
 

 

 

 تحلیل فلسفی معناي مرگ ارادي از دیدگاه مالصدرا
 

    ∗∗∗لیال پوراکبر              ∗∗عبداله صلواتی          ∗عین اله خادمی
 

 چکیده
ي حاضر، معنا و ماهیت مرگ ارادي از دیدگاه ي محوري مقالهمسأله

کاربردن بهکشیدن نفس از مالصدراست. ازنظر مالصدرا مرگ ارادي به معناي دست
ظاهري است. او معتقد است ادراك حسی صالحیت ادراك امور آخرت را  حواس

ندارد؛ لذا انسان قبل از مرگ طبیعی قادر است با استفاده از حواس باطنی به امور 
ي مالصدرا آخرت آگاهی پیدا کند. در میان ادراکات باطنی، ادراك خیالی در فلسفه

شود. در مرگ ت عالم آخرت و عالم برزخ منجر میاهمیت فراوانی دارد و به اثبا
هاي ادراك حسی، ادراك خیالی قادر است فارغ از تعلقات دنیوي و مزاحمتارادي 

هاي عقلی، به صورتگري پرداخته، حقایق جهان ملکوت و عالم با تأثر از صورت
وي انسان ي دنیدهد. این مهم در اثر تعالی وجودي نفس و تبدل نشئهغیب را تمثل 

مرگ ارادي را مالصدرا . گیردي ادراکی صورت میي اخروي و ارتقاي مرتبهبه نشئه
کند که در این جستار سعی شده با تأکید بر نگرش هاي مختلف تقسیم میبه گونه

هاي مرگ ارادي تحلیل وجودي مالصدرا، کثرت نوعی انسان، و عقل عملی، گونه
ي یادشده، در پژوهش گانهرگ ارادي، براساس سهفلسفی شود. تحلیل فلسفی م

 دیگري سابقه نداشته است.

 کثرت نوعی. .5عقل عملی،  .4مرگ ارادي،  .3مرگ،  .2مالصدرا،  .1: واژگان کلیدي
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هاي موت ارادي در بحثها کاربرد دارد. عبارتی، به معناي نیستی همراه هستی، در میان آنبه

ي بخش مهمی از آراي فالسفه. توجه به مرگ و ابعاد آن، عرفانی و اخالقی جایگاهی رفیع دارد
ها در ذیل بحث مرگ، به بحث مرگ ارادي نیز مسلمان را به خود اختصاص داده است. آن

ي مسلمان مرگ طبیعی راه جدایی از عالم به اینکه در نظر فالسفهاند. باتوجهتوجه کرده
ن متبادر طبیعت و متعلقات آن، و راه ورود به عوالم ماوراءطبیعت است، این سؤال به ذه

تواند به عوالم مجرد از ماده نیز راه شود که آیا انسان در عین حیات مادي داشتن، میمی
وجود زندگی به معناي نیستی و نابودي نیست، بلکه به اینکه در نظر آنان مرگ یابد؟ و باتوجه

 در مراتب هستی در قوس صعود است، آیا ممکن است در این دنیا نیز از رهگذر مرگ ارادي
یابد و با وجود حضور دم و در آنات زمانی، حیات بر انسان گرفتار در بند طبیعت تجلی بهدم

در عالم ماده و تعلق به بدن جسمانی، در مسیر بازگشت به مبدأ آفرینش، در قوس صعود، با 
 ي در مراتب هستی مواجهه شود؟ هاي متمادي و پیوستهحیات

اش، با به ماهیت فلسفهسان سایر فالسفه و باتوجهصدرالمتألهین شیرازي نیز به
صورت غیرمنسجم و پراکنده، در آثارش به این نوع مرگ تأثیرپذیري بیشتري از عرفا، به

مستقالً  ایقاظ النائمینشمرده است. او صرفاً در کتاب را یکی از اقسام مرگ پرداخته و آن 
ان اختصاص داده است. در این مقاله، نگارندگان درصددند با استمداد از بخشی را به این عنو

هاي نظام صدرایی، به تحلیل مرگ ارادي از دیدگاه به ظرفیتي مالصدرا و باتوجهمبانی فلسفه
 او بپردازند.

مسأله اصلی پژوهش این است که ماهیت مرگ ارادي از دیدگاه مالصدرا چیست؟ 
پرسش اصلی، بررسی این سؤاالت نیز ضروري است: در دیدگاه همچنین براي واکاوي این 

مالصدرا مرگ به چه معناست؟ ازنظر مالصدرا معناي مرگ ارادي چیست؟ اقسام مرگ ارادي 
 توان اقسام مرگ ارادي را بر مراتب عقل عملی تطبیق داد؟ازنظر او کدام است؟ چگونه می

 

 ي تاریخی. پیشینه2
اند. یا اختیاري از موضوعات عرفانی است که عرفا در آثار خود به آن پرداخته مرگ ارادي

اند، اي به مسائل عرفانی داشتهبرخی از فیلسوفان مسلمان نیز متأثر از عرفا، التفات ویژه
سینا، شیخ اشراق و مالصدرا نیز آشکارا ي جهان اسالم، یعنی ابنازجمله سه فیلسوف برجسته

ي مرگ ارادي، ي مالصدرا به مسألهشدن نوع مواجههاند. براي روشنپرداختهبه این مباحث 
الزم است سیر تاریخی بحث واکاوي شود. ازآنجاکه مالصدرا تحت تأثیر فیلسوفان بزرگی 

گذار مکتب عرفان عربی، بنیانسینا و شیخ اشراق و عارفان نامداري همچون ابنچون ابن
 ن ـالی نوع تبییـه بررسی اجمـي عرفان شیعی است، لذا بهنظري و سید حیدر آملی، نمایند
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 پردازیم.ي مرگ ارادي میها از مسألهآن

گوید: مقصود با تقسیم مرگ به دو نوع طبیعی و ارادي، در تعریف مرگ ارادي میسینا ابن
) او در نمط نهم 342، ص: 8از مرگ ارادي، میراندن شهوات و ترك اقبال به آن است (

معنا عارفان و اهل«مبحث مقامات العارفین، به موضوع مرگ ارادي پرداخته است:  ، دراشارات
اند که گویی جان از تنشان جدا شده هاي جسمانی خویش چناندر همین دنیا و در پوشش

 ).355، ص: 7» (اندو به عالم باال رفته
اهللا قرار  سینا در کتاب مذکور، ریاضت شرعی را براي شخصی که در مسیر سلوك الیابن

داند. او معتقد است ریاضت براي دارد و درصدد دستیابی به مرگ ارادي است، ضروري می
ساختن چیز؛ دوم، مطیعدادن خدا بر همهسه هدف است: اول، دورساختن غیرحق و رحجان

نفس اماره براي نفس مطمئنه تا قواي تخیل و وهم در خدمت توهمات سازگار با عالم قدسی 
که وهم و تخیل، تحت تسلط توهمات سازگار با عالم دنیا منصرف شود. درصورتی درآید و از

شود و تمثالتی براي انسان پیش ي عاقله، با عالم قدس هماهنگ میانسان درآید، به تبع قوه
). ازنظر 137، ص: 10کردن آگاهی و تنبه (ساختن روح و باطن براي قبولآید؛ سوم، لطیفمی
ریاضت، رسیدن به کمال حقیقی است و کمال حقیقی یعنی رسیدن به سینا هدف اصلی ابن

 ).151لقاءاهللا (همان، ص: 
دهد؛ ساز مرگ ارادي است، در نُه مرحله توضیح میاو مراتب و درجات ریاضت را که زمینه

این مراتب عبارت است از جذبه، توغل، استیفاز، انقالب، تغلغل، مشیت، تعریج، تردد، وصول 
). مرگ ارادي متناسب با مراتب ریاضت، درجات مختلفی دارد 223ـ171ان، صص: و فنا (هم

شود و در ادامه، فرد با طی مراتب ریاضت که با ترك شهوات و تسلط بر قواي حیوانی آغاز می
 یابد.و سلوك، نهایتاً به مقام فناي فی اهللا دست می

ري بوده که مالصدرا در مواضع سینا، شیخ اشراق نیز از فیلسوفان تأثیرگذابر ابنعالوه
، 6و ج 39و  229و  434، صص: 1، ج23؛ 71، ص: 22کند (مختلفی از آثارش، از او یاد می

 ).114، ص: 26؛ 182ص: 
ي مکرر شیخ اشراق است. در مشی رسیدن به مرگ اختیاري، قبل از مرگ طبیعی، توصیه

شناسی یاري است. او نفسفلسفی وي، بخشی از علوم بحثی، در خدمت رسیدن به مرگ اخت
کند. شناخت قواي نباتی و حیوانی ي مقدمه رسیدن به مرگ اختیاري تقریر میمنزلهرا به

ها، اولین گام در فرایند رسیدن به مرگ اختیاري ي ارتباط میان آن(ادراکی و تحریکی) و نحوه
تسلط بر قواي ). در آثار سهروردي، از چیرگی و 49، ص: 19؛ 393-395، ص: 3، ج14است (

ي ظاهري و باطنی و عبور از عالم گانهنفس، یعنی قواي شهوي، غضبی و خصوصاً حواس ده
 ).148، ص: 20شود (طبیعت، به تجرید نفس، و رسیدن به مرگ ارادي تعبیر می
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شیخ اشراق با زبان نماد نیز به فرایند مرگ اختیاري، یعنی شناخت قوا و تجردیافتن از 

خورد: ). نمادسازي تجرد از قوا، در پنج رساله به چشم می49، ص: 19ه است (ها، توجه کردآن
 ).147، ص: 20( ي غربت غربیقصهو  عقل سرخ، فی حقیقۀ العشق، صفیر سیمرغ، ابراج

عربی، مرگ انتقال از عالم ظهور به عالم بطون است. شخص با مرگ، خواه در دیدگاه ابن
)؛ زیرا 986، ص: 16شود (عالم ظهور به عالم بطون منتقل میکلی از اختیاري یا اضطراري، به

اسم ظاهر، متکفل حقیقت دنیا و تمام شئون آن است و اسم باطن، مقتضی آخرت است. 
رو رود؛ ازاینشود و به کمون میتدریج باطن میآنچه در این عالم ظاهر است، در عوالم دیگر به

شود، گ طبیعی با انتقال به عالم آخرت محقق میآگاهی از حقایق عالم آخرت، یا ازطریق مر
گیرد؛ زیرا انسان مظهر یا ازطریق مرگ اختیاري، با تجلی اسم باطن در همین دنیا صورت می

 ).167، ص: 1، ج6(جامع اسماي الهی است 
گوید: موت عربی با تقسیم مرگ به دو نوع طبیعی و ارادي، در تعریف مرگ ارادي میابن

شود، لقاي حق برحسب تجلیات اسمائی یا صفاتی یا ذاتی عارفان حاصل می ارادي که براي
شود و این مقام، به میزان استعداد و سیر افراد در سلوك بستگی دارد. ازنظر را سبب می

تعالی با وجود این حجاب محقق عربی مقام دنیایی، مقام حجاب است. امکان مالقات حقابن
تعالی، باید از مرگ ارادي یا جاب دنیا و همچنین مالقات حقرو براي رفع حشود؛ ازایننمی

 ).1160، ص: 16طبیعی مدد گرفت (
فروبستن از تعلقات دنیوي، حقایق عالم ملکوت به روي آدمی گشوده به اعتقاد او با چشم

شود. هاي دنیوي قطع تعلق کرد، متوجه صور برزخی میهنگامی که انسان از صورت«شود: می
شود و حیات دنیایی او به نکه اگر انسان بمیرد، از این عالم به عالم برزخ منتقل میهمانند ای

 ).284، ص: 2، ج5» (شودحیات برزخی تبدیل می
ي مؤمن خویش است و مالقات بین بنده و پروردگارش، تعالی مشتاق بندهازنظر او حق

ارادي به عارفان اختصاص  مترتب بر مرگ بنده است. این مرگ، یا طبیعی است، یا ارادي. مرگ
شود، اما بندگان مؤمن و زاهد و صالح خداوند که توان طی مراتب دارد و سبب لقاي حق می

شوند سلوك و منازل و مقامات عرفانی را ندارند، با مرگ طبیعی به لقاي خداوند نائل می
 ).1160ـ1159صص: ، 16(

داند. او در آثار خویش می عربی طی مراتب سلوك را شرط اصلی تحقق مرگ اراديابن
پردازد. ازنظر او متعلق ها میبه انواع مکاشفه و مشاهده، کشف و مراتب آن، و شرح و تبیین آن

مکاشفه، معانی غیبی است و متعلق مشاهده، امور حقیقی، و کشف به معناي عام، جامع 
 ).70، ص: 15ي اقسام مکاشفه و مشاهده است (همه

 ت از آگاهی از معانی غیبی و امور حقیقی که پس پرده است؛ ارت اسـر او کشف عبـازنظ
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). انواع کشف تمثالتی را براي عارف به دنبال دارد: 107، ص: 16نحو وجودي یا شهودي (به

شود؛ سپس نفس وارد عالم ي وقوع آن براي سالک، در خیال مقید واقع مینخستین مرحله
یابد ابد تا آنکه نفس با لوح محفوظ ارتباط مییشود. این سیر صعودي ادامه میمثال مطلق می

یابد و شود؛ سپس با عقل اول ارتباط مینحو شهودي، از حقایق موجود در آن آگاه میو به
). مرگ ارادي 74، ص: 15شود (پس از آن، به حضرت علم الهی منتقل و بر اعیان واقف می

ایان مراتب سلوك عرفانی، به مقام شود و سالک در پنیز با تمثالتی از عالم خیال شروع می
 یابد.فناي فی اهللا دست می

عربی است. او سید حیدر آملی از عرفاي بزرگ شیعی قرن هشتم و از شاگردان بزرگ ابن
و از عرفاي تأثیرگذار بر  دارد توجهیي مرگ ارادي آراي قابلعربی، در فقرهنیز متأثر از ابن

، مرگ اختیاري را در ذیل مباحث مربوط به الشریعه اسرارمالصدراست. سید حیدر در کتاب 
بیان مراتب شریعت، طریقت  اسرار الشریعهمعاد و قیامت مطرح کرده است. مبناي اصلی کتاب 

). او ابتدا قیامت را به صوري، معنوي و آفاقی، انفسی تقسیم 11-10، صص: 3و حقیقت است (
کند و در ادامه، براي هریک از اهل میکرده، سپس هریک را به صغرا، وسطا و کبرا تقسیم 

کند. او در ذیل قیامت صغرا، شریعت و طریقت و حقیقت، این اقسام را تبیین و تشریح می
وسطا و کبراي انفسی معنوي اهل طریقت و حقیقت، به تعریف مرگ ارادي و مراتب آن 

شود و ت آغاز میپردازد. در نظر او مرگ ارادي با قیامت صغراي انفسی معنوي اهل طریقمی
ي فناي فی اهللا با طی مراتب آن در قیامت وسطا و کبراي معنوي اهل طریقت، فرد به مرتبه

شود و در یابد. پس از تحقق این مراتب، مرگ ارادي اهل حقیقت آغاز میمیو بقاي او دست 
ت از: شود؛ این مراتب عبارت اسقیامت صغرا، وسطا و کبراي معنوي، مراتب عالی آن طی می

ي بقاي ذات موجودات فناي در توحید فعلی، فناي در توحید صفاتی و درنهایت، مشاهده
 ).331-370، صص: 3تعالی، پس از فناي در آن (ي ذات حقوسیلهبه
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زندگی دنیوي است و پیدایش مرگ براي بدن  يرسانندهپایاندر نظر مالصدرا، مرگ به 

جزئی کالبدي، صرفًا یک انقطاع و جدایی از نفس است. ازآنجاکه نفس حیات سرمدي دارد، 
ماند و این یعنی موت ي وجودي، از همراهی با آن بازمیبدن به دلیل ضعف و ناتوانی مرتبه

 ).52-51، ص: 9، ج23(
این است که مالصدرا در آثار مختلف، مرگ را تعریف کرده است، اما در  توجهنکته قابل

صورتی عام، به ي تعاریفش، نوعی اعراض و انقطاع مشهود است و بهي مشترك همههسته
 ، صص:9، ج23این انقطاع و اعراض توجه کرده است، اعم از اینکه ارادي یا غیرارادي باشد (
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 ).53-52، صص: 27؛ 282، ص: 24؛ 240ـ 239و  51-52

و ارادي تقسیم  2و اخترامی 1مالصدرا همانند سایر فالسفه، مرگ را به سه قسم طبیعی
اند، اما کند. گفتنی است که عموم و همگان به حالت طبیعی و اخترامی مرگ توجه کردهمی

ي مسلمان از مرگی صحبت دهد؛ لذا فالسفهتري از آن را نشان میهاي عمیقفیلسوف الیه
شود. مالصدرا نیز در بحث از اقسام مرگ، به آن کنند که از آن به مرگ ارادي یاد میمی

 پرداخته است.
 

 . مرگ ارادي4
ها و جدایی از قیود و تعلقات دنیوي و شستن از خواستهمرگ ارادي به معناي دست

 مرگ ارادي عبارت است«گوید: کشتن هواي نفس است. مالصدرا در تعریف این نوع مرگ می
گوید برخی از حکیمان به ). او می468، ص: 26» (بردن حواسکارکشیدن نفس از بهاز دست

گویم گویند چشمت را باز کن تا ببینی، اما من میاند: مردم میاند و گفتهاین معنا اشاره کرده
 اندصورت رمزي به این مطلب اشاره داشتهچشمت را ببند تا ببینی، و برخی دیگر از آنان به

ي حسی را گانههاي پنجي دلش نورانی شود، باید تمام روزنهخواهد خانهاند: هرکه میو گفته
 ).422ببندد (همان، ص: 

 . تحلیل1. 4
مرگ ارادي که از اصطالحات رایج میان عرفاست، در مقابل مرگ طبیعی و اخترامی قرار 

ام فنا و بقا، قیامت صغرا و کبرا، گیرد و در آثار عرفا از آن با عباراتی چون قرب نوافل، مقمی
، 1؛ 278، ص: 9، ج23؛ 98، ص: 2؛ 154، ص: 34شود (والدت معنوي یا تولد ثانی یاد می

) مالصدرا با تأثیرپذیري از عرفا، در آثارش از اصطالح مرگ ارادي 671، ص: 12؛ 770ص: 
 کند. یاد می

کردن ارادي برد، تعطیلار میکهاي مهمی که مالصدرا در تعریف مرگ ارادي بهاز مؤلفه
ي تعطیلی حواس در مرگ ارادي حواس ظاهري است. در بررسی این مدعا، باید دید فلسفه

چیست؟ بنابر تحلیل مالصدرا ادراك حسی صالحیت درك امور آخرت را ندارد و مادامی که 
عري که ي وي بر امور اخروي متصور نیست. ازنظر او حواس و مشاانسان در دنیاست، احاطه

اي نیست که پوشیده به شود، این حواس ظاهري جسمانیها ادراك میامور آخرت با آن
هاي ظلمانی است، بلکه حواس دنیایی، حجاب حواس اخروي است و مدرکات حواس حجاب

، صص: 9، ج23؛ 620، ص: 31ظاهري، پوشش و حجابی براي مدرکات حواس اخروي است (
217-218.( 

 راي ـگانه است و بواس پنجـمبناي ادراکات انسان در عالم مادي، حدر توضیح باید گفت 
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ناپذیر است. اما مالصدرا بر این باور شناخت جهان پیرامون، استفاده از حواس امري اجتناب

هاي عینی تواند درخصوص احوال آخرت آگاهیاست که آدمی تا زمانی که در دنیاست، می
پذیر نیست، به این دلیل که عالم ادراك حسی امکان پیدا کند، اما اطالع از امور آخرت، با

آخرت از جنس دنیا نیست؛ لذا براي ادراك امور آخرت به ابزار ادراکی خاص آن عالم نیازمند 
، »موتوا قبل أن تموتوا«فرمایند هستیم. مالصدرا در تحلیل این حدیث پیامبر (ص) که می

ور حسی و طبیعی بازدارید تا قبل از موت گوید حواس و مشاعر خود را از اشتغال به اممی
ي ). او واژه422، ص: 26طبیعی، درهاي مشاعر ادراك امور آخرت بر روي شما گشوده شود (

ي آن، گشایش معناي مرگ حواس و ادراك حسی به کار برده است که نتیجهرا به» موتوا«
 هاي حیات اخروي است.روزنه

افت که مالك او براي ادراك امور آخرت، استفاده از توان دریبا دقت در آثار مالصدرا می
در عوالم مثالی «گوید: ). او در توضیح ادراك اخروي می620، ص: 31حواس باطنی است (

گیرد و حس باطنی اخروي، اصل حواس اخروي، ادراك ازطریق حس باطنی اخروي صورت می
). مالصدرا معتقد 280، ص: 4، ج28؛ 333-332و  336-335، صص: 9، ج23» (دنیایی است

تواند آخرت را در همین دنیا است اگر فرد در زندگی مادي، حواس اخروي پیدا کند، می
ي دنیوي انسان به صورت که نشئه)؛ بدین226، ص: 7و ج  303، ص: 4ج ،28مشاهده کند (

اك اش به ادري آدمی تبدل پیدا کند، ادراك حسییابد و اگر نشئهتبدل می ي اخروينشئه
شود و درنتیجه، تمام موجوداتی که در آسمان و زمین است، براي او تبدل دیگري تبدیل می

کند و چون هر حسی با محسوسش از یک نوع است، بنابراین حواس این نشئه، پیدا می
ي آخرت ي آخرت، محسوسات نشئهکند و با حواس نشئهمحسوسات این نشئه را ادراك می

 ).283-282، صص: 9، ج23سبب تبدل در وجود است (شود و این به ادراك می
ي آخرت متناسب نیست؛ لذا منظور که بیان شد، حواس ظاهري با شناخت نشئهچنان

است. در میان قواي باطنی  صدرا از حواس اخروي، حواس درونی نفس انسان در همین نشئه
هاي انسان، قدرت خیال قادر به درك امور آخرت و متناسب با آن نشئه است؛ زیرا تخیالت، راه

اند. قوه خیال در تفکر صدرایی اهمیت فراوانی دارد. ازنظر او نفس باطنی نفس به عالم ملکوت
ن مراتب ادراکی، سه ي ادراك دارد: حسی، خیالی و عقلی؛ متناظر با ایانسان سه مرتبه

 ي وجودي دنیا، عالم مثال و عالم آخرت وجود دارد.مرتبه
ي مثالی نفس، به اثبات عالم آخرت و عالم برزخ منجر خواهد در نظر مالصدرا اثبات مرتبه

ي آخرت، متوسط بین مجردات عقلی و جسمانیات مادي است. صور محسوس، شد؛ زیرا نشئه
، صص: 9، ج23اند و در آن عالم، حس (ه در این عالم، خیالي نفسانی است کمدرك به قوه

) از طرفی اعمال، باطنی ملکوتی دارند و آخرت ظرف ظهور آن است، اما توجه 335و  21-22
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به این نکته هم اهمیت دارد که میان اعمال انسان در دنیا و آخرت تفاوتی وجود ندارد، مگر 

اکنون محیط ) و آخرت از هم226-225و  436-435، صص: 7، ج28از جهت خفا و ظهور (
هاي زندگی بر عوالم دیگر است و صورت اعمال، در باطن هر انسانی موجود است، اما حجاب

شود؛ ولی کسانی که به دنیوي از درك حقایق عالم آخرت و کشف باطن اعمال مانع می
ي ي ادراکی و سعهاند و این به مرتبهاند، از این حقیقت آگاهي مرگ ارادي رسیدهمرتبه

 گردد.ها بازمیوجودي آن
نفس به عالم طبیعت منحصر نیست؛ بلکه با تصرف در بدن،  ي وجوديتوضیح آنکه نشئه

البقا الحدوث تا روحانیۀیابد و در مسیر تکاملی خود، مسیري از جسمانیۀتدریج استکمال میبه
رسد. ي تجرد برزخی میا به مرحلهپیماید؛ یعنی براساس حرکت جوهري اشتدادي، ابتدرا می

ي مثالی، کنند و پس از طی مراتب کمالی نشئهبعضی از نفوس به تجرد برزخی بسنده نمی
شوند، شوند. اینجاست که نفوس متکثر جزئی، با عقل فعال متحد میي عقلی وارد میبه نشئه

-330، صص: 3ج ، 23شود (ي وجودشان تجردي و عقلی مییابند و نحوهتبدل وجودي می
گردد؛ چراکه ازنظر او، علم امري وجودي است می) و این به نگرش وجودي مالصدرا باز331

هاي خود متحد شده و ) و بر مبناي اتحاد عاقل به معقول، انسان با اندیشه416(همان، ص: 
اي )؛ بنابراین نفس در هر مرتبه339و  347آید (همان، ص: ها به همان شکل درمیحقیقت آن

ي آن حاضر است و با این از ادراکات خود، با صور حسی، خیالی و عقلی متحد و در مرتبه
 ).316یابد (همان، ص: صور استکمال می

رو اگرچه انسان از حیث کالبد دنیوي و نفسش که به آن تعلق دارد، نوع واحدي ازاین
اي که گونهشود، بهن میهاي ادراکی دگرگواي، با پذیرفتن صورتاست، اما نفس مانند ماده

ي ادراك، ترتیب در هر مرحلهشود. بدینیابد، متحد میوجود نفس با همان صورتی که درمی
هاي متفاوتی در آید. تحوالت جوهري سبب پیدایش صورتتحولی جوهري در نفس پدید می

فاضه هاي اخروي که برحسب هیئات و ملکات نفسانی، بر نفس اشود؛ ازجمله صورتنفس می
، ص: 7، ج28شود در آخرت انواع متعدد انسانی تشکیل شود (شود و همین امر موجب میمی

 ).44-43، صص: 25؛ 281، ص: 4و ج 430
ي است و این به ضعف مرتبه هاي معمولی پوشیدهها بر انساناما در دنیا این صورت

عقوالت را به صورت طرف، میکگردد؛ زیرا خیال، ازها بازمیوجودي و ادراك خیالی آن
). 49-48، صص: 3، ج28آورد (دیگر، محسوسات را به صورت مجرد درمیجسمانی و ازطرف

دادن به حقایق عقالنی است، در غیر این صورت، دادن و شکلاما شأن خیال صورتگري و تمثل
ته اي متأثر خواهد شد که از نیازهاي جسمانی و حیوانی برگرفهاي حسیي خیال از صورتقوه

برد، ادراك خیالی او تنها از ي نفس حیوانی به سر میاند؛ یعنی وقتی فرد در مرتبهشده
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هاي پذیرد که متناسب با زندگی مادي است، لذا صورتي ادراك حسی تأثیر میمرتبه
 هاي شهوانی و غضبی خواهد بود.اي که نفس ایجاد کرده است، صورتخیالی

شان در دلیل تواناییاند، بهي مرگ ارادي رسیدهه مرتبههایی که بي خیال انساناما قوه
شود و بسیاري پرهیز از درافتادن حواس در لذات دنیوي و گناهان، در این دنیا قدرتمند می

شود. ها مکشوف میهاي عادي پنهان است، براي آناز حقایقی که در این دنیا از دید انسان
و هماهنگی آن با عقل است؛ عقلی که از احکام  ي متخیلهها حاصل تکامل قوهاین ویژگی

میلی اي، قدرت بر اتصال به عالم غیب و بیهاي چنین متخیلهدنیا منزه است. ازجمله ویژگی
نحوي که ترین حالت تکامل آن، مختص پیامبران الهی است؛ بهبه زخارف دنیوي است و قوي

کنند یداري، جهان غیب را مشاهده میقدر نیرومند است که در حال بها آني متخیله آنقوه
، 24شنوند (بینند و میشنوند که در حال خواب میبینند و صداهایی را میو چیزهایی را می

بیند شود که در بیداري عالم غیب را میي متخیله چنان قوي می). در این حالت، قوه342ص: 
شود که در تگر آن چیزي میکند و نفس حکایو صور و اصوات زیبا را احساس و مشاهده می

توانند با قدرت ). در مراحل باالتر می481، ص: 26کند (عوالم جواهر مجرد عقلی مشاهده می
، 23؛ 343-342، صص: 24هاي خیالی را در عالم خارج ایجاد کنند (خالقیت خیال، صورت

 ) 598، ص: 31؛ 337، ص: 9ج
هاي مادي، سبب صدور و رزدن حجابهمراه کنادرواقع در این افراد، خالقیت خیال به

شود. ازآنجاکه در نظر صدرا قیام صور خیالی به نفس، قیام صدوري شهود حقایق غیبی می
هاي آن ي خیال تواناتر باشد، صورتاند، هرچه قوهي خود نفسها آفریدهاست و این صورت

عالم حس دوري گزیند، تر خواهد بود؛ یعنی هرچه نفس از جهان ماده برکنارتر باشد و از قوي
هاي کامل ). لذا توانایی انسان238، ص: 25تري بیافریند (هاي خیالی کاملتواند صورتمی

 گردد.هاي خیال برمیها در انشاي صورتدر درك حقایق عالم غیب، به توانایی نفس آن
ي مرگ ارادي هایی که به مرتبههاي کامل و انسانیعنی قوت نفس پیامبر و انسان

ي خیال این افراد، با تأثیرپذیري از اند، سبب اتحاد با مبادي عقالنی شده، قوهسیدهر
ي وجودي کند و این به سعههاي گوناگون متمثل میها را به صورتهاي عقالنی، آندریافت

هاي حسی هاي ادراك حسی و تأثیرنپذیرفتن از صورتها و رهایی از مزاحمتنفس آن
 گردد. بازمی

 هاهاي مرگ ارادي و تحلیل فلسفی آن. گونه5
توان دریافت اند. با دقت در آثار مالصدرا میعرفا مرگ ارادي را به چهار قسم تقسیم کرده

بندي اشاره نکرده است و تنها که او در آثارش صراحتاً و با اصطالحات عرفا، به این تقسیم
هاي این نظام به ظرفیتبرخی از این اصطالحات داشته است، اما باتوجه هایی درخصوصبحث
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توان هاي شارحان آثار مالصدرا، میاش و همچنین با استفاده از تحلیلحکمی و مبانی فلسفی

 به تبیین این مبحث پرداخت.
ي آملی که یکی از عرفاي معاصر و از زادهبندي پیش رو، براساس آثار حسنتقسیم

شود. گفتنی است که در آثار مالصدرا و شارحان او بزرگ آثار مالصدراست، ارائه می شارحان
است، اما ها به تفکیک بیان نشده و همچنین عرفا، اقسام مرگ ارادي، چیستی و کارکرد آن

 اند.نگارندگان با تفکیک این دو بخش، به توضیح هریک از اقسام مرگ ارادي پرداخته
 . مرگ سرخ 1. 5

شود. مرگ سرخ، ن نوع مرگ، مرگ سرخ است که از آن تعبیر به جهاد اکبر مینخستی
المجاهد من «اند: جنگ با نفس است، پیامبر (ص) در روایتی به این نوع مرگ اشاره فرموده

؛ مجاهد »جاهد نفسه، فمن مات عن هواه فقد حیی بهداه عن الضالله و بمعرفته عن الجهاله
ند. هرکس هواي نفسش را بمیراند، با هدایتش، ضاللت را میرانده آن است که با خود مبارزه ک

). به این نوع موت، موت جامع نیز 483، ص: 2، ج11و با معرفتش، نادانی را میرانده است (
نامند هاست. این مرگ را از آن نظر مرگ سرخ میي انواع مرگگویند؛ زیرا مشتمل بر همهمی

بح با خون همراه است، لذا قتل نفس را موت احمر شود و چون ذکه در آن نفس ذبح می
توان گفت جهاد با نفس و پیکار ي کارکرد مرگ سرخ می). درباره146، ص: 4، ج5نامند (می

ترین عامل صعود و عروج روح انسان است. پیکار با نفس و با هواها و امیال نفسانی، اساسی
لحظه او را با تیغ مجاهدت و ریاضت سرکوب باره ممکن نیست، باید هر روز و هر قتل او به یک

تر شود، بسی صعبپی که در خفا بر نفس زده میدرهاي پیکرد. قتل نفس به جهت ضربت
 ).283، ص: 18؛ 65-61، صص: 4، ج32باره در میدان جنگ و در انظار است (از قتل یک

صدرا از آن بحث نحو مفصل، در آثار متعدد مالیکی از مباحثی که به: . تحلیل1. 1. 5
شده، مراتب عقل عملی است. نگارندگان بر این باورند که چون هریک از اقسام مرگ ارادي، 

نوعی ي مالصدرا، در مراتب عقل عملی نیز بهشود و در فلسفهنوعی سلوك عملی محسوب می
شود اقسام مرگ ارادي را با مراتب عقل عملی با سلوك و تهذیب نفس مواجهه هستیم، می

ي بیق داد؛ مثالً مرگ سرخ با دومین مرتبه از مراتب عقل عملی مطابقت دارد؛ دومین مرتبهتط
هاي اخالق و ملکات پست ظلمانی و خواطر عقل عملی، تهذیب باطن و تطهیر قلب از رذیلت

 نامند.دلیل عرفا این مرتبه را تخلیه نیز میهمین)، به523، ص: 31شیطانی است (
طور که وجود امري اشتدادي و ذومراتب است، صفات ي صدرا، همانبنابر مبانی فلسفه

اند؛ زیرا در نظر اخالقی، اعم از فضایل و رذایل اخالقی نیز عین وجود و درنتیجه، ذومراتب
صدرا، صفات انسان عارضی نیست، بلکه وجودي است، مالصدرا درخصوص ایمان، به این 

ي وجودي در جهت سعادت یا شقاوت، صفات مرتبهرو با اشتداد کند؛ ازاینحقیقت اشاره می
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که وجود اصیل انسانی )؛ به این صورت193-191، صص: 21یابد (اخالقی فرد نیز اشتداد می

پیماید و این سیر البقاء را میالحدوث تا روحانیۀدر سیر تکاملی خود، مسیري از جسمانیۀ
اخالقی، به نفسی ملکوتی مبدل  تکاملی، صعودي یا نزولی است؛ یعنی نفس با کسب فضایل

شود. شود و در غیر این صورت، با کسب رذایل اخالقی، به نفس شیطانی تبدیل میمی
همچنین تحول نفس و انتقالش یا به مافوق خود است، مانند انتقال صورت طبیعی انسان از 

است و صورت نزولی جمادي به نباتی و سپس حیوانی و انسانی و درنهایت عقالنی، یا به
شدن از قوه به فعلیت، در مراتب کماالت حیوانی است که سبب شقاوت حرکت نفس و خارج
 ).149، ص: 21شود (و بدبختی انسان می

پیماید؛ تدریج مسیر تکامل را میبنابراین براساس حرکت جوهري اشتدادي، نفس به
ت، لذا جهاد با نفس شدن صفات رذیله و تحقق کماالت حیوانی نیز تدریجی اسرو غالبازاین

شود، در پی یک حرکت اشتدادي وجودي ي حیوانی مینیز که سبب زدودن صفات رذیله
ي نفس ي حیوانی خارج شود و به مرتبهگیرد تا نفس انسان از مرتبهتدریجی صورت می

ي تکامل انسانی تعالی پیدا کند. جهاد با نیروهاي غضبی و شهوي و بهیمی نفس زمینه
کند و سبب تقویت بُعد انسانی و تحقق صفات و فضایل ملکوتی در را فراهم میوجودي نفس 

ي با نفس همیشگی است؛ زیرا نفس انسان تا زمانی که در دنیاست شود و این مبارزهانسان می
دلیل انسان ناگزیر همینکارگیري قواي جسمانی ناگزیر است؛ بهو به بدن نیازمند است، از به

شدن ي اعتدال در قواي جسمانی برسد؛ زیرا خارجعملی است تا به مرحلهاز طی مراتب عقل 
 از مسیر اعتدال، سبب سقوط انسان در وادي شقاوت است.

ناپذیر ي کمال انسانی، گذر از مراتب عقل عملی اجتناببنابراین براي رسیدن به مرتبه
ي ي علم (قوهن سه قوهي عملی این است که میااست. ازنظر مالصدرا استکمال نفس در مرتبه

ي بخش) و شهوت (قوهي دفع امور زیانتشخیص مصالح و مفاسد در امور دنیوي)، غضب (قوه
جلب امور سودمند) اعتدال ایجاد کند و تا زمانی که هریک از این قواي حیوانی در حالت 

تواند ل میافراط یا تفریط قرار داشته باشد، نفس انسان مقهور این قواست و با ایجاد اعتدا
). حالت اعتدال 284-283، صص: 6، ج28ي استکمال عقل عملی خود را فراهم سازد (زمینه

شود و عبارت است از اعتدال نفس در شهوت و ي عدالت نفسانی نامیده میاین قوا، ملکه
شود غضب و قواي ادراکی. وقتی اعتدال ثبات یابد، به سبب آن، نفس مستعد کمال عملی می

هاي اخالقی است. درواقع این اعتدال سبب فراط و تفریط این قوا منشأ رذیلتو حالت ا
ها شود نفس هیئت استعالیی و برتري خود نسبت به این قوا را حفظ کند و تحت تأثیر آنمی

ي ي تأثیرگذاري قواي حیوانی بر عقل عملی به این صورت است. چون حوزهقرار نگیرد. نحوه
ي تمایالت و احساسات او یکی است و این انسان است، با حیطهعقل عملی مربوط به عمل 
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ها را از دست بدهد، امور اگر از حد اعتدال خارج شوند و انسان تسلط و مدیریت خود بر آن

کنند. درواقع عقل عملی شوند و جهت افکار و اعمال او را تعیین میبر نفس انسان حاکم می
تواند شود و دیگر نمیها میتمایالت، محکوم آنجاي تسلط و حاکمیت بر احساسات و به

براساس فهم عقل نظري و انطباق با قواعد و اصول عقلی حکم کند. در این هنگام، توازن و 
شود و عقل به رشد ها و کسب معرفت استفاده نمیظرفیت عقل نظري براي شناخت پدیده

د از جهان پیرامون خودش توانرسد؛ درنتیجه، چنین انسانی نمیو شکوفایی مطلوب نمی
 ).66، ص: 13؛ 202، ص: 4معرفت صحیح و دقیق کسب کند (

شود که نفس به بدن میل نکند و بدن نتواند بنابراین استعالي نفس بر بدن سبب می
کند و آن را از شوقی که مختص آن است و از طلب کمالی که براي نفس را سرگرم خود 

رو حفظ اعتدال این )؛ ازاین50، ص: 9لم نقصان بازدارد (اوست و از آگاهی به لذت کمال یا ا
ي جهاد با نفس، وسیلهها بهها و استمرار در مراقبت از آنقوا و پرهیز از افراط و تفریط در آن

کند که از اي تبدیل میکند و به صفات پسندیدهاین صفات را از حالت رذیلت خارج می
نوعی کسب صفات پسندیده است. در مراتب عملی، بهاند. درواقع استکمال عقل ملکات نفس

 مرگ ارادي نیز این نوع استکمال را شاهدیم.
 . مرگ سفید2. 5

دومین قسم از اقسام مرگ، مرگ سفید یا گرسنگی است؛ ازنظر مالصدرا گرسنگی، باطن 
نگی برد، گرسبارگی زیرکی را از بین میکند. شکمي دل را سفید میکند و چهرهرا منور می

، 30شود (کردن آن است که به باطنی نورانی منجر میسازي خون قلب و سفیدبه دلیل پاك
گیرد. او در ). مالصدرا در بیان چیستی مرگ سفید، از مؤیدات روایی هم کمک می224ص: 

شیطان در وجود «که فرمودند:  کندبه این روایت پیامبر (ص) استناد می مفاتیح الغیبکتاب 
ها جریان دارد. پس مجاري او را با گرسنگی تنگ کنید؛ فرزندان آدم همانند خون در بدن آن

ها جوانب و اطراف شکند و گذرگاه شیطان شهوت است و شهوتزیرا گرسنگی شهوت را می
 ).178، ص: 31» (انددل را گرفته

، 30گفت این نوع مرگ، کلید مکاشفه است (توان ي کارکرد و آثار گرسنگی میدرباره
، ص: 4، ج5سازد (کند و قلب را روشن می)؛ زیرا تحمل جوع، باطن را تابناك می224ص: 
هاي نفسانی و شهوانی ها و هوس)، همچنین موجب از بین رفتن بسیاري از خواهش145

معارف جاري از طریق، در نفس انسانی براي پذیرش حقایق و ) و ازاین159، ص: 21است (
شود؛ بنابراین گرسنگی ابري است که جز عالم ملکوت، آمادگی تصورناپذیري حاصل می

 ).474، ص: 31بارد (حکمت نمی
 طانی و ـعی، شیـکه بیان شد، انسان معجونی از قواي بهیمی، سبچنان : . تحلیل1. 2. 5
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  ادتبا انظر مالصدرگیرد. ازملکی است. اصول جمیع اخالقیات از همین چهار صفت نشئت می

بهیمیت در نفس حادث شده و شر و شهوت در آن غلبه دارد، سپس صفت سبعیت حادث 
ي مکر و شود که عداوت و مناقشه در آن غلبه دارد و پس از آن، صفت شیطنت، با غلبهمی

گیرد و بعد آید؛ زیرا بهیمیت و سبعیت را در راه کیاست خود به استعمار مینیرنگ پدید می
ي قواي ). راه رهایی از صفات رذیله93، ص: 9، ج23شود (این، صفات و آثار عقل ظاهر میاز 

 بهیمی، سبعی و شیطانی، تزکیه است.
ي شهوت، غضب و عقل دانسته است که مالصدرا مراد از تزکیه را زدودن رذایل سه قوه

که بیان ). چنان691-689، صص: 31امهات آن رذایل عبارت است از حرص، کبر و حسد (
ترین نوع تزکیه براي ي حیوانی نفس است. گرسنگی مهمشد، شهوت از صفات و آثار قوه

توان این نوع اند. میدلیل عرفا این نوع مرگ را تزکیه نامیدههمینزدودن شهوت است، به
ي دوم و سوم عقل عملی نزدیک دانست. انسان سالک پس از زدودن مرگ ارادي را به مرتبه

ي خویش ي سوم، نفس ناطقهي دوم از مراتب عقل عملی، در مرتبهسانی در مرتبهرذایل نف
، ص: 31کند (آراید و نورانی میي ایمانی میهاي علمی قدسی و معارف حقهرا با صورت

شدن درهاي حکمت به ترتیب گرسنگی زمینه را براي گشوده). بدین275، ص: 26؛ 523
کند و معتقد ي نفس تأکید میبر همراهی تفکر و تزکیهکند. مالصدرا روي انسان مهیا می

، صص: 9، ج23بخش نخواهد بود (است اگر تزکیه و تهذیب درکار نباشد، تفکر انسان نتیجه
 ).54-53، ص: 30؛ 87-88

هاي نفسانی است که در مراتب سلوك عرفانی تأکید بارگی از خواهشاساس، شکمبراین
نه، از نفس مراقبت شود؛ زیرا این عامل سبب تقویت قواي بسیاري شده است که در این زمی

شود و مرگ نفس ناطقه را به دنبال دارد، لذا میراندن این خواهش نفسانی سبب شهوانی می
شود و درواقع سبب رهایی عقل از بند بازشدن درهاي حکمت و معرفت به روي انسان می

ي حیات جودي و واردشدن به مرتبهي وشود و نوعی سعههاي حیوانی میشهوات و خواسته
ي عقل عقالنی را به دنبال دارد؛ زیرا اشتغال نفس به شهوت و غضب، او را از اشتغال به قوه

گذارد، نوعی تحول در نفس ایجاد ترتیب که آثار این قوا، در ذات نفس اثر میدارد، بدینبازمی
کند و مانع ي انسانیت دور میشود و نفس را از مرتبهکند و سبب حرکت نزولی آن میمی

 شود. دریافت حقایق عقلی می
ي نفس خویش بپردازد و درونش دلیل در حکمت متعالیه فرد ابتدا باید به تزکیههمینبه

گونه که طهارت نفس موجب سنخیت روح با انوار معارف را از هواهاي نفسانی پاك کند. همان
شود، تبعیت از هواهاي نفسانی موجب می الهی و حضور حقایق قدسی ماوراي طبیعی نفس

شوند، گونه که نور و ظلمت جمع نمیشود انسان از معارف الهی محروم شود؛ چون همانمی
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)؛ 40، ص: 35؛ 269-268و  292-290، صص: 4، ج28شوند (علم و شهوت نیز جمع نمی

ارتکاب رذایل  دلیل مالصدرا معتقد است بیشتر مردم به دلیل انجام اعمال زشت وهمینبه
 ).394، ص: 7، ج28اند (اخالقی، از اکتساب معارف عقلی و صید حقایق عقلی محروم شده

در این دیدگاه، تزکیه شرط رسیدن به کمال عقالنی است. مالصدرا دوري از شهوت و 
ي عاقله را یکی از شروط مهم دریافت نور معرفت و غضب و پایبندي آن دو به ادراکات قوه

ي عقل فعال که باالترین خدا و درك و فهم حقایق جهان ملکوت و رسیدن به مرتبهایمان به 
، ص: 7، ج23؛ 250، ص: 24؛ 299، ص: 4، ج28حد فعلیت مقام انسانی است، دانسته است (

ي )؛ دلیل این امر آن است که با ظهور صورت حیوانی در نفس انسان، قوه480، ص: 26؛ 24
شود شأنیت درك حقایق علمی را از شود و موجب میاطل میصورت انسانی و ملکی در او ب

 ).190 -189، صص: 6و ج 191، ص: 4و ج 393، ص: 1، ج28دست بدهد (
ي کمال عقل نظري گفتنی است در این نظریه، مالصدرا کمال عقل عملی را مقدمه

اکتساب داند. کمال عقل عملی سبب تسلط نفس بر قواي حیوانی است، لذا زمینه را براي می
ي نظري، اتصال کند. در این نگرش، غایت کمال انسان در قوهکماالت عقل نظري آماده می
 فی اهللا.ي عملی حصول ملکات اخالقی و در مراتب باالتر، فنايبه عقل فعال است و غایت قوه

شدن از اش معتقد است نفس براي خارجاما این نظر ابتدایی صدراست، او در نظر نهایی 
ي نفس انسانی و مقام عقالنیت و توحید، به کسب ي نفس حیوانی، دستیابی به مرتبهمرتبه

کماالت علمی و عملی توأمان نیازمند است و عقل عملی و عقل نظري مکمل یکدیگرند و 
شوند و غایت هر دو فناي فی اهللا است این دو در مراتب استکمالی خود با یکدیگر متحد می

 ).46، ص: 17(
 سبز . مرگ3. 5

هاي زیبا به زده است، پس وقتی از لباسقسم سوم، مرگ سبز یعنی پوشیدن لباس پینه
همین قانع شد، به مرگ سبز مرده است. کارکرد این نوع مرگ این است که موجب سبزشدن 

شود و روي او با شادابی زیبایی ذاتی که به آن حیات پیدا زندگی و گسترش آن با قناعت می
شود؛ زیرا پوشش فاخر سبب غفلت و فخر نیاز میشود و از تجمل عارضی بیکرده، شاداب می

پوشی نوعی قناعت است و قناعت خرسندي به همراه دارد؛ شود. سادهفروشی می
 پوشی است تا زندگی به آن سبز شود و با قناعت دیگر، مرگ سبز زهدورزي و سادهعبارتبه

 اند.ن مرگ را خلع نامیده). عرفا ای145، ص: 4، ج5امکان پیدا کند (
ي شهوت، غضب و علم که گذشت، حالت افراط و تفریط سه قوهچنان: . تحلیل1. 3. 5

هاي اخالقی است؛ مثالً حرص، طمع، بخل و آرزوهاي طوالنی، ازجمله ملکات منشأ رذیلت
 ي است که بر شهوت و حسد مبتنی است و عجب، کبر و خشم، ازجمله ملکات رذیله ايرذیله
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 ).91-90، صص: 9، ج23مبتنی بر غضب است (

اند که عالج آن، با ضد آن، یعنی ذلت ترین رذیلت اخالقی نفس نامیدهتکبر را خطرناك
اعت، گامی پوشی و قنهاي فاخر و سادهو خواري نفس میسر است. پرهیز از پوشیدن لباس

در مسیر زدودن تکبر است. تکبر همچون سدي بزرگ است که قواي ادراکی فرد را تحت 
بینی فرد متکبر هایی که با خودبزرگدهد؛ به این صورت که معرفتسیطره خود قرار می

 ).74، ص: 33کنند (ي ورود به ذهن و روح او را پیدا نمیمعارض است، اجازه
). قرآن 57، ص: 29راض نفسانی و از مهلکات جهنم است (ازنظر مالصدرا غرور از ام

برد؛ یعنی کسی که دستخوش زده را براي چنین افرادي به کار میاصطالح مختال یعنی خیال
دهد و بر مبناي تفکرات خیاالت شده و خیالش او را در نظرش شخصی بسیار بزرگ جلوه می

 برد.است و از عقل فرمان نمی صدرایی، کسی است که خیالش تابع قواي شهوي و غضبی
کند. مالصدرا هاي نفسانی است که فرد را از دیدن حقایق محروم میتکبر و غرور از حجاب

داند (همان، صص: علم علماي ظاهري را که همراه با عجب و غرور است، حجاب نفس می
چنان آن شودداند که سبب می) و کبر و نخوت را از قواي شهوانی و غضبی ناشی می60-61
ي صحیحی در آن باقی نماند و چراغ عقل رو به ي دل سیاه شود که جاي هیچ اندیشهصفحه

). ازنظر مالصدرا تکبر با آثاري چون لجاجت و عناد و 61-60خاموشی گراید (همان، صص: 
 توجهی و علو شأن و کثرت افتخار همراه است.بی

تدال است؛ چون تکبر از صفات راه رفع این حجاب، خودشناسی و بازگشت به مرز اع
شدن نفس از مرز اعتدال است، لذا راه گریز از آن، همانند اي است که منشأ آن، خارجرذیله

رو فرد براي رهایی از آن باید به مرز اعتدال هاي اخالقی، تزکیه است. ازاینسایر رذیلت
ر صفت مقابل آن، یعنی ي غضب است، با تکرابازگردد؛ یعنی تکبر را که محصول افراط در قوه

پوشی نیز نوعی ي تواضع را جایگزین آن کند. سادهتواضع و فروتنی، از نفس زائل کند و ملکه
ي انسانیت است، صورت نفس با حفظ تعادل قوا که شرط ورود به مرتبهتواضع است. دراین

 شود. ي دریافت معارف الهی میآماده
اي راسخ درآید، فرد را از صورت ملکهس بهمالصدرا معتقد است اگر این صفات در نف

که ممکن است بازگشتش به آن امري محال شود طوريکند، بهفطرت اصلی خود دور می
ها قدرت درك حقایق و امکان راهیابی ي انسان)؛ زیرا فطرت اولیه که در همه107، ص: 29(

)؛ دلیل آن این است که 386، ص: 26رود (به معارف الهی را دارد، با این موانع از بین می
) و منظور 89-88، صص: 29کند (اعمال زشت استعدادهاي فطري انسان را باطل و مسخ می

از مسخ باطن، همان مسخ حیوانیت است؛ یعنی انسان در اثر صفات زشت، باطنش متحول 
 ند ـ). بنابراین تکبر نیز همان89گردد (همان، ص یـسمت طبیعت جمادي بازمشود و بهمی
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 دهد.ي انسانی تنزل داده و او را در مسیر شقاوت قرار میر رذایل اخالقی، فرد را از مرتبهسای

عقل عملی مقایسه کرد؛ چون با قناعت ي دوم شود مرگ سبز را با مرتبهاساس میین ابر
ي سوم عقل توان نفس را از این رذیلت نفسانی تزکیه داد تا فرد براي مرتبهپوشی میو ساده

 عنی تجلیه مهیا شود.عملی، ی
 . مرگ سیاه4. 5

کشیدن رنج و مالمت مردم است درنهایت، آخرین قسم مرگ، مرگ سیاه یعنی به دوش
اند این است ). علت اینکه آن را مرگ سیاه نامیده484-482و  364 -363، صص: 2، ج11(

، 4، ج5و غم با ظلمت و تاریکی مناسبت دارد ( شودکه در اثر این مرگ، نفس غمگین می
الیخافون «تعالی را دوست دارد، ). آثار این نوع مرگ این است که چون آدمی حق145ص: 

بیند و در نفس خود حرجی از اذیت مردم نمیاي، ). در چنین مرتبه54(مائده: » لومه الئم
ها را نیز از محبوب برد؛ زیرا آنز میآید، بلکه از آن لذت نیتنها نفس وي به درد نمینه

بیند. پس چنین شخصی به مرگ سیاه مرده است و این نوع مرگ، همان مقام فناي فی می
معنا که افعال را در فعل محبوب، فانی  بیند، به اینتعالی میاهللا است؛ زیرا آزار را از حق

تعالی در این هنگام، به وجود حقبیند، بیند، همچنین خود و دیگران را فانی در محبوب میمی
 ).484-482و  364 -363، صص: 2، ج11یابد (حیات می

ي چهارم از مراتب عقل عملی شود با مرتبهاین نوع مرگ را نیز می: . تحلیل1. 4. 5
گذارد و ي فناست که انسان خود را کنار میي عقل عملی، مرتبهتطبیق داد. چهارمین مرتبه

دلیل عرفا این نوع همین). به277، ص: 26بیند (خداوند و راجع به او می چیز را صادر ازهمه
رفتن رذایل نفسانی و ي قبل، با ازبینگانهرسد در مراتب سهاند. به نظر میمرگ را فنا نامیده

رود و در آخرین مرتبه از مراتب تدریج انانیت نفس از بین میشدن به کماالت، بهآراسته
 شود. حق تعالی فانی میتکامل، نفس، در 

ي مرگ ارادي عرفا، به مراتب سلوك عقل عملی نزدیک که گذشت، اقسام چهارگانهچنان
ترتیب، شود. بدیناست و در هر نوع از انواع مرگ ارادي، رذیلتی نفسانی از انسان زایل می

 د. کنکمال را آغاز میگردد و حرکتی روبهنفس از تحول وجودي در مسیر شقاوت برمی
ي واحدي ندارد. طبق این بر مبناي حرکت جوهري و کثرت نوعی، نفس انسانی مرتبه

پذیرد و به حرکت خود در مسیر سعادت یا دیدگاه، نفس از فضایل یا رذایل اخالقی تأثیر می
رو فرد این توانایی را دارد که با دوري از رذایل اخالقی، حرکت دهد؛ ازاینشقاوت ادامه می

طوري که در پایان سلوك ودي را در پیش گیرد و در مسیر کمال پیش رود؛ بهاشتدادي صع
ي فناي فی اهللا برسد؛ یعنی نفسی عملی، به فضایل اخالقی آراسته شود و درنهایت، به مرتبه

که تحت انقیاد قوانین الهی و شریعت حقه باشد و از ملکات رذیله دوري گزیند و فضایل 
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ي اخیر، درهاي حکمت به رویش گشوده شود و در جان حلهاخالقی را کسب کند و در مر

دیگر نفس با عبارتیابد؛ بهسالکش عجین شود، براي رسیدن به مقام فناي الهی آمادگی می
یابد که آمادگی اتحاد با مبادي اي از کمال وجودي دست میطی مراتب عقل عملی، به مرتبه

ي ارتقاي نفس فی، طی مراتب عقل عملی، الزمهکند؛ بنابراین در تحلیل فلسعقلی را پیدا می
شدن اخالق الهی است که در ي نفس حیوانی و رهایی از اخالق حیوانی و نهادینهاز مرتبه

 شود.انواع مرگ ارادي نیز فرد به این هدف نایل می
 

 گیري. نتیجه6
ترك ي مشو هسته دهد. مالصدرا در آثار مختلف، تعریف مشترکی از مرگ ارائه می1
ي اقسام مرگ، به این انقطاع ي تعاریف او از مرگ، انقطاع و جدایی نفس است و در همههمه

 توجه کرده است، اعم از اینکه ارادي یا غیرارادي باشد؛
کارگیري حواس ظاهري کشیدن نفس از به. مرگ ارادي ازنظر مالصدرا به معناي دست2

حسی، خیالی و عقالنی دارد و متناظر با این ي ادراکی است. او معتقد است انسان سه مرتبه
مدد سه مرتبه، سه عالم ماده، خیال و عقل وجود دارد. در نظر مالصدرا ادراك امور اخروي به

گیرد؛ بنابراین الزم است انسان در مسیر حواس باطنی، خصوصاً ادراك خیالی صورت می
که بر مبناي ل شود و ازآنجاییي تجرد برزخی نایتکاملی خود در مراتب ادراکی، به مرحله

شود و با این صور اتحاد عاقل و معقول، انسان با صور ادراکی خود در مراتب مختلف متحد می
آید. تحوالت ي ادراکی، تحولی جوهري در نفس پدید مییابد، در هر مرحلهاستکمال می

ها، شود، ازجمله این صورتهاي متفاوتی در نفس میجوهري سبب پیدایش صورت
شود و همین هاي اخروي است که برحسب هیئات و ملکات نفسانی بر نفس افاضه میصورت

هایی که به شود. تعالی نفس انسانامر موجب تشکیل انواع متعدد انسانی در آخرت می
هاي ادراك حسی و ي خیالشان از مزاحمتشود قوهاند، سبب میي مرگ ارادي رسیدهمرتبه

نگ با عقل آزاد از احکام دنیا رها شود و به صورتگري حقایق عقالنی قواي جسمانی و هماه
 برگرفته از عوالم ملکوت و غیب بپردازد.

. مالصدرا و شارحانش با تأثیرپذیري از عرفا، مرگ ارادي را به چهار قسم مرگ سرخ، 3
 به اینکه مراتب عقل عملی واند. باتوجهمرگ سفید، مرگ سبز و مرگ سیاه تقسیم کرده

شود این دو را با یکدیگر مقایسه اقسام مرگ ارادي، هر دو نوعی سلوك نفس است، لذا می
رو، در این جستار به تطبیق این دو پرداختیم و سعی کردیم بر نگرش وجودي کرد؛ ازاین

هاي مرگ ارادي، تحلیل مالصدرا، کثرت نوعی انسان، و عقل عملی تأکید کنیم و از گونه
 فلسفی ارائه کنیم.
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ل ي دوم و سوم عقهشود قسم اول و دوم و سوم مرگ ارادي را با مرتبترتیب، میبدین

ملی تطبیق داد. نوع اول مرگ ارادي، جهاد با نفس، قسم دوم، گرسنگی و قسم سوم آن، ع
ي این مراحل، نوعی تزکیه و تهذیب نفس براي دار است. همهپوشیدن لباس مندرس و وصله

ي واحدي ی است. براساس مبانی فلسفی مالصدرا، نفس انسانی مرتبههاي اخالقزدودن رذیلت
پذیرد و به حرکت خود در ندارد. طبق این دیدگاه، نفس از فضایل یا رذایل اخالقی تأثیر می

 دهد.مسیر سعادت یا شقاوت ادامه می
ترتیب نفس در مسیر تکامل خود ممکن است سیري صعودي یا نزولی را در پیش بدین

در صورت کسب فضایل اخالقی، به نفسی ملکوتی مبدل شود و با کسب رذایل اخالقی، گیرد؛ 
ي بازگشت نفس فراهم به نفسی شیطانی تبدیل شود. درواقع در انواع مرگ ارادي، زمینه

شود؛ یعنی نفس انسانی که با رذایل اخالقی از مرز اعتدال خارج شده بود، با جهاد اکبر و می
کردن صفات پسندیده، مسیر کمال را در زدودن صفات رذیله و جایگزینتزکیه و تهذیب و با 

صورت، نفسی که مقهور قواي حیوانی و شیطانی بود، حالت استعالیی گیرد و دراینپیش می
 گیرد.یابد و تحت انقیاد فهم عقل نظري قرار میخود نسبت به این قوا را بازمی

ترتیب عقل عملی با نظري است؛ بدیندیگر تزکیه شرط رسیدن به کمال عقل ازطرف 
مهار نیروهاي شهوي و غضبی و بهیمی، نفس ناطقه را براي دریافت حقایق ملکوتی و 

شود کند. با طی این مراتب، نفس به اخالق الهی متخلق میمی هاي علمی قدسی آمادهصورت
 یابد.اهللا دست مییفي فنايي چهارم عقل عملی، به مرتبهو درنوع چهارم مرگ ارادي و مرتبه

 

 هایادداشت
، علت پندارندي پزشکان و طبیعیان میکه همهچنان«گوید: . مالصدرا در توضیح مرگ طبیعی می1

مرگ، تباهی بدن و فساد مزاج نیست، بلکه حقیقت این است که نفس به دلیل تکامل وجودي و 
شود. براساس حرکت ي آخرت رهسپار میتدریج از بدن جدا شده و به نشئهاستقالل در وجود، به

گذارد و در مراتب هستی، اشتداد وجودي سر می جوهري، نفس مراتب و اطوار وجودي را پشت
شود و شود، بدن و قواي آن ضعیف مییابد. پس هرگاه نفس قوي شد، توجهش به بدن کم میمی

کند، تا آنکه نفس به غایت کمال وجودي خود برسد؛ در این زمان، تعلقش نقص و پژمردگی پیدا می
شود. شود. در این هنگام، مرگ بر بدن عارض میکلی قطع میاش بر آن، بهاز بدن و تدبیر و افاضه

 ).259، ص: 25؛ 52-50، صص: 9، ج23» (این همان مرگ طبیعی است
افتد، هاي گوناگون اتفاق می. ازنظر مالصدرا در مرگ اخترامی که در اثر سوانح و تصادف یا بیماري2

رود. این نوع مرگ به دلیل ي استکمال نفس از بین میشود و زمینهارتباط نفس با بدن قطع می
شود و نفس دیگر اي منهدم میعلتش آن است که بدن به دلیل حادثه فعلیت نفس نیست، بلکه

 ).354، 55، 52، صص: 9، ج23شود بدن را ترك کند (تواند در آن استقرار یابد، لذا مجبور مینمی
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