
 

 اندیشی از دیدگاه آگوستین قدیس و ملاصدرابررسی تطبیقی مرگ

 1قاسم کاکائی

  2 محبوبه جباره ناصرو  

 چكيده

ها است. بررسی تطبیقی این مسأله از دیدگاه آگوستین ی انسانمرگ از مسائل مشترک همه

-م.( از متفکران فلسفه1431-1551م.( از بزرگان الهیات مسیحی در غرب و ملاصدرا )453-344)

اندیشی است. آگوستین با توجه به ی اسلامی در شرق، گامی مؤثر در راستای فهم ما از مرگ

ویژه تعالیم پولس، مرگ را بر مبنای گناه نخستین و دیگر گناهان، تبیین های مسیحی، بهآموزه

ناه ای بود که اگر گگونهداند. در نگاه او آفرینش انسان بهکرده حتی گناه را علت مرگ می

یرد، هرچند پذتأثیر گناه نخستین را نمیاما ملاصدرا ؛ شدکرد از زندگی جاودان برخوردار مینمی

ن تواند باعث مرگ نفس شود. علاوه بر ایعقیده است که گناهان ارادی انسان میبا آگوستین هم

ان ای از کمال وجودی انسملاصدرا با توجه به نظریه حرکت جوهری، مرگ طبیعی را نیز مرحله

 های مشترک مرگ طبیعی تأکیددارند. همچنینرغم اختلافات، بر ویژگیاما این دو، به ؛ وداندمی

 کن کردن هواهای نفسانی.ی نفس و ریشهبر مرگ ارادی به معنی تزکیه

اندیشی، گناه، گناه نخستین، آگوستین، ملاصدرا.، مرگمرگ: واژگان کليدی
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 مقدمه
های وجودی حیات بشر است که در طول تاریخ همواره پدیده ترینبزرگمرگ یکی از 

اندیشممندان بوده اسمت. اهمیت و شناخت این مسأله به حدی است که امروزه  جهموردتو

اند. ( ایجاد کردهTanatologyشممناسممی یا تاناتولو ی )ای با عنوان مرگمحققان، رشممته

البته، بدیهی و مسمملم اسممت که این امر، برای تمام موجودات عالم هسممتی مقدر شممده و 

ولی از میان مخلوقات بسممیاری که در این »نیسممت،  مسممتانای کلی انسممان نیز از این قاعده

ر د هاآنمرگ یک مسأله است.  هاآنها هستند که نزد میرند، تنها انسانی خاک میکره

اند. ولی از میان تولمد، بیماری، جوانی، بلو،، سمممالخوردگی و مرگ، با حیوانات سمممهیم

قادرند پایان کار خویش  هاآن؛ تنها دانند که خواهند مردمی هاآنی جمانوران، تنهما هممه

ر و و تدابی فرا خواهد رسمممید زمانشاند که بالأخره و از این نکته آگاه را انتظمار کشمممنمد

دهند تا خود را در برابر به خرج می -در قالب فرد یا گروه –های خاصمممی دورانمدیشمممی

گ، بلکممه بنممابراین، نممه خود مر (44-21 :1481)الیمماس، « کننممد...خطر نممابودی حف  

است. نباید فریب بخوریم: مگسی که  مسمأله سازآگاهی از مرگ اسمت که برای آدمیان 

ای همان اندازه غیرارادی برای خلاص شمممدن میان انگشمممتان کسمممی گیر افتاده به شمممیوه

زند که انسمممانی در چنگال یک قاتل، گویی با خطری که در دام آن افتاده، می وپادسممت

ی مگس، وقتی خطری مرگبار متوجه اوسممت، چیزی نیست اما حرکات تدافع؛ آشمناسمت

خود  یی مردهکه بچهی او. میمونِ مادر پیش از آنگونه غیر اکتسابیجز موهبت غریزی 

گیرد. او چیزی از تا مدتی او را در آغوش می بدهد دسممتشو از  بیندازدای را در گوشممه

میمان اما از مرگ خویش اش و نمه از مرگ خودش. آددانمد، نمه از مرگ بچمهمرگ نمی

(. 41 :1481)الیاس، شود )به یک مسأله بدل می برایشانکه مرگ  روسمتازایناند، آگاه

کشمماند. با این تفاوت که اندیشممی میهمین آگاهی از مرگ اسممت که انسممان را به مرگ

اندیشی در تمام آدمیان وجود آگاهی همگانی و ویژگی نوع انسان است ولی مرگمرگ

شممود. ی شممروع مشممکل انسممان با آگاهی از مرگ و اندیشممه به آن آغاز میقطهن ندارد.

ای کنند، عدهای آن را انکار میاینجماسمممت کمه بما توجمه بمه نگرش افراد بمه مرگ عمده
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 یمسمملم اسممت، تأمل در این پدیده آنچه پذیرند.بینانه میای آن را واقعسممتایند و عدهمی

معرفت آموز و ر یک از ما خواهد آمد، هم عبرتکمه مطمننا  به سمممرا، ه فردمنحصمممربمه

داشت زندگی و ارج گذاردن به هستی محدود آدمی. با ای گرامیاست و هم گونه بخش

ی این موضموع، به بررسی آن از دیدگاه آگوستین و ملاصدرا، العادهتوجه به اهمیت فوق

و دیدگاه مبانی مشترک هر داما نخست به ؛ شوددو متفکر تأثیرگذار، پرداخته می عنوانبه

 شود.اشاره می

 مبانی هستی شناختی .9

 خداشناسی )خدامحوری( .9-9

ای که موضوعات دیگر، در گونهای نزد هر دو اندیشممند دارد، بهبحث خدا جایگاه ویژه

یابند. یکی بسیار دقیق از راه فلسفه، شرع و عرفان نسمبت با موضوع خدا اهمیت و معنا می

دهد و دیگری هم خدا را بسمممیار نامحدود و مورد خدا پاسمممخ میبه کنجکاوی بشمممر در 

 یافتهیتجلبیند که چون روح قدر نزدیک میکند و هم او را آنغیرقابل تعریف عنوان می

ی تالیث از موارد اختلاف دیدگاه ملاصدرا و در صورت انسان است. مطلب اخیر و مسنله

برای  ودهای مختلف خدر نوشته وستینگآکه  تلاشی باوجودآگوستین درباره خدا است. 

ن تمام آثار کلامی مسیحی، ای مانند نیزدر آثار او دهد، اما انجام میمعقول سماختن تالیث 

 -342 :1414آگوسممتین، ود )شممو تعببدی تلقی می ماندهسممرب باقی  عنوانبهموضمموع نهایتا  

یر در خداشناسیِ رغم تفاوت چشمگاین مهم است که علی، درهرحال(. 381-384و  344

ندارد، معتقدند و مبنای  حدوحصمممرملماصمممدرا و آگوسمممتین، هر دو به خدای یگانه که 

 دانند.سعادت بشری را در تقرب و حرکت به سمت او می

 شناسیشناسی و انسانجهان .9-2

بخشی  ، بخشی روحانی و اصیل وای دوگانهشناسیآگوسمتین فیلسموفی افلاطونی با جهان

انسان  :دوگانه گراستاش نیز شناسیاست. به همین ترتیب، او در انسان غیر اصیلمادی و 
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موجودی اسمت که بخشمی از آن، روح، غیرمادی و مهاجر و بخشی دیگر مادی و مأوا یا 

شود که قالب روح اسمت. در نگاه افلاطونیِ آگوسمتین، انسان جوهری عقلانی تعریف می

گیرد عقلانی که بدنی فانی را به کار می اسممت، یا نفسممی شممدهتعبیهبرای حکومت بر بدن 

رغم نظر اممما آگوسمممتین علی (؛211: 1485، آگموسمممتمین، 54:.1414)آگموسمممتمیمن، 

اش در مورد انسمان، بر وحدت اساسی و جوهری انسان، خاص افلاطونی یانگارانهدوگانه

را  نیز تأکید دارد. انسممان هرچند مرکبب از روح و جسممم اسممت، اگر هر یک از این اجزا 

س انسان را با جز  واحدِ مسلط، یعنی نف درنهایت بااینکهنداشته باشد، انسان نخواهد بود، 

توان (. حاصممل کلام او این اسممت که نفسممی را می211 :1485داند )آگوسممتین، یکی می

توان بدن دانسمممت که در خدمت نفس که بدنی را به کار گیرد و بدنی را می نفس نمامید

و وی  مبهم باقی مانده صورتبهتباط نفس و بدن از دیدگاه آگوسمتین ، ارروازاینباشمد. 

ت که گفته شمد، روشن اس آنچهدهد. طبق ی ارتباط این دو ارائه نمیتبیین دقیقی از نحوه

قالب  ،درواقعاندیشممی آگوسممتین را در ایل این پارادایم در نظر گرفت. مرگ باید مرگ

 .هاستاینفس تن و اموری نظیر کردن، قالب شکستن، پرواز روح از ق تهی

و ضمممن آن جهانی یکرارچه و البته  اما ملاصممدرا به سممنت نوافلاطونی نزدیک اسممت

کشممد. جهانی که بخش مهم آن تحت قانون منسممجم و مراتبی را به تصممویر میسمملسممله

 نمماگزیردر حممال شممممدن و دگرگونی اسممممت.  هرلحظممهگریزنمماپممذیر حرکممت جوهری 

 کشممد که سممفری مطابق حرکتدی یکرارچه را به تصممویر میشممناسممی او نیز موجوانسممان

جهان طبیعت هر آن در حال صمممیرورت و  تبعبمهکنمد و او نیز جوهری از مماده آغماز می

وقفه در سمممیر خود محصمممولی چون نفس و روح را در تحول اسمممت و البته این تحول بی

 ندارد. تعامل نفس وشناسی میان نفس و بدن تفاوت جوهری وجود . در این انسمانبردارد

توان گفت که نفس در حد اات خود اسمممت. لذا نمی تنیدهدرهمبمدن تعاملی جوهری و 

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 

ای تبهن مراتب مادی به مراز بستر ماده برخاسته و بعد از یک حرکت استکمالی و گذراند
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و  «حرکت جوهری»، ملاصمممدرا بر پایه ترکاملمجرد و غیرمادی رسممیده اسممت. به تعبیر 

معتقد است که نفس در ابتدای پیدایش خود جوهری جسمانی است « تشکیک در وجود»

وحدت »دهد و با حف  اما در خلال حرکت جوهری پیوسمته سیر تکامل خود را ادامه می

یابد. روح موجود خاصممی اسممت که در به مرتبه تجرد راه می درنهایت خود،« شممخصممی

 زنظرابنابراین، نفس ؛ ی مادی اسمت اما در بقا  مسمتقل از ماده استپیدایش نیازمند زمینه

گردد، چنان مراحلی  نائلها بدان و درجاتی که ممکن است در طول سال نشآتمقامات، 

شود، از طریق حرکت جسم ظاهر می صورتبهگذراند. لذا نفس که نخست را از سمر می

؛ ودشمممجوهری به نفس نباتی، نفس حیوانی و سمممرانجام به نفس ناطقه انسمممانی تبدیل می

و  دهد که بین نفس و بدن، پیوندی ااتیبنابراین، ملاصممدرا برخلاف آگوسممتین نشممان می

لاف خطبیعی برقرار اسممت، نه یک پیوند عرضممی و مصمممنوعی. مرگ در این دیدگاه، بر

ی آگوسمممتینی، نه قالب تهی کردن یا آزادی روح از قفس تن، بلکه طی یکی از اندیشمممه

مراحل تکامل و تحول جوهری خود اسممت. سممرری کردن یکی از مراحل کمالی کجا و 

 گریختن نفس از قفس کجا!

: زجملهای نفس و بدن، آگوستین و ملاصدرا نقاط اشتراکی نیز دارند در باب مسمنله

هر دو حقیقممت وجود آدمی را نفس داننممد نممه قممدیم و ازلی. را حممادم می هر دو نفس

ی تجردی و مادی در داننمد و بمدن را ابزاری برای آن. هر دو قائل به سممماحت دوگانهمی

س هر دو معتقدند که نفس حتی پانسمان هستند. هر دو قائل به بقای روحانی نفس هستند. 

 شود.نیاز نمیاز مرگ هم از بدن بی

 تی و اقسام مرگچيس .2

 شود؟ بدن یا نفس؟ اگر به بدنحقیقت مرگ چیست؟ مرگ به چه چیزی نسبت داده می

شممود، آیا به معنای حذف فعالیت بدن اسممت یا نابودی آن؟ و اگر به نفس نسممبت داده می

شمود، آیا به معنای نیسمتی و نابودی نفس است یا به معنای رحلت و کو  نسمبت داده می

تواند خودش زمانِ این کو  را انتخاب ی دیگر؟ آیا انسممان میه نشممنهآن از یک نشممنه ب



 9318  بهار وتابستان،  22 تأملات فلسفی، شماره پژوهشی -علمی فصلنامهدو  21

 

 

 میرند؟ چه ارتباطیهای انسممان اسممت یا موجودات دیگر نیز میکند؟ آیا مرگ از ویژگی

ی دیگر ای به نشمممنهخواب نیز رحلمت از نشمممنه چراکمهبین مرگ و خواب وجود دارد؟ 

 که این رحلت موقت باشد. هرچنداست، 

هر دو فیلسوف، با توجه به اقسامی که برای مرگ قائل هستند، به تعریف، تبیین و تحلیل 

 اند.در این باب را پاسخ داده شدهمطرحاین مقوله پرداخته و سؤالات 

 مرگ جسم، مرگ نفس و مرگ ابدی. 2-9

کممه مرگ بممه چممه چیزی تعلق بگیرد، در یممک نگمماه کلی، آگوسمممتین بمما توجممه بممه این

دهد که عبارت است از: مرگ جسم، مرگ نفس و ای از آن ارائه میگانهی سهبندتقسیم

، دیده ظهملاحقابلهایی بندی، در آثار ملاصممدرا نیز، با تفاوتمرگ ابدی. این نوع تقسممیم

 شود.می

 مرگ طبيعی یا مرگ جسم . 2-9-9

، قسم مرگو معتقدند که در این  دهندهر دو اندیشممند گاهی مرگ را به بدن نسمبت می

و، دهای متفاوت آن فرضشمممود، با این تفاوت که با توجه به پیشنفس از بمدن جمدا می

از چگونگی این جدایی، متفاوت اسمت. تبیین آگوسممتین از این قسم  هاآنتبیین و تحلیل 

مرگ بر دو امر استوار است: اول، سنت افلاطونی؛ که بر اساس آن حقیقت انسان را نفسی 

نابراین، در ب؛ بدن تعلق گرفته اسممت. مرگ نیز فراق بین نفس و بدن اسممت داند که بهمی

جایی که این ثنویت وجود نداشمته باشممد، چنین مرگی سممالبه به انتفای موضمموع اسممت. از 

، باقی است اسمتدیدگاه وی، در این جدایی جوهر نفس که همانا اات و حقیقت انسمان 

ر روز قیامت این اجزای پراکنده به طرز شمممود. ولی دو اجزای بدن فاسمممد و پراکنده می

آسمممایی توسمممط قمدرت مطلق خمداونمد، جمع شمممده و نفس و بدن دوباره به هم معجزه

 ;Augustine,1995: 629رسمممنمد، البته بدنی که جاودانی و ابدی شمممده اسمممت )می

Vessy, 2012: 362های پولس رسممول؛ این امر (. دوم، کتاب مقدس و بخصمموص نامه

ه وی در بیان چیسمممتی و چرایی این قسمممم مرگ به بیان افلاطون اکتفا دهمد کنشمممان می
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معتقد  و ی گناهِ نخسمتین دانستهننموده، به همین سمبب این قسمم مرگ را مجازات عادلانه

ین، داشممت )آگوستکردند، چنین مرگی وجود نمیها گناه نمیاسمت اگر نخسمتین انسمان

وستین داند. تبیین آگی قانون طبیعت نمیمه. به همین سبب آن را طبیعی و لاز(454: 1412

اما ملاصدرا پایه نظریه حرکت جوهری، ؛ از این قسمم مرگ، تبیینی اخلاقی و کلامی است

جسمممانیه الحدوم و روحانیه البقا  بودن نفس و ابزار انگاری بدن، تبیینی مابعدالطبیعی از 

ز انزجار تدریجی نفس از دهد. طبق این تحلیل، مرگ طبیعی عبارت اسمممت اآن ارائه می

 براثرتما جایی که نفس  از عمالم حس و اقبمال بمه عمالم ملکوت آرامآرام اعراضبمدن و 

یاز نی خود از عالم ماده و بدن بیتحول جوهری با رسممیدن به غایت حقیقی و کمال ویژه

 س،کند و به دنبال استقلال نفتصمرف در بدن را رها می طورکلیبهشمده، در چنین حالتی 

-54: 1441؛ شیرازی، 444-442: 1، جالف 1482یابد )شمیرازی، مرگ طبیعی تحقق می

بنابراین، ملاصدرا برخلاف آگوستین که به ثنویت نفس و بدن معتقد است، انسان را ؛ (51

ب: 1482ی او اسمت )شیرازی، نازلهی داند که بدنش مرتبهعبارت از حقیقت واحدی می

؛ شمممیرازی، 254: 2الف، ج1444؛ شمممیرازی،524 :1441 ؛ شمممیرازی،214-215و  81

: 8الف، ج 1482؛ شمممیرازی، 445-442: 1الف، ج 1482؛ شمممیرازی، 55: 4الف، ج1444

، ملاصممدرا روازاین(. 145: 2ب، ج1444؛ شممیرازی، 354-353: 1453؛ شممیرازی، 55 -54

 جهدرنتیای از تکامل و ضروری عالم ماده و برخلاف آگوسمتین این قسمم مرگ را مرحله

ند، نه گناه ک، به فعلیت و تکامل رسیدن نفس معرفی میآن راکاملا  طبیعی دانسته و علت 

در  بارکیآگوستین آدمی تنها  ازنظرنخسمتین. تفاوت دیگر این دو دیدگاه این است که 

شممود، اما از و آن هنگامی اسممت که نفس از بدن مادی و محسمموس جدا می میرددنیا می

در  لحظههبلحظهمبنای حرکت تدریجی نفس از قوه به فعلیت، آدمی منظر ملاصمممدرا و بر 

کند. در مورد بدن نیز ملاصممدرا برخلاف دیدگاه سممیر تکاملی خویش مرگ را تجربه می

 شود و بر اساس تجسم اعمال، بدنی متناسبآگوستین معتقد است این بدن مادی نابود می

 شود.ساخته می آنجابا اعمال انسان در 

کمه هر دو انمدیشممممنمد بما توجه به مبانی متفاوت، در تبیین  نظریاختلمافرغم علی 
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دانند؛ ی وقوع این قسم مرگ با یکدیگر دارند، ولی هر دو آن را امری وجودی مینحوه

مرگ انتقال از عالمی به عالم دیگر و از منزلی به منزل دیگر اسمممت.  هاآن ازنظر چراکمه

نیز اموری  -دنیا و آخرت–سمممت و دو طرفِ انتقال نفس این انتقمال، یمک امر وجودی ا

 هایش یعنی دراز موقعیت یکهیچمرگ، آدمی در  واسمممطهبهبنابراین، ؛ وجودی هسمممتند

گیرد، بلکه نحوه هسمممتی و حیات او ترییر هنگام مرگ و پس از مرگ، در عدم قرار نمی

از آن ارائممه  ولو یکیتبیینی طبی و فیزی کممدامهیچپممذیرد و نممه بیشمممتر. علمماوه بر این، می

 دهند.نمی

 مرگ نفس . 2-9-2

آگوسمتین و ملاصمدرا روشن شود، باید معنای حیات نفس  ازنظرکه مرگ نفس برای آن

واکاوی نمود. غور و تأمل در آثار هر دو اندیشمممند بیانگر این اسمممت  هاآنرا از دیدگاه 

عالم دنیا. حیات نیز دو ویژگی رو به ی ی رو به خدا و جنبهکمه نفس دو جنبمه دارد: جنبه

ی نفس، خداوند باشممد، خدا در آن نفس دارد: ادراک و اراده. اگر متعلق ادراک و اراده

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 

بنمابراین، زندگی و مرگ نفس در ارتباط و عدم ارتباط، نفس با خدا ؛ ه اسمممتنفس مرد

تد که اف، آگوسممتین معتقد اسممت مرگ نفس هنگامی اتفاق میروازاینشممود. تعریف می

ه کاین باوجودمحبت انسممان از خداوند به مخلوقات منحرف شممود، در این صممورت نفس 

: 1412)آگوستین، آید می حسماببهده زنده اسمت، ولی چون بدون خداسمت، مر ظاهربه

544 ،Schaff, 1890:113; O’Daly, 1987:45-46) . ملاصممدرا علاوه بر تعبیر مرگ

رد و بنفس، تعبیرهمای دیگری نیز مماننمد مرگ قلمب، دل و روح نیز برای آن بمه کمار می

 اشممود، نفس نیز از این حالت مبرطور که بدن دچار بیماری و مرگ میمعتقد اسممت همان

نیسممت، حتی مرگ و بیماری درونی خیلی شممدیدتر و بدتر از مرگ و بیماری جسمممانی 

؛ شمممیرازی، 115 -114 و 524 :1441اسمممت، ولی افراد به آن توجه ندارند )شمممیرازی، 

 (.211 : 1، ج183:  4الف، ج1444؛ شیرازی، 415:  1ب، ج1444
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اهتمام به دنیا و گفتمه شمممد هر دو انمدیشممممند دوری از خدا و  آنچمهبنمابراین، طبق 

کنند. بر این اسمماس، افرادی که در این های آن را عامل این قسممم مرگ، معرفی میلذت

 اهرظبهآیند؛ هرچند که می حسممماببهکنند مرده دنیما با دوری از خدا و گناه زندگی می

نفسمممی زنده و فقط بر  ازلحاظاند، عرفی مرده ازنظرزنمده هسمممتنمد. ولی افراد مؤمنی که 

آیند. چون ملاک قلب و دل است نه کالبد. این قسم مرگ می حساببهبدن، مرده  اساس

اق های نیک اتفبرخلاف مرگ جسمم و مرگ طبیعی همگانی نیسمت و هرگز برای انسان

که طوری، بهاندمشترکافتد با هم اما در این نقطه که در هر دو جدایی اتفاق می؛ افتدنمی

ر دیگری جممدایی نفس از خممدا در اثر گنمماه اسمممت. در یکی جممدایی نفس از بممدن و د

درد و رنج آن  چراکهتر از مرگ نفس اسممت، ملاصممدرا مرگ جسممم آسممان تصممری به

 بیشتر نیست، ولی عذاب مرگ نفس، ابدالآباد است. لحظهیک

 مرگ ابدی . 2-9-3

ت ی گناه مرده اسواسممطهبهمرگ ابدی به این معناسمت که فردی که در این دنیا نفسمش 

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 

ترین نوع مرگ تعریف دانند و آن را بدترین و سمممخترا برای چنین نفسمممی جاودانه می

در  هانآفرض توان از آن خلاصمممی یافت. پیشدیگر با هیچ مرگی نمی چراکهکننمد، می

این مورد این است که نفس جاودانه است اما چون در این بقا  و جاودانگی جز رنج هیچ 

تار در رستاخیز گرف لذت و سمروری نیسمت، مرگ ابدی اسمت. آگوستین چنین فردی را

 ی نفسِ دورافتاده از مبدأ خویش، لذتیبودنِ با تن برا آنجاتن دانسممته و معتقد اسممت در 

ممکن اسممت نفسممی که از خدا دور افتاده  اینجاندارد، بلکه باعث رنج و شممر اسممت. در 

شممود و تن در اسممت، برخوردار از لذت تن باشممد، ولی با رسممتاخیز این لذت هم تمام می

 زمانمهچنین فردی مجبور به تحملِ دو رنج  ؛ وبماعمث رنج بیشمممتر او خواهمد بود آنجما

خواهد شمد: یکی درد روانی که سمبب آن دوری از خداوند است و دیگری درد فیزیکِی 
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. به سمممبب همین رنج، بین نفس و بدن (Augustine,1963:162ناشمممی از آتش ابدی )

ت رسد و تا ابد این وضعیبه پایان نمی طرفیکشمود که با پیروزی ای ایجاد میدشممنی

ملاصمدرا در توضمی  بیشمتر این قسممم مرگ با  (.112-111: 1412)آگوسمتین،  ادامه دارد

ند که اعضا  ک، وضمعیت فرد را به کسی تشبیه می«فیها وَ لا یَحیی لایموت» یتوجه به آیه

 و ی او بریده باشممد، در این وضممعیت حیات جسمممانی او قرار و ثبوتی نداردوپادسممتو 

میرد و زندگی است که نه می گویند بین مرگگونه باشد، میکسی که حالش در دنیا این

کند. به همین نحو کسمی که بد زیستن را در این دنیا انتخاب کرده است، و نه زندگی می

و طلب مرگ خواهد کرد، اما هیچ راه  زده وپادسممتدر آن جهان، میان مرگ و زندگی 

دیدگاه  آنچه(. 381-385الف:  1482ن عمذاب نمدارد )شمممیرازی، نجمات و رهمایی از ای

کند، راه نجات از این مرگ درا و آگوسممتین را در این قسممم مرگ از هم جدا میملاصمم

اسممت؛ آگوسممتین بر مبنای سممخنان پولس شممرط نجات از این مرگ را، ایمان به مرگ 

؛ آگوستین، 284: 1485داند )آگوستین، بخش وی میتوار عیسی مسی  و فیض نجافدیه

؛ ای.وان. 11و  85: 1444یاسممررس، ؛ 45 -43: 1، ج1412گرام، ، مک541شممهر خدا: 

اما ملاصممدرا راه نجات از آن را ایمان و عمل صممال  و پیروی از ؛ (155: 1483وورسممت، 

تفاوت دیگر این دو دیدگاه این اسمممت که برخلاف آگوسمممتین که بدن  داند.شمممرع می

 داند که در یک چشمممم به هم زدن، به بدن فسمممادناپذیر و نامیرااخروی را همین بدنی می

خیال،  یداند، ملاصمممدرا با اثبات قوهشمممود و وی حتی فرایند این تبدیل را نمیتبدیل می

گیری بدن اخروی توسمممط نفس را عالم ماال منفصمممل و همچنین تجسمممم اعمال، شمممکل

 داند،ها نمیدهد. همچنین، آگوسممتین مرگ ابدی را فقط شممامل حال انسممانتوضممی  می

ز و معتقد اسمت این فرشتگان نیز بعد ا مرگ دانسمتهفرشمتگان عاصمی را نیز مشممول این 

در آثار مرگ دوم رانده خواهند شد.  سمویبه ،های محکومداوری نهایی به همراه انسمان

وجود  هاآنمعذب شمممدن  درنتیجهملاصمممدرا چیزی در مورد گناهکار بودن فرشمممتگان و 

 داند.تین میندارد. نهایتا ، آگوستین این قسم مرگ را نیز متأثر از گناه نخس

 مرگ طبيعی و اخترامی )ناگهانی(. 2-2
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ی  کنند. توضهر دو اندیشممند مرگ اضمطراری را به مرگ طبیعی و اخترامی تقسممیم می

اما مرگ اخترامی از دیدگاه ملاصدرا عبارت است از خروج نفس ؛ مرگ طبیعی گذشت

اگهانی ی عامل نطهواسممبهکه بدن  جهتازآناز بدن، نه از جهت فعلیت یافتن نفس، بلکه 

و  هددشممود که قابلیت تدبیر و تعلق نفس را از دسممت میفاسممد می ایگونهبهو خارجی 

(. آگوستین 231-245و  52 -51: 1الف، ج1482شمود )شیرازی، مجبور به ترک بدن می

و  کندنیز بمه این قسمممم مرگ تصمممری  کرده و از آن تحت عنوان مرگ ناگهانی یاد می

دانمد، معتقمد اسمممت گماهی این قطع علماقه ی نفس از بمدن میعلماقمهچون مرگ را قطع 

افتمد و گماهی نماگهمانی. ولی بمه علمت درهم تنیدگی نفس و بدن و اتفماق می تمدریجبمه

ر از تاند، قطع تعلق ناگهانی دشموارتر و سختای که این دو در طول عمر به هم یافتهعلاقه

ملاصممدرا مرگ اخترامی به  ازنظر (.541 -548: 1412قطع تدریجی اسممت )آگوسممتین، 

 که مرگ طبیعی دردی هرچندعلت به کمال نرسمیدن نفس، ممکن است دردناک باشد، 

(. تفاوت این دو تلقی روشن است. ملاصدرا به علت به 232 :1، ج1482ندارد )شمیرازی، 

کمال نرسممیدن نفس و آگوسممتین با توجه به کندن و جدا شممدن ناگهانی، آن را دردناک 

 ند.دامی

 مرگ طبيعی و ارادی. 2-3

بندی دیگر مرگ را با توجه به حضممور و عدم حضممور هر دو اندیشمممند در یک تقسممیم

 کنند:عنصر اراده به دو قسم طبیعی و ارادی تقسیم می

 مرگ طبيعی . 2-3-9

مرگ طبیعی همان مرگ جسمممم از دیدگاه آگوسمممتین و مرگ طبیعی با تعبیر ملاصمممدرا 

توضی  داده شد. ولی در توضی  بیشتِر این قسم مرگ در مقایسه اسمت که در بخش قبل 

با مرگ ارادی باید گفت مرگ طبیعی حادثه یا رویدادی اسمممت که در یک آن در پایان 

بخشد. این مرگ دیدنی و محسوس دهد و به زندگی این جهانی پایان میزندگی رخ می

ها. اکار فصممول و سممال وشممدآمدو از بین رفتن موجودات و  هااسممت، مانند مرگ انسممان
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شممناسممند و مرگ را به همین معنا به کار ها همین قسممم مرگ را میانسممان اتفاقبهقریب 

ی موجودات از سمممر برند. این قسمممم از مرگ را که اجباری و ناخواسمممته اسمممت، همهمی

جوی جسممت درنتیجهگذرانند. همین مرگ اسممت که باعث انقلاب درونی آگوسممتین و می

مرگ  ی زمانیرای کشممف و رسممیدن به حقیقت شممد. آگوسممتین در آن برههبیشممتر وی ب

ود رپنمدارد و حتی در واکنش بمه آن تا حد جنون پیش میطبیعی را بمدترین دشممممن می

اما بعد از تحول درونی و پذیرش مسمیحیت آن را سهم ؛ (123 -121: 1485)آگوسمتین، 

الاتر حتی از آن ب ؛ وداندا سفاهت میانسانی دانسته و شکوه سر دادن بر این سهم انسانی ر

ای تناسمممب و زیبایی در عالم مرگ طبیعی و آمدن و رفتن موجودات را برای ایجاد گونه

؛ (15: 1414داند )کاپلستون، لازم و ضروری دانسته و آن را عامل بقا و برپایی کائنات می

مسلم است هر دو  آنچهاما در مورد ملاصمدرا چنین تأثیر و تأثری گزارش نشمده اسمت و 

که در  ندکنهایی نیز اکر میبرای آن ویژگی ؛ واندیشممند به این قسمم مرگ قائل هستند

 با هم مشترک هستند. هاآنبرخی از 

 های مرگ طبيعیویژگی. 2-3-9-9

در آثار هر دو اندیشمند از مرگ طبیعی چونان ی رهایی و بازگشت به سمت خدا: وسیله

خداوند سممتایش  سممویبهبه دنیای دیگر و آغاز بازگشممت  راهی به سمممت رهایی، دری

در هر دو دیدگاه، دنیا مانند زندان است و مرگ راه رهایی از این زندان.  چراکهشود، می

داند، ولی چون دینی این مرگ را بد و مجازات گناه میآگوسمممتین در یمک نگماه درون

رهاییِ جان از بند و قفس سمالک عارف اسمت گاه نیز آن را راهی برای وصال معشوق و 

و معتقد است ساکنان شهر خدا طوری در این  (418 -483: 1414داند )کاپلستون، تن می

 ی خدا مبنی بر نجات ازکنند که گویی اسممیرند، ولی چون وعدهسممرای فانی زندگی می

های زمینی که در اختیارشمممان گذاشمممته اند، از نعمتاین تنگنمای زمینی را دریافت کرده

و راهی برای نجات  ای که برای این حیات ناپایدار ضممرورت داردوسممیله عنوانبهه، شممد

حکم وسمممیله را دارد نه  هاآندنیا برای  ؛ وکنندیمافتن از این زنمدان خاکی، اسمممتفاده می

داند که رهایی می جهتازآن(. ملاصمممدرا نیز مرگ را 344-345 :1441هدف )فاسمممتر، 
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 تمامیبهبخشمممد و یالی، وهمی و عقلی رهایی میهمای حسمممی، خانسمممان را از صمممورت

از مرگ به حیات و زنده شمممدنی  ؛ وگردانمدوجودش را در وجود الهی محو و نمابود می

که معتقد اسمممت در همین دنیا هم  هرچند(. 312 :1444رسممماند )شمممیرازی، پایان میبی

 باز مرگتوان از وجود مجازی حسبی خارج شد و به وجود عقلی متحقق گشت، ولی می

است که مانع  جهتازآنداند. دلیل زندان دیدن دنیا هم را رها شدن کامل از عالم دنیا می

بنابراین طبق هر دو دیدگاه ؛ (144:  4الف. ج1444شود )شیرازی، ی محبوب میمشماهده

توان آن را نوعی دگرگونی ای کوچک در مقابل حیات ابدی است و میمرگ فقط واقعه

 گردد.ت که از طریق آن نفس با محبوب متحد میبخش دانسرهایی

که باعث نجات انسان از این جسم  جهتازآنهر دو اندیشممند مرگ را لطف الهی: 

دانند. ملاصمممدرا بر اسممماس حرکت جوهری و شمممود، لطف میهای آن میمحدود و رنج

 معتقد اسممت با ؛ ودهدکمال دانسممتن مرگ، لطف بودن آن را برای انسممان، توضممی  می

د از اضمممداد و محل ورو یترکیب یافتهکممال یمافتن نفس، روح از این بمدن تاریک که 

(. 422: 2ب، ج1444کند )شیرازی، و به جهان ابدی سفر می رهاشدههاست، مجرد و رنج

اند، ولی دآگوستین نیز هرچند که گرفتار شدن انسان را به جسم از توابع گناه نخستین می

 شممود انسمماننیا را از الطاف خدایِ پدر دانسممته که باعث میداشممتن جسممم فانی در این د

 کمتدس ؛ وداشمتن جسممی فانی تا ابد در بیچارگی این زندگی محصمور نماند موجببه

هایش آزاد شمممود )آگوسمممتین، ای از پارسمممایی رسمممید، با مرگ از رنجهر وقت به درجه

، لطف اندخدا پیوسته (. لازم به اکر اسمت که مرگ برای نفوسمی که به484-481 :1412

اب لطف نیست، بلکه گرفتار شدن به عذ تنهانهاند، اسمت و برای نفوسمی که از خدا بریده

شمناسیِ متفاوت کند، انسمانهر دو اندیشممند را از هم متمایز می آنچهو رنج ابدی اسمت. 

سم گرفتار ج درنتیجهیکی در مورد انسمانِ گناهکارِ هبوط و نزول کرده و  ؛ کههاسمتآن

ایص ها و نقمحدودیت به خاطرگوید و دیگری چنین مبنایی ندارد بلکه شممده، سممخن می

 جسم است که به دنبال رهایی از آن است.

ویژگی دیگر مرگ طبیعی از دیدگاه هر دو متفکر، همگانی دانسمتن همگانی بودن: 
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که  رادیداند، چه افها یکسممان میآن اسممت. آگوسممتین پایان زندگی را برای تمام انسممان

هر دو محکوم بممه  درهرحممالعمری کوتمماه دارنممد و چممه افرادی کممه عمری دراز. چون 

که نکنند. به همین سبب معتقد است ایبیشتر تجربه نمی باریکو مرگ را برای  اندمرگ

( 31: 1412بخشممد، هیچ اهمیتی ندارد )آگوسممتین، چه نوع مرگی به این زندگی پایان می

یازی از نرا معتقد است حد مرگ طبیعی که عبارت است از بیبرخلاف آگوستین، ملاصد

 کهچرای بدنی و خارج شمدن از این نشنه، بین مؤمن و کافر و موحبد، مشترک است. ماده

ه ی بدنی( و بین شممقاوت و شکنجه بنیازی از مادههیچ منافاتی بین این کمال وجودی )بی

ا کنار رفتن حجاب بدن، ادراک . اتفاقا  بنیسمممتآتش دوزخ و ادراک عمذاب دردنماک 

(. این دیدگاه 253-252: 1الف، ج 1482عذاب و پاداش شمدت بیشمتری دارد )شیرازی، 

حادم زمانی است،  ازآنجاکهکه بر اساس آن عالم  بر مبنای اصمل حرکت جوهری است

هر چه در آن است خواه فلک باشد یا عنصر، بسیط باشد یا مرکب، جوهر باشد یا عرض، 

ه وجهی از وجوه به ماده تعلق دارد، بنابراین هویتی متجدد اسمممت که از حیث وجودش بم

. طبق این دیدگاه هر اسمممتمحکوم به مرگ  درنتیجهو  غیرثمابتوجود و شمممخصمممیمت 

حرکت و دگرگونی ناچار است که برایش نهایت و پایانی و برای آن نهایت هم نهایت و 

ند. اتمام غایات و نهایات در آن جمعتما به غایتی منتهی شمممود که  پمایمانی دیگر بماشمممد

ملماصمممدرا همچنین بما الهمام از قرآن کریم و حمدیای از پیمامبر کمه مراحل مرگ تمامی 

دهد، تمامی موجودات، حتی فرشمممتگان و الموت را توضمممی  میموجودات و حتی ملک

داند )شیرازی، را پذیرای مرگ و هلاکت می الموت و عقول و هر چه غیر خداسمتملک

علت همگانی بودن این امر را، به پایان رسمممیدن  ؛ و(348 :1444؛ شمممیرازی، 3-5: 1458

هما )در موجودات غیرممادی( و به نهایت رسمممیدن حرکات )در موجودات مادی( شممموق

دانمد. البته ملاصمممدرا این قیامت و مرگ همگانی را شمممامل سمممالکان و عارفان کامل می

از وقوع قیامت، قیامتشممان برپا شممده و در خدا  معتقد اسممت این افراد قبل چراکهداند، نمی

آیا مرگ از »(. وی در پاسمممخ به این سمممؤال که 445 :1444اند )شمممیرازی، فمانی شمممده

د و بر شممومی تفصممیلبهقائل « میرند؟های انسممان اسممت یا موجودات دیگر نیز میویژگی
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دیل شدن بگوید: اگر مرگ تنها بر اساس متحرک بودن نفس و تاساس مبانی خویش می

ودن مسممافت میان مبدأ حرکت و پایان حرکت تعریف شممود، یمنفس از قوه به فعلیت و پ

مرگ ویژه انسان نخواهد بود و موجودات دیگر همچون حیوانات نیز میرنده هستند؛ زیرا 

 اما اگر مرگ، تنها طی کردنِ مسمممافت؛ حیوان نیز مرحله نباتی و حیوانی را باید طی کند

های طی این مسمممافت، آن باشمممد که حتما  نفس ها نباشمممد، بلکه از ویژگیمیان مبدأ و منت

ر شممود؛ زیرا دهای وجودی انسممان میتجرد عقلی برسممد، میرنده بودن، از ویژگی نوعیبه

عالم طبیعت، موجود دیگری نیسمت که بتواند به تجرد عقلی برسد. نه جمادات و گیاهان 

یوانات بر مبنای صمممدرایی دارای نوعی تجرد و نه حیوانات، تجرد عقلی ندارند؛ گرچه ح

ن مبدأ ی مرگ، طی مسافت میاکه در مسنلهماالی و خیالی هسمتند. با این مبنا علاوه بر این

ه تمام کو منتها شمرط لازم تحقق مرگ اسمت، ولی شرط کافی نیست؛ یعنی افزون بر این

باید دارای  حدود این مسمممافت باید طی شمممود تا مرگ عارض شمممود، خود مسمممافت نیز

ون ، نباتات و حیوانات چترتیباینبهحدودی باشمد که حد تجرد عقلی، فرجام آن است. 

عنی میرد؛ یشمموند و تنها انسممان اسممت که میمیرند، بلکه نابود میاین حد را ندارند، نمی

(. طبق 414-481: ب1482شود )شیرازی، نفس او پس از مرگ به عالمی دیگر منتقل می

ها و هم برای تمام ملاصمممدرا، همگانی بودن مرگ را هم برای انسمممانگمذشمممت،  آنچمه

ن اما آگوسممتین فقط بر همگانی بودن ای؛ کنداثبات می تفصممیلبهموجودات عالم هسممتی 

ها مردنی و فانی هسممتند، ی انسممانها تأکید دارد و به همین حد که همهمرگ برای انسممان

 کند.اکتفا می

هایی که بیان شد، در آثار هر دو اندیشمند مشاهده تفاوتتوان با موارد مذکور را می

بیان شممده، اما در آثار  تفصممیلبهاما موارد دیگری وجود دارد که در آثار ملاصممدرا ؛ کرد

که ملاصدرا مرگ طبیعی را بالعرض برای این ازجملهآگوسمتین به آن توجه نشمده است. 

 که ؛داندحق، ضروری و مقدر میی تکامل، ی آشمکار شمدن حقایق، وسیلهنفس، وسمیله

توان مکمل دیدگاه آگوستین دانست. آگوستین نیز بر اساس باور به گناه این موارد را می

در  آورد کهنخستین و عواقب آن، آن را آخرین دشمن به برکت عیسی )ع(، به شمار می
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 آثار ملاصدرا سخنی از آن به میان نیامده است.

 به خوابتشبيه مرگ طبيعی . 2-3-9-2

ما شمممود، ادر آثمار آگوسمممتین هیچ مطلبی راجع بمه تشمممبیه خواب به مرگ ملاحظه نمی

ملاصمدرا برای توضمی  بیشتر چیستی مرگ طبیعی، آن را به خواب تشبیه کرده و با توجه 

ی توان یک، خواب را برادر مرگ دانسمممته، به این معنی که می«النبومُ اخُ الموت»به حدیث 

 :4، ج531 :1ب، ج1444، شیرازی، 433 :5الف، ج1444)شیرازی،  را با دیگری شناخت

دهد و معتقد اسممت مرگ و ای میان آن دو انجام می، مقایسممهروازاین(. 458  :3و ج 245

باشند، با این تفاوت که در خواب، خواب هر دو، در ترک حواس ظاهری شبیه به هم می

به سممبب امر خارجی بر نفس  هاآنحواس وجود دارد و ترک  کارگیریبههنوز اسممتعداد 

شمممود، ولی در مرگ، بما بماقی مماندن حقیقت فرد، این اسمممتعداد کاملا  باطل عمارض می

(. تفاوت دیگری که حالت 254: 2، ج144-144: 3الف، ج1444شمممود )شمممیرازی، می

شممود و حتی قوای طبیعی خواب با مرگ دارد این اسمت که در این حالت بدن فاسمد نمی

حال خودشان باقی مانند و اعمالی مانند جذب و دفع و هضم و غیر آن را انجام در بدن به 

(. خواب و مرگ در باقی بودن مدرکات باطنی 144: 3الف، ج1444دهند )شممیرازی، می

  :4الف، ج1444مشمممترک هسمممتند )شمممیرازی، « خیال»و « وهم»، «عقل»نفس ناطقه مانند 

تواند از شمممود، نمیکه عارض بر وی می(. انسمممان در حمالت خواب به دلیل فتوری 144

شنود بیند، هم میدر آن هنگام هم می حالدرعینحواس ظاهری خود اسمتفاده نماید ولی 

اعضممای محسمموس و جوارح  واسممطهبهو هم سممایر مدرکات را داراسممت، ولی این امر 

خارجی او نیسممت، بلکه نفس انسممان بذاته حیات دارد و سمممیع و بصممیر اسممت و سممایر 

اکات را داراسممت و این حواس ظاهری حجاب و مانع اسممتعمال مشمماعر درونی نفس ادر

شوند. به همین دلیل است که هنگام جدا شدن از حواس ظاهری به علت مرگ طبیعی می

 :4، ج13 :3، جالف1444شمممیرازی، تواند به ادراکات باطنی راه یابد )یا ارادی، نفس می

های آن، ه دلیل جدا شدن کامل از دنیا و حجاب(. با این تفاوت که مرگ از خواب ب114

گفته شممد،  آنچه(. طبق 152 :3، جالف1444شممیرازی، بیشممتر کاشممف حقیقت اسممت )



 25محبوبه جباره ناصرو  ، قاسم کاکائی/ اندیشی از دیدگاه آگوستين قدیس و ملاصدرابررسی تطبيقی مرگ 

 

شممود، نوعی مرگ به که روح از بدن خارج می جهتازآنملاصممدرا معتقد اسممت خواب 

 ا درشود، امکامل از بدن خارج می طوربهرود، با این تفاوت که در مرگ، روح شمار می

نماقص. خواب مرگی اسمممت ناقص؛ و مرگ خوابی کامل. در این  طوربمههنگمام خواب 

ل توان به تشکیک و اختلاف مرتبه به کمال و نقص قائمورد، با توجه به مبانی ملاصدرا می

 ی مرگ است.شد؛ و گفت خواب رقیقه

 مرگ ارادی . 2-3-2

یار آدمی در آن مدخلیبت دارد. مراد از مرگ ارادی، آن نوع مردنی اسممت که اراده و اخت

توان از دیدگاه آگوسمتین به سه قسم: مرگ عرفانی، مرگ مقدس و این نوع مرگ را می

ر رأی است، ولی دخودکشمی تقسمیم کرد، ملاصمدرا نیز در دو قسمم اول با آگوستین هم

آگوسمممتین آن را با جزئیات  کهدرحالیمورد خودکشمممی هیچ سمممخنی بمه میان نیاورده، 

 دهد.توضی  می

منظور از این قسمم مرگ، تسملط بر نفس و گذشمتن از خود است. عرفا از مرگ عرفانی: 

بنابراین، اگر مرگ اختیاری را به ؛ کنندآن تحمت عنوان مرگ ارادی و اختیماری یماد می

لبب  توان گفتها و جدایی از تعلقات، قبل از مرگ طبیعی معنا کنیم، میمرگِ خواسمممته

ه ک هرچندآگوسممتین و ملاصممدرا، توجه به این قسممم مرگ و لوازم آن اسممت.  یلبابِ تعال

آگوسممتین این اصممطلاح را در مقام نظر در آثار خویش به کار نبرده اسممت، ولی در مقام 

ی وی پر از نمودهای مرگ ارادی اسممت. حتی کتاب اعترافات وی عمل، زندگیِ زیسممته

از زبان عاشمممقی دردمند و جدا افتاده از  پرسممموزوگدازخالصمممانه و  اینامهکمه منماجات

های آن است که خود معشموق، اسمت، سراسر وصف بریدن از دنیا و دل کندن از زیبایی

ه داند. بمرگ ارادی اسمت. وی جرم بزرگ زندگی خویش را، با عشمق واقعی زیستن می

وا ی دععلیه نفس خویش اقامهکند و بارها اعتراف می چیزهمههمین سمممبب شمممجاعانه به 

ی پذیرش ای بیم ندارد. وی که از لحظهکند و در این راه از رسممموایی این جهانی ارهمی

 گامهبگامهایش نیز در راهی تازه قرار گرفته اسمممت، گیریمسمممیحیمت، تمایلات و هدف
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گذرد، های دنیوی میی لذتکنمد. از هممهمراحمل سممملوک و ترک تعلقمات را طی می

های حواس کند. حتی لذتهمای جسممممی و جنسمممی را بر خود منع میی کمامیمابیهممه

ند و کی خویش را که ده سممال با او زندگی کرده بود، رها میگانه را. حتی معشمموقهپنج

این نیز نوعی میراندن دنیا اسممت. آگوسممتین در مسیر  ؛ کهدهدبعد از او تن به ازدواج نمی

 یگوید. در آخر، ارثیهی خویش را نیز ترک میحرفه گمذر از دنیا و لوازم آن، شمممرل و

 با چند تن از دوسممتانش یک آنگاهدهد. فروشممد و به فقیران میمختصممر خویش را نیز می

دهد و در تاگاسمممته با فقر و تجرد، به عبادت و تحصمممیل ی ممذهبی تشمممکیل میجمامعمه

ی مرگ او داده نحوههمایی که از گزارش بنما بر(. 85-84 :1454پردازنمد )دورانمت، می

ده در خود ندی نامهوصمممیتچیز بوده که نیازی برای نوشمممتن چنان فقیر و بیشمممده، او آن

ا از چه چیز قلب یک مسیحی ر»اما برای سنگ گور خود چنین عبارتی نوشته بود: ؛ است

« کنممد؟ این حقیقممت کممه او زائر اسمممت و در آرزوی میهن خود بیتمماب.غم سمممنگین می

(Chadwick, 2009: 39.) 

ملماصمممدرا نیز هم در مقمام نظر و هم در مقام عمل به این قسمممم مرگ توجه دارد،  

کند و دیگران را نیز به آن آن صمممحبت می حدود و ثروردر بماب  تفصمممیملبمه، روازاین

و  148 و 318-315 : 3، الف. ج1444؛ شیرازی، 53-54 :1444)شیرازی، کند دعوت می

ی ، در مقدمهروازاینداند. وی ممال و مقمام را دو مانع کمال و حجاب راه می (.144: 4ج

آورد و در آن به چهار ی خودنوشمممت فکری مینامهکتاب اسمممفارِ خویش، یک زندگی

کند و خود نیز در زندگی عملی خویش، سمفر یا چهار مرحله در سیر و سلوک اشاره می

 پیماید.این چهار سفر را می

توان گفت که هر دو اندیشممممند معتقدند کمال انقطاع از بدن صمممرفا  با ی، مبنابراین

قال که نفس به آخرت انتمرگ طبیعی حاصممل نشممده، بلکه با مرگ اختیاری و بدون این

 شود.یابد، حاصل می

ها و توان گفت در تمام دورانکمه می یکی دیگر از اقسمممام مرگ ارادیمرگ مقدد:: 

هر دو اندیشمند نیز قرار  موردتوجهو  به زمان خاصمی نیستادیان وجود داشمته و مربوط 
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ی این نوع مرگ گرفته اسمت، مرگ مقدس یا همان شهادت است. هر دو شاخص عمده

که وقتی انسمممان به  اندآنبر  ؛ ودانندرا اراده و اختیمار و طمالمب قرب خمداوند بودن، می

ند، کراه حق و حقیقت فدا می رسممد که بدون التفات به دنیا، جان خود را درای میمرحله

 ،خود گذشمممتیاین ایاار و از  به خاطر شمممهدامیرد. در هر دو دیدگاه به مرگی مقدس می

به تعبیر آگوسممتین انسممان برای حف  و تحصممیل امری  اینجاشمموند. در گرامی داشممته می

ملاصدرا ویژگی این  (.454: 1412پذیرد )آگوسمتین، مطلوب، شمکوهمندانه مرگ را می

داند )شیرازی، دوستی خدا باقی نمانده، می جزبهدر قلب  کهدرحالیگ را دادن جان، مر

آمدن این افراد را به دنبال  حسمماببه(. به همین دلیل، شممرط شممهید 242 :4الف، ج1444

(. آگوستین با توجه 244 :4الف، ج1444داند )شیرازی، طلبی نبودن میغنیمت و شمهرت

از مرگ که  شمممهداداند، معتقد اسمممت جمازات گناه میبمه مبنمای خویش کمه مرگ را م

چیزی وحشمممتناک و تهدیدی مطرح شمممد تا از گناه جلوگیری کند، برای کمال  عنوانبه

پارسمممایی اسمممتفاده کردند، به همین سمممبب اگر در ابتدای خلقت، خداوند به آدم و حوا 

ناع از مرگ امت اگر»شممود: گفته می شممهدا، اکنون به «اگر گناه کنی، خواهی مرد»گفت: 

ده کاران به پاداش پارسمایان تبدیل شکیفر گناه درواقع« ای.ها تجاوز کردهکنی، از فرمان

کرد، ولی اکنون مرگ پارسمممایی را به زیرا در آن زمان گناه مرگ را تحمیل می؛ اسمممت

اش وی را گیرد که پیروزیشمممود که به کسمممی تعلق ای میو جایزه رسمممانمدکممال می

 (.534-541 :1412ن ساخته است )آگوستین، ی آشایسته

 اندیشیلوازم و آثار مرگ .3

ه نهایت اداماندیشمممی به این معنی که شمممخص همیشمممه توجه دارد که زندگی تا بیمرگ

، باعث معنادار شدن زندگی، ترس از مرگ، توجه به رسمدفرامیمرگ  درنهایتندارد و 

 شود.و ... میناتوانی و عجز بشر در مقابل مرگ، اشتیاق به مرگ 

 معنادار شدن زندگی. 3-9

منظور از معنای زندگی در دیدگاه هر دو اندیشممند، هدف و غایت زندگی است. گفتنی 
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رآیند ف خوبیبهاسمت که سه عنصر بنیادی در ادیان ابراهیمی، یعنی خدا، آخرت و نفس، 

در  معناییمعنماداری زندگی مردم را تأمین کرده و مانع وجود و بروز هرگونه پوچی و بی

زندگی انسممان شممده اسممت. آگوسممتین و ملاصممدرا نیز که هر دو پایبند به ادیان ابراهیمی 

 و با پذیرش نفس جاودانه و حیات هستند، با توجه به هدف واقعی انسان که تنها خداست

اند. طبق این دیدگاه مرگ زمانی سمتگاری ابدی به این موضوع پرداختهپس از مرگ و ر

ی حیات باشد و حب تواند چالشمی عظیم در مسمیر معناداری تلقی شمود که مانع ادامهمی

د اما هر دو چون معتق؛ را تهدید کند بقا که حسمی در درون انسمان و نیاز فطری بشر است

انسممان هسممتند، مرگ را بخشممی از زندگی  جاودانگی درنتیجهبه زندگی پس از مرگ و 

خشد. نهایت معنی ببتواند به زندگی بیدانند که نگرش و فهم درست از آن میانسمان می

 وجه اختلاف دو دیدگاه در این باب، همان وجه اختلاف آن دو در تعریف مرگ است.

 پی بردن به ناتوانی بشر در حذف مرگ از زندگی . 3-2

دانند که برای هر بیعی را یمک محدودیت و امکان دائمی میهر دو انمدیشممممنمد مرگ ط

 تواند آنافتد و بشمممر نمیکس چه بخواهد و چه نخواهد، در هر زمان و مکانی، اتفاق می

بنابراین بشمر را در مقابل آن، به دلیل اجباری و اضطراری بودن آن عاجز ؛ را انتخاب کند

ت که از آن تحاین جزبهدهد، رائه نمیدانند. آگوسمممتین توضمممی  زیادی در این باب امی

اد گذارد، یی ما تأثیر خویش را میعنوان ضممرورتی که در اختیار ما نیسممت و بدون اراده

مفصممل و با بیان جزئیات این  طوربهاما ملاصممدرا ؛ (215، ص. 1412کند )آگوسممتین، می

خت ل جهل و عدم شنادهد. به نظر او بشمر به دلیناتوانی و عدم اختیار بشمر را توضمی  می

انواع باری، گرسنگی،  ازجملههای خویشمتن را شمود و انواع ضمعفخویشمتن، مررور می

ه بیند. ملاصدرا این عجز را بهم خوشایندش نیست، نمی کدامهیچتشنگی، مرگ و ... که 

شیرازی، کشد )ی جسمد انسمان به زیبایی به تصویر میتری در قالب تجزیهشمکل ملموس

(. همچنین بمما الهممام از قرآن کریم، فرار نمودن از این مرگ را 334-335 :1ب، ج1444

زی، های مرگ باشممد )شممیرانفسِ فرار از سممبب بسمماچهکند فایده دانسممته و تأکید میبی

 :1441؛ شممیرازی، 484 -451: 1444؛ شممیرازی، 212-211و  248-245: 5الف، ج1444
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 (.484 :1453؛ شیرازی، 221: 1444؛ شیرازی، 285-284و  254

 نقد و ارزیابی .4

، به چند مورد از انتقادهای وارد بر دیدگاه هر دو اندیشمند اشاره شدهگفتهدرباره مباحث 

وی سممیطره دارد، اعتقاد به گناه  نظر ورزیی آگوسممتین و بر کل اندیشممه آنچهشممود: می

ی لالهسی نخسمتین و پیامدهای آن است. وی معتقد است در هنگام ارتکاب این گناه همه

در این گناه دست داشتند و بدین ترتیب کیفر  راز آمیزآدم در صلب او بودند و به طرزی 

گنماهِ او را بمه ارم بردنمد. از پیماممدهممای این گنماه، در معرض مرگ و زوال قرار گرفتن 

زند پردای این رویکرد، فرزندان آدم تاوان گناهی را میی فرزندان آدم است. بر پایههمه

 :کهدرحالینقشی در آن نداشتند. که هیچ 

م به که ملزگناهان دیگری گناهکار باشمممد مگر این بمه خاطرتوانمد نمی کسهیچ-1

چ هی کهازآنجاییبمازداشمممتن فرد از آن کار بوده، اما در انجام آن کوتاهی کرده باشمممد. 

راین، بناب تواند ملزم به منع آدم و حوا از ارتکابِ به گناه باشد؛ای امروز نمیشمخص زنده

 گناهکار باشیم. هاآنگناهان نخستین  به خاطرتوانیم ما نمی

ی اخلاقی اسمممت موروثی باشمممد؟ گناه ویژگی آیما معنی دارد گنماه که از مقوله -2

 فیزیکی نیست که به توارم از کسی به دیگری منتقل شود.

 اینهگوبهمرگ برای انسمان طبیعی است و مجازات گناه آدم نیست؛ خلقت آدم  -4

کرد. البتممه هرچنمد کمه مرگ کرد چممه گنماه نمیاسمممت کممه بنما بود بمیرد، چمه گنمماه می

کیفر مجازات نیسممت، ولی این دیدگاه نافی این اندیشممه نیسممت که برخی از  طورکلیبه

ها در زندگی انسمان ممکن اسمت حاصل عصیان آن فرد یا خطاهای مکرر او باشد. مرگ

ت روشنی هست که گناه و خطای عمدی عمر انسان را کوتاه در سنت دینی اسلامی اشارا

 کند.می

ایم به همین معنا در سممایر گونه که ما در آدم وجود داشممتهاز سممویی دیگر، همان-3

شود ما مسنول گناهی ایم؛ اگر وجود در آدم سبب میآبا  و احفاد خود هم وجود داشمته
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ی هم بایستی ما را مسنوِل گناهان گردیم که او مرتکب شمده اسمت، وجود در اجداد بعد

 آنان کند.

ترین موجودِ جهان جلوه ترین و نامعقولی گنماه اولیمه، خمداوند را خشمممنآموزه-5

نکه هرگز آکنند و بیآیند، زندگی میآلود به دنیا میها نفر با ماهیتی گناهدهد. میلیونمی

ستحق آلود خویش ماطر ماهیت گناهها فقط به خروند، اینپیام انجیل را بشنوند از دنیا می

 ی خداوند ناسازگار است.اند، این آموزه با رحمت واسعهجهنم

ی وجود او شممد، سممخنی بنابراین، اصممل این سممخن که آدم گناه کرد و گناه لازمه

نادرسممت و نامعقول اسممت؛ زیرا خداوند آدم )ع( را بعد از خوردن از آن درخت و بیرون 

هِ وَ ثمبَ اجتبیهُ رَببَهُ فَتابَ عَلَی»ی رحمت در او نگریسممت: به دیدهشممدن از بهشممت برگزید و 

 .«یمُإنبهُ هُوَ التوبابُ الربَحِ یهِلَفَتابَ عَ لماتٍی آدمُ مِن رَببِهِ کَقبَفَتَلَ»و نیز « هدی.

وان تکه برخلاف دیدگاه آگوسممتین، ملاصممدرا بر این باور اسممت که میدر آخر این

، از ابتدای ردیگعبارتبهسمیر تکاملی بشمر بر روی زمین تفسیر کرد. ماجرای هبوط را به 

قرار گرفتنش بر روی زمین، همه مراحلی  درنهایتآفرینش آدم تما اخراج از بما، عدن و 

 رمز نوع بشر کامل شود. یمنزلهبهشد تا خلقت آدم است که باید طی می

گفته شمممد، روشمممن  نچهآدر مورد دیدگاه ملاصمممدرا در مورد مرگ طبیعی نیز طبق 

نیسممت و دیدگاهی خلاف عقیده  قائلشممود که وی، برای بدن در وقوع مرگ نقشممی می

گزینمد و علمت حقیقی مرگ را کممال نفس و یما فعلیت رایج تما عصمممر خویش را برمی

داند که نفس آن را اختیار کرده اسمممت و در وى بدن را ابزارى مىداند. شمممیطانی آن می

گیرى نفس از بدن تا زمانى است گیرد؛ اما این بهرهآن بهره مىراسمتاى هدف خویش از 

د. بر یابو مرگ تحقق  کندآن را ترک  آنگاهکمه نفس بمه کممال لمایق خویش برسمممد و 

 شود:اشاره می هاآنمختصر به  طوربهدیدگاه ملاصدرا اشکالاتی وارد است که 

و در د تدریجبهنفس از همان آغاز حدوثش  با توجه به دیدگاه صمممدرالمتألهین -1

شود، ىتر مپیماید و هرچه به فعلیت نزدیکجهت سمعادت و شمقاوت مسمیر فعلیت را می

شمود. این دیدگاه اگر فرضا  در مسیر سعادت صحت داشته باشد، تر میتعلقش به بدن کم
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ارى نفس گرفتدر جهت شمقاوت ناپذیرفتنى است؛ زیرا صدرالمتألهین بارها شقاوت را به 

ر تکند؛ یعنى به هر میزانى که نفس مشممرول مادیات باشممد، شممقىدر دام بدن تعریف مى

 (.133-122 :3شود )شیرازی، اسفار، جمى

ود، به شملاصدرا معتقد است سستی و ضعفی که در پایان عمر بر بدن عارض می -2

س گونه است پاین دلیل عدم توجه نفس به بدن و گرایش او به عالم مجردات اسمت. اگر

دچار ضممعف در قوه تفکر و اختلال در قوه حافظه  افراد انسممان عموما چرا در اواخر عمر، 

اگر در اواخر عمر نفس توجه چندانى به بدن نداشمته باشد، باید در  کهدرحالیشموند؛ مى

ه کگراییده، از اکاوت و قدرت بیشترى برخوردار باشد، نه این هاآناى که به امور عقلى

 سست شود.

اگر علمت مرگ را رسمممیمدن نفس بمه کممال لمایق آن بدانیم و نه کمال ممکن،  -4

عیین ، چه چیزى تدیگرعبارتیبهآید که ملاک کمال لایق چیسمممت؟ پرسمممشمممی پیش مى

کند که نفس ناطقه انسممانى به کمال لایق خود رسممیده اسممت؟ اگر ملاک تعیین، خود مى

 ها بالذات هیچ تفاوتى در کسمممبس ناطقه انسممماننفس انسمممان باشمممد، باید گفت که نفو

 حاظازلکمالات با هم ندارند و همگى لیاقت این را دارند که کمالاتى را کسمممب کنند و 

نیسممت که یکى کمال بیشممتر و دیگرى کمالى کمتر کسممب  هاآنااتى مانعى بر سممر راه 

انى با کمالات نفسمممکند. لذا نفوس در کمال لایق خود با هم فرقى ندارند. پس چرا افراد 

است؟ بنابراین، مرگ باید  یکسمانلیاقت همه  کهدرحالیشموند، مختلف دچار مرگ مى

توان میان کمال لایق نفس ناطقه با نفس یمافمت. مىدر سمممطحى ویژه از کممال تحقق مى

شد؛ اما تفاوت میان کمال لایق بین نفوس ناطقه از عدالت  قائلحساسه و یا متخیله تفاوت 

را  وبیشممیکمکمالات  هرکدامها با اعمال خود ه دور اسممت؛ اگرچه خود انسممانخداوند ب

کنند و این ناقض گفتار بررسمی شده نیست؛ زیرا این بحث، درباره نفس ناطقه کسمب مى

اند، اگرچه نفسمشان ابزار تعقل را مِن حَیثُ هى اسمت. براى نمونه افرادى که معلول اهنى

م نفِس شود که بگوییلات عقلى نیستند، این دلیل نمىاز دسمت داده و قادر به کسمب کما

مرگ  توان گفت که علتانسمانِ معلول، ااتا  لیاقت کسب کمالات را ندارد. بنابراین، نمى
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انسمان حصمول کمال لایق نفس اوسمت و اگر گفته شمود کمال لایق هر نفسممى متناسب با 

بدن در حف  نفس شممود که علت اصمملى مرگ ناتوانى شممرایط بدنى اوسممت، روشممن مى

 .و این خلاف ادعاى مزبور است است نه کمال یافتن نفس

س به رسد تعلق نفبر اسماس دیدگاه ملاصدرا وقتی نفس به استکمال وجودی می -4

شمود. ماال نقض این معیار اولیای الهی )پیامبران و ائمه علیه السملام( است که بدن قطع می

وت شممدت و ق درنهایتند. نفس این افراد پیش از سممن بلو، معنوی به اسممتکمال رسممید

ی و شود و سستاین افراد مشمول قاعده تعاکس نفس و بدن نمی حالبااینوجودی است، 

 کهبااینشود. معمرین از اولیای الهی ظاهر نمی هاآنضعف ناشی از استکمال روح در بدن 

ملاصمممدرا به این شمممود. عارض نمی هاآنمرگ طبیعی بر  حالباایناند به کمال رسمممیده

گویمد: علمت عمدم ترک بمدن از جمانب نفوس اشمممکمال توجمه داشمممتمه و در جواب می

کون  یقال: الحکمة فی الک»به تربیت نفوس ناقصمممه اسمممت:  هاآنیافته، اشمممترال تکامل

 خلص من النفسهذه و تت تلک النفوس مشمروله بتدبیر النفوس الناقصه المتجسده کیلا یتم

و أعلى  حال أشرفو إلى  و بالره إلى کمال بعد الکمال وق التمامو یکمل تلک و تصیر ف

شمممیرازی،  و 214 :5الف، ج1444)شمممیرازی، .« هىرببک المنت و أَنبَ إلى من الک الحال

کند، زیرا مسممائل عقلی اما این پاسممخ نیز اشممکال را برطرف نمی؛ (144 :5الف، ج1482

به  کند و اشممترالی کلی را مخدوش میاسممتاناپذیر نیسممت و وجود یک ماال نقض، ادعا

ز افراد بشر، نفوس ناقصه نیز وجود دارد. ا بادوامتربیت نفوس ناقصه حد مشخصی ندارد. 

خصممم با یک عامل بیرونی کشممته شممود، شممکی  یوسممیلهبهطرف دیگر اگر حجت خدا 

 توان ادعا کرد کسممانی که به مرگنیسممت که مرگ این افراد اخترامی اسممت اما آیا می

ن مقتضممای اخترامی بودن، ای کهدرحالیاند؟ اند به اسممتکمال نرسممیدهاخترامی مبتلا شممده

ت طور که خصوصیشود. همانی بیرونی مانع از رسیدن انسان به کمال میاست که حادثه

دیگر در پاسخ به این ماال نقض این است که  حلراهمرگ طبیعی رسیدن به کمال است. 

ب کمال نامحدود اسممت، لذا اولیای الهی نیز به کمال مذکور چون درجات و مرات یبگوی

 ، اگر کسمممب کمال دارایدیگرعبارتبهکنند. نرسمممیمده و بمه همین علت قطع تعلق نمی
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نیز  رسند، اما این توجیهی کمال میمراتب اسمت اولیای الهی در این دنیا به بالاترین درجه

مال ک ؛ ولایق است نه کمال ممکنصمحی  نیسمت زیرا مقصمود ملاصدرا از کمال، کمال 

های ممکن انسمممان نامتناهی اسمممت لذا اگر مقصمممد را کمال ممکن قرار دهیم، همه مرگ

 بشری بدون استانا، اخترامی خواهد بود.

اگر علتِ مرگ انسمان، کمال نفس اسمت، پس چرا عمر متوسط افراد در جوامع  -3

ود؟ طبق آمممارى کممه شممممى وبیشکممختلف و در شمممرایط گونمماگون، متفمماوت و 

ر کنند، میزان امید به زندگى انسان در جوامع پیشرفته بیشتشمناسمان پزشکى ارائه مىجامعه

 24و  11هاى معتقدند که در قرن هاآنهستند.  توسمعهدرحالاز جوامعى اسمت که فقیر یا 

به سممبب تحولات بنیادینى که در شممرایط بهداشممتى جمعیت به وجود آمده، عمر متوسممط 

م عمر متوسط 1854اد نیز افزایش یافته اسمت. براى ماال در کشور سوئد تا حدود سال افر

 52م عمر متوسط به 1144سمال بوده اسمت؛ اما در همین کشور در حدود سال  31مردان 

 آنچه (.155 -154 :1455)محسنی،  یابدمیسال ارتقا  51م به 1144سال و در حدود سال 

 تناسببهم به بعد، 1854ن است که در کشور سوئد از سال شود ایاز این آمار برداشت مى

هایى که براى سممملامتى بدن فراهم شمممده اسمممت، به همان میزان عمر طبیعى افراد نیز زمینه

دن که علت اصلى مرگ انسان عدم قابلیت بافزایش یافته و این شاهد بزرگى است بر این

 است نه کمال نفسانى او.

. اسممت« فعلیت نفس»ی پیری، ملاصممدرا علت مرگ و پدیدهبر اسمماس دیدگاه  -5

اکنون اگر فرض کنیم (. 214ب: 1482شمممیرازی، « )فکلمال البمدن منشمممنه فعلیهُ النفس.»

اه، بروز ی این دیدگفعلیت پیدا کنند لازمه« سمممبعیت»افرادی در بعد خاصمممی مالا  در بعد 

انخ با را علت واحد، معلول مساختلالات بدنی یکسمان در افراد با فعلیت سمبعیت اسمت، زی

شاهدی  تاکنوناما اثبات این مسنله نیاز به شواهد تجربی دارد و ؛ همان علت را اقتضا دارد

 بر این مسنله اقامه نشده است.

 گفته است که نفس وضوحبهآید. ملاصمدرا پرسمشمی هم در مورد نفس پیش می-4

ال یابد، به این مرتبه از کمبدن طبیعی میی تحولماتی کمه در این دنیما و همراه با در اداممه
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که سعید یا شقی باشد، با استفاده از تخیل خود مبدأ رسمد که پس از مرگ، اعم از اینمی

پیدایش بدن اخروی گردد. وی در این مقام افزوده اسممت که مرگ لزوما  به معنی ناتوانی 

ه دیگر ز قوت رسممیده کای ابه این جهت اسممت که نفس به مرتبه بسمماچهبدن نیسممت بلکه 

ی تواند با سعی غریزی خود به کمک بدننیاز به ابزاری به نام بدن ندارد و از آن به بعد می

سمممازد راه دنیای دیگر را در پیش گیرد. ها و ملکات مکتسمممب خودش میهینت براثرکه 

ه ی نفوس هنگام مرگ بتوان از ملاصممدرا پرسممید این اسممت که آیا کلیهپرسممشممی که می

ا های ماالی واقعی باشممند یرسممند که خالق بدن ماالی و تنعمات و عذابین قدرتی میچن

برای  ؟اندیکسانها از این نظر هسمتند؟ آیا تمام اقسمام مرگ چنیناین هاآنفقط برخی از 

یدن به ی مرزی قبل از رسی اتومبیل و ضربهای که در اثر سانحهسالهماال آیا جوان بیسمت

میرد و مرگش زودرس و ناگهانی اسمممت با می سمممالیکهنو پیری و  لیسمممامیانکمالات 

ت؟ میرد، یکسان اسمی تدریجبهای که پس از گذراندن عمر طبیعی خود انسمان صمدساله

 دهند؟یکسان انجام می طوربهی سنگین اخروی را هر دو و آیا این وظیفه

 اخترامی مرز دقیق میان بندی مرگ، به طبیعی وعلماوه بر موارد ممذکور، در تقسمممیم -5

این دو قسمم مشمخص نیست. بخصوص ملاصدرا که با دقت بیشتری این قسم مرگ را توضی  

ج روبه تدریگویمد مرگ طبیعی براثر اسمممتقلال نفس اسمممت که بدن انسمممانی بهدهمد و میمی

براثر تصادفات خارجی است. آیا حوادم و اتفاقات لزوما  رود و مرگ اخترامی اضممحلال می

ونی هسممتند، شمموند درکه گاهی اتفاقاتی که باعث از بین بردن بدن مییرونی هسممتند، درحالیب

به  توان فهمید که مرگ اوکند، با چه معیاری میهمانند سمممکته کردن. کسمممی که سمممکته می

که بدن خراب شمممده اسمممت و نفس کو  کرده علمت اسمممتقلال نفس از تدبیر بدن بوده یا این

ملماصمممدرا در مقمام تعریف بین مرگ طبیعی و مرگ اخترامی تمایز بنمابراین اگرچمه ؛ اسمممت

 کند.نهد ولی هیچ معیاری برای مشخص کردن مصادیق آن دو ارائه نمیمی

 گيرینتيجه

 دهند که تا حدیهایی از مرگ ارائه میبندیگذشت، هر دو نویسنده تقسیم آنچهطبق 

ا یکدیگر متفاوت ب هاآنبندی که مبنا و محور تقسیم هرچندقابل تطبیق بر یکدیگر هستند. 



 45محبوبه جباره ناصرو  ، قاسم کاکائی/ اندیشی از دیدگاه آگوستين قدیس و ملاصدرابررسی تطبيقی مرگ 

 

 ی گناه نخستین و تأثیر و تأثر آن است، اما ملاصدرا براست. تأکید آگوستین بر مقوله

کمال و عدم کمال نفس تأکید دارد. هر دو قائل به مرگ جسم هستند با این تفاوت که 

داند یعی میاما ملاصدرا آن را طب آگوستین آن را غیرطبیعی و تحمیلی گناه نخستین دانسته

جودی و بنابراین، ملاصدرا تبیینی و؛ افتدی تکامل تدریجی نفس اتفاق میدرنتیجهکه 

ا طبیعی از دهد. مرگ جسم یمی ارائهو آگوستین تبیینی اخلاقی و کلامی از آن  متافیزیکی

ه یی و بازگشت بی رها: وسیلهازجملههایی است، دیدگاه هر دو اندیشمند دارای ویژگی

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 

اتفاقات، با مرگ ناگهانی در آثار آگوستین قابل تطبیق است. مرگ دیگری که  براثربدن 

کنند، مرگ نفس یعنی دوری از خدا در اثر گناه است؛ با این تفاوت یاد می هر دو از آن

شود و فقط گناهان که در آثار ملاصدرا تحت عنوان مرگ دل، قلب و روح از آن یاد می

تواند بشر را به این مرحله برساند و گناه نخستین هیچ دخالتی ارادی و اختیارِی انسان می

بررسی در آثار این دو اندیشمند قسم دیگری از مرگ را به ما در این امر ندارد. غور و 

کند که عبارت است از مرگ ارادی؛ به این معنی که اراده و اختیار آدمی در معرفی می

ی عرفانی، مقدس و آن مدخلیت دارد. این قسم مرگ در آثار آگوستین به سه دسته

جه و تأکید بر دو قسم اول، تو باوجوداما در آثار ملاصدرا ؛ شودخودکشی تقسیم می

  شود.صحبتی از خودکشی نمی
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 -ی فلسفی )متشابهات القرآنسه رساله(. 1458. )------------------------- -
-ویرایش دوم، با مقدمه و تصحی  و تعلیق سیبد جلالاجوبه المسائل(.  -المسائل القدسیه

 م، چاپ سوم.ی قی علمیهالدین آشتیانی. قم: مرکز انتشارات و دفتر تبلیرات اسلامی حوزه

قم:  جلد.5القرآن الکریم.  ریتفس الف(. 1444. )-------------------------- -

 بیدار، چاپ دوم.

مجموعه اشعار فیلسوف کبیر صدرالدین (. 1484. )------------------------ -

 مقدمه و تصحی  محمد خواجوی. تهران: مولی، چاپ سوم. شیرازی.

تصحی  و تحقیق  .رسالة فى الحدوم(. 1458. )------------------------ -13 -

 . تهران: بنیاد حکمت صدرایی، چاپ اول.از دکتر سید حسین موسویان

تصحی  غلامحسین آهنی. تهران:  العرشیه.(. 1441. )------------------------ -

 انتشارات مولا.

 المظاهر الإلهیة فی أسرار العلوم الکمالیه.(. 1485. )------------------------ -

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول.

انجمن  تهران: البینات.اسرارالآیات و انوار (. 1444. )----------------------- -

 اسلامی حکمت و فلسفه اسلامی، چاپ اول.

تهران: بنیاد حکمت . کسر أصنام الجاهلیه(. 1481. )----------------------- -

 اسلامی صدرا، چاپ اول.

یق، تحق القلبیه فی معرفه الربوبیبه، الوارِدات (.1458. )----------------------- -

 ی ایران.شفیعیها.تهران: انجمن فلسفهو ترجمه احمد  تصحی 

بیروت: مؤسسه التاریخ  شرح الهدایه الأثیریه.(. 1322. )--------------------- -

مجموعه رسائل فلسفی تا(. . )بی------------------21- -11العربی، چاپ اول. 
مشتمل بر آثار ناشناخته و چاپ نشده. تهران: حکمت، چاپ  صدرالمتألهین. یک جلد.

 دوم.
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 شرح أصول الکافی لصدرالمتألهین. چهار جلد.ب(. 1444. )------------------- -

به تصحی  محمد خواجوی و تحقیق علی عابدی شاهرودی. تهران: مؤسسه مطالعات و 

 تحقیقات فرهنگی.

تهران: وزارت فرهنگ و آموزش  مفاتی  الریب.(. 1444. )------------------- -

 عالی. انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران. مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

ی تهران: انجمن حکمت و فلسفه المبدأ و المعاد.(. 1453. )-------------------- -

 ایران، چاپ اول.

سین به تصحی  و اهتمام سید ح رساله سه اصل،(. 1434. )------------------- -

 نصر. تهران: دانشگاه علوم معقول و منقول.

 الإسلامی.ی دکتر جواد شیخترجمه ی سیاسی.خداوندان اندیشه(. 1441فاستر، مایکل. ) -

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.

 تاریخ فلسفه، ج دوم، از آوگوستینوس تا اسکوتوس.(. 1414کاپلستون، فردریک چارلز. ) -

 ادجو. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم.ترجمه ابراهیم د

 و جز  دوم. تحقیق الأربعه. الأسفار هشتم جلد شرح(. 1455مصباح یزدی، محمد تقی. ) -

 خمینی. امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه: مهر. قم سعیدی محمد: نگارش

فَر تفسیر از سَعلم النفس یا روانشناسی صدرالمتألهین، ترجمه و (. 1452مصل ، جواد. ) -

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران..1ج نفس کتاب اسفار،
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