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چكيده

مرگ از مسائل مشترک همهی انسانها است .بررسی تطبیقی این مسأله از دیدگاه آگوستین
(344-453م ).از بزرگان الهیات مسیحی در غرب و ملاصدرا (1431-1551م ).از متفکران فلسفه-
ی اسلامی در شرق ،گامی مؤثر در راستای فهم ما از مرگاندیشی است .آگوستین با توجه به
آموزههای مسیحی ،بهویژه تعالیم پولس ،مرگ را بر مبنای گناه نخستین و دیگر گناهان ،تبیین
کرده حتی گناه را علت مرگ میداند .در نگاه او آفرینش انسان بهگونهای بود که اگر گناه
نمیکرد از زندگی جاودان برخوردار میشد؛ اما ملاصدرا تأثیر گناه نخستین را نمیپذیرد ،هرچند
با آگوستین همعقیده است که گناهان ارادی انسان میتواند باعث مرگ نفس شود .علاوه بر این
ملاصدرا با توجه به نظریه حرکت جوهری ،مرگ طبیعی را نیز مرحلهای از کمال وجودی انسان
میداند؛ و اما این دو ،بهرغم اختلافات ،بر ویژگیهای مشترک مرگ طبیعی تأکیددارند .همچنین
بر مرگ ارادی به معنی تزکیهی نفس و ریشهکن کردن هواهای نفسانی.
واژگان کليدی :مرگ ،مرگاندیشی ،گناه ،گناه نخستین ،آگوستین ،ملاصدرا.
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مقدمه

مرگ یکی از بزرگترین پدیدههای وجودی حیات بشر است که در طول تاریخ همواره
موردتوجه اندیشممندان بوده اسمت .اهمیت و شناخت این مسأله به حدی است که امروزه
محققان ،رشممتهای با عنوان مرگشممناسممی یا تاناتولو ی ( )Tanatologyایجاد کردهاند.
البته ،بدیهی و مسمملم اسممت که این امر ،برای تمام موجودات عالم هسممتی مقدر شممده و
انسممان نیز از این قاعدهی کلی مسممتانا نیسممت« ،ولی از میان مخلوقات بسممیاری که در این
کرهی خاک میمیرند ،تنها انسانها هستند که نزد آنها مرگ یک مسأله است .آنها در
تولمد ،بیماری ،جوانی ،بلو ،،سمممالخوردگی و مرگ ،با حیوانات سمممهیماند .ولی از میان
هممهی جمانوران ،تنهما آنها میدانند که خواهند مرد؛ تنها آنها قادرند پایان کار خویش
را انتظمار کشمممنمد و از این نکته آگاهاند که بالأخره زمانش فرا خواهد رسمممید و تدابیر و
دورانمدیشمممیهای خاصمممی – در قالب فرد یا گروه -به خرج میدهند تا خود را در برابر
خطر نممابودی حف کننممد( »...الیمماس )44-21 :1481 ،بنممابراین ،نممه خود مرگ ،بلکممه
آگاهی از مرگ اسمت که برای آدمیان مسمأله ساز است .نباید فریب بخوریم :مگسی که
میان انگشمممتان کسمممی گیر افتاده به شمممیوهای همان اندازه غیرارادی برای خلاص شمممدن
دسممتوپا میزند که انسمممانی در چنگال یک قاتل ،گویی با خطری که در دام آن افتاده،
آشمناسمت؛ اما حرکات تدافعی مگس ،وقتی خطری مرگبار متوجه اوسممت ،چیزی نیست
جز موهبت غریزی غیر اکتسابی گونهی او .میمونِ مادر پیش از آنکه بچهی مردهی خود
را در گوشممهای بیندازد و از دسممتش بدهد تا مدتی او را در آغوش میگیرد .او چیزی از
مرگ نمیدانمد ،نمه از مرگ بچمهاش و نمه از مرگ خودش .آدمیمان اما از مرگ خویش
آگاهاند ،ازاینروسمت که مرگ برایشان به یک مسأله بدل میشود ((الیاس.)41 :1481 ،
همین آگاهی از مرگ اسممت که انسممان را به مرگاندیشممی میکشمماند .با این تفاوت که
مرگآگاهی همگانی و ویژگی نوع انسان است ولی مرگاندیشی در تمام آدمیان وجود
ندارد .نقطهی شممروع مشممکل انسممان با آگاهی از مرگ و اندیشممه به آن آغاز میشممود.
اینجماسمممت کمه بما توجمه بمه نگرش افراد بمه مرگ عمدهای آن را انکار میکنند ،عدهای
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میسممتایند و عدهای آن را واقعبینانه میپذیرند .آنچه مسمملم اسممت ،تأمل در این پدیدهی
منحصمممربمهفرد کمه مطمننا به سمممرا ،هر یک از ما خواهد آمد ،هم عبرتآموز و معرفت
بخش است و هم گونهای گرامیداشت زندگی و ارج گذاردن به هستی محدود آدمی .با
توجه به اهمیت فوقالعادهی این موضموع ،به بررسی آن از دیدگاه آگوستین و ملاصدرا،
بهعنوان دو متفکر تأثیرگذار ،پرداخته میشود؛ اما نخست به مبانی مشترک هر دو دیدگاه
اشاره میشود.
 .9مبانی هستی شناختی
 .9-9خداشناسی (خدامحوری)

بحث خدا جایگاه ویژهای نزد هر دو اندیشممند دارد ،بهگونهای که موضوعات دیگر ،در
نسمبت با موضوع خدا اهمیت و معنا مییابند .یکی بسیار دقیق از راه فلسفه ،شرع و عرفان
به کنجکاوی بشمممر در مورد خدا پاسمممخ میدهد و دیگری هم خدا را بسمممیار نامحدود و
غیرقابل تعریف عنوان میکند و هم او را آنقدر نزدیک میبیند که چون روح تجلییافته
در صورت انسان است .مطلب اخیر و مسنلهی تالیث از موارد اختلاف دیدگاه ملاصدرا و
آگوستین درباره خدا است .باوجود تلاشی که آگوستین در نوشتههای مختلف خود برای
معقول سماختن تالیث انجام میدهد ،اما در آثار او نیز مانند تمام آثار کلامی مسیحی ،این
موضمموع نهایتا بهعنوان س مرب باقی مانده و تعببدی تلقی میش مود (آگوسممتین-342 :1414 ،
 344و  .)381-384درهرحال ،این مهم است که علیرغم تفاوت چشمگیر در خداشناسیِ
ملماصمممدرا و آگوسمممتین ،هر دو به خدای یگانه که حدوحصمممر ندارد ،معتقدند و مبنای
سعادت بشری را در تقرب و حرکت به سمت او میدانند.
 .2-9جهانشناسی و انسانشناسی

آگوسمتین فیلسموفی افلاطونی با جهانشناسیای دوگانه ،بخشی روحانی و اصیل و بخشی
مادی و غیر اصیل است .به همین ترتیب ،او در انسانشناسیاش نیز دوگانه گراست :انسان
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موجودی اسمت که بخشمی از آن ،روح ،غیرمادی و مهاجر و بخشی دیگر مادی و مأوا یا
قالب روح اسمت .در نگاه افلاطونیِ آگوسمتین ،انسان جوهری عقلانی تعریف میشود که
برای حکومت بر بدن تعبیهشممده اسممت ،یا نفسممی عقلانی که بدنی فانی را به کار میگیرد
(آگموسمممتمیمن ،54.:1414 ،آگموسمممتمین)211 :1485 ،؛ اممما آگوسمممتین علیرغم نظر
دوگانهانگارانهی خاص افلاطونیاش در مورد انسمان ،بر وحدت اساسی و جوهری انسان،
نیز تأکید دارد .انسممان هرچند مرکبب از روح و جسممم اسممت ،اگر هر یک از این اجزا را
نداشته باشد ،انسان نخواهد بود ،بااینکه درنهایت انسان را با جز واحدِ مسلط ،یعنی نفس
یکی میداند (آگوسممتین .)211 :1485 ،حاصممل کلام او این اسممت که نفسممی را میتوان
نفس نمامید که بدنی را به کار گیرد و بدنی را میتوان بدن دانسمممت که در خدمت نفس
باشمد .ازاینرو ،ارتباط نفس و بدن از دیدگاه آگوسمتین بهصورت مبهم باقی مانده و وی
تبیین دقیقی از نحوهی ارتباط این دو ارائه نمیدهد .طبق آنچه گفته شمد ،روشن است که
باید مرگاندیشممی آگوسممتین را در ایل این پارادایم در نظر گرفت .مرگ درواقع ،قالب
تهی کردن ،قالب شکستن ،پرواز روح از قفس تن و اموری نظیر اینهاست.
اما ملاصممدرا به سممنت نوافلاطونی نزدیک اسممت و ضمممن آن جهانی یکرارچه و البته
سمملسمملهمراتبی را به تصممویر میکشممد .جهانی که بخش مهم آن تحت قانون منسممجم و
گریزنمماپممذیر حرکممت جوهری هرلحظممه در حممال شممممدن و دگرگونی اسممممت .نمماگزیر
انسممانشممناسممی او نیز موجودی یکرارچه را به تصممویر میکشممد که سممفری مطابق حرکت
جوهری از مماده آغماز میکنمد و او نیز بمهتبع جهان طبیعت هر آن در حال صمممیرورت و
تحول اسمممت و البته این تحول بیوقفه در سمممیر خود محصمممولی چون نفس و روح را در
بردارد .در این انسمانشناسی میان نفس و بدن تفاوت جوهری وجود ندارد .تعامل نفس و
بمدن تعاملی جوهری و درهمتنیده اسمممت .لذا نمیتوان گفت که نفس در حد اات خود
جوهری است ،مجرد از ماده و از عالم قدس نزول و هبوط کرده تا به بدن تعلق گیرد و به
تدبیر و تصممرف در بدن برردازد ،بلکه جسممم بر نفس تقدم زمانی دارد و این جوهر مجرد
از بستر ماده برخاسته و بعد از یک حرکت استکمالی و گذراندن مراتب مادی به مرتبهای
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مجرد و غیرمادی رسممیده اسممت .به تعبیر کاملتر ،ملاصمممدرا بر پایه «حرکت جوهری» و
«تشکیک در وجود» معتقد است که نفس در ابتدای پیدایش خود جوهری جسمانی است
اما در خلال حرکت جوهری پیوسمته سیر تکامل خود را ادامه میدهد و با حف «وحدت
شممخصممی» خود ،درنهایت به مرتبه تجرد راه مییابد .روح موجود خاصممی اسممت که در
پیدایش نیازمند زمینهی مادی اسمت اما در بقا مسمتقل از ماده است؛ بنابراین ،نفس ازنظر
مقامات ،نشآت و درجاتی که ممکن است در طول سالها بدان نائل گردد ،چنان مراحلی
را از سمر میگذراند .لذا نفس که نخست بهصورت جسم ظاهر میشود ،از طریق حرکت
جوهری به نفس نباتی ،نفس حیوانی و سمممرانجام به نفس ناطقه انسمممانی تبدیل میشمممود؛
بنابراین ،ملاصممدرا برخلاف آگوسممتین نشممان میدهد که بین نفس و بدن ،پیوندی ااتی و
طبیعی برقرار اسممت ،نه یک پیوند عرضممی و مصمممنوعی .مرگ در این دیدگاه ،برخلاف
اندیشمممهی آگوسمممتینی ،نه قالب تهی کردن یا آزادی روح از قفس تن ،بلکه طی یکی از
مراحل تکامل و تحول جوهری خود اسممت .سممرری کردن یکی از مراحل کمالی کجا و
گریختن نفس از قفس کجا!
در باب مسمنلهی نفس و بدن ،آگوستین و ملاصدرا نقاط اشتراکی نیز دارند ازجمله:
هر دو نفس را حممادم میداننممد نممه قممدیم و ازلی .هر دو حقیقممت وجود آدمی را نفس
میداننمد و بمدن را ابزاری برای آن .هر دو قائل به سممماحت دوگانهی تجردی و مادی در
انسمان هستند .هر دو قائل به بقای روحانی نفس هستند .هر دو معتقدند که نفس حتی پس
از مرگ هم از بدن بینیاز نمیشود.
 .2چيستی و اقسام مرگ

حقیقت مرگ چیست؟ مرگ به چه چیزی نسبت داده میشود؟ بدن یا نفس؟ اگر به بدن
نسممبت داده میشممود ،آیا به معنای حذف فعالیت بدن اسممت یا نابودی آن؟ و اگر به نفس
نسمبت داده میشمود ،آیا به معنای نیسمتی و نابودی نفس است یا به معنای رحلت و کو
آن از یک نشممنه به نشممنهی دیگر؟ آیا انسممان میتواند خودش زمانِ این کو را انتخاب
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کند؟ آیا مرگ از ویژگیهای انسممان اسممت یا موجودات دیگر نیز میمیرند؟ چه ارتباطی
بین مرگ و خواب وجود دارد؟ چراکمه خواب نیز رحلمت از نشمممنهای به نشمممنهی دیگر
است ،هرچند که این رحلت موقت باشد.
هر دو فیلسوف ،با توجه به اقسامی که برای مرگ قائل هستند ،به تعریف ،تبیین و تحلیل
این مقوله پرداخته و سؤالات مطرحشده در این باب را پاسخ دادهاند.
 .9-2مرگ جسم ،مرگ نفس و مرگ ابدی

در یممک نگمماه کلی ،آگوسمممتین بمما توجممه بممه اینکممه مرگ بممه چممه چیزی تعلق بگیرد،
تقسیمبندی سهگانهای از آن ارائه میدهد که عبارت است از :مرگ جسم ،مرگ نفس و
مرگ ابدی .این نوع تقسممیمبندی ،در آثار ملاصممدرا نیز ،با تفاوتهایی قابلملاحظه ،دیده
میشود.
 .9-9-2مرگ طبيعی یا مرگ جسم

هر دو اندیشممند گاهی مرگ را به بدن نسمبت میدهند و معتقدند که در این قسم مرگ،
نفس از بمدن جمدا میشمممود ،با این تفاوت که با توجه به پیشفرضهای متفاوت آن دو،
تبیین و تحلیل آنها از چگونگی این جدایی ،متفاوت اسمت .تبیین آگوسممتین از این قسم
مرگ بر دو امر استوار است :اول ،سنت افلاطونی؛ که بر اساس آن حقیقت انسان را نفسی
میداند که به بدن تعلق گرفته اسممت .مرگ نیز فراق بین نفس و بدن اسممت؛ بنابراین ،در
جایی که این ثنویت وجود نداشمته باشممد ،چنین مرگی سممالبه به انتفای موضمموع اسممت .از
دیدگاه وی ،در این جدایی جوهر نفس که همانا اات و حقیقت انسمان اسمت ،باقی است
و اجزای بدن فاسمممد و پراکنده میشمممود .ولی در روز قیامت این اجزای پراکنده به طرز
معجزه آسمممایی توسمممط قمدرت مطلق خمداونمد ،جمع شمممده و نفس و بدن دوباره به هم
میرسمممنمد ،البته بدنی که جاودانی و ابدی شمممده اسمممت ( ;Augustine,1995: 629

 .)Vessy, 2012: 362دوم ،کتاب مقدس و بخصمموص نامههای پولس رسممول؛ این امر
نشمممان میدهمد که وی در بیان چیسمممتی و چرایی این قسمممم مرگ به بیان افلاطون اکتفا
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ننموده ،به همین سمبب این قسمم مرگ را مجازات عادلانهی گناهِ نخسمتین دانسته و معتقد
اسمت اگر نخسمتین انسمانها گناه نمیکردند ،چنین مرگی وجود نمیداشممت (آگوستین،
 .)454 :1412به همین سبب آن را طبیعی و لازمهی قانون طبیعت نمیداند .تبیین آگوستین
از این قسمم مرگ ،تبیینی اخلاقی و کلامی است؛ اما ملاصدرا پایه نظریه حرکت جوهری،
جسمممانیه الحدوم و روحانیه البقا بودن نفس و ابزار انگاری بدن ،تبیینی مابعدالطبیعی از
آن ارائه میدهد .طبق این تحلیل ،مرگ طبیعی عبارت اسمممت از انزجار تدریجی نفس از
بمدن و اعراض آرامآرام از عمالم حس و اقبمال بمه عمالم ملکوت تما جایی که نفس براثر
تحول جوهری با رسممیدن به غایت حقیقی و کمال ویژهی خود از عالم ماده و بدن بینیاز
شمده ،در چنین حالتی بهطورکلی تصمرف در بدن را رها میکند و به دنبال استقلال نفس،
مرگ طبیعی تحقق مییابد (شمیرازی 1482 ،الف ،ج444-442: 1؛ شیرازی-54 :1441 ،
)51؛ بنابراین ،ملاصدرا برخلاف آگوستین که به ثنویت نفس و بدن معتقد است ،انسان را
عبارت از حقیقت واحدی میداند که بدنش مرتبهی نازلهی او اسمت (شیرازی1482 ،ب:
 81و 214-215؛ شمممیرازی524 :1441 ،؛ شمممیرازی1444،الف ،ج254 :2؛ شمممیرازی،
1444الف ،ج55 :4؛ شمممیرازی 1482 ،الف ،ج445-442 :1؛ شمممیرازی 1482 ،الف ،ج:8
55 -54؛ شممیرازی354-353 :1453 ،؛ شممیرازی1444 ،ب ،ج .)145 :2ازاینرو ،ملاصممدرا
برخلاف آگوسمتین این قسمم مرگ را مرحلهای از تکامل و ضروری عالم ماده و درنتیجه
کاملا طبیعی دانسته و علت آن را ،به فعلیت و تکامل رسیدن نفس معرفی میکند ،نه گناه
نخسمتین .تفاوت دیگر این دو دیدگاه این است که ازنظر آگوستین آدمی تنها یکبار در
دنیا میمیرد و آن هنگامی اسممت که نفس از بدن مادی و محسمموس جدا میشممود ،اما از
منظر ملاصمممدرا و بر مبنای حرکت تدریجی نفس از قوه به فعلیت ،آدمی لحظهبهلحظه در
سممیر تکاملی خویش مرگ را تجربه میکند .در مورد بدن نیز ملاصممدرا برخلاف دیدگاه
آگوستین معتقد است این بدن مادی نابود میشود و بر اساس تجسم اعمال ،بدنی متناسب
با اعمال انسان در آنجا ساخته میشود.
علیرغم اختلمافنظری کمه هر دو انمدیشممممنمد بما توجه به مبانی متفاوت ،در تبیین
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نحوه ی وقوع این قسم مرگ با یکدیگر دارند ،ولی هر دو آن را امری وجودی میدانند؛
چراکمه ازنظر آنها مرگ انتقال از عالمی به عالم دیگر و از منزلی به منزل دیگر اسمممت.
نفس این انتقمال ،یمک امر وجودی اسمممت و دو طرفِ انتقال –دنیا و آخرت -نیز اموری
وجودی هسمممتند؛ بنابراین ،بهواسمممطه مرگ ،آدمی در هیچیک از موقعیتهایش یعنی در
هنگام مرگ و پس از مرگ ،در عدم قرار نمیگیرد ،بلکه نحوه هسمممتی و حیات او ترییر
میپممذیرد و نممه بیشمممتر .علمماوه بر این ،هیچکممدام تبیینی طبی و فیزیولو یکی از آن ارائممه
نمیدهند.
 .2-9-2مرگ نفس

برای آنکه مرگ نفس ازنظر آگوسمتین و ملاصمدرا روشن شود ،باید معنای حیات نفس
را از دیدگاه آنها واکاوی نمود .غور و تأمل در آثار هر دو اندیشمممند بیانگر این اسمممت
کمه نفس دو جنبمه دارد :جنبهی رو به خدا و جنبهی رو به عالم دنیا .حیات نیز دو ویژگی
دارد :ادراک و اراده .اگر متعلق ادراک و ارادهی نفس ،خداوند باشممد ،خدا در آن نفس
حضممور دارد و آن نفس در خدا حیات دارد .علم و حکمت او خدایی اسممت و محبت و
خواسممت او نیز خدا اسممت و اگر چنین نباشممد ،خدا آن نفس را ترک کرده اسممت و آن
نفس مرده اسمممت؛ بنمابراین ،زندگی و مرگ نفس در ارتباط و عدم ارتباط ،نفس با خدا
تعریف میشممود .ازاینرو ،آگوسممتین معتقد اسممت مرگ نفس هنگامی اتفاق میافتد که
محبت انسممان از خداوند به مخلوقات منحرف شممود ،در این صممورت نفس باوجود اینکه
بهظاهر زنده اسمت ،ولی چون بدون خداسمت ،مرده بهحسماب میآید (آگوستین:1412 ،
 .)Schaff, 1890:113; O’Daly, 1987:45-46 ،544ملاصممدرا علاوه بر تعبیر مرگ
نفس ،تعبیرهمای دیگری نیز مماننمد مرگ قلمب ،دل و روح نیز برای آن بمه کمار میبرد و
معتقد اسممت همانطور که بدن دچار بیماری و مرگ میشممود ،نفس نیز از این حالت مبرا
نیسممت ،حتی مرگ و بیماری درونی خیلی شممدیدتر و بدتر از مرگ و بیماری جسمممانی
اسمممت ،ولی افراد به آن توجه ندارند (شمممیرازی 524 :1441 ،و 115 -114؛ شمممیرازی،
1444ب ،ج415 :1؛ شیرازی1444 ،الف ،ج ،183 :4ج.)211 :1
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بنمابراین ،طبق آنچمه گفتمه شمممد هر دو انمدیشممممند دوری از خدا و اهتمام به دنیا و
لذتهای آن را عامل این قسممم مرگ ،معرفی میکنند .بر این اسمماس ،افرادی که در این
دنیما با دوری از خدا و گناه زندگی میکنند مرده بهحسممماب میآیند؛ هرچند که بهظاهر
زنمده هسمممتنمد .ولی افراد مؤمنی که ازنظر عرفی مردهاند ،ازلحاظ نفسمممی زنده و فقط بر
اساس بدن ،مرده بهحساب میآیند .چون ملاک قلب و دل است نه کالبد .این قسم مرگ
برخلاف مرگ جسمم و مرگ طبیعی همگانی نیسمت و هرگز برای انسانهای نیک اتفاق
نمیافتد؛ اما در این نقطه که در هر دو جدایی اتفاق میافتد با هم مشترکاند ،بهطوریکه
در یکی جممدایی نفس از بممدن و در دیگری جممدایی نفس از خممدا در اثر گنمماه اسمممت.
بهتصممری ملاصممدرا مرگ جسممم آسممانتر از مرگ نفس اسممت ،چراکه درد و رنج آن
یکلحظه بیشتر نیست ،ولی عذاب مرگ نفس ،ابدالآباد است.
 .3-9-2مرگ ابدی

مرگ ابدی به این معناسمت که فردی که در این دنیا نفسمش بهواسممطهی گناه مرده است
آن را احیا نکند و با همین حالتِ دوری از خداوند ،بمیرد .هر دو اندیشممممند به این قسمممم
مرگ معتقدند و آن را مربوط به بدی حال بدکاران در جهان آخرت دانسممته و این مرگ
را برای چنین نفسمممی جاودانه میدانند و آن را بدترین و سمممختترین نوع مرگ تعریف
میکننمد ،چراکه دیگر با هیچ مرگی نمیتوان از آن خلاصمممی یافت .پیشفرض آنها در
این مورد این است که نفس جاودانه است اما چون در این بقا و جاودانگی جز رنج هیچ
لذت و سمروری نیسمت ،مرگ ابدی اسمت .آگوستین چنین فردی را در رستاخیز گرفتار
تن دانسممته و معتقد اسممت در آنجا بودنِ با تن برای نفسِ دورافتاده از مبدأ خویش ،لذتی
ندارد ،بلکه باعث رنج و شممر اسممت .در اینجا ممکن اسممت نفسممی که از خدا دور افتاده
اسممت ،برخوردار از لذت تن باشممد ،ولی با رسممتاخیز این لذت هم تمام میشممود و تن در
آنجما بماعمث رنج بیشمممتر او خواهمد بود؛ و چنین فردی مجبور به تحملِ دو رنج همزمان
ی
خواهد شمد :یکی درد روانی که سمبب آن دوری از خداوند است و دیگری درد فیزیک ِ
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ناشمممی از آتش ابدی ( .)Augustine,1963:162به سمممبب همین رنج ،بین نفس و بدن
دشممنیای ایجاد میشمود که با پیروزی یکطرف به پایان نمیرسد و تا ابد این وضعیت
ادامه دارد (آگوسمتین .)112-111 :1412 ،ملاصمدرا در توضمی بیشمتر این قسممم مرگ با
توجه به آیهی «لایموت فیها وَ لا یَحیی» ،وضمعیت فرد را به کسی تشبیه میکند که اعضا
و دسممتوپای او بریده باشممد ،در این وضممعیت حیات جسمممانی او قرار و ثبوتی ندارد و
کسی که حالش در دنیا اینگونه باشد ،میگویند بین مرگ و زندگی است که نه میمیرد
و نه زندگی میکند .به همین نحو کسمی که بد زیستن را در این دنیا انتخاب کرده است،
در آن جهان ،میان مرگ و زندگی دسممتوپا زده و طلب مرگ خواهد کرد ،اما هیچ راه
نجمات و رهمایی از این عمذاب نمدارد (شمممیرازی 1482 ،الف .)381-385 :آنچه دیدگاه
ملاصممدرا و آگوسممتین را در این قسممم مرگ از هم جدا میکند ،راه نجات از این مرگ
اسممت؛ آگوسممتین بر مبنای سممخنان پولس شممرط نجات از این مرگ را ،ایمان به مرگ
فدیهوار عیسی مسی و فیض نجاتبخش وی میداند (آگوستین284 :1485 ،؛ آگوستین،
شممهر خدا ،541 :مکگرام ،1412 ،ج45 -43 :1؛ یاسممررس 85 :1444 ،و 11؛ ای.وان.
وورسممت)155 :1483 ،؛ اما ملاصممدرا راه نجات از آن را ایمان و عمل صممال و پیروی از
شمممرع میداند .تفاوت دیگر این دو دیدگاه این اسمممت که برخلاف آگوسمممتین که بدن
اخروی را همین بدنی میداند که در یک چشمممم به هم زدن ،به بدن فسمممادناپذیر و نامیرا
تبدیل میشمممود و وی حتی فرایند این تبدیل را نمیداند ،ملاصمممدرا با اثبات قوهی خیال،
عالم ماال منفصمممل و همچنین تجسمممم اعمال ،شمممکلگیری بدن اخروی توسمممط نفس را
توضممی میدهد .همچنین ،آگوسممتین مرگ ابدی را فقط شممامل حال انسممانها نمیداند،
فرشمتگان عاصمی را نیز مشممول این مرگ دانسمته و معتقد اسمت این فرشتگان نیز بعد از
داوری نهایی به همراه انسمانهای محکوم ،بهسموی مرگ دوم رانده خواهند شد .در آثار
ملاصمممدرا چیزی در مورد گناهکار بودن فرشمممتگان و درنتیجه معذب شمممدن آنها وجود
ندارد .نهایتا ،آگوستین این قسم مرگ را نیز متأثر از گناه نخستین میداند.
 .2-2مرگ طبيعی و اخترامی (ناگهانی)
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هر دو اندیشممند مرگ اضمطراری را به مرگ طبیعی و اخترامی تقسممیم میکنند .توضی
مرگ طبیعی گذشت؛ اما مرگ اخترامی از دیدگاه ملاصدرا عبارت است از خروج نفس
از بدن ،نه از جهت فعلیت یافتن نفس ،بلکه ازآنجهت که بدن بهواس مطهی عامل ناگهانی
و خارجی بهگونهای فاسممد میشممود که قابلیت تدبیر و تعلق نفس را از دسممت میدهد و
مجبور به ترک بدن میشمود (شیرازی1482 ،الف ،ج 52 -51 :1و  .)231-245آگوستین
نیز بمه این قسمممم مرگ تصمممری کرده و از آن تحت عنوان مرگ ناگهانی یاد میکند و
چون مرگ را قطع علماقمهی نفس از بمدن میدانمد ،معتقمد اسمممت گماهی این قطع علماقه
بمهتمدریج اتفماق میافتمد و گماهی نماگهمانی .ولی بمه علمت درهم تنیدگی نفس و بدن و
علاقهای که این دو در طول عمر به هم یافتهاند ،قطع تعلق ناگهانی دشموارتر و سختتر از
قطع تدریجی اسممت (آگوسممتین .)541 -548 :1412 ،ازنظر ملاصممدرا مرگ اخترامی به
علت به کمال نرسمیدن نفس ،ممکن است دردناک باشد ،هرچند که مرگ طبیعی دردی
ندارد (شمیرازی ،1482 ،ج .)232 :1تفاوت این دو تلقی روشن است .ملاصدرا به علت به
کمال نرسممیدن نفس و آگوسممتین با توجه به کندن و جدا شممدن ناگهانی ،آن را دردناک
میداند.
 .3-2مرگ طبيعی و ارادی

هر دو اندیشمممند در یک تقسممیمبندی دیگر مرگ را با توجه به حضممور و عدم حضممور
عنصر اراده به دو قسم طبیعی و ارادی تقسیم میکنند:
 .9-3-2مرگ طبيعی

مرگ طبیعی همان مرگ جسمممم از دیدگاه آگوسمممتین و مرگ طبیعی با تعبیر ملاصمممدرا
اسمت که در بخش قبل توضی داده شد .ولی در توضی بیشت ِر این قسم مرگ در مقایسه
با مرگ ارادی باید گفت مرگ طبیعی حادثه یا رویدادی اسمممت که در یک آن در پایان
زندگی رخ میدهد و به زندگی این جهانی پایان میبخشد .این مرگ دیدنی و محسوس
اسممت ،مانند مرگ انسممانها و از بین رفتن موجودات و آمدوشممد فصممول و سممالها .اکار
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قریب بهاتفاق انسممانها همین قسممم مرگ را میشممناسممند و مرگ را به همین معنا به کار
میبرند .این قسمممم از مرگ را که اجباری و ناخواسمممته اسمممت ،همهی موجودات از سمممر
میگذرانند .همین مرگ اسممت که باعث انقلاب درونی آگوسممتین و درنتیجه جسممتجوی
بیشممتر وی برای کشممف و رسممیدن به حقیقت شممد .آگوسممتین در آن برههی زمانی مرگ
طبیعی را بمدترین دشممممن میپنمدارد و حتی در واکنش بمه آن تا حد جنون پیش میرود
(آگوسمتین)123 -121 :1485 ،؛ اما بعد از تحول درونی و پذیرش مسمیحیت آن را سهم
انسانی دانسته و شکوه سر دادن بر این سهم انسانی را سفاهت میداند؛ و حتی از آن بالاتر
مرگ طبیعی و آمدن و رفتن موجودات را برای ایجاد گونهای تناسمممب و زیبایی در عالم
لازم و ضروری دانسته و آن را عامل بقا و برپایی کائنات میداند (کاپلستون)15 :1414 ،؛
اما در مورد ملاصمدرا چنین تأثیر و تأثری گزارش نشمده اسمت و آنچه مسلم است هر دو
اندیشممند به این قسمم مرگ قائل هستند؛ و برای آن ویژگیهایی نیز اکر میکنند که در
برخی از آنها با هم مشترک هستند.
 .9-9-3-2ویژگیهای مرگ طبيعی

وسیلهی رهایی و بازگشت به سمت خدا :در آثار هر دو اندیشمند از مرگ طبیعی چونان
راهی به سمممت رهایی ،دری به دنیای دیگر و آغاز بازگشممت بهسمموی خداوند سممتایش
میشود ،چراکه در هر دو دیدگاه ،دنیا مانند زندان است و مرگ راه رهایی از این زندان.
آگوسمممتین در یمک نگماه دروندینی این مرگ را بد و مجازات گناه میداند ،ولی چون
سمالک عارف اسمت گاه نیز آن را راهی برای وصال معشوق و رهاییِ جان از بند و قفس
تن میداند (کاپلستون )418 -483 :1414 ،و معتقد است ساکنان شهر خدا طوری در این
سممرای فانی زندگی میکنند که گویی اسممیرند ،ولی چون وعدهی خدا مبنی بر نجات از
این تنگنمای زمینی را دریافت کردهاند ،از نعمتهای زمینی که در اختیارشمممان گذاشمممته
شممده ،بهعنوان وسممیلهای که برای این حیات ناپایدار ضممرورت دارد و راهی برای نجات
یمافتن از این زنمدان خاکی ،اسمممتفاده میکنند؛ و دنیا برای آنها حکم وسمممیله را دارد نه
هدف (فاسمممتر .)344-345 :1441 ،ملاصمممدرا نیز مرگ را ازآنجهت رهایی میداند که
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انسمممان را از صمممورتهمای حسمممی ،خیالی ،وهمی و عقلی رهایی میبخشمممد و بهتمامی
وجودش را در وجود الهی محو و نمابود میگردانمد؛ و از مرگ به حیات و زنده شمممدنی
بیپایان میرسممماند (شمممیرازی .)312 :1444 ،هرچند که معتقد اسمممت در همین دنیا هم
میتوان از وجود مجازی حسبی خارج شد و به وجود عقلی متحقق گشت ،ولی باز مرگ
را رها شدن کامل از عالم دنیا میداند .دلیل زندان دیدن دنیا هم ازآنجهت است که مانع
مشماهدهی محبوب میشود (شیرازی1444 ،الف .ج)144 :4؛ بنابراین طبق هر دو دیدگاه
مرگ فقط واقعهای کوچک در مقابل حیات ابدی است و میتوان آن را نوعی دگرگونی
رهاییبخش دانست که از طریق آن نفس با محبوب متحد میگردد.
لطف الهی :هر دو اندیشممند مرگ را ازآنجهت که باعث نجات انسان از این جسم
محدود و رنجهای آن میشمممود ،لطف میدانند .ملاصمممدرا بر اسممماس حرکت جوهری و
کمال دانسممتن مرگ ،لطف بودن آن را برای انسممان ،توضممی میدهد؛ و معتقد اسممت با
کممال یمافتن نفس ،روح از این بمدن تاریک که ترکیب یافتهی از اضمممداد و محل ورود
رنجهاست ،مجرد و رهاشده و به جهان ابدی سفر میکند (شیرازی1444 ،ب ،ج.)422 :2
آگوستین نیز هرچند که گرفتار شدن انسان را به جسم از توابع گناه نخستین میداند ،ولی
داشممتن جسممم فانی در این دنیا را از الطاف خدایِ پدر دانسممته که باعث میشممود انسممان
بهموجب داشمتن جسممی فانی تا ابد در بیچارگی این زندگی محصمور نماند؛ و دستکم
هر وقت به درجهای از پارسمممایی رسمممید ،با مرگ از رنجهایش آزاد شمممود (آگوسمممتین،
 .)481-484 :1412لازم به اکر اسمت که مرگ برای نفوسمی که به خدا پیوستهاند ،لطف
اسمت و برای نفوسمی که از خدا بریدهاند ،نهتنها لطف نیست ،بلکه گرفتار شدن به عذاب
و رنج ابدی اسمت .آنچه هر دو اندیشممند را از هم متمایز میکند ،انسمانشمناسیِ متفاوت
آنهاسمت؛ که یکی در مورد انسمانِ گناهکارِ هبوط و نزول کرده و درنتیجه گرفتار جسم
شممده ،سممخن میگوید و دیگری چنین مبنایی ندارد بلکه به خاطر محدودیتها و نقایص
جسم است که به دنبال رهایی از آن است.
همگانی بودن :ویژگی دیگر مرگ طبیعی از دیدگاه هر دو متفکر ،همگانی دانسمتن

11

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شماره  ، 22بهار وتابستان 9318

آن اسممت .آگوسممتین پایان زندگی را برای تمام انسممانها یکسممان میداند ،چه افرادی که
عمری کوتمماه دارنممد و چممه افرادی کممه عمری دراز .چون درهرحممال هر دو محکوم بممه
مرگاند و مرگ را برای یکبار بیشتر تجربه نمیکنند .به همین سبب معتقد است اینکه
چه نوع مرگی به این زندگی پایان میبخشممد ،هیچ اهمیتی ندارد (آگوسممتین)31 :1412 ،
برخلاف آگوستین ،ملاصدرا معتقد است حد مرگ طبیعی که عبارت است از بینیازی از
مادهی بدنی و خارج شمدن از این نشنه ،بین مؤمن و کافر و موحبد ،مشترک است .چراکه
هیچ منافاتی بین این کمال وجودی (بینیازی از مادهی بدنی) و بین شممقاوت و شکنجه به
آتش دوزخ و ادراک عمذاب دردنماک نیسمممت .اتفاقا با کنار رفتن حجاب بدن ،ادراک
عذاب و پاداش شمدت بیشمتری دارد (شیرازی 1482 ،الف ،ج .)253-252 :1این دیدگاه
بر مبنای اصمل حرکت جوهری است که بر اساس آن عالم ازآنجاکه حادم زمانی است،
هر چه در آن است خواه فلک باشد یا عنصر ،بسیط باشد یا مرکب ،جوهر باشد یا عرض،
وجودش بمه وجهی از وجوه به ماده تعلق دارد ،بنابراین هویتی متجدد اسمممت که از حیث
وجود و شمممخصمممیمت غیرثمابت و درنتیجه محکوم به مرگ اسمممت .طبق این دیدگاه هر
حرکت و دگرگونی ناچار است که برایش نهایت و پایانی و برای آن نهایت هم نهایت و
پمایمانی دیگر بماشمممد تما به غایتی منتهی شمممود که تمام غایات و نهایات در آن جمعاند.
ملماصمممدرا همچنین بما الهمام از قرآن کریم و حمدیای از پیمامبر کمه مراحل مرگ تمامی
موجودات و حتی ملکالموت را توضمممی میدهد ،تمامی موجودات ،حتی فرشمممتگان و
ملکالموت و عقول و هر چه غیر خداسمت را پذیرای مرگ و هلاکت میداند (شیرازی،
5-3 :1458؛ شمممیرازی)348 :1444 ،؛ و علت همگانی بودن این امر را ،به پایان رسمممیدن
شممموقهما (در موجودات غیرممادی) و به نهایت رسمممیدن حرکات (در موجودات مادی)
میدانمد .البته ملاصمممدرا این قیامت و مرگ همگانی را شمممامل سمممالکان و عارفان کامل
نمیداند ،چراکه معتقد اسممت این افراد قبل از وقوع قیامت ،قیامتشممان برپا شممده و در خدا
فمانی شمممدهاند (شمممیرازی .)445 :1444 ،وی در پاسمممخ به این سمممؤال که «آیا مرگ از
ویژگیهای انسممان اسممت یا موجودات دیگر نیز میمیرند؟» قائل بهتفصممیل میشممود و بر
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اساس مبانی خویش میگوید :اگر مرگ تنها بر اساس متحرک بودن نفس و تبدیل شدن
نفس از قوه به فعلیت و پیمودن مسممافت میان مبدأ حرکت و پایان حرکت تعریف شممود،
مرگ ویژه انسان نخواهد بود و موجودات دیگر همچون حیوانات نیز میرنده هستند؛ زیرا
حیوان نیز مرحله نباتی و حیوانی را باید طی کند؛ اما اگر مرگ ،تنها طی کردنِ مسمممافت
میان مبدأ و منتها نباشمممد ،بلکه از ویژگیهای طی این مسمممافت ،آن باشمممد که حتما نفس
بهنوعی تجرد عقلی برسممد ،میرنده بودن ،از ویژگیهای وجودی انسممان میشممود؛ زیرا در
عالم طبیعت ،موجود دیگری نیسمت که بتواند به تجرد عقلی برسد .نه جمادات و گیاهان
و نه حیوانات ،تجرد عقلی ندارند؛ گرچه حیوانات بر مبنای صمممدرایی دارای نوعی تجرد
ماالی و خیالی هسمتند .با این مبنا علاوه بر اینکه در مسنلهی مرگ ،طی مسافت میان مبدأ
و منتها شمرط لازم تحقق مرگ اسمت ،ولی شرط کافی نیست؛ یعنی افزون بر اینکه تمام
حدود این مسمممافت باید طی شمممود تا مرگ عارض شمممود ،خود مسمممافت نیز باید دارای
حدودی باشمد که حد تجرد عقلی ،فرجام آن است .بهاینترتیب ،نباتات و حیوانات چون
این حد را ندارند ،نمیمیرند ،بلکه نابود میشمموند و تنها انسممان اسممت که میمیرد؛ یعنی
نفس او پس از مرگ به عالمی دیگر منتقل میشود (شیرازی1482 ،ب .)414-481 :طبق
آنچمه گمذشمممت ،ملاصمممدرا ،همگانی بودن مرگ را هم برای انسمممانها و هم برای تمام
موجودات عالم هسممتی بهتفصممیل اثبات میکند؛ اما آگوسممتین فقط بر همگانی بودن این
مرگ برای انسممانها تأکید دارد و به همین حد که همهی انسممانها مردنی و فانی هسممتند،
اکتفا میکند.
موارد مذکور را میتوان با تفاوتهایی که بیان شد ،در آثار هر دو اندیشمند مشاهده
کرد؛ اما موارد دیگری وجود دارد که در آثار ملاصممدرا بهتفصممیل بیان شممده ،اما در آثار
آگوسمتین به آن توجه نشمده است .ازجمله اینکه ملاصدرا مرگ طبیعی را بالعرض برای
نفس ،وسمیلهی آشمکار شمدن حقایق ،وسیلهی تکامل ،حق ،ضروری و مقدر میداند؛ که
این موارد را میتوان مکمل دیدگاه آگوستین دانست .آگوستین نیز بر اساس باور به گناه
نخستین و عواقب آن ،آن را آخرین دشمن به برکت عیسی (ع) ،به شمار میآورد که در
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آثار ملاصدرا سخنی از آن به میان نیامده است.
 .2-9-3-2تشبيه مرگ طبيعی به خواب

در آثمار آگوسمممتین هیچ مطلبی راجع بمه تشمممبیه خواب به مرگ ملاحظه نمیشمممود ،اما
ملاصمدرا برای توضمی بیشتر چیستی مرگ طبیعی ،آن را به خواب تشبیه کرده و با توجه
به حدیث «النبومُ اخُ الموت» ،خواب را برادر مرگ دانسمممته ،به این معنی که میتوان یکی
را با دیگری شناخت (شیرازی1444 ،الف ،ج ،433 :5شیرازی1444 ،ب ،ج ،531 :1ج:4
 245و ج .)458 :3ازاینرو ،مقایسممهای میان آن دو انجام میدهد و معتقد اسممت مرگ و
خواب هر دو ،در ترک حواس ظاهری شبیه به هم میباشند ،با این تفاوت که در خواب،
هنوز اسممتعداد بهکارگیری حواس وجود دارد و ترک آنها به سممبب امر خارجی بر نفس
عمارض میشمممود ،ولی در مرگ ،بما بماقی مماندن حقیقت فرد ،این اسمممتعداد کاملا باطل
میشمممود (شمممیرازی1444 ،الف ،ج ،144-144 :3ج .)254 :2تفاوت دیگری که حالت
خواب با مرگ دارد این اسمت که در این حالت بدن فاسمد نمیشممود و حتی قوای طبیعی
در بدن به حال خودشان باقی مانند و اعمالی مانند جذب و دفع و هضم و غیر آن را انجام
میدهند (شممیرازی1444 ،الف ،ج .)144 :3خواب و مرگ در باقی بودن مدرکات باطنی
نفس ناطقه مانند «عقل»« ،وهم» و «خیال» مشمممترک هسمممتند (شمممیرازی1444 ،الف ،ج:4
 .)144انسمممان در حمالت خواب به دلیل فتوری که عارض بر وی میشمممود ،نمیتواند از
حواس ظاهری خود اسمتفاده نماید ولی درعینحال در آن هنگام هم میبیند ،هم میشنود
و هم سممایر مدرکات را داراسممت ،ولی این امر بهواسممطه اعضممای محسمموس و جوارح
خارجی او نیسممت ،بلکه نفس انسممان بذاته حیات دارد و سمممیع و بصممیر اسممت و سممایر
ادراکات را داراسممت و این حواس ظاهری حجاب و مانع اسممتعمال مشمماعر درونی نفس
میشوند .به همین دلیل است که هنگام جدا شدن از حواس ظاهری به علت مرگ طبیعی
یا ارادی ،نفس میتواند به ادراکات باطنی راه یابد (شمممیرازی1444 ،الف ،ج ،13 :3ج:4
 .)114با این تفاوت که مرگ از خواب به دلیل جدا شدن کامل از دنیا و حجابهای آن،
بیشممتر کاشممف حقیقت اسممت (شممیرازی1444 ،الف ،ج .)152 :3طبق آنچه گفته شممد،
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ملاصممدرا معتقد اسممت خواب ازآنجهت که روح از بدن خارج میشممود ،نوعی مرگ به
شمار میرود ،با این تفاوت که در مرگ ،روح بهطور کامل از بدن خارج میشود ،اما در
هنگمام خواب بمهطور نماقص .خواب مرگی اسمممت ناقص؛ و مرگ خوابی کامل .در این
مورد ،با توجه به مبانی ملاصدرا میتوان به تشکیک و اختلاف مرتبه به کمال و نقص قائل
شد؛ و گفت خواب رقیقهی مرگ است.
 .2-3-2مرگ ارادی

مراد از مرگ ارادی ،آن نوع مردنی اسممت که اراده و اختیار آدمی در آن مدخلیبت دارد.
این نوع مرگ را میتوان از دیدگاه آگوسمتین به سه قسم :مرگ عرفانی ،مرگ مقدس و
خودکشمی تقسمیم کرد ،ملاصمدرا نیز در دو قسمم اول با آگوستین همرأی است ،ولی در
مورد خودکشمممی هیچ سمممخنی بمه میان نیاورده ،درحالیکه آگوسمممتین آن را با جزئیات
توضی میدهد.
مرگ عرفانی :منظور از این قسمم مرگ ،تسملط بر نفس و گذشمتن از خود است .عرفا از
آن تحمت عنوان مرگ ارادی و اختیماری یماد میکنند؛ بنابراین ،اگر مرگ اختیاری را به
ب
مرگِ خواسمممتهها و جدایی از تعلقات ،قبل از مرگ طبیعی معنا کنیم ،میتوان گفت ل ب
لبابِ تعالی آگوسممتین و ملاصممدرا ،توجه به این قسممم مرگ و لوازم آن اسممت .هرچند که
آگوسممتین این اصممطلاح را در مقام نظر در آثار خویش به کار نبرده اسممت ،ولی در مقام
عمل ،زندگیِ زیسممتهی وی پر از نمودهای مرگ ارادی اسممت .حتی کتاب اعترافات وی
کمه منماجاتنامهای خالصمممانه و پرسممموزوگداز از زبان عاشمممقی دردمند و جدا افتاده از
معشموق ،اسمت ،سراسر وصف بریدن از دنیا و دل کندن از زیباییهای آن است که خود
مرگ ارادی اسمت .وی جرم بزرگ زندگی خویش را ،با عشمق واقعی زیستن میداند .به
همین سمممبب شمممجاعانه به همهچیز اعتراف میکند و بارها علیه نفس خویش اقامهی دعوا
میکند و در این راه از رسممموایی این جهانی ارهای بیم ندارد .وی که از لحظهی پذیرش
مسمممیحیمت ،تمایلات و هدفگیریهایش نیز در راهی تازه قرار گرفته اسمممت ،گامبهگام
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مراحمل سممملوک و ترک تعلقمات را طی میکنمد .از هممهی لذتهای دنیوی میگذرد،
هممهی کمامیمابیهمای جسممممی و جنسمممی را بر خود منع میکند .حتی لذتهای حواس
پنجگانه را .حتی معشمموقهی خویش را که ده سممال با او زندگی کرده بود ،رها میکند و
بعد از او تن به ازدواج نمیدهد؛ که این نیز نوعی میراندن دنیا اسممت .آگوسممتین در مسیر
گمذر از دنیا و لوازم آن ،شمممرل و حرفهی خویش را نیز ترک میگوید .در آخر ،ارثیهی
مختصممر خویش را نیز میفروشممد و به فقیران میدهد .آنگاه با چند تن از دوسممتانش یک
جمامعمهی ممذهبی تشمممکیل میدهد و در تاگاسمممته با فقر و تجرد ،به عبادت و تحصمممیل
میپردازنمد (دورانمت .)85-84 :1454 ،بنما بر گزارشهمایی که از نحوهی مرگ او داده
شمممده ،او آنچنان فقیر و بیچیز بوده که نیازی برای نوشمممتن وصمممیتنامه در خود ندیده
است؛ اما برای سنگ گور خود چنین عبارتی نوشته بود« :چه چیز قلب یک مسیحی را از
غم سمممنگین میکنممد؟ این حقیقممت کممه او زائر اسمممت و در آرزوی میهن خود بیتمماب».
(.)Chadwick, 2009: 39
ملماصمممدرا نیز هم در مقمام نظر و هم در مقام عمل به این قسمممم مرگ توجه دارد،
ازاینرو ،بمهتفصمممیمل در بماب حدود و ثرور آن صمممحبت میکند و دیگران را نیز به آن
دعوت میکند (شیرازی53-54 :1444 ،؛ شیرازی ،1444 ،الف .ج 318-315 :3و  148و
ج .)144 :4وی ممال و مقمام را دو مانع کمال و حجاب راه میداند .ازاینرو ،در مقدمهی
کتاب اسمممفارِ خویش ،یک زندگینامهی خودنوشمممت فکری میآورد و در آن به چهار
سمفر یا چهار مرحله در سیر و سلوک اشاره میکند و خود نیز در زندگی عملی خویش،
این چهار سفر را میپیماید.
بنابراین ،میتوان گفت که هر دو اندیشممممند معتقدند کمال انقطاع از بدن صمممرفا با
مرگ طبیعی حاصممل نشممده ،بلکه با مرگ اختیاری و بدون اینکه نفس به آخرت انتقال
یابد ،حاصل میشود.
مرگ مقدد ::یکی دیگر از اقسمممام مرگ ارادی کمه میتوان گفت در تمام دورانها و
ادیان وجود داشمته و مربوط به زمان خاصمی نیست و موردتوجه هر دو اندیشمند نیز قرار
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گرفته اسمت ،مرگ مقدس یا همان شهادت است .هر دو شاخص عمدهی این نوع مرگ
را اراده و اختیمار و طمالمب قرب خمداوند بودن ،میدانند؛ و بر آناند که وقتی انسمممان به
مرحلهای میرسممد که بدون التفات به دنیا ،جان خود را در راه حق و حقیقت فدا میکند،
به مرگی مقدس میمیرد .در هر دو دیدگاه شمممهدا به خاطر این ایاار و از خود گذشمممتی،
گرامی داشممته میشمموند .در اینجا به تعبیر آگوسممتین انسممان برای حف و تحصممیل امری
مطلوب ،شمکوهمندانه مرگ را میپذیرد (آگوسمتین .)454 :1412 ،ملاصدرا ویژگی این
مرگ را دادن جان ،درحالیکه در قلب بهجز دوستی خدا باقی نمانده ،میداند (شیرازی،
1444الف ،ج .)242 :4به همین دلیل ،شممرط شممهید بهحسمماب آمدن این افراد را به دنبال
غنیمت و شمهرتطلبی نبودن میداند (شیرازی1444 ،الف ،ج .)244 :4آگوستین با توجه
بمه مبنمای خویش کمه مرگ را مجمازات گناه میداند ،معتقد اسمممت شمممهدا از مرگ که
بهعنوان چیزی وحشمممتناک و تهدیدی مطرح شمممد تا از گناه جلوگیری کند ،برای کمال
پارسمممایی اسمممتفاده کردند ،به همین سمممبب اگر در ابتدای خلقت ،خداوند به آدم و حوا
گفت« :اگر گناه کنی ،خواهی مرد» ،اکنون به شممهدا گفته میشممود« :اگر از مرگ امتناع
کنی ،از فرمانها تجاوز کردهای ».درواقع کیفر گناهکاران به پاداش پارسمایان تبدیل شده
اسمممت؛ زیرا در آن زمان گناه مرگ را تحمیل میکرد ،ولی اکنون مرگ پارسمممایی را به
کممال میرسمممانمد و جایزهای میشمممود که به کسمممی تعلق گیرد که پیروزیاش وی را
شایستهی آن ساخته است (آگوستین.)534-541 :1412 ،
 .3لوازم و آثار مرگاندیشی

مرگاندیشمممی به این معنی که شمممخص همیشمممه توجه دارد که زندگی تا بینهایت ادامه
ندارد و درنهایت مرگ فرامیرسمد ،باعث معنادار شدن زندگی ،ترس از مرگ ،توجه به
ناتوانی و عجز بشر در مقابل مرگ ،اشتیاق به مرگ و  ...میشود.
 .9-3معنادار شدن زندگی

منظور از معنای زندگی در دیدگاه هر دو اندیشممند ،هدف و غایت زندگی است .گفتنی
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اسمت که سه عنصر بنیادی در ادیان ابراهیمی ،یعنی خدا ،آخرت و نفس ،بهخوبی فرآیند
معنماداری زندگی مردم را تأمین کرده و مانع وجود و بروز هرگونه پوچی و بیمعنایی در
زندگی انسممان شممده اسممت .آگوسممتین و ملاصممدرا نیز که هر دو پایبند به ادیان ابراهیمی
هستند ،با توجه به هدف واقعی انسان که تنها خداست و با پذیرش نفس جاودانه و حیات
پس از مرگ و رسمتگاری ابدی به این موضوع پرداختهاند .طبق این دیدگاه مرگ زمانی
میتواند چالشمی عظیم در مسمیر معناداری تلقی شمود که مانع ادامهی حیات باشد و حب
بقا که حسمی در درون انسمان و نیاز فطری بشر است را تهدید کند؛ اما هر دو چون معتقد
به زندگی پس از مرگ و درنتیجه جاودانگی انسممان هسممتند ،مرگ را بخشممی از زندگی
انسمان میدانند که نگرش و فهم درست از آن میتواند به زندگی بینهایت معنی ببخشد.
وجه اختلاف دو دیدگاه در این باب ،همان وجه اختلاف آن دو در تعریف مرگ است.
 .2-3پی بردن به ناتوانی بشر در حذف مرگ از زندگی

هر دو انمدیشممممنمد مرگ طبیعی را یمک محدودیت و امکان دائمی میدانند که برای هر
کس چه بخواهد و چه نخواهد ،در هر زمان و مکانی ،اتفاق میافتد و بشمممر نمیتواند آن
را انتخاب کند؛ بنابراین بشمر را در مقابل آن ،به دلیل اجباری و اضطراری بودن آن عاجز
میدانند .آگوسمممتین توضمممی زیادی در این باب ارائه نمیدهد ،بهجز اینکه از آن تحت
عنوان ضممرورتی که در اختیار ما نیسممت و بدون ارادهی ما تأثیر خویش را میگذارد ،یاد
میکند (آگوسممتین ،1412 ،ص)215 .؛ اما ملاصممدرا بهطور مفصممل و با بیان جزئیات این
ناتوانی و عدم اختیار بشمر را توضمی میدهد .به نظر او بشمر به دلیل جهل و عدم شناخت
خویشمتن ،مررور میشمود و انواع ضمعفهای خویشمتن را ازجمله انواع باری ،گرسنگی،
تشنگی ،مرگ و  ...که هیچکدام هم خوشایندش نیست ،نمیبیند .ملاصدرا این عجز را به
شمکل ملموستری در قالب تجزیهی جسمد انسمان به زیبایی به تصویر میکشد (شیرازی،
1444ب ،ج .) 334-335 :1همچنین بمما الهممام از قرآن کریم ،فرار نمودن از این مرگ را
بیفایده دانسممته و تأکید میکند چهبسمما نفسِ فرار از سممببهای مرگ باشممد (شممیرازی،
1444الف ،ج 248-245 :5و 212-211؛ شممیرازی484 -451 :1444 ،؛ شممیرازی:1441 ،
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 254و 285-284؛ شیرازی221 :1444 ،؛ شیرازی.)484 :1453 ،
 .4نقد و ارزیابی

درباره مباحث گفتهشده ،به چند مورد از انتقادهای وارد بر دیدگاه هر دو اندیشمند اشاره
میشممود :آنچه بر کل اندیشممهی آگوسممتین و نظر ورزی وی سممیطره دارد ،اعتقاد به گناه
نخسمتین و پیامدهای آن است .وی معتقد است در هنگام ارتکاب این گناه همهی سلالهی
آدم در صلب او بودند و به طرزی راز آمیز در این گناه دست داشتند و بدین ترتیب کیفر
گنماهِ او را بمه ارم بردنمد .از پیماممدهممای این گنماه ،در معرض مرگ و زوال قرار گرفتن
همهی فرزندان آدم است .بر پایهی این رویکرد ،فرزندان آدم تاوان گناهی را میپردازند
که هیچ نقشی در آن نداشتند .درحالیکه:
-1هیچکس نمیتوانمد بمه خاطر گناهان دیگری گناهکار باشمممد مگر اینکه ملزم به
بمازداشمممتن فرد از آن کار بوده ،اما در انجام آن کوتاهی کرده باشمممد .ازآنجاییکه هیچ
شمخص زندهای امروز نمیتواند ملزم به منع آدم و حوا از ارتکابِ به گناه باشد؛ بنابراین،
ما نمیتوانیم به خاطر گناهان نخستین آنها گناهکار باشیم.
 -2آیما معنی دارد گنماه که از مقولهی اخلاقی اسمممت موروثی باشمممد؟ گناه ویژگی
فیزیکی نیست که به توارم از کسی به دیگری منتقل شود.
 -4مرگ برای انسمان طبیعی است و مجازات گناه آدم نیست؛ خلقت آدم بهگونهای
اسمممت کممه بنما بود بمیرد ،چمه گنمماه میکرد چممه گنماه نمیکرد .البتممه هرچنمد کمه مرگ
بهطورکلی کیفر مجازات نیسممت ،ولی این دیدگاه نافی این اندیشممه نیسممت که برخی از
مرگها در زندگی انسمان ممکن اسمت حاصل عصیان آن فرد یا خطاهای مکرر او باشد.
در سنت دینی اسلامی اشارات روشنی هست که گناه و خطای عمدی عمر انسان را کوتاه
میکند.
-3از سممویی دیگر ،همانگونه که ما در آدم وجود داشممتهایم به همین معنا در سممایر
آبا و احفاد خود هم وجود داشمتهایم؛ اگر وجود در آدم سبب میشود ما مسنول گناهی
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گردیم که او مرتکب شمده اسمت ،وجود در اجداد بعدی هم بایستی ما را مسنو ِل گناهان
آنان کند.
-5آموزهی گنماه اولیمه ،خمداوند را خشمممنترین و نامعقولترین موجودِ جهان جلوه
میدهد .میلیونها نفر با ماهیتی گناهآلود به دنیا میآیند ،زندگی میکنند و بیآنکه هرگز
پیام انجیل را بشنوند از دنیا میروند ،اینها فقط به خاطر ماهیت گناهآلود خویش مستحق
جهنماند ،این آموزه با رحمت واسعهی خداوند ناسازگار است.
بنابراین ،اصممل این سممخن که آدم گناه کرد و گناه لازمهی وجود او شممد ،سممخنی
نادرسممت و نامعقول اسممت؛ زیرا خداوند آدم (ع) را بعد از خوردن از آن درخت و بیرون
شممدن از بهشممت برگزید و به دیدهی رحمت در او نگریسممت« :ثمبَ اجتبیهُ رَببَهُ فَتابَ عَلَیهِ وَ
هدی ».و نیز «فَتَلَقبَی آدمُ مِن رَببِهِ کَلماتٍ فَتابَ عَلَیهِ إنبهُ هُوَ التوبابُ الربَحِیمُ».
در آخر اینکه برخلاف دیدگاه آگوسممتین ،ملاصممدرا بر این باور اسممت که میتوان
ماجرای هبوط را به سمیر تکاملی بشمر بر روی زمین تفسیر کرد .بهعبارتدیگر ،از ابتدای
آفرینش آدم تما اخراج از بما ،عدن و درنهایت قرار گرفتنش بر روی زمین ،همه مراحلی
است که باید طی میشد تا خلقت آدم بهمنزلهی رمز نوع بشر کامل شود.
در مورد دیدگاه ملاصمممدرا در مورد مرگ طبیعی نیز طبق آنچه گفته شمممد ،روشمممن
میشممود که وی ،برای بدن در وقوع مرگ نقشممی قائل نیسممت و دیدگاهی خلاف عقیده
رایج تما عصمممر خویش را برمیگزینمد و علمت حقیقی مرگ را کممال نفس و یما فعلیت
شمممیطانی آن میداند .وى بدن را ابزارى مىداند که نفس آن را اختیار کرده اسمممت و در
راسمتاى هدف خویش از آن بهره مىگیرد؛ اما این بهرهگیرى نفس از بدن تا زمانى است
کمه نفس بمه کممال لمایق خویش برسمممد و آنگاه آن را ترک کند و مرگ تحقق یابد .بر
دیدگاه ملاصدرا اشکالاتی وارد است که بهطور مختصر به آنها اشاره میشود:
 -1با توجه به دیدگاه صمممدرالمتألهین نفس از همان آغاز حدوثش بهتدریج در دو
جهت سمعادت و شمقاوت مسمیر فعلیت را میپیماید و هرچه به فعلیت نزدیکتر مىشود،
تعلقش به بدن کمتر میشمود .این دیدگاه اگر فرضا در مسیر سعادت صحت داشته باشد،
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در جهت شمقاوت ناپذیرفتنى است؛ زیرا صدرالمتألهین بارها شقاوت را به گرفتارى نفس
در دام بدن تعریف مىکند؛ یعنى به هر میزانى که نفس مشممرول مادیات باشممد ،شممقىتر
مىشود (شیرازی ،اسفار ،ج.)133-122 :3
 -2ملاصدرا معتقد است سستی و ضعفی که در پایان عمر بر بدن عارض میشود ،به
دلیل عدم توجه نفس به بدن و گرایش او به عالم مجردات اسمت .اگر اینگونه است پس
چرا در اواخر عمر ،افراد انسممان عموما دچار ضممعف در قوه تفکر و اختلال در قوه حافظه
مىشموند؛ درحالیکه اگر در اواخر عمر نفس توجه چندانى به بدن نداشمته باشد ،باید در
امور عقلىاى که به آنها گراییده ،از اکاوت و قدرت بیشترى برخوردار باشد ،نه اینکه
سست شود.
 -4اگر علمت مرگ را رسمممیمدن نفس بمه کممال لمایق آن بدانیم و نه کمال ممکن،
پرسمممشمممی پیش مىآید که ملاک کمال لایق چیسمممت؟ بهعبارتیدیگر ،چه چیزى تعیین
مىکند که نفس ناطقه انسممانى به کمال لایق خود رسممیده اسممت؟ اگر ملاک تعیین ،خود
نفس انسمممان باشمممد ،باید گفت که نفوس ناطقه انسمممانها بالذات هیچ تفاوتى در کسمممب
کمالات با هم ندارند و همگى لیاقت این را دارند که کمالاتى را کسمممب کنند و ازلحاظ
ااتى مانعى بر سممر راه آنها نیسممت که یکى کمال بیشممتر و دیگرى کمالى کمتر کسممب
کند .لذا نفوس در کمال لایق خود با هم فرقى ندارند .پس چرا افراد با کمالات نفسمممانى
مختلف دچار مرگ مىشموند ،درحالیکه لیاقت همه یکسمان است؟ بنابراین ،مرگ باید
در سمممطحى ویژه از کممال تحقق مىیمافمت .مىتوان میان کمال لایق نفس ناطقه با نفس
حساسه و یا متخیله تفاوت قائل شد؛ اما تفاوت میان کمال لایق بین نفوس ناطقه از عدالت
خداوند به دور اسممت؛ اگرچه خود انسممانها با اعمال خود هرکدام کمالات کموبیشممی را
کسمب مىکنند و این ناقض گفتار بررسمی شده نیست؛ زیرا این بحث ،درباره نفس ناطقه
مِن حَیثُ هى اسمت .براى نمونه افرادى که معلول اهنىاند ،اگرچه نفسمشان ابزار تعقل را
س
از دسمت داده و قادر به کسمب کمالات عقلى نیستند ،این دلیل نمىشود که بگوییم نف ِ
انسمانِ معلول ،ااتا لیاقت کسب کمالات را ندارد .بنابراین ،نمىتوان گفت که علت مرگ
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انسمان حصمول کمال لایق نفس اوسمت و اگر گفته شمود کمال لایق هر نفسممى متناسب با
شممرایط بدنى اوسممت ،روشممن مىشممود که علت اصمملى مرگ ناتوانى بدن در حف نفس
است نه کمال یافتن نفس و این خلاف ادعاى مزبور است.
 -4بر اسماس دیدگاه ملاصدرا وقتی نفس به استکمال وجودی میرسد تعلق نفس به
بدن قطع میشمود .ماال نقض این معیار اولیای الهی (پیامبران و ائمه علیه السملام) است که
پیش از سممن بلو ،معنوی به اسممتکمال رسممیدند .نفس این افراد درنهایت شممدت و قوت
وجودی است ،بااینحال این افراد مشمول قاعده تعاکس نفس و بدن نمیشود و سستی و
ضعف ناشی از استکمال روح در بدن آنها ظاهر نمیشود .معمرین از اولیای الهی بااینکه
به کمال رسمممیدهاند بااینحال مرگ طبیعی بر آنها عارض نمیشمممود .ملاصمممدرا به این
اشمممکمال توجمه داشمممتمه و در جواب میگویمد :علمت عمدم ترک بمدن از جمانب نفوس
تکاملیافته ،اشمممترال آنها به تربیت نفوس ناقصمممه اسمممت« :یقال :الحکمة فی الک کون
تلک النفوس مشمروله بتدبیر النفوس الناقصه المتجسده کیلا یتم هذه و تتخلص من النفس
و یکمل تلک و تصیر فوق التمام و بالره إلى کمال بعد الکمال و إلى حال أشرف و أعلى
من الک الحال و أَنبَ إلى رببک المنتهى ( ».شمممیرازی1444 ،الف ،ج 214 :5و شمممیرازی،
1482الف ،ج)144 :5؛ اما این پاسممخ نیز اشممکال را برطرف نمیکند ،زیرا مسممائل عقلی
اسممتاناپذیر نیسممت و وجود یک ماال نقض ،ادعای کلی را مخدوش میکند و اشممترال به
تربیت نفوس ناقصه حد مشخصی ندارد .بادوام افراد بشر ،نفوس ناقصه نیز وجود دارد .از
طرف دیگر اگر حجت خدا بهوسممیلهی خصممم با یک عامل بیرونی کشممته شممود ،شممکی
نیسممت که مرگ این افراد اخترامی اسممت اما آیا میتوان ادعا کرد کسممانی که به مرگ
اخترامی مبتلا شممدهاند به اسممتکمال نرسممیدهاند؟ درحالیکه مقتضممای اخترامی بودن ،این
است که حادثهی بیرونی مانع از رسیدن انسان به کمال میشود .همانطور که خصوصیت
مرگ طبیعی رسیدن به کمال است .راهحل دیگر در پاسخ به این ماال نقض این است که
بگویی چون درجات و مراتب کمال نامحدود اسممت ،لذا اولیای الهی نیز به کمال مذکور
نرسمممیمده و بمه همین علت قطع تعلق نمیکنند .بهعبارتدیگر ،اگر کسمممب کمال دارای
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مراتب اسمت اولیای الهی در این دنیا به بالاترین درجهی کمال میرسند ،اما این توجیه نیز
صمحی نیسمت زیرا مقصمود ملاصدرا از کمال ،کمال لایق است نه کمال ممکن؛ و کمال
ممکن انسمممان نامتناهی اسمممت لذا اگر مقصمممد را کمال ممکن قرار دهیم ،همه مرگهای
بشری بدون استانا ،اخترامی خواهد بود.
 -3اگر علتِ مرگ انسمان ،کمال نفس اسمت ،پس چرا عمر متوسط افراد در جوامع
مختلف و در شمممرایط گونمماگون ،متفمماوت و کموبیش مىشمممود؟ طبق آمممارى کممه
جامعهشمناسمان پزشکى ارائه مىکنند ،میزان امید به زندگى انسان در جوامع پیشرفته بیشتر
از جوامعى اسمت که فقیر یا درحالتوسمعه هستند .آنها معتقدند که در قرنهاى  11و 24
به سممبب تحولات بنیادینى که در شممرایط بهداشممتى جمعیت به وجود آمده ،عمر متوسممط
افراد نیز افزایش یافته اسمت .براى ماال در کشور سوئد تا حدود سال 1854م عمر متوسط
مردان  31سمال بوده اسمت؛ اما در همین کشور در حدود سال 1144م عمر متوسط به 52
سال و در حدود سال 1144م به  51سال ارتقا مییابد (محسنی .)155 -154 :1455 ،آنچه
از این آمار برداشت مىشود این است که در کشور سوئد از سال 1854م به بعد ،بهتناسب
زمینههایى که براى سممملامتى بدن فراهم شمممده اسمممت ،به همان میزان عمر طبیعى افراد نیز
افزایش یافته و این شاهد بزرگى است بر اینکه علت اصلى مرگ انسان عدم قابلیت بدن
است نه کمال نفسانى او.
 -5بر اسمماس دیدگاه ملاصممدرا علت مرگ و پدیدهی پیری« ،فعلیت نفس» اسممت.
«فکلمال البمدن منشمممنه فعلیهُ النفس( ».شمممیرازی1482 ،ب .)214 :اکنون اگر فرض کنیم
افرادی در بعد خاصمممی مالا در بعد «سمممبعیت» فعلیت پیدا کنند لازمهی این دیدگاه ،بروز
اختلالات بدنی یکسمان در افراد با فعلیت سمبعیت اسمت ،زیرا علت واحد ،معلول مسانخ با
همان علت را اقتضا دارد؛ اما اثبات این مسنله نیاز به شواهد تجربی دارد و تاکنون شاهدی
بر این مسنله اقامه نشده است.
-4پرسمشمی هم در مورد نفس پیش میآید .ملاصمدرا بهوضوح گفته است که نفس
در اداممهی تحولماتی کمه در این دنیما و همراه با بدن طبیعی مییابد ،به این مرتبه از کمال
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میرسمد که پس از مرگ ،اعم از اینکه سعید یا شقی باشد ،با استفاده از تخیل خود مبدأ
پیدایش بدن اخروی گردد .وی در این مقام افزوده اسممت که مرگ لزوما به معنی ناتوانی
بدن نیسممت بلکه چهبسمما به این جهت اسممت که نفس به مرتبهای از قوت رسممیده که دیگر
نیاز به ابزاری به نام بدن ندارد و از آن به بعد میتواند با سعی غریزی خود به کمک بدنی
که براثر هینتها و ملکات مکتسمممب خودش میسمممازد راه دنیای دیگر را در پیش گیرد.
پرسممشممی که میتوان از ملاصممدرا پرسممید این اسممت که آیا کلیهی نفوس هنگام مرگ به
چنین قدرتی میرسممند که خالق بدن ماالی و تنعمات و عذابهای ماالی واقعی باشممند یا
فقط برخی از آنها اینچنین هسمتند؟ آیا تمام اقسمام مرگها از این نظر یکساناند؟ برای
ماال آیا جوان بیسمتسالهای که در اثر سانحهی اتومبیل و ضربهی مرزی قبل از رسیدن به
کمالات میانسمممالی و پیری و کهنسمممالی میمیرد و مرگش زودرس و ناگهانی اسمممت با
انسمان صمدسالهای که پس از گذراندن عمر طبیعی خود بهتدریج میمیرد ،یکسان است؟
و آیا این وظیفهی سنگین اخروی را هر دو بهطور یکسان انجام میدهند؟
 -5علماوه بر موارد ممذکور ،در تقسمممیمبندی مرگ ،به طبیعی و اخترامی مرز دقیق میان
این دو قسمم مشمخص نیست .بخصوص ملاصدرا که با دقت بیشتری این قسم مرگ را توضی
میدهمد و میگویمد مرگ طبیعی براثر اسمممتقلال نفس اسمممت که بدن انسمممانی بهتدریج روبه
اضممحلال میرود و مرگ اخترامی براثر تصادفات خارجی است .آیا حوادم و اتفاقات لزوما
بیرونی هسممتند ،درحالیکه گاهی اتفاقاتی که باعث از بین بردن بدن میشمموند درونی هسممتند،
همانند سمممکته کردن .کسمممی که سمممکته میکند ،با چه معیاری میتوان فهمید که مرگ او به
علمت اسمممتقلال نفس از تدبیر بدن بوده یا اینکه بدن خراب شمممده اسمممت و نفس کو کرده
اسمممت؛ بنمابراین اگرچمه ملماصمممدرا در مقمام تعریف بین مرگ طبیعی و مرگ اخترامی تمایز
مینهد ولی هیچ معیاری برای مشخص کردن مصادیق آن دو ارائه نمیکند.
نتيجهگيری

طبق آنچه گذشت ،هر دو نویسنده تقسیمبندیهایی از مرگ ارائه میدهند که تا حدی
قابل تطبیق بر یکدیگر هستند .هرچند که مبنا و محور تقسیمبندی آنها با یکدیگر متفاوت

بررسی تطبيقی مرگ اندیشی از دیدگاه آگوستين قدیس و ملاصدرا /قاسم کاکائی  ،محبوبه جباره ناصرو

45

است .تأکید آگوستین بر مقولهی گناه نخستین و تأثیر و تأثر آن است ،اما ملاصدرا بر
کمال و عدم کمال نفس تأکید دارد .هر دو قائل به مرگ جسم هستند با این تفاوت که
آگوستین آن را غیرطبیعی و تحمیلی گناه نخستین دانسته اما ملاصدرا آن را طبیعی میداند
که درنتیجهی تکامل تدریجی نفس اتفاق میافتد؛ بنابراین ،ملاصدرا تبیینی وجودی و
متافیزیکی و آگوستین تبیینی اخلاقی و کلامی از آن ارائه میدهد .مرگ جسم یا طبیعی از
دیدگاه هر دو اندیشمند دارای ویژگیهایی است ،ازجمله :وسیلهی رهایی و بازگشت به
سمت خدا ،لطف الهی ،همگانی بودن و  . ...مرگ اخترامی در آثار ملاصدرا که عبارت
است از خروج نفس از بدن نه به علت کمال و استقلال نفس ،بلکه به دلیل خراب شدن
بدن براثر اتفاقات ،با مرگ ناگهانی در آثار آگوستین قابل تطبیق است .مرگ دیگری که
هر دو از آن یاد میکنند ،مرگ نفس یعنی دوری از خدا در اثر گناه است؛ با این تفاوت
که در آثار ملاصدرا تحت عنوان مرگ دل ،قلب و روح از آن یاد میشود و فقط گناهان
ی انسان میتواند بشر را به این مرحله برساند و گناه نخستین هیچ دخالتی
ارادی و اختیار ِ
در این امر ندارد .غور و بررسی در آثار این دو اندیشمند قسم دیگری از مرگ را به ما
معرفی می کند که عبارت است از مرگ ارادی؛ به این معنی که اراده و اختیار آدمی در
آن مدخلیت دارد .این قسم مرگ در آثار آگوستین به سه دستهی عرفانی ،مقدس و
خودکشی تقسیم میشود؛ اما در آثار ملاصدرا باوجود توجه و تأکید بر دو قسم اول،
صحبتی از خودکشی نمیشود.
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  .)1485( .------------------------المظاهر الإلهیة فی أسرار العلوم الکمالیه.تهران :بنیاد حکمت اسلامی صدرا ،چاپ اول.
  .)1444( .-----------------------اسرارالآیات و انوار البینات .تهران :انجمناسلامی حکمت و فلسفه اسلامی ،چاپ اول.
  .)1481( .-----------------------کسر أصنام الجاهلیه .تهران :بنیاد حکمتاسلامی صدرا ،چاپ اول.
  .)1458( .-----------------------الوارِدات القلبیه فی معرفه الربوبیبه ،تحقیق،تصحی و ترجمه احمد شفیعیها.تهران :انجمن فلسفهی ایران.
 .)1322( .--------------------- -شرح الهدایه الأثیریه .بیروت :مؤسسه التاریخ

العربی ،چاپ اول( .------------------21- -11 .بیتا) .مجموعه رسائل فلسفی
صدرالمتألهین .یک جلد .مشتمل بر آثار ناشناخته و چاپ نشده .تهران :حکمت ،چاپ
دوم.
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 1444( .-------------------ب) .شرح أصول الکافی لصدرالمتألهین .چهار جلد.به تصحی محمد خواجوی و تحقیق علی عابدی شاهرودی .تهران :مؤسسه مطالعات و
تحقیقات فرهنگی.
  .)1444( .-------------------مفاتی الریب .تهران :وزارت فرهنگ و آموزشعالی .انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران .مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
  .)1453( .--------------------المبدأ و المعاد .تهران :انجمن حکمت و فلسفهیایران ،چاپ اول.
  .)1434( .-------------------رساله سه اصل ،به تصحی و اهتمام سید حسیننصر .تهران :دانشگاه علوم معقول و منقول.
 فاستر ،مایکل .)1441( .خداوندان اندیشهی سیاسی .ترجمهی دکتر جواد شیخالإسلامی.تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ دوم.

 کاپلستون ،فردریک چارلز .)1414( .تاریخ فلسفه ،ج دوم ،از آوگوستینوس تا اسکوتوس.ترجمه ابراهیم دادجو .تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ سوم.
 مصباح یزدی ،محمد تقی .)1455( .شرح جلد هشتم الأسفار الأربعه .جز دوم .تحقیق ونگارش :محمد سعیدی مهر .قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 مصل  ،جواد .)1452( .علم النفس یا روانشناسی صدرالمتألهین ،ترجمه و تفسیر از سَفَرنفس کتاب اسفار ،ج.1تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

Saint Augustine. (1948). on the Morals of the Catolic Church.
v. L, translated by R. Stothert. in Basic writings of Saint
Augustine. ed. By Whitney J.Oates. New York: Random House
publishers.
_____________. (1963). The Trinity, In The Fathers of the
Church. v.45. translated by Stephen Mekenna. C.SS.R,
Washington: The Catholic University of America Press. 17, D.c.
_____________. (1995). On Christian doctorine. Edited and
Translated by R.P.H.Green. Clarendon press. Oxford.published
in the United States.

-

-

31
-

 محبوبه جباره ناصرو،  قاسم کاکائی/بررسی تطبيقی مرگ اندیشی از دیدگاه آگوستين قدیس و ملاصدرا

Chadwick, Henry. (2009). Augustine of Hippo A life. New York:
Oxford. University Press.
Fitzgerald, Allan D. (Ed). (1999). Augustine through the age. an
Encyclopdia, O.S.A.
Heidl, Gyorgy. (2009). The Influence of Origen on the Young
Augustine. United States of America: gorgias Press.
36- M.Rist, John. (1994). Augustine: Ancient thought baptized.
New York: University of Toronto.
O’Daly, Gerard. (1987). Augustine’s Philosophy of Mind.
Duckworth. British Library Cataloguingin Publication Data.
first published.
Schaff Philip. (1890). NPNF 1- 04. Augustine: The Writings
Against the Manichaeans and Against the Donatists. New York:
Grand Rapids. MI: Christian Literature Publishing Co.
Vessy, Mark. (2012). A Companion to Augustine. Wiley
Blackwell. First publishing.

