
 ميتافيزيقا الموت

 حممد اخلامنئيالسّيد 

 ، املّّل صدرا.اهلل، القوة والفعل، املعاد، البعثحممد اخلامنئي، النفس، ميتافيزيقا املوت،  الكلمات المفتاحّية:

 ـ الحدوث الجسماني للنفس1

تعترب وجود النفس اشتهرت بني الفّلسفة نظريتان رئيستان حول النفس اإلنسانية: إحدامها النظرية األفّلطونية اليت 
 ًما على خلق اجلسم )تيماوس(.قدميًا وروحانًيا ومتقدّ 

سينا على أفضل حنو، وتفيد احلدوث غري اجلسماين للنفس مبوازاة احلدوث  وهناك نظرية املّشائني اليت قررها ابن
نفس اإلنسان  ه بالرغم من أنّ واخللقة اجلسمانية للبدن. وقد أبدع املّّل صدرا نظريًة جديدًة يف هذا املضمار، فأثبت أنّ 

تتجه يف النهاية وبفضل مسريهتا التكاملية حنو احلالة الّلمادية، إال أهنا جسمانية الطابع يف بواكري اخللقة وتنبثق من 
 اجلسم والبدن.

نفس اإلنسان تقع بادئ ذي بدء يف مرتبة مجادية، وبعد ذلك عند اخلروج من املرحلة  يعتقد املّّل صدرا أنّ 
مادية تنتقل إىل احلالة اجلنينية وتتموضع يف املرحلة النباتية )النفس النباتية( مث تدخل يف املرحلة احليوانية )النفس اجل

وتلو هذه املرحلة أيًضا «. نفًسا ناطقةً »احليوانية( لتصل يف طور بلوغها احلقيقي مرحلة النفس اإلنسانية فتغدو 
الرفيع )وتسمى  يتها الروحية والعقلية أن ترتقي إىل مستويات البلوغ اإلنساينتستطيع النفس عرب سعيها وتدريباهتا وترب

 عندئذ النفس القدسية أو العقل بالفعل( وهي مرحلة قلما يتاح ألحد بلوغها.

ل بالنسبة للمرحلة اليت من القوة إىل الفعل. كل مرحلة آتية متثّ  هذه املراحل هي يف الواقع مسرية وخروج كل
 بالقوة تبلغه النفس عرب اجتيازها الدرجات االشتدادية وانتقاهلا من الضعف إىل القوة واالقتدار، بيد أنّ  تسبقها أمًرا

م إىل الذي يتقدّ « خط التكامل»و« احلياة اإلنسانية»جمموعة هذه النقاط واحملطات متثل خطًا واحًدا نطلق عليه اسم 
 س  قاعدة الوجود املشكك واحلركة اجلوهرية.حباألمام 

ا مرحلة من هذه املراحل ال يعين إطّلقًا االبتعاد عن املرحلة السابقة، إنّ  ن نعرف أن الولوج إىل أيّ أمن املهم 



على أساس  كل وجود قوي يشمل  تتسع املرحلة األرقى وتشمل املراحل األضعف اليت سبقتها، فالقاعدة هي أنّ 
 كافة املرات  الوجودية األضعف اليت سبقته.  ،تشكيك الوجود

كاملّشائني اعتربوا النفس جوهرًا متوقًفا له حالة واحدة من مطلع احلياة إىل خامتتها وال متر   يلوم املّّل صدرا فّلسفةً 
 لبدن.بأية حركة جوهرية، وهو بطبيعة احلال خيتلف أيًضا مع فّلسفة نظري ديكارت فصلوا فصًّل مطلًقا بني النفس وا

يعتقد املّّل صدرا كباقي الفّلسفة املسلمني بتجرد النفس )ال ماديتها( ولكن ال بالنحو الذي أثارته املدارس 
حركتها »والتيارات اليت سبقته. جترد النفس برأيه عملية تدرجيية نامجة عن مسريهتا الصعودية التكاملية، أو عن 

رية يف اجلسم تفضي إىل شيخوخته وفنائه، بيد أهنا يف النفس حركة س  مصطلحاته اخلاصة. احلركة اجلوهحب« اجلوهرية
ة تنفصل عن البدن وتستغين عنه، حنو العقّلنية تعزز النفس وتضاعف من نشاطها يوًما بعد يوم. النفس املتكامل

 وتواصل حياهتا يف مناخ أفضل من املناخ املادي.« العقل اجملرد»تتحول بعد ذلك إىل و 

في عند املّّل صدرا يقوم على أصوله الفلسفية األخرى اليت تُعد أدلًة وبراهني تثبت نظريته هذه علم النفس الفلس
 على النحو التايل:

. للجوهر املادي حركته التكاملية بشكل طبيعي، والطبيعة خّلفًا لرأي املشائني ليست متوقفة، إنا هلا ديناميتها 1
 املتمثلة باحلركة اجلوهرية.

 موجود يبث يف ذلك املوجود مواه  ينبغي أن تظهر وتتفتح حبركته اجلوهرية. مع أنّ  ي خللقة أيّ . اهلدف الغائ2
البدن والنفس موجودان كّلمها يف املادة اجلسمية لذلك املوجود، غري أن تفاوت األهداف الغائية واألغراض النهائية 

طبيعية، فنحن نرى أن النبات واحليوان   بينهما يبث يف كل منهما مواه  خمتلفة عن مواه  اآلخر، وهذه حالة
 كّلمها ينشأ من املادة، لكن أحدمها يكتس  نفًسا حيوانية والثاين تبقى نفسه نباتية.

وبالرغم من االختّلف التدرجيي الذي ينبثق بني النفس والبدن، « ذاته»و« أناه». نفس اإلنسان ليست سوى 3
جزئة، فالرتكي  اجلامع بني النفس والبدن إن هو إال احتاد، وليس إضافًة ال تقبل الت« أناه»اإلنسان أو « ذات»إال أن 

 وتركيًبا خارجًيا.

البدن يتكون من املادة وأجزاء عديدة، إال أن النفس واألنا اإلنسانية بسيطة غري قابلة للتجزئة  . مع أنّ 4



تعزى كافة اآلثار الداخلية واخلارجية « بسيط احلقيقة كل االشياء»والتقسيم، وبناًء على قاعدة فلسفية أخرى تقول 
 «.النفس يف وحدهتا كل القوى»لإلنسان وأفعاله وانفعاالته إىل ذات اإلنسان ونفسه، فهي تنبع من وحدته 

. بالرغم من أن النفس جمردة ومستقلة، بيد أهنا حتتاج عملًيا إىل احلواس اخلمس والدماغ واألعصاب لتكوين 5
األعضاء البدنية ملمارسة األنشطة اجلسمية املختلفة. كل هذه هي أدوات النفس ورسائل  إدراكاهتا، كما حتتاج إىل

انفعاالهتا وأفعاهلا. يعترب املّّل صدرا النفس مديرًة وحارسًة للبدن وليس العكس، ويقول إن الرياح تتحرك بالسفينة 
 وليس السفينة بالرياح.

جتها إىل البدن، واملوت الطبيعي )دون املوت باحلوادث . كلما تكاملت النفس حبركتها اجلوهرية قّلت حا6
املفاجئة( نتيجة طبيعية النفصال النفس االختياري عن البدن، وجتردها الفعلي. وهذه النظرية الصدرائية يف املوت 

 تناقض طبًعا نظريات الط  القدمي )جالينوس وبقراط( والط  احلديث أيًضا.

 نة إلثبات جترد النفس، منها:قدم الفّلسفة املسلمون براهني معي

مضافًا إىل إدراك اجلزئيات واإلحساس هبا، يستطيع اإلنسان إدراك األمور واملفاهيم الكلية واالنتزاعية وحتليلها 
ا غري مادية )ألن خصائ  املادة واملادية مسلوبة منها وصياغة أحكام هلا. تتصف مجيع األمور االنتزاعية والكلية بأهنّ 

شيء غري مادي أعلى رتبًة من املادة، وال ميكنه أن حيتاج إىل املادة، وال بد له من ظرف وجمال مستقل مسبًقا( وكل 
 ا.وغري مادي حيمله وإال كان مادي  

« الذهن»اجملال املستقل الذي تتموضع فيه الكليات )إدراكات اإلنسان الكلية واالنتزاعية( يسميه الفّلسفة 
 (.Cortexغري األدوات اجلسمانية وطبقات الدماغ )وجي  التنبه إىل أنه شيء آخر 

التنكر لتجرد النفس أو الذهن، ضرب من التبسيط البحثي والكسل الفلسفي، فالتدقيق والتبصر باألدلة املنطقية 
 قد يؤول بنا إىل جترد النفس والذهن، رغم أن البعض ليست هلم طاقة مبثل هذا التدقيق على ما يبدو.

 براهني أخرى ذكرت يف كت  املّّل صدرا وسواه.أقام الفّلسفة 

جتارب نظري احلاسة السادسة، والتخاطر، وإدراكات ما بعد املوت بالنسبة للعائدين إىل احلياة، والرؤيا الصادقة 



أن س  البنية اجلسمية املادية، ميكن حبوما إىل ذلك من الظواهر )املتاسايكو( املدهشة وغري العادية اليت ال تفسري هلا 
 متثل إشارات ودالئل على جترد النفس اإلنسانية.

 ـ المعاد والبعث2

باإلمكان اعتبار املعاد من املسائل الفلسفية وامليتافيزيقية املغمورة. وكانت تُعد قبل املّّل صدرا من مسائل علم الكّلم، 
موضوعات الفلسفة ومسائلها. رغم أن املعاد أحد فروع مسألة النفس وفنائها أو خلودها بعد املوت، وينضوي ضمن 

أبعد معاجلات هذه املسألة عن الفلسفة هي إنكار املعاد والعامل أو العوامل األخرى، وهذا ما أشارت إليه األديان 
 واحلكماء اإلشراقيون.

ا جنح املّّل صدرا يف إثارة هذه املسألة بصياغة فلسفية وجعلها تبًعا للمباحث املتعلقة بالنفس اإلنسانية وقواه
وإدراكاهتا. طبًقا للمعتقدات اإلسّلمية والقرآنية، مثة لعامل املادة هناية يتغري فيها شكل املادة أو تضمحل بصفة هنائية. 
ولكن يف إطار حادثة استعادية )ميكن تسميتها االنفجار الكبري أو البينغ بونغ الثاين( تعود األشياء واإلنسان للظهور 

 بصورة خاصة.

أو البعث اجلماعي للبشر يف اليوم اآلخر ال خيت  باإلنسان « احلشر»يف نظرية جديدة له أن سجل املّّل صدرا 
بل يتسع ليشمل كافة املوجودات. تفسري املعاد هبذه النظرية أكثر انسجاًما مع نظريات تبدل املاهية الفيزياوية للعامل 

 يف هناية العامل.

أي نشور وحضور مجيع البشر « احلشر»يستتبع مشهد  أو يوم اضطراب نظام الطبيعة وشكلها،« القيامة»
واألشياء. يرى املّّل صدرا أن الزمان يتسب  يف تفريق الناس، وحينما يرتفع الزمان واملكان ومها عامّل تشتيت البشر 
إال يف فستجتمع كل املوجودات يف مكان واحد. عامل اآلخرة يف فلسفة املّّل صدرا عاملٌ آخر ال خيتلف عن عاملنا هذا 

املادة والكتلة واجلسم والزمان )اخلاصة باملادة( أما أشكال األشياء وصورها الظاهرية فلن ختتلف. وقد أُطلق على هذا 
 العامل اسم العامل املثايل وهو أشبه ما يكون خبصائ  الطاقة احملضة.

يته الكونية ـ على غرار الصوفية ـ والعوامل أحد العوامل الثّلثة اليت يعتقد هبا املّّل صدرا يف إطار رؤ « العامل املثايل»
 الثّلثة هي: عامل املادة، وعامل املثال )أو اخليال(، وعامل العقل أو املعقوالت.



ف على أساس ما متتاز به من قوة وضعف وكمال ا تصنّ ليست هذه العوامل مناطق منفصلة عن بعضها، إنّ 
 أي اهلل.« الوجود احملض»عن مصدر  ونق ، وبتعبري املّّل صدرا: حبس  قرهبا أو بعدها

العامل العقلي يف هذه النظرية أكمل من العوامل األخرى، ويتسم بإحاطة تامة بالعوامل األدىن منه مرتبًة. وليست 
هذه اإلحاطة مبعىن اإلحاطة اهلندسية، إنا هي ذات مفهوم فلسفي، أي إنه )العامل العقلي( يتوافر على كافة اجلوان  

د موجوداته بالزمان واملكان واجلسمانية إلجيابية اليت تشتمل عليها العوامل األدىن. العامل املادي ناق  تتقيّ واألبعاد ا
 والكثري من القيود الطبيعية والفيزياوية.

ه زمان أو مكان أو جسمانية )شأنه شأن ملكة )قوة( اخليال عند العامل األرقى هو عامل املثال الذي ال حيدّ 
وجودات هناك هلا حياة أكمل ودرجة وجودية أرفع. وعامل العقل أرفع وأكمل وأقل تقيًدا حىت من عامل اإلنسان( فامل
 املثال.

ه يفقد جسمه الظاهري إال أنه يكتس  جسًما آخر اإلنسان بعد املوت أو فناء العامل مع أنّ  يعتقد املّّل صدرا أنّ 
كما أنه يستصح  يف هذا القال  اجلديد معطياته يشبه جسمه السابق ويشتمل على كل خصائ  بدنه الدنيوي.  

العلمية واملعلوماتية املخزنة يف ملكة خياله )وسبق أن أشرنا إىل أن املّّل صدرا يرى ملكة اخليال غري مادية(، وبالتايل 
الناس  اإلنسان بعد املوت بكل صفاهتا وملكاهتا ومتنياهتا الدنيوية على شكل بدن له نفس، وسريى مجيع« أنا»تظهر 

 بعضهم بعًضا يف ذلك العامل على نفس صورهم )بدون املادة( وخصاهلم الدنيوية، وسيعرفون بعضهم معرفًة دقيقًة.

كوكبة من املتكلمني الذين قالوا باملعاد اجلسماين حسبوا أن النفس جي  أن تعود يوم املعاد إىل سابق حاهلا 
صدرا هذه الفكرة ساذجة وساق استدالالت معينة إلثبات أن النفس املادية مبسرية تراجعية قهقرائية. اعترب املّّل 

سيكون هلا بدٌن من دون أية عودة قهقرائية إىل الوضع املادي السابق. إنه بدن يعتقد فيلسوفنا أنه أشبه بثياب تُرتدى 
إلنسانية، وحيث حتت الثياب الظاهرية، فهو بدن يتموضع يف باطن هذا البدن الظاهري ويكون مبثابة قال  للنفس ا

إن هذا البدن املخلوق من مواد كيمياوية وعضوية ظاهرية )والذي تتبدل خّلياُه يومًيا( غري ثابت، لذا فهو ال يقبل 
 أن يكون متعلًقا للنفس اجملردة.

يرى املّّل صدرا أن معاجلته إلثبات جسمانية املعاد متطابقة مع القرآن، على أن لفيًفا من الفّلسفة الّلحقني 



واجهوا هذه األطروحة مبزيد من الشك واإلنكار، وذهبوا إىل حاجة هذه النظرية الشجاعة املبتكرة إىل التكميل 
م العلوم يف املستقبل على استكمال الفكر البشري فيما يتصل بقضية احلياة واخللود بعد تنضيج، ورمبا ساعد تقدّ الو 

 املوت.

بأدلة فلسفية، وبرر اآلراء املنسوبة لبعض احلكماء السابقني عارض املّّل صدرا فكرة التناسخ بشدة ورفضها 
لسقراط. يقول مثًّل إن البدن احلقيقي لإلنسان والذي يقرتن بالنفس اإلنسانية بعد املوت، يتأثر بأفكار اإلنسان 

انات ينقلبون إىل حيو « ملكات»وأفعاله ويغرّي من شكله. األشخاص الذين تتحول لديهم اخلصال احليوانية إىل 
ويتجسدون يوم احلشر واآلخرة على تلك األشكال احليوانية. يوضح املّّل صدرا أن مراد احلكماء السابقني وبعض 

 املذاه  القائلة بالتناسخ هو التحّول يف شكل الباطن الداخلي لإلنسان.

 ـ ميتافيزيقا الموت3

 صدرا من حيز العلوم الطبيعية إىل الفلسفة املوت من املسائل املطروحة فلسفًيا يف مباحث النفس، وقد نقله املّّل 
 وناقشه بدقة.

يرى هذا الفيلسوف أن املوت إعراٌض للنفس عن البدن وترك له من قبلها. وال يوافق آراء علماء األحياء واألطباء 
ضطر الذين تصوروا سب  املوت فساد البدن وتآكله واضطراب نظامه الطبيعي، وشبهوا ذلك بشخ  يُهدُم دارُُه في

 إىل مغادرته. يقول يف هذا الباب:

املوت على حنوين: املوت الطبيعي واملوت حبادث تصاديف )املوت االخرتامي(. يف املوت الطبيعي ترتك النفُس 
البدَن يف غمرة مسريهتا التكاملية حينما ال جتد حاجًة إليه، وهو ما نسميه املوت الطبيعي. وميثَّل البدن بالسفينة 

اح اليت حترك السفينة، مضيًفا: كما أن السفينة تتوقف حينما ال تكون مثة رياح، كذلك حينما تنفصل والنفس بالري
 النفس عن البدن ترتفع احلياة وتنعدم.

يشري املّّل صدرا إىل حديث عن الرسول صلى اهلل عليه وآله جاء فيه أن اجلسم كله سيأكله الرتاب ما عدا 
« عجُ  ذن »إلنسان، ويعلق قائًّل: يأخذ اإلنسان بعد موته ملكة خياله وهي الذي ُخلق منُه ا« َعج  الَذَن »

اإلنسان واملشتملة على كافة الصور واملعطيات الدنيوية لإلنسان، واملتصفة بالّلمادية وعدم التبعية للعامل املادي، 



 وتُعاد تشكيل شخصية هذا اإلنسان الدنيوي يف اآلخرة بقدرات وقوى أكرب.

فين اجلسم إنا يبّضعه ويشتته، ويسلبه صفاته مع احلفاظ على أصله ونواته، وميكنه أن يعيد تلك املوت ال يُ 
 الصفات إىل النواة األصلية للبدن مىت ما شاء.

املوت يف األدبيات العرفانية اإلسّلمية واإليرانية ـ خصوًصا يف املثنوي جلّلل الدين الرومي ـ والدة جديدة وبوابة 
ر، واألفضل أن نسميه احلياة بدل أن نسميه املوت. يطلق الرومي على مراحل حتول اجلنني البشري من لولوج عامل آخ

مادة بّل روح إىل حالة نباتية مث حيوانية فإنسانية اسم املوت أو الوالدة اجلديدة، ويؤكد أن اإلنسان املتكامل ميكنه أن 
 ئكة.يصري مّلًكا باملوت، بل قد تعلو مرتبته حىت على املّل

 


