم مثالی و عقلی
و فراعقلی باتتر میرود .مالصدرا در این باره مدینویسدد

تکامل وجودی ،معرفتی و غایی

«نفس انسان دارای مقامات و مراتب ذاتی است که بعضدی

یکی از مهمتدرین نتدایج رابطدۀ مدرگ اندیشدی بدا معندای

از آنها از عالم امر و تدبیر و برخی از عالم خلق و تصدویر

زندگی ،مبحث کمالبخشی و شدکوفایی انسدان اسدت .در

است  ...اگر این نفس ارتقا پیدا کندد و متحدول شدود و از

حکمت متعالیه ،مرگ فراهمکنندۀ امکاناتی بدرای تعدالی و

عالم خلق به عالم امر رها شود ،بده وجدود مفدارق عقلدی

تکامل انسان است و معرفت بده ایدن موضدوع نیدز سدبب

دسددت م دییابددد کدده در آن هنگددام بدده بدددن و احددوال و

شکوفایی نفس و صعود از عالم حس به عالم مثال و عقل

استعدادهای آن نیازی نیست» (شیرازی-292 :9 ،1419 ،

در این عالم میشود .بر همین اصدل اسدت کده مالصددرا

 .)293باید توجه داشت این حرکت ،تحولی ارادی اسدت؛

مرگ را «اکمال کل ناقص بکماله الالئق بحاله» (شدیرازی،

زیرا در راستای معرفت و مرگ اندیشی صورت مدیگیدرد؛

 )252 :1361معرفی میکند .مرگ در ایدن تعریدف امدری

برای همین مالصددرا عقیدده دارد ایدن تکامدل در حیطدۀ

است که هر ناقصی اعم از انسان و دیگر موجودات بدا آن

وجودی صورت میگیرد .این تکامل ارادی سبب میشدود

به کمال شایستۀ خویش میرسند .با توجه به اینکه انسدان

نفس در نشئۀ دنیوی نیز به مراتبی دست یابدد کده بدرایش

با معرفتیافتن بده مدرگ بدا مدرگ اندیشدی بده ندوع سدیر

پس از مرگ در نظر گرفته شدده اسدت؛ امدا اگدر شدخص

صعودی نفس آگاه میشود و در معرفدت بده مدرگ بدا آن

به طور ارادی و اختیار ،این امور را انتخاب نکندد ،بده طدور

متحد میشود ،سعی خواهد کرد در جهدت فضدیلت گدام

تکوینی پس از مرگ آن را درک خواهد کرد« .عنایت حدق

بردارد و به مقام و جدنس مالئدک دسدت یابدد (شدیرازی،

تعالی اقتصدای آن را دارد کده هدر موجدودی بده کمدال و

 .)292 :1375این موضوع با اختیدار انسدان نیدز هماهند

غایتش برسد و کمال انسان در نشئۀ دوم ،چه سعید باشدید

اسدت؛ اینکدده انسددان اعمددالی را بدر مدیگزیندد و صددفاتی

و چه شقی همان آخرت است» (شیرازی)237 :1392 ،

وجودی را در خود ایجاد میکند که با آن به خُلدق حسدنه

بنابراین اختیاریبدودن مدرگاندیشدی سدبب مدیشدود

متخلق میشود و این خُلق حسن از نظر وجودی نیز کمال

انسددان خُلددق حسددن را انتخدداب کنددد و بددا ریاضددتهددا و

محسوب میشود .به نظر مالصدرا ایدن حرکدت در مسدیر

دوریگزیدن از تمنیات دنیوی ،نفدس خدویش را از عدالم
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حسی به عالم مثالی و عقلی فراتر برد و در این دنیا آنچده

پوشدیدگی حقددایق مدیشددود (همددان .)468 :ارتبددا ای دن

مرگ بهصورت تکوینی برای دیگر افراد بهوجود مدیآورد،

موضوع با معنایابی زندگی در این است که انسدان در ایدن

ببیند و تجربه کند؛ البته باید بیان داشت مردمان دیگدر نیدز

حالددت از ب دیخبددریهددا و جهالددتهددایی کدده بددهواسددطۀ

به واسطۀ مرگ به این نشئه منتقل میشوند« .با مرگ آدمدی

محدودیت های عالم حس و مثال دارد ،رها میشدود و بده

به حیات بالذات دست می یابد و از حالت پست به حالدت

عالیترین معارف برای زندگی در جهدت غایدات انسدانی

شریف نائل میشود» (شیرازی ،بیتا.)410 :

دست یابد .از یک سو ،این مطلب کمال واتیدی را ازنظدر

همانگونده کده بیدان شدد تکامدل وجدودی انسدان بدا

کیفی و کمی به زندگی انسان میبخشد و از سوی دیگدر،

مرگ اندیشی و معندای زنددگی ،ربدط وثیقدی بدا موضدوع

انسان را از خواب مادی و جهان حسی در همین دنیا بیدار

معرفت داشدت؛ بندابراین یکدی از نتدایج ارتبدا ایدن دو،

میکند (شیرازی ،بیتا)469 :؛ البته این معارف دارای لذایذ

تکامل معرفتی خواهد بود .مالصدرا ایدن موضدوع را نیدز

بیانتهاییاند که مالصدرا به آنهدا نیدز اشداره داشدته اسدت

براساس حدود عالم حسی برای معرفت اثبات میکندد .در

«پس از مرگ انسان به زندگی عقلی دسدت یافتده و از آن

این باره مالصدرا با مددگرفتن از آیه  78سوره نحدل «واهلل

بهطور کامل و تمام لذت میبرد و این دستاورد از هر خیر

اخرجکم من بطون امهاتهم ت تعلمدون شدیئا» «و خداوندد

و سعادتی برتر است» (شیرازی.)125 :9 ،1419 ،

شددما را از بطددن مددادران بی درون آورد؛ درحددالیکدده ه دیچ

پیامد تکامل وجود و تکامل معرفتی که با مرگ اندیشی

نمیدانستید» به این موضوع اشاره میکند که انسان در بدو

در معنایابی زندگی از آنها نام برده شد ،تکامل غایی و لقاء

تولد هیچگونه دانشی ندارد و سپس با حدس بده شدناخت

الی اهلل نیز برای انسان امکان می یابد .این مسیر تکوینی یدا

حسی و عالم حس ورود میکندد و ایدن ندازلتدرین ندوع

به بیانی صرا به مرحله ای میرسد که با استفاده از تکامل

شناخت است .این شناخت تا پایان عمر و زندگی دنیدوی

معرفتی و وجودی ،دیگدر هدیچ محددودیت مدادی در آن

همراه انسان است (شدیرازی)37 :7 ،1419 ،؛ امدا نفدس

وجود ندارد و این همان غایت حقیقی انسان است کده بده

انسان با فرارفتن از عالم حسدی بده عدالم مثدالی و عقلدی،

تعبیر مالصدرا آخرین منزل دنیا و نخستین منزل از مندازل

گسترۀ نامحدودی از معرفت را تجربده مدیکندد؛ ولدی بدا

آخددرت اسددت (شددیرازی .)238 :9 ،1419 ،غددایتی کدده

معرفت دی کدده از مددرگ پدی دد م دیآی دد ،فددرد زندددگی را از

مالصدرا از آن ،راه تکوینی و ارادی انسان در نیل بده ذات

دریچه ای دیگر در مییابدد و غایدت و معندای آن را درک

اقدس حق تعالی از آن نام میبرد ،همان مدرگ و معرفتدان

میکند؛ زیرا با ایدن معرفدت همچدون زمدان مدرگ قدوای

است؛ زیرا تنها با مرگ و معرفت به مرگ است که انسدان

حسی کارآیی خود را از دست میدهند و نفس بسیاری از

با تمام وجود خداوند را درک میکند؛ زیرا مرگ بده گفتدۀ

امور را بیواسطه و عینی مشاهده میکندد «تعقدل در ایدن

مالصدرا انقطاعی است که انسان با آن به غایدت جدوهر و

عالم با خیال همراه است؛ اما در صورتی که عالقه نفس و

فغلیت و استقالل دست می یابدد (شدیرازی ،بدیتدا.)354 :

بدن برطرف شود ،انسان تمام اموری کده بده صدورت قبدل

مرگاندیشی و معرفت به مرگ سبب میشود حجابهدا و

همراه با خیال تعقدل مدیکدرد بده صدورت شدهودی درک

محدودیتهای بسیاری از بین برود کده در مسدیر زنددگی

میکند و ادراکاتش بهصورت حضوری و عیندی بدرای وی

انسان در دنیا وجود دارد .تأکید مالصدرا در مرگ اندیشدی

حاضر خواهد شد» (شدیرازی )125 :9 ،1419 ،بندابراین

در این باره و معنابخشی به زنددگی تدا حددی اسدت کده

این قط ارتبا که با اراده صورت میگیرد و همان مدرگ

معتقد است اصل مرگ سلوک ذاتی است کده انسدان آن را

ارادی است سبب روشنشدن حقایق و پایان محدودیت و

بدون اختیار بر میگزیندد (شدیرازی )78 :1360 ،و همدین
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موضوع با اراده نیز برای اهل معرفت در دنیدا رخ خواهدد

این همبسدتگی بده انسدان در ایدن جهدان ،ایدن امکدان را

داد .در راستای همین استدتل مالصدرا میگویدد مدرگ و

میدهد با تقربیافتن به سوی عالم مثدال از درون جهدان،

معرفت بده مدرگ رجدوع و بازگشدت بده خداوندد اسدت

در نهایت تقرب خود ،موت ارادی را تجربه کند و به عقل

(شیرازی.)135 :9 ،1419 ،

و روح مجرد تبدیل شود.

نتیجه

منابع

در حکمت متعالیه در پرتو حرکت جوهری ،پیوسته سخن

 -1قرآن کریم

از تولد دربارۀ انسان است .هر تولدی تکامل تولدد پیشدین

 -2ابن سینا ،حسین بدن عبدداهلل ،)1379( ،النجداه ،بده

است؛ زیرا در روایتدی از قدول حضدرت عیسدی(ع) آمدده

تحقیق محمدتقی دانشپژوه ،تهران ،انتشارات دانشگاه

است که :هر کده تولددی دوبداره نیابدد ،او را در ملکدوت

تهران.

آسمان ها راهی نیست .جهان در پرتو حرکدت جدوهری و

 -3شیرازی ،سیدرضی ،)1382( ،اتفسار عن اتفسدار:

نفس در حرکت اشتدادی پیوسته از بدو خلقت در مرگ و

تعلیمات علدی الحکمده فدی اتفسدار ،تهدران ،وزارت

رجعت بوده و هست .در حکمت متعالیه آنچه برگرفتده از

فرهن

ش دیعه اسددت ،مددوتی پ دیش از مددرگ اسددت کدده یک دی از

 -4شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،)1371( ،مفاتیح الغیب،

امکانهای انسان در هستی این جهانی او به شمار میرود.

با ترجمه و تعلیق محمد خواجوی ،تهدران ،انتشدارات

اعتقاد به آن سوی مرگ ،جایگاه مرگ را تغییر خواهدد

و ارشاد اسالمی ،سازمان چاپ و انتشارات.

مولوی.

داد .اینجا دیگر مرگ پایان وجود انسان نیست؛ بلکه پایدان

 -5شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،)1392( ،اسدراراآلیات،

وجود این جهدانی او و آغداز حیدات ندوین اوسدت .درک

تهران ،انجمن فلسفه.

ساحت های فرازمانی در انسان در حکمت متعالیه و شدیعه

 -6شدیرازی ،محمدد بدن ابدراهیم ،)1375( ،مجموعده

بدین معناست که انسان از این تنگنای تن و زمدان خدار

رسائل فلسفی ،تهران ،حکمت

شود.

 -7شددیرازی ،محمددد بددن ابددراهیم ،)1360( ،شددواهد

در اندیشۀ صددرا ،مدوت دقیقداً اصدیل تدرین امکدان و

الربوبیه ،تصحیح جاللالدین آشتیانی ،مشدهد ،المرکدز

«مرگ آگاهی» را پیش روی انسان ها قرار میدهدد .انسدان

الجامعی للنشر.

مرگآگاه ،انسانی اسدت کده مدیداندد در فراسدوی جهدان

 -8شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،)1364( ،تفسدیر قدرآن

زمانمند ،وجودی فار از ساحت زمان این جهانی خواهدد

کریم ،تصحیح محمّد خواجوی ،قم ،انتشارات بیدار.

داشت و میزان حضور آن را حضور او در این جهان معین

 -9شددیرازی ،محمددد بددن ابددراهیم ،)1378( ،المظدداهر

میکند .او میداند عالم برتر ،عالم حضور و آگاهی اسدت؛

اتلهیه ،مقدمه و تصحیح سیدمحمد خامندهای ،تهدران،

بنابراین درجۀ لطافدت وجدودی او در آن عدالم ،بسدته بده

بنیاد حکمت صدرا.

درجۀ حضور او در این عالم یا به تعبیری بسته به اعمال و

 -10شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،)1381( ،رسدالۀ سده

«میزان معرفت» او در این عالم است .با توجه به اینکه این

اصل ،تصدحیح و مقدمدۀ حسدین نصدر ،تهدران ،بنیداد

وجود در فراسوی مرگ ،وجدودی منقطد از وجدود ایدن

حکمت اسالمی صدرا.

جهانی انسان نیست و ادامده آن اسدت ،میدان وجدود ایدن

 -11شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،)1381( ،زاد المسافر،

جهانی او با جهان ملکوتی او اتصال و پیوندی وجود دارد.

تحقیق سیدجاللالدین آشتیانی ،قم ،بوستان کتاب.

 /78الهیات تطبیقی( ،علمی) سال دهم ،شماره بیست و یکم ،بهار و تابستان 1398

 -12شددیرازی ،محمددد بددن اب دراهیم1419( ،ق) ،الحکمدده

المفید.

المتعالیه فی اتسدفار العقلیده اتربعده ،بیدروت ،دار احیداء

 -16نصددری ،عبددداهلل ،)1378( ،فلسددفۀ آفددرینش ،تهددران،

التراث العربی.

فرهن

 -13شیرازی ،محمد بن ابراهیم( ،بیتا) ،المبداء و المعداد،

17- Martin, R. (1993). A fast car and a
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Philosophy,, 589-95.
18- Darwall, S. (1983). Impartial Reason,
Ithaca: Cornell University Press.
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مقدمه و تصحیح سیدجاللالدین آشتیانی ،تهران ،انتشارات
انجمن فلسفه.
 -14مجلسی ،محمدباقر ،)1403( ،بحاراتنوار ،بیروت ،دار
اتحیاء التراث العربی.
 -15مفید ،ابوعبداهلل محمد بن محمد بن نعمدان،)1413( ،
تصحیح اعتقادات اتمامیه ،قم ،المدؤتمر اتسدالمی للشدیخ

و اندیشه اسالمی.

