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ذومراتب بودن مرگ و تأثیر آن در تکامل نفس در حکمت متعالیه
تاريخ دريافت4931/7/52:

تاريخ تأييد4931/7/57 :

نجمه السادات توکّلی *

*

سیدمرتضی حسینی شاهرودی **

*

در این نوشتار با توجه به دیدگاه مالصدرا و مبانی حکمت متعالی ه ،م گ و
مسائل آن بگرسی ،و به سؤاالتی در این باره پاس

داده م یش ود مانن د اینک ه

حقیقت مگ چیست؟ تدریجی است یا دفعی؟ علت آن چیست؟ آیا انسان فقط
یک بار میمیگد؟ نقش مگ در مسیگ استکمالی نفس چیست؟ آیا توجه به ان وا
مگ در نقش استکمالی آن الزم است؟ ارتباط مگ با کمال انسان چیست و آیا
مگ بگای همه کمال است؟ با توجه به معنا و نقش تشکیک در حکمت متعالیه،
این اصل چگونه با مگ ارتباط پیدا میکند؟ در نتیجة مقاله هم درم یی ابیم ک ه
نهتنها مگ سبب رسیدن به کمال است ،بلکه خ ود نی ز ن وعی کم ال در مس یگ
تکاملی انسان به شمار میآید .مگ  ،فعلیت یافتن بعضی از استعدادها را سگعت
میدهد و کمال بودنِ آن ذومگاتب اس ت .همنن ین بگخ ی از ان وا م گ م ل
شهادت ،که خودِ آن هم ذومگاتب است و به استعدادهای انسان و فعلیت ی افتن
آنها جهت میدهد ،جهتِ مسیگ استکمالی انسان را عوض میکند.

* دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد.
** استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.
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واژگان کلیدی :مگ

اختگامی ،حگکت جوهگی ،کمال ،تشکیک ،تعدد مگ .

مقدمه

ابتدا باید معنای مگ  ،و حقیقت و اقسام آن را در حکمت متعالیه مشخص کن یم
و سپس با توجه به مبانی حکم ت ص درایی همن ون اص الت وج ود ،تش کیک
وجود ،حگکت جوهگی و نتایج حاصل از آن ،رابطه مگ

را با کم ال و تش کیک

مورد بگرسی قگار دهیم.
چیستی مرگ در حکمت متعالیه
 .1تحول و انتقال

بنا بگ دیدگاه مالصدرا ،مگ

هم ان «انتق ال انس ان از جه انی ب ه جه ان دیگ گ»

(صدرالدین شیرازی144 :4531 ،؛  )41 :4534یا «تحول انسان از نقصان ب ه درج های
از کمال» و یا «انتقال از عالم محسوس به عالم نامحسوس» (همو)144 :7 ،4511 ،،

است .او در جایی دیگگ به تعگیف لوازم مگ

میپگدازد و مگ

دنیا و آخگت میداند زیگا حالت انسان قبل از مگ

را مالک تقس یم

را دنیا میداند که آلت حسّ

و حگکت به کار گگفته میشود تا منافع بدنی کسب شود و مضگّات دفع گگدد اما
آخگت را همان حالت پس از مگ

بیان میکند ک ه قط ع عالق ه انس ان از ب دن

دنیایی بگای بهکارگیگی مشاعگ اخگوی اس ت چن انک ه مناس ب اعم ال اوس ت
(همان .)591 :در حقیقت ،مگ

نوعی تحول است که لوازمی دارد و یک ی از آنه ا

انتقال است.
 .2الزمه استکمال نفس

مالصدرا با توجه به مبانی خویش همنون حگکت جوهگی و استکمال نف س
انسانی ،مگ

را الزمة اس تکمال نف س در فگاین د حگک ت ج وهگی و اش تدادی

سال دهم ،تابستان  ،7931شماره مسلسل 93

53

میداند .نفس در حگکت ذاتی به سوی غایت ،بگ اث گ ب ه فعلی ت رس یدن ق وا و
مستقل شدن ،از بدن جدا میشود .این جدایی و حگک ت نف س ،تک املی (همو،،

4934م )34 :9 ،و تحول از نقصان به سوی کمال است.
 .3ترک آخرین منزل دنیوی و وجودی بودن مرگ

مگ

آخگین منزل از منازل دنیایی نفس و نخستین منزل از من ازل آخگت ی آن

است« :نهایة السفر الی اآلخرة و بدایة السفر فیها عرض بها الموت فی هذه الذداو و
هو عباوة عن الوالدة فی داو اآلخرة آخگین مگحله سفگ به سوی آخگت و ش گو
سفگ در آخگت است که عبارت است از تول د در آن جه ان» (همو.)133 :4531 ،،
البته مسلّم است که موت بگ بدن واقع میشود و عارض شدن آن بگ نفس ،چیزی
جز انتقال آن از نشئات دنیا به آخگت و قبول فعلیت نیست .ازاینرو ،در کلم ات
اهل عصمت نیز از موت به انتقال از ع المی ب ه ع الم دیگ گ تعبی گ ش ده اس ت
(آشتیانی )431 :4534 ،که به این معنا ،عارض بگ نفس است .در واقع ،مگ

ب گز

میان دنیا و عقباست .ممکن است انسان در بگخ ی از ب گز ه ا م دتی کوت اه ی ا
طوالنی حضور داشته باشد و چهبسا ب ه واس طه ن ور معگف ت ،نی گوی طاع ات،
جذبهای ربّانی یا شفاعت شافعان ،زود ارتقای وجودی یافته ،از این توقف رهایی
جوید (همان .)82 :مالصدرا مگ

را امگی وجودی می دان د زی گا م گ

انتق ال

است و نفس انتقال ،امگی وجودی است .دو طگف آن نیز که دنیا و آخگت است،
از امور وجودی هستند .پس به واسطه مگ
چه هنگام مگ

آدمی در هیچیک از موقعیته ایش،

و چه پس از آن ،در عدم قگار نمیگی گد ،بلک ه نح و هس تی و

حیات او تغییگ میکند گویا انسان وقتی میمیگد ،بگای اهل دنیا میمیگد ،اما ب گای
اهل آخگت ،تازه متولد میشود.
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ضرورت و علت مرگ

مالصدرا علت مگ

را امگی متافیزیکی و فلسفی م یدان د زی گا بن ا ب گ تحلی ل

عقلی ،ممکنات ،یا مبد و تام هستند یا کائن و ن اقص .موج ودات مب د ب دون
تغیّگند و نوعشان منحصگ در فگد است ،ولی موجودات کائن و ناقص ،ب ه س بب
نقصی که دارند ،دارای حگکت و تغیّگند .نفس انس انی نی ز چ ون ن اقص اس ت،
همواره متوجه مگتبه دیگگی از وجود است .در نظ گ او ،انس ان موج ود خاصّ ی
است که در پیدایش و ظهور ،نیازمند زمینة م ادی اس ت ،ول ی در بق ا و دوام ،از
ماده و شگایط مادی مستقل است .ابتدا به صورت جسم ظاهگ میشود و سپس از
طگیق تحول ذاتی درونی و گذشتن از تمامی این مگاحل وجودی ،از تعلق ماده و
قوه آزاد میگگدد و به جاودانگی دست م ییاب د (صودرالدین شویرازی4934 ،م:3 ،

517؛  .)434 :4514نفس انسانی وقتی از قوه به فعلیت میرسد ،از بدن کوچ کگده،
از نشئهای به نشئه دیگگ انتقال مییابد (هم4934 ،،م.)447-443 :3 ،
با توجه به آننه گفتیم ،در دی دگاه ص درالمتللهین ،تحق ق م گ  ،ب گ اس اس
حگکت جوهگی و وجودی در موجودات ناقص در مسیگ رسیدن به غایت نهایی-
شان ،امگی اجتنابناپذیگ است .پس مگ

ب گای نف س ب ه عن وان ی ک متح گک

دائمالسیالن ضگوری است و از امکان وجودیاش سگچشمه میگیگد همانگون ه
که قگآن میفگماید « :وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَذهيید » (ق .)44 :ای ن س ائق
داخلی ،همان حگکت جوهگ انسانی است که او را به نشئه بعدی میراند و م گ
را موجب میش ود (صودرالدین شویرازی 445 :4 ،4511 ،و 144 :7؛ آشوتیانی:4534 ،

 . )417انسان با حگکت جوهگی پیوس ته رو ب ه کم ال اس ت و قص د ره ا ش د ِن
تدریجی از طبیعت را دارد .این ارتباط با طبیعت در طول عمگ ،در ح ال ض عیف
شدن است تا اینکه از ماده و مادیات منقطع شده ،به طور کام ل از ع الم طبیع ت
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بیگانه میشود (صدرالدین شیرازی4934 ،م .)35-34 :9 ،بن ابگاین ،حقیق ت م گ

و

علت آن ،توجه نفس به آخگت اس ت .در نتیج ه ،م الک و عل ت م وت ،هم ان
استکمال نفس و رجو آن از عالم ظاهگ به باطن ،استغنای آن به ت دریج از م اده
بدنی و رجوعش به احدیت وجود است که به واس طة حگک ت ج وهگی تحق ق
مییابد (آشتیانی.)54 :4534 ،
انواع مرگ در جهان طبیعت

مالصدرا به شکل صگیح ،بین سه نو مگ
حقیقتی متمایز از هم میداند :م گ

تفاوت نه اده اس ت و آنه ا را دارای

طبیع ی ،م گ

اختگام ی و م گ

ارادی ی ا

اختیاری.
مرگ طبیعی

مگ

طبیعی همان است که در تعگیف و حقیقت مگ

از نظگ مالص درا بی ان

شد .اینکه بگ اساس حگکت جوهگی و استکمال روحی و نفسانی انسان از نقصان
به سوی کمال به موت طبیعی میرسد .بگ اساس این اصل ،تم امی موج ودات و
اشیاء عالم در حال حگکت به سوی غایت هستند و ای ن حگک ت ذات ی ،طبیع ی
آنهاست .غایت همه اشیاء و موجودات عالم ،به فعلیت رس یدن ق وای آنهاس ت
یعنی لحظه به لحظه ،تمامی موجودات بگ اثگ حگکت ج وهگی ،از ق وه ب ه فع ل
درمیآیند و نفس انسانی نیز چنین است و در اثگ این حگکت و به فعلیت رساندن
قوای خود و اشتداد وجودی ،از بدن مستقل میشود و بدنِ ض عیفش ده ق درت
تحمّل آن را ندارد بنابگاین ،از بدن جدا شده ،آن را رها میکند ک ه هم ان م گ
است .نفس انسانی با کامل شدن و جدا شدن از بدن و خگوج از دنی ا ،تح ول از
نقصان به سوی کمال را ادامه میدهد .بنا بگ اعتق اد مالص درا ،در م وت طبیع ی،
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پیگی و جوانی تابع حالت های نف س اس ت و مح دوده مشخص ی ن دارد ،بلک ه
بستگی دارد به اینکه شخص انسانی در کدام طور از نفس باشد و نیز نزدیک ی او
به حالت بینیازی از بدن در چه حد باشد او کاملتگ میشود تا آنگاه ک ه م وت
عارضش گگدد (هم4934 ،،م.)13 :9 ،
قبل از مگ

طبیعی ،هگچه نفس کاملتگ میشود ،بدن ص افیت گ و لطی فت گ

شده ،بیشتگ احکام او ،احکام نفس میش ود و اتح اد نف س و ب دن نی ز ق ویت گ
میگگدد ،ولی منظور از این بدن ،بدن اخگوی و حقیقیِ بگآمده از نفس است ،ن ه
بدن دنیوی و عنصگی (همان .)99 :اما آنجا که شگیفتگ و ق ویت گ ش دنِ نف س،
سبب ضعیفتگ شدن بدنی که در آن تصگف میکند (همان )459 :بی ان م یش ود،
مگاد ،بدن دنیوی است که در موت طبیعی تضعیف میگگدد.
مرگ اخترامی

مگ

اختگامی عبارت است از خگوج نفس از بدن ،نه از جهت فعلی ت ی افتن

نفس ،بلکه از آن جهت که بدن به دلیل حادثهای منهدم م یش ود و نف س دیگ گ
نمیتواند در آن استقگار یابد پس خود بهتنهایی به راهش ادامه م یده د (هموان:

34-34؛ هم )531 :4531 ،،یعنی نفس ،به رغم آنکه به فعلیت نگسیده ،ول ی چ ون
نمیتواند در منزل ویگانه بدن سکونت داشته باشد ،ناچار به تگک بدن م یش ود.
این مگ

به گونهای است که تقدیم و ت لخیگ در آن ممک ن اس ت و از اتفاق ات

خارجی حاصل میشود یعنی با وجود اینکه در ماده ،استعداد قبول صورت باقی
مانده و صورت و نفس قابلیت تکامل یافتن در ماده را دارند ،ولی از خارج خللی
بگ بدن وارد میشود ،در حالی که حگکت جوهگی هنوز تمام نش ده و اس تعداد و
ماده هم به آخگ نگسیده است م ل اینکه شخصی تصادف کند .در ای ن ص ورت،
خانه بدن فگو میریزد و نفس ناچار بیگون میرود .اگگ این اختالل را طبیب رف ع
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نمود یا توسط کگامتی شفا گگفت ،نفس باقی میمان د و گگن ه خ ارج م ی ش ود
(اردبیلی ،بیتا.)413 :
مرگ ارادی

مگ

ارادی ،معنای آشنایی نزد عگفا دارد .گاهی آن را خواهش نفس گفتهان د

و اینکه حیات حقیقیِ علمیِ نفس با این مگ

آش کار م یش ود (کاشوانی:4571 ،

 )433و بگای آن انواعی شمگدهان د (همان .)495-494 :ب ا ای ن م گ

ک ه «قیام ت

صغگی» نامیده می شود ،آننه بگای میّت آشکار میگگدد ،ب گای س الک انکش اف
مییابد (قیصری )434-434 :4534 ،و منشل آن ریاضیتهای علمی و عمل ی اس ت
که بگ اساس آنها ،بگخی حجب از انسان رفع شده ،حق ایق موج ود در ب گز را
شهود میکند (آشتیانی .)777 :4573 ،صدرالمتللهین نیز در بیان احوال اهل بصیگت
در همین دنیا ،شهود حقایق اخگوی ایشان را ذکگ میکند و اینکه بگای آنان پ یش
از افتادنِ پگده ،حجابی نیس ت (صدرالدین شیرازی4934 ،م )434 :9 ،و ای ن ام گ ب ه
سبب تبدّل نشئه دنیوی ایشان ب ه اخ گوی اس ت گوی ا اح وال مع اد ن زد اه ل
بصیگت ،همانند احوال مبدأ است (همان :تعلیقه ش )4و میان آنه ا تالزم ی بگق گار
است زیگا آخگت باطن همین دنیاست و دیده باطنبین در همین دنیا نیز میتواند
آن را ببیند.
در حقیقت نقطه مشتگک مگ
بدن است ،ولی در مگ

ارادی با طبیعی و اختگامی ،جدا شدن نف س از

ارادی ،شخص به اختیار خود و ب گ اث گ مجاه دت ه ای

نفسانی ،این حگکت را زودتگ طی کگده ،با اراد خود عمل م یکن د و م یتوان د
مگ

را به دست خویش بگگزیند (الهیجی )341-345 :4511 ،البته به معنای مگ

خواستهها و جدایی از قیود و تعلقّات.
از آنجا که مگ

اختیاری ،الهامگگفته از حدیث حضگت رسول اکگم

است
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که «موتوا قبل أن تموتوا» (مجلسی4141 ،ق )547 :19 ،مالصدرا در بیان این حدیث
میگوید جنس آخگت از جنس دنیا نیست و شعور و حواس دنی ایی ،ص الحیت
فهم امور آخگت را ندارند امّا این فهم ،در همین عالم ،بگای انبیا و اولیای الهی به
واسطه غلبه سلطان آخگت بگ قلوبشان ،و به علت کن ار گذاش تن اس تعمال ای ن
مشاعگ و حواس و لذات آن از زخارف حیات دنیا بگای رسیدن به حیات اخگوی
کشف میشود و این حدیث ،یعنی حواس را از احساس کگدن تعطیل کنید تا فهم
و ادراک امور آخگت ،قبل از مگ

طبیعی بگای شما گشوده شود یا چشم خود را

بپوشان تا ببینی (صدرالدین شیرازی.)144 :4531 ،
همننین از نظگ وی ،نفس انسانی تا وقتی به والدت دوم تولد نیافته و از بطن
مادر دنیا خارج نشده اس ت ،ب ه فض ای آخ گت و ملک وت آس مانه ا و زم ین
نمیرسد و این والدت ،بگای عارف کامل به سبب مگ
بگای غیگ عارف ،به سبب م گ

ارادی حاصل میش ود و

طبیع ی (همو4934 ،،م .)443 :9 ،در واق ع ،نف س

انسانی از طگیق تزکیه و صفای باطن متوجه عالم ملکوت میشود و حجاب ب ین
او و آن عالم مگتفع میگگدد همانن د اینک ه م گ

طبیع ی موج ب کن ار رف تن

حجابها بگای همة انسانها ،اعم از سعدا و اش قیا م یش ود و همن ون خ واب
است که بگادر مگ

بوده ،عبارت است از ت گک نف س از ب ه ک ار ب گدن ح واس

فیالجمله (هم.)113 :4531 ،،
تفاوت مراتب مرگ ارادی

موت ارادی ،درجات و مگاتب متف اوتی دارد زی گا هم ة مگات ب و درج ات
کشف صوری و معنوی ،به مگاتب و درجات م وت ارادی متگت ب م یش وند .از
آنجا که فنا و بقا و محو و اثبات متگتب بگ موت ارادیاند ،بلکه بهحسب حقیقت،
عین یکدیگگند و تفاوتشان ،مفهومی است ،عگفا از م وت ارادی ب ه فن ا و بق ا و
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محو و اثبات تعبیگ کگدهاند (همان.)431-433 :
با توجه به اینکه رسیدن به مگ

اختیاری نوعی کمال بگای انسان عارف بوده،

درجات و مگاتب مختلف و بسیاری بگای این مگ
بسیاری بگای همین یک قسم مگ

مطگح است ،م ی ت وان ان وا

بگشمگد که حاصل ذومگاتب بودن آن و بیانگگ

درجات مختلف سیگ تکاملی انسان اس ت .در ای ن ب اره توض یحات بیش تگی در
قسمت تشکیکی بودن مگ

بیان خواهد شد.

مرگ در دیگر موجودات و عوالم

مالصدرا در شواهد الگبوبیّه یکی از نوآوریهای خود را تجویز حگکت در مقول ة
جوهگ و دگگگونی شیء در اطوار جوهگ جمادی و نب اتی (همو4144 ،،ق )439 :و
اینکه تمام جوهگهای حس ی از آن جه ت ک ه حس ی هس تند و همنن ین تم ام
اعگاض آنها دائماً در حال حدوث و تجگدند (همان )491 :میداند و این نظگی ه را
مبگهن به بگهانی عگشی و مؤید به آیات قگآنیِ بسیار معگفی میکند (همان.)499 :
همننین ،مالصدرا فصلی را در اسفار به فنای حگک ت و متح گک اختص ا
داده است و در آن ،از توجه غگیزی و حگکت جبلّی همة اجزای عالم ب ه س مت
کمال و در نهایت وصول آنها به غایتالغایات سخن گفته (همو4934 ،،م-444 :3 ،

 ،)444معاد اشیائی چون حگکت و هیولی و قوه و زمان را ب وار و ه الک دانس ته
است (همان .)415 :9 ،این توجه الزم است که سخنان وی در دو موضع یادش ده،
منافی یکدیگگ نیستند زیگا اجسام از آن جهت که وجودند ،مع دوم نم یش وند،
بلکه به سوی غایتالغایات در تکاملاند ،اما از آن جهت که جسمِ کائن فاس دند،
نابود میشوند (فرقانی.)433 :4533 ،
در حقیقت ،تمامی موجودات به گونهای دارای نفس و صورت نفس انیان د و

00

ذومراتب بودن مرگ و تأثیر آن در تکامل نفس در حکمت متعالیه

نفس و بدن آنها با هم متحدند و هنگام بعث ،نفس از اوصاف جس مانی و ب دنی
رهایی مییابد یعنی هگ جسم و صورت جسمانی ،ص ورت نفس انیهای دارد ک ه
حشگ و رجوعش در آخگت به سوی آن صورت نفسانیه است و حش گ نی ز رف ع
اوصاف مکانی و زمانی است .پ س بازگش ت موج ودات ،متناس ب ب ا ان دازه و
مگاتب وجودی هگ یک از آنهاست .بگای م ال ،نفوس ناقصة غیگمشتاق به کم ال
عقلی و مگجعشان ،عالم متوسط بین عقل و طبیع ت اس ت ،ول ی نف وس ناطق ه
مشتاق به کمال عقلی ،مدتی کوتاه یا طوالنی در حال ت ع ذاب بگزخ ی ب ه س گ
میبگند و سپس به عنایت الهی یا جذبه ربانی یا شفاعت فگشته یا انس انی ی ا ب ه
واسطه میزان مکث در بگز  ،عذاب از آنها زدوده شده ،مستعد رجو و حشگ ب ه
درجه عالی یا دانی اسمی از اسمای الهی میشوند (صدرالدین شویرازی4934 ،م:9 ،

 .)415اما موجوداتی که در این دنیا نفس ندارند م ل عناصگ و جم ادات ،از آنج ا
که حصهای از وجودند و وجود نیز عین قدرت و حیات است ،نوعی بسیار سافل
از حیات را دارند و همین امگ سبب میشود به عدم صگف و هالک محض ملحق
نشوند (همان.)433 :
با توجه به اینکه از نظگ صدرالمتللهین ،همه موجودات ،نفس و حش گ دارن د،
میتوان بگداشت کگد که آنها مگ

هم دارند و اصالً مفه وم م گ

از مگتب های و

تولد در مگتبة دیگگ وجودی ،در حگکت جوهگی تمام موجودات نهفته است تا به
غایت خود بگسند.
ص درالمتللهین همنن ین ش واهد قگآن ی ب گ حگک ت ج وهگی و اس تکمال
موجودات دیگگ میآورد (هم )444 :5 ،4511 ،،همانند آی ه ش گیفه «تَذرَ الِْيبذا َ
تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابي» (نمل )33 :و «یَوْمَ تُبَدَّ ُ الْأَوْضُ غَیْرَ الْأَوْضي وَ
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السَّماواتُ» (ابراهیم .)13 :زم ین و آنن ه در آن اس ت ،دائم اً در تح ول از ج وهگ
محسوس ادنی به جوهگ محسوس اعالست و از آن به سوی جواهگ غیگمحسوس
حگکت میکند ،تا اینکه در این سیگ اخس به اشگف ،مگاتب استکمال را میپیماید
و از جوهگ نفسانی به جوهگ عقالنی منتقل میشود (همان.)144 :7 ،
با دیدی وسیعتگ باید گفت که مگ

درباره همة ما س وی ا ج اری اس ت و

این معنا ،همان فنای هگ موجودِ دارای مگتبه پایین در موجودی است که در مگتبه
عالی آن قگار دارد و به عبارت دیگگ ،همان توجه سافل به عالی و رجو به سوی
آن است .مگ

فگشتگان مقگّب و حامالن عگش و ملکالموت پس از نف ص ور

که در بگخی روایات آمده است ،به همین معناست (حسن زاده آملوی ،بوی توا-114 :

 .)114پس مگ

در مجگدات و در عوالم دیگگ نیز مطگح اس ت ،ول ی ب ه معن ای

فنای سافل در عالی و همان رجو هگ شیء به اصلش و هگ صورت ب ه حقی تش
است (صدرالدین شیرازی4934 ،م .)479-473 :9 ،پس به معن ا و مفه ومی ،در می ان
مجگدات هم حگکت و موت هست.
تعدد مرگ

با توجه به بیانات مالصدرا ،مگ

را یک بار میتوان از نظگ ارتباط نف س و ب دن

در نظگ گگفت که نفس انسانی از بدن مادی دنیوی جدا شده ،وارد ع المی دیگ گ
میشود و بار دیگگ میتوان از نظگ سیگ تدریجی نفس ،بدون توجه به ارتباط نفس
و بدن در نظگ گگفت که انسان در این مسیگ تدریجی ،هم در دنی ا و ه م پ س از
آن ،بارها میمیگد .در این دنیا ،وقتی مگاتب و درجات را طی میکن د و س پس از
عالم حس به عالم خیال و عالم عقل وارد شده ،مگات ب و درج ات ه گ ک دام از
عوالم را طی میکند ،در انتقال از یک مگحله به مگحله دیگگ و تغییگ نش ئهه ا ،در
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واقع هگ بار میمیگد و سپس زنده میشود و این سلسله ادام ه دارد ت ا هم ه ای ن
منازل طی شود (همان .)451 :البته این منازل ،چون سیگ ال ی ا اس ت ،تم امی و
تناهی ندارد .با توجه به نظگ او دربار تعدد مگ

هم در دنیا ه م پ س از م گ ،

باید پذیگفت که دگگگونی و حگکت در جهان پ س از ع الم طبیع ت نی ز وج ود
دارد زیگا مگ  ،انتقال از یک مگحله به مگحله دیگگ بوده ،انتق ال هم ان حگک ت
است.
همننین حگکت ،نوعی کمال است (همان )41 :5 ،و مگ

هم بیان خواهد ش د

که با تمامی اقسام و انواعش ،نوعی از کمال و فعلیت است البته ذومگات ب و ب ا
درجات بسیار متفاوت .در نتیجه ،مس یگ اس تکمالی انس ان و حگک ت او در ای ن
مسیگ ،چه در عالم طبیعت و چه در عوالم پس از مگ  ،دارای درجات و مگات ب
بسیار متفاوت در میان انسانهاست.
مالصدرا فصلی را به این عنوان اختصا

داده اس ت ک ه انس ان ،ب ینهای ت

حشگ دارد و آن را بگ اساس حگکت جوهگی اثبات میکند که از آن تعدد مگ ها
نیز دریافت میشود .او مینویسد:
همۀ جهانها و درجات آنها ،منزلگاه های روندگان به سوی خداست .همچنین
رونده در هریک از ای منزلها ،دچار خلع و لبس جدید و مرگ از ای مرحلیه و
برانگنختگی و رستاخنز در مرحلۀ بعد میشود؛ لذا تعداد مرگها و حشرها بسینار
است که به شمار نمیآید (همان.)532-532 :9 ،

پس مگ

انسانها نیز به عالم دنیا اختصا

ندارد و بگای سالک الی ا  ،پس

از گذر از عوالم سهگانه حسی ،خیالی و عقلی ،عوالم دیگگی نیز وجود دارد ک ه
طبقات این عوالم ،بیشتگ از طبقات هگیک از عوالم سهگانه یادشده است و فاصلة
میان طبقات پایین و باالی این عوالم مافوق ع والم س هگان ه ،بس یار ش دیدت گ و
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افزونتگ از آنهاست .این عوالم سهگانه و عوالم مافوق آنها ،همگی منازل سیگ الی
ا هستند و مگ

و بعث و حشگ نفوس ،شمارش ناپذیگ ،بلکه ب ه تع داد نف وس

آدمیان است (همان.)475 :4 ،
تبدل انواع انسانی

با توجه به مبحث پیشین که تعدد مگ

بگای هگ انسانی است ،بحث تب دل ان وا

را بگای تکمیل آن ،به صورت مختصگ ذکگ خواهیم کگد .به عقیده مالصدرا ،انسان
اگگچه به لحاظ صورت بشگیاش ،یک نو بیشتگ نیس ت و هم ة اشخاص ش در
حقیقت نوعیه مشتگکاند ،ولی از نظگ قو نفسانی و صورت باطنی ،انسان نه یک
نو  ،بلکه انوا مختلفی دارد و نوعی از موجودات یافت نم یش ود ،مگ گ اینک ه
انسان میتواند به آن نو منقلب شود (هم )14-14 :5 ،4511 ،،زی گا انس ان از آن
دسته موجوداتی است که از بعضی جهات بالفعل و از بعضی جهات ب القوهان د و
امکان انتقال از صورتی به صورت دیگگ را دارد که این انتقال حد و نهایت ندارد
(همان .)544-544 :4 ،انسان طبق فگمایش خداوند «خُلِقَ الْإينْسانُ ضَعِیفاً» (نساء)43 :

ضعیف است و همین ضعف او ،منشل انتقال از ادنی به اعالست یعنی بودن ب ین
قو صگف و فعلیت محض ،راز حگکت دایمی انسان ب ه اعل ی ی ا اس فل اس ت
(همان.)14-14 :5 ،
مالصدرا بگخی آیات را بیان میکند که بگ تبدیل انسان به صور دیگ گ دالل ت
دارند (هموان434-431 :1 ،و545؛  .)434-435 :3همنن ین معن ای «امان ت» در آی ه
شگیفة «إينَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ وَ الْأَوْضي» (احزاب )74 :را ،دال بگ تحول و
تبدل نو انسانی میداند زیگا امانت یعنی وجود خ ا

انس ان ک ه هم واره در

تگقی از وجودی به وجود دیگگ است و این وجود ،امانتی در دست انس ان اس ت
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(هم4144 ،،ق.)597 :

نکته قابل توجه این است که در همین عالم به علت حگکت جوهگی انسانها،
تبدل انوا انسان را داریم ،ولی از سوی هگ انسانی قابل مشاهده نیس ت و بیش تگ
انسانها به علت موانع و حجاب های طبیع ی ،از مش اهد تح ول و تب دل ان وا
انسانی عاجزند ،اما پس از مگ  ،مشاهده ممکن است و همه قابلی ت مش اهده را
دارند .همننین تحول و تبدل انوا انسانی پس از مگ

در طی مگاحلِ پس از این

عالم ادامه دارد زیگا بیان شد که مگ ها و حشگها بسیار است پس این تحوالت
نیز ادامهدار ،بلکه همیشگی است.
کمال بودن مرگ

از نظگ مالصدرا هگ فعلیتی کمال است و باعث استکمال زیگا هگ ص فتی ک ه در
محلی پدید آید ،به گونهای که پیدایش آن موجب زوال چیزی نشود ،پیدایش آن
استکمال است (هم4934 ،،م .)451-453 :9 ،با توجه به آننه درباره مگ
مگ

بیان شد،

طبیعی و همگانی ،یعنی آنن ه در حگک ت ج وهگی مط گح اس ت و هم ه

موجودات را شامل میشود ،فعلیت و کمال است زیگا هگ موج ودی ب ا حگک ت
جوهگی و مگ

در مگتبة قبلی ،وارد و متولد در مگتبة جدی د ش ده ،از نق ص او

کاسته میشود و کامل تگ میگگدد .اما در مگ

اضطگاری و طبیعیِ مقابل اختگامی،

با اینکه بدن تضعیف میشود ،ولی نفس قویتگ و کاملتگ میگگدد (همان)34-34 :

و فعلیتهای الزمه را پیدا میکند و از آنجا که از نظگ مالصدرا ،نف س و ب دن در
حقیقت یک چیزند ،ولی مگاتب مختلف وجودی انسان را میرسانند ،در حقیق ت
زوالی پیش نمیآید و با اینکه قطع عالق ه نف س از ب دن ،ب دن را ب ه جم ادی و
جسمانی محض تبدیل میکند ،ولی از حقیقت انسان چیزی زایل نمیش ود و در
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حقیقت ،استکمال بدن هم همین است که به این لحظه بگسد (همان .)34 :البته این
بدن دنیوی است که در ظاهگ زایل و هالکشده به نظگ میآید وگگنه در حقیقت،
بدن بگزخی و سپس بدن اخگوی در آخگت همگاه نفس خواهند بود بنابگاین ،باز
هم مگ

کمال است.

در موت اختگامی نیز همین توضیح مطگح میشود و با اینکه بدن دیگ گ ت وان
همگاهی با نفس را ندارد و علت قطع تعلق نفس از بدن ،فساد بدن است ،ولی باز
هم بدن م الی و ملکوتی انسان باقی است به این دلیل ک ه ب دن دنی وی ت دریجاً
میمیگد (همان )34 :و وقتی نفس از بدن دنیوی جدا میشود ،با بدنی کام ل ت گ از
حیث مسیگ استکمالی انسانی همگاه است زیگا معنای نقصانه ای طبیع ی ،تب دل
جسم طبیعی به جسم بگزخی است (اردبیلی ،بیتا.)447-441 :5 ،
از طگفی دیگگ ،چنان که گذشت ،مگ

نیستی و فنا نیست ،بلکه تحوّل و تطوّر

است یا نیستی مطلق نیست ،بلکه نسبی است یعنی از دست دادن ی ک حال ت و
به دست آوردن حالتی دیگگ (مطهری .)445-444 :4 ،4577 ،در حقیقت انسان وقتی
می میگد ،چون به تدریج با حگکت جوهگی در زندگی ،جسم طبیعیاش به جس م
بگزخی تبدیل میشود ،جسم بگزخیاش آشکار میگگدد ،نه اینکه ی ک دفع ه ب ه
جسم بگزخی تبدیل شود (اردبیلی ،بیتا.)447 :5 ،
پس مگ

بگای همة موجودات ،کم ال اس ت (صودرالدین شویرازی4934 ،م:9 ،

 )34زیگا فعلیتی است که هگ موجودی پ یش از آن ،اس تعداد و ق ابلیتش را دارد.
حگکت انسان از مگاتب طبیعی به مگاتب فگاطبیعی ،از عالم ماده و ملک ب ه ع الم
فگاماده و ملکوت ،بگای او ،بهویژه نفس او کمال به شمار میآید .به همین س بب
است که ادراکات انسانها پس از مگ  ،به کلی رشد مییابد (هم )113 :4531 ،،و
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با پیش از مگ

تفاوت اساسی دارد .پس از مگ  ،انسانها چیزهایی را میبینند و

ادراک میکنند که پیش از مگ  ،هگگز به ذهن آنها خطور نمیکگد و تص ورش را
هم نمیکگدند .البته انسانهای مقگّب و اولیاء و انبی ای اله ی ب ا دیگ گ انس انه ا
متفاوتاند زیگا آنها در حیات دنیوی خویش ،باره ا م وت ارادی و اختی اری را
تجگبه کگدهاند و از عالم پس از مگ

ادراکاتی دارند .بنابگاین ،م گ  ،ه م خ ود

کمال است و هم سبب کمال و رشد (همو4934 ،،م ،34 :9 ،تعلیقوه ش )4و ره ایی
انسان از محدویتهای جهان طبیعت و ماده است پس مطلوب است.
نتیجه دیگگی که می توان گگفت این است که مگ
است زیگا مگ

در تم ام اقس امش کم ال

اختیاری که کمال بودنش واضح است ،ولی رسیدن به این مق ام

با اینکه بگای همه افگاد انسانی ممکن است ،در عم ل دش وار م ی نمای د و فق ط
اولیای الهی و مقگبان درگاه حق میتوانند به این درجه بگس ند .ام ا در خص و
مگ

طبیعی و اختگامی ،چنانکه بیان شد ،از آن نظگ که حگکت از ع الم م اده ب ه

عالم ملکوت است و ادراکات انسانها با مگ  ،از هگ نو که باشد ،یکدفعه رشد
کگده ،با پیش از مگ

تفاوت اساسی پیدا می کند ،ب از ه م م گ

کم ال اس ت و

جگیانِ مسیگ تکاملی انسان بدون در نظگ گگفتن این کمال ،ناممکن است.
تشکیکی بودن مرگ و پیامدهای آن

مالصدرا بقای انسان را دارای مگاحل و مگاتب میداند همانگون ه ک ه وج ود را
امگی مشکک و ذومگاتب فگض میکند .بگ مبنای اصالت وج ود ،چی زی غی گ از
وجود واقعیت ن دارد و موج وداتی ه م ک ه وج ود واقع ی دارن د ،ب ا یک دیگگ
متفاوتاند (تفاوت واقعی دارند) و چون تنها وجود است که واقعی ت دارد ،ای ن
اختالفات و تفاوتها هم به خود وجود بگمیگگدند .این موج ودات ،همگ ی ب ه
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یک معنا وجود دارند در عین آنکه با یکدیگگ اختالف هم دارند و بگخی مق دم،
قویتگ و کاملتگ از بگخی دیگگند .م الً وجود علت ،مق دم و ق ویت گ از وج ود
معلول است نیز صدق وجود بگ جوهگ ،اقدم و اولی است از صدق آن بگ ع گض
(همان.)13 :4 ،
پس هم مفهوم وجود تشکیکی است و هم در آن مابهاالختالف موجودات ب ه
مابهاالتقاق آنها بگمیگگدد یعنی تفاوت آنها به خود مگتبة وجودیشان است ،ن ه
به امور زاید بگ ذات .به عبارت دیگگ ،بگ مبنای اصالت وجود ،چیزی ج ز وج ود
نداریم در نتیجه ،تفاوت درجات و مگاتب متفاوت وجود ،به شدت و ض عف و
آثار وجود است .اینگونه تش کیک را «تش کیک خاصّ ی» ی ا «تش کیک اتف اقی»
گویند زیگا مابهاالتقاق عین مابهاالختالف است (همان.)11 :
با توجه به آننه گفتیم ،وجود و کماالت وج ودی ،در حقیق ت ،مش ککان د
یعنی دارای مگاتب متعدد هستند که بگخی از آنها ش دت دارن د و بگخ ی دیگ گ،
ضعیفاند .از طگفی بیان کگدیم که مگ  ،هم وجودی است هم فعلی ت و کم ال
پس چون کمال وجودی است ،هم خودش و هم نت ایج آن ام وری مش کک ان د
یعنی اگگچه همة مگ ها کمالاند ،همه در یک مگتبه و درجه نیستند و ش دت و
ضعف دارند.
از طگف دیگگ ،مگ
پس از مگ

اگگچه کمال است ،این به معنای رف اه و آس ایش انس ان

نیست یعنی انسان با مگ  ،استعدادها و تواناییهای بالقوهاش را ب ه

فعلیت میرساند و در واقع ،آننه در جهان طبیعت به صورت تدریجی به فعلیت
میرسید و زمان زیاد میبگد ،با مگ  ،به صورت دفعی به فعلی ت م یرس د و ب ا
سگعت بسیار محقق میشود زیگا چنانکه گفتیم ،وقتی انسان میمیگد ،پ گدهه ا و

38
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حجابها بگداشته میشود و آنن ه انس ان در جه ان طبیع ت ب ه دلی ل موان ع و
حجابهای عالم مادی نمیتوانست آن را مشاهده کند ،ولی استعدادش را داشت
و بگای به فعلیت رساندش باید در زمانی ط والنی ت الش م ی ک گد ت ا موان ع را
بگطگف کند ،میتواند مشاهده نماید.
امّا مهم این است که استعداد مشاهد چه چیزی داش تن را م گ

نم یتوان د

تغییگ دهد (در مگ های طبیعی) زیگا کسی که در طول زندگی خویش با انتخاب
راه خود ،استعداد مشاهد جمال الهی و رحمت و لط ف خ دا را دارد و ت دریجاً
با ریاضتهای بسیار باید به آن بگسد ،با مگ

ای ن اس تعداد ب هس گعت فعلی ت

مییابد و چهبسا در بگخی افگاد ب ه گون های دفع ی باش د .از طگف ی ،کس ی ک ه
استعداد مشاهد جالل اله ی و نقم ت و ع ذاب را دارد نی ز در ای ن ع الم بای د
سالهای متمادی افعال متناسب با آن را انجام دهد ،ولی با مگ

بهسگعت یا دفعتاً

به فعلیت میرسد.
در واقع ،مگ  ،به فعلیّت رسیدن استعدادهای انسان را تسگیع میکن د و اه ل
رحمت را بهسگعت به کمال خود که وصول به رحمت است ،م یرس اند و اه ل
نقمت را نیز بهسگعت به مقتضای استعدادشان خواهد رس اند .البت ه بای د توج ه
داشت که نفوس شگیف انسانی ،بهحسب فطگت اولیة خویش ،متوجه ب ه س وی
غایات عقلی و کماالت روحانیاند زیگا اصل فط گت از س ن ملک وت اس ت و
غایت حقیقی نیز مکمّل ذات و حقیقت اصحاب غایت است پس بای د غای ت و
صاحبِ غایت ،در اصل سن وجود و حقیقت هستی و ذات متحد باشند و غایت
در آن حقیقت اکمل باشد تا تکمیل و اس تکمال را بت وانیم تص ور کن یم .امّ ا در
جهت تحصیل غایات خاصه ،همواره در عالم انسانی تناز هست و مگ  ،هم در
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جانب سعادت ممکن است و هم شقاوت (زن،زی.)447-443 :4574 ،
توجه به این نکته نیز الزم است که سعادت حقیقی ،مگاتب و درجات متفاوت
دارد به شدت و ضعف یا کمال و نقصان ،تا اینکه به سعادتی که مافوقش متصوّر
نیست ،بینجامد شقاوت حقیقتی نیز چنین است (همان .)451 :پس ،هم خود مگ
و هم نتایج پس از آن ،دارای تشکیکاند و در هگ طگف که تصور شوند ،درجات
و مگاتب دارند.
تفاوت و تفاضل میان انواع مرگ

با توجه به تشکیکی بودن مگ

و نتایج پس از آن ،تفاوت بین مگ ه ا و آث اری

که از خود آنها و نحو مگدن افگاد ایجاد میشود ،قابل فهم میگگدد زیگا بگخ ی
مگ ها ،بگ بگخی دیگگ بگتگی دارند و این مطلب در احادیث نیز بیان شده است.
به شهادت بگتگ از م گ

بگای م ال ،مگ

طبیع ی اس ت (مجلسوی4141 ،ق:444 ،

3و44؛ محموودی ریشووهری )4344 :4 ،4573 ،و ای ن بگت گی ،تف اوت دو م گ

را

میرساند و اینکه شدت و ضعف مطگح است .مگگى شهادت است که انس ان ب ا
توجه به خطگهای احتمالى ،ظنّى یا یقینى فقط بگای هدفى مقدس ،انس انى و ب ه
تعبیگ قگآن «فى سبیل اللَّه» از آن استقبال کند .شهادت دو رکن دارد :یک ى اینک ه
در راه خدا باشد ،دیگگ اینکه آگاهانه ص ورت گگفت ه باش د و چ ون از هگگون ه
انگیزه خودگگایانه منزه است ،افتخارآمیز بوده ،در میان انوا مگ
این نو مگ

و میگه ا ،تنه ا

است که از حیات و زندگى ،بگتگ و مقدس تگ است (مطهری،4577 ،

.)134-119 :41
اولیاء اللَّه در دو مورد است که از خواستن طول عمگ ص گفنظ گ م ىکنن د و
یکی از آن دو ،شهادت است .ایشان مگ

به صورت شهادت را بالشگط از خ دا
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طلب مىکنند زیگا شهادت هگ دو خصلت را دارد یعنی هم عمل و تکامل است،
هم انتقال به جهان دیگگ است که امگى محبوب و مطلوب آنهاست (همان.)174 :
در قگآن کگیم نیز کشته شدن بگ مگ

مقدم شده اس ت (آل عموران )437 :ک ه

یکی از دالیل آن ،افضل بودن کشته شدن در راه خدا بگ موت است (ج،ادی آملی،
 .)443 :41 ،4594همننین ،مغفگت و چشمپوشی از گناه ان و رحم ت اله ی (آل

عمران ،)437 :هدایتِ به زودی و اصالحِ حال (محمد )3 :در انتظار چن ین اف گادی
است که در حقیقت میتواند تصدیق کند که شهادت سبب تس گیع کم ال انس ان
است.
در حقیقت ،نهتنها مگ

کمال است و به فعلیت رسیدن استعدادها را س گعت

میبخشد ،بلکه بگخی از انوا مگ  ،به اس تعدادها نی ز فعلی ت آنه ا جه ت ه م
میدهند یعنی بگخی یا بسیاری و یا همة استعدادهایی را ک ه مقتض ی وص ول و
رسیدن به نقمت الهی است ،تغییگ داده ،آنها را در فگایند تغییگات دفعی یا س گیع
یا در روند رخداد شهادت و کارهایی ک ه پ یش از آن انج ام داده م ی ش ود ،ب ه
استعدادهای مگبوط به رحمت الهی تغییگ میدهد .بنابگاین ،کسی ک ه در زن دگی
طبیعی ،اگگ به مگ

طبیعی میمگد ،به مقتضای استعدادهای خود که بنا بگ فگض،

استعداد دریافت نقمت و عذاب اله ی ب ود ،ع ذاب ب گایش محق ق م ی ش د ،ب ا
شهادت ،استعدادهایش به نو دیگگی تغییگ مییابد که رحمت خداوند تعالی ب گ
او فعلیت مییابد و با نفس او تناسب خواهد داشت ،نه قهگ و نقمت الهی.
روایاتی که شهادت را کفاره گناهان و بدیهای انسان معگفی میکنند( ،عروسی

ح،یزی4143 ،ق144 :4 ،؛ محمدی ریشهری )4343-4341 :4 ،4573 ،در حقیقت نشان
می دهند که شهادت ،نوعی مگ

است که ب ه فعلی ت ی افتن اس تعدادها و مس یگ
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استکمالی انسان ،جهت میدهد و سگعتدهنده این مسیگ نیز ب ه ش مار م یآی د
زیگا شخص باید توبه و اعمال جبگانکننده بسیاری انجام دهد تا گناهان خ ویش
را پاک کگده ،به اعمال حسنه تبدیل نماید ،ولی با شهادت ،ره صد ساله یک ش به
پیموده میشود و با این مگ  ،انسان به یک باره در مسیگ هدایت حقیق ی و مق ام
واالی شهادت قگار میگیگد.
در واقع ،تفاوت سیگ تکاملی در انسان ها ،به تفاوت انوار ایمان و ایق ان اس ت
که از تفاوت نیات و معارف آنها سگچشمه می گیگد و با مگتبه عمل کامالً م گتبط
است (سبزواری ،بیتا .)159 :پس نفس همان چیزهایی را ک ه در ط ول زن دگی و
همگاهی بدن به دست آورده ،تماماً پس از مگ

کسب میکند و نزد خود حاض گ

میبیند و چشمش تیزبین میشود زیگا حجابها کنار رفته است ،مگ گ اینک ه ب ا
نو مگ

خویش یا اعمال خاصی قبل از مگ

یا سیگ تکاملی سگعتی خا

و  ...جهت این مسیگ عوض شود

پیدا کند که بیان شد.

تشکیک در قبر و پس از مرگ از هر مرحله و نشئه انسانی

مقصود از قبگ ،مکانی نیست که جسد انسان پس از م گ

در آن ق گار م یگی گد،

بلکه قبگ ،عالمی است همانند دنیا و آخگت که به آن «بگز » نیز میگویند .دربار
قبگ و عذاب و ثواب انسان بعد از مگ

و قب ل از قیام ت ،روای ته ای بس یاری

وجود دارد (مجلسی4141 ،ق .)444 :1 ،از بگخی آی ات ق گآن ک گیم نی ز ث واب و
عقاب انسانها و زندگی آنها بین مگ

و قیامت بگداشت میش ود (نک :طوه441 :؛

مؤمن،ن444 :؛ غافر.)44 :
نظگ مالصدرا درباره قبگ ،حالت و هیئتی است که انسانها هنگام مگ

از ای ن

دنیا رحلت کگدهاند هیئتی که شامل اخالق و ملکات نفسانی اس ت زی گا نف س
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انسان هنگامی که بدن خود را رها میکن د ،در ق و خی الش ک ه ام گی مج گّد و
غیگمادی است ،شمایل خود را نگه میدارد ،آن را به یاد میآورد و از تللم ات آن
عذاب میبیند و از خوشیهایش خوشنود میشود.
اما درباره ثواب و عقاب پس از مگ  ،وی مطلبی را از بگخی عگفا نقل میکند
که خالصة آن چنین است :آدمی در همین جهان مادی ،به واسطه ملکات اخالقی
و اعمالی که دارد ،جهان باطن خویش را میسازد (از ان وا حیوان ات وحش ی و
آتشهای سوزان یا لذّتهای مطبو ) ،اما حج اب طبیع ت و اُن س ب ه آن ،م انع
مشاهد باطن است و هگ کس چشم بصیگت پیدا کند ،میفهمد ک ه درون او چ ه
میگذرد .در حالی که مگ

واقع ه ای اس ت ک ه ط ی آن ،ای ن حج اب بگچی ده

میشود و آننه انسان بگای خود آماده و کسب کگده ،نمای ان م یگ گدد .پ س در
جهان پس از طبیعت ،انسان به خوبی درک میکند که چه واقعیتی خواهد داش ت
(صدرالدین شیرازی4934،م444 :9 ،؛ 437-431 :4514؛ مصوطو،ی )93-97 :4533 ،ک ه
البته تشکیک (نک :صدرالدین شویرازی4144 ،ق544 :؛ مصوطو،ی )545 :4533 ،در آن
کامالً روشن و در افگاد مختلف ،بسیار متفاوت است.
نتیجهگیری

مگ

در حکمت صدرایی ،انتقال انسان از جهانی به جهان دیگگ ،تحول از نقصان

به کمال و الزمه استکمال نفس انس انی اس ت .پ س ام گی اس ت وج ودی ک ه
بگحسب حگکت ذاتی و جوهگی انسان به وقو می پیوندد .م گ

ن هتنه ا الزم ه

تکامل انسان است ،بلکه در تمامی انوا و اقسامش ،کمال و مطل وب اس ت و از
آنجا که حگکت انسانها در مسیگ اس تکمالی و ج وهگیش ان ،بس یار متف اوت و
دارای مگاتب است ،مگ

و نو آن ،و حتی کمال بودنش نیز بسیار متفاوت است.
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به عبارتی ،مگ  ،هم کمال و فعلیت است و هم بگ اساس مبانی حکمت متعالی ه،
ذو مگاتب و مشکک است و انواعی دارد که بگخی از آنها بگ دیگ گ ان وا بگت گی
دارند .مگ  ،فعلیت یافتن بعضی از استعدادها را سگعت می دهد همننین بگخی
از انوا آن م ل شهادت ،که خود آن هم ذو مگاتب است ،به استعدادهای انس ان و
فعلیت یافتن آنها جهت می دهد در نتیجه ،جهت حگکت تکاملی انسان را پس از
مگ

نیز تغییگ میدهد.
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