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Abstract
The purpose of the present study is to explain the procedures of separation of soul from
body in the views of Avicenna and Mulla Sadra. The method of study was descriptive
analysis, and the results showed that although Mulla Sadra has deciphered many
philosophical arguments such as the rational proof for bodily resurrection and has presented
suitable solutions for many other issues, he has fallen into a sort of paradox when he
explains how corporeal is turned to incorporeal at time of final separation of soul from
body. On the other hand, body is introduced as the main factor in the early death (Marg-e
Ikhtirmai) while this definition is not compatible with his interpretation of the natural death.
It seems that no distinct dichotomy has yet been shown between natural death and early
death. The absolute perfection of God, achieving excellence, and fulfilling one’s potentials
under the divine predestination are among some causes of death that can definitely
complete the causes mentioned for natural and early death.
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تحلیلی بر مراحل انقطاع نفس از بدن از منظر مالصدرا
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چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین مراحل انقطاع نفس از بدن از دیدگاه ابنسینا و مالصدرا است .روش پژوهش توصیفی-تحلیلی
بوده و نتایج نشان داد ،هرچند تالش مالصدرا ،گرهگشای مسائل عدیده ای چون اثبات عقلیی معیاد جسیمانی و درپیی آن
تصویری مناسب برای دیگر مسائل می باشد ،لکن ایشان با تبیین و تبدیل ماده به مجرد در انقطاع نهایی نفس از بدن ،دچار
نوعی ناسازگاری گردیده است .از سوی دیگر ،در مرگ اخترامی بدن عامل اصلی معرفی شده است كه این تعریف با تبیین
ایشان از مرگ طبیعی همخوانی ندارد .به نظر میرسد ،مرز مشخصی بین مرگ طبیعی و اخترامی ،ترسیم نشده است .كمال
محض بودن خداوند و راه یابی به سوی كمال و فعلیت یافتن امور بالقوه تحت مشییت و قضیا و قیدر الهیی ،علیت میرگ
میب اشند ،كه عنایت به این مسئله تبیین متقنی در تکمیل علت مرگ طبیعی و اخترامی است.
كلیدواژهها :انقطاع نفس ،مالصدرا ،ابن سینا ،مرگ اخترامی.
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 مقدمهتالش بزرگ فیلسوف اسالم ،صدرالمتألهین سبب طرح مسائلى شده كه نه تنها مباحث میوروثى را دگرگیون نمیوده ،بلکیه
مبتکر مسائل جدیدى گردیده كه عالوه بر تغییر شیوه بحث و بررسى ،به بسیارى از نزاعهاى چند صد سیاله مییان پییروان
مکتبهاى اشراق و مشاء خاتمه داده است .همانگونه كه میدانیم تا قبل از ایشان ،باور فالسفه بر دوئییت نفیس ،بیدن و
تجرد نفس بود .لکن مالصدرا تبیین تعلق عرضی ،نفس و بدن را به رابطه اتحادی و ذاتی مبدل كرده ،به گونهای كیه نفیس
از بطن بدن جسمانی متولد شده و مجرد میگردد و این ثابت نمی شود مگر بر پایه مصیدریت حركیت جیوهری ،چنانکیه
وجود جسمانی با برخورداری از حالت تکاملی از حالت بالقوه به حالت بالفعل نائل شیده و هیر لحظیه بیه قطیی از یی
وضعیت و وصل به وضعیت جدید درمیآید.
هدف پژوهش حاضر بررسی انقطاعهای متعدد نفس از بدن ،شرایط انقطاع نهایی یا همان مرگ و مقایسه تبیین و كارآمدی
علل مطروحه در مرگ طبیعی و اخترامی است.

 -/پیشینه پژوهش
فیاضی ( ،) 939در كتاب خود با عنوان علم النفس فلسفی ،ضمن رد نظریه مالصدرا ،بر نقش تدبیری نفس و ابزاری بیدن
تاكید كرده ،وجود حركت دائمی را در نفس ،حتی پس از انقطاع و قطی تعلق از بدن مستدل بیان نموده و بر ادامه آن اصرار
میورزد .این در حالی است كه مالصدرا حركت در مجردات را محال میداند.
معلمی ( ،) 930در كتاب حکمت صدرایی شرح شواهد الربوبیه ،پس از تعریف نفس و قوای آن به بحث حركت و تکامل
نفس ،به عنوان عامل انقطاع نفس از بدن در طول حیات میپردازد.
یوسفی ( ،) 930در كتاب رابطه نفس با بدن از دیدگاه مالصدرا و كتاب و سنت به صورت متمركز مسئله انقطاع نفیس را
به بحث میكشاند و در باب انقطاع و جدایی نهایی نفس از بدن ،كالم صدرا را خالی از اشکال نمیداند.
غفاری (  ،) 93در كتاب حدوث جسمانی نفس ،در خصوص ثمرات و دسترسیهای نظریه مالصیدرا در اثبیات حیدوث
جسمانی نفس معتقد است عالقه نفس به بدن در ابتدای حدوث ،تعلقی وجودی میباشد .مانند سقف كه محتاج به سیتون
است ،اما نه ستونی خاص .وی بدن را شئونی از شئونات نفس میداند كه فساد ی

مرتبه ،به مراتب دیگر آسیب نمیزند.

حسنزاده آملی ( ،) 92/در كتاب دروس معرفت نفس ،معتقد است كه هنگام مرگ ،فقط قطیی عالقیه نفیس از طبیعیت و
ماده بدن صورت میپذیرد ،نه خود بدن.
ریاحی و اسکندری ( ،) 903در پژوهشی با عنوان مراتب تکامل نفس از دیدگاه مالصدرا ،بر این باورنید كیه نفیس دارای
مراتب نامتناهی از انقطاعهایی است كه بر اثر استکمال به وجود میآید.
به نظر میرسد تقریرهای مطرح شده بیشتر به مسئله انقطاع نهایی (مرگ) پرداختهاند و به دیگر انقطیاعهیا پرداختیه نشیده
است ،در حالی كه اگر انقطاع را صرفاً منحصر در مرحله نهایی بدانیم و سایر انقطاعها را كه براساس استکمال رخ میدهد،
لحاظ نکنیم ،حق مطلب اداء نشده است .افزون بر اینکه علت انقطاع نهایی و فرآیند آن باید از وضوح بیشیتری برخیوردار
باشد .بنابراین ،آنچه در پیشینه پژوهش به اجمال گذشت ،با هدف تبیین مراحل انقطاعهای نفس از بدن از منظر مالصدرا،
با روش توصیفی ،تحلیلی ،اسنادی ،درپی پاسخ به این پرسش اساسی است كه مراحل انقطاع ،خصوصاً انقطاع نهایی نفس
از بدن از منظر مالصدرا چگونه است و ملزومات این قطی ارتباط ،چه میباشد.
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این مسئله از آن جهت كه جنبههای مختلف نفس را روشن مینماید ،میتواند ارتباط وثیقی با اعتقیادات میذهبی از جملیه
اثبات معاد جسمانی داشته باشد كه این خود بستر و صورتبندی مناسبی در اثبات سایر مسائل از جمله رجعت یاران امام
عصر و نحوه به تجرد رسیدن نفس میباشد ،به انضمام طراحی نوینی از بدن كه در آن دوئیت نفس و بدن ،جای خود را به
تشکی

مراتب و وحدتی میدهد كه از بدن آغاز و به نحوه دیگری با نفس مجرد ادامه مییابد .به نظر باید گفت :مالصدرا

تمام لوازم و مبانی نوآورانه خود را در انقطاع نهایی نفس ،اشراب نکرده و در تبیین اقسام مرگ خصوصاً در مرگ اخترامی
بحث را به شفافیت كامل نرسانده است.

 -9مفهومشناسی
از آنجا كه پیش از ورود به هر مبحثی ،آشنایی و تعریف صحیح از مفاهیم خود میتواند در به ثمر رسانی موضوع و تبییین
و تحلیل مسائل موثر واقی شود ،ابتدا به واژگان كلیدی بحث میپردازیم.
 - - 9انقطاع نفس از بدن
انقطاع از حیث لفظ ،مصدر باب انفعال از ریشه قطی میباشد .در المنجد به معنای پذیرش قطی یا مطاوع قطی ،آمده اسیت
(معلوف ، 92 ،ص .)04/فالسفه نیز هر كدام به نوعی انقطاع را تعریف و شناسایی كردهاند كه شباهتها و تفیاوتهیای
فالسفه ،بر پیشفهمهای زمانه و تفاوت مبانی نفسشناسی آنها تکیه دارد.
این لغت گاه به معنای موت ،به كار میرود .آن گونه كه در معنای این واژه آمده ،به مفارقیت روح از جسیدش و ییا زوال
حیات از ذی حیات تعریف شده است (معلوف ، 92 ،ص .)220موت ،در لغت ،ضد حیات میباشد (فراهییدی 4 /،ق،
ج ،9ص.)9 2
در اندیشهورزی مالصدرا و همفکرانش و تبیین رابطه حركت جوهری و جسمانیه الحدوث بودن نفس ،به معنیای قطیی از
ی

مرحله و ورود به مرحله بعد مد نظر است ،یعنی از حالت قبلی خود انقطاع یافته و به مرحلهای نو گام مینهد ،كه البته

در مرحله نهایی این انقطاع نفس از بدن به اتمام حیات دنیوی انسان و مرگ منجر میشود .گویی مالصدرا در دو معنا ایین
انقطاع را بکار میبرد .به گونهای كه بین این دو معنا عموم و خصوص مطلق برقرار است.
 - /- 9نفس
واژه نفس در لغت به معانی متعددی ذكر شده است .اولین معنای نفس همان روح میباشد ،به نظر میرسید متیداولتیرین
معنای نفس همین معنا است .همچنین نفس معادل خون بوده و به واسطه داللت التزام بر این معنا استنباط مییگیردد ،زییرا
گفته شده ،فقدان خون در بدن معادل فقدان نفس در بدن میباشد .در نهایت برای نفس معانی دیگری همچون قصد ،نیت
و حقیقت شیء را نیز ملحوظ داشتهاند (معلوف ، 92 ،ص.)0/0
بدیهی است مفهوم فلسفی نفس از مفاهیم فوق متمایز است .از منظر فلسفی ،نفس همان وجودی است كه حقیقیت علیت
فاعلی و منشاء افعال حیاتی در اجسام است .در حقیقت علت فاعلی ،رشد ،تولید مثل و حركت اجسام بوده كه افعال خود
را با مدد ابزار و قوای بدن انجام میدهد.
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 - 9- 9بدن
در كتاب المنجد ،لفظ بدن را معادل جسد انسان تعریف نمودهاند و جمی آن لفظ ابدان معرفی شده است (معلیوف، 92 ،
ص .)/0در حکمت متعالیه بدن به دو قسم یاد میشود:
یکی بدن دنیوی یا عنصری ،كه فناپذیر است و تابی شرایط و ضوابط عالم ماده بوده و از مقدار ،شکل ،امتیداد در جهیات
سهگانه ،رنگ و ...و نیز تبعیت از مکان و زمان برخوردار است و شامل قوه و فعل نیز میشود و برآمده از مزاج و طبیعتیی
خاص بوده كه كون و فساد بر آن غلبه دارند.
بدن برز خی یا مثالی :بدنی نورانی از سنخ عالم ارواح است ،كه پس از خالصی از پیکر جسمانی و رهایی از ایین سیرای
ظلمانی دنیوی ،نفس با آن صعود میكند و اكنون در بدن دنیوی ،پنهان میباشد و حامل حقیقی حیات و مستقیماً مرتبط بیا
نفس است (مصلح ، 934 ،ج  ،ص .)/00این بدن ،قالبی است مثالی برای نفس كه دارای تجرد برزخی و مثالی بیوده و از
این رو شکل ،مقدار ،رنگ و ...دارد .الزم به ذكر است تعبیر قالب نشان از دوگانگی بدن مثالی و نفس ندارد ،زیرا میتیوان
نفسی را كه در مرتبه مثالی است ،به اعتباری جسم مثالی نامید و به اعتبار دیگر نفس (سعیدی ، 932 ،ص.)00

 -4حقیقت نفس از دیدگاه مالصدرا
از دیدگاه مالصدرا ،نفس وجود عقلی بسییط و فناناپیذیر و یکیی از صیور در علیم الهیی اسیت (مالصیدرا ، 90/ ،ج،0
ص .)4/0مالصدرا در تعریف نفس همانند حکمای پیشین ،از جمله ارسطو و ابن سینا آن را كمال اول برای جسم طبیعیی
میداند كه دارای قوا و آالت است« ،كمال اول لجسم طبیعی آلی ذی حیاه بالقوه  ...یصدر عنه كماالته الثانیه باالت یستعین
بها علی افعال الحیاه كاالحساس و الحركه االرادیه» (سعیدی ، 932 ،ص .)03كمال بر دو قسم است ،كمال اول آن اسیت
كه شیء را از قوه به فعل و از نقص به كمال میرساند .كمال ثانی آن است كه بعد از وجود شیء عارض میشیود ،چیون
علم ،اراده و قدرت .در ماهیت نفس بحث از كمال اول است ،با این تعریف از نفس ،مجردات و اجسام صیناعی از بحیث
خارج میشوند (آهنی ، 90/ ،ص .)0/پس نفس به بدن حیات میبخشد تا بتواند چون ابزاری از آن استفاده كند.
وی نفس را جوهری مستقل میداند ،كه نخست به صورت جسم ظاهر میگردد و آنگاه از طریق حركت جوهری به نفیس
نباتی ،حیوانی و سرانجام نفس ناطقه انسانی تبدیل میشود (مالصدرا ، 90/ ،ج ،/ص .)/03لذا ،نفس حقیقتی واحد و در
عین حال ذومراتب است كه در مرتبه پیدایش به جسمانیات متعلق بوده (جسمانیه الحدوث) و در مرتبه دیگر دارای تجیرد
برزخی و در نهایت تجرد عقلی میباشد .مالصدرا معتقد است كه نفس تنها از ی

مرتبه وجودی برخوردار نیسیت ،بلکیه

حقیقتی است كه بعضی از آنها قبل طبیعت (عالم عقل) ،برخی همراه طبیعت (عالم میاده) و برخیی دیگیر بعید از طبیعیت
(عالم مثال) گسترده است (غفاری ، 93 ،ص.) /4- 92
الزم به ذكر است كه بین این مراحل ،مراتب دیگر و نشئات متعدد حضور دارند و با حضور نفس در ی

نشئه ،او از توجه

به نشئه دیگر بازنمیماند .وی نفس را وجودی ایستا نمیداند كه از ابتدای پیدایش تا پاییان یکسیان و یکنواخیت باشید و
دچار تغییر و تحول نشود (مالصدرا ، 90/ ،ج ،0ص.)/49-/42
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از منظر ایشان نفس در مرحله بقاء مجرد و روحانی است (مالصدرا با از میان برداشتن تقسیم فالسفه مشاء مبنی بر تقسیم
نفس به دو حیث ذات و فعل ،نفس را به لحاظ ذات آن ،عقل میداند .چرا كه در سلسله عقول قرار داشیته و ماننید دیگیر
جواهر عقلی بدون تغییر میباشد و تنها از حیث تعلق به جسم عیین طبیعیت اسیت (غفیاری ، 93 ،ص  .) /- 4بیه
عبارتی نفس و عقل در جوهریت مشترکاند ،اما به لحاظ تعلق ،با یکدیگر متفاوت هستند.
مالصدرا با تاسیس مبانی و اصول خاصی كه مسبوق به سابقه نبود ،از جمله مبحث نفس كه بر حسب عیادت فالسیفه در
طبیعیات مطرح میشد ،طرح مسئله را به مباحث مابعد الطبیعه منتقل نمود .وی با این كار به استقالل متافیزی
و آن را از وابستگی به فیزی

رهانیده است .انسانشناسی در نزد او ی

كم

كرده

بحث وجودی است نه طبیعیی .در نتیجیه انسیان-

شناسی وی بر پایه وجودشناسی مبتنی میباشد.

 -0رابطه نفس و بدن
از نظر مالصدرا ،نفس صورت بدن میباشد و لذا تركیب نفس و بدن از نظر وی تركیب اتحادی اسیت (مالصیدرا، 920 ،
ص .)/39چه این كه هر ماده ای تابی صورت و در خدمت او بوده و هر صورتی تمام و كمال در خدمت ماده خود اسیت.
برخی نظر مالصدرا را در تركیب اتحادی نفس و بدن را برگرفته از سید صدرالدین دشتکی میداننید ،زییرا او نییز میدعی
تركیب اتحادی میباشد .البته بین اتحادی بودن صورت و ماده نزد این دو فیلسوف تفاوتهایی مشهود است كه شاید علت
آن ،در عدم دستیابی دشتکی به حركت جوهری و بحث تشکی

و اشتداد وجود است و ایشان نتوانسته به مثابه مالصیدرا

مدلل و قوی رابطه را اثبات نماید.
الزم به ذكر است حکما ،امکان استعدادی ،مستعدله را خارج از محل استعداد فرض میكنند و با این تفسیر نفس را خارج
از بدن ،مجرد و حدوثش را می الماده با احراز شایستگی بدن میدانند .لکن مالصیدرا دییدگاهی بیرخالف آنیان دارد و در
منظر وی موضوعی كه مغفول واقی شده این است كه امکان استعدادی ،استعداد ،مربوط به همان شیء بوده ،نه مربیوط بیه
امکان وجود شیء دیگر .وی معتقد است امکان استعدادی نه تنها در نفس انسیانی ،بلکیه در صیور نوعییه ،نفیس نبیاتی و
حیوانی هم جاری میباشد .هنگامی كه ماده استعداد صورتی را حمل میكند ،آن صورت نیز در ماده حلول میكند ،سیسس
صورت و ماده در اثر حركت جوهری به سمت كمال حركت می كنند و چون مسیتعدله امکیان تکامیل دارد ،لیذا صیورت
معدنی استکمال یافته و به صورت نباتی میرسد ،یعنی صورت جدیدی روی صورت قبلی آمده و عالوه بر صورت قبلیی
كارهای دیگری انجام میدهد.
مالصدرا ،تاكید میكند كه نحوه وجود نفس و بدن دو وجود منحاز خارجی نمیباشند كه یکی بر دیگری اضافه شده است،
بلکه مقصود این است كه مضاف و مضافالیه ی

وجودند و این اضافه ،اضافه اشراقی است نه مقولی ،كه از آغاز پیدایش

نفس تا زمانی كه به فعلیت تجرد نرسیده است ،وجود دارد ،زیرا وجود مادی در اثر حركت جوهری اشتداد پذیرفتیه و بیه
مراتب تجرد نائل میشود و این قابلیت را دارد كه به صورت صور عقلی درآیید ،حیال آنكیه بیدن چنیین قیابلیتی نیدارد
(مالصدرا ، 90/،ج ،9ص .)900وی اضافه نفس به بدن را ذاتی میداند و چون با یکیدیگر اتحیاد دارد ،آنیان دو مرتبیه از
موجود واحدند (غفاری ، 93 ،ص ) /ارتباط نفس با بدن به صورت مالزمت است ،به طیوری كیه هیر كیدام نیازمنید
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دیگریاند و بدن نیازمند به همه نفس و نفس به لحیاظ وجیود متعیین و نیازمنید بیه بیدن اسیت (مالصیدرا ، 90/ ،ج،0
ص.)490
ابنسینا در رابطه نفس و بدن واسطهای به نام روح بخاری یا روح حیوانی قائل است .مالصدرا عالوه بیر روح بخیاری بیه
واسطه دیگری به نام بدن مثالی هم معتقد میباشد .روح بخاری ،جسم لطیفی است كه از طریق خون در تمام بدن جرییان
دارد .جسمیت آن وی را با بدن و لطافت آن او را با روح هم سنخ میكند .بدن مثالی هم ویژگیهایی از اجسام مانند رنگ،
شکل و مقدار دارد .لکن فاقد برخی از ویژگیها چون هیوالی اولی است.
پس از مفارقت نفس از بدن ،قوه خیال (كه مجرد است) ،قوت یافته و بدن مثالی را به وجود میآورد و این امر عینیت بدن
دنیوی و اخروی را مخدوش نمیكند ،زیرا بدن برای انسان در حکم ماده بوده و ماده به نحو ابهام و میاده مطلیق مید نظیر
است .پس نفس هیچگاه از داشتن بدن خالی نمیگردد.
مالصدرا معتقد است نفس با بدن حادث میشود .بدین ترتیب كه بدن طی حركت جوهری ،دارای نفس شده و نفس از دل
آن برمیآید (اكبریان ، 900 ،ص .) /0میتوان گفت ،این تفکر تا حد زییادی ارسیطویی بیوده و بیه گونیهای در دسیتگاه
فلسفی مالصدرا مورد توجه قرار گرفته است .رابطه نفس با بدن همچیون رابطیه درخیت و مییوه بیوده و روح ،محصیول
حركت جوهری میباشد.

 -0حدوث جسمانی نفس
اوج فلسفه مالصدرا ،در مبحث جسمانیهالحدوث بودن نفس برمبنای حركت جوهری بوده كه نقطه افتراق او از دیدگاههای
پیشین است .مالصدرا ،حدوث نفس حیوانی و انسانی را جسمانی میداند و از این جهت بین آنها و نفس نبیاتی تمیایزی
قائل نیست« ،فالحق ان النفس االنسانیه جسمانیه الحدوث و التصرف روحانیه البقاء و التعقل» (مالصدرا ، 90/ ،ص.)30
توجه به این نکته الزم است كه «نفس جسمانیةالحدوث است» ،یعنى از جسم حادث شده ،نه اینکه اول جسم اسیت و ییا
این كه در ابتدا ،هم نفس است و هم جسم ،بلکه به این معناست كه در مراحل تحول ،جسم تبدیل به نفس مىشود و لذا از
منظر تعدادی «جسمانیةالحدوث» تعبیر موهمى اسیت (مطهیرى ، 922 ،ج  ،ص  .)0 0نفیس چیون جزئیی از طبیعیت
میباشد ،حکم حركت جوهری كه در عالم جاری است ،به او سرایت میكند .بنابراین ،حركت جوهری نحوه تکامیل را از
پستترین مراحل یعنی صورت نوعیه تا عالیترین مراحل كه تعقل میباشد ،توجیه خواهد كرد (غفاری ، 93 ،ص- 92
.) /4
نفس در ابتدای پیدایش ،نباتی محض و صرفاً دارای رشد ،تغذیه و تولید مثل است ،سسس جنین ،نفیس حییوانی هیم پییدا
میكند و دارای احساس و حركت ارادی میشود ،با این تفاوت كه نفس نباتی منطبی در میاده اسیت ،ولیی نفیس حییوانی
مجرد بوده و غیر منطبی در ماده ،بنابراین ،نفس مادی-مثالی میگردد (مالصدرا ، 90 ،ص .(/9ایین سیخن بیه ایین معنیا
نیست كه مادهای كه با نفس نباتی تركیب شده ،با نفس حیوانی نیز تركیب مییابد و همه اینهیا بیا نفیس انسیانی مركیب
میشوند ،زیرا مالصدرا نفس را امری بسیط میداند ،یعنی ابتدا مادی محض است (نباتی) ،سیسس میادی -مثیالی (نبیاتی–
حیوانی) میگردد و در افرادی اندک ،نفس ناطقه نیز پیدا میشود .بر این اساس ،همان نفس مادی–مثیالی در ادامیه وجیود
خود ،مادی–مثالی-عقلی شده و با مرگ به تجرد رسیده و روحانی مییشیود ،یعنیی بیه مثیالی محیض تبیدیل مییگیردد
(فیاضی، 939،ص.) 03- 02
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 -2حركت جوهری
شاید مهمترین دستاورد فلسفی مالصدرا ،نظریه حركت جوهری است كه به نظریه خاص مالصدرا معیروف شیده اسیت.
پیش از ورود به بحث حركت جوهری الزم است توضیحی مختصر در باب اجزاء این كلمه ارائه شود:
منظور از حركت ،خروج تدریجی شیء از قوه به فعل است .به این معنا كه اجزائی كه برای آن وجود فرض مییشیود ،در
ی

زمان واحد با هم جمی نگردد.

مراد از جوهر ،آن ماهیتی است كه برای ایجاد شدن در خارج نیازمند به موضوع نیست و دارای پنج قسیم :میاده ،صیورت،
عقل ،نفس ،جسم است .در مقابل جوهر ،عرض است كه برای تحقق در خارج ،حتماً باید موضوع داشته باشد ،در حالی كه
جوهر ،چون وجود مستقل دارد (مثل جسم) ،چنین نیست.
حركت جوهری بدین معنا است كه اساس عالم را جواهر تشکیل میدهند ،همانطور كه اعراض ،تغییر و حركیت دارنید،
ذات و جوهر هر چیزی نیز حركت دارد .بدن مفهوم كه جواهر لحظه به لحظه و آن به آن ،در حال حركت بوده و حركیت
جوهری عین وجود جوهر است .این در حالی است كه فیلسوفان قبل از مالصدرا حركیت را فقیط منحصیر در اعیراض و
مقوالت «كم و كیف ،این وضی» میدانند.
از نظر مالصدرا ،حركت ذاتى و جوهرى فقط در آن مرتبه از مراتب وجود به وقوع مىپیوندد كه داراى ماده باشد و به این
دلیل عالم مجردات از حركت جوهریه مستثن ى است و فقط جوهر اجسام و نفوس كه از جهت فعل نیاز به میاده دارنید در
حركتاند (مالصدرا ، 94/ ،ص .)//-9

 -0نقش حركت جوهری در استکمال نفس
مالصدرا با طرح حركت جوهری در نظام آفرینش ،نفس انسانی را به عنوان جزئی از كل از این قاعده مستثنی نمییدانید و
معتقد است نفس دارای دو نوع استکمال میباشد :یکی استکمالی كه بر اساس تکوین است و در رونید آن انسیان چنیدان
تاثیری نداشته و برحسب روند طبیعی و تبعیت از حركت جوهری و اشتداد آن پیش میرود .بدین منوال كیه نفیس ناطقیه
قبل از اینكه به تدبیر بدن انسانی اشتغال یابد ،مراحل ،عنصری ،جمادی ،نباتی و حیوانی را سسری كرده ،سسس بیه مرحلیه
نفس ناطقه میرسد .پس نفس انسان از مرحلهای به مرحله دیگر انقطاعهایی را شاهد است كیه او را در طرییق اسیتکمال
پیش میبرند .این انقطاعها فقط در نفس نباتی ،حیوانی و انسانی به سه مورد محیدود نمییشیود ،بلکیه وجیود انسیان بیا
انقطاعهای بیشماری طرف است كه شاخصترین انقطاع در طول حیات آدمی این سه انقطاع میباشد .دیگری اسیتکمالی
كه براساس مدركات صورت گرفته و سرنوشت بشر را رقم میزند كه در آن اراده و اختیار انسان نیز دخیل میباشد.
مالصدرا بر مبنای تعریف خود از مراتب هستی ،مراتب مدركات نفس را شرح میدهد .از منظر وی هستی دارای سه مرتبه
و به عبارتی سه عالم وجودی است كه این عوالم در طول یکدیگرند .این عوالم عبارتند از :عالم طبیعت ،عالم نفس (مثال)
و عالم عقل (مجردات) .بر این مبنا نفس نیز از جهت مدركات خود دارای سه مرتبه حسی ،خیالی و عقلی است .وی تاكید
دارد انسان با حركت جوهری می تواند همه عوالم و اكوان را طی كرده و از مرحله جمادی به باالترین مرحله تجرد برسید
(مالصدرا ، 900 ،ج ،3ص.) 00- 30
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مالصدرا تحت عنوان حکمت عرشیه برای نفس سه نشئه ،مقام و مرحله از ادراک قائل است .در اولین مرتبه انسان طبیعی،
در دومین مرتبه انسان نفسانی و در سومین مرتبه انسان عقلی نامیده میشود .در این اندیشه ،نفس وجودی سعی دارد كه در
عوالم مختلف جای گیرد.
نکته مهم اینجاست كه نفس ،به هر عالمی كه التفات و دل مشغولیاش بیشتر باشد ،این الفت و موانست سبب غلبه آن عالم
در او میشود و این نوع ادراكات فعلی ،موقعیت و جایگاه كنونی اوست كه مشخص میكند ،احکام كدام عالم بر او ساری
شود .پس اگر نفس گرفتار كثرت بود و حیات دنیوی را برگزید ،هم اكنون از اصحاب جحیم یا شمال «فیان الجحییم هیی
الماوی» (نازعات )4 ،و اگر به آخرت همت كرده و اهل توجه به سوی پروردگار باشد ،از اصیحاب یمیین اسیت« ،و میا
یومن اكثرهم باهلل اال و هم مشركون» (یوسف .) /0 ،حال اگر درجاتی از كمال را كسب كرده و به عوالم برتر مثالی یا عالم
عقل راه یابد ،به عنوان مقربین برازنده ایشان است« ،و قلیل من االخرین» (واقعه .) 4 ،باید دانست كسانی كه بیه درجیات
عالی كمال میرسند ،در اثر غلبه ی

عالم از عوالم دیگر باز نمیمانند (سعیدی ، 932 ،ص.)/03

ایشان امکان حركت تکاملی در افراد ی

نوع ،حتی از ی

نوع به نوع دیگر را ،مقبول میداند .به طور مثال اینكیه جمیاد

حیوان شود و حیوان انسان گردد را پذیرا است .او این امکان را در اسفار ،بر مبنای امکان اشتداد در وجود و در الشیواهد
الربوبیه ،بر مبنای امکان اشتداد در جوهر مطرح كرده است (سعیدی ، 932،ص .)/44-/43این در حالی است كه حکمای
پیشین همه انسان را از ابتدا تا انتها ی

نوع واحد تنها با اختالف در عوارض و امور خارج از ذات میدانند .ایین مالحظیه

مالصدرا نشان میدهد كه انسانها هرچند از نوع واحد آغاز میكنند ،اما با وجود اختیار و انجام اعمال و لحیاظ نییات بیه
نتایج متفاوتی میرسند ،چراكه انتخاب سمت و سو ،در این قسم حركت با اراده و اختیار انسان ایجیاد شیده و بیه تیدریج
متنوع میشوند و با رسوخ نیات ،عقاید و اعمال ،صورت انسان تغییر میكند و آنچه پیش از این حیوان ناطق بود ،به تدریج
متصور به صور ملکی ،شیطانی ،بهیمی و یا سبعی شده و نوعی از انواع ،حیوان ناطق مل  ،حیوان نیاطق شییطان ،حییوان
ناطق بهیمه و یا حیوان ناطق سبی میگردد (مالصدرا ، 909 ،ص.)092
با این تفاسیر نفس در قوس صعود از جهات مذكور به استکمال میرسد ،یعنی در بستر ماده وجودی مجرد شکل میگییرد
كه تجرد خود را مدیون شدت وجودی و شدت مدركاتش است .حال درپی این مسئله هستیم كه چرا نفیس ،بیدن را رهیا
می كند؟ آیا نحوه مجرد تام شدن نفس و رها كردن بدن را به لحاظ فلسفی میتوان توجیه كرد؟

 -3ماهیت مرگ
مرگ یا انقطاع نفس از بدن و از نظر مالصدرا موت ،عبارت است از :تفریق و جدایی میان نفس و بدن ،نیه اعیدام و رفیی
وجود (اكبری ، 932 ،ص  .)/وی معتقد است مرگ ،امری وجودی است .لذا تنها میان انسان و صفات غیرالزمش جدایی
میافکند .انسان وجودی باقی دارد و دلیل آن ،محل علم و حکمت بودن نفس ،تجرد نفس و از سنخ ماوراء طبیعیت بیودن
آن است (مطهری ،بیتا ،ص .)430افزون بر این عوامل ،جوهریت نفس را نیز میتوان دلیلی بیر عیدم فسیاد و بقیاء نفیس
دانست ،زیرا آنچه باطل میشود از قبیل اضافات ،نسبتها و اعراض است (تهرانی ، 90 ،ج  ،ص .)0
گاه مالصدرا حركت جوهری و سیر تدریجی نفس را مرگ میشمارد .از نظر او همین كه جوهر شخص لحظه به لحظه از
قوه به فعل در حال حركت و تکامل است ،مرگ رخ میدهد ،در حالی كه شخص از این نکته غافل است و متوجه این نوع
از مرگش نمیشود .به باور وی ،در عوالم سهگانه برای انسان مرگهایی رخ میدهد (اكبری ، 932 ،ص.)0
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مالصدرا بر پایه نگرش وجودی از مبانی انسانشناختی و جهانشناختیاش در تبیین مرگ كم

میگیرد .انحاء تجرد نفس،

جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن آن و اعتقاد به عوالم سهگانه عالم عقل ،مثال و عالم ماده منجر به دیدگاه خاص او
درباره علت مرگ میشود .مرگ امری وجودی نسبت به روح و امری عدمی نسیبت بیه بیدن و پاییان حركیت تکیاملی و
استقاللی نفس از بدن است .الزم به ذكر است كه بدن عنصری در انقطاع نهایی نفس ،جسد نامگذاری میشود و نفیس در
ادامه با بدن مثالی خویش به عالم مثال و برزخ وارد میگردد.

 - /انواع مرگ از منظر مالصدرا
مالصدرا در آثار خود به سه نوع مرگ به نامهای طبیعی ،اخترامی و گاه ارادی اشاره میكند.
 - - /مرگ طبیعی
مالصدرا برای مرگ طبیعی تبیینی متافیزیکی و وجودی ارائه میدهد .این مرگ ،به طور قطعی و در روند طبیعی عالم ماده،
همگانی و تخلفناپذیر است .لذا مرگ ،حد انسان و به تبعیت ،ذاتی انسان میباشد (رحیمپیور ، 939 ،ص .) 4بیا قطیی
توجه كامل نفس از بدن و به واسطه استکمال و استقالل در وجود روی میدهد .از منظر مالصدرا علت ضیعف و نقصیان
بدن ،بیتوجهی نفس نسبت به آن است ،ایشان به نظر مشائیان خرده گرفته ،زیرا آنان معتقدند اگر طبیعت و مزاج سیالمت
باشد و اختالل حاصل نشود ،مرگ رخ نداده و انسان به حیات دنیوی خیود ادامیه مییدهید (مصیباح ییزدی ، 939 ،ج،/
ص .) 0/مرگ طبیعی ناشی از تقویت نفس و حركت به سمت كمال و نیز اشتداد وجودی است كه موجب ،تضعیف تعلق
نفس به بدن است .با ضعیف شدن این تعلق ،بدن به ضعف میگراید و قطی تعلق كامل میشود .ایشان برای مرگ طبیعی از
مثال كشتی و باد ،بهره برده و كشتی را در حکم بدن و باد را مثل نفس در نظر گرفته است .لذا ،در صورت قطی باد ،كشتی
نیز از حركت بازمیایستد .لذا ،بدن تنها با نفس دارای حركت و فعالیت بوده و حیات بدن تابی نفس است ،نیه نفیس تیابی
بدن .تعبیر كشتی و باد ،ترسیم مسافر بودن انسان در عالم طبیعت و یادآور نقاشیهای كهن و باستانی است كه سفر انسیان
را به آخرت نشان میدهند.
مالصدرا وجود نفس را منحاز از بدن ندانسته ،در آغاز ،نفس برای بدن در حکم استعداد و قوه است ،كه با حركت جوهری
به فعلیت تام رسیده و خود را از بدن جدا میكند ،یعنی بدن در حركت جوهری ،دو نوع تکامل دارد :اول تکامیل میادی و
جسمانی ،كه به رشد و كمال بدن كم

میكند و سرانجام به پیری و مرگ منجر میشیود .دوم تکیاملی غیرمیادی كیه در

درون و همراه بدن انجام میگیرد و نفس یا خود انسانی را میسازد .وی تحوالت نفس را مدارج نفیس نامییده و آن را بیه
تحوالت و مدارج پیشین ،كه شامل مرحله جمادیت ،نباتیت و حیوانیت و نیز مدارج پسین كه شامل عقیل منفعیل و عقیل
بالفعل و عقل فعال است ،نامگذاری میكند .پس كلیه مدارج جزء الینف

نفس میباشند ،با این تفاوت كه میدارج گذشیته

معدات و مقدماتی هستند كه نفس را برای رسیدن به تحوالت بعدی عقالنی كم
یکدیگرند و قوت هر ی

میكنند .این مدارج درست نقطه مقابیل

مساوی با ضعف دیگری است و وقتی قوه نباتی و حیوانی ضعیف شوند ،نفس قوت میییابید.

پس با پشت كردن به جسم و قوای نباتی و حیوانی كه به مردن تعبیر میشود ،نفس رها میگردد.
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باید توجه داشت معنای قوت نفس این نیست كه همه پیران و انسانهایی كه به مرگ طبیعی ،از دنیا میروند بیه مرحلیهای
میرسند كه بدون بدن میتوانند در عالم ماده تصرف داشته باشند و یا این كه كاملتر و یا شیدیدتر شیدن نفیس در بحیث
حركت جوهری اشتدادی الزاماً به معنای افزونی فضیلت شخص نیست ،بلکه منظور این است كیه نفسیی كیه بیه فعلییت
میرسد ،ممکن است به لحاظ یکی از قوای واهمه یا شهویه و یا غضبیه باشد .بدین معنا كه اسیتعداد خیود را در خیدمت
بالفعل شدن یکی از این قوا قرار داده و به شیطان یا بهیمه یا درنده بالفعل از نژادی برتر تبدیل شود ،یعنی شخص در حید
اختیار و استعداد خود قدرت بر اختراع صور مثالی بسیار شدید را پیدا كرده است و دیگر به همراهیی بیدن نییاز نیدارد و
میتواند در عالمی برتر از عالم ماده (عالم مثال منفصل) به اختیراع صیور عینیی و خیارجی اقیدام كنید (سیعیدی، 932 ،
ص.)/90
پس ریشه بحث مرگ طبیعی ،بر اثر حركت جوهری و اشتدادی نفس و صرف توجه فطری و ارادی انسان به آخرت روی
میدهد ،زیرا كمال نفس و كمال بدن رابطهای معکوس دارند .به گونهای كه اگر نفس به نهایت كمال خیود و فعلییت تیام
برسد ،بدن را كامال رها میكند (سعیدی ، 932 ،ص .)/42هر موجودی ،میل جبلی و فطری به سوی غایت خویش دارد و
به جهت این غایت خلق شده است .چنانکه كمال غایی نفوس در اتحاد آنان با عقل فعال میباشد (مصباح ییزدی، 939 ،
ج ،/ص.)4/2
 - /- /مرگ اخترامی
مالصدرا مرگ اخترامی را مرگ ناگهانی در اثر عارض شدن ،سوانح و اتفاقات خارجی و یا موانی داخلی در بدن میداند كه
عدم قابلیت بدن برای تداوم تعلق نفس ،سبب خروج نفس از بدن میشود ،مانند ضربهای كه به بدن وارد شده و موجب از
كار افتادن آن شود كه به مثابه خانه ای است كه ویران شده و صاحب خانه مجبور به ترک آن مییشیود .پیس علیت میرگ
اخترامی ،از كار افتادن بدن است .لکن از مویدات قرآنی مبنی بر اقسام مرگ میتوان به تاكید آیات به بازگشت انسانها بیه
سوی خدا و قرار گرفتن در مسیر استکمال (مرگ طبیعی) و نیز آیاتی كیه بیر سینت امیالء و اسیتدراج و مهلیت دادن بیه
گنه کاران و نزول یکباره و ناگهانی عذاب خداوند استناد میكنند (اعراف ،) 0/- 09 ،اشاره كرد.
 - 9- /مرگ ارادی
یکی از تقسیماتی كه مورد قبول حکما و عرفا است ،مرگ ارادی (اختیاری) میباشد .مراد از مرگ ارادی ،كه عده قلیلی را
شامل میشود ،ابطال هر آنچه كه بر نفس از شهوت و غضب عارض میگردد ،است (فارابی 330 ،م ،ص .) 0/این قابلیت
بر اثر تزكیه نفس و در اثر اراده سال

میباشد .به گونهای كه شخص با میرانیدن شیهوات ،ریاضیت و بیا قطیی عالقیه از

ماسویاهلل به توجه تام نسبت به خداوند متعال نائل میشود .مالصدرا در تبیین این مرگ از امکانی صحبت میكنید كیه در
آن شخص از راه زهد و تقوی با انتخاب خود در حالی كه در دنیاست ،میتواند روح را از بدن خارج كند.
موت ارادی یا اختیاری به چند معنی اطالق میشود :یکی اینکه انسان قبل از میوت و در حیال زنیدگی ،بتوانید حیاالت و
حقایق بعد از مرگ را به روشنی ببیند و مراتبی از شهود را ادراک نماید .این موت حاصل نمیشیود ،مگیر از راه تحصییل
سنخیات با عالم ارواح و روحانی شدن جسم انسانی .در معنای دیگر ،انسان با اختیار خود روح را هر كجیا كیه خواسیت،
میفرستد ،چنین شخصی میتواند طی االرض هم داشته باشد .دیگر این كه ،انسان با اراده و اختیار خود میمیرد ،همانطور
كه دیگران به موت طبیعی میمیرند و معنای دیگر آن در مرگ سرخ یا شهادت نهفته است كه به سبب مجاهده در راه خدا
جان را فدا میكند.
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 نتیجهگیریعلمالنفس مالصدرا ،خود طرحی نوین و افقی جدید در تبیین نفس است ،زیرا بر پایه ثنویت متعارف ،كه در آن نفس مجرد
در بدن مادی استقرار یافته ،نیست .چنانکه وحدتگرای مبتنی بر انکار نفس هم نمیباشد ،بلکه از منظر ایشان ،در تعرییف
نفس ،به صورت (ارسطو) و یا كمال (ابنسینا) ،اشکال وجود دارد ،زیرا صورت یا كمال نفس برای بدن ،الحق و عارض به
وجود بدن است و عین وجود نفس نیست .از نگاه او انسان تصویر ماكتی كوچ

از عالم خلقت است كه براساس وجیود

سعی در عالم ماده ،مثال و عقل زیست میكند و وجودی منتشر دارد .با این تعریف تبیین قوس صعود و نزول انسان كامال
قابل توجیه و تعریف است.
دیدگاه وی و تبیین بینظیرش از بدن و تقسیم به دو قسم بدن عنصری و بدن مثالی ،سبب گردید مشکلی كه سایر فالسیفه
را از توجیه عاجز گردانیده و صراحتاً پذیرشش را به گونهای تعبدی در فلسفه جای دادند ،بیه راحتیی حیل شیده و بیدین
ترتیب مسئله معاد جسمانی ،ابطال تناسخ ،اثبات تناسخ ملکوتی ،مسئله رجعت در زمان امام عصر(عج) و بقای ابدان مقدس
و نیز معجزه معراج پیامبر(ص) ،بهتبی حل گردد .كمال محض بودن خداوند و راهیابی به سوی كمال و فعلیت یافتن امیور
بالقوه علت مرگ طبیعی میباشد.
از منظر وی ،نفس و بدن دارای اتحاد هستند ،با این تعریف ،هیچ لحظهای در نشئات مختلف نیست كه نفس بدون بدن بیه
سر برد .لذا ،نفس ،با حركت جوهری تغییری مستمر را در ذات خود شاهد است و به نشئات گوناگون میرسید و همیواره
تدبیر بدن را به عهده دارد و براساس رابطهاش هیچگونه گسستگی و جدایی از بدن را نمیتوان برای آن تصور كیرد .بلکیه
در هر نشئهای با بدن خاص و مناسب حضور می یابد و تصورش از بدن تصور معروف لباس یا خانه نیست كه از آن منف
شود.
استکمال نفس ،تحولی با ماهیت سیال و جوهری است ،نه عرضی كه در ماده منطبی میباشد و به عبیارت دیگیر میاده بیا
مجرد مخلوط است و مرز مشخصی ندارند ،یعنی مراتب ی

شیء تدریجاً از مادیت به تجرد میرسید و یکبیاره بیه بیدن

اضافه نمیشود .پس نتیجتاً نفس در وقت معین ایجاد نمیشود ،لذا ،وجود واحد انسان دارای اطوار ذاتی و مراتبی از كمال
و نقص است و نفس وجودی ایستا نمیباشد .نفس زمانی ،به مرحله تجرد عقلی و تام رسید ،از حركت بیاز مییایسیتد و
استعداد كسب صور متعدد را پیدا میكند و این تجرد حاصل نمیشود ،مگر در سایه شدت وجودی نفس كه از گذر تکوین
و سیر طبیعی و پشت سر نهادن صور عنصری ،معدنی ،نباتی و ...بدست میآید .شاید به همین دلیل با تعبیر میوه بدن از آن
یاد شده است .همچنین همراه شدت وجودی ،شدت مدركات نفس هم دست به كار شده و سیبب دسیتیابی بیه تجیرد و
قوت نفس میشود .لذا ،هرچه میزان ادراكات در سطح باالتری قرار گیرد ،نفس قویتر میگیردد و همیین قیوت و شیدت
سببساز انقطاع از بدن خواهد شد.
باید دقت كرد ،بدن به مثابه شیءای واحد ،حركت جوهری واحدی را آغاز نمیكنید ،بلکیه عیالوه بیر حركیات جیوهری
عرضی كه در اجزای مختلف بدن در جریان است ،در مراحل نباتی و حیوانی خود دارای حركات جداگانهای میباشد ،بیه
گونهای كه پس از وصول به هر مقطی اصلی ،حركتی نوین آغاز میشود .نفس از بستر ماده خیزش میكند و مراتب انقطاع
را در مسیر رسیدن به تجرد یکی پس از دیگری میپیماید تا به تجرد تام عقلی نائل میشود.
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بنابراین ،برای نفس در دید كلی انقطاعهای متعددی متصور است كه از همان پاییه اولییه از شیکلگییری میزاج و ترتییب
شایسته آن برای حصول صورت جسمیه انقطاع محسوب شده و بدین ترتیب در ارتقاء بیه سیمت صیورت نوعییه شیاهد
انقطاعی دیگر هستیم و به همین منوال از صورتی به صورت دیگر تا به صورت نوعیه و سسس نفس نباتی ،نفس حیوانی و
در پایان نفس ناطقه ،با انقطاعهایی مواجه هستیم و در فاصله این انقطاعها نیز بینهایت انقطیاع دارییم .نکتیه قابیل توجیه
اینکه ،انقطاع با تکیه بر حركت جوهری در طی حیات مرتباً صورت میگیرد و تنها بخش نهایی آن مرگ میباشد.
باید اذعان داشت تفسیر مالصدرا از مرگ و علت انقطاع از بدن عنصری ،تفسیری متافیزیکی است كه در آن بیار مسیئله و
زمام امور را نفس به عهده دارد و چون بین قوت نفس و بدن رابطه تعاكس وجود دارد ،قیوت و توجیه نفیس بیه مبیداء و
ماوراء و شدت حیث وجودی و مدركات سبب كمتوجهی نفس به بدن شده ،لذا مرگ رخ میدهد.
به نظر نگارنده ،هرچند تالش مالصدرا ،گرهگشای مسائل عدیدهای چون اثبات عقلی معاد جسمانی و درپیی آن تصیویری
مناسب برای دیگر مسائل میباشد ،لکن ایشان هم ،با تبیین و تبدیل ماده به مجرد در انقطاع نهایی نفس از بدن ،دچار نوعی
ناسازگاری گردیده است .این كه وجود مادی چگونه به مجرد تبدیل میشود و اصوالً چه الزامی بیرای ایین تبیدیل وجیود
دارد ،خود یکی از معضالت فلسفه ایشان است.
همچنین حتی با فرض تایید علت مرگ طبیعی در نزد ایشان كه رسیدن به فعلیت تام را سبب ترک نفیس از بیدن معرفیی
میكند ،همچنان معضل تبیین مرگ اخترامی درخشش دارد ،زیرا در این قسم از مرگ ،نفس ممکن است هنیوز بیه تکامیل
الزم نرسیده باشد كه بر اثر حادثه و نقص بدن ،انقطاع نفس ایجاد میگردد ،در حالی كه مییبایسیت نفیس در یی

رونید

طبیعی فرصت به فعلیت رسیدن داشته باشد .حال سوال این است كه با كدام تبیین فلسفی و با آوردن كدام دلیل ،عدهای از
رسیدن به این كمال بازمیمانند و چه قاعده و مبنایی برای این استثناء وجود دارد؟
از سوی دیگر ،در مرگ اخترامی بدن عامل اصلی معرفی شده است كه این تعریف با تبیین ایشان از مرگ طبیعی همخوانی
ندارد .این در حالی است كه در برقراری ی

قاعده كلی فلسفی ،نمیتوان بدون دلیل و تبیین فلسفی برای آن استثناء قائیل

شد.
به نظر میرسد ،مرز مشخصی بین مرگ طبیعی و اخترامی ،ترسیم نشده است .مرگ اخترامی در اثر وقوع حادثهای است كه
غالباً عامل بیرونی دارد ،مانند بالیای طبیعی ،اصابت تیر و ...حال بیماریهایی با منشاء خارجی ،مانند وییروس كرونیا ،كیه
سبب مرگ ی

جوان میشود ،جزء مرگ اخترامی محسوب میشود؟ نفس این جوان هنوز به تکامل نرسیده اسیت ،پیس

برخی بیماریها هم میتواند عامل مرگ اخترامی باشند ،یا مرگ در اثر انسداد عروق كه خود ریشه در عاملی بیرونی میثال
استعمال سیگار دارد .عالوه بر این كه ممکن است فرض وقوع هر دو نوع مرگ به صورت همزمان بر ی

شیخص قابیل

اطالق باشد و گفته شود مثال جوانی كه مریض شده از لحاظ روحی به تکامل هم رسیده باشد ،با این تفاسیر مرگ در اثیر
بیماری را نیز میتوان اخترامی دانست و مشکل وضوح تمایز وجود دارد.
بعضی از مسائل درباره مرگ همچنان در پیله غمض و ابهام باقی مانده و تصویر روشنی از آنها دیده نشده است .از جملیه
اینکه با پذیرش علت مرگ طبیعی در نزد ایشان ،زمان فرا رسیدن این انقطاع چگونه تعیین میشود؟ و چه عوامل و الزاماتی
در این طراحی موثرند؟ البته گاه به صورت پراكنده از عواملی چون اختالف در ذات و یا مزاج به عنیوان عوامیل میوثر بیر
زمان مرگ طبیعی یاد شده ،اما وضوح و دقت ندارند.
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