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   از منظر مالصدرامرگ
  ∗محمدرضا اسدي

  چكيده
 بــه بحــث از ،براســاس مبــاني وجودشناســي و متــافيزيكي مالصــدرا، در ايــن مقالــه

.  حيوان ناطق ميرنـده اسـت      ،انسان،  صدرامالاز نگاه   . موضوع مرگ پرداخته شده است    
از دنيـا  انتقال ، براي  نفس در يك حركت جوهري تدريجي و سير تكويني         وي، باور   به

 سير نفـس    پايان پذيرفتن كند و پس از      اش را طي مي     ، تمامي مراحل وجودي   خرتآبه  
 مرگ چيزي نيست جز پايان حركـت نفـس          ،بنابراين. دهد  پديده مرگ رخ مي   در دنيا   

هاي مهمي وجود دارد كـه در         در اين زمينه، پرسش   اما  . خرتآدر دنيا و انتقال به عالم       
  :ها به قرار زير است ايم برخي از اين پرسش ها پرداخته  به پاسخ آناين نوشتار از نظر مالصدرا

يـا  آ امكان پذير اسـت يـا خيـر ؟           ،سير نفس و تحول او در برزخ      ،  يا پس از مرگ   آ
 اعم از جمـاد  ـ عالم  هاي پديدهيا تمام ويژه انسان است يا مرگ آ؟ دارد اقسامي ،مرگ

 ضـروري و اجتنـاب   يامـر ، يا مرگآ؟ و ميرند مينيز  ـو گياه و حيوان و فرشته و غيره  
  ناپذير است؟ 

  . نفس، حشر، پايان حركت نفس، مرگ طبيعي، مرگ اخترامي:واژگان كليدي

                                                           
  استاديار گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايي ∗

  14/8/1386:         تأييد28/7/1386: تاريخ دريافت
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  حامل بدن ، نفس
از  ، محـصول برآمـده    حامل نفس است و نفـس     ،   بر آن است كه بدن     پندار مردم معموالً  

 تغذيـه و    اند كه با      شتهپندامحصول جسم   را   نفس   برخي ، از اين رو   .عناصر چهارگانه است  
، 9ج: 1981مال صدرا، (. گردد گردد و با ضعيف شدن آن رنجور مي  مينيرومند، تقويت بدن 

 است كه نفـس حامـل بـدن اسـت و            پندار عمومي بر آن    اما مالصدرا برخالف اين      )47ص
 تكـوين آن    سـبب بخشد و     يعني اين نفس است كه به جسم تحصل مي         ؛محمول نفس ،  بدن
 مختلف هاي ت است و بدن را به جهين نفس است كه به همراه بدن و قواي بدن    اي. شود  مي

  . برد خواهد مي ها را به سويي كه مي دهد و آن حركت مي
 بـا ايـن سـخن       ، نفس از سوي  حمل بدن    دربارهكند كه اعتقاد او      آوري مي  مالصدرا ياد 

ان كوي ربوبي هستند    مسافر،  گويند نفوس انساني    ندارد كه مي  منافات  مشهور حكيمان الهي    
 راكب يا همـان نفـس       زيرا )99ص: 1378مالصدرا،  (. اند  هاي اين نفوس   كب  هاي ايشان مر   و بدن 

   .كند اداره و تدبير مي، بدن را  يعني نفس؛دهد كند و پرورش مي انساني، مركب خود را تربيت مي
 اسـت كـه      زيـرا درسـت    ؛جهت مقايسه را تغيير داده است     ،  البته مالصدرا در اين سخن    

تـوان گفـت از جهتـي ديگـر            ولي در همان حال مـي      د،كن  ، مركب را اداره و تدبير مي      راكب
 از جهت محمول بودن راكب و حامل بودن ،بنابراين. كند مركب است كه راكب را حمل مي    

  بـودن   مگر آنكه معناي راكـب     ؛است مغاير ديدگاه حكيمان الهي با ديدگاه مالصدرا     ،  مركب
تـوان گفـت مـراد از         در اين صـورت مـي     . ره كردن تأويل كنيم   ا تدبير و اد   نفس را به مفهوم   

، تدبير كننـده بـدن اسـت و بـدن    ، نفسآن است كه بدن، و مركوب بودن     نفس   راكب بودن 
  .  نفس استاز سويتدبير شونده 
، برتر از آن است كه در هستي و هالكت        ،  توان نتيجه گرفت كه نفس انساني        مي بنابراين،
 پنـدار  بـرخالف    از ايـن رو،   . تابع بدن باشـد   ،  و كمال و نقص    قوت و ضعف  ،  كون و فساد  

تـابع اخـتالل بنيـه و فـساد مـزاج      ،  نفـس از بـدن    دل كندن  ،عالمان علوم طبيعي و پزشكان    
  )354ص: تا مالصدرا، بي(.  قطع تعلق تدريجي نفس از بدن استنتيجهبلكه  ،نيست
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  يرنده ناطق محيوان ؛انسان
انـه الجـوهر الحـساس النـاطق      «:انـد   در تعريـف انـسان گفتـه   شتهحكيمان گذبرخي از  

 پـذيرش   بـا مالصـدرا   . انـد   دانـسته و مايت يا ميرنده بودن را تمام كننده حد انسان           » المايت
 ،شود مراد از ميرنده بودن انسان، معناي عدمي مرگ نيست  چنين تعريفي از انسان يادآور مي     

 ؛حركت رجوعي نفس انسان بـه سـوي غـايتش اسـت           بلكه مراد از ميرايي انسان، اشاره به        
 براساس حركت تـدريجي و   ،اين انتقال نفس از دنيا به آخرت      . يعني انتقال از دنيا به آخرت     

دهد و الزمه آن فاني شدن ايـن           طبيعي است كه براي نفس رخ مي       يسير تكويني نفس، امر   
 مبـدأ حركـت و      نميـا  مفروض موجـود     تا همه حدهاي   زيرا هر متحركي،     ؛بدن مادي است  

تـا   انسان نيز در مرگ طبيعي،       . مسير برسد  فرجام ممكن نيست به     ، آن را نپيموده باشد    پايان
 و توفيـق    يابـد   را در نمي  اش را طي نكرده باشد، مرگ          حدود طبيعي و نفساني وجودي     همه

  .شود هي و مقام عبوديت نصيبش نميوصول به جوار ال
شـود و     مامي مراحل وجودي اش از بدن جدا مي        ت گذراندن نفس آدمي پس از      ،بنابراين

 منزل از نخستين مرگ آخرين منزل از منازل دنيايي نفس و ،بر اين اساس  . پاشد  فرو مي بدن  
 پـس اي بسا انسان    .  دنيا و عقبي است    ميان مرگ برزخ    ،منازل آخرتي نفس است و در واقع      

 بـسا بـه     چـه محبوس بماند و    مدت كوتاه يا طوالني     ها     در برخي از برزخ    ،از خروج از دنيا   
 ارتقـاي   زودن،  ااي ربـاني يـا شـفاعت شـافع           يا جذبـه   واسطه نور معرفت يا نيروي طاعات     

  )28ص : 1379آشتياني، (. دجويو از توقف حبس آلود در حيات برزخي رهايي يابد وجودي 
، شود مالصدرا حد تـام و نهـايي انـسان را براسـاس ميرنـده بـودن                  چنانكه مالحظه مي  

رنـده   مـي ،   داراي نـوعي نفـس هـستند       چـون  حيوانات و نباتات نيـز       همه با اينكه    ند،دا  مي
، در تعريـف انـسان  » ميرايي« قيد  آوردنخواهد با      مالصدرا مي  ا ولي گوي  ،شوند  محسوب مي 

گرچه .  ـ بداند  گياهان و حيواناتهمچونو نه هر موجودي ـ  آدمي  هاي ويژگيمرگ را از 
را » يرندهم« قيد   چون ولي   ،آدمي است هاي    ويژگي از   تنها مرگ   به اين معنا تصريح ندارد كه     

بـه طـور تلـويحي      ،  كند  را تمام كننده حد انساني معرفي مي        و آن  آورد  ميدر تعريف انسان    
كند كـه موجـودات ديگـر فاقـد آن             در تكميل فصل انسان اشاره مي      خاصي به ويژگي    گويا

به نام انسان است و ميرنده بودن كه        فصل خاص موجودي    ،   بودن  ناطق زيرا ؛ويژگي هستند 
فـارغ از تبيـين      اسـت؛    صاحب ايـن فـصل خـاص      ، ويژگي   شدهبه اين فصل خاص اضافه      

  . به تماميت رسيده استميرنده صدرا با قيد باورمنطقي حد انسان كه به 
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  مرگ، ويژگي انسان يا تمامي موجودات عالم
ت يـا موجـودات ديگـر نيـز          انـسان اسـ    هـاي   ويژگـي  آيا مـرگ از      ،مباني صدرايي بنابر  

نفس از قوه به فعليت و      شدن   براساس متحرك بودن نفس و تبديل        تنهااگر مرگ    ميرند؟  مي
خواهـد  انـسان ن  ويـژه    مرگ   ، حركت تعريف شود   پايانپيمودن مسافت ميان مبدأ حركت و       

 زيرا حيوان نيز مرحلـه نبـاتي و         ؛ حيوانات نيز ميرنده هستند    همچون و موجودات ديگر     بود
 ميان مبدأ و منتهـا  ي مسافتتنها با طي نفس از هر گونه   ،  اما اگر مرگ  .يواني را بايد طي كند    ح

آن باشد كه حتماً نفس به نـوعي تجـرد عقلـي            ،  هاي طي اين مسافت    بلكه از ويژگي  . نباشد
موجـود  ،   زيرا در عـالم طبيعـت      ؛شود   وجودي انسان مي   هاي  ويژگياز  ،   ميرنده بودن  ،برسد

تجـرد  ،  نه جمادات و گياهان و نـه حيوانـات         .تواند به تجرد عقلي برسد    ديگري نيست كه ب   
  .  گرچه حيوانات بر مبناي صدرايي داراي نوعي تجرد مثالي و خيالي هستند؛عقلي ندارند

 مبـدأ و منتهـا شـرط الزم         ميـان طي مـسافت    ،   در مسئله مرگ   افزون بر اينكه  با اين مبنا    
 بر اينكه تمام حدود اين مسافت بايد        افزوني   يعن ؛ شرط كافي نيست   ولي ،تحقق مرگ است  

 خود مسافت نيز بايد داراي حدودي باشـد كـه حـد تجـرد               ،طي شود تا مرگ عارض شود     
 ،ميرند  نميرا ندارند،اين حد   نباتات و حيوانات چون،به اين ترتيب.  آن استفرجام، عقلي

 پـس از مـرگ بـه عـالمي           يعني نفس او   ؛ميرد  شوند و تنها انسان است كه مي        بلكه نابود مي  
 صرف جـدايي نفـس از بـدن يـا     ، مالصدرااز نظر، مرگ،  ديگربيانبه  . شود  ديگر منتقل مي  

جدايي نفس از بدن به معناي خروج نفس از عالم طبيعت           ،   بلكه مرگ  ، بدن نيست  فروپاشي
 تمامي حدود ميان مبدأ      داري،  اگر موجود نفس   ،بنابراين. و ورود نفس به عالم آخرت است      

 از عالم طبيعـت خـارج       سرانجام يعني در    ، رفت مياناش را طي كرد و از          منتهاي وجودي  و
 ايـن   فروپاشـي اگر هـم از     .  مرگ بر او عارض نشده است      ،نشد و به عالم آخرت وارد نشد      

 بايد گفت مـرگ چنـين موجـودي         ،شود  با عنوان مرگ ياد مي     اش  موجود و سكون وجودي   
از اين عالم بـه عـالم ديگـري انتقـال        ،   حركتش در دنيا   نپاياغير از مرگ انسان است كه در        

 تمام  )اشراق نهم ،  شاهد سوم ،  مشهد چهارم ،  شواهد الربوبيه ( مالصدرا    به بيان   البته ∗.يابد  مي
                                                           

اينكه بنابر مباني حركت جوهري مالصدرا، متحرك و حركت و مسافت حركت در سـير وجـودي نفـس انـساني                   جالب   ∗
ها در خارج نيست و تنها به اعتبار و عنوان و در تحليـل ذهنـي از يكـديگر                     يك چيز هستند و فاصله و تمايزي ميان آن        

  .شوند متمايز مي
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 ،موجودات عالم بدون استثناء داراي حشر و بازگشتي به جهان ديگر هستند و در اين ميـان                
 يعني برخي حيوانات كه داراي نفس متخيـل  ؛او درباره حشر حيوانات قايل به تفصيل است      

داراي  ندارند و تنهـا      اما حيواناتي كه تخيل   . يابند   مي اارتقها    بالفعل هستند به برخي از برزخ     
  . هاي دقيقاً مثل حشر قواي نفسانيه است حشر آن. اند مرتبة احساس

  موجودات عالمحشر و بعث 
 رسـاله زادالمـسافر   يـدگاه مالصـدرا در       بر تحليل د   ، تعريف انسان بيان شد    بارهآنچه در 
اما . پس از اسفار به نگارش درآورده است      ،  اين رساله را  به گفته مالصدرا وي     . مستند است 

 دارد كـه    ، تبيـين ديگـري     موجودات در قيامـت    همهدر كتاب اسفار در باب حشر        مالصدرا
اسـتعداد محـض     يعني هيـولي كـه       ،ها ترين آن  موجودات عالم از سافل   همه   آن است    بيانگر

همگـي  است تا جمادات و نفوس نباتي و نفوس حيواني و ارواح مدبره و مفارقات عقليـه                 
 هم بر برهان و هم بر قـرآن و           وي اين ديدگاه  مالصدرابه باور   . شوند  در قيامت محشور مي   

 هـم بـه اجمـال در بـاب حـشر تمـامي ايـن                ،و از ايـن رو    مبتني اسـت     وحياني   هاي  آموزه
در  .كنـد  هايي اقامـه مـي   برهانها،  گونهه تفصيل در مورد حشر هر يك از  موجودات و هم ب   

 همـه  آنچه به موضوع حاضر مربوط است اين است كـه آيـا الزمـه بعـث و حـشر            اين جا، 
موجودات آن است كه تمـامي موجـودات ميرنـده باشـند و آيـا الزمـه ميرنـده بـودن هـر                       

 مثبت باشد و حتـي      ياد شده پرسش   پاسخ دو    اگر آن است كه داراي نفس باشد؟        ،موجودي
 در اين صورت تمامي موجـودات حتـي هيـولي و            ، پاسخ پرسش اول مثبت باشد     دست كم 

توان گفت مـرگ       نمي ،ميرند و بنابراين    جمادات و نباتات و حيوانات و عقول مفارق نيز مي         
ـ            . از فصول اختصاصي انسان است     ه براي اينكه از زبان مالصدرا به اين دو پرسش مـرتبط ب

   :اشاره به چند نكته الزم است ،هم پاسخ دهيم
ست از خـروج نفـس از        ا  بعث عبارت  ؛دن تفاوت دار   با هم   بعث و حشر   اول اينكه ميان  

 كه جنـين   گونه همان، بنابراين. احاطه داردبداناي كه نفس   غبار اشكال و اوصاف جسماني    
شـود و مـدت بـودن         خارج مـي  ،  شاز رحم بدن  نيز   نفس ميت    ،شود  از رحم مادر خارج مي    

  نسبت حالت قبر به حالت بعث      . مدت بودن جنين در رحم مادر است       انندميت در قبر نيز م    
 ايـن   )112ص: 1378مالصـدرا،   (. شـود    كه متولد مي    است به مولودي   مثل نسبت جنين   نيز

 زيـرا  ؛نفس و بـدن داشـتن اسـت       ،   الزمه بعث  ، آن است كه از نگاه او      گواهسخن مالصدرا   
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 بـر اينكـه     افـزون . اسـت   خروج و رهايي نفس از اوصاف بـدني و جـسماني           يبه معنا بعث  
 بلكه به حالت خروج نفس از ،شود اصطالح بعثت به خروج نفس از بدن دنيوي اطالق نمي         

  .شود قبر اطالق مي
علـت  ، آنكـه زمـان    توضـيح .ست از رفع زمان و مكان از موجـودات  ا اما حشر عبارت   

در حضور موجـودات اسـت و ايـن دو      تكثر و افتراق علت،تعاقب در وجود است و مكان 
 ،بنـابراين . است  برخي ديگر  برايدن برخي از موجودات     بوعلت پنهان   ،  يعني زمان و مكان   

 همـة   ،وقتي زمان و مكان برطرف شود و حجاب زماني و مكاني موجودات برداشته شـوند              
ـ از اولين و آخـرين ها ـ   آفريده ايـن،   و )116ص: همـان (.  شـوند   در يـك جـا جمـع مـي     

   . است از رفع حجاب زمان و مكانهمان حضور در قيامت است و بلكه قيامت چگونگي
،  براي هر صورت طبيعيه در عالم شـهادت        :گويد  مي،   مالصدرا در جايي ديگر    دوم اينكه 

اي در عالم غيب است كه مرجع ايـن صـورت طبيعـي اسـت و معـاد ايـن                      صورت نفسانيه 
همـان چيـزي   ، اين صـورت نفـساني  . آن صورت نفساني استبازگشت به   ،  صورت طبيعي 

اش بـه سـوي آن محـشور          از زوال ماده و اوصـاف جـسماني        پس،  است كه صورت طبيعي   
 نيز اين صورت جسماني به آن صورت نفساني متصل است و قوام اين               اكنون شود و هم    مي

ماني  كه رجوع اين صـورت جـس        گونه همان ؛صورت جسماني به آن صورت نفساني است      
 اما چون موجودات در درياي ظلمات اوصاف جسماني به سـر         ،به آن صورت نفساني است    

كننـد و ايـن مـشاهده اكنـون           حشر و رجوع به اين صور نفساني را مـشاهده نمـي           ،  برند  مي
 البته در آخرت اين مطلـب بـراي همـه           .داهل معرفت و مشهو    مگر براي    ؛نيست پذير  امكان

  )263، ص9ج: 1981مال صدرا، (. بوداهل محشر قابل شهود خواهد 
اند، بلكـه      داراي نفس و صورت نفساني     اي  گونهتمامي موجودات به    ،  گذشتبنابر آنچه   

 ، نفس از اوصاف جسماني و بـدني      ند و هنگام بعث   ها با هم متحد    اكنون نفس و بدن آن    هم  
ـ قبرـ  اني  يـك صـورت نفـس   ،هر جسم و صورت جـسماني به بيان ديگر، . يابد  رهايي مي 

دارد كه حشر و رجوع اين صورت جـسماني در آخـرت و قيامـت بـه سـوي آن صـورت                      
شت  مراجع حـشر و بازگـ      ،بنابراين. نفساني است و حشر يعني رفع اوصاف مكاني و زماني         

 بـراي مثـال،    .متناسب با اندازه و مراتب وجودي هر يـك از موجـودات اسـت             ،  موجودات
غيـر  ، الفعل است و مرجع نفوس نـاقص ناطقـه    عالم عقل ب  ،  مرجع حشر نفوس كامله ناطقه    
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نفوس نـاقص  ، ولي  عالم عقل و عالم طبيعت است   ميانعالم متوسط   ،  مشتاق به كمال عقلي   
برنـد    مدتي كوتاه يا طوالني در حالت عذاب برزخي به سر مي          ،  ناطقه مشتاق به كمال عقلي    

ا به واسطه ميزان مكـث      تا سپس به عنايت الهي يا جذبه رباني يا شفاعت فرشته يا انساني ي             
 شود و مستعد رجوع و حشر به درجه عالي يا داني اسمي از              دودهعذاب از آنها ز   ،  در برزخ 

  )263، ص9ج: همان(. دن الهي شوياسما
يـن نظـر كـه       ا  از ، يعنـي عناصـر و جمـادات       ،اما موجوداتي كه در اين دنيا نفس ندارند       

گونة بـسيار سـافلي از    ،  يات است اي از وجود هستند و وجود عين علم و قدرت و ح             حصه
. آنها به عدم صرف و هالك محض ملحـق نـشوند           شود   مي سبب كه همين امر     دارندحيات  

دوري از عالم وحـدت و اسـتغراق در         دليل   اين موجودات نيز كه به       )258، ص 9ج: همان(
از ايـن وضـعيت     هرگـاه ،دروگردانن حيات نفساني و عقالني      پذيرش از   ،عالم تضاد و فساد   

 و در مراحل سير     دارند نوعي ديگر از وجود مي شوند كه حيات برتري           ، داراي ارج شوند خ
شود كه اين عقل      تبديل مي  صورتشان به صورت و نفس متحد به عقل فعالي        ،  شانوجودي  

پس اين موجـودات عنـصري نيـز         )239، ص 9ج: همان. (فعال نيز نوري از انوار الهي است      
 بعـث و حـشر      و،شـوند و از ايـن ر         بلكه عقالني مي   ي و  داراي نوعي حيات نفسان    سرانجام

 نفس و   نوعي ، حيات وعي داراي ن  ، بنابراين .سوي همان حقيقت كامل عقالني است     ه  ها ب  آن
 كلمـاتي   ،اسفار و شواهد و مظاهر الهيـه       مالصدرا در    آرايگرچه در   .  از مرگ هستند   نوعي

 ولـي بنـابر مبـاني و        ،نيافتيم» ندمير  مي«كه عناصر و جمادات نيز      داللت كند   كه به صراحت    
 ،براي اين موجـودات جمـادي و عنـصري        را   از بعث و حشر      وعيتوان ن    مي تعبيرهاي وي، 

  . مانند ديگر موجودات نفساني و عقلي در نظر گرفت
 كه حتي به حيات براي عناصر و امور         اسفاربرخالف  ـ  شواهد الربوبيه  مالصدرا در    ياگو

 و هـم بـا   شـواهد الربوبيـه   آرايش در دارد كه هم با برخي  تعابيري ـ  استمعتقد جسماني 
 )253-252ص: 1382مالصـدرا،    (شواهد الربوبيـه  او در   . سخن او در اسفار و تناقض دارد      

دارد كه هيچ جسم و چيزي حتي زمين كـه دورتـرين اجـسام از قبـول                    اسفار بيان مي   بسان
 در عالم ديگر و عقلـي در عـالم    مگر آنكه نفسي، در عالم دنيا وجود ندارداستفيض الهي   

  . اجسام داراي حيات هستند، بنابراين.داردسوم 
جوهر مرده و فاقد حيات و ظلماني است و         ،   جسم ، بنابراين :گويد  مي  ديگر ياما در جاي  
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از خـودش غايـب و مـرده و    ،  به ميزان تعلقش به جسم     ،چيزي كه متعلق به جسم است      هر
، وجش از قوه جسماني جرمـاني بـه فعليـت عقالنـي           فاقد حيات است و نفس به ميزان خر       

 حيـات او حيـات هـر چيـز        ،  داراي حيات عقلي است و وقتي به حيات عقلي بالفعل رسيد          
.  همگي به دسـت اوسـت      ،ي كه در ذيل او قرار دارند      يمادون اوست و ملكوت و باطن اشيا      

  )329-328ص: همان(
ـ جـسم را    ،  دشـود مالصـدرا در عبـارت دوم شـواه            مي  كه مالحظه  چنان  حيـات   وندب

 ناسـازگارند؛ داند و ايـن دو عبـارت          جسم را داراي حيات مي    ،  در عبارت اول  ، ولي   داند  مي
 بـه ايـن     نيست؛ تعارضي   ،با يكديگر تغاير دارند   ها    تمگر آنكه گفته شود چون جهات عبار      

 ل به اعتبار وجود نفس و عق      ،داراي حيات است  ،  گويد جسم   معنا كه اگر در عبارت اول مي      
  فاقـد حيـات   راجـسم ،  در عالم نفس و عقل اسـت و اگـر در عبـارت دوم           ،براي آن جسم  

 در  رو،  همين از . كه با نفس و عقل دارد       است منهاي ارتباطي ،   به اعتبار لحاظ جسم    داند،  مي
 ،گويد وقتي نفس به حيات عقالني و سپس بـه حيـات بالفعـل رسـيد                 ادامه عبارت دوم مي   

  . انجامد  مي يعني جسم نيز، مادون اوحيات او به حيات هر چيزي
توانـد    نمـي  ، يك جسم در عالم نفس      عبارت دوم اين است كه نفسِ      موجود در  اما ابهام 

نـه اينكـه در عـالم    ـ  كه در عالم دنيا داراي نفس اسـت   آري جسمي . وجودي بيابدايارتق
ـ داراي نفس باشد، نفس  و عـالم عقـل    نفس اين جسم در اثر ارتباط و اتحاد با عالم نفـس  
باعـث  ،   وجودي بيابد و وقتي عقل بالفعل شد و حيـات عقلـي تـام يافـت                ايتواند ارتق   مي

 جـسمي كـه نفـس او در         د، ولي تب مادون خود حتي حيات جسماني شو      حيات تمامي مرا  
 آن، زيرا نفس    ؛يابد   به عالم عقل ارتقا نمي     آننفس  ،  است عالم نفس و عقل او در عالم عقل       

  در عالم عقل است و اضمحالل و انحـالل          باطن نفس  آن،م نفس و عقل     باطن جسم در عال   
شـود و نفـس       حاصل نمي ،   نفس جسم از عالم نفس به عالم عقل        يو تغييري از طريق ارتقا    

 عقل واره در عالم عقل همآن، كه عقل  گونه همان؛نفس است،   در عالم نفس   واره هم ،جسم
امـا   ، ارتبـاط و اتحـاد وجـودي دارنـد     اين مراتب طـولي بـا يكـديگر   همه گرچه  نيز .است

 خالف نفسي كه به همـراه جـسم در عـالم دنيـا              ر ب آيد؛  ها پيش نمي    فاصلهتخلخلي در اين    
از جـسم جـدا     ،  به عالم نفس و سپس به عالم عقـل          از جسم و ارتقا    جدايياست و پس از     

  .دشو  كامالً از مرتبه نفساني خارج مي،وقتي عقل بالفعل شد، شود و آن نفس مي
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آيا تمامي موجودات اين عالم نفس      مالصدرا به اين پرسش كه       پاسخ   بنابر آنچه گذشت،  
 به يكي از دو طريق      دست كم  ،تمامي موجودات حاضر در عالم طبيعت     . مثبت است دارند؟  

حيوانـات و   ،   نباتـات  اننـد م يا برخـي از موجـودات      دارند نفس   ،كه مانعه الجمع نيز نيستند    
ته اين موجودات در طول حيات الب .ركب از نوعي نفس و بدن هستند   م ،در همين دنيا   انسان
  عناصر و جمـاد    همچون يا اينكه موجوداتي     .د داراي عالم خيال و عقل نيز هستن       شان  يدنيو

 همين اجسام داراي حقيقتـي      ، ولي  و از جسم و نفس مركب نيستند       ندارنددر اين دنيا نفس     
هـا را    تـوانيم آن    ها مـي    با آن  پيوند كه به اعتبار     در عالم نفس و حقيقتي در عالم عقل هستند        

  .داراي حيات و نفس بدانيم
 پاسـخ   ،ميرد  ميمندي     مالصدرا در پاسخ به اين پرسش كه آيا هر موجود حيات           همچنين

دارنـد، ولـي مطلـب       حـشر    ، تمامي موجودات از هيولي تا عقول مفارق       زيرا ؛دهد  مثبت مي 
  .توان نتيجه گرفت  نمي،ميرد  ميمنديات از اين سخن كه هر موجود حيفوق را 

 مركـب از جـسم و نفـس     كه چه در عالم طبيعت ـ  به زعم صدرا هر موجودي،بنابراين
ـ و چه در هر عالم ديگري كه باشد، )حتي جمادات(است   داراي نفـس و بـدن يـا همـان      

 گويد اجـسام ايـن    كه گذشت مالصدرا به صراحت مي     گونه زيرا همان  ؛نفس و جسم است   
 به تنهـايي در ايـن       ، كه در ارتباط با نفسشان در عالم نفس در نظر گرفته شوند            تا زماني دنيا  

 بـر اينكـه   افزون. اند فاقد حيات ، بنابراين. نيستند)نفس و بدن(دنيا مركب از نفس و جسم       
 است و حيـات     يها عرض   بلكه حيات آن   ، اجسام دنيوي داراي حيات ذاتي نيستند      به باور او  
 نفسي  به همچنين   .نياز ندارد  جسم اخروي است كه به ماده و موضوعي          هاي  ويژگيذاتي از   
؛  نيـست ، نيازمند و آن را از قوه به فعليت برساند و باعث حياتش شودباشد وابستهكه به او    

 به نفـس ديگـري نيازمنـد    ، عين حيات و عين نفس است و بنابراين      ،اين جسم اخروي  زيرا  
  )271، ص 9ج: همان(. نيست
گوينـد     مـي  كـه ) در فتوحـات  (الـدين      محي مانند كساني    سخن  صدرا اعتقاد به   ،نابراينب

 ،ها روحي يا ملكـي متـصل اسـت         شان يا از جهت آنكه به آن       بودن اجسام يا از جهت جسم    
 پـس اجـسام از   )272، ص 9ج: همان(.  نيست درست ،داراي حيات و نطق و ادارك هستند      

 حيـات و    ،كننـد   ها را تدبير مـي     اي كه آن     صور مدبره   جسميتشان با قطع نظر از ارواح و       نظر
جهت كه داراي صورت نفساني و مدبر عقلي          از آن  تنها هر جسمي    ،از اين رو  . دارندنطق ن 
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.  حيـات اسـت    نبودكه عين   تنها جسم بودنش     نه از حيث     ؛ داراي حيات و نطق است     ،است
 سريان نـور    همچون ــ  داردجسمي سريان   ،   در باطن اين اجسام ظلماني     ، صدرا باورآري به   
كه به واسطه آن جسم باطني، جسم ظلماني، حيات و تـصرف نفـوس و ارواح را    ـ  در بلور

؛ پذيرد و اين شعاع جسماني باطني، در تمامي اجسام ساري و به حيات ذاتي زنده اسـت     مي
  )272، ص 9ج: همان(. وجود او وجود ادراكي و عين نفس ادراكي بالفعل استزيرا 

  رض حل تعا
 در ايـن بـاره     اسـفار  را با ديـدگاه او در        رساله زادالمسافر اگر بخواهيم ديدگاه صدرا در      

 صـدرا در    گفـت  فصل اختصاصي انسان است يا خير؟ بايـد          ،جمع كنيم كه آيا ميرنده بودن     
 و آورد  مـي  در تعريف انسان بودن در كنار فصل ناطق   قيد ميرنده بودن را   المسافر   زادرساله  

ظاهر با عباراتش در    به   ،كند و اين سخن او       تعريف مي  ميرندههر حساس ناطق    انسان را جو  
 در رساله   چون اما   .داند تعارض دارد    اسفار كه مرگ را مربوط به تمامي موجودات امري مي         

دهد و در اسـفار    خواننده را به اسفار ارجاع ميداند و  مياسفار را مستند آرايش   ،زادالمسافر
از نگاه صدرا مـرگ از        بنابراين ،داند  مي  تمامي موجودات  از آن گ را    بعث و حشر و مر     ،نيز

قيـدي بـراي فـصل آدمـي        را چونـان     مرگ   در تعريف انسان،  توان     انسان نيست و نمي    ويژه
 به معناي سلب مـرگ از غيـر انـسان           ، قيد ميرنده براي انسان    آوردن مگر آنكه مراد از      آورد؛
فـصل   رازيـ  بيـاوريم؛ را در كنـار فـصل        ندارد كه آن   ديگر معنا    ،صورت  اين البته در  .نباشد

 دليلـي   ، انسان نيست  ويژه يرندگيمتمايز كننده جنس از غير خود و مقوم نوع است و اگر م            
 بنا بـر نظـر    مراد صدرا از اينكه .بياوريم آدمي است    ويژهرا در كنار فصل ناطق كه        ندارد آن 

اي است كه      آن است كه مرگ ويژگي     ه،يرنده دانست و انسان را جوهر ناطق م     حكيمان پيشين   
 بخش حيات آدمي    تنها پايان ، مرگ   توضيحبا اين   . درس   پايان مي  با آن به   ،حيات نطقي آدمي  

  .  حيوانات نيز استهمچون بخش موجودات ديگري پايان بلكه ،نيست

  حقيقت مرگ
  وجـودي  ي او مـرگ را امـر      آورديـم،  صدرا   رساله زادالمسافر  از   تربراساس آنچه پيش    

.  به منزل ديگر اسـت     ي منزل و از  به عالم ديگر     ي زيرا مرگ در نظر او انتقال از عالم        ؛داند  مي
 نيز از امـور وجـودي   ـ   دنيا و آخرت ـ  انتقالدو طرف امر وجودي است و  يكنفس اين انتقال،

ـ هايش  به واسطه مرگ، آدمي در هيچ يك از موقعيت، بنابراين.هستند  يعني در هنگام مرگ  
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ـ از مرگو پس  پـذيرد و نـه     بلكه نحوه هستي و حيات او تغيير مي،يردگ  در عدم قرار نمي 
  .  بلكه يك حقيقت كامالً وجودي است، عدمي نيستي پس مرگ امر.بيشتر

 پايـان حركـت تـدريجي    او،نكته مهم ديگر در سخنان مالصدرا آن است كه مرگ براي      
  .  استان را پشت سر گذاشتن مرگ به فعليت نهايي رسيدن و قوه و امك.استنفس 

 يعنـي بـه فعليـت    ؛شـود  شود و بالفعـل مـي   آدمي از امكان بالفعل شدن رها مي،  با مرگ 
 اي نيـست كـه از بيـرون بـر     مرگ حادثه،  طبيعي ـ   در مرگ،برهمين اساس. شود ميتبديل 

يك امر طبيعي است كه از مـتن هـستي و از مـتن حيـات آدمـي                  ،   مرگ .انسان عارض شود  
  .شود كشد و خاموش مي مي شعله بر ؛دجوش مي

 بـه يـك امـر وجـودي ديگـر رهنمـون              نيز آدمي را كه   وجودي است    يآري مرگ امر   
شـود و     افروختـه مـي    ،اي در حيات و هستي آدمـي         اگر مرگ چون شعله    ،بنابراين. سازد مي

اي از     بلكه مرگ نيـز چهـره      ،از جنس خاموشي و عدم نيست     ،   خود ،شود   خاموش مي  سپس
 يعنـي دنيـا     ،هاي هستي   اي از چهره     از چهره  با آن، هاي وجود و حيات است كه آدمي         چهره
كه پيش    صدرا بيانبه  . گردد  يعني آخرت آشنا مي    ، هستي ديگر از اي    شود و با چهره      مي رها
 بـسان  ؛شـود    مـي  زادهدوبـاره   ،   مرگ باآدمي   آورديم، در مبحث نسبت نفس و بدن از او          تر

 بـراي   د، ولـي  ميـر   مـي  براي موجودات عالم رحم      ؛ او شود  ارج مي  كه از رحم مادر خ     يجنين
 بـراي  ،شـود  در اينجا نيز آدمي وقتي از دنيا خـارج مـي  . يابد افراد خارج از رحم او تولد مي   

هاي خـاص     تولدي با ويژگي   البته. يابد  تازه تولد مي   براي اهل آخرت     ، ولي ميرد  اهل دنيا مي  
هـاي     تفـاوت  بارهدر. دساز ج از رحم مادر متمايز مي      يعني خرو  زايش نخستينش كه او را از     

 سخن بسيار است، ولي     ، فلسفه صدرايي  نيز وحياني و    هاي  آموزهمبناي    بر ،اين دو نوع تولد   
هر عملي دادن  آدمي امكان انجام ،كنيم كه پس از تولد اول  مي بسندهاين تفاوت   در اينجا به    

 ـ   در تولـد دوم ولـي  ،ش را به فعليت برساندهاي توانست قوه را داشت و به تعبير فلسفي مي
  .  براي او نيست عمل دادن امكان انجام،آدمي به فعليت رسيده است  چون ـيعني مرگ

   حركت برزخي نفس تكامل يانسبت مرگ با
 امكـان   ،دارد در واقع به تعبير صدرايي، در تولد اول آدمي چون در مبدأ حركـت قـرار                

 در تولـد دوم چـون آدمـي بـه پايـان        ، ولي او ممكن است  حركت و رسيدن به غايت، براي       
در پايـان     زيرا د؛شو  مسافت حركت رسيده است، امكان حركت وجودي نيز از او سلب مي           
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اما بايد پرسيد بر اين مبنا تكامل برزخي كـه  . توان حركت را آغاز كرد     وجودي حركت، نمي  
مالصدرا از حركت نفس در دنيا       چگونه با تفسير     ،استآمده   وحياني و قرآني     هاي  آموزه در

  !؟استپذيرتوجيه 
آخرين منزل دنيـا     مرگ  آن است كه   توان داد    مي  مالصدرا با توجه به سخنان   پاسخي كه   

گيـرد كـه گـويي در          در وضـعيتي قـرار مـي       ، مرگ با منزل آخرت است و انسان       نخستينو  
 چه ولي ،بوس است مدت كوتاه يا طوالني مح،در اين برزخ . دنيا و عقبي استميانبرزخي 

 يا به واسطه طاعات انجام داده در دنيـا يـا   ـ كسب شده در دنيا ـ  بسا به واسطه نور معرفت
عبارت مالصـدرا در    . آدمي ارتقاي وجودي بيابد    ، نفس نا رباني يا شفاعت شافع    اي  به جذبه 

  : چنين استرساله زاد المسافر
كبرزخ بين الطرفين و حاجز بين الدارين، فالموت، اول منازل اآلخره و آخر درجات الدنيا، فهو 

 }فربما يصيراالنسان، بعد خروجه عن الدنيا محبوساً في بعض البرازخ مد. الدنيا و العقبي
 ⎛ـاو بجذب) الطاعات( الطاعه } او بقو⎛ـ، و ربما يرتقي سريعاً بنورالمعرف} او قصير⎛ـطويل
  . هوالرحم الراحمين كما ورد في الحديث) يشفع( الشافعين، و آخر من ينفع ⎛ـ او بشفاع⎛ـرباني

است كه برزخ در اينجا يك بار معنايي منفي         چنان   ا، صدر بيانفحواي تعبير از برزخ در      
 او بـرزخ لزومـاً بـار منفـي          هاي ديگرش   كتاب صدرا در    هاي  ت در ديگر عبار   دارد؛ هر چند  
 يـا طـوالني محبـوس     به مدت كوتـاه   ها    زخگويد در برخي از بر       مي ،از اين رو  .ارزشي ندارد 

در پاسخ به پرسش از اينكه آيا تكامـل برزخـي و حركـت برزخـي                 شاهد سخن ما  . ماند  مي
 ارتقـاي وجـودي     . است »....ما يرتقي سريعاً  ورب«عبارت   ،براي نفس آدمي وجود دارد يا خير      

و اما اگر تكامـل     . ارتقا نيست دارد، وگرنه   حكايت از نوعي حركت و تكامل برزخي        ،  يافتن
چنانكه برخي از آيات و روايـات بـه صـراحت     هم ـ  ارتقاي وجودي در برزخ ممكن است

ـ كيد دارندأت تواند بگويد رسـيدن بـه غايـت حركـت       چگونه مالصدرا مي، در اين صورت 
 جدايي نفس   ،اش   رسيدن نفس به غايت مسافت وجودي       نتيجه دهد و   رخ مي » دنيا«نفس در   

 صدرا داللت دارد كه او نه تنها        سخنانبير ارتقاي وجودي در     اينكه تع   بر افزون! از بدن است؟  
  .داند  بلكه آن را ممكن و مطلوب نيز مي،كند حركت برزخي و تكامل برزخي را نفي نمي

 ارتقـاي وجـودي حركـت و تكامـل          ،در واقـع    از صدرا بگويـد    هواداري كسي به    شايد
  دادن عرفت كسب شده و انجـام      نور م  نتيجهاو اين ارتقا را     نيست؛ زيرا   جديدي براي نفس    

در ايـن    مراد صدرا از ارتقـا ،بنابراين. داند  ميارتقا يافته  همان نفس     در دنيا از سوي    طاعات
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ارتقـا   نفـس  از سـوي و اعمال كسب شده در آخـرت        ها    ، تجلي و شكوفايي معرفت    عبارت
  .  استيافته

ـ «گويـد      اوالٌ ادامه عبارت صـدرا كـه مـي         ، بايد گفت  سخندر نقد اين      او  ، ربانيـه  ةٍبجذب
 معرفت و اعمال كـسب      نتيجه داللت دارد كه ارتقاي نفساني آن فرد لزوماً          » الشافعين ةِبشفاع

 تجلـي   ، وجودي در سخن صدرا    يتوان گفت معناي ارتقا      نمي ، بنابراين .شده در دنيا نيست   
ن جـزو   ا جذبـه ربـاني و شـفاعت شـافع         زيرا ؛ و اعمال كسب شده است     ها  رفتمع و تبلور 

   همـان اعمـال و     گويا ؛ آن فرد نيست كه در آخرت تجلي و تبلور بيايد          هاي  رفتمال و مع  اع
  . كرده استشافعان  جذبه رباني و شفاعت شايسته شايد او را ، و طاعاتها رفتمع

هـاي     انسان به واسطه سنت    هاي بسياري داللت دارند كه گاه       به ويژه روايت  ثانياً آيات و    
بـه او    در بـرزخ ش پس از مـرگ خيراتي كهگذارد و     ا به جاي مي   اي كه از خود در دني       حسنه
گرچـه  :  است تكامل، همان   و اين دگرگوني  شود    ، وضعيت او در برزخ دگرگون مي      رسد  مي

هاي سيئه در دنيا نيز در برزخ بـه فراخـور حالـشان دچـار تنـزالت وجـودي و                      بانيان سنت 
  .ن، تنزل استآناشوند و اين تغيير حال  هاي مختلف مي ناگزير عذاب

چه در مـسير ارتقـا باشـد يـا در      ـ   احوال نفس آدمي در برزخدگرگوني، به اين ترتيب
 ايـن  زيـرا  ؛يابـد  تحقق نمي» دنيا« كه غايت حركت نفس در است آن  ـ بيانگر مسير انحطاط

را توان اين نظر مالصـدرا   پس چگونه مي. چنان در برزخ باقي است    هم،  حركت براي نفس  
دهد كه نفس به غايـت حركـت          ه مرگ براي آدمي در دنيا هنگامي رخ مي        ست ك ناد درست
  . ؟ در حالي كه حركت نفس در برزخ نيز ادامه داردباشدرسيده   خود

  بـه عنـوان تبلـور اعمـال        هـر چنـد   ( اينكه آيا سير وجودي انـسان در بهـشت           همچنين
پذير است يـا خيـر و         ن الهي امكا  يدر قالب سير در اسما      ) ها  آن جه دنيوي يا نتي   هاي  معرفت

ل آن در جـاي ديگـر    مطلبي است كه تحليـ اينكه اساساً آيا اين رخداد، حركت هست يا نه، 
 گرچه  ، اگر غايت حركت نفس و فعليت يافتن نفس در دنيا نيست           ،بنابراين. بايد انجام شود  

پس توجيه مرگ براساس به غايت رسـيدن حركـت نفـس در دنيـا                ،رسد  هايي مي   به فعليت 
ه كرد كه بر اتمام حركـت       ئ مرگ ارا  چگونگيبايد توجيه ديگري از        است و مي   پذير خدشه

  .  نباشد مبتنيجوهري نفس و به غايت رسيدن نفس در دنيا
رسـد و مـرگ     گفته شود نفس در دنيا به غايت حركت كلي خـود مـي   چه بسا در پاسخ   
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 نـه كلـي رخ      هاي جزوي و    براي نفس حركت    در برزخ  در همين حال  ، ولي   شود  حادث مي 
 به غايـت رسـيدن نفـس در         ميان ، از اين رو   .هاي اساسي و كيفي نيست     دهد كه حركت    مي

 بايد توجه كـرد كـه ايـن         ،در اين صورت  .  نيست  منافاتي دنيا و ادامه حركت نفس در برزخ      
 را ـ بـه جهـت    چنان تعارض ميان فعليت نهايي نيافتن نفـس در دنيـا    هم،توجيه يا توضيح

 .كنـد    با حركت جزئي داشتن نفـس در آخـرت توجيـه نمـي             ـ در آخرت استمرار حركتش   
 مالك حركت كيفي و كمي يا حركت كلـي و جزئـي و نقـش آن در    همچنين با اين توجيه، 

  .ماند  ميچنان در ابهام هم ،مرگ پذير شدن يا نشدن نفس
 ا بـه عـالم دنيـ      هـا   آنگويد كه گويي مـرگ        اي سخن مي    البته مالصدرا در اسفار به گونه     

ر از عـوالم  سـه گانـه حـسي و خيـالي و               گذاهللا پس از      سالك الي  اختصاص ندارد و براي   
طبقات اين عوالم بيشتر از طبقات هر يك از عـوالم            عوالم ديگري نيز وجود دارد كه     ،  عقلي

 طبقات پايين و باالي اين عـوالم مـافوق عـوالم          ميانحسي و خيالي و عقلي است و فاصله         
، بـه   بر اين اساس  . از عوالم حسي و خيالي و عقلي است       تر   تر و افزون  بسيار شديد ،  گانه  سه

 كـدام  همگي منازل سيرالي اهللا هستند كه در هر          ،عوالم سه گانه و عوالم مافوق آن      باور وي   
از . ددهـ   اي رخ مـي     و برانگيختن تازه  خلع و لبس جديد و مرگ       ،   براي سالك  ،از اين منازل  

و بلكه به تعـداد نفـوس آدميـان         ناپذير  فوس شمارش   مرگ و بعث و حشر ن     ، شمار   اين رو 
  )237-236، ص 9ج: همان(. است

  اش  اصـلي  نظـر  با ،هاي متعدد    كه اين نگرش صدرا به موضوع مرگ       پنداشت نبايد   البته
 در پـي تبيـين    مالصـدرا   ،   در موضوع مرگ طبيعي    ناسازگار است؛ زيرا  در باب مرگ طبيعي     

 اگر مـرگ بـه مفهـوم ارتقـاي        است، ولي اين دنيا   علت و چگونگي جدايي نفس از بدن در         
چنين در،   ارتباطش با بدن   وع منهاي وضعيت و ن    ،وجودي نفس از عالمي به عالم ديگر باشد       

  .ه كردتوان مناقش مرگي نمي

  از دو منظر متفاوت، نگاه به مرگ
 بـه  وي آورده شـد، هـاي متعـدد    با توجه به سخن اخيري كه از مالصدرا در باب مـرگ     

يكي از منظر ارتباط نفـس و بـدن و ديگـري از              نگرد؛   مي  از دو منظر   كم  دستمرگ  مفهوم  
  .منظر سير تدريجي نفس، بدون توجه به ارتباط نفس و بدن

ميرد و آن هنگامي است كه نفس از بدن مادي  بار ميك  يتنها آدمي در دنيا ،از منظر اول 
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دنيا و هم پس از اين دنيا بارهـا      ين  اهم در     آدمي ، اما از منظر دوم    ،شود  و محسوس جدا مي   
خواهد از مرتبه عالم حس به عـالم خيـال و سـپس از عـالم                   وقتي مي  ، در اين دنيا   ؛ميرد  مي

انتقـال از   ، وي در   از اين عوالم را طـي كنـد        كدام هر   مراتبخيال به عالم عقل وارد شود و        
شود و     سپس زنده مي   ميرد و    هربار مي  ،در واقع نشئه ها،   يك مرحله به مرحله ديگر و تغيير        

ايـن  كه البته چون    ) 237، ص   9ج: همان(. شود اين منازل طي     همهاين سلسله ادامه دارد تا      
  . تمامي و تناهي ندارد، چون سيرفي اهللا است،منازل

 تعـدد   بنا بر باور مالصـدرا دربـاره       آن است كه     رسد  اي كه در اينجا به ذهن مي        نكته
ـ مرگ  در جهان پس از ايـن دنيـا نيـز    گيريم كه نتيجه مي  ـ  هم در دنيا و هم پس از آن 

 مرگ يعني انتقال از يك مرحله به مرحله ديگـر و          ؛ زيرا   و حركت وجود دارد   دگرگوني  
  . است حركت همانانتقال

پيش  در اين دنياي      تنها توان سخن پيشين صدرا را پذيرفت كه نفس          چگونه مي  ،بنابراين
 گذرشود و در دنياي پس از مرگ          س از بدن جدا مي    رسد و نف    از قوه به فعليت مي    ،  از مرگ 

  .  وجود ندارد ـو در نتيجه حركتي ـ از قوه به فعليتي
رسد ايـن    به نظر مي،مرگ گفتيمباره درا در دو منظر ص  زمينهبا توجه به آنچه تاكنون در       

ي اگر مفهوم مرگ بـه معنـا      ناسازگارند؛ بدين معنا كه      و از جهتي     سازگاردو منظر از جهتي     
 بين منظر اول كه به مرگ از زاويه ارتباط نفس و  ، نفس از اين بدن محسوس باشد      دل كندن 

 به ارتبـاط نفـس و بـدن    توجه بودن بي با منظر دوم كه به مرگ از زاويه نگرد،       مي بدن مادي 
   . تعارض ندارند، ولي گرچه اين دو منظر اختالف دارند؛ يعني تعارضي نيستنگرد،   ميمادي

 برمبنـاي حركـت    ، آن اسـت كـه در منظـر اول         ناسـازگارند  دو منظـر     ايـن هتي كه   اما ج 
 مفهوم مرگ   ، از ورود به آخرت    پيشدر جهان   آن  تدريجي نفس و از قوه به فعليت رسيدن         

 به عالم ديگر    ينتقال نفس از عالم   كت وا  دقيقاً بر مبناي حر    ، اما در منظر دوم    ،شود  توجيه مي 
 منظر اول كه مفهوم مرگ براساس حركت از قوه          براين، ميان بنا. شود  مفهوم مرگ توجيه مي   

 در دنيا وجود دارد با منظر دوم كه مفهوم مرگ براساس حركت نفس از               و تنها به فعل نفس    
،  براي رفع اين تعـارض     .خورد   به عالم ديگر در آخرت نيز وجود دارد، تعارض به چشم مي            يعالم

  .  به توجيه مفهوم مرگ بپردازيم،در يكي از دو منظربدون توجه به مفهوم حركت به ناگزير بايد 
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  مرگ طبيعي و مرگ اخترامي
مرگ را به دو قسم طبيعي و اخترامـي         ،   تحقق مرگ  دربارهبندي   در يك تقسيم   مالصدرا
  .كند تقسيم مي

كه فعليت او به   هنگاميورسد  به تدريج به فعليت و استقالل مي،  نفس،مرگ طبيعي در  
انزجـار تـدريجي نفـس از بـدن         ،  در واقـع مـرگ    . شـود    مـي  جدا از بدن    كامالً ،كمال رسيد 

 تا جايي كه جوهريـت نفـس         است واعراض آرام آرام از عالم حس و اقبال به عالم ملكوت          
در چنـين حـالتي نفـس بـه         . اي كه ديگر هيچ نيازي به بدن ندارد         به گونه  ؛رسد  به كمال مي  

در ،  بنابراين علت تحقـق مـرگ     . يابد  قق مي  و مرگ طبيعي تح    شود    رها مي طور كلي از بدن     
يعنـي فـساد     ؛بلكه بـالعكس اسـت     ،فساد بدن يا مزاج آدمي و مانند آن نيست        ،  مرگ طبيعي 

 كـه نفـس بـه       دهـد   دسـت مـي   از آن رو    ،  تدريجي بدن و اختالل گام به گام در مزاج آدمي         
آن گاه هر چه    . دياب  كاهش مي ، قدرت تدبير بدن در آن       رسد و در نتيجه     دريج به فعليت مي   ت

ها بر بدن افزايش  ها و فرسودگي و مريضي ها     انواع ضعف  يابد،        تدبير نفس از بدن كاهش مي     
ـ يابد تا جايي كه وقتي نفس به كمال فعليتش مي  چه در جهـت سـعادت و چـه در جهـت      

ـ شقاوت ،  چـون بـدن  پندارند كـه   ميمردم،  ديگربيانبه . شود  نفس از بدن جدا مي، رسيد 
 چـون   ، صـدرا  اعتقـاد كه بـه      در حالي  ؛شود  نفس از آن جدا مي    ،  ض و ناتوان شده است    مري

،  بـدن  از اين رو،   .دارد  مي  دست از اداره و تدبير بدن بر       ،رسد   مي فرجامنفس در فعليتش به     
در قوه و فعليت و شدت و       ،  پس نفس و بدن   . شود   مضمحل مي  سرانجاممريض و ناتوان و     

 هـر   از همين رو،  . كنند  طور معكوس عمل مي   ه  ب،   نهايي رشدپس از رسيدن بدن به      ،  ضعف
تا جـايي   شود تر مي تر و مريض  بدن ضعيف ،شود  تر مي   و بالفعل  تر مل  تر و كا    قوي،  چه نفس 

  .گردد شود و بدن نابود مي اش از بدن جدا مي كه نفس با رسيدن به كمال نهايي
 يـافتن نفـس،  جهت فعليت از  ست از خروج نفس از بدن نه         ا اما مرگ اخترامي عبارت    

توانـد در آن      ديگـر نمـي     نفـس  د و شو  اي منهدم مي     حادثه دليلجهت كه بدن به      بلكه از آن  
 نفس از حمل اين     ،شود  اي خراب مي    حادثهدليل  به  ،  چون بدن ،  تر  دقيق بيان به   .استقرار يابد 

 ادامـه  شهـ را كنـد و خـود بـه تنهـايي بـه        دارد و او را رها مي       مي دست بر  موجود فرسوده 
  )354ص : تا   ؛ همو، بي52 -50، ص9ج: مالصدرا، همان(. دهد مي



 

درا
الص

ر م
منظ

 از 
رگ

 م
/ 

دي
 اس

ضا
در
حم

م
  

41  

  نقد ديدگاه مال صدرا در باب تفاوت مرگ طبيعي و اخترامي
 بـه تـدريج نيـز از    ،شـود  چون نفس به تدريج كامل مـي   ،   در مرگ طبيعي   ، صدرا باوربه  

 در ايـن    ،بنـابراين . شـود   ضـعيف و نـاتوان مـي      ،  دارد و در نتيجه بدن      تدبير بدن دست برمي   
 كوتـاهي   است كه به معنـاي     نفس    يافتن فعليت،  ديدگاه علل حدوث مريضي و ناتواني بدن      

 مـثالً پـرت شـدن     ـ  يك حادثـه با، اما در مرگ اخترامي يا اتفاقي. نفس از تدبير بدن است
 هتواند در خان    شود و چون نفس نمي      بدن معيوب و بلكه نابود مي     ـ   آدمي از يك ارتفاع بلند    

علـت رخـداد    ،   مرگ طبيعـي   در ،درواقع. سازد  بدن را رها مي    ، گزيند ناويران شده بدن سك   
 بـدن   نشدن فعليت يافتن تدريجي نفس و تدبير        انجامد،    مي يك مريضي در بدن كه به مرگ      

شود كه بـدن       مي سبب،  وقوع يك حادثه يا اتفاق    اخترامي،   اما در مرگ     ،استاز سوي نفس    
توانـد در     ولي چون نمي  است،  رغم آنكه به فعليت نرسيده        به   نفس   از اين رو،  . گرددخراب  

  . شود ناچار مي به ترك بدن، منزل ويرانه بدن سكونت كند
 مرز تفكيك يك حادثه از يك مريـضي كجاسـت؟            واقعبه  حال بايد از مالصدرا پرسيد      

نيافتنش، به عليت رغم ف به ، نفس، و ناگزيرانجامد   كه به نابودي بدن ميهايي  رخداددر واقع 
 ،شـود    بيروني نيست كه بر بـدن عـارض          رخدادهايلزوماً  ،  شود  وادار مي  بدن مخروبه    ترك
 يك منشأ درونـي در بـدن        انجامد،  كه به نابود شدن بدن مي      رخدادهايي جنس   چه بسا بلكه  

 نفس بـه تـرك بـدن     وشود بدن معيوب مي، هاي قلب  رگبا مسدود شدن  مثالً   ؛داشته باشد 
  . شودناگزير

 بيـرون از    أدهـد و منـش      هر فرسودگي و مريضي كه براي بدن رخ مي        ،  در نگاه مالصدرا  
 چون نفس در حال فعليت يافتن است و كهشود    به فعليت يافتن نفس مستند مي     ،  بدن ندارد 

در  ؛عـارض بـر بـدن شـده اسـت         ،   فالن مريضي  ،تدبيرش نسبت به بدن كاهش يافته است      
 اتفاقـات و حـوادثي      بلكه شود،   نمي  بيرون از بدن منحصر    ايرخداده به   رخدادها،كه   حالي

عارض بـدن   دسته اتفاقاتي هستند كه از بيرون،       يك  : اند   دو گونه  ،شود  كه بر بدن عارض مي    
مثالً غرق شدن  ـ   در اثر يك تصادف، وليدر اوج نيرومندي است، شوند و با اينكه بدن مي

 .كنـد   نفس از آن بـدن كـوچ مـي   ،شود ود ميبدن ناببلندي ـ چون  در دريا يا پرت شدن از 
بـا اينكـه    ؛ براي مثـال،     شوند  عارض بر بدن مي    ، هستند كه از درون    رخدادهايي  ديگر، دسته
 كه هر چه نفس     نيستاي     مرحله در بيست ساله در اوج نيرومندي است و هنوز          ي جوان نِبد
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اي قلب در اثر رسوبات    ه  رگ اي دروني،    حادثه به دليل اما  گردد،  تر   تر شود بدن ضعيف    قوي
 به علت عـروض يـك       يدر اوج نيرومندي و سالمت     جواناين   بدن    و شود  چربي مسدود مي  
نفـس از    و   شـود    ويـران مـي    بدناي دروني،      يعني در اثر وقوع حادثه     ؛ميرد  حادثه دروني مي  

  . كند شود و ناگزير بدن را ترك مي سكونت در بدن منصرف مي
تـر كنـيم و بـرخالف رأي مالصـدرا            ادثه يا اتفاق را گسترده     اگر دامنه مفهوم ح    ،بنابراين

 تفسير مالصدرا از مرگ طبيعي و تفـاوت   ، بدن منحصر نكنيم   از بيرون    امور بهتنها  حادثه را   
  . شود كامالً خدشه پذير مي )مرگ اتفاقي(آن با مرگ اخترامي 

در را  و مـرگ او     دانـد      مي براي يك انسان حادثه   را  ا برچه مبنايي سقوط از كوه       رمالصد
  را  يك سكته مغزي يـا سـكته قلبـي         شمارد، ولي      مي مرگ اخترامي واتفاقي  ،  اي  چنين حادثه 

 شمارد،  اخترامي نمي  ، در چنين حالتي    را  و مرگ او   داند  نمي حادثه   مند،براي يك جوان نيرو   
 سبـدن و نفـ     .شناسد  باز  مي  بلكه نتيجه فعليت يافتن تدريجي نفس و انزجار نفس از بدن            

 حتي بنابر قاعده صدرا كـه رابطـه نفـس و            ،ميرد   سكته مغزي يا قلبي مي     سبببه  كه  جواني  
 هنوز مشمول قاعده تعاكس نفس و بدن نـشده اسـت            ،داند  معكوس مي  بدن را پس از بلوغ    

از تـدبير بـدن     ،   رسـيده   تام كه بتوان برمبناي صدرايي گفت چون نفس اين جوان به فعليت          
مرگ اين جوان را بر اثر سـكته        ،  توان براساس اين قاعده      نمي ،اينبنابر. استبرداشته  دست  

  وقتـي طبيعـي    جـوان آري مـرگ ايـن      . مغزي توجيه كرد و مرگ او را مرگ طبيعي دانست         
يم چون  يبگوتا   گذشته باشد    ، بلوغ جسمي است   پايانمثالً از چهل سالگي كه      وي   كه   است

 نتيجـه  نيز   اوسكته مغزي     و شود  ر مي ت   بدن ضعيف  ،تر شود    هر چه نفس بالفعل    پس،از اين   
 ،اما وقتي اين جوان در اوج نـشاط جـواني قـرار دارد            . عدم تدبير نفس نسبت به بدن است      

در مسير   ـ  ضعف بدن و فعليت يافتن نفسنتيجه قلبي او را ياتوان سكته مغزي  چگونه مي
ـ سعادت يا شقاوت بيشتر به مرگ  ،؟ اين مرگبرشمردو مرگ او را مرگ طبيعي !  دانست؟ 

 چون هنوز نفس اين جوان به فعليت نهايي خود نرسـيده و             ؛اتفاقي و اخترامي شباهت دارد    
تـر آن اسـت كـه          معقـول  ،در چنين حـالتي   . بدنش نيز در تعاكس با نفس قرار نگرفته است        

بر بدن عارض شده كه چون بـه  آن ـ  بيرون  از درون بدن و نه از لبتها ـ   حادثه و اتفاقيبگوييم
  .نفس از بدن رحلت كرده است، انجاميدهيراني بدن و
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  تشبيه رابطه نفس و بدن به نسبت باد و كشتي
 ،از يك تشبيه  با استفاده   ،  در هنگام مرگ   مالصدرا براي توضيح بيشتر رابطه نفس و بدن       

ايـن كـشتي    .  مزاج و بدن انسان سالم مانند يك كشتي كامالً سالم و محكم اسـت              :گويد  مي
اين باد همان نفـس آدمـي اسـت كـه            ؛تواند حركت كند    نمي درت وزيدن باد   به ق   جز سالم

 بدن نيـز  ،ايستد آورد و چون از حركت باز مي كشتي بدن را به قدرت خويش به حركت در      
 اگر كـشتي بـدن در عـين سـالمت و اسـتحكام      ،اين رو از. ايستد  مي او از حركت باز   درپي

بـاد عـين    ،  در اين مثال  . حركتي نخواهد داشت  ،  كشتي بدن ،  باشد اما قدرت باد نفس نباشد     
 كـه نفـس عـين جـوهر بـدن            گونه همان ؛جوهر كشتي نيست و كشتي نيز حامل باد نيست        

 كـسي بـر     ،همچنـين وقتـي بـاد از كـشتي جـدا شـود            . نيست و بدن نيز حامل نفس نيست      
انـد  تو نمـي  كـسي  ،نفس از بدن جدا شوداگر كه  چونان؛قادر نيست بازگرداندن آن به كشتي  
  .آن را به بدن باز گرداند

آور   يـاد  يـاد شـده   مرگ طيبعي بر مبناي تشبيه       مالصدرا براي تفكيك مرگ اخترامي از     
دنه و ماده كشتي بـدن خـراب       يا ب  ؛ انحالل كشتي بدن از دو حالت خارج نيست         كه شود  مي
ك  را تـر آنمانـد و       نفس همراه بـدن نمـي      ، چون بدنه خراب است    ،وجود باد  كه با    شود  مي
 خرابـي   اينكـه  يـا    .كنـد    را ترك مـي    آن، خرابي كشتي  توجه به   بي،   كه باد   گونه  همان ؛كند  مي

 حمـل و  تـوان ، كشتي بدن در اثر وزش تند باد طوفاني نفس نيرومندي است كه كشتي بدن       
شكند و    شود و در هم مي       بدنه كشتي بدن ضعيف مي     ،بنابراين. نيروي اين باد نفس را ندارد     

  )55، ص 9ج: 1981 ، مالصدرا، 355ص : مالصدرا، بي تا( .كند مياو را رها ، نفس

  ضرورت مرگ
علـل گونـاگون طبـي و كالمـي و ماننـد آن             ،   تبيين ضرورت وقوع مـرگ     در گويد   مي مالصدرا

   .داند نميكافي  توجيه ضرورت مرگ دريك از اين داليل را   هيچوي از نظر فلسفي ولي آورده اند،
 بـراي تبيـين ضـرورت مـرگ از يـك بنيـان متـافيزيكي و                 خواهـد    صدرا مـي   ،در واقع 

به باور او تمامي تعبيرها و براهين كالمي و اخالقـي كـه برخـي در                 .انتولوژيك استفاده كند  
هـا در ادامـه       اند ناكافي است؛ به برخي از اين تعبيرها يا برهـان            توجيه ضرورت مرگ آورده   

  :شود اشاره مي
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هـاي    تبيـين همـه بـا  ـ اد مزاج و بنيه آدمي است  ، فسگويند علت وقوع مرگ كساني مي
 گوينـد        مـي   كـساني  دارنـد؛ آدمي  در  تحقق فساد مزاج    ساز و كار    اي كه از      پزشكي و طبيعي  

 مكـان و غـذاي الزم بـراي ادامـه حيـات همـه               نباشد، چون اگر مرگ     ؛مرگ ضرورت دارد  
آيـد ظالمـان بـه همـراه          م مـي   الز يا به اعتقاد برخي اگر مرگ نباشد       ؛ماند ميباقي ن ها    انسان

 ايـن امـر بـه       كه ظالمان نااميد باشند     ستم و مظلومان از رهايي از       جاويدان بمانند شرورشان  
  .انجامد فساد در عالم بشري مي

آيد افراد با تقـوا كـه          اگر مرگ نباشد الزم مي     گويند  مرگ مي  ضرورت   برخي نيز درباره   
 اينـان ان در دنيـا چيـزي نصيبـشان نـشود و             عوض زحماتش  ،اند   دنيا را ترك كرده    هاي  تلذ

بيننـد بـه       كه خود را فارغ از ضرورت مرگ مي        ي ديگر دليل،همين   به   باشند و ها    ترين انسان   بدبخت
  )104-97، ص 8ج: 1981مالصدرا، ( .همگان تباه گردند و روي آورند حرام گناهان و امورفسق و 

ـ ون كه ابن سينا در كتاب قان ـ   طبيتعبيرهايهمگي آن   هـاي  همه برهان يا آورده است 
بـراي تبيـين فلـسفي مـرگ     ، آورده اند  توجيه ضرورت مرگ     برخي در كالمي و اخالقي كه     

توجيه فلسفي و متافيزيكي ضرورت مرگ بـه شـمار          ها    توجيه بلكه اساساً اين     ،كافي نيست 
ل  بـه تحليـ    ، مالصدرا براي توجيـه و تعليـل فلـسفي ضـرورت مـرگ             ،از اين رو  . دنآي  نمي

 بنـابر   .پـردازد    مي وضعيت امكاني هستي آدمي يا همان تبيين وضعيت وجودي حيات انسان          
 يا تـام هـستند يـا        ، به عبارت ديگر   . يا مبدع هستند يا كائن     ،موجودات ممكن ،  تحليل عقلي 

 ،ماننـد   باقي مـي  ،  شان  ييغا  ، به جهت بقاي علت فاعلي و علت        موجودات مبدع  ، ولي ناقص
 معروض  ، علت تام وجود ايشان است      زيرا آنچه  پذيرند؛مگي زوال   ه،  ولي موجودات كائن  

  حركتكه  هنگامي؛ زيراپذيرد  ميسرانجام پايان، و هر حركتي شود حركت و زمان واقع مي  
. پـذيرد    مـي  پايـان  ناگزير معلول آن نيـز       . پذيرفت پايان ،تمام علت يا جزئي از آن علت تام       

 بـدن حيوانـات از امـور        همچنـين بـدون ترديـد     . ودش        است، فاسد مي   كائن   هر چه بنابراين  
   .شود ها عارض مي آن پذير و نابودشدني است كه مرگ بر زوال

زيـرا نـه     ؛بقـاي دائمـي دارنـد     ،  توان گفت موجودات تام      در چنين وضعيتي مي    ،بنابراين
ن  بر همـي   .اي براي بقا و تكامل موجودي ديگر هستند          نه وسيله  ند و پذير  اي زوال   داراي ماده 

 از موجودات تام به تنهـايي       فردي يعني هر    ؛موجودات تام منحصر به فرد است     نوع   ،اساس
انـد كـه موجـودات     بـراي آن خلـق شـده     ،   موجودات نـاقص   آيد، ولي         به شمار مي  يك نوع   
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 بـراي موجـودات ديگـر       عمده موجودات ناقص علت     ،بنابراين. ها تكون يابند   ديگري از آن  
 بلكه تام   ،ها ناقص نيستند    آن ،فرض شود  اي دائمي اين موجودات    اگر بق  ،از اين رو  . هستند

مرگ طبيعـي نـه از      ،   با اين اوصاف   .اند  ها ناقص  هستند و حال آنكه فرض ما اين بود كه آن         
 در قالب تبـدل  ؛ زيراتوانند دوام بيابند نمي ـ  و بلكه ابدان ـ  دهد كه اجسام جهت رخ مي آن

بلكه علت ضـرورت تحقـق      ،  توانند دوام بياورند     مي ، كمك علل فوقاني وجودي    بادائمي و   
اي وجـودي بـه        از مرتبـه   پيوسـته  نفس او به      جوهر مرگ طبيعي آن است كه قواي آدمي و       

، و افعـال طبيعـي    هـا     ت بنابر اثبات غايت بـراي حركـ        همچنين يابد  اي ديگر انتقال مي     مرتبه
بـه اسـتكمال ذات و       ،شـود   اي كه بر فعل فاعلي مترتب مي        مشخص است كه غايت حقيقي    

 هـر فعلـي بـه فـاعلش بازگـشت           ، در واقع غايـت    ، بنابراين .انجامد جوهر فاعل آن فعل مي    
بـه شـمار     عرضي همان چيزي است كه از لـوازم و توابـع غايـت حقيقـي                 ،كند و غايت    مي
 غايـت عرضـي   .فرزنـد تولـد   ،بنـابراين .  فرزند استتولد ،آنكه غايت شهوت  آيد؛ مانند             مي

غايـت حقيقـي يـا      ،  بيـان با ايـن    .  بقاي نوع آدمي است    ،ت و غايت ذاتي شهوت    شهوت اس 
 براي آنكه به غذايي براي حيوان تبديل شوند يا غايت حقيقي تقويـت              ،تقويت نباتات است  

 قـوه محركـه بـدني او        تـا  تقويت انسان اسـت      ،يا غايت حقيقي  . حيوان است تا غذاي انسان شود     
غايت حقيقي اين رشد بدني آن اسـت كـه قـوة            نيز  . ب كند  در جهت رشد بدن كس      را غذاي الزم 

  .دست آورده  ب ـ تخيالت و موهوماتهمچون  ـبراي رشد قواي عاقله يا نفسانيرا مدركه، ماده الزم 
رسد يا در مسير سعادت عقلي ملكـي يـا             از قوه به فعليت مي     وقتي نفس آدمي    ،بنابراين

 در سرانجاميابد و  اي ديگر انتقال مي اي به نشئه از نشئه، در مسير شقاوت شيطاني يا حيواني   
كنـد و در ايـن هنگـام           از بـدن كـوچ مـي       ،رسـد    مي  تام  فعليت  اش مسير تطورات وجودي  

  )107-105ص : همان(. شود عارض ميبر او يم مرگ يگو مي
 تحقق مرگ براساس حركت وجودي موجودات ناقص در مسير رسـيدن          ،در نگاه صدرا  

متحركـي   شـود     يعني به همان اندازه كه نمي      ؛ اجتناب ناپذير است   يمرشان ا  به غايت نهايي  
غايت براي يك متحرك ضـروري       و به طبع     ، حركت نكند  در مسير حركت به سمت غايتي     

 به سمت غايـت و      اش   كه نفس آدمي در مسير حركت وجودي       توان توقع داشت     نمي ،است
وان  براي نفس به عنـ     ،ن يك غايت  به عنوا نيز  به طبع      مرگ   ، از اين رو   .فعليتي حركت نكند  

  .است السيالن ضروري يك متحرك دائم
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ايـن    بـر  گيـرد و           سرچـشمه مـي    ضرورت مرگ از امكان وجودي آدمي     ،  با اين توصيف  
 زيرا هـر موجـود ممكنـي در         ؛ميرد و ضرورت دارد كه بميرد        مي ي هر موجود ممكن   ،اساس

انـسان اسـت و   نيـز  امي موجـودات  غايت تكويني تمـ   . اش بايد به غايتي برسد      سير تكويني 
وصول به موجود اشـرف     ،   هر موجود اخسي   ، غايت بنابراين.  خداوند است   نيز غايت انسان 

 وصول به خداوند و ملكوت اوست و مرگ         نيزاشرف موجودات يعني انسان     غايت  است و   
  )100ص: 1378مالصدرا، . (»اقبال تدريجي نفس به خداوند و ملكوت او نيست«چيزي جز 

 همانند كودكي است كـه      ، دنيوي است    وجود و حيات آدمي در مرحله      تا وقتي  ،براينبنا
نيـاز دارد كـه در       اي مثـل بـدن       به گـاهواره   ،اش   و نقصان جوهري     ضعف وجودي  لحاظبه  

زمان او را به حركت درآورد تا او بـه حـد جـوهري              بسان  اي     تكان دهنده  ، دنيا مانندمكاني  
 ناگزير از اين گاهواره بايد خارج شود        ، نهايت بلوغ رسيد   كه به  هنگامي، ولي   ش برسد يخو

اش    ابـدي  قرارگـاه  همان مرگ است كه او را بـه          ،و اين خروج از حيز بدن و مكان و زمان         
  )28-27ص : 1379آشتياني، (. سازد رهنمون مي
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  گيري نتيجه
  :چنين است مرگ انسان در زمينه مالصدرا چكيده اعتقادنچه گذشت آبنابر 

  ؛حامل بدن است و نه بالعكس، س نف.1
بـر  ، خـرت آافتن نفـس او از دنيـا بـه       يـ چيزي جز انتقال    ،   مراد از ميرنده بودن انسان     .2

  ؛ ي و سير تكويني نفس نيستجاساس حركت تدري
 تمامي موجودات عـالم داراي نـوعي حـشر و            چون  بلكه ، مرگ ويژگي انسان نيست    .3

  ؛ميرند     مي به نوعي،بعث هستند
 نه پايان يـافتن هـر نـوعي از          ، پايان يافتن نوعي حركت نفس در دنيا است        تنها  مرگ .4

  . حركت و تكامل نفس در برزخ و عالم پس از مرگ
نفـس بـر اسـاس سـير        ،  در مرگ طبيعـي    است؛   طبيعي و اخترامي  ، بر دو گونه      مرگ .5
ـ        شود، ولي   رسد و از بدن جدا مي         عليت مي اش به ف   طبيعي بـا  دن   در مرگ اخترامـي چـون ب
  . دگرد     مي نفس از بدن جدا،شود     مياي نابود حادثه
زيرا نفس در مـسير فعليـت       ؛   ضروري و اجتناب ناپذير براي انسان است       ي مرگ امر  .6

  . گردد  مي از بدن جداه ضرورت ب، به غايت حركت خود رسيدوقتييافتن خود 
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