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سعیده سادات نبوی

چکیده

ماهیت مرگ و چگونگی زندگی بازپسین ،به ماهیت انسان بستگی دارد .شهیخ مفیهد ،از
متکلمان بنام امامیه ،انسان را ِ
نفس دارای بدن مهیدانهد كهه حیهات ،ذاتهی آن نیسهت
درحالیكه سید مرتضی انسان را همین پیکر با ساختار ويژهاش میشناسد كه اگر شرايط
فراهم شود ،حیات در آن پديدار میشود .بازتاب اين اختالف نظهر را در تعريهف آنهها از
ماهیت مرگ و چگونگی زندگی پسادنیوی میتوان ديد .از ديدگاه سید مرتضهی ،مهرگ
نابودی تدريجی انسان است كه با فروپاشیدن بدن ،آلاز و با نابودی اجهزای سهازندهاش
در آستانه رستاخیز پايان میپذيرد درحالیكه از ديدگاه شیخ مفید ،مهرگ نهابودی بهدن
دنیايی و انتقال نفس به بهشت يا دوزخ است ،هرچند نه بدن دنیايی همه انسانها نابود
میشود و نه نفس همه آنها منتقل میشود .سپس در آستانه رستاخیز همهه چیهز حتهی
نفوسی كه از زندگی برزخی برخوردارند ،نابود میشوند .با ايهن وصهف ،از ديهدگاه آنهها،
معاد بازآفرينی چیزی است كه نابود شده بود .در اين مقاله ،تالش شده است آرای ايهن
دو متکلم درباره ماهیت مرگ و چگونگی زندگی پسادنیوی تحلیل و بررسی شود.
کلیدواژهها :نفس ،بدن ،مرگ ،برزخ و رستاخیز.
* دانش آموخته دکتری کالم؛ گرایش فلسفه دین و مسالل جدید کالمی،

دانشگاه قمs.nabavi2014@gmail.com .
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مقدمه

بیشم ،یری از آموزههای دینی -فلسفی مهم و بنیادی که نوش بسزایی در معناباشیدن
به زندگی انسان و رهایی او از احساس پوچی و استوارساختن پایتههتای اختالق دارد،

زندگی پس از مرگ است که همواره در طول تاری  ،بترای اندیشتمندان چتالشبرانگیتز
بوده و با وجود قدمت بسیار ،هنوز غبار کهنگی بر آن ننشسته است .اما بهراستتی مترگ

چیست و چگونه روی میدهد و فرجام انسان پس از آن چه میشود؟ متفرران مسلمان،
بسته به ذوق و مشرب فرری خویش ،پاس های گوناگونی به این پرسشهتا دادهانتد و

نظریههای ماتلفی پروردهاند .دو چهره برجسته از مترلمان امامیه ب داد ،در سده چهارم
و پندم هدری ،یعنی شی مفید و سید مرتضی نیز با اجتهاد کالمی خویش و با رویررد

جانبدارانه و مدافعهگرانه ،دو دیدگاه کامالً متفاو

را برگزیدنتد .ایتن استتاد و شتاگرد،

هریم هرچند نه به صراحت ،مدعیاند که آرایشان با متون و مبانی دینی سازگار استت
و همین نرته ،بیشتر بر اهمیت موضو میافزاید .گرچه در زمینه آرای انسانشتناختی و

فرجامشناختی این دو مترلم بزرگ کموبیش تحوی هایی در قال

کتاب ،رساله و موالته

اندام شده است 1،اما صرف نظر از نتیدههای گاه متناقضی که در برخی از آنها به چشم

میخورد 2،جای بررسی تطبیوی در میان آنها خالی است .از اینرو ،یری از ویهگیهتای
مهم تحوی حاضر که آن را از تحوی های دیگر جدا میکند ،روش تحلیلی -تطبیوتی آن

است .به عالوه ،تحوی های پیشین بیشتر به ماهیت انسان پرداختهاند ،نه مرگ و زنتدگی
پسادنیوی که موضو این تحوی است .از ویهگتیهتای دیگتر ایتن موالته ،یرتی زبتان
توصیفی آن و وفاداری به گفتمان کالمیِ پیشافلسفی است و دیگتری ،استتناد بته متتون

کهن کالمی ،در فهم ،شرح و تحلیل دیدگاه شی مفید و سید مرتضی است.
ماهیت انسان
ماهیت انسان از دیدگاه شیخ مفید

بیگمان یری از ناستین نظریهپردازیهای مترلمان امامیه درباره ماهیت انسان ،دیتدگاه

شی مفید ( 153ه.ق ).است که به تصریک خودش همان رأی هشامبنحرم ،از مترلمتان
و اصحاب امام جعفر صادق

 ،معمّر ،از مترلمتان معتزلته و نتوباتیهتا ،از مترلمتان

چیستی مرگ و چگونگی زندگی بازپسین از دیدگاه شیخ مفید و سید مرتضی 983 /

امامیه در سدهها ی سوم و چهارم هدری است و روایا

هم بر آن د لت دارند .به نظتر

او ،انسان نه همین مدموعه تشریلشده از اعضا و جوارح است و نه جستم و نته جتزء
یتدزی (شی مفید 5153 ،ج .)16 -18 :در نتیده ،مودار و حدم ندارد و مرانمنتد نیستت

(همان18 :؛ همو 5153 ،الف)69 :؛ بلره جوهر بسیطی است که ترکی

و حرکت و سرون و

اجتما و افتراق در آن راه ندارد ،پ یرای علم ،قدر  ،حیا  ،اراده ،کراهتت و حت
ب

و

است؛ قالم به خویش است و در موام فعل به ابزار بدن نیاز دارد .او در این مستله

خودش را با حرمای ناستین هتمفرتر متیخوانتد (همتو 5153 ،ج )97 -18 :و در اوالتل
آن را بهصراحت «نفس» مینامد و با اوصاف «حتادث»« ،قتالم بته ختویش» و
الموا
«بیرون از صفا
«جوهر مااط

جواهر و اعراض» توصیف میکند (همو 5153 ،الف« .)11 :ذا

فعتال» و

[ /ترلیف]» ،تعبیرهای دیگریانتد کته شتی مفیتد در تعریتف ماهیتت

انسان به کار میبترد (همتو5153 ،د87 :؛ همتو 5153 ،ب65 :؛ نتم :.ختدایاری.)18 -11 :5367 ،

ابوالحسن اشعری ،در موا

اإلستالمیین و اختتالف المصتلین ،توضتیک متیدهتد کته

مترلمان ،در آن زمان ،دو نتو جتزء یتدتزی را از یرتدیگر بازشتناخته بودنتد :جتزء
یتدزای مرانمند که دارای اوصافی چون تماس ،جتدایی ،حرکتت و سترون استت و

جزء یتدزای نامرانمند که هیچیم از این اعراض را ندارد ،هرچند صفا

و اعتراض

دیگری را داراست (اشعری ،بیتا .)337 -335 :او همننین در شرح نظر معمّر میگوید کته

به باور او ،انسان در ختودش افعتالی چتون اراده ،علتم ،کراهتت ،نظتر و تم یتل پدیتد

میآورد ،نه حرکت و سرون ،و در غیر خودش هیچ فعلی اندام نمیدهد و «در این بدن

است برای تدبیر آن ،بدون اینره با آن تماس داشته و در آن حلول کترده باشتد» (همتان:

 .)171از مدمو مطالبی که درباره رابطه نفس و بدن گفته شد ،این نتیده برمیآید که از
دیدگاه شی مفید و همفررانش ،نفس ،نه جزلی مدتاور جوهرهتای فترد ستازنده بتدن
است ،نه جسمی که درون آن جای گرفته باشد و نه عرضی که در آن حلول کرده باشد؛

بلره به تعبیر معمّر ،در بدن است و بدن ابزار آن است و نفس ،بدن را تدبیر میکند .این

معنای اصطالحی نفتس ،متمتایز استت از معتانی دیگتری کته شتی مفیتد در تصتحیک
اعتوادا ا مامیه ،برای این کلمه ذکر میکند و کموبیش مورد تأیید مترلمتان دیگتر ،از
جمله سید مرتضی نیز میباشد .این معانی عبار اند از :ذا

شئ ،خون روان ،نَفَس کته
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هواست ،خواهش و میل طبع ،و نومتت و عوتاب (شتی مفیتد5153 ،ب .)87 -16 :هرچنتد

شی مفید تفسیر خودش از انسان را ،با نفس از نگاه فیلسوفان یری میشتمرد ،امتا ایتن
فرق مهم و بنیادین را با آن دارد که او نفس را باقی نمیداند .به گفته او ،ایتن فیلستوفان
ملحدند که عویده دارند نفس کون و فساد ندارد و باقی است ،برخالف بتدن کته چتون

جسم و مرک

است ،فاسد و فانی میشود و از همینرو وی با اقبال قتالالن بته تناست

روبهرو شد (همان.)81 :

شی مفید ،بر اساس روایاتی چون «إنّ الروح إذا فارقتت الدستدَ نعِّمتت و عت ِّبت؛

همانا روح هنگامی که از بدن جدا میشود ،نعمتت داده و عت اب متیشتود» ،انستان را
ا مامیته ،چهتار معنتا بترای

روحمند میداند (همو5153 ،ج .)97 :او در تصحیک اعتوتادا

روح برمیشمرد :حیا  ،قرآن ،فرشتهای از فرشتتگان ا هتی و جبرلیتل (همتو 5153 ،ب:

87-16؛ نم :.خدایاری )11 :5367 ،و در المسالل السرویه ،کاربردهای اصتطالحی واژه روح
را ذکر میکند .به گفته او ،روح عبار

است از عرض حیتا

نباتی به کار رود ،به آن معنا 3نیز گفته میشود .روح یا حیا
حیوانی 4.روح یا حیا

میکند و سب
و قدر

کته اگتر در غیتر حیتا

دو گونته استت :نبتاتی و

نباتی ،عَرَضی است که در جسم و از جمله بتدن انستان حلتول

رشد و نمو آن میشود؛ اما روح یا حیا

حیوانی ،معنایی است که علتم

را برای انسان امرانپ یر میسازد (شتی مفیتد 5153 ،ج .)19 -11 :کتاربرد دیگتر

واژه روح به نظر او این است که گاهی بر انسان یا همان جوهر بسیط اطالق متیشتود،

مانند روایتی که پیش از این نول شد (همان .)97 :با این وصف ،شی مفید روح را به سته

معنا به کار میبرد .5 :جوهر بسیط انسان که معتادل نفتس استت .7 ،حیتا
حیا

نبتاتی و .3

حیوانی .به باور او ،رابطه روح به معنای ناست ،با بدن این است که بدن ،آلت و

ابزار جوهر بسیط انسان است (همان جا؛ همو 5153 ،د .)87 :روح به معنای حیا

نباتی که

با رشد و نمو شناخته میشود ،عرضی حالّ در جسم است؛ درحالیکته روح بته معنتای
حیا

قدر

حیوانی صفت نفس است و در بدن حلول نمیکند و اثرش این است کته علتم و
را برای انسان ممرن میسازد .اشاره شد که گرچه شی مفید نظتر ختویش را بتا

فیلسوفان ناستین همسو و هماهن

میداند ،اما این فرق را با آنهتا دارد کته از دیتدگاه

او ،حیا  ،ذاتی نفس نیست و در نتیده ،نفس فناپ یر است .افزون بر این ،از دیتدگاه او
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نفس چهار فرق مهم دیگر در موایسه با نظر فیلسوفان دارد .5 :حیا

نباتی ،عرضتی در

جسم است ،درحالیکه فیلسوفان آن را به نفس نسبت متیدهنتد؛  .7شتی مفیتد ،نفتس

انسانی را از نفس حیوانی باز نمیشناسد؛ و به تبع .3 ،افعال و آثار آنها را نیز از یرتدیگر

تفریم نمیکند  .از دیدگاه او ،نفس غیرنباتی افعال گوناگون دارد :علم و ادرا  ،قدر ،
اراده ،کراهت و ...؛ درحالیکه فیلسوفان از افعال یادشده تنها علم ،آن هتم علتم کلتی و

عولی را از آنِ نفس انسانی میدانند و بویه را به نفس حیوانی نسبت میدهند .1 .علتم و
اراده در انسان ،از دیدگاه شی مفید از مووله فعل است ،درحالیکه از دیدگاه فیلسوفانی

چون ابنسینا از مووله انفعال است.

5

ماهیت انسان از دیدگاه سید مرتضی

برخالف شی مفید که انسان را نفس و دارای بدن متیدانتد ،شتاگرد او ،ستید مرتضتی

( 139ه.ق ،).نظریهای مادهگرایانه در تعریف ماهیت انسان برمیگزیند .به نظر او ،انستان

همین پیرری است که با چشم میبینیم ،نه باتشهتایی از آن (ستید مرتضتی551 :5155 ،؛

نم:.استتعدی517 :5386 ،؛ ختتدایاری81 :5367 ،؛ یوستتفیان و ختتوشصتتحبت .)76 :5365 ،قاضتتی
عبدالدبار ،به استادانش که به تصریک شی

مفید ،ابوعلی و ابوهاشم جباییاند (شی مفیتد،

5153ج ،)16 :نسبت میدهد که انسان را همین شاص 6میدانستند ،با این بنیه 7و ساختار
خاص که مایه امتیاز او از دیگر حیوانها است و امتر و نهتی و متدح و ذم و پتاداش و

کیفر متوجه اوست (قاضی عبدالدبار .)355/55 :5387 ،سید مرتضی نظر آنها را تأیید میکنتد
(سید مرتضی .)551 :5155 ،بنابر این دیدگاه ،انسان تودهای است از جوهرهای فترد بستیار

که برخی از آنها ،جزء اصلی انساناند و برخی دیگر ،جزء زاید (سید مرتضی-517 :5155 ،

 )513و هرچند هر کدام از آنها دارای اعراض خاصیاند ،از ترکیت

و امتتزاج آنهتا شتئ

دیگری پدید میآید با نام و آثار جدید( 8نم :.ستید مرتضتی .)791/7 :5171 ،از اشتاره ستید

مرتضی در ال خیره فی علم الرالم برمتیآیتد کته باتش مهمتی از اختتالف نظتر او و
همفررانش با مترلمانی چون معمّر و نوباتیها ،ریشه در پاس آنها به ایتن دو پرستش

اساسی داشت :ناست اینره آیا صفت میتواند قالم به مدموعهای از اجزا باشتد و دوم
اینره آیا از انضتمام چیتزی کته دارای حیتا

ی دیگتر ،مدموعتهای
نیستت بته غیرحت ّ
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برخوردار از حیا

پدید میآید؟ (سید مرتضی )551 :5155 ،بعضتی از آنهتا ،چتون قاضتی

عبدالدبار و سید مرتضی ،به پیروی از ابوعلی و ابوهاشم جبایی ،با قبول ایتن اصتل کته
ممرن است اجزای ک یر با یردیگر ترکی

شوند و هویت واحدی را بستازند ،انستان را

همین پیرر با ساختار ویههاش دانستند .آنها غیر از اجتما فیزیری جوهرهتای فترد کته
جسم بیجان را میسازد ،گونه دیگری از ترکی

را تشایص دادنتد کته اختصتاص بته

موجودهای زنده دارد و در آن ،اجزای اصلی بدن که در طول زندگانی شتاص ثابتت و

پایدار میمانند ،با ساختار ویههای به یردیگر متیپیوندنتد کته در صتور
شرایط ،مانند بنیه ،رطوبت ،گتردش ختون و هتوای دم و بتازدم ،حیتا

فتراهمبتودن

در آن پدیتدار

میشود و مدموعه اجزا به شتی بدل میگردند .در نتیده این فرایند ،بتا اینرته حیتا
قدر

در باشی از بدن -که طب نظر مترلمان قل

و

است -حلول میکند ،کل مدموعه

به حیّ و قادر توصیف میشود و به همین دلیل گفته نمیشود که م الً دست زنده است،

بلره گفته میشود که انسان زنده است (قاضی عبدالدبار311 -315 :5387 ،؛ نم :.نبوی:5365 ،

 .)69 -86اما بعضی دیگر ،چون معمر و شی مفید که منرر چنین پتیشفرضتی بودنتد و
باور داشتند که هویت واحد انستان بایتد بته ذا

واحتدی وابستته باشتد ،طرحتی نتو

درانداختند :انسان جزء یتدزی است ،اما نه جتزء یتدزایتی درون قلت  ،بلرته نتو

دیگری از جزء یتدزی که به تعبیر اشتعری ،نامرتانمنتد استت و تمتاس و جتدایی و
حرکت و سرون و اعراض دیگر در آن راه ندارد (اشعری ،بیتا .)337 -335 :همننتان کته

دیدیم معادلی که شی مفید برای این نو جزء یتدزی یافت ،اصطالح فلسفی «جتوهر

بسیط» و «نفس» بود.
حیا

گرچه سید مرتضی ،از «نفس انسان و دیگر حیوانها که با از دستتدادن آن ،از جرگته
خارج میشوند» یاد کرده و آیه «کلّ نفسٍ ذالوة المو » را ناظر به این معنتا دانستته

است (سید مرتضی6 -1/5 :5173 ،؛ همو ،بیتا ،)571 -577 :اما در جای خود ،نظر شی مفیتد را،
بیآنره از او نام ببرد ،رد میکند؛ با این توجیه که اگر انسان ،یعنتی ذا

حتی و فعتال متا،

خارج از این پیرر باشد و نه در آن ،باید افعالی که انسان بیواسطه در اطراف بدنش ،مت الً

دست و پا ،حادث میکند ،از قبیل اخترا فعل ،یعنتی پدیتدآوردن فعتل در بیترون محتل

قدر  ،بدون واسطه فعل دیگر باشد؛ زیرا طب این دیتدگاه قتدر  ،قتالم بته آن ذا

[و
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جوهر بسیط] است و نه این پیرر (سید مرتضی)551 :5155 ،؛ درحالیکه اخترا فعتل تنهتا از

خدای تعالی برمیآید که قادر ل اته است ،نه انسان که قدرتش محتدود استت و از حتدود

اندامها و عضلههایش فراتر نمیرود ،مگر با وساطت فعل دیگر (نم :.قاضی عبدالدبار:5387 ،

 .)377سید مرتضی ،در تأیید این مدعا چند شاهد میآورد ،از جمله :اگر انسان میتوانستت
در بیرون محل قدرتش فعل اخترا کند ،میبایست بیمار ناتوان و زمینگیتری کته قتدر

تراندادن دستانش را ندارد ،میتوانست آن را به حرکت درآورد (ستید مرتضتی-551 :5155 ،

 )559؛ زیرا قدر  ،طب فرض ،صفت انسان و قتالم بته اوستت ،نته بتدن .بته گفتته ستید
مرتضی ،نه تنها قدر  ،بلره اراده و خستگی و درد نیز به بدن وابسته استت؛ زیترا انستان

اراده را در قلبش مییابد .همننین زمانی که در فرر و استد ل غوطهور میشود ،خستتگی
و درد را در ناحیه قلبش احساس میکند .اگر قل

درد در قل

محل آنها نباشد ،احستاس خستتگی و

و یافتن اراده در آن چه توجیهی دارد؟ (سید مرتضی )559 :5155 ،حیا نیتز بته

بدن وابسته است ،به این دلیل که وقتی کسی گردنزده یا دو نیم متیشتود ،متیمیترد .بته

عالوه ،چه فرقی بین قطع سر و دست هست که با اولی انسان میمیرد ،امتا بتا دومتی نته،

درحالی که اگر انسان خارج از این پیرتر باشتد و مدتاور یتا حتا ّل در آن نباشتد ،بتا همته

اندامهای بدن نسبت یرسان دارد (سید مرتضی .)551 :5155 ،روح استد ل سید مرتضی ایتن
است که ماهیت انسان ،یعنی ذا

حتیّ فعتال را تنهتا از راه صتفاتش متیتتوان شتناخت.

قدر  ،اراده ،ادرا و احساس و حیا انسان ،همگی ،به بدن وابستهاند؛ پس بایتد حرتم
کرد که انسان چیزی جز این بدن ،البته با ساختار ویههاش که حیا
قدر

را برای او ممرن میسازد ،نیست.

و بته تبتع آن ،علتم و

اشرال دیگر سید مرتضی و همفررانش ،به رابطه نفس و بدن برمیگردد .به نظتر او،

اگر فاعل ،مداور بدن یا حالّ در آن نباشد ،این اشرال پیش میآید که نتوان افعالی را که

در بدن ظاهر می شوند ،به شاص خاصی نسبت داد .اگر انسان غیتر از بتدن باشتد کته
صرفاً با آن رابطه تدبیری دارد ،چگونه است که جوهر بسیط (البته به تعبیر شتی مفیتد)

که هویت شاص  Aرا میسازد ،تنها بدن او را تدبیر میکند ،نه بتدن شتاص دیگتری

م الً  Bرا ،درحالیکه با هر دوی آنها نسبت یرسان دارد؟ (سید مرتضتی)551 -559 :5155 ،

سید مرتضی از قول طرفداران نظریه رقی

نول میکند که کتموزیادشتدن اجتزای بتدن،
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انسان ندارد و اشرال می کند که با این وصف ،چه چیزی متانع از ایتن

تأثیری بر قدر

فرض می شود که اجزایی که به بدن افزوده می شوند ،به جای اینره ضتمیمه و جتزء آن
شوند ،در قال

شاص دیگری با هم ترکی

شوند و انسان در آن هتم تصترف کنتد و

فعل اندام دهد؟ (سید مرتضی)551 -559 :5155 ،؛ و از زاویه دیگر ،اگر انسان غیتر از بتدن
باشد ،چگونه می توان بین شاصی مانند زید و م ل او فرق گ اشت و آنها را از یردیگر

بازشتتناخت؟ (نتتم :.حمصتتی رازی563 :5151 ،؛ قاضتتی عبتتدالدبار )119 -111 :5387 ،قاضتتی

عبدالدبار تصریک می کند که بدن ،ابزار انسان برای ادرا

گرمتا و سترما و درد نیستت؛

زیرا طب دیدگاه معمّر ،بدن از انسان جداست ،درحالیکه ابزاری میتواند در ادرا درد
و حرار

و برود

به کار آید که دو ویهگی داشته باشد :ناست اینره متصل به انستان

و جزلی از او باشد و دیگر اینره خودش هم از حیا

.)351 :5387

به باور سید مرتضی روح ،عبار

رفتوآمد است و حیا

برخوردار باشد (قاضتی عبتدالدبار،

است از هتوایی کته در منفت های ذا

حتیّ متا در

به تردد آن وابسته است .به همتین دلیتل ،بته آننته در منفت های

جماد تردد میکند ،روح گفته نمیشود؛ سپس نتیده میگیرد که بنابراین روح ،جسم است

(سید مرتضی .)537/5 :5171 ،قاضی عبدالدبار که همین نظر را دارد ،در تأیید معنای یادشتده،
به این نرته استشهاد میکند که در قرآن ،روح با تعبیرهای «نفث» و «نفت » کته از صتفا

اجسام دقی است ،به کار رفته است (قاضی عبدالدبار .)338 :5387 ،طب این نظریته ،روح یتا
همین هوای دم و بازدم ،علت حویوی حیا

نیست؛ بلره همنون خون و بنیته ،صترفاً در

پیدایش آن نوش دارد و به اصطالح ،علت اعدادی آن است (نم :.همان.)338 :

ماهیت مرگ
ماهیت مرگ از دیدگاه شیخ مفید

از دیدگاه شی مفید ،ماهیت مرگ اجما ً نابودی و انتوال استت :نتابودی بتدن و انتوتال

نفس .اما نه بدن همه انسانها نابود میشود و نه نفتس همته آنهتا منتوتل .در خصتوص

پیامبران و امامان

 ،مرگ ،انتوال نفس آنها در همین بدن دنیایی به بهشت است (شتی

مفید 5153 ،ب .)65 :بنابراین در انسانهای برگزیده ا هتی ،فنتا و نتابودی راه نتدارد .امتا
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کسانی که مؤمن یا کافر مح

اند و در نتیده ،هنگام مرگ معلوم است که اهل دوزخاند

یا بهشت و نیاز به حسابرسی ندارند ،نفس آنها در بدنی شبیه بدن دنیاییشان به بهشتت،

یا دوزخ منتول میشود و از نعمت برخوردار یا به ع اب گرفتتار متیشتود .بترای ایتن
دسته از انسانها ،مرگ نابودی بدن دنیایی و انتوال نفس به بهشت یا دوزخ است .دستته

سوم انسانهاییاند که کفر و ایمان را به هم آمیاتهاند و نه مؤمن مح
مح

انتد و نته کتافر

و فرجام کار آنها ،پیش از حسابرسی و داوری نهایی ،معلوم نمیشود .این دستته

از انسانها هنگام مرگ ،بهکلی نابود میشوند (همان .)86 -88 :در آستانه رستتاخیز ،نفتس
و بدن کسانی که زندگی برزخی را پشت سر میگ ارند نیز نابود میشود .این دیدگاه بر

این پیشفرض استوار است که نفس فناپ یر است.
ماهیت مرگ از دیدگاه سید مرتضی

از دیدگاه سید مرتضی مرگ ،فنا و نابودی است که بنابر تبیین او در ال خیره فتی علتم
الرالم ،طی فرایندی تتدریدی ،در دو مرحلته روی متیدهتد :مرحلته ناستت ،مرحلته
نابودی تألیف و ترکی

اجزا است که با توقف یا اختالل در عملررد انتدامهتای حیتاتی

انسان ،مانند قطع سر ،یا از کار افتادن قل

آغاز میشود و مرحلته دوم ،مرحلته نتابودی

اجزای سازنده انسان ،همراه و همزمان با فنای دیگر جوهرهای فرد استت .ایتن معنتا را

میتوان از آندا دریافت که سید مرتضی ،از یمسو ،در پاس به شبهه آکل و متأکول ،در
انسان دو دسته اجزای اصلی و زاید را از یردیگر باز میشناسد و بر این باور استت کته
اجزای اصلی انسان ،ج ب بدن موجود زنده دیگر نمیشوند؛ برخالف اجزای زایتد کته

چهبسا جزء و حتی شاید جزء اصلی بدن موجود زنده دیگری شوند (سید مرتضتی:5155 ،

)513 -517؛ و از سوی دیگر ،نظر ابوهاشم جبایی مبنی بر نابودی یتمبتاره و هتمزمتان
همته جوهرهتای فترد از راه خلت یتم عترض فنتا را متیپت یرد (ستید مرتضتتی:5155 ،

 .)517 -516بنابر این نظریه ،جوهرهای فترد و اجستام پتس از آنرته آفریتده شتدند ،در

طبیعت باقی میمانند .در آستانه قیامت ،خدای تعالی همه آنها را با آفریدن یتم عترض

فنا که برخالف دیگر اعراض محل ندارد ،یمجا و یمباره نتابود متیکنتد (نتم :.نبتوی،

.)577 -69 :5361
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چکونگی میراندن انسانها
چگونگی میراندن انسانها از دیدگاه شیخ مفید

بتترای دریتتافتن نظتتر شتتی مفیتتد دربتتاره چگتتونگی متترگ ،بایتتد ناستتت برختتی آرای

جهانشناختی او را ذکر کنیم .از دیدگاه شی مفید ،جسم حداقل از  8جوهر فرد ستاخته

میشود .جوهر فرد و جسم ،برخالف نظر نظّام ،از بزرگان معتزله ،لحظهبهلحظه حتادث
نمیشوند و پس از حدوث پایدار میمانند ،اما نه بهخودیخود ،بلره به سب

عرض بوا

که همنون دیگر اعراض باید پیوسته در آنها خل شود (شتی مفیتد 5153 ،التف)68 -69 :؛
زیرا به نظر او ،همه اعراض ،حتی تألیف ،ناپایدارند (همتان )68 :و بایتد پتیدرپتی خلت

شوند .بنابراین جوهر و جسم فوط یم بار حادث میشوند ،درحالیکه اعتراض پیوستته

از نو خل و یری پس از دیگری جایگزین هم میشوند .با ایتن وصتف ،بترای نتابودی
جوهر و جسم کافی است عرض بوا در آنها خل نشود (همتان .)61 -69 :ایتن تصتویری

است که شی مفید ،در اوالل الموا

 ،از فنا و نابودی جوهر و جسم ترستیم متیکنتد.

او ،در این کتاب ،از نفس نیز یاد میکند (همان ،)11 :بیآنرته دربتاره مترگ و حیتا

توضیک دهد؛ اما در المسالل السرویه ،حیا

 5153الف )19 -11 :و در تصحیک اعتوادا

را به نباتی و حیوانی توسیم میکنتد (همتو،

اإلمامیه ،مرگ [ /مو ] ،را ضد حیا

خدای تعالی به شمار میآورد که در محل حیا
باطل و ادرا

حسی و قدر

آن

و فعل

حلول میکند و در نتیده ،رشد و نمو،

و علم ،ناممرن میشود و حیتا

از بتین متیرود (همتو،

 5153الف .)61 -61 :کراجری در کنز الفوالد بته نوتل از شتی مفیتد ،بتین قتتل [ /مترگ

اخترامی] و مو

[ /مرگ طبیعی] این فترق را متیگت ارد کته «قتتل ،از استباب متولتد

میشود 10و محل آن ،محل حیا

اجسام است؛ اما مو  ،معنایی است ضد حیا

فاعل

مالوق که حلول آن در اجسام ممرن نیست» (کراجری ،بیتا .)91/5 :نتیدتهای کته از ایتن

فرق به دست میآید ،این است که وقتی کسی دیگری را به قتل میرساند ،تنها به حیا
نباتی او پایان میدهد؛ اما حیا

حیوانی او ،به اراده خدا بستگی دارد.

از مدمو آرا و سانان شی مفید می توان برداشت کرد که او بین موجودهای زنتده

و غیرزنده و در موجودهای زنتده ،بتین حیتا

نبتاتی و حیتوانی فترق متیگت ارد .در

موجودهای غیرزنده ،جوهر و جسم ،پس از حدوث ،همننان به خدای تعالی وابستته و
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نیازمندند تا عرض بوا را لحظهبهلحظه در آنها بیافریند و از این راه آنها را بتر پتای دارد.
پس هرگاه خدا اراده کند جوهر یا جسمی را نابود سازد ،بوا را در آن نمیآفریند .امتا در
موجودهای زنده ،هم حیا

که از حیا

عرض حیا

و هم مو

عرضی هستند که باید خل شوند .در اجستامی

نباتی برخوردارند که با رشد و نمو شناخته میشود ،ختدای تعتالی پیوستته
را در جسم گیاه ،جانور یا انسان پدید میآورد که ممرن است این روند با

اراده خدا (در مرگ طبیعی) یا دخالت عامل دیگر ،مانند انسان یتا حیتوان درنتدهای کته

انسا ن یا حیوان دیگر را به قتل برساند (در مرگ اخترامی) ،متوقف و مو
شود .پس از مرگ ،جسمی که قبالً دارای حیا

جایگزین آن

نباتی بود ،فاسد و به اجزای یتدتزای

سازندهاش تدزیه می شود و همنون دیگر اجستام و جوهرهتای فترد ،تتا زمتانی بتاقی
میمانند که عرض بوا در آن خل شود.

اما با مرگ چه بر سر جوهر بسیط انسان و حیا

جوهر بسیط و حیا
شد حیتا

حیوانی او میآید؟ بایتد دیتد کته

حیوانی انسان ،چه رابطهای با بدن و حیا

حیتوانی قتالم بته ذا

نبتاتیاش دارد .گفتته

فعتال ماستت ،نته بتدن متا ،و ماننتد حیتا

نبتاتی،

لحظهبهلحظه ،حادث میشود .با مرگ ،رابطه انسان با بدن که به تصریک شی مفید رابطه

تدبیری است قطع می شود .حال ،اگر شاص جزء کسانی باشتد کته از حیتا

برزختی

برخوردارند ،مانند پیامبران و امامان و شهدا و کفار ،پتس از مترگ بتدن و زوال حیتا

نباتی ،حیا

حیوانی همننان در جوهر بسیط و ذا

انسان ،در ادرا حسی و ل

فعال او خل میشود و از آندا که

و ألم به بدن نیاز دارد ،باید با بدن همراه گردد ،حتال یتا

همین بدن دنیایی یا بدن دیگری شبیه آن .اما اگر جزء کسانی باشد کته حیتا

برزختی

ندارند ،نابود می شود .اما چگونه؟ به باور شی مفید ،اعراض باقی و پایدار نیستند و باید

لحظهبهلحظه آفریده شوند( ،همو 5153 ،الف68 :؛ نم :.همو 5153 ،ج )91 :بنابراین زمانی کته
خدا اراده میکند به حیا

حیا

حیوانی پایان باشد (که از دیدگاه شی مفید لزومتاً بتا پایتان

نباتی همزمان نیست) مو

را که معنایی ضد حیا

فاعتل و مالتوق استت ،در

جوهر بسیط انسان (به تعبیر قرآن) خل میکند (نم :.همو 5153،ب)61 :؛ احتما ً بته ایتن

صور

که صفتی به آن میدهد که سب

میشود همنون جماد ،علم و قدر

بترای آن

ممتنع گردد .اگر چنین باشد ،زندهنگهداشتن آن نیز به این است که صفتی به آن بباشتد
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شود علم و قدر

که سب

برای آن ممرن گتردد .فیلستوفان و مترلمتان متتأخر ،ایتن

صفت را تدرد از ماده دانستهاند.
طراو

و تازگی این دیتدگاه کته بنتابر نوتل کراجرتی ،شتی مفیتد آن را ماتتص

خودش دانسته ،در این است که بته نظتر او .5 :مترگ و حیتا  ،هتر دو ،فعتل ختدای

تعالیاند؛  .7حیا

و مرگ نباتی در جسم حلتول متیکننتد و  .3محتل حیتا

حیوانی در غیرجسم ،یا همان «ذا

میخواند.

و مترگ

فعال» است که شی مفید آن را جوهر بسیط و نفس

چگونگی میراندن انسانها از دیدگاه سید مرتضی

سید مرتضی نیز مانند شی مفید به استمرار وجود جوهر و جسم پس از حتدوث بتاور
دارد ،اما برخالف او عویده دارد که جوهر و جسم بهخودیخود باقی متیماننتد ،نته بته

سب

عرض بوا .ظاهراً این اختالف نظر ،ریشه در تصور آنها از صفا

و اعتراض دارد.

به نظر سید مرتضی ،صفاتی که به شتی نسبت داده میشوند ،زمانی بر وجود یم عرض
در آن د لت دارند که متمایز و واضک باشند؛ 11باقی ،از آن جهت کته بتاقی استت ایتن

ویهگیها را ندارد؛ بنابراین بوا ،عرض نیستت (ستید مرتضتی .)69 :5155 ،از دیتدگاه ستید
مرتضی ،پس از اینره خدا انسان را آفرید ،او را وامیگ ارد تا زمانی کته اراده کنتد او را

بمیراند .در این هنگام ،ضد شرایطی را که حیتا

میآورد و به این ترتی  ،شرط حیا

انستان بته آنهتا وابستته استت ،پدیتد

او را نابود میکند و از این راه ،انسان را میمیراند.

در مرگ اخترامی ،عاملی بنیه و ستاختار بتدن را از هتم متیپاشتد و در نتیدته ،انستان

میمیرد .سید مرتضی ،مرگهای طبیعیای که در اثر کهولت ستن روی متیدهنتد را بته
عاد

خدا در اندام آن ،که از روی جبر [طبیعی] یا تأثیر زمان نیست ،نستبت متیدهتد

(سید مرتضی .)561-569/5 :5173 ،پس از مرگ ،اجزای سازنده کسانی که از حیا

برزخی

برخوردار نیستند ،بهتدری  ،متالشی و پراکنده میشود .در آستانه رستاخیز ،خدای تعالی
با آفریدن یم عرض فنا که با همه جوهرهای فرد تنافی دارد ،آنها را یمباره و همزمتان

نابود میکند.
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برزخ
برزخ از دیدگاه شیخ مفید

استنباط شی مفید از آیا

و روایا

این است که زندگی برزخی تنهتا از آنِ پیتامبران و

امامان و کسانی است که مؤمن یا کافر مح

باشند .بنتابر روایتا  ،پیتامبران و امامتان،

پس از مرگ ،با همین بدن دنیتایی ،از زمتین بته آستمان منتوتل و از نعمتت برختوردار

میشوند .از دیگر انسانها ،اگر کسی بمیرد درحالیکه کفر و ایمتان را بته هتم نیامیاتته
است ،روحش به بدن دیگری شبیه بدن دنیتاییاش منتوتل متیشتود و تتا روز قیامتت،

پاداش یا کیفر کارهایش را میبیند .سپس در روز قیامت و رستاخیز مردگان ،خدا بدنش
را از نو میسازد و روحش را به آن بازمیگرداند 12و او را محشتور متیکنتد تتا ستزای

کارهایش را تماموکمال بستاند .تا آن هنگام بسته به اینره انستان اهتل بهشتت باشتد یتا

دوزخ ،روحش در بدن شبهدنیوی ،نعمت داده یا ع اب میشود (شی مفید 5153 ،ب-88 :

 .)65آیا

«قیل ادخل الدنّه قال یا لیت قومی یعلمتون بمتا غفتر ربّتی» (یتس )71 -79 :و

«النّار یعرضون علیها غدوّاً و عشیّاً و یوم تووم السّتاعه ادخلتوا آلفرعتون أشتدّ العت اب»
(مؤمنون ،)19 :این معنا را درباره مؤمن و کافر تأیید میکنند .بنابر آیه اول ،متؤمن پتس از

مرگ درحالیکه داخل بهشت شده ،آرزو میکند که ای کاش ،خویشتاوندان و نزدیرتان
من هم از اینره خدا گناهان مرا باشوده است ،خبر داشتند و بنابر آیه دوم ،کافر پتس از

مرگ ،صبک و شام ،ع اب میشود تا روز قیامت که در دوزخ جاودانه شود .امتا برختی

دیگر از انسانها ،یعنی کسانی که کفر و ایمان را به هم آمیاتهاند و هنگام مترگ معلتوم

نیست که سراندام آنها چیست ،به حال خود رها میشتوند و عتالوه بتر بتدن ،نفتس [/
روح] آنها نیز با مرگ نابود میشود و چیزی در نمیکند تا زمانی که برانگیاته شوند.

شی مفید ،آیه «إذ یوول أم لهم طریوهً إن لب تم إلّا یوماً» (طه )571 :را شاهد بر ایتن متدعا

میگیرد؛ زیرا آیه خبر از کسانی میدهد که هنگام حشتر نمتیداننتد چته متد
درن

در قبتر

کردهاند ،تا جایی که بعضی گمان میکنند ده روز و بعضی دیگر گمتان متیکننتد

یم روز در قبر ماندهاند؛ همین نشان میدهد که ع اب یا نعمت آنهتا پیوستته و دالمتی
نبوده است؛ وگرنه در تعیین اینره چه مد

مفید 5153 ،ب.)67 -86 :

در قبر ماندهاند دچار اشتباه نمیشدند (شتی
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برزخ از دیدگاه سید مرتضی

سید مرتضی نیز به حیا

برزخی المه

 ،شهدا و صالحین عویده دارد؛ به دلیل آیه «و

تحسبنّ الّ ین قستِلوا فی سبیلِ اللّه أمواتاً بل أحیاءٌ عند ربّهم یسرزقتون» (آلعمتران )517 :و

نیز اجما شیعیان بر اینره المه

سالم زیار کنندگان قبرشان را میشتنوند و بته آن

پاس میدهند (سید مرتضی .)171 -179/5 :5171 ،از سوی دیگر ،دیدیم که از دیدگاه ستید
مرتضی ،نابودی انستان ،بتهتتدری و در دو مرحلته ،روی متیدهتد :ناستت ،مترگ و

فروپاشتتیدن انستتان بتته جوهرهتتای فتترد ستتازندهاش و دوم ،نتتابودی یتمبتتاره اجتتزای

تشریل دهندهاش همراه با دیگر جوهرهای فرد ،از راه عرض فنا .از آندا که برزخ ،پتس
از مرگ و پیش از قیامت و نتابودی جوهرهتای فتر ِد ستازندة مالوقتا

استت ،بترای

زندهکردن انسان کافی است عین اجزای اصلی و م ل اجزای زاید کستی کته بناستت از
حیا

برزخی برخوردار شود ،گرد هم آیند و بنیه و ساختار انسان را که چهبسا پتس از

مرگ از هم فروپاشیده است ،از نو تشریل دهند .سید مرتضتی ،اجتزای زایتد انستان را

همنون اجزایی میداند که در اثر چاقی و غری ،کموزیاد میشوند و به همتین دلیتل،
ضروری نمیبیند که عین آنها بازآفریده شود .او در تأیید این ادعا ،بته روایتتی از پیتامبر

گرامی اسالم

درباره جعفر طیار استشهاد میکند ،با این مضمون که خدا دستهتای

قطعشده او را به دو بال که با آن در بهشت پرواز میکند ،تبدیل متیکنتد (ستید مرتضتی،

 .)178 -171/5 :5171با این توضیک معلوم میشود که برزخ ،طب دیتدگاه ستید مرتضتی،
بازآفرینی صور

و بنیه انسان است ،نه ماده و جوهرهای فرد سازندهاش.

رستاخیز
رستاخیز از دیدگاه شیخ مفید

اگر تصویری که از چگونگی میراندن انسانها از دیدگاه شتی مفیتد بته دستت دادیتم،

درست باشد ،چگونگی رستاخیز از دیدگاه او خواهنتاخواه ایتن گونته خواهتد بتود کته
هنگام اعاده ،فرایندی که طی آن جواهر و اجسام نابود متیشتوند ،معرتوس متیشتود؛
یعنی ،ابتدا خدا اجزای یتدزای سازنده بدن را از نو خل میکند و در صورتی که بتین

خل بدن و خل اجزای سازنده آن فاصله زمانی باشد ،عرض بوا را لحظهبهلحظه در آن
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پدید میآورد تا زمان تشریل بدن از آنها فرابرسد .پس از بازسازی بدن ،همننان عرض
بوا را لحظهبهلحظه در آن میآفریند (البته در صورتی که بین خل بتدن و نفتس فاصتله
زمانی باشد) تا وقت زندهکردن آن فرابرسد؛ در این هنگام ،خدا عرض حیتا

نبتاتی را

پیوسته در بدن حادث میسازد و سپس جوهر بسیط نفس را از نو خل میکند و بته آن

حیا

قدر

حیوانی میباشد ،احتما ً به این صور
برای آن امرانپ یر باشد.

13

که آن را بر صفتی میآفریند که علتم و

رستاخیز از دیدگاه سید مرتضی

از دیدگاه سید مرتضی ،هنگام رستاخیز ،باید ابتدا عین اجزای اصلی و حیاتی هر انسان

یا حیوانی که بناست پاداش ،کیفر یا عوض داده شود و عین یا احتما ً م ل اجزای زایتد
او ،بسته به اینره جزء اصلی بدن انسان یا حیوان دیگر شده باشند یا نته ،از نتو خلت و

سپس با یردیگر ترکی

انسان یا حیوان است.
و اما حیا

شوند .بنابراین ،رستاخیز ،بتازآفرینی هتم متاده و هتم صتور

و تألیف؛ نظر سید مرتضی درباره حیا

میگوید که اگر حیا

دقیواً معلوم نیست .از یتمستو

و تألیف عرض باشند و وجود مستول خاص خودشان را داشتته

باشند ،باید بازآفریده شوند (ستید مرتضتی)513 :5155 ،؛ از ستوی دیگتر ،گرچته احتمتال

میدهد که حیا

و تألیف از اعراض باشند ،اما چون جایگزینپ یرند ،اعاده عین آنها را

ضروری نمیداند (همانجا) .ظاهراً او ضرور

اعاده عین حیا

را مشروط به دو شترط

میداند :ناست اینره حیا  ،عرض باشد و دوم اینره جایگزینپ یر نباشد .امتا دربتاره
تألیف تصریک میکند که اعاده آن ضرور

ندارد (همانجا).

نوع لذات و آالم پسادنیوی از دیدگاه شیخ مفید و سید مرتضی

شی مفید ،در المسالل العربریه ،در تفسیر آیه «و تحسبنّ الّ ین قتلتوا فتی ستبیل اللّته
أمواتاً بل أحیاء عند ربّهم یرزقون» (آلعمتران ،)596 :درباره ل ا

پسادنیوی ما دو احتمتال

میدهد ،بیآنره هیچیم را بر دیگری ترجیک دهد .به گفتته او ،اگتر «ذا
حیا

ما» در زندگی پسادنیوی مان به بدن نیاز داشته باشد ،ل ا

برختوردار از

پس از مترگ ،چته در
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برزخ و چه در قیامت ،همسن با ل ا

دنیوی متا و متادی خواهتد بتود و اگتر از بتدن

بی نیاز گردد ،از سن دیگری خواهد بود (شی مفید 5153 ،د )87 :و احتما ً از نو عولتی،

چنان که فیلسوفان مشاء عویده داشتتند .امتا در آثتار متتأخرترش 14،احتمتال ناستت را
برمیگزیند .این معنا را می توان از توضیک او درباره زندگی برزختی دریافتت کته طبت

روایا  ،در بدنی عین بدن دنیوی یا شبیه آن است .اما سید مرتضی که بر اساس تفستیر

مادیانگارانه اش از ماهیت انسان ،زندگی پسادنیوی را جسمانی متیدانتد ،ختواهنتاخواه
ل ا

و آ م انسان در زندگی پس از مرگ را بدنی به شمار میآورد.

نتیجه

درباره ماهیت انسان ،شی مفید نفسباور است و سید مرتضی ،مادیانگار .با وجود این،

هر دوی آنها انسان را روحمند می دانند ،با این فرق که شی مفید گتاهی روح را معتادل
نفس و بیشتر به معنای حیا  ،که به نباتی و حیوانی توسیم میشتود ،بته کتار متیبترد.
حیا

نباتی ،عرضی است که در بدن حلول میکند و حیا

که علم و قدر

حیوانی ،صفت نفس استت

را برای آن ممرن میسازد .این در حالی است که سید مرتضی روح را

بر هوای دم و بازدم اطالق متیکنتد و آن را علتت اعتدادی پیتدایش حیتا

بته شتمار

می آورد .با وجود اختالف نظر شی مفید و سید مرتضی درباره ماهیت انسان ،هتر دوی
آنها اجما ً مرگ را نابودی میانگارند؛ با این تفصیل که از دیدگاه شی مفیتد ،مترگ در

نهایت نابودی نفس و بدن ،هتر دو استت ،هرچنتد در کستانی کته از زنتدگی برزختی

برخوردارند ،نفس پیش از نابودی ،به عین یا م ل همین بدن دنیوی منتول میشود .اما از

دیدگاه سید مرتضی مرگ صرفاً نابودی است ،ابتدا نابودی ساختار و هیتت تتألیفی بتدن
و سپس در آستانه رستاخیز ،نابودی اجزای سازنده آن .با وجود این ،او نیز ماننتد شتی

مفید به زندگی برزخی عویده دارد .به نظر او چون زندگی برزختی پتیش از نابودشتدن

اجزای سازنده بدن است ،خدای تعالی عین اجزای اصلی و م ل اجتزای زایتد انستان را

گرد هم میآورد و شرایط حیا

آن را فراهم میکنتد .شتی مفیتد و ستید مرتضتی بتر

اساس دیدگاهی که درباره ماهیت مرگ دارند ،ختواهنتاخواه معتاد را بتازآفرینی تفستیر

میکنند .هرچند به نظر شی مفید چون در آستانه رستاخیز هم نفس نابود میشود و هتم
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بدن ،برای زندگی اخروی خدا هر دو را از نو میآفریند .درحالیکه به نظر سید مرتضی،
خدا عین اجزای اصلی و عین یا م ل اجزای زاید را ،بسته بته اینرته جتزء اصتلی بتدن

انسان یا حیوان دیگری شده باشند ،دوباره خل و با یردیگر ترکی
پینوشتها

 . 1عنوان برخی موا

میکند.

در فهرست منابع آمده است.

 . 2م الً نظر نویسنده مواله «نفس و معاد از دیدگاه سید مرتضی» این است که او به روح [نفتس] بتاور
داشت ،هرچند آن را مادی میانگاشت (نم :.اسعدی ،)587 -517 :5386 ،درحالیکه نتیده تحویت
در موالههای « حویوت انسان و تتأثیر آن در تبیتین حیتا پتس از مترگ؛ از نگتاه ستید مرتضتی» و
«حویوت انسان و مرگ از دیدگاه سید مرتضی» این است که او انستان را تتمستاحتی متیدانستت.
(نم :.یوسفیان و خوشصحبت18 -71 :5365 ،؛ نبوی.)571 -81 :5361 ،

 . 3معنا در اصطالح مترلمان ،معادل عرض در اصطالح فیلسوفان است.
 . 4تعبیر «حیوانی» را با تسامک ،شی مفید ،تنها در کتاب المسالل العربریه به کار برده استت و علتم و
قدر و صفاتی از این دست را از آثار آن میداند (نم :.شی مفید5153 ،د.)87 :
 . 5به باور ابنسینا ،اراده در ما انسانها ،از ذا ما سرچشمه نمیگیرد ،بلره از بیترون بته درونمتان راه

می یابد .به همین دلیل ،مانند دیگر ساحا وجودی انسان ،از قبیل ادرا عولتی و فعتل و حرکتت،
بالووه است ،نه بالفعل و به علت تعین باتش نیتاز دارد تتا یرتی از دو طترف را بته فعلیتت درآورد
(ابنسینا ،بیتا .)77 ،به نظر او ،نفس گرچه در ظاهر ماتار است ،اما در واقع مضطر است و حرکا
آن ،مانند حرکا طبیعی ،تسایری است .تنها فرقی که افعال نفسانی انسان با افعال طبعی او دارد این
است که نفس ،بر خالف طبیعت ،به هدفش آگاهی دارد (همان.)13 ،

 . 6مترلمان متودم« ،شاص» را بر قال

و پیرر انسان اطالق میکردند.

 . 7بنیه در اصطالح مترلمان ،معادل مزاج در اصطالح فیلسوفان است ،البته اگتر بته عناصتر چهارگانته
محدود نشود.
 . 8این تعریفی است که سید مرتضی ،در رساله الحدود و الحوال  ،از بنیه اراله میکند.
 . 9ناگفته نماند تعبیر سید مرتضی در ال خیره فی علم الرالم این است که با یم فنا ،همه «جتواهر» از
بین میروند ،نه همه «اجسام».
 . 10بنابر تعریف مترلمان« ،متولد» به فعلی گفته میشود که با واسطه فعل دیگتر حتادث شتود؛ ماننتد
شرستن شیشه پس از پرتاب سن به سوی آن.
« . 11إنّ الصفه إنما تسند إلی معنی إذا تمیّز
درباره تصورا

حویوی و ادراکا

و عرفت»؛ اصلی که یادآور و تداعیکننده نظریه دکار

صادق است.

 / 008پژوهشنامه امامیه ،سال دوم ،شماره چهارم

 . 12در جایی دیگر ،شی مفید از انشای حیا

ستان متیگویتد (شتی مفیتد 5153 ،د .)98 :ایتن دو

مطل با هم منافا ندارند؛ زیرا با بازگشت روح به بدن ،بدن از نو زنده میشود.
 . 13تعبیر شی مفید ،در توصیف حیا غیرنباتی چنین است« :و الحیاه التی فتی الت ّوا

الفعّالته هتی

معنی تصحیک العلم و الودره و هی شرط کون العالم عالماً و الوادر قادراً و لیست من نو الحیاه آلتی
ترون فی األجساد» (شی مفید 5153،ج .)19 -11 :از این عبار چند مطل برداشت میشتود.5 :
حیا

غیرنباتی ،عرض و به اصطالح مترلمان ،معناست .7 ،اثتر و نمتود بیرونتی آن ،امرتان علتم و

قدر است و  .3با حیا نباتی اختالف ماهوی دارد.
 . 14تألیف کتاب المسالل السرویه ،به یوین پس از نگارش کتاب تصحیک اعتوادا اإلمامیه بوده است؛
زیرا در تصحیک اعتوادا اإلمامیه ،شی مفید در نود و رد دیدگاه شی صدوق که بین خل توتدیر و
خل تروین فرق گ اشته بود ،آن را با کاربرد واژه خل در ل ت عرب بیگانه به شمار میآورد (نم:.
شی مفید 5153 ،ب ،)13 -17 :درحالیکه در المسالل السرویه ،او دقیواً همین تعبیر را به کار میبرد
(نم :.همو 5153 ،ج .)13 :از سوی دیگر شی مفید در المستالل العربریته ،ایتن ادعتا کته زنتدگی
برزخی ،عالوه بر مؤمن شامل کافر نیتز متیشتود را صترفاً بتا اصتول دینتی در تعتارض نمتیبینتد،
درحالیکه در اوالل الموا  ،تصحیک اعتوادا اإلمامیه و المسالل السرویه با جزم و یوتین ،زنتدگی
برزخی کافران را مسلم میگیرد (نتم :.همتو 5153 ،ب63 -88 :؛ همتو 5153 ،ج91 -93 :؛ همتو،

 5153الف .)11 -19 :از همینجا میتوان پیبرد که المسالل العربریه پیش از این سه کتتاب نوشتته
شده است.
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