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  تأملی بر چیستی مرگ
  در فلسفه شوپنهاور و مالصدرا

  *فرح رامین
  

  چکیده
. فلسفی اسـت ناپذیر موضوع مطالعه مکاتب مختلف  عنوان واقعیتی اجتناب مرگ به

اندیشی سـبب شـده اسـت کـه فیلسـوفانی ماننـد        ورزي و مرگ پیوند عمیق فلسفه
گویی به این  ی پاسخاین مقاله در پ. تفصیل بپردازند شوپنهاور و صدرا به این امر به

توان در تفکر شوپنهاور و مالصدرا نـوعی دیـالوگ در بـاب    سؤال است که آیا می
کرد؟ از نظـر شـوپنهاور، مـرگ از بـین رفـتن       چیستی و ماهیت مرگ انسان برقرار

نفسـه و راسـتین وي    هویت فردي و وجود پدیداري انسان است؛ امـا وجـود فـی   
ي  مالصدرا معتقد است، مرگ اشتداد وجودي و تقویت جنبـه . جاودانه خواهد بود

. شـود  تجرد نفس است که باعث تضعیف تعلق نفـس بـه بـدن و تـرك بـدن مـی      
رغم تفاوت در مبـانی، تفکـر بدبینانـه، انکـار      دهد که به میهاي پژوهش نشان  یافته

ــی   ــی شــوپنهاور، م ــان برهمن ــات و تجــویز خودکشــی و عرف ــوان در روش  حی ت
اندیشـی،   ها و نتایج مـرگ شناسانه، رویکرد عرفانی،  اشتراك در برخی مؤلفه هستی

سرشت هر دو فیلسوف . هایی را نیز یافت زبانی ها و هم میان دو فیلسوف، مشابهت
پذیرند و به وجود رنج  و ذات فناناپذیر انسان و تقسیم دوگانه در باب جهان را می

در جهان، زهدمحوري و وجود عشق در هستی باور داشته و در جستجوي عوامـل  
  . اند رفت از آن بوده هراسی و راهکاري براي برون مرگ

  .گیشوپنهاور، مالصدرا، مرگ، اراده، نفس، معناي زند :ها کلیدواژه
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  مقدمه.1
اي مهم مـورد توجـه متفکـران     در تاریخ بلندآهنگ فلسفه، مرگ همواره به عنوان مسأله

تواند  هیچ مکتب فلسفی نمی. ترین تأمالت فلسفی است مسأله مرگ از ژرف. بوده است
که تبیـین و توضـیحی در بـاب     به عنوان یک نظام فکري منسجم شناخته شود، مگر آن

معتمـدي،  (فلسفه چیزي جز بحث در مسأله حیات و ممات نیسـت  . مرگ داشته باشد
معرفی و آن را آمـادگی بـراي   » اندیشی در باب مرگ ژرف«سقراط فلسفه را ). 5: 1372

. ورزي امکـان نـدارد   ي مرگ، فلسـفه  از نظر سقراط بدون توجه به مسأله. داند مرگ می
شـوپنهاور  ). 914-915: 1388شوپنهاور، (دانست  افالطون نیز فلسفه را تمرین مرگ می

در بـاب  «، بخشی را تحت عنوان »جهان به مثابه اراده و تصور«در دفتر چهارم از کتاب 
. به مسأله مرگ اختصاص داده است» ي آن با فناناپذیري ماهیت درونی ما مرگ و رابطه
و یک فیلسـوف منتقـد   ) 1860-1788(هاي برجسته نیمه دوم قرن نوزدهم  وي از چهره

ی است که با تأمل بسیاري که در تاریخ، به ویژه زمانه خویش، داشته است، توجه آلمان
ناپذیر هستی و زندگی معطـوف   هاي پایان فرسا و دشواري هاي طاقت خویش را به رنج

اصل رنج . هاست ها و رنج داشته و به دنبال یافتن راهی براي رهایی انسان از این سختی
اي را بـه ارمغـان آورده و وي را بـه بـدبینی      ملحدانه در مکتب فلسفی او، نتایج فلسفی

وي . عرفانی که منبعـث از آیـین بـرهمن اسـت    . عارفانه و نفی زندگی سوق داده است
افکـار شـوپنهاور بسـیار    . دانـد  را سرآغاز فلسفه و علت غایی ادیان می» ترس از مرگ«

ز متفکران عارف متأثر از کانت، افالطون و مکاتب شرقی، به خصوص بودایی است و ا
  .مسلکی چون مایستر اکهارت و یاکوب بوهم بسیار تأثیر پذیرفته است

مالصدرا فیلسوف نامی ایران، براساس اصول فلسفی خویش در مباحث فلسفی نفـس،  
وي . کنـد  به موضوع مرگ توجه کرده و آن را از علوم طبیعی به وادي فلسـفه وارد مـی  

می داندکه نفس بدن را رها کرده و بـه عـالم    مرگ را آخرین مرحله تکمیل نفس ناطقه
  ).10، 4ج: 1981مالصدرا، (پیوندد  روحانیت می

شـناختی   جا که شوپنهاور موضوع مرگ را در پرتـو نگـاه کـالن فلسـفی و جهـان      از آن
» اراده«به توصیف نگاه وي به جهان و به ویـژه بـه مفهـوم     کند، ابتدا خویش مطرح می

سـپس آراء مالصـدرا در بـاب    . تـر شـود   مسأله مرگ روشـن  پردازیم تا در پرتو آنمی
  .نشینیم چیستی مرگ مطرح خواهد شد و در نهایت به مقایسه آراء این دو فیلسوف می
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  چیستی اراده. 2
حقیقت است و ذات مطلـق جهـان، مراتـب متفـاوت آن     » اراده«ي شوپنهاور  در فلسفه

بنیـاد فلسـفه   . ر اراده اسـت اصل و حقیقت اراده و همه چیـز نمـایش و تصـو   . هستند
چـون بـازنمود    دانـد کـه هـم    اي می وي جهان را اراده. دهد شوپنهاور را اراده شکل می

  .شود پدیدار می
نامد، با واژه متعارف که در زبان معمولی متداول است، متفاوت  چه شوپنهاور اراده می آن
. شود اراده محسوب می اراده انسان جزئی از این. مراد وي، اراده بشري نیست. باشد می

ایـن اراده، همـه   . شـمول اسـت   اراده آدمی تجلی اراده واحدي است که کلـی و جهـان  
اراده نیروي زیست و موتـور  ). خودآگاه و ناخودآگاه(گیرد  نیروهاي طبیعت را دربر می

اراده نیروي محرك غـایی و ذات  . افتد اي است که در جهان اتفاق می محرکه هر حادثه
در نگاه شوپنهاور، اراده امـري متـافیزیکی و نیرویـی    . ز جمله آدمیان استکل جهان، ا

ها گرفته تـا   است که ساختمان و حرکت همه چیز در عالم، از چرخش کیهانی کهکشان
تـوان بـه جـاي واژه اراده از     مـی . هـاي آن هسـتند   چرخش مداوم ذرات زیراتمی، مثال

-194: 1393مگی، (ر سوء فهم شویم استفاده کرد تا کمتر دچا» انرژي«اصطالحی چون 
193 .(  

داند و معتقد است  شوپنهاور، ایده افالطونی، شی فی نفسه کانتی و اراده را یک چیز می
اراده آزمـودنی و تجربـی نیسـت و    . واسطه ممکن نیست آن را بشناسـیم  که به طور بی

نیسـت؛ ولـی    تر است، تابع زمان، مکان و علیت اگرچه از هر امر دیگر به آدمی نزدیک
کـه شـیء فـی نفسـه     در باره این«: گویدوي می. تمام جهان درجات و مراتب آن است

اراده . )Schopenhauer, 1883: 198(» دانـم ام؛ زیرا چیزي از آن نمـی چیست، هیچ نگفته
: در جمیع موجودات وجود دارد و حقیقتی واحد است که در تمـام عـالم سـریان دارد   

ترین هستی کل طبیعت اسـت، اراده در انسـان و حیوانـات     اراده کلید شناخت درونی«
دهـد   قابل بازشناخت است، بلکه تأمل مستمر، او را به بازشناخت آن نیرویی سوق مـی 

نیرویـی  ... شود،  بندي می نیرویی که بلور با آن صورت... روید  تند و می که در گیاه می
  ).Trogan, 2013: 6(گرداند  مال میکه مغناطیس را به سمت قطب ش

اگرچه . آلیست و از جهت دیگر یک رئالیست دانست توان ایده شوپنهاور را از جهتی می
آلیست اسـت؛ بـه جهـانی وراء     داند و از این نظر ایده وي جهان طبیعت را حقیقی نمی

  ).26: 1350توماس، (درك حسی و عقلی قائل است که چندان قابل شناخت نیست 
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  رابطه اراده با اراده معطوف به زندگی. 2-1
کاري دشوار است، اما شاید در » اراده معطوف به زندگی«با » اراده«ي مفهوم  تبیین رابطه

ترین بیان بتوان گفت که اراده یا خواست زندگی، نیرویی است که اراده در سـطح   ساده
تر، اراده معطـوف   ساده به بیان. تر است فرد را منظور دارد و وجهی فردي از اراده بزرگ

گردد و مراد از آن میل مفرط،  اي که در موجودات زنده متجلی می به زندگی، یعنی اراده
  ). 275: 1388شوپنهاور، (کور و مقاومت ناپذیر به سوي حیات است 

رسـد کـه اراده معطـوف بـه      عبارات شوپنهاور، در این زمینه، ابهام دارد؛ اما به نظر مـی 
بدن تجسم اراده و اراده یک انگیزه . شمول است ز اراده کلی و جهانزندگی، مصداقی ا

همـان قـدر   . کور و غیرعقالنی است که با علم، آگاهی و اهداف و مقاصد ارتباط ندارد
. که در افتادن یک سنگ اراده وجود دارد، در افعال فـرد انسـانی نیـز اراده وجـود دارد    

اي بـی   اراده معطوف به زندگی قـوه . است اي از اراده جان جلوهسراسر جهان آلی و بی
باشـد   شعور است که انسان را در جهت هدف اصلی که بقاي خـود و حفـظ نـوع مـی    

اراده یا شی فی نفسه در تمام نیروهاي طبیعت وجود دارد و جهـان پدیـدار   . کشاند می
: 1379تافه، (ترین نمود، به خود اراده، اراده انسانی است  نزدیک. تجلی این اراده است

ها و تمایالتی که منجر به عشق و میل بـه   اراده معطوف به زندگی، یعنی خواهش). 73
خواسـت  . است و منجر به عشق به وجود خود و مهر به هستی و زندگی است» بودن«

کند  زندگی است که خود را به صورت خودپرستی، خودبنیادي، نفرت و ستیز نمایان می
ون آدمی بـه راسـتی حیـوانی اسـت کـه در کمـین       در اندر. گردد و سرچشمه شرور می

فرصت است تا براي زخم زدن به دیگران نعـره بـر آورد و بخروشـد و اگـر او را بـاز      
دار، فرانمـود مسـتقیم    ایـن دد و ایـن شـر ریشـه    . شان را داشته باشد ندارد، سر نابودي

  ).278: 1387کاپلستون، (خواست زندگی است 
  
  رابطه اراده با عقل. 2-2

هاي عقل را  ها و داوري اراده معطوف به حیات، نیرویی آن قدر قوي است که همه نقشه
اراده یا تمایل به هستی، همه وقت و همه جا حضور و دوام دارد؛ اما . کند دستکاري می

میل به حیات در همه موجودات به یک اندازه وجـود دارد؛ امـا   . تعقل آن دائمی نیست
انسان . ها در داشتن آن داراي مراتب هستند ست و انسانعقل و ادراك مختص آدمیان ا

شـود و نـه غفلـت     اراده نه خسته می. پیش از آن که اندیشه و تعقل کند، خواهش دارد
خواب، بـه دلیـل خسـتگی    . شود و هم غفلت دارد کند؛ تعقل و ادراك هم خسته می می
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ـ   . قوه تعقل است و در خواب، تعقل آرمیده است ه حقیقـت خـود   از ایـن رو، آدمـی ب
از نظر شوپنهاور، عقل تنها آن چه را که اراده خواهان آن است، ادراك . تر است نزدیک

میل و اراده معطوف به زندگی، به . عقل حاکم بر اراده نیست؛ بلکه آلت اوست. کند می
). 80-82، 3ج: 1344فروغی، (گیرد  علم و عقل اعتنایی ندارد؛ بلکه آن را به خدمت می

ه تابع و آلت دست اراده است و اگر بخواهد جاي آن را بگیرد، انسان دچار عقل هموار
اي در دسـت   کند که بتواند وسـیله  جا درك می عقل تا آن. گردد تشویش و اضطراب می

بنـابراین،  ). 281-282: 1369دورانـت،  (اراده باشد نه این که به کنه و عمق امور برسد 
کند و  انسان ابتدا چیزي را اراده می. ده استعقل در کارکرد نخستین خویش، خادم ارا

گـذارد و معـین    اراده فی نفسه، بر اراده انسان اثر مـی . کند آن گاه عقل آن را توجیه می
ها در جهان فنومن هستیم و اراده فی نفسه از  ما انسان. کند چه چیز را باید اراده کند می

  .کند پشت صحنه ما را کنترل می
  
  ا بدنرابطه اراده ب. 2-3

شـود، الزم   اي فیزیکی و جسمانی است و به بـدن مربـوط مـی    جا که مرگ پدیده از آن
است رابطه اراده با بدن را در فلسفه شوپنهاور بررسی نماییم تـا نقـش اراده در مسـأله    

در تفکـر شـوپنهاور، بـدن، راه ورود بـه     . مرگ را در دستگاه فلسفی وي روشن سازیم
  .جهان است بحث اراده و حتی شناخت ذات

جهـان  . تجربه بیرونی و تجربه درونی: یابد انسان به هستی خویش از دو راه آگاهی می
جا که علم به کُنه ماهیات دسترسی ندارد، به سراغ  پدیداري، تجربه بیرونی است و از آن

دهد، تا از ایـن   سوژه رفته و سوژه را به عنوان شخص و خود فرد مورد مطالعه قرار می
یابد  در جهان پدیداري، فرد، تنها خود را سوژه می. هی به شیء فی نفسه بیابدطریق، را

و از این جهت، خود یکی از متعلقات شناسایی است و بدن، از این جهت در رابطه بـا  
سایر اشیاء است و متعلقی همانند دیگر متعلقات شناسایی است که فاعل شناسایی آن را 

که فرد آگاهی مستقیم و بی واسطه بـه بـدن خـویش     کند؛ تنها با این تفاوت بررسی می
از نظـر شـوپنهاور، سـوژه امـري مجـرد      . کنـد  دارد و سایر اشیاء را با واسطه ادراك می

تواند ارتباطی  اي بالدار باشد که با عالم نمی نیست؛ زیرا با فرض تجرد، باید مانند فرشته
رابطـه اراده بـا   . داراي بدن باشـد  رو سوژه باید براي ارتباط با جهان از این. برقرار کند
زند، چیـزي جـز فعـل اراده نیسـت      گونه است که هر فعلی که از بدن سر می بدن، این

بدن از منظر شوپنهاور، جسمی است که در کنـار سـایر   ). 130ـ135: 1388شوپنهاور، (
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اي  ن ابژهها، با این تفاوت که بد اي است مانند سایر ابژه بدن ابژه. یابد پدیدارها تمثل می
اند؛ یعنی اگر بدن نباشد، اشیاء بـراي   ي بدن ابژه واسطه است و سایر اشیاء با واسطه بی

بدن، جسمی است که از سوژه جدا نیست و با او حقیقتی واحد . شوند انسان متمثل نمی
شویم و بدن  ما به افعال خود، از درون آگاه می). 130: همان(دهد  و یگانه را تشکیل می

بدن عین سـوژه  . یابیم واسطه است که ما در خود می فعل اراده است، امري بی که همان
اي است که به صورت  بدن اراده. است و سوژه بنیاد فعل است و بنیاد فعل، اراده است

از این رو، اراده یعنی معرفت پیشینی بـه بـدن و بـدن    . بازنمود و پدیدار در آمده است
  ).160-161: 1392ر، شوپنهاو(معرفت پسینی به اراده 

  
  مرگ از منظر شوپنهاور. 3

اندیشی سبب شد که شوپنهاور، بخشی از کتـاب مهـم    ورزي و مرگ پیوند عمیق فلسفه
را به موضوع مرگ اختصاص دهد و به رابطه آن » جهان به مثابه اراده و تصور«خویش 

. از مـرگ اسـت  ورزي با پرسش  آغاز فلسفه. با فناناپذیري ماهیت درونی انسان بپردازد
پرسش از مرگ و چیستی آن مختص انسان است؛ زیرا حیوان بدون هیچ گونه شناختی 

. شود در انسان با ظهور تعقل، تأمل در باب مرگ آغاز می. کند در باب مرگ، زندگی می
  ).915: 1392کارترایت، (در حقیقت، انسان، حیوانی مرگ آگاه است 

بـا افسـردگی و نـاراحتی بـه اسـتقبال مـرگ        وي. شوپنهاور نگاه جدیدي به مرگ دارد
ها، سوگوار زندگی است و مرگ را با آغوش بـاز پـذیرا    رود و برعکس اکثر انسان نمی

تر باعـث ماللـت    از نظر او زندگی پوچ و بیهوده است و تکرار بی وقفه آن، بیش. است
از ایـن  . استمعنایی آن افزوده  هاي آن، بر بی ناپایداري زندگی و لذایذ و آرامش. است

نیگـل،  (تري از احساس پـوچی بـر آدم اسـت     رو به درازا کشیدن زندگی، حجمه بیش
1382 :94(.  

  
 چیستی و ماهیت مرگ .3-1

در اندیشه . بخش نبوغ فلسفی است مرگ، عامل اندیشیدن در باب معناي زندگی و الهام
ي فـرد و  ار ارادهي زندگی، انکشوپنهاور، مرگ به معناي توقف آگاهی فرد، انکار اراده

مرگ نظم کلی طبیعـت را بـر هـم    ).  914: 1388شوپنهاور،(نفی خواهش زیستن است 
-گاه طبیعی از طریق آن حفظ میزند، بلکه عنصر جدایی ناپذیري است که زیستنمی
توان به طور کامـل در زنـدگی انسـان    زیستن یعنی خواستن و اراده را هرگز نمی. شود
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زاهد و متفکر ممکن است تا حـدودي در ایـن بـاب موفـق      اگر چه فرد. خاموش کرد
گردد و خود را از زندگی فعال به زندگی متفکرانه برساند؛ اما آدمی تا زمانی که زنـده  

-تواند خود را کامال از چنگ اراده رها سازد، اراده را تنها در مرگ مـی است هرگز نمی
انسان تنها بـا  . اراده استماهیت مرگ، خاموش کردن . توان براي همیشه خاموش کرد

دو دیـدگاه نادرسـت در بـاب مـرگ     . یابدمرگ به رهایی نهایی و رستگاري دست می
دیدگاهی که در آن فرد از عدم به وجود آمده اسـت  ودر طـی ابـدیتی    . 1: وجود دارد

تصوراتی که در آن فرد دیدگاهش در مورد مرگ به عنوان نابودي . 2نیست بوده است؛ 
از نظر شوپنهاور به مـرگ مـی   ). 916: همان(انگی مطلق در نوسان است مطلق یا جاود

در یک نگاه مرگ نابودي مطلق و در نگاه دیگر جاودانگی . توان از دو زاویه نگریست
  .مطلق است

  
  انواع مرگ. 3-2

یابـد و در   پیوند مـی » اراده معطوف به زندگی«مرگ در نگاه تجربی و بیرونی با مفهوم 
در نگاه تجربی، مرگ جز نیستی را به . »شی فی نفسه«با اراده به معناي  نگاه متافیزیکی

دهـد؛   ها را خاتمه می بخشد، مانند آگاهی چه به انسان تفرد می آورد و هر آن ارمغان نمی
هیچ تباهی و فسادي بـه   اما در نگاه متافیزیکی، سرشت واقعی انسان، اراده است که بی

   ).Schopenhauer, 1883: 123(دهد  حیاتش ادامه می
  
    مرگ تجربی .3-2-1

کند و معتقد است هراس از مرگ  شوپنهاور، بحث از مرگ را با هراس از مرگ آغاز می
به همـین دلیـل اسـت کـه      ي آگاهی نیست و مستقل از هرگونه شناخت است و بر پایه

شود، ایـن   می» زاده«در واقع، هر چیزي که . هراس از مرگ در حیوانات نیز وجود دارد
اراده معطوف بـه  «مرگ در نگاه تجربی و هراس از آن، ناشی از . هراس را با خود دارد

اگـر  «: گویـد  وي مـی . میل مفرط به زندگی باعث ترس از نابودي است. است» زندگی
زدیـم و از   الك تأمل قرار دهیم، قطعاً نیستی، برنده است، اگر روي قبرها میتجربه را م

کردیم که آیا دوست دارند باز هم زنده شـوند، سـرهاي خـود را بـه      مردگان سوال می
  ).917: 1388شوپنهاور، (» دادند ي نفی تکان می نشانه

ـ        رجیح دارد و از نظر شوپنهاور، اگر به تجربـه روي آوریـم، قطعـاً نیسـتی بـر هسـتی ت
در نگاه تجربی، مرگ پایـان  . بستگی انسان به زندگی، کورکورانه و غیرمنطقی است دل
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زمانی پدیدار زمانی است و باور یا امید به ادامه هستی پس از مرگ به صورت شخصی 
مرگ از نظر تجربی یعنی نیستی و میان نیستی  .که اکنون هستم، چیزي جز وهم نیست

ایم، یـک   زمانی که ما هنوز به وجود نیامده. مرگ تفاوتی نیست پس از مرگ با پیش از
دهد، چرا بایـد از مـرگ و    ابدیت کامل سپري شده بود و این امر، ما را هرگز آزار نمی

تر از ابدیت نیستی قبـل   ابدیت نیستی بعد از مرگ، هولناك. نیستی بعد از تولد بهراسیم
ی، مـا را بـه مبـارزه بـراي بقـا رهنمـون       اراده معطوف به زنـدگ . از بوجود آمدن نیست

. ها براي بقا و تولید مثل است اي ذاتی در انسان اراده معطوف به حیات، سائقه. سازد می
اراده معطوف به حیات براي آن که انسان . رنج با اراده معطوف به زندگی آمیخته است

هـان، در  در سراسـر ج . به امور بی ارزش دست یابد، حاصلی جز خون و رنـج نـدارد  
همین لحظه، هزاران جانور در حال دریده شدن هستند و همین در هولناکی جهان کافی 

بخـش نیسـت و در دنیـا هـیچ شـادي واقعـی وجـود نـدارد          حیات امري شادي. است
زندگی بار است، باري که باید براي رفع حوائج بـه دوش  ). 88-89: 1395شوپنهاور، (

ترین نعمـت   گ هراسناك است ولی باز هم بزرگبا وجود آن که مر). 81: همان(کشید 
: 1390دوبـاتن،  (آورد  بختی را به ارمغان نمـی  شود؛ زیرا خوش براي انسان محسوب می

شوپنهاور معتقد است که اگر زندگی نعمتی نفیس بود، قطعاً بر عدم مرجح بود و ). 236
اگـر  . شـود نیاز نبود که خروج از آن با چنین نگهبان مخوفی هم چون مـرگ حراسـت   

ها براي تحمـل   ما انسان. داد مرگ وحشت کمتري داشت، چه کسی به زندگی ادامه می
یابیم و هراس از  رنج زندگی با اندیشیدن در باب مرگ و خالصی از این رنج تسلی می

که به هرحال اکنون زنده هستیم و نباید در باب مـرگ اندیشـید، کـاهش     مرگ را با این
  ).Trogan, 2013: 7(دهیم  می
  
  مرگ متافیزیکی .3-2-2

وي بـراي فهـم   . انجامـد یـا بـه جـاودانگی     از نظر شوپنهاور مرگ یا به فناي مطلق می
هـر انسـانی بـه مثابـه     : جویـد  دیدگاهش در باب مرگ از نومن و فنومن کانت بهره می

بخشی از جهان فنومن وجود دارد و لـذا در جهـان فیزیکـی، مکـان و زمـان را اشـغال       
از این دیدگاه مرگ نابودي . شود اي از وجود داشتن، متوقف می سپس در نقطهکند و  می

» خـود «انسـان چیـزي در   . تـر اسـت   بسی از این بـیش » خود«اما . قطعی و مطلق است
یابد که بیرون از زمان و مکان و فراسوي تغییر است و از این جهت پـذیراي مـرگ    می

اسـت  » منی«ن، یقیناً بخشی ناچیز از آن کند خود پدیداري م شوپنهاور تاکید می. نیست
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سـان کـه ایـن     آن... قرار دارد » من«ترین ابهام در واژه  واقعاً بزرگ«: که به راستی هستم
توانم بگویم مرگ، تمام پایان من است؛ وگرنـه درسـت بـه همـان      فهمم، می واژه را می

ود درونـی  نهایـت کوچـک از خـ    ام، بخشـی بـی   اندازه که این پدیدار فنومنال شخصی
  ).Ibid: 7(» راستینم است، من از جهانم

مـرگ  . شوپنهاور معتقد است که فردیت، تنها موجب عذاب، بلکه نـوعی پنـدار اسـت   
انسان در جهانی وراي مکان و زمان است کـه  . تواند نابودي راستین باشد شخص، نمی

است ) دهارا(سرشت درونی راستین انسان، همان جهانِ در خود . پذیراي فردیت نیست
انسان یک واقعیت راستین دارد و یک وجود گذرا که در جهان . که موضوع تفرد نیست

اراده، . امري جاویـد اسـت  . واقعیت در خود که انسان همان است. یابد پدیدار تفرد می
. دهد سرشت ذاتی انسان است که در هنگام مرگ، آگاهی و فردیت خود را از دست می

ها و  انسان به مثابه ایده. جودات یکی است، از بین رفتنی نیستي مو اي که در همه اراده
جهان در حال حاضر، . پدیدارها فناپذیر است؛ اما به منزله اراده، ابدي و جاویدان است

از وجـود داشـتن   » مـن «کند، اما آن هنگام که  پدیداري متجلی می» من«خود را به مثابه 
دیگري متجلی خواهد کرد که هر یـک از  کشد، همان جهان، خود را در افراد  دست می

آنچه درباره او فنومنال است به هـر حـال خواهـد    «: یاد خواهند کرد» من«خود به مثابه 
شوپنهاور ... تواند از وجود داشتن دست بکشد  مرد و آنچه درباره او نومنال است، نمی

» شـار برچینـد  کشی آب، رنگین کمان را از فراز آب کوشد با دلوِ برون مردي است که می
)Magee, 1983: 223.(  

تواند در دیگران وجود یابد؛  کند؛ اما انسان می مرگ هویت شخصی را کامالً منسوخ می
زیرا آن حیث وجودي آدمی که بعد از مرگ باقی است، وجود او به مثابه شیء فی نفسه 

کـه   سازد آن اسـت کـه وي بـی آن    چه تفکر شوپنهاور را از دیگران ممتاز می آن. است
معتقد به ثنویت نفس و بدن و جاودانگی نفس آدمی پس از مرگ باشد، به فنا ناپذیري 

گرچه مـرگ  . باشد، اعتقاد دارد هویت آدمی که موجب آرامش خاطر نسبت به مرگ می
کند؛ اما حقیقت نومنال آدمی که اصل هویت اوست، حفـظ   هویت شخصی را نابود می

موري که به جهان عـوارض و حـوادث تعلـق دارد،    مرگ تنها بر پدیدارها و ا. گردد می
اي از حقیقت نداشته و تنها نمایش و تصویري متغیـر و   اموري که بهره. شود عارض می

اي اسـت کـه هرگـز     بیـرون از زمـان و مکـان، اراده   . وابسته به زمـان و مکـان هسـتند   
سه یـا  بدین ترتیب با به عاریت گرفتن شی فی نف. خوش فنا و مرگ نخواهد بود دست

در فلسفه وي نوع، . داند نومن از کانت، ذات آدمیان و سرشت جهان را بازنمود اراده می
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مـرگ  . مانـد فنا ناپذیر است و انسان به عنوان باالترین نوع اراده بعد از مرگ باقی مـی 
در طبیعت، فـرد صـرفا   . براي نوع مانند خواب براي فرد است یا پلک زدن براي چشم

باید  توجه داشت که شوپنهاور با قائل شدن بـه بقـاي   . ي نوع است اي براي بقاوسیله
نومنال انسان در  دیگري، تناسخ  که انتقال روح به جسمی دیگر است را در نظر ندارد؛ 

البته موضوع به راحتی قابل . بلکه معتقد است که با بقاء نوع  انسان، فرد جاودانه است
بودن اراده، از نظر شوپنهاور مرگ پایـان   با فرض شیء فی نفسه. توضیح تجربی نیست

گذاریم هـیچ پایـانی وجـود نخواهـد     وقتی زمان را کنار می. زمانی پدیدار موقتی است
شود، یعنی به وجود ي زمان ممکن میچه به واسطهشیء فی نفسه، از زمان و آن. داشت

  . آمدن و از بین رفتن، بر کنار است
  
  جواز خودکشی. 3-3

هاي انسان اراده معطوف به زندگی است، پس بایـد اراده بـر    بد فرجامی اگر منشأ تمام
انسان باید داوطلبانه به سوي مرگ . ضد خویش انگیخته شود و خودکشی تنها راه است

از نظر شـوپنهاور از دسـت دادن فردیـت،     .کشانده شود و از معرکه زندگی رهایی یابد
توانـد   درباره کـل زنـدگانی مـی   عنصر اصلی ترس از مرگ است و فقط نظري فلسفی 

باید به یاد داشته باشیم که . انسان را به فهم خاستگاه و بیهودگی چنان ترسی توانا سازد
چون نمود درگذر است، اما در مقام شی فی نفسه، انسان جاوید و  هر فردي منحصراً هم

: 1379 تافه،(شود  مرگ مانند خوابی است که در آن فردیت فراموش می. پایان است بی
شماري خودکشی به شـدت مـورد    شوپنهاور گاه ادیان و اخالق را به خاطر جرم). 116

هر . کند که هیچ کدام دلیل معتبري بر نفی خودکشی ندارند دهد و بیان می انتقاد قرار می
شخص نسبت به خود و زندگی خود صاحب حق اسـت و در خودکشـی چیـزي کـه     

گرچه معتقد است که با انکار اراده معطوف بـه  . ردپذیر باشد، وجود ندا اخالقاً اعتراض
اي  یابیم؛ زیرا خودکشی، فعـلِ اراده  رهایی نمی طور کامل به  حیات و خودکشی، از رنج

، نوعی خودکشی. نماید میکه اراده به زندگی را انکار کند، تأییدش  است که به جاي آن
بـه منظـور برافکنـدن     تناقض است که در آن، خودکشی با جویش ارادي اراده فـردي، 

-Trogan, 2012: 5(شـود   خود، به عنوان راه گریز از اراده معطوف به زندگی، درگیر می

ترین  کند و مأیوسانه به هر طریق، خودکشی آخرین عملی است که جسم را نابود می. )8
گریز گاهی  پندارد که خودکشی بازنمایی و بروز اراده است و انسان می. فعل اراده است
چنان فناناپذیر است،  جا که حقیقت اراده هم باشد؛ اما از آن و مصائب می  موقتی از رنج
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نوع انسان باقی خواهد ماند و تنهـا گریزگـاه از فسـاد و تبـاهی ناشـی از اراده ،هنـر و       
در عبارات شـوپنهاور، گـاه خودکشـی از    ). 325، 2ج: 1368آوي، (مداري است  اخالق

گیرد و مراد، کشتن هواي نفس و اراده معطوف به زندگی  خود فاصله میمعناي متعارف 
پیشگی و دوري از امور و لذایـذ گـواراي زنـدگی را     وي مرگ ناشی از ریاضت. است

زهد مرتاضانه در زندگی، اوج اخالق در نزد وي . کند بهترین نوع خودکشی معرفی می
ی و در امان ماندن از فساد ناشی زهد و ریاضت راهکار رسیدن به نیرواناي بودای. است

: 1392کارترایـت،  (آورد  از اراده است و عرفان و نجات را براي بشـر بـه ارمغـان مـی    
ورزنـد و   مرتاضان به تناولی اندك قناعت کرده و در حفـظ سـالمتی اهمـال مـی    ). 143

هـا و   بخشـند و پـذیراي آسـیب    اموالشان را در جهت کاهش رنج دیگران به فقـرا مـی  
زندگی مرتاضانه، کنار زدن . شود یی هستند که از سوي سایرین بر آنها تحمیل میها رنج

وار براي ساختن زندگی  چون سراب و عدم تالش دیوانه ها و نداشتن آرزوهایی هم لذت
پیشگی  از طریق زهد و باالترین مرحله آن، یعنی مرگ ناشی از ریاضت. هدف است بی
  ).7-9، 3ج: 1328کرسون، (فت توان بر اراده و جهان استیال یا می
  
  مرگ از منظر مالصدرا. 4

مـرگ در  . واژه مرگ، به معناي نابودي و فانی شدن در فلسفه صدرایی جایگاهی ندارد
چنین معنایی، یعنی غلبه عدم بر وجود است و این امر مستلزم نـوعی انقـالب در ذات   

سـره محـو    توانـد یـک   یداند؛ زیرا آثار وجود نم موجود است که صدرا آن را محال می
گردد، تبدیل صورتی به صورت دیگر است  در واقع، آنچه فنا و نابودي تلقی می. گردد

  .دشو اي است که همواره در طبیعت تکرار می که چرخه
  
  چیستی و ماهیت مرگ . 4-1

نفس ناطقه و عدم وقوع انحالل و فسـاد   صدرا با اعتقاد به دو بعدي بودن انسان، تجرد
نفس جوهري روحـانی و نـامیرا   . کند در آن، نفس را همواره باقی و جاودان معرفی می

زمان به حیاتش ادامه  تواند در زمان مجسم گردد و یا بدون بدن در عالم بی است که می
  .دهد

منطقی و ارتباطی  میان نفس و بدن، همراهی تصادفی و اتفاقی وجود ندارد، بلکه معیتی
بدن بستر بسیار خوبی است که امکان حدوث را براي نفس مهیا . تنگاتنگ برقرار است

نفس در آغاز موجودي مادي ). البقاء است روحانیۀالحدوث و  جسمانیۀنفس (سازد  می
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رسد  است و با حرکت جوهري و پشت سر نهادن مراحل استکمالی، به مرحله تجرد می
نفـس داراي عـوالم وجـودي گونـاگون     ). 391-393، 1ج: 1981 صدرالدین شـیرازي، (

یابـد و   از جهتی وجود در عالم طبیعت دارد و از جهت دیگر تجرد عقالنـی مـی  . است
از نظر مالصدرا، حقیقت انسان، بدن نیست؛ هر انسـانی هویـت   . گوید بدن را ترك می

بـدن  . شـود  مـی دار نیست و در گذر زمـان نـابود ن   اش به نفسی است که زمان شخصی
هاي  در تفکر صدرا، ویژگی. ابزاري براي نفس است تا به حقیقتی جاویدان تبدیل گردد

بخشـد و او را از پـوچی    این حقیقت جاویدان است که به زنـدگی و انسـان معنـا مـی    
یابد و در ایـن   با قطع ارتباط نفس با عالم ماده، نفس با عالم عقول ارتباط می. رهاند می

به بدن و احوال مادي نیاز ندارد و از بین رفتن بدن به حیات عقلی نفس ارتباط، دیگر 
  .رساند ضرر نمی

مالصـدرا دیـدگاه   . شـود  با دوري جستن نفس از بدن و تـرك بـدن، مـرگ واقـع مـی     
شناسان و برخی فالسفه را که مرگ، معلول تبـاهی بـدن و درهـم ریخـتن نظـم       زیست

اش خراب شده  کنند که خانه کسی تشبیه می آنان مرگ را به. پذیرد طبیعی آن است نمی
گوید کـه در هنگـام    مالصدرا در تبیین مرگ می. و ناچار است به جاي دیگري پناه برد

وي . کنـد   مرگ، نفس در سیر کمالی خود هنگامی که نیازي به بدن ندارد، آن را رها می
کند و معتقـد   یدهد، تشبیه م بدن را به کشتی و نفس را به بادي که کشتی را حرکت می

ایستد، وقتی نفس از بدن جدا  گونه که اگر باد نباشد، کشتی از حرکت باز می است همان
بدن به منزله کشتی است که نفس سوار آن شده تـا  . شود، بدن نیز از میان خواهد رفت

، 8ج: 1981صدرالدین شـیرازي،  (اش از آن کمک بگیرد  در سفر به سوي اهداف واقعی
د بدن، نفس، قوه خیـال را کـه اسـاس هویـت انسـان و حـاوي تمـام        پس از فسا). 69

بـرد و   هاي انسان است و غیر وابسته به جهان مادي است، با خود مـی  ها و داده صورت
تر در جهـانی دیگـر    ها و قواي بیش هویت و شخصیت همین انسان دنیوي را با توانائی

  ).343-344: 1382صدرالدین شیرازي، (کند  بازسازي می
الصدرا بر این باور است که مرگ آخرین مرحله تکمیل نفس ناطقه در عالم ماده است م

صـدرالدین شـیرازي،   (پیونـدد   که در آن روح بدن را ترك کرده و به عالم مجردات می
مرگ امري طبیعی براي نفس است که مایـه خیـر و   ). 196، 162، 109، 24، 4ج: 1981

فس است، حق انسان است، پـس مـرگ حـق    امري که مایه خیر و کمال ن. کمال است
نفس بـرخالف پنـدار عمـومی محصـول     ). 238، 9ج: 1981صدرالدین شیرازي، (است 

برآمده از بدن که با تغذیه و تقویت بدن نیرومند و با ضعیف شـدن آن رنجـور گـردد،    
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این تلقی نسبت به مرگ را  می توان برداشتی فنومنال وپدیداري دانست کـه  . باشد نمی
گـردد، مـرگ   کند؛ یعنی چون مزاج دچار اختالل و فساد میا فساد بدن تلقی میمرگ ر

رسد، اخـتالالت بـدنی ظـاهر    از دیدگاه مالصدرا چون نفس به کمال می. افتداتفاق می
. کنـد  بخشد و آن را اداره و تدبیر می نفس حامل بدن است و به آن تحصل می. شودمی

مـرگ یعنـی قطـع    . که در هالکت تابع بدن باشد بنابراین نفس انسانی برتر از آن است
زیرا مـرگ  . بنابراین مرگ امري وجودي است). 47: همان(تعلق تدریجی نفس از بدن 

نفس این انتقال، یک امر وجودي و دو طرف انتقال . انتقال از عالمی به عالم دیگر است
گ، انسان در هـیچ  بنابراین، به واسطه مر. ـ دنیا  و آخرت ـ نیز از امور وجودي هستند 

شود، بلکه تنها نحوه هستی و حیات وي تغییر  هاي خویش، معدوم نمی یک از موقعیت
اي از وجود به نشئه دیگـر  حقیقت نومنال مرگ  از نظر صدرا، انتقال از نشئه. پذیرد می

شـخص بـا   . اي و ظهور و بروز نشئه دیگر وجود استوجود و یا خفا و کمون از نشئه
-اهري و فنومنال  وجود به ساحت باطنی یا نومنال عـالم منتقـل مـی   مرگ از ساحت ظ

مرگ ناشی از اشتداد وجودي و تقویت جنبه تجرد نفس است که باعث تضعیف . گردد
پس مرگ . رسد شود و در نهایت با قطع تعلق از بدن، زمان مرگ فرا می تعلق به بدن می

ي مرگ، تمام قواي  در هنگامه نفس. نشان از تقویت نفس دارد و نه ضعف و نابودي آن
گونـه کـه در    برد و ایـن قـوه، ذات خـود را آن    خویش، به ویژه قوه خیال را با خود می

از این رو میل به جاودانگی ). 346-347: 1382صدرالدین شیرازي، (یابد  جهان بوده می
به طور فطري در نهاد همه موجودات وجود دارد و مالصدرا با پـذیرش ایـن میـل، از    

صـدرالدین شـیرازي،   (نمایـد   ریق یازده اصل، این جاودانگی را مطـرح و اثبـات مـی   ط
  )185-186، 9ج: 1981

  
  انواع مرگ. 4-2

مرگ طبیعی، مرگ اخترامی و : دربیان  انواع مرگ از دیدگاه صدرا با سه تعبیر مواجهیم
  .استمرگ طبیعی گاه در برابر مرگ اخترامی و گاه در برابر مرگ ارادي . مرگ ارادي

  
  مرگ طبیعی در برابر مرگ اخترامی . 4-2-1

طور طبیعی و به سـبب   فالسفه پیش از صدرا، خروج و ترك دائمی نفس از بدن که به 
نامنـد و   را مـرگ طبیعـی مـی    شود، در هم ریختن نظم طبیعی بدن و نارسایی ایجاد می

هایی که نه به سبب زوال نظم طبیعی، بلکه به سبب حوادث یا اعمـال عمـدي یـا     مرگ
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در مـرگ  . انـد  گـذاري کـرده   شود را مرگ اخترامی، نـام  غیرعمدي افراد بشر حاصل می
گـردد   گردد و روح بر اثر این حادثه از بدن جدا می اخترامی، بدن بر اثر حادثه فاسد می

دهد و بـدین ترتیـب نفـس کـه      ن دیگر قابلیت تدبیر و تعلق نفس را از دست میو بد
در واقـع نفسـی کـه از طریـق حرکـت      . شود صورت بدن است به کمال خود نایل نمی

اي که در نهاد او به ودیعـه   رود، پیش از رسیدن به نهایت مرتبه جوهري رو به کمال می
  .شود ار مفارقت ضروري میگذاشته شده است، به سبب عدم لیاقت ماده، دچ

دهـد، دالیـل طبیعیـات قـدیم کـه بـر        اي که از مرگ ارائـه مـی   مالصدرا با تعریف تازه
کنند،  هاي فیزیولوژیکی مبتنی است و علت مرگ را فقدان حرارت غریزي ذکر می تبیین

و نیز دالیلی که مبتنـی بـر   ) 102-100، 8ج: 1981صدرالدین شیرازي، (داند  ناکافی می
بـه طـور مثـال، اگـر مـرگ      (شـود   کالمی براي ضرورت مرگ، ذکر می -اخالقیاصول 

را توابع فرعی مرگ و نه علت آن ) تواند بگیرد نباشد، مظلوم داد خویش را از ظالم نمی
از نظر مالصدرا، مرگ طبیعی، ترك نیاز به اسـتعمال قـواي   ). 104: همان(نماید  ذکر می

ن موجود خاصی است که در پیدایش و ظهور، انسا. بدنی و استقالل نفس از بدن است
. شـود  نیازمند زمینه مادي است، ولی در بقا و دوام از ماده و شرایط مـادي مسـتقل مـی   

گاه از طریق تحول ذاتـی و گـذار از تمـام     شود و آن نخست به صورت جسم ظاهر می
یابـد   گردد و به جاودانگی دست مـی  مراحل وجودي، سرانجام از تعلق به ماده آزاد می

  ).347: همان(
  
  مرگ طبیعی در برابر مرگ ارادي. 4-2-2

مـرگ ارادي، در حقیقـت،   . برند مرگ ارادي، اصطالحی است که عرفا بسیار به کار می
هاي نفسانی است و با این مرگ، حیات حقیقی نفس در این جهان آغـاز   مرگ خواهش

چه  در این مرحله، آن مرگ ارادي، اعراض از امور دنیوي است و براي سالک،. شود می
این مرحله را عرفـاي اسـالمی قیامـت    . یابد گردد، ظهور می براي انسان مرده آشکار می

هـاي علمـی و    منشأ این مرگ، ریاضـت ). 152-151: 1382قیصري، (اند  صغري نامیده
ها از میـان برداشـته شـده و عـارف حقـایق       عملی است که از طریق آن، برخی حجاب

مرگ ارادي، در حقیقت، مرگ پیش از مرگ . کند بیعت را شهود میموجود در ماوراء ط
گوید که اهل  صدرا گاه به این نوع مرگ اشاره کرده و می). موتوا قبل أن تموتوا(است 

شان به عـالم مثـال و    کنند و چشمان بصیرت در همین دنیا، حقایق اخروي را شهود می
مالصـدرا بیـان   ). 282، 9ج: 1981صـدرالدین شـیرازي،   (شـود   سپس عقل گشوده مـی 
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قیامت داخل حجب آسمانی و زمین است و منزلت قیامت نسبت به این عالم «: دارد می
پس نفس انسانی تا مادامی کـه بـه والدت دوم   . منزلت جنین نسبت به بطن مادر است

ها و زمین  تولد نیافته و از بطن مادر دنیا خارج نشده، به فضاي آخرت و ملکوت آسمان
شـود و   این والدت دوم براي عارف کامل به سبب مـرگ ارادي حاصـل مـی   . رسد نمی

  ).218: همان(» براي غیر عارف به سبب مرگ طبیعی
در تفکر حکمت متعالیه مرگ ارادي به معناي خودکشی نیست و نباید نفس را مجبـور  

. یابـد  هاي الیق خود دست نمـی  به ترك از بدن کرد؛ زیرا در این صورت روح به کمال
اي کـه از شـاخه    چون میوه رسیده فس باید در سیر طبیعی حرکت جوهري خویش همن

  .گردد، بدن را ترك نماید جدا می
  
  نفی خودکشی. 4-3

حیات امري وجودي است و هـر  . در دستگاه فلسفی مالصدرا، حیات ارزش ذاتی دارد
داراي  وجود خیر و کمال است و بنابراین زنـدگی . امر وجودي ذاتاً داراي ارزش است

منشأ حیات خداوند است و چون رحمت او گسـترده اسـت و مـانعی از    . ارزش است
جهت فاعل وجود ندارد، اگر حیات را در جایی مشاهده نکنیم، ناشـی از قابـل اسـت    

حیات نعمت الهی اسـت و عبـادت، شـکر آن    ). 288، 6ج: 1366صدرالدین شیرازي، (
، خداوند است و از خداوند جز خیر پس اگر منشأ حیات). 87، 1ج: همان(نعمت است 

  .شود، حیات سراسر خیر و رحمت است و رحمت صادر نمی
حیات تکوینی، انتهاي . تکوینی و تشریعی: از نظر مالصدرا، حیات آدمی دو گونه است

حرکت نزولی نفس انسان است که از نزد خدا شروع شده و حیات طبیعی نفس اسـت  
. و شامل حیات دنیوي، برزخی و اخروي است) 321، 9ج: 1981صدرالدین شیرازي، (

حیات دنیوي در مقایسه با حیات برزخی و اخروي فانی و مشوب به کدورات و آمیخته 
حیات تشریعی، حیات ارادي است ). 18، 1ج: 1366صدرالدین شیرازي، (با آفات است 

حیـات  . )86، 6ج: همـان (شـود   یـاد مـی  » حیات حقیقی«و یا » حیات طیبه«و از آن به 
ي موجـودات   باشد؛ اما حیات تشریعی در همـه  اي واجد می تکوینی را هر موجود زنده

حیات دنیوي نقش سرمایه را براي ). 351، 9ج: 1981صدرالدین شیرازي، (وجود ندارد 
این سفر . کند انسان مسافري است که از مبدأ دنیا به مقصد آخرت سفر می. انسان دارد

در ایـن  . باشـد  گانی است که سرمایه او زندگی و عمر او مـی انسان، بازر. تجاري است
. تجارت، باید در پی بار علمی بود تا به حیـات جاودانـه و دیـدار خداونـد نائـل شـد      
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خسارت در این تجارت، عین نابودي شخص است که به سبب دور شدن از جوار الهی 
منـد   باشـد ارزش  از این رو، هر امري که در جهت سلوك الـی اهللا ). 303: همان(است 

ترین گناه، کفـر   بزرگ. است و هر چیز که با آن منافات داشته باشد، منفور و گناه است
کند و در مرتبه بعد، گنـاهی اسـت کـه حیـات و      است؛ زیرا باب معرفت را مسدود می

و در مرتبه سوم، گنـاهی اسـت کـه اسـباب     ) خودکشی یا قتل(کند  زندگی را سلب می
-434: 1382صـدرالدین شـیرازي،   ...) (سیب بـه امـوال، دزدي و  آ(بندد  معیشت را می

اي برخاسته از عقل  اراده. از نظر مالصدرا، نفس انسانی، داراي اراده عقالنی است). 433
حیاتی که برتر از حیات نبـاتی و  . شود، انسان به حیات ویژه انسانی برسد که باعث می

مقـام انسـان در تعـالی و    ). 133-134، 7ج: 1981صدرالدین شـیرازي،  (حیوانی است 
واژه یحسنون، داللـت بـر   . »الناس ابناء ما یحسنون«: تنزل، به ادراك و اراده ارتباط دارد

امتیاز ). 407: 1382صدرالدین شیرازي، (علم و عمل دارد؛ یعنی جمع بین عقل و اراده 
خداوند . استنوعان خویش در به کارگیري بهتر عقل و اراده  انسان بر سایر انواع و هم

اي به نام اراده آفرید که فوق شهوت و غضب و تحت فرمـان عقـل،    براي انسان انگیزه
سازد و اراده، انگیزه عمل به آن  انسان را به عواقب اخروي و حسن و قبح امور آگاه می

  ). 158 -159، 8ج: 1981صدرالدین شیرازي، (کند  را تأمین می
تـالزم حیـات کـه    . 1: ان این چنین خالصـه کـرد  تو آراء مالصدرا در باب حیات را می

. 2؛ )رود بنابراین آگاهی با مرگ از بین نمـی (اي از وجود است با شعور و آگاهی  نحوه
. 3تشکیکی بودن و ذومراتب بودن حیات و ساري و جاري بـودن آن در کـل هسـتی؛    

، شود و میل جـاودانگی انسـان   جاودانگی حیات؛ حیات حقیقی دستخوش نابودي نمی
حیات دنیوي که ایمن از کاستی و نقص نیسـت، در  . 4نشان از جاودانه بودن او دارد؛ 

این زندگی، فرصتی است که انسان با توسل به ریسمان الهـی،  . معرض مرگ قرار دارد
  ).مزرعۀاالخرةالدنیا (در آن تجارت کرده، تا به حیات حقیقی دست یابد 

پوچی زندگی جایگـاهی نـدارد، بلکـه مـرگ      در تفکر مالصدرا با مرگ نه تنها اندیشه
مرگ آغاز زنـدگی دوبـاره اسـت و    . یابی انسان به معناي برتر زندگی است عامل دست

اي اعلی و حیاتی ذاتـی   انسان با مرگ به مرتبه. هرگز به معناي هالکت و نیستی نیست
نـد و  ک مرگ در حرکت جوهري و رو به کمال انسان نقشی مؤثر ایفا می.. شودنایل می

ها در این امـر،   البته انسان. دهد تا رتبه آدمی ارتقا یابد انسان را به سوي تعالی سوق می
در تفکر حکمت متعالیه، انسان از نگرش . گیرند ها و درجات گوناگونی قرار می در رتبه

. یابـد  فایدگی، پوچی و احساس بیهودگی و نیز از ترس از مرگ رهـایی مـی   دردآور بی
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متفکران پیشین اسالمی، مالصدرا معتقد است که مرگ انتقـال محـض    برخالف دیدگاه
مرگ نه تنها تأییدکننـده  . مند و معنابخش است نیست، بلکه رشد و تکامل، امري ارزش

پوچی نیست، بلکه اگر نباشد زندگی به معناي مطلـوب و هـدف حقیقـی خـود خـتم      
انسـان  . »ام فاذا ماتوا انتبهواالناس نی«: مرگ نه تنها زندگی، بلکه بیداري است. شود نمی

نگریست، با وقوع مرگ، حقایق را  پیش از مرگ، حقایق را تنها در قالب امثال خیالی می
  ).135، 4ج: 1366مالصدرا، (کند  آشکار مشاهده می

بر این اساس صدرا با تبیین علل ترس از مرگ، عالوه بر پذیرش ضرورت وجود چنین 
زمانی که انسـان همـه   . داند را جهل نسبت به نفس میترسی، یکی از دالیل این ترس 

حقیقت خود را همان بدن و جسم خویش بداند و گمان کند با مرگ و فسـاد، بـدن او   
راه فائق آمدن به این ترس، از بین بـردن جهـل و   . ترسد شود، به شدت می نیز نابود می

زندگی دنیا و کسب علم و معرفت نسبت به حقیقت وجودي انسان و رابطه دو مرحله 
  ).242-243، 9ج: همان(آخرت است 

وي در تحلیل فلسفی ترس از مرگ، علـت مـرگ را شـامل دو علـت فـاعلی و غـایی       
حیـات  . جایی که نخستین مرحله تکامل نفس انسان، نشئه طبیعـی اسـت   از آن داند؛ می

گذارد و از این رو بر نفوس، احکام طبیعی مربوط به بدن  دنیایی بر نفس انسان تأثیر می
هر امري که در زندگی دنیا با بدن سازگار باشد موجب احساس لـذت  . شود جاري می

. گـردد  بدن باشد، موجـب احسـاس درد مـی   گردد و هر چیزي که منافی با  در نفس می
ایـن امـر   . ترس و کراهت نفس از مرگ به جهت دوري نفس از احساس لـذت اسـت  

جایی که بدن  وي در تبیین علت غایی، معتقد است که از آن. ناشی از علت فاعلی است
کند که نفس از  به منزله ابزار براي نفس در سفر آخرت است، حکمت خداوند اقتضا می

هاي احتمالی مراقبت نماید تا بتواند کماالت علمـی و عملـی    ر مقابل تمام آسیببدن د
به همین منظور . خود را به کمک بدن کسب نماید و به مرحله بلوغ و کمال خود برسد

ها را از  خداوند حکیم از طریق ابداع احساس درد و ایجاد ترس در نفوس، بدن هاي آن
  ).457-458: 1354درا، مالص(کند  آفات و بالیا محافظت می

  
  مقایسه آراء دو فیلسوف. 5

وي بـاور داشـت کـه    . پیونـد خـورده اسـت   » فیلسوف بـدبین «نام شوپنهاور با وصف 
نگاه . است ارزش شوند؛ از این رو زندگی پوچ و بی نیروهاي شیطانی بر خیر پیروز می

که بیست سال از مادري . بدبینانه او به زندگی، بازتاب رابطه پرتنش وي با مادرش بود
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-211: 1390دوبـاتن،  (شوهرش کوچکتر بود و عالقه چندانی به فرزنـدانش نداشـت   
هاي ناپلئونی را نیـز تجربـه    شوپنهاور عالوه بر شرایط نامساعد خانوادگی، جنگ). 205

سامانی اروپا و جامعه متشنج آن روزگار، او را آزرده بود و رهایی از این  کرده بود و نابه
نگـاه  . کـرد  گیـري از آن معرفـی مـی    در انکار اراده معطوف به حیات و کنارهاوضاع را 

بدبینانه وي به جهان، باعث شده بود که او یک اروپایی عصبی مزاج و رنجور باشـد و  
ارمغان عرفان صدرایی که مایه عظمت و آرامش اسـت، در دسـتگاه فلسـفی او وجـود     

  .ندارد
اگر حیات هدیه خـدایان اسـت و بایـد    «: گوید یتازد و آشکارا م شوپنهاور بر ادیان می

پایان به آن و تالش براي حفظ آن به هر طریق  شکرش را به جا آورد، چگونه عشق بی
داننـد و   ارزش مـی  پست و قابل تحقیر است؟ چرا پیروان ادیان، زندگی را نازیبـا و بـی  

ـ ). 917: 1388شوپنهاور، (» گردد خوار داشت مرگ ستایش می اعتنـایی   ا بـی شوپنهاور ب
کنند؛ در حالی  کامل به دین، معتقد است که ادیان، حقایق را تنها به نحو تمثیل بیان می

هایی  ي خود حفره ادیان همواره در بدنه. سازي حقایق است که فیلسوف به دنبال روشن
اند و انسان همواره در انتظار است؛ انتظاري که وي را  چون مرگ را تعبیه کرده مبهم، هم

شوپنهاور، گرچه تعلقی به دین خاصی ). 914-915: 1392شوپنهاور، (کند  درگم میسر
گیرد کـه فلسـفه او تنهـا راه ایـن      ندارد؛ اما زندگی عارفانه را مالحظه کرده و نتیجه می

داري، هنر و نیکوکاري، فـرد را   بلکه در طول تاریخ أشکالی از دین. مقصود نبوده است
  ).299: 1393مگی، (است به سوي همین هدف سوق داده 

ترین تفاوت تفکر فلسفی شوپنهاور با مالصدرا در انکـار حیـات اسـت و     بنابراین، مهم
. ي وي وجـود دارد  اي پنهـان در اندیشـه   رسـد کـه تعـارض و مغالطـه     حتی به نظر می

انگـارد   شوپنهاور از سویی اراده معطوف به حیات را در وجود آدمی، عنصري اصلی می
وي از یک سو جهـان و زنـدگی در آن را   . خیزد گر به انکار حیات برمیو از سویی دی

گویا، وي از اراده معطوف به حیـات بـه   . کند و از سویی طرفدار زیستن است انکار می
عنصر اصلی دستگاه فلسـفی شـوپنهاور،   . گردد اراده معطوف به انکار حیات متمایل می

یار داراي ابهام و در معانی گوناگونی به اما این مفهوم نیز بس. است» خواست«و » اراده«
در آئین بـرهمن اسـت و گـاه    ) آتمن(گاه اراده همان نفس یا روح انسانی . رود کار می

هاي  و گاه اراده به معناي تعلقات نفسانی و خواهش. است) برهمن(اراده، نفس جهانی 
  .نفس است که از نظر وي عقل، آلت و ابزاري براي آن است

اي که در مکتب فکري، مبانی تفکر، روش فلسفی و زمانـه   هاي عمده الفبا وجود اخت 
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توان میـان روش، رویکـرد، پـرداختن بـه      صدراي شیرازي با شوپنهاور وجود دارد، می
هـا و   زبـانی  هـا، هـم   ها و نتایج مرگ اندیشـی ایـن دو فیلسـوف، مشـابهت    برخی مؤلفه

  :هایی را نیز یافت تقارب
  
  شناسانه روش هستی. 5-1

روش هر دوفیلسوف در مواجهه با مسأله مرگ متـافیزیکی و هسـتی شناسـانه اسـت و     
هر دوفیلسوف نه تنها مرگ را پدیداري صرفا نـابودگر  . دانندمرگ را امري وجودي می

پرسـش از معنـاداري   . نگرنـد کنند، بلکه به عنوان یک امر ایجابی بـه آن مـی  تلقی نمی
به سؤاالت از کجایی، به کجایی و به چه هدفی در هایی قانع کننده زندگی ویافتن پاسخ

منسـجم فلسـفی شـوپنهاور، شـامل      دسـتگاه . نظام فلسفی هر دو متفکر مطـرح اسـت  
شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی است وارتباط وپیوند استواري  هاي هستی بخش

ـ   که میان این بخش ه ها وجود دارد، کامال  قابل مقایسه با سنت فلسـفی حکمـت متعالی
  .است

  
  رویکرد عرفانی. 5-2

شوپنهاور بسیار مجذوب ادیان شرقی به طور عام وآئین برهمن به طور ویـژه بـود؛ بـه    
از ). 214: 1390دوبـاتن،  (خوانـد  اي که هر شب چند صفحه از اوپانیشادها را میگونه

نفـس آدمـی   . اسـت ) بـرهمن (مسائل اساسی دین برهمن، اعتقاد به نفس کلـی جهـان   
افتد و زمانی که بـه   خاطر بیگانگی و ممتاز دانستن خود از برهمن به رنج می به) آتمن(

اي که به دریـا   یابد و مانند قطره اش با برهمن ادراك می رسد، بر یگانگی خودآگاهی می
شوپنهاور آشکارا متأثر از این تفکر است و در پرتو . گردد پیوندد، با برهمن یگانه می می

هاي انسـان ایـن    وي معتقد است که درمان بدبختی. نماید میآن چیستی مرگ را تبیین 
ها همه ناشی از تکثري است که به عالم وحدت عارض شده و  است که بفهمد که رنج

هر فردي، هویت خود را حقیقت . هاي جزئی پراکنده گردیده است ي کل در اراده اراده
هی افراد باعث فساد داند و خودخواهی و زندگی خواهی پدید آمده است و خودخوا می

انسان باید دریابد که حقیقت یکی است و اراده واقعی واحد است . و تنازع گشته است
اراده جهانی «: گوید وي می. هاي انفرادي نمایش، جلوه و تجلی آن حقیقت است و اراده
  ).304: 1369دورانت، (» تر است؛ پس بگذار تا خود را تسلیم آن کنیم ي ما قوي از اراده

فنا فی «ي  توان با عنوان آخرین مرحله سلوك عرفانی که مرتبه ن دیدگاه عرفانی را میای
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رسد و  اي که در آن سالک به انتهاي مسیر می مرتبه. است، مقایسه نمود» اهللا و بقاء باهللا
از هستی مجازي و منیت وجود خود برخاسته و همـه چیـز را در ذات و صـفات حـق     

ــا«در تفکــر اســالمی ). 376، 9ج: 1981ازي، صــدرالدین شــیر(دریافتــه اســت  در » فن
اصطالح، خود را ندیدن و نیافتن است؛ یعنی انسان در ساحت پروردگار خود را هـیچ  

در مقام فنا، انسـان، خـود، تمـایالت و تعینـات و جهـان      . نبیند و فقط به خدا بیندیشد
مقـام فنـا از   . دوزد یپندارد و فقط به خدا نظر م اطراف خود را در قبال خداوند هیچ می

از دیدگاه مالصدرا، مقام فناء، نفی هرگونه وجود از ماسوي . مراتب کمالی سلوك است
وجود شریکی در موجودیت ندارد و تمـام  . اهللا و پذیرش وحدت شخصی وجود است

از این رو، کسانی که پرده و حجابی ندارند و . موجودات ظهور و تجلی ذات او هستند
، 2ج: 1422صدرالدین شیرازي، (بینند  گشایند، جز او را نمی ت میچشم به سوي حقیق

فنا، رسیدن به مقام قرب الهی و هم رتبه عقول و مقرب شـدن اسـت کـه در آن    ). 305
کنـد   گیرد و او را منور به نور الهی می مقام، تمامی صفات نقص را از سالک الی اهللا می

شناسانه اسـت   الهی یک مرحله هستیفناي در ذات ). 345: 1363صدرالدین شیرازي، (
امـا در  . رسند که آخرین مرحله تکامل نفس است و تنها عده قلیلی از سالکان به آن می

تفکر شوپنهاور، تسلیم اراده شدن یک توصیه اخالقی است و براي هر فردي به آسـانی  
  .یابند ها به آن دست می عمل به آن میسور نیست و تنها قلیلی از انسان

  
  اندیشی هاي مرگ مؤلفه. 5-3
از نظر شوپنهاور، حقیقت نومنال آدمـی کـه اصـل هویـت     : سرشت فنا ناپذیر انسان. 1

مالصدرا مرگ را هرگز هالکت و نـابودي محـض   . گردد اوست، بعد از مرگ حفظ می
اي  شمارد که انسان از طریق آن به مرتبه داند، بلکه آن را آغاز یک زندگی دوباره می نمی

از نظر مالصدرا، پـس از مـرگ، ذات انسـان همـواره     . گردد روحانی نائل میاز زندگی 
-گیرد، حتی بدن طبیعی انسان نیز فانی نمـی  جاودان است و فسادي در او صورت نمی

وجـود زنـدگی پایـدار و ابـدي     . گـردد  گردد؛ بلکه تبدیل به بدنی مثالی یا اخروي مـی 
وجود در تفکر صدرایی، عدم بر . آورد  سرزندگی و شادابی را براي انسان به ارمغان می

. گردد و مرگ تنها تغییـر شـکل حیـات و تغییـر فضـاي زیسـتی اسـت        آن عارض نمی
به زعم وي مرگ تنها یک امر . شود شوپنهاور نیز معتقد است با مرگ اراده معدوم نمی

اي از وجـود   که شی فی نفسه لحظـه  رسد، بی آن پدیداري است که در زمان به پایان می
همان گونه که از پیش بیـان کـردیم، وي   . سرشت درونی انسان ابدي است. تهی گردد
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انگیزتـرین باورهـا    پـذیرد و آن را خـوف   برخالف صدرا، جـاودانگی شخصـی را نمـی   
  .داند می
پذیرد  شوپنهاور گرچه تقسیم دوگانه روح و بدن را نمی: جهان مشهود وجهان واقعی. 2

کند؛ جهان را به دو قسم مشهود  روحانی را نفی می و تقسیم جهان به جهان جسمانی و
جهان مشهود، همان جهان بازنمود افالطونی و یا فنومن کانت . نماید و واقعی تقسیم می

حقیقت اصیل و باطنی در وراء دنیاي . اي از حقیقت ندارد و نمایشی است است که بهره
ربی و عقل بشري قدرت هاي تج روش. پیرامون انسان است و از دیدگاه وي ناپیداست

مالصـدرا  . نهد می» اراده«شوپنهاور نام آن عالم را . شناخت این دنیاي خاموش را ندارد
عالم هستی را در سه مرتبه حس و طبیعت مادي، عـالم صـور خیـالی و مثـالی و عـالم      

حرکت جوهري نفس از عـالم مـاده آغـاز و تـا عـالم صـور       . دهد صور عقلی جاي می
شـناخت عـالم مـاده از طریـق محسوسـات و تعقـل امـور کلـی         . یابد عقالنی ادامه می

پذیر است و براي شناخت عوالم دیگر، انسان باید طریق سلوك عارفانه را پـیش   امکان
. نگاه مالصدرا به عالم ماده واقعی است، اما مثـالی از عـوالم برتـر هسـتی اسـت     . گیرد

پذیرفته و عوالم روحـانی را بـر   بنابراین، ایشان تقسیم جهان به جسمانی و روحانی را 
  .داند عالم مادي مقدم و برتر می

اي اسـت کـه هـر دو     رنج موجود در جهان محسوسات، مقوله: وجود رنج در جهان. 3
افزایـی و درد آلـودگی    بنیان فلسفه شوپنهاور بـر رنـج  . کنندمند به آن اعتراف می اندیش

ان از زیسـتن در آن، عـذاب و   دنیا جهنمی است که سهم انس. جهان طبیعی مادي است
باید به بشر با دیده ترحم نگریست؛ زیرا که جایگاه هـیچ یـک از افـراد    . فالکت است

داند که دمادم بـه   بشر، شایستگی غبطه خوردن را ندارد، شوپنهاور زندگی را مرگی می
از نظـر مالصـدرا   . کنـد  افتد و خودکشی را براي خالصی از دردها تجویز می تأخیر می

م جملگی از نور خداوند تجلی یافته، اما فاصله بسیاري که موجـودات مـادي از آن   عال
سـازد و   هاي فراوانی روبرو می وجود واحد محض دارند، نظام عالم جسمانی را با ابهام

عـالم مـاده، بـه عنـوان     . کنـد  همین امر رنج زیادي را بر عالم کثرات و ماده تحمیل می
ه با تجسم و تکثـر و مملـو از درد و رنـج اسـت؛ ولـی      ترین مرحله هستی، آمیخت پایین

تواند  هاي عالم جسمانی، می آلود و گذر از مشقت انسان با سپري نمودن این مرتبه رنج
که در گذر از عالم جسمانی، با  به سعادت ابدي و آرامش پایدار نایل گردد؛ به شرط آن

. ادت ابـدي سـاخته باشـد   ها، پلی براي رسیدن به سع اعمال فردي خویش، از این رنج
هـا و   شـمارد و سـختی   صدرا برخالف شوپنهاور خودکشی را از نظر فلسفی جایز نمـی 

اما از نظر وي، اولیاي . شمارد مصائب را براي سیر استکمالی جوهري نفس ضروري می



  1398 و تابستان بهار، سال دهم، شمارة اول، معاصر حکمت   22

  

انـد و بـا حقـایق عقالنـی      خدا مشتاق مرگ هستند؛ زیرا در این دنیا به استکمال رسیده
صـدرالدین شـیرازي،   (انـد   د و در این دنیا مراحل کمال خویش را پیمودهان متحد گشته

باید توجه داشت که شوپنهاور نیز انکار اراده معطوف به زنـدگی را  ). 108، 8ج: 1981
گیرد؛ بلکـه   داند؛ زیرا خودکشی نه تنها از انکار اراده فاصله می به معناي خودکشی نمی

کند و صـرفاً ناخشـنودي از    ی زندگی را اراده میخودکش. تأیید نیرومند اراده نیز هست
بنابراین، فرد به هیچ روي از اراده زندگی . کند شرایطی است که آن را به فرد تحمیل می

کند؛ زیرا خودکشی تنها پدیدار فردي را  کشد، بلکه صرفاً زندگی را ترك می دست نمی
  ).389: 1388شوپنهاور، (کند  نابود می

دو فیلسوف معتقد هستند ترس از مرگ در سرشـت بشـر وجـود    هر : ترس از مرگ. 4
. رفت از آن اشاره دارند دارد و به بررسی عوامل ترس از مرگ و راهکارهایی براي برون

شوپنهاور ترس از دست دادن فردیت و صـدرا تـرس از دسـت دادن حیـات و بقـا را      
مـرگ بـدون   "یـه  شوپنهاور بـا پـذیرش نظر  . کنند ترین عامل ترس از مرگ ذکر می مهم

ها به آن باور دارند، معتقد است که اگر خوب بودن که غالب اگزیستانسیالیست "تسلیت
طـور کامـل    شـود، بـه  گونه کـه از نظـر عـرف تصـور مـی      و خوشحالی بشر، حداقل آن

دهد، تجربه گونه که زندگی اجازه می هایی را آن پذیر است، فرد باید چنین ارزش امکان
حو قاطع و مصمم مصیبت موقعیت بشري را بپذیرد و پـیش از چنـین   او باید به ن. کند

اندیشـی خـویش بیـان     شوپنهاور در مرگ. مضراتی، باید مرگ را بپذیرد و تصدیق کند
دارد که خود تجربی و متناهی، ظهور اراده هستی است که مقدر کرده اسـت، انسـان   می

رهـایی از ایـن رنـج مـرگ      در کوشش دردناك و توام با رنج، زندگی کند و راه درمان
برد امـا اراده و انسـان در مقـام    مرگ، گرچه فردیت و هویت انسان را از بین می. است

صدرا نیز در آثـار خـویش بـه    . شود شی فی نفسه و نومن، جاویدان است و نابود نمی
وي دو عامل مهم عالقه به بقا و کراهـت  . تفصیل به مسأله ترس از مرگ پرداخته است

  :کندذکر می از فنا را
جا کـه خداونـد همـواره بـاقی و      بقا همراه با وجود وفنا قرین عدم است و از آن) الف

جاودان است و موجودات خالق و صفات علت خـویش را دوسـت دارنـد و مشـتاقند     
  .خود را شبیه علت خویش سازند، بقا را دوست دارند

این امر . طالب باشندحکمت الهی اقتضا دارد که موجودات حیات و بقا خویش را ) ب
در راستاي تکوین نظام حکیمانه و منسجم عالم است تا موجودات در جهت حفظ خود 

  .بکوشند
توهم فنا و نابودي منجر به ترس از مرگ است، در حالی که در تفکـر صـدرایی مـرگ    
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نفـس وجـودي   . چیزي جز انتقال از نشئه ظاهري ملکی به نشئه باطنی ملکوتی نیسـت 
رود و قصـد رهـا شـدن    با حرکت جوهري، پیوسته رو به کمـال مـی   وحدانی است که

ارتباط او با طبیعت در طول عمـر در حـال ضـعیف شـدن     . تدریجی از طبیعت را دارد
کند و از مـاده و  که در حالت احتضار و مرگ آخرین علقه طبیعی را رها می است تا این

پذیرد، بلکه ها نفس آدمی فنا نمیبنابراین از نظر مالصدرا، نه تن. گرددمادیات منقطع می
شمارد، فردیت و هویت انسان نیـز بـاقی و جـاودان    هایی که براي نفس برمیبا ویژگی

  .است
  
  اندیشی  مرگ نتایج. 5-4
. زهد محوري در تفکر عرفانی هـر دو فیلسـوف جایگـاه خاصـی دارد    : زهدمحوري. 1

هاي مادي و کسب استقالل  بستگیمالصدرا از مرگ ارادي، رها کردن همه تعلقات و وا
علـت مـرگ   . ارادي نسبت به بدن و فناي در خداوند را در حیات دنیوي مد نظـر دارد 

ارادي، تزکیه نفس و ریشه کن کردن هواهاي نفسانی و قطع تعلق نفس به بدن از طریق 
ترین هـدف   مرگ ارادي صیرورت آگاهانه انسان براي نیل به شریف. اراده عارف است

سیر استکمالی نفس ناطقه و حرکت رجوعی به منزلگـاه حقیقـی تنهـا از    . استخلقت 
. نـوردد  با این زهد، عارف گام به گام عوالم وجـودي را درمـی  . طریق زهد میسر است

پیشـگی و انکـار    ریاضـت . کنـد  شوپنهاور نیز زهد را باالترین مرتبه اخالق معرفی مـی 
ریاضتی که مقـارن بـا شـفقت و    . ستخواست در افکار فلسفی او مترادف و متعارف ا

هاي عالم  همدردي است، منجر به فداکاري است و قدرت کاستن از گستره هولناك رنج
دوستی، باعـث   شفقت مستلزم دیدن خویش در دیگران است و عدالت و انسان. را دارد

اي به هم  صدرالمتألهین نیز هستی را شبکه. هاي دیگر است بهزیستی و خوشحالی انسان
داند که تمام موجودات آن، مشتاقانه به سوي حضرت حق روان هستند و این  وسته میپی

سازد، به نحوي که زیستن در پرتو عشق،  مهرورزي، عشق را در عالم هستی نمودار می
ها  احسان و دوستی انسان. سازد اندیشی و مهربانی را در میان مخلوقات گسترده می نیک

بنـابراین، هـر دو   . بخشی در هسـتی اسـت   مل وحدتبا یکدیگر و سایر موجودات، عا
فیلسوف به زندگی زاهدانه و مهرورزي به دیگران اعتقاد دارند؛ گرچه در تبیین زندگی 

شوپنهاور، . زاهدانه براساس مبانی متفاوت دستگاه فلسفی خویش، تفاوت بنیادین دارند
د وي از اراده، تعلقـات  جـا مـرا   در ایـن (دانـد   جا که اراده را منشأ رنج و درد مـی  از آن

کند و مبارزه بـا   ، جهت رهایی از درد و رنج، مبارزه با اراده را مطرح می)نفسانی است
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جا که چیـزي را جـایگزین ایـن     ها؛ ولی از آن اراده یعنی از دست دادن میل و خواهش
در نگـاه  . رسد کند، انسان به یک حالت خنثی، بدون هیچ خواهش و میلی می اراده نمی

ایی، زندگی زاهدانه جهت رهایی از لذات مادي و توجه به لذات عقلی و معنـوي  صدر
رسد، بلکه میل و کشش به غایـات معنـوي در    بنابراین، فرد به حالت خنثی نمی. است

  .زندگی زاهدانه، راه و روشی براي تکامل روحی انسان است. یابد زاهد شدت می
گوید؛  عشق در موجودات سخن می شوپنهاور از وجود: شفقت و عشق به موجودات.2

در واقع معشوق، میل به . داند اما جهت و متعلّق این عشق را بقاي ذات خود عاشق می
از نظـر شـوپنهاور، اراده، بنیـادش حفـظ     . جاودانگی و جاودانه بودن خود انسان است

د، وجود است و زمانی که اراده مطلق، به عالم تکثر درآید و به صورت افراد جلوه نمای
خواهد این است که باشد و بماند و این  بنیادش مهر هستی است و یگانه چیزي که می

خواست حد و شرطی ندارد؛ سپس به ناچار به صورت خودپرسـتی و خودخـواهی در   
اي  مالصدرا نیز معتقد است بین وجود و عشق رابطـه ). 84، 3ج: 1344فروغی، (آید  می

با حیات، علم و قدرت است و بنـابراین همـه   مستقیم برقرار است؛ زیرا وجود مساوق 
نظـر وي،  از . اند اند و انباشته از عشق به کمال موجودات داراي حیات، شعور و آگاهی

هرچـه درجـه   . عشق در هر موجودي به میزان سعه وجودي آن، سریان و جریـان دارد 
عشق، محبت و ). 273، 2ج: همان(شود  خیر و وجود شدیدتر باشد، عشق نیز افزون می

  ).200، 5؛ ج340، 6ج: همان(چون وجود در همه موجودات، جاري و ساري است  هم
جا که عشـق بـه    از آن. عشق در موجودات یا عشق به ذات یا عشق به کمال ذات است

اگـر  . ورزد؛ مگـر بـالعرض   گیرد، هیچ موجودي به مادون خود عشق نمی عالی تعلق می
شق به بدن نیست، بلکه چون عاشق ذات خود و پردازد، از باب ع نفس به تدبیر بدن می

هر موجودي که بـه نحـوي داراي نقـص و    . نماید نیل به کمال است، به بدن توجه می
کاستی است، در طلب کمالی است که وجود را با آن به تمامیت برسـاند، بعـد از قـرار    

شوق وجود همواره این عشق و . گرفتن در آن مرتبه از کمال، به دنبال کمالی برتر است
بنابراین، ). 156ـ 157، 7ج: همان(دارد تا به معشوق نهایی که خداوند است، نائل شود 

دانـد؛   صدرا نیز متعلّق عشق و یا مشعوق را در مراحل نازل، بقاي ذات خود عاشق مـی 
اش شعور مناسب با همان مرتبه را قائل  زیرا براي هر موجودي به نسبت مرتبه وجودي

ي  ي علم به خود، عشق بـه خـود اسـت، دایـره     جا که الزمه و از آن) 150: همان(است 
امـا از نظـر صـدرا،    . توانیم به همه موجودات گسترش دهیم سریان عشق به ذات را می
  . باشد ها، حق تعالی می نهایت و غایت عشق انسان
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  گیري نتیجه. 6
آورد، نگـاه  آنچه ضرورت انجام این تحقیق و مقایسه آراء ایـن دو فیلسـوف را فـراهم    

مشابه آن دو به مسأله چیستی مرگ، مرگ آگاهی و عوامل ترس از مرگ در پرتو عرفان 
بود؛ اگرچه آبشخور عرفان شوپنهاوري، آیین برهمنی و عرفان صدرایی، عرفان اسالمی 

داننـد و تقسـیم جهـان بـه      ناپذیر میفیلسوف سرشت و ذات انسان را فنا هر دو. است
پنهاور به شکل تقسـیم جهـان بـه مشـهود و واقعـی مطـرح       جسمانی و روحانی در شو

و فاصله گرفتن از وحـدت و قـدم     هر دو فیلسوف به پدیده رنج توجه نموده. گردد می
شوپنهاور، راه خالصی از این . کنند نهادن در دامان کثرت را عامل رنج انسان معرفی می

توان  صدرا معتقد است، میداند؛ اما  کند و خودکشی را جایز می رنج را مرگ معرفی می
ها براي  این سختی. ها بهره برد هاي عالم جسمانی گذر کرد و چون تاجري از آن از رنج

اسـت کـه مـراد،    » مـرگ ارادي «البته صدرا قائل به . سیر استکمالی نفس ضروري است
یابیم که  با دقت در عبارات شوپنهاور نیز در می. مردن از خویش و رام کردن نفس است

شوپنهاور . توان انکار زندگی را معادل انکار یا ترك نفس در عرفان و تصوف دانست می
صدرا نیز با اعتقاد به وجود آگاهی . قائل به سریان عشق و همدردي در موجودات است

و شعور در همه موجودات، میل و عشق به کمال را در همه موجودات ساري و جاري 
در نگاه هر دو فیلسـوف، حـب   . عشق به خود است ي علم به خود، داند؛ زیرا الزمه می

صـدرالمتألهین  . خـورد  به چشم می) اراده معطوف به زندگی(ذات و میل به جاودانگی 
ي فناي  یابد و به مرحله داند که با نیل به او عشق پایان می معشوق نهایی را خداوند می

هـاي فـردي بـه اراده     دهمقام فنا در فلسفه شوپنهاور در شکل پیوستن ارا. رسیم الهی می
  .نماید جهانی و تسلیم در برابر اراده جهانی، رخ می
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