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چکيده
ميرداماد حجم اندکي از نوشتههاي خود را به علمالنفس اختصاص داده است و از اين حجم اندک
ميتوان ديدگاه او را درباره مرگ و جاودانگي استنباط و بازخواني کرد .در اين بازخواني سه رويکرد
فلسفي ،عرفاني و ديني را ميتوان به تصوير کشيد .اين سه رويکرد در طول يکديگرند و با هم مراتب
انديشه ميرداماد راجع به مرگ و جاودانگي را تفسير ميکنند .بيرونيترين بعد اين انديشه ،رويکرد
فلسفي ميرداماد است .او اين رويکرد را از نفسشناسي ابنسينا اخذ کرده و پايههاي فلسفي او را در
مفارقت نفس از بدن و جاودانگي پذيرفته است .در رويکرد عرفاني ،ميرداماد انسان را عالم صغير و
مقصود آفرينش تعبير کرده و او و جاودانگياش را در دو سلسله «بدو» و «عود» تبيين کرده است.
اين دو سلسله ،هرچند با کمي اختالف ،همان قوس صعود و نزولي است که بهويژه در عرفان نظري
استفاده ميشود .در اين نظريه ،هرچند ريشههاي افالطوني و نوافالطوني مشهود است ،اما ميرداماد
ميکوشد آنها را کامالً ديني جلوه دهد و به همين دليل شواهدي از آيات و روايات در تکميل رويکرد
عرفاني خود ميآورد .اين اقدام آگاهانه او نشاندهنده هماهنگي کامل اين دو رويکرد نزد ميرداماد
است.
کليدواژهها :ميرداماد ،مرگ ،جاودانگي ،نفسشناسي ،قوس نزول و صعود ،عالم صغير.

 دانشآموخته کارشناسي ارشد فلسفه و کالم اسالمي (نويسنده مسئول)reihaneh.davoodi65@gmail.com :
 استاديار گروه فلسفه و کالم اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي
تاريخ پذيرش1394/09/28 :
تاريخ دريافت1394/07/22 :
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مقدمه
تفسير ميرداماد از انسان تفسيري تودرتو ،چنداليه و به تأسي از حکيمان پيشين ،آميخته با
اصطالحات فلسفي و عرفاني است .چنانکه رسم بوده است ،حکيمان مسلمان مباحث مرتبط با
انسان را در علمالنفس جاي ميدادند و از دريچه آن به انسان مينگريستند .پرچمدار اين شيوه
ابنسينا است .او اين طرح را درانداخت و از آن الگويي براي انسانشناسي فلسفي ساخت .ميرداماد،
که بسيار از ابنسينا متأثّر است ،به همين شيوه عمل کرد؛ با اين تفاوت که ورود و خروجش به
مباحث رايج علمالنفس بسيار سريع و گذرا است و برخالف ابنسينا هيچگاه کتاب النفس مستقلي
ننوشت 1.وي نفسشناسي خود را با مباني فلسفي آغاز ميکند؛ اما خود را محدود به قالبهاي
فلسفي نميکند و از آن ميگذرد .به همين دليل ،به بيان حداقلي بسنده ميکند و مسير خود را
به سمت عرفان پيش ميبرد .غايت او ،گويا تکميل مباحث فلسفي با آموزههاي عرفاني و ديني
است؛ به همين دليل بدنه اصلي مباحثش را عرفان تشکيل ميدهد و به مباحث فلسفي هم ،جامه
عرفاني ميپوشاند و آنها را با مضامين ديني و نقلي ،مزين ميکند.
ادبيات ميرداماد بيش از آنکه فلسفي باشد عرفاني است و اين ويژگي در موضوعات مربوط
به نفسشناسي ،به اوج خود ميرسد؛ البته او خود ،جاعل اصطالحات جديد است و از تعابير
غامض و وحشي ،فراوان استفاده ميکند .اين ادبيات پيچيده ،به همراه عبور سريع او به مباحث
انسانشناسي و زيرشاخههايش ،ميتواند زاينده مسئلهاي پژوهشي باشد و اين مسئله ،همان است
که بر تارک اين نوشتار نقش بسته است؛ يعني «مسئله مرگ و جاودانگي» .او هرچند از واژه
«موت» استفاده کرده ،اما به رسم معمول ،بيشتر از تعبير «مفارقت نفس از بدن» سخن گفته و
در پي آن «بقاي نفس» را بهانه گفتارِ خود قرار داده است .اين دو بحث در نوشتههاي او کامالً در
هم تنيدهاند و سايهوار ،همديگر را دنبال ميکنند .به همين دليل ،در اين نوشتار بيآنکه اين دو مقوله
تفکيک شوند ،سه نوع رويکرد گزارش و تحليل شده است .اين سه عبارتاند از :رويکرد فلسفي،
رويکرد عرفاني و رويکرد ديني .مسئله اصلي اين نوشتار ،پيداکردن اين سه وجه ،در آثار ميرداماد
است .او هرچند خود ،به اين سه رويکرد و تفکيک آنها اشاره نکرده است ،اما دقيقاً بر همين روال

 .1اين قضاوت بر پايه همه آثار موجود از ميرداماد است.
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حرکت کرده و در تبيين مرگ و جاودانگي ،ابتدا از الگوي فلسفي ابنسينا آغاز و سپس به سمت
عرفان عزيمت کرده و آيات قرآن را هم مکمل اين دو رويکرد خوانده است.
پايههاي عقلي انديشه ميرداماد در آموزههاي فلسفي او نهفته است و مرگ و جاودانگي ،بر
اين پايهها استوار ميشوند؛ سپس قالب عرفاني به خود ميگيرند و نهايتاً مزين به آموزههاي نقلي
ميشوند .اين سه رويکرد ،الگوي ميرداماد درباره مرگ و جاودانگي را در چشمانداز ما قرار ميدهد.
 .1رويکرد فلسفي
نگاه فلسفي ميرداماد به مرگ و جاودانگي ،ضلعي از ديگر اضالع فلسفي او است .وي آنچه را در
رويکرد کالن فلسفياش دارد به حوزه مرگ و جاودانگي تعميم ميدهد و از آن الگو در تبيين اين
مسئله بهره ميجويد .چنانکه اشاره شد ،حجم علمالنفس فلسفي ميرداماد محدود است و در اين
حجم اندک هم از الگوي نفسشناسي ابنسينا ،بهويژه در دو کتاب شفا و اشارات و تنبيهات ،پيروي
ميکند .بنابراين ،مباني رويکرد فلسفي او را همان مباني سينوي بايد دانست؛ با اين قيد توضيحي
که او شيوه ابنسينا در علمالنفس را شيوهاي ترکيبي ميداند و اين شيوه ترکيبي را الگوي خود
قرار ميدهد .بدين معنا که به انسان ،هم از چشمانداز طبيعي ميتوان نگريست و هم از چشمانداز
مافوق طبيعي .به همين دليل ،انسان از مسائل دو علم ميتواند باشد؛ يکي علم طبيعي و ديگري
علم الهي:
مبحث نفس مشترک است بينالعلمين؛ در علم طبيعي ،جوهر مجرد نفس را  -من حيث النزول
والهبوط  -حال بدن جسماني گيرند .و در علم الهي ،جسد هيوالني را  -من حيث العروج والصعود
 -حال جوهر مجرد نفس (ميرداماد.)123 :1380 ،

بدينترتيب وي نفس را ذووجهين ميداند که تا در اين عالم با بدن همراه و مالزم است از
خواص ماده و لواحق آن بهرهمند است و زماني که از عالم ماده جدا ميشود داراي خواص
موجودات مجرد ميشود و اين همان الگويي است که ابنسينا هم ،به زعم ميرداماد ،دنبال کرده
است« :در کتاب نفس از علم طبيعي و در طبقات علم مافوقالطبيعه به منصّه تبيين و ميقات
تقرير رسيده» (همان.)122 :

ال به ساختار وجودي انسان و دوگانگي ساحتهاي وجودي او
اين دوگانگي در رويکرد ،کام ً
مرتبط است؛ ساحتي مادي و ساحتي غيرمادي .اولي به بدن وابسته است و دومي به نفس .اولي
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ميرا و غيرجاويدان ،و دومي ناميرا و جاويد .اين دوگانگي ،دو پرسش فلسفي را براي ميرداماد ايجاد
ميکند؛ يکي چگونگي پيدايش نفس است و دومي چند و چون ارتباط آن با بدن.
پاسخ اين حکيم استرآبادي به اين دو پرسش و نحوه تبيين آنها ،مبناي رويکرد فلسفي او
به مسئله مرگ و جاودانگي را شکل ميدهد .او از يک طرف ،نفس را جوهري روحاني و البته
حادث و باقي ميشمرد 1و از طرفي آن را در اين جهان ،وابسته و متعلق به بدن ميداند.
پيشفرض نخست ،تأمينکننده نياز او در بحث جاودانگي است و پيشفرض دوم ،تبيينکننده
مسئله مرگ .به همين دليل در رويکرد فلسفي کوشيده است هر دو را ،البته کمي بينظم و درهم
آميخته ،بحث کند.
نحوه پيدايش و تعلق نفس به بدن
نحوه پيدايش بدن ،که قابليت پذيرش نفس را از مرحله اسفل نباتي تا مرحله نفس ناطقه انساني
دارد ،چيزي نيست جز ترکيب و ترکّب عناصر اربعه و فعل و انفعاالت حاصل از آن .اين عناصر در
امتزاج اوليه و اعتدال نسبي ،قابليت پذيرش روح نباتي را واجدند .پس در اينجا نفس چون صورت
نوعيه براي جسم نباتي است که با ايجاد آن نفس نباتي حادث ميشود ،در مرحله افزايش اعتدال
امزجه ،جسم شايسته پذيرش نفس حيواني ميشود و پس از گذشت اين دو مرحله ،اعتدال مزاج
به حد اعلي ميرسد و نفس ناطقه انساني حادث ميشود.
در مرحله جنيني ،تا جسم جنيني «غذاي صالح اخذ نکند و مزاج تام جسداني نيابد» (همان،

جزء  )75 :1قابليت پذيرش نفس ناطقه را نخواهد يافت .اين نفس ناطقه نيز با اعتدال در مزاج،
شايستگي پذيرش فعليتهاي ديگر را پيدا خواهد کرد .پس نفس در جريان استکمال جسم،
حادث ميشود« :
» (همو.)394 :1367 ،

 .1چنانکه ابنسينا هم ،نفس را حادث و در عين حال مجرّد دانسته است« :پس نفس ،پيش از بدن نبودست ،که
بودن وي پيش از بدن معطّل بود» (ابنسينا123-122 :1383 ،؛ و نيز نک :.همو.)91-89 :1339 ،
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ال نشان ميدهد که ميرداماد به حدوث نفس توسط بدن معتقد است و عبارت
اين عبارت کام ً
«يصطاد بها» به همين مطلب اشاره دارد .بعد از استکمال مزاج ،جسم حدي از اعتدال را پيدا
ميکند که قابليت پذيرش نفس را مييابد .به همين دليل ،ميرداماد از آن به «شکار حدوث نفس»
تعبير ميکند .پس از استکمال جسم ،نفس در آن جسم حادث ميشود .پس وي علت حدوث
نفس را استکمال بدن ميداند .در عين حال ،حقيقت نفس انساني ،چيزي وراي عالم ماده است.
به ديگر سخن ،ميرداماد ،در عين قول به حدوث نفس ،آن را روحاني و مجرد هم ميداند:
چه حقيقت انسان بالحقيقه ،جوهر نفس مجرده است که در اصل فطرت از صقع قدس و وطن
اصلياش عالم سماوي است ،روزي چند در دار غربت و عالم غرور در قفس بدنش داشتهاند تا
ذخيره حيات ابدي اندوزد (همو.)23 :1380 ،

اين عبارت ،هرچند شاهد محکمي است بر رويکرد افالطوني ميرداماد ،اما همچنان با مباني
ابنسينايي او قابل جمع است .ابنسينا هم در قصيده عينيه ،نفس را به کبوتري تشبيه کرده که
از موطن اصلي خود دور شده و در خرابه بدن جا گرفته است (ابنسينا :1405 ،کب-کج).
صرف نظر از تعارض يا دستکم تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه غالب حکيمان مشايي ،توجه
ال با مباني عرفاني آنها پيوند
به اين نکته مهم است که انسانشناسي ميرداماد و ابنسينا ،کام ً
خورده و ناگسستني است .بهويژه در انديشه ميرداماد ،که گويا رويکرد عرفاني براي او بسيار
مهمتر است و رويکرد فلسفي جنبه حاشيهاي دارد .به هر شکل ،او نفس را در حقيقت خود،
مجرد ميداند و مرگ را صرفاً انسالخ اين امر غيرمادي از بدن مادي ميشمرد .يعني نفس را
جوهري ملکوتي لحاظ ميکند که با مرگ و جدايي از آن باقي است به بقاي مبدأ ذاتش و در
عالم غيرمادي به حيات خود ادامه ميدهد تا دوباره به امر اله در موعد مقرر به بدن رجوع کند:
زماني که نفس از دايره عالم محسوس مهاجرت کند ،از خواص نفسانيت منسلخ شده و استحقاق
آن را پيدا ميکند که اسم عقل خالص را بپذيرد .يعني با موت طبيعي و انقضاي اجل موعود نفس
به گذشته و آينده و سابق و الحق تواماً محيط ميگردد (ميرداماد.)75 :1380 ،

تا وقتي نفس به بدن تعلق دارد در تصادم و تزاحم آن شريک است و پا فراتر از آن نميتوان
نهاد .همين که از زندان تن رهايي جست اين موانع برطرف ميشود و همتراز عقول مجرده
ميگردد .در اين حال زنجير زمان و مکان از وي گسسته ميشود و قابليتهاي درک و احساس
و تعقل او به نهايت فعليت ميرسد.
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در موت طبيعي ،نفس از عالم ظلمات جسماني خارج ميشود .زيرا جسم خود حجابي است
در مقابل نفس مجرد و هنگامي که از تاريکي تن رهايي يافت از اين حجاب خالصي مييابد و
پردهها کنار ميرود و نور در مقابلش هويدا ميشود .در نظر وي ،اين دنيا دهکده خرابآباد هيوال
است .دنيا هيوال است .چون ماده و ماديات در آن ادغام است و پارادوکسي از خراب و آباد است؛
زيرا در قياس با عالم باقي مجرد اين دنيا خراب است و براي ساختن دنياي باقي اين دنيا آباد
است (نک :.همان).

او در ادامه ،حال نفس را بعد از مرگ اينگونه بيان ميدارد که هر معقول و عقلي در حيز
دهر است نه در حيز زمان .به همين دليل است که عقل نياز به يادآوري ندارد .در عالم اعلي علم
و جوهر مستحيل وجود ندارد ،بلکه اشيا آشکار و بيناند و هميشه بر حال واحد هستند .پس در
اين حال براي نفس جداگشته از بدن ،احتياجي به ذکر و يادآوري شيء نيست؛ براي آنکه اشيا
دائماً در حال رؤيتاند .هر علمي نيز در عالم اعلي تحت دهر هر موجود است نه در زمان؛ زيرا
اشيايي که در آن عالماند به غيرزمان تکوّن يافتهاند .پس به همين دليل نفس بيواسطه زمان،
ايجاد ميشود و اشيايي را که در آنجا تفکر ميکند ميشناسد .در جايي که زمان نيست ،نيازي
نيست به اينکه نفس يادآوري کند؛ چراکه اشيا دائماً نزد او حاضرند .در عالم اعالي عقلي ،اشياي
فرودست و باالدست جملگي نزد نفس حاضرند .در آنجا انقالب در شيء و تحول و تغيير ،صورت
نميپذيرد .يعني شيء از آنجا خارج نميشود .از حالي به حالي نميگردد .تبديل انواع به اشخاص
و صورت به اجناس اتفاق نميافتد .پس اين حال در عالم اعالي عقلي باعث ميشود همگي در
نزد نفس حاضر باشند و نياز به يادآوري نباشد .پس نفس تکامل مييابد و با مرگ نه از بين
ميرود و نه چيزي از کماالتش کم ميشود؛ همچون خورشيدي که ميدرخشد و آينه تيره فقط
خود را از انعکاس نور محروم ميکند و اين ممانعت چيزي از کمال خورشيد نميکاهد .يا همچون
نجاري که کُندي ارّه او را از نجاربودن نمياندازد:

(همو.)395-394 :1367 ،
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در پاسخ به اشکال افرادي که گفتهاند نفس در عالم اعلي نميتواند عالم به همه اشيا باشد،
زيرا که اشيا با هم نميتوانند در نفس بالفعل حاضر شوند بلکه شيء بعد از شيء است ،ميرداماد
توضيح ميدهد که آنچه نفس را اگر در عالم اعلي باشد ،باز ميدارد از اينکه شيء معلومي را
يکييکي درک کند اين است که نفس بسيط است و شيء داراي علم بسيط ،شيء واحد را
ميشناسد ،خواه بسيط باشد يا مرکب و اين شناخت ناگهاني است .آن را به ديدهشدن صورت به
وسيله چشم مثال ميزند که چشم ،صورت را که داراي اجزا است در قالب شيئي واحد ميبيند.
همهاش را به يکباره رؤيت ميکند .نفس هم اينگونه اشيا را واحد ميشناسد؛ زيرا آنها را بدون
زمان ميشناسد؛ چون فوق زمان است و علت زمان .پس نفس بعد از مرگ در عالم مجردات و
عقول قرار ميگيرد و طبعاً داراي خواص و آثار همان عالم است (نک :.همو.)75 :1380 ،

اين «عقلِ خالص شدن نفس» ،و احاطه علمي پيداکردن بر همه چيز ناشي از تبعيت ميرداماد
از انديشههاي نوافالطوني است .او به پيروي از اثولوجيا ،که البته آن را از ارسطو ميداند (ميرداماد،

 ،)75 :1380مرگ را انتقال از عالم ظلمت تعبير کرده ،براي آن انکشاف نوري توأم با علم تفسير
ميکند (همان)؛ و از قول ارسطو نقل ميکند که« :النفس ليست في البدن ،بل البدن في النفس ،النّها
أوسع منه» (همو ،1385 ،جزء .)334 :1

اين عبارت را ،وقتي با عبارت زير از ابنسينا مقايسه کنيم درخواهيم يافت که ميرداماد تا
حدّي از بوعلي فاصله گرفته است:

»

(ابنسينا:1339 ،

 .)91اين نحوه انسانشناسي بايد راهکار ي هم در چند و چون ارتباط نفس و بدن داشته باشد و
اين راهکار همان است که وي در دو حوزه ،آن را به تصوير ميکشد :تعلّق در مرتبه افعال و تعلّق
در مرتبه ذات:
جوهر قدسي نفس ناطقه به ذرات عالم بدن محيط ،و بر کافّه حواس و مشاعر و قوا و ارواح و
مبادي ادراکات و تحريکات قهرمان است؛ و تعلّق و تدبير و حکومت و سلطنتش را قياس به ملک
بدن دو اعتبار است :نظر به حال بدن و به اين اعتبار از مباحث علم طبيعي و از احوال موضوعات
طبيعيه است و نظر به حال جوهر ذات او و به اين اعتبار از مباحث علم الهي و از احوال جواهر
مفارقه است (ميرداماد.)123 :1380 ،

به نظر ميرداماد ،نفس حقيقتي مجرد است که تعلق تدبيري و تصرفي به بدن دارد .يعني
نفس به عنوان حقيقتي مجرد ،براي اينکه به استکمال علمي و عملي برسد به بدن نياز دارد .به
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عبارت ديگر ،نفس براي اينکه کارهاي ادراکي و تحريکي انجام دهد به بدن احتياج دارد .نفس و
بدن جنبههاي دوگانه وجود انسان هستند که در يکديگر تأثير متقابل دارند ،به نحوي که نفس
مصدر حيات و مدبر و تنظيمکننده افعال بدن است و بدن و آمادگياش شرط وجود و مبدأ وحدت
و استقالل نفس است .نفس براي انجامدادن کارهاي خود بدن را به خدمت ميگيرد و بدان متکي
ميشود.
بنابراين ،به عقيده ميرداماد ،رابطه نفس و بدن رابطه تدبيري است .يعني از سويي بدن ابزار
نفس است و نفس بدون اين ابزار نميتواند به استکمال علمي و عملي نائل شود و از سوي ديگر،
بدن موجب هستي ،تعين و تشخص نفس است .نکته مهم در اينجا اهميتي است که ميرداماد
براي بدن ،حاالت و سالمت آن و تأثيرش در تکامل نفس قائل است .وي معتقد است جميع آنچه
تحت حکم نفس مجرّد است ،از اصول و فروع و ارواح و قوا همگي در نيل انسان به سوي هدف
واالي اطاعت و عبادت حق جل جالله است.
ميرداماد تحت عنوان «آثار تعلق نفس به بدن و انقطاع از آن و حقيقت موت» ميگويد:
نفس را تا تعلّق طبيعي به تدبير بدن ،و عالقه ضروري به عالم زمان و مکان ،و اعتالق احساسي
به اقليم هيوال باقي است ،هرچند قطع تعلّق ارادي کرده ،صاحب ملکه خلع بدن شده و از تخلّق
به خلق اسم مقدّس «محيط» و اسم مکرّم «جامع» نصيبي وافر گرفته باشد ،احساسات و
ادراکاتش بر سبيل تدريج و تعاقب ،و محسوسات و مدرکاتش متصادم و متزاحم خواهد بود
(همان.)83 :

از منظر ميرداماد ،اين تعلق نفس ،تعلقي طبيعي است که ضرورتاً نفس را به عالم زمان و
مکان محدود ميکند؛ چراکه هرچند بر تمامي بدن محيط بوده و جامع ادراکات و احساسات بدن
است به گونهاي که فعلي از افعال و حسي از احساسات و درکي از ادراکات ،ممکن و ميسر نيست،
مگر به درک و حس و تعقل نفس؛ ولي اين ادراک و افعال به علت خاصيت عالم زمان و مکان،
تدريجي و تعاقبي خواهد بود و ادراکات و احساسات به علت تصادم و تزاحم عالم مادي درست و
کامل نخواهد بود.
بنا بر اين تعبير ،علت درک ناقص و احساس نادرست در ديدگاه ميرداماد ويژگي اين دنيا
است .تصادم و تزاحمي که زمان و مکان دارند و تعلقي که نفس در اين عالم با بدن دارد و به
ناچار در اين وضعيت گرفتار است ،اجازه فرار به وي نميدهد .اما با مرگ و جاودانگي نفس از اين
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حصارها خارج ميشود و در جاودانگي خود همه چيز را نزد خود حاضر مييابد« :
» (همان.)76 :

او براي نفس ،دو گونه ارتباط با بدن ترسيم ميکند؛ يکي رابطه نفس با بدن در مرتبه افعال،
و ديگري رابطه نفس با بدن در مرتبه ذات.
ميرداماد در ارتباط ذات نفس انساني با بدن مادي نيز همچون گذشتگان خود قائل به روح
بخاري است .او قائل به سه روح بخاري است؛ يکي در کبد ،يکي در قلب و يکي در دماغ (مغز).
وابستگي نفس ناطقه ،که مجرد است ،به بدن از طريق اين سه روح بخاري است .هرگاه روح
بخاري از بدن منقطع شود ،نفس ناطقه هم نميتواند در بدن تصرف کند .در نتيجه ،از بدن منقطع
ميشود و بدن فاسد و باطل ميگردد.

 .2رويکرد عرفاني
ميرداماد جريان انسانشناسي خود را با رويکرد فلسفي آغاز ميکند و بيدرنگ به سمت و سوي
عرفان ميرود .اين جهتگيري خاص ،ادبيات فلسفياش را هم تحت تأثير قرار داده و بدان رنگ
و بوي عرفاني داده است .معماي مرگ و ناميرايي نفس انسان ،گويا در انديشه او حل نميشود،
مگر آنکه به انسان از پنجره عرفان نگريسته شود .شايد به همين دليل است که حجم مباحث
عرفاني او در اين حوزه ،بيشتر و پررنگتر از مباحث فلسفي او است .رويکرد عرفاني او را در چند
قالب زير ميتوان جاي داد:
الف .انسان در قوس صعود و نزول
ال تصويري دگرگون پيدا ميکنند .دايره هستي از دو قوس
در اين تلقي ،مرگ و جاودانگي ،کام ً
نزول و صعود تشکيل شده است و حرکت انسان و بقيه موجودات ،خطي نيست .او درباره جايگاه
نفس و انسان در قوس صعود و نزول تحت عنوان «مقارنت کمال و شرف در دو سلسله آغاز و
بازگشت» چنين ميگويد:
هرگاه از آن جهت که دو سلسله ،دو سلسله آغاز و بازگشت هستند ،از جهت خودشان مالحظه
گردند ،هر يک از آنها اشرف و افضل از ديگري خواهد بود .اما سلسله آغاز ،به اين اعتبار اشرف و
اعلي است که سلسه بسايط در رساندن فيض فياض حق جل سلطانه است ،به همه آنچه در
سلسله بازگشت است ،و اما سلسله عود بدين جهت اشرف و اکرم است که با نزول از بدن و
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انصراف از ماده و لواحقش ،در توجه و حرکت به اهلل سبحانه است ،پس به اين اعتبار اخير گفته
ميشود عالم صغير اشرف اعضاي انسان کبير است و اينکه انسان غايت ايجاد عالم اکبر است و
اينکه نفوس انبيا در درجه عقل مستفاد بر حسب استکمال نيروي عقلي و شعلهورشدن شعاع نيروي
قدسي ،برتر از طبقات انوار مالئکه روحاني و عقول نوري قرار ميگيرند (همو.)399 :1367 ،

همچنين ،ميرداماد در کتاب جذوات مواقيت (همو ،)11-10 :1380 ،نظام جملي وجود را به حسب
تسلسل و ترتّب طولي ،محصور در دو سلسله بدو از جناب متعالي حق -جلّ سلطانه  -متنازل تا به
هيوال ،و سلسله عود از هيوال متصاعد تا به جناب متعالي وجوبي ربوبي ميداند .هر يک از سلسلتين
مشتمل است بر دو سلسله :طولي و عرضي .در سلسله طولي سلسله بدو ،هر متقدم اشرف از متأخر
است و در سلسله طولي سلسله عود ،بر عکس آن ،هر متأخر اشرف است .تفاوت شدت و ضعف
درجات شرف و خسّت و کمال و نقص علياالطالق ،بر حسب اختالف درجه قرب و بعد از جناب
حق است .مراتب طول سلسله بدو بسايط عينيهاند که نه جنس و فصل دارند و نه قابليت کون و
فساد .همچنين ،مرهون امکان استعدادي و حرکت ماده در کيفيات استعداديه نيستند؛ بلکه مجعول
جاعل حقاند .سلسله طولي نظام بدو يا تجلي (وجود) داراي پنج مرتبه اساسي است:
 .1مرتبه عقول محض ،انوار قاهره که نخستين مرتبه آن عقل کل ،يا به عبارت ديگر نخستين
پرتو ساطع از نوراالنوار است.
 .2مرتبه نفوس فلکيه ،انوار مدبّره ،که نخستين مرتبه آن مدبر فلک اول است ،نفس کل
ناميده ميشود.
 .3مرتبه نفوس منطبعه و صور نوعيه افالک ،سيارات ،طبايع اربعه ،بسايط کليات و اسطقسات عناصر.
 .4مرتبه صورت جسميه ،که همان صورت ارسطويي است و جوهر ممتد و نوعي واحد است.
 .5مرتبه هيوليات ،از هيوالي فلکاالفالک تا هيوالي عالم کون و فساد.
و ترتيب طولي سلسله عود به ذات الهي نيز شامل پنج مرتبه است:
 .1مرتبه جسم مطلق و اجسام (نوعيه بسيط) که شامل فلکيات و بسايط کليات است.
 .2مرتبه اجسام مرکبه که از ترکيب بسايط کليه حاصل آيند و صورتهاي نوعيه خود را
دارند ،مانند معدنيات.
 .3مرتبه جسم نباتي که داراي نفس نباتي است.
 .4مرتبه جسم حيواني که داراي نفس حيواني است.
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 .5مرتبه نوع انسان که داراي نفس ناطقهاي است که از همان جوهر و عقول سلسله بدو
است ،و وراي اين نفوس جز ذات حق چيز ديگري نيست.
نمودار اين دو قوس صعود و نزول را اينگونه ميتوان ترسيم کرد:
 .1مرتبه عقول محض ،انوار قاهره که
نخستين مرتبه آن عقل کل ،يا به عبارت
ديگر نخستين پرتو ساطع از نوراالنوار
است.
 .2مرتبه نفوس فلکيه ،انوار مدبّره ،که
نخستين مرتبه آن مدبر فلک اول است،
نفس کل ناميده ميشود.

 .3مرتبه نفوس منطبعه و صور
نوعيه افالک ،سيارات ،طبايع
اربعه ،بسايط کليات و اسطقسات
عناصر.

 .4مرتبه صورت جسميه،
که همان صورت
ارسطويي است و جوهر
ممتد و نوعي واحد است.

 .5مرتبه هيوليات ،از هيوالي فلک
االفالک تا هيوالي عالم کون و فساد.

 .1مرتبه جسم مطلق و اجسام (نوعيه بسيط)
که شامل فلکيات و بسايط کليات است.

 .2مرتبه اجسام مرکبه که از ترکيب بسايط
کليه حاصل آيند و صورتهاي نوعيه خود
را دارند ،مانند معدنيات.
 .4مرتبه جسم حيواني که
داراي نفس حيواني
هستند.

 .3مرتبه جسم نباتي که داراي
نفس نباتي است.

 .5مرتبه نوع انسان که داراي نفس ناطقهاي است که از همان جوهر و عقول سلسله
(طوليه) بدو است ،و وراي اين نفوس جز ذات حق چيز ديگري نيست.
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هر يک از اين مراتب ،چه در سلسله بدو و چه در سلسله عود ،اعراض متعدد خود را دارند
که امتدادهاي عرضي هر مرتبه را تشکيل ميدهند.
جوهر ذات انسان (نفس) از هر دو عالم چنان به هم تنيده شده است که او عالم صغير و
جهان عالم کبير است؛ به نحوي که انسان هسته مياني سلسله بدو و عود قرار ميگيرد .عقل
آدمي بسان خورشيد ،نفس او چون ماه و جسم او مانند خاک است؛ و همانطور که افالک را
خسوف و کسوف دست ميدهد ،انسان هم ميتواند کسوف و خسوف عقلي داشته باشد .به اين
معنا که زمين جسم او ميتواند مانع پرتو خورشيد عقل او در تابش به ماه او باشد .مراد از دو
سلسله بدو و عود ،پديدآمدن انسان است که هر دو سلسله را در خود دارد و از اينرو ميتواند تا
به (اوج) افالک عروج کند .همانطوري که ميتواند به سافلترين اعماق وجود نيز تنزل کند ،اين
تنزل را مرگ انسان و آن عروج را جاودانگي انسان بايد ناميد.
ب .نفس جوهري ملکوتي
ميرداماد در ديدگاه فلسفي خود به نفس ،قائل به حدوث نفس با بدن است ،اما در جايي ديگر
درباره نفس اظهار ميکند که نفس جوهري ملکوتي است که از صقع ربوبي گرفته شده است.
ميرداماد بخشي را به اين موضوع اختصاص ميدهد و در کتاب قبسات (شيرازي ،)394 :1363 ،تحت
عنوان

نفس را از جواهر ملکوتيه ميداند .بهعالوه ،معتقد است نفس

ناطقه جوهر است ،آن را از عالم «ملکوت» ميخواند و نفس ناطقه را نفس «قدسي» معرفي
ميکند .در اين تفسير جسم تن ،نفس را از بازتاب نور ذات اقدس اله باز ميدارد.
ذات نفس براي تبديل به عالم عقلي و جوهر قدسي بايد از دو نشئه به ذات پروردگارش
رجوع کند و با تکميل اين دو نيرو در دو نشئه به جوهر ذاتش بازگردد .مراد از دو نيرو ،استفاده
از عقل عملي و نظري است و دو نشئه ،بازگشت در وهله اول به عالم عقول و در مرحله بعد به
ذات اقدس اله است .پس بقاي تن به بقاي نفس نيست؛ چراکه آن ذاتش ملکوتي است و مبدأ
ذاتش ممتنعالعدم است و نفس پيوسته به بقاي فاعل ذاتش باقي خواهد ماند .با اين توصيف،
ديگر نميتوان ديدگاه حدوث نفس را از ميرداماد بهراحتي پذيرفت؛ چراکه هرچه در صقع ربوبي
حاضر باشد قديم است .تفاوت نگاه ميرداماد در رويکرد فلسفي با عرفانياش تحول فکري او را
نشان ميدهد.

مرگ و جاودانگي در انديشه میرداماد
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ج .عالم صغير و عالم کبير
ميرداماد در کتاب جذوات و مواقيت ،عالم کبير را موجود ذيشعوري ميداند که سَر آن افالک
برين ،قلب آن خورشيد و ساير اندامهاي آن متناظر با اندامهاي انسان است .به رسم تمثيل
ميتوان عالم کبير را به انساني مانند کرد که سر او به طرف قطب شمال ،سمت راستش به سوي
غرب ،صورتش به جانب افالک ،پاهايش به طرف جنوب و قسمت چپ او به سمت شرق کشيده
شده است (ميرداماد.)22 :1380 ،

در عرفان ميرداماد ،انسان عالم صغير است و در سير مراتب تجلي ذات ،در مرحله آخر که
تجلي حضرت جامع است قرار دارد .انسان کبير نماينده نظام جمَلي عالم معرفي شده است که
اين انسان کبير ،تفسير تفصيلي انسان صغير است؛ از اينرو نه به دام مرگ ميافتد و نه غبار
نابودي بر چهره او مينشيند .او تا جهان باقي است ،باقي است و شهد جاودانگي را در مسير رفت
و برگشت وجود ،از سرچشمه هستي ميچشد.
اين جهانانگاري انسان ،از اصول اساسي انسانشناسي ميرداماد در رويکرد عرفاني به شمار
ميآيد.
د .مرگ ارادي
با توصيفي که ميرداماد از اصل جايگاه نفس بيان ميکند و بيان غايت آن ،مرگ را به دو گونه
معرفي ميکند؛ طبيعي و ارادي .مرگ ارادي مرگي است نزد خود انسان که با طي مراتب ،نفس
بدان نائل ميشود .ميرداماد در همان کتاب جذوات و مواقيت ميگويد مرگ را از آن جهت
».

ميتوان شناخت که کيفيت مخالف جوهر نفس است« :

«بدان که عالم جسماني ضد عالم روحاني است؛ چنانکه دنيا ضد آخرت است» .افالطون در
طب روحاني گفته است« :

آزمودم مرگ من در زندگي است

».

چون رهم زين زندگي پايندگي است
(افالطون.)81-80 :1364 ،

به باور اهل عرفان ،مهار نفس سرکش و کشتن غرايز آن ،بزرگترين مجاهدتي است که
سالک بايد به عمل آورد که اگر اين مجاهده با اصول و شرايط الزم انجام پذيرد ،سبب دگرگوني
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در هويت انسان ميشود و او وجودي معنوي و روحاني مييابد و هر که از لذّات و شهوات و
آرزوهاي نفساني اجتناب کرد ،البته نفس خود را کشته است .در اين طريق موت نيز ،عارف به
تجريد خويش از «صفات نفساني» ميپردازد.
مرگ عارف زماني اتفّاق ميافتد که از تنگناي رحم دنيا و پوسته جسد رهايي يابد و وسعت
عالم قدس و فضاي هواي ملکوت را ببيند؛ يکباره به عقول قدسي ملحق و به انوار ملکوتيه متصل
شود ،و به سبب انقالب در نحوه ادراکش در عالم عقول ،از عالم ماده و هيوال ،و عالم دهر توأم ًا
مطلع شود .همين جا است که ميرداماد در افق عرفاني خود ،نفس را «مافوق تجرد» توصيف کرده
و رفيعترين مرتبه در مراتب قرب به حقتعالي خوانده است.
نفس در اين مرتبه ،مقام معلومي ندارد؛ زيرا از ماهيت و هويت خود و نيز از انانيت متعين
و مفروضش رهايي مييابد و به وجودي صرف تبديل ميشود که در ذات حق اضمحالل مييابد
و به فوق مقام خالفت راه مييابد؛ تا بدانجا که حتي نتوان اشاره عقلي به آن کرد .به بيان
ديگر ،مقامات نفس از مقام طبيعت که بدن و مرتبه نازل نفس است آغاز ميشود و سپس به
مقام تجرد برزخي و تجرد عقلي راه مييابد .اما بعد از آن ،نفس را مقام فوق تجرد و فوق کمال
است .بنابراين ،فوق تجرد ،تجرد نفس است از ماهيت؛ عالوه بر تجرد آن از ماده و لواحقش.
نفس تا بدانجا که مجرد از ماده است ،در حکم و معنا با ساير مجردات (عقول) شريک است؛
اما آنجا که به سبب برخورداري از ظرفيت بيمانند و گسترش سِعي ،تجردش را حد وقوف
نيست ،سخن در فوق تجرد است؛ زيرا احدي از عقول را در آن راه نيست .البته ماهيت ،حکايت
از ضيق و حد چيزي است و نفس در اين مرتبه ،به سبب اشتداد وجودي ،به حدود ماهيت
گرفتار نيست .پس همچون بارئ خود ،قابل تعريف به حد يا رسم نخواهد بود؛ زيرا نفس در
اين مقام ،جنس و فصلبردار نيست .بنابراين ،نفس در اين مرتبه گوهري بسيط ،ظل وجود،
وجود بحت و صرف و نيز فوق مقوله است که نه جوهر است و نه عرض و جنس و فصل.
اين تبيين از انسان ،صرف نظر از تلقيهاي عرفانياش ،واجد دو نکته اساسي است :يکي
رويکرد اصالت وجودي ميرداماد در جايگاه وجودشناختي انسان ،و ديگري نفي مفارقت انسان از
خداوند .اهميت نکته نخست تعارض اين ديدگاه با مبناي اصالت ماهيت ميرداماد است و اهميت
نکته دوم در نزديکي او به «نظريه وحدت وجود».

مرگ و جاودانگي در انديشه میرداماد
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ميرداماد در ديگر نوشتههايش به «تأصّل ماهيت» تن داده و آن را رأي مقبول شمرده
است (براي نمونه نک :.ميرداماد ،1385 ،ايماضات110 :؛ تقديسات132 :؛ تقويم االيمان .)504 :و اينجا
چشمانداز خود را به سوي اصالت وجود تغيير داده است؛ و در تکميل آن ،وحدت وجود را هم
پيش کشيده و تأثير مستقيم خود در صدرالدين شيرازي را نمايان کرده است .صدرا در مفتاح
يازدهم و سيزدهم از کتاب مفاتيح الغيب ،همين رويکرد عرفاني را بيان کرده و تلويحاً مقام
حقيق ي انسان را در شأن خداوند دانسته و آن را ماسوي اهلل تصور نکرده است

(شيرازي:1363 ،

 439 ،387-375به بعد).

 .3رويکرد نقلي
مکمل رويکرد فلسفي و عرفاني ميرداماد به انسان و جاودانگياش آيات قرآن و روايات معصومان
است .ميرداماد ،بي هيچ کنايهاي خود را کامالً وامدار متون ديني ميداند و از اين متون ،هم در
پايهريزي ديدگاههاي خودش استفاده ميکند و هم آنها را به عنوان متمم و مکمل نظراتش
ميآورد .تشخيص اينکه کدام دسته از آيات و روايات ،پايه هستند و کدام شاهد ،کاري دشوار و
بلکه نزديک به محال است .از اينرو بيآنکه بخواهيم تفکيکي در اين دو نوع بهرهمندي داشته
باشيم ،نمونههايي از اين رويکرد نقلي را پيش رو قرار ميدهيم:
الف .حدوث و جاودانگي نفس
به نظر ميرداماد ،نفس جوهري است ملکوتي .او اين سخن را با اشاره به اين آيه از قرآن کريم
تکميل ميکند« :

» (ميرداماد .)538 :1385 ،او اشاره نميکند

که آيا مراد از روح در آيه همان نفس فالسفه است يا چيزي ديگر.
همچنين ،او آيه

را در اشاره به جوهر نفس ناطقه

ميداند و آن را کنايهاي از نفس ناطقه و تجرد و نورانيت جوهر ذات آن ميشمرد .آيه «إِنَّها بَقَرَة

ال ذَلُول تُثِيرُ الْأَرْضَ وَ ال تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَة ال شِيةَ فيها» را نيز چنين تفسير ميکند که اين ذات در
اصل از جسم و جسمانيت بري است (همو.)80 :1380 ،
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ب .طريقت براي رسيدن به انسان کامل
عارف پس از مشاهده خالق متکبر ميشود و بر جميع ماسوياهلل با ديده تحقير مينگرد ،چنانکه
حضرت علي (ع) در نهجالبالغه ميفرمايد« :

» (همان.)85-84 :

ميرداماد آنچه را در آيه
آمده است کفرورزيدن به طاغوت ميداند و آن را از متعلقات عالم امکاني بقضّه و قضيضه ،و
صغيره و کبيره که جمله ماسوي اهلل است ،محسوب ميکند (همان).
به سبب اشراق نور قدسي و انعکاس انوار عقلي بر جوهر ذات نفس مجرد ،تمامي اعضا و
جوارح بدنش از اعصاب و عضالت ،ارواح و مشاعر و کليه اجزاي جسماني به سمت جناب حق
متوجه ميشود .حرکاتي که شخص در مناسک عبادات با بدن خود انجام ميدهد باعث صقالت
نفس و اشراق مجدد ميشود و آن شروق و اشراق باز موجب نشاط طاعت و آن طاعت باز وسيلهاي
براي استعداد اشراق ميگردد و بر اين مسير همواره در حرکت است .ميرداماد تمامي طاعات و
عباداتي را که در شريعت آمده است به جهت افزايش و شدتيافتن استعداد نفس براي درک علوم
حقيقيه ،معارف ربوبيه ،اشراقات قدسيه ،بارقههاي الهيه و سير منازل راه سير و سلوک و فناي
في اهلل ميداند و اينها را از لوازم جاودانگي انسان ميشمرد .او ميگويد:
قوه قدسيه نفس انسان متألّه ،مانند کبريت است که در کنار نور واهبالصور که به مثابه آتش
است شعله ميگيرد .هرگاه از عالم تاريک جسماني خود را رهانيد و به عالم نور وارد گشت قوه
قدسيه حدس از نور عقل فعال شعله ميگيرد و مورد مثال آيه شريفه« :
» فايز ميگردد (همو.)394 :1367 ،

ج .انسان در هستي
اولين مرحله بعد از آستانه کبرياي جناب مقدس اعلي در سير نزول ،به گفته ميرداماد «نور وجهه
الکريم» است« :اول انوار عالم ابداع و عتبهبوس آستان کمال مطلق و اسبق اشعه ،نور وجهه
الکريم ،است» (همو .)14-13 :1380 ،او با ارجاعي به حديثي از پيامبر (ص) بر
و در حديثي ديگر که فرموده:
اطالق ميکند .بنا بر اصل

 ،عقل اول را بر حضرت رسول (ص)
 ،اين مرحله را همچنان
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 ،بر جميع صور مشتمل ميداند:

.
فوق تجردي بودن نفس را ميرداماد با اشاره به اين آيه مدعي ميشود که« :يوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْس
ما عَمِلَتْ مِنْ خَير ُمحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوء تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بينها وَ بَينَهُ أَمَداً بَعِيداً ،وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَير

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ،إِلي رَبِّکَ يوْمَئِذ الْمُسْتَقَرُّ ينَبَّؤُا الْإِنْسانُ يوْمَئِذ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَ» (همان .)80 :همچنين ،با اشاره
به همين آيه حرکت نفس در دو نشئه و ادراک فوق عقلي را متذکر ميشود.
براي بيان چگونگي ادراک نفس ،ميرداماد در کتاب صراط مستقيم (همو )337 :1381 ،با بيان
حديثي قدسي از حضرت احديت به حضرت رسول اکرم (ص) که فرمودهاند« :أعدي عدوک نفسک

الّتي بين جنبيک» ،تنها راه نائلآمدن به ادراک معقوالت را رهانيدن نفس از بند هيوالي تاريک
ميداند که در آن پيچيده شده است.
د .مقام عقل و نفس در شناخت
ميرداماد در بيان مقام عقل و نفس به حديثي از پيامبر (ص) در کتاب صراط مستقيم اشاره
ميکند که فرمودهاند« :لو صوّر العقل ألظلمت عنده الشمس ،و لو صوّر الجهل ألضاءت عنده الظّلمة».
براي معرفي عقل نيز با ارجاع به حديث حضرت علي (ع) که ميفرمايند« :إذا تقرّب النّاس إلي
خالقهم بأنواع البرّ تقرّب إليه بأنواع العقل تسبقهم» تقرّب الهي را از مسير عقل ميداند (همان.)334 :

بهترين و قويترين راه براي سفر عقالني و بازگشت به مبدأ «نور علم» است .هر کس بخواهد
نفس مجردهاش را بشناسد بايد در مقابل نفس خود آيينهاي از حکمت قرار دهد .براي دريافت
حکمت ابتدا بايد از طريق کسب انواع نيکيها به سوي خدا نزديک شد و سپس با ادراک معقوالت
که همان کسب علم است بر همه ميتوان پيشي گرفت .در اين مرحله بود که حضرت علي (ع)
فرمودند« :اگر پرده

کنار رود بر يقين من افزوده نميشود» (همان).

در آنچه از شواهد قرآنيروايي نقل شد ميبينيم که ميرداماد نظمي منطقي و معقول به اين
جمالت نداده است و در نوشتههاي مختلف خود بدون آنکه اشارهاي به رويکرد نقلي کند و آن را
رويکردي تعريفشده بشمارد ،نصوصي را که به بحث نزديکترند انتخاب کرده و آنها را ذکر کرده
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است .در اين مواجهه بهسختي ميتوان تعيين کرد که کدام دسته از آيات ،حکم شاهد را دارند و
کدامها حکم مبنا را .آنچه مسلّم است همساني و هماهنگي رويکرد نقلي با رويکرد قرآني او است.

نتيجه
هندسه معرفتي ميرداماد را در مسئله مرگ و جاودانگي در سه ضلع فلسفي ،عرفاني و ديني
ميتوان ترسيم کرد .اين سه ضلع هرچند در نوشتههاي خود ميرداماد از هم جدا نشده است ،اما
او ،بسته به رويکرد کلي کتابي که مينوشته ،نمايي از يکي از اين رويکردها را در اختيار ما گذاشته
است .بدون آنکه بخواهيم ميرداماد را در گذر زمان قرار دهيم و در هر دورهاي براي او رويکردي
وضع کنيم بايد اعتراف کنيم که نوشتههايش در باب مرگ و جاودانگي با هم متفاوت است .او
حتي در يک کتاب هم ،به نحو تشکيکي از يک رويکرد به رويکرد ديگر ميرود و از انتهاي فلسفه
روزنهاي براي ورود به عرفان و قرآن ميگشايد.
در رويکرد فلسفي ،ميرداماد ،ابنسينا را الگوي خودش قرار ميدهد و از نوشتههايش بهره
ميگيرد .اين الگو بيش از همه در آثار فلسفي ميرداماد ،مثل قبسات و نيز در قسمتهايي از
کتاب جذوات و مواقيت به چشم ميخورد .وي همچون ابنسينا ،مرگ را مفارقت نفس از بدن
ميداند و جاودانگي را به بُعد روحاني نفس ارجاع ميدهد .انسان در اين تفسير ،هويتي دواليه
دارد؛ اليهاي که هويت جسماني او را تأمين ميکند و بدن نام دارد ،و اليهاي که هويت روحاني
او را تأمين ميکند و نفس ناميده ميشود .اين هويت روحاني با هويت جسماني پديدار ميشود
و تا پيش از مرگ با او همراه است .اما با مرگ ،آن را رها کرده ،جاودانگي را سهم خود ميکند.
اين همراهي و تعلق هم در دو ساحت شکل ميگيرد؛ يکي تعلق در مقام ذات و يکي تعلق در
مقام افعال؛ اما هر دو با مرگ به پايان ميرسد و ساکن اقليم وجود ،فقط جوهري است مجرد و
روحاني که نفس نام دارد.
در رويکرد عرفاني ،مرگ و جاودانگي معنايي متفاوت پيدا ميکند .ميرداماد با توسل به نوعي
جهانشناسي عرفاني خاص و پايه قراردادن آن ميکوشد از قوس صعود و نزول به تفسير انسان
و جهان بپردازد .اين شيوه بيش از همه در کتاب جذوات و مواقيت به چشم ميخورد .در اين
تفسير ،جهان نمودي گسترده از انسان است و انسان گويي عصاره آفرينش است .در اين گردونه،
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دو مسير نزولي و صعودي ،دايره آفرينش و تفسير عرفاني آن را تکميل ميکنند .مسير نزولي ،از
عالم عقول آغاز ميشود و به هيوالي عالم ماده ميرسد و در ادامه به نقطه نهايي بازگشت ميکند.
اين نقطه نهايي همان انسان است .پس گويي انسان مقصود و غايت هستي است .اين دو سلسله
را ميرداماد سلسله «بدو» و «عود» ناميده و آدمي را همچون گل سرسبد هستي خوانده است.
بيشک انسان مادي مقصود نهايي نيست بلکه حقيقت انسان ،که همان مرتبه ناميرايي و مجرد
او است ،مطلوب آفرينش است.
در اين تفسير ،مرگ صرفاً حرکت از نشئهاي به نشئه ديگر است و انسان هويتي دايرهاي دارد
نه خطي .پس چون مرگ عبور از ظاهر به باطن است ،ما ميتوانيم مرگ ارادي هم داشته باشيم
و اين مرگ ارادي در واقع انتقال از ظلمت به نور است .يعني مردن از يک مرتبه و زندگي در
مرتبهاي ديگر و اين همان چيزي است که عرفا بر آن تأکيد داشتهاند .همين نکته را گويي
ميرداماد استرآبادي دستاويز قرار ميدهد تا شواهد ديني درباره آن ذکر کند .رويکرد ديني
ميرداماد مجموعه استنادهايي است که او ،عمدت ًا در نوشتههاي کوچکتر خود ،از آيات و روايات
ميآورد تا مدعايش را تکميل کند و زينت ببخشد .اين سه رويکرد ،چشمانداز ميرداماد را درباره
مرگ و جاودانگي پيش روي ما قرار ميدهد.
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