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بررسي چيستي مرگ از ديدگاه 
  افالطون و مالصدرا

  ∗رضا اكبريان

  ∗∗رضا فاضلي علي

  چكيده
 بـا   كوشـد   مياين نوشتار   . اشتياق و تمناي موت در افالطون و مالصدرا وجود دارد         

 مـرگ  هـاي  ويژگـي  ،تحليل محتواي علم النفس معطوف به مرگ افالطون و مالصدرا       
انديـشه    مـرگ  در . دهـا راه يابـ   تمـايز آن  ابه و تـا بـه وجـوه تـش     انساني را بررسي كنـد    

 است كه   معتقد  نفس وجود پيشين  به همچنين او    . است افالطون با اسطوره پيوند خورده    
 مفهومي به نـام       نيز در صدرالمتألهين .  از بدن مشاهده حقايق كرده است      پيش در وجود 

  . وجود دارداز حركت جوهري و حدوث جسماني نفسمرگ طبيعي برخاسته 
اي، تفاوت مباني نفـس شناسـي        هاي زمانه   پيش فهم  شود افزون بر    پايان بيان مي  ر   د

ها، افالطون و مالصـدرا فهـم متفـاوتي از مـرگ             رغم شباهت  به شده است كه     نيز سبب 
 چون مرگ جـدايي از      ؛داند افالطون مرگ را بازگشتي به عالم حقايق مي       . داشته باشند 

ست؛ حال آنكـه در انديـشه مالصـدرا مـرگ،            ا  نهاست و فيلسوف مشتاق آ     عالم شدن 
 با حركت جوهري آغاز شـده اسـت و عـالم مـاده               تر  اي از تكامل است كه پيش      مرحله

  . زمينه ساز معرفت حقيقي است
  .علم النفس، مرگ ارادي، مرگ طبيعي افالطون، مالصدرا، :واژگان كليدي

                                                           
  . دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس∗
  .دانشگاه تربيت مدرس) ليهحكمت متعا( دانشجوي دكتري فلسفه ∗∗

  26/9/1386:         تأييد30/8/1386: تاريخ دريافت
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  مقدمه
يعني انسان است كه مرگ آگـاه        ؛ز مقتضيات همين زندگي انساني است     سخن از مرگ ا   

 كه نفـس انـساني را بـاقي و    وفانيلسيف. ارد و به مرگ اعتنا د    كند   مي است و با مرگ زيست    
 زيرا اگر نفـس پاينـده       ؛اي ارائه دهند   دانند، الزم است در باب حقيقت مرگ نظريه         مي مجرد

يستي مرگ  اين نوشتار در پي روشن كردن چ      . ز نابودي خواهد داشت   جباشد، مرگ معنايي    
بـراي  . هـا برجـستگي خاصـي دارد        مفهوم مرگ در آن    .از ديدگاه افالطون و مالصدرا است     

 افالطـون   به ويـژه   ، توجه شود  دامك هاي هر   به پيش فرض   نخست بايد روشن شدن مطلب،    
هـا   شناسي آن   نفس ويژه  به، مباني فلسفي آن دو و       دبايهمچنين   .اي دارد  كه آبشخور اسطوره  

  .دآي نظر در به آن است  مربوط"مرگ"كه 
ـ در انديشه افالطون گرچه نظريه سياسـي   تغافـل از  ولـي ايـن   ، اجتمـاعي وجـود دارد   

ناي اصـلي   ابديت نيست، بلكه شايد اتوپياي او در عالم محسوس صورت تحقق نپذيرد و ب             
هـا    مقتـضياتي دارد كـه يكـي از آن     ،خلـود   به ابـديت و    توجه اين   .ها است  آن در عالم ايده   

آنچـه نخـستين بـار عالقـه نگارنـده را بـدين             .  مرگ به نابودي محض است     ف نشدن تعري
 حقيقـت   زيرا ؛∗»فلسفه مشق موت است   «مقايسه جلب كرد، جمله معروف افالطون بود كه         

گويد اوليـاي خـدا تمنـاي مـوت          مالصدرا نيز مي  . نماست و فيلسوف مشتاق حقيقت است     
 هاي هـر كـدام از       بنيان ،در اين نوشتار  . است در نظر او حقيقت نم      مرگ  همچنين .∗∗كنند مي
 از آن دو    كدام به مراد هر     ، اين شباهت ظاهري   سشود تا در پ    ين دو فيلسوف پي گرفته مي     ا

 از يـك كـل     به شـكل جزئـي        توصيف هر فيلسوف   ، نخست روش اين مقاله  . پي برده شود  
ن فيلـسوف بررسـي     له مورد نظر در پرتو نظام كلي يا پـارادايم آ          ئ مس كوشيم  مي؛ يعني   است
سـت از تقـدم تـاريخي       ا گفتنـي . گيـرد   مقايسه و تحليل انجـام مـي        ميان آن دو    سپس .شود

يخي را   چـه بـسا مـسلمانان افالطـون تـار          .افالطون نبايد تـأثر مالصـدرا را نتيجـه گرفـت          

                                                           
 گـاتري   .آنكه ديگران بداننـد     بي ؛ برمي آيد اين است كه فيلسوف مشتاق موت است و در آرزوي آن             64 آنچه از فايدون     ∗

افالطـون،  ( . نيـست  فلسفه بـه معنـاي واقعـي چيـزي جـز آمـادگي بـراي مـرگ                   : از فايدون گويد    اين بخش  در تفسير 
  )203ص، 14گاتري،ج

مـونتني،  (. كند فلـسفيدن چيـزي نيـست اال مهيـا شـدن بـراي مـردن             اي از قول سيسرون نقل مي      ميشل دو مونتني در مقاله    
  .آورد  براي آن نمي نيز مأخذيو) 73ص: 1384

  )6 ):62(جمعه( . بر آمده از قر آن كريم است، اساسا اين تمناي موت∗∗
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 مالصـدرا از همـين      .ي ترجمه نـشده بـود      جز اندكي به عرب     او هاي  ه رسال  از شناختند و  نمي
انگـارد؛    گيرد و او را چون خـويش موحـد مـي            ايجي متناسب با فهم خويش مي     اندك نيز نت  

ها  كند و چه بسا به آن       اي به نيكي ياد مي     حال آنكه در پي خواهيم ديد او از خدايان اسطوره         
  .باور دارد

  هاي افالطون پيش زمينه
 :1380 ،نافالطو(  در آپولوژي  اي كوتاه    با اشاره  افالطون: اي نظام جزا و پاداش اسطوره    

: همـان  (. بـه جهـان ديگـر پرداختـه اسـت        در فايدون با تفصيل بيـشتر      و) 40آپولوژي، ص 
 توصيف كـسي اسـت كـه از آن دنيـا            ، در جمهوري  "ار"واسطوره  ) 114و112صفايدون،  

 موضـوع مـورد بحـث يعنـي احـوال           در)  بـه بعـد    X614جمهوري،  : همان. (بازگشته است 
ـ ان سـقراط  از زب ـ  افالطون،مردمان پس از مرگ  دربـاره  ∗ قـومي بـاورِ نقـلِ  از پـيش  هـم    

: همـان . ( دارد اعتقـاد  هـا،   بـاور آن   بـه : گويـد  مي ،آنپس از   هم   وچگونگيِ داوريِ مردگان    
  )527 و 524 ، صگرگياس

   :گويد  مي تيمائوسهمچنين در 
 چون ؛گويند، باور دارد  مي)يعني غير مخلوق(آنچه را شاعران درباره ذوات خدايي ديگر

  ) 40 ص، تيمائوس: همان. (نان خود را از اعقاب خدايان برمي شمارندآ
 بـرن از قـول      .هاي مختلفي بررسي شده است     ز جنبه  ا ، افالطون در باب اسطوره    رويكرد
 هـردو جـزء اصـلي واجتنـاب ناپـذير فلـسفه             ، اسطوره و جدال عقلـي     :گويد ميكيركگارد  

  :گويد  برن ميزني) 104 ص: 1363 برن،. (افالطوني هستند
اي است كه به واسطه آن امر غير جسماني و معنوي به صورت  اسطوره عبارت از وسيله

در پرتو اسطوره است كه امر ناگفتني به ... حكايتي در زبان مردم درمي آيد افسانه و
  )105 ص:برن، همان (.آيد صورت روايت در مي

ي دوزخـي را كـامال      كيفرهـا  هاي مربوط به مرگ ناپـذيري روح و         اسطوره ،اما ياسپرس 
اي دربارة جهان ديگر     وجود آمدن نظريه  ه   ب امل ع ،ها  تحت الفظي آن    فهم داند كه  نمادين مي 

                                                           
 :گويـد  مورگـان مـي   .  و مذاهب قومي زمانه افالطون به تفكر او راه يافتـه اسـت             باورهااي از    لف و پيچيده   نمودهاي مخت  ∗

كنـد، بعـضي را بـا نظـام      پـذيرد، از برخـي اقتبـاس مـي      هاي مذهبي زمان خويش را مـي       افالطون وجود برخي از پديده    
  (Morgan, 1992:  p244). كند ها را رد مي كند و بيشتر آن خويش سازگار مي
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 اسـت افالطـون بـه وجـود عينـي           معتقديعني ياسپرس   ) 173 :1357 ياسپرس،. (شده است 
. ∗ نـدارد   اعتقـادي  تارتاروس و جزيره نيكبختان يا هر جايي كه انسان پاداش و كيفر ببينـد،             

دانـد كـه     آورد، زاده خالقيت هنري، تربيتي او مـي        ارديني آنچه را افالطون از اسطوره مي      گو
تواند سـازگار    حتي با واقع نگري مدرن مي      سنگيني اسطوره واقعي را ندارد و با فلسفه او و         

  )275ص: 1382 گوارديني،( .باشد
 بـه نظـر     گويـد كـه     افالطون در گرگياس درباره چگونگي داوري سخن مي        ،به هر حال  

.  اولين اسطوره منقول او در باب جهان ديگر است و از تناسخ در آن خبري نيـست                 ،گاتري
 داورانـي را از     ،شود كـه زئـوس      گونه آغاز مي   بدينداستان  ) 164ص،  14ج: 1377گاتري،  (

) 523ص گرگياس،   :1380 ،افالطون (.گمارد ها مي  ن آن مياجنس خود مردگان براي داوري      
 در تـن اسـت،      تا وقتي كه روح را بايد با چشم روح ديد و حقيقت آدمي            دهد   اين نشان مي  

 پـس از     تنها تواند حقيقت خود را نهان كند؛ يعني       نهان است و چون از تن آزاد گشت، نمي        
 با چشم روح بايد روح را ديد و         رو، همين   از .شود  مي حقيقت به طور كامل مشاهده       ،مرگ

ست كه بهتـر   اكاران يا اين گويد علت كيفر گنه  ميهمچنين افالطون. درباره او قضاوت كرد  
) 525ص: همـان  .(شوند و يا اگر گناهشان درمان ناپذير باشد، مايه عبـرت ديگـران شـوند              

 به سبب آنكه جزا و پاداش بيهوده نيست و هدفي           ؛ اين خود دليلي غايت نگر است      گمان  بي
  )114صفايدون،  : همان( .دارد

 جالب آنكه چرخه تناسخ همه      .كند كارا تناسخ را مطرح مي    اما افالطون در فايدروس آش    
 پس از طـي چرخـه تناسـخي         ولي يعني هرچند كه جزا و پاداشي هست،         ؛گيرد را در بر مي   

 از سه هزار سـال      پسند؛ حتي فيلسوفي كه وقف حقيقت است هم بايد          رس   مي دانمردمان ب 
: همـان ( . خـويش بـاز گـردد       را تجربـه كـرد، بـه مـوطن اصـلي           پيـشين كه سه بار همان زندگي      

  :گويد مي در جايي او. كند افالطون اشكال مختلفي از تناسخ را مطرح مي) 249صفايدروس، 
به ] پس از چرخه تناسخي [،ش را به نيكي به سر بردا هر روحي كه زمان مقدر براي زندگي

گار ولي آنكه به خطاكاري روز..... اي كه با وي خويشي دارد باز خواهد گشت  ستاره
  )41 صوس،ئتيما: همان(  در تولد دوم طبيعت زن خواهد پذيرفت،بگذراند

                                                           
  همچنـين رضـايي،    ؛32-28 ص :1407 منير منـصور،  (: ك.هاي يوناني در باب جهان پس از مرگ ر          براي تفصيل اسطوره   ∗

 )190-183 ص:1384
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ي و بحري را نيز نتيجه همـين         پرندگان و حيوانات برّ    مانندا حيوانات ديگري    هبعدوي  
  )92 و 91 ص: همان( .داند  ميتناسخ

 هـيچ شـاعري وراي گنبـد آسـمان را     خـوانيم  مـي قطعه جالب ديگري در فايدروس  در  
 و طاقـت فرسـا بـه بلنـدترين     مشقت بسيار ده است، اما روح فنا ناپذير پس از         توصيف نكر 

 .رود و گـردش گنبـد آسـمان كـار ايـشان اسـت              رسد واز دريچه آسمان بيرون مي      نقطه مي 
  ) 247فايدروس، ص: همان(

 انگار تعالي  .»ز ما چرخ گردنده پويا شود     « :شود  چنين نظري ابراز مي    هاگ نيزدر سنت ما    
  . استقمساو  با نفس فلكيآنحاد با اتروح 

 است كه آيا نظام جـزا و        مهم آن  ،در بررسي افالطون  : جنبه فلسفي نظام جزا و پاداش     
 يعني چون اخالقي داريم كـه اقتـضائاتي دارد و فعـل             ؛پاداش اصل موضوع است يا اخالق     

يـن   ا  در خـور در    ي كه پاداشـ   ي اخالق اخالقي داريم، پس بايد جهان ديگري باشد كه افعالِ        
 ديگـر   ، اگـر نظـر دوم را  از آن او بـدانيم            .ند، در آن جا سزاي خـويش بيابنـد        نبي جهان نمي 
 ست كه نفس پاينده و جاويـدان  ا آن رويكرد ديگر.ها چندان اهميتي نخواهد داشت     اسطوره

 يعني مهـم حقيقـت يـابي        ؛ از عهده ما بيرون است     ،دده  رخ مي  پس از آن چه      است و اينكه  
 .هـاي سـقراط در اواخـر فايـدون باشـد            مفاد گفته  ، اين شايد.  لم يزلي  مور ا است و پيوند با   

 ،اي اي و تأثير اديان اورفـه      تناسخ نيز غير از جنبه اسطوره     ) 115 و 114صفايدون،    : همان(
اخالقي نيز دارد؛ به اين شكل كه كاتارسيس يا تزكيه بايد انجـام شـود و                -يك جنبه فلسفي  

چنان ستمكار بود كـه ديگـر نبايـد بـه       كنند و اگر كسي آن روارواح پاك به موطن خويش   
دليـل   موطن ارواح بازگردد، در تارتاروس مايه عبرت ديگـران اسـت و عـذاب او هـم بـي                  

  . غايتي دارد بلكهنيست،

     ارتباط نظريه نفس افالطون و مالصدرا با مرگ
كـه علـم را تـذكار        وي   . دارد ارتباط تنگـاتنگي   نظريه نفس افالطون با تبيين او از مرگ       

 وجـود پـيش از بـدن نفـس را           گمـان   بـي ) 86ص منون،   و 72صفايدون،  : همان (∗داند مي
 نفس را ازلـي  هاي ويژگي صراحت يكي از      به افالطون در فايدروس  و منون     . پذيرفته است 

                                                           
  )180 ص:1382گوارديني،.(كند ين يادآوري با نام حافظه مابعدالطبيعي ياد مي اگوارديني از ∗
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 ي كـه   هنگـام  تيمـائوس امـا  در  ) 86ص و منـون،  246صفايدروس، : همان (.داند بودن مي 
پـس   .گويـد  از پيدايش تمام عالم، حتي خدايان سخن مي       كند،   بحث مي لم   چينش عا  هربادر

 توانـد بـه معنـاي ازليـت      در ديـدگاه افالطـون، مـي   )(pre existence نفـس  وجود پيشين
)eternity(  تمثيلـي باشـد،       تيمـائوس  به شرط آنكه بيان      ؛ انگاشته شود ) تيمـائوس : همـان  ،

 در هـايي  هقرينـ  )100، ص1383 مـر،  (.دانـد   ميچنانكه مر نيز اين قطعه را تمثيلي)  40ص
از  جاهـايي  ، درلا مثـ ؛ بـراي دهـد  را  نـشان مـي    هست كه تمثيلي بودن گفتـار او    تيمائوس

 ، به هر حال∗)72ص و 47 ص و 29ص ، تيمائوس: همان. (گويد  بودن سخنانش مي   يلاحتما
داليلـي كـه در فايـدون و    نفس در افالطون اگر ازلي به معناي قديم زماني نباشد، ابدي هـست و            

  . متكفل اثبات همين مدعا هستند،آيد فايدروس و جمهوري و منون براي مرگ ناپذيري روح مي
 443 ص جمهوري،: همان. (∗∗ نفس داراي اجزاست   ،در نفس شناسي افالطون   از سويي،   

 او در فايدون يكي از داليل خلود نفس را بساطت           ، ديگر سويو از   ) 246ص ، فايدروس و
 ،ن بـساطت و جـزء داشـتن نفـس       ميـا جمـع   ) 94 و   80صفايـدون،    : همـان . (دانـد  آن مي 
هـا اجـزاء را وجـوه و         تـوان گفـت بيـشتر آن        كه مـي    است  مختلفي را برانگيخته   هايتفسير

 رهاش در بـا    آيـد، اگـر بـه نظريـه         افالطون بر مـي    ناي  آنچه از ب    ∗∗∗.ندا  دانستهشئونات و قوا    
 اگر به طـور كامـل عواطـف و        ) پسوخه(ه گرفت كه نفس     توان نتيج   مي  شود،  افزوده تناسخ

همچنين بـه   . احساسات را به كناري ننهاده باشد و تابع عقل نشده باشد، بايد دوباره برگردد             
سو و تعلق آن به بدن حـادث از          ن نفس، توجيه ازليت نفس از يك      اشترسد، جزء د   نظر مي 

 ،ده اسـت و دو جـزء ديگـر   سوي ديگر است؛ يعني حقيقت نفس همان عقـل ازلـي و پاينـ           
 نفس كه جدا شد و از چرخـه         ،به هر حال  . ط با بدن وجود دارند و نامانا هستند       اهنگام ارتب 

 به  وابستگي يعني ارواح بدون     ؛يگر به اراده و شهوت محتاج نيست      دتناسخ نيز بيرون رفت،     
تـوان  بيد   شـا  .داشـت بـدن اسـت       اين افعال براي نگاه    . احتياجي به افعال ندارند    ،بدن ديگر 

گويـد تنهـا      كه بورمان مي   گونه  شود و يا همان     مي مستحيل گفت كه اراده و شهوت در عقل      

                                                           
، 2ج: 1375 همچنـين گمپـرتس،      ؛100ص،  17ج: 1377اتري،   گـ  :ك.ر ، بودن بيـان در  تيمـايوس       يلاحتما براي تفصيل    ∗

   . فؤاد جرجي برباره به ترجمه عربي14، ص همچنين مقدمه آلبير ريوو بر تيمايوس؛115ص
 يكـي  ،كند كـه ارابـه ران آن عقـل اسـت و دو اسـب ارابـه             اي تشبيه مي    او را به ارابه    ، تمثيلي درباره انسان    در افالطون ∗∗

  )246ص فايدروس، :1380افالطون،( .ادهشهوت است و ديگري ار
: ك. ربيـشتر بـراي تفـصيل    )168ص: 1375بورمـان،  . (گيـرد  ـ قوا ـ مي  بورمان اين اجزاء را به منزله نيروهاي نفس  ∗∗∗

  .85ص، 15 جنيز ؛359 و  ص234ص، 14ج: 1377گاتري، 
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تـوان قـول ديگـر او را      مـي همچنـين ) 168ص: 1375 بورمـان، ( .ماند جزء عقالني باقي مي  
و ) 171 ص : همان بورمان،( .هاي ارابه هستند، پذيرفت     فاني بودن دو جزئي كه اسب      درباره

كـه  ) 173ص : همـان  بورمـان، (زاء را براي تمثيل و تقريب بـه ذهـن دانـست             يا قول به اج   
  )985 ص2،ج: 1375 گمپرتس،( .گمپرتس نيز همين عقيده را دارد

شود و اين بـر مبنـاي حركـت جـوهري معنـا                نفس با بدن حادث مي     ،در نظر مالصدرا  
دل آن شـود و نفـس از      به اين شكل كه بدن طي حركت جوهري داراي نفـس مـي             .يابد مي

 اين حركت جوهري ادامه .رسد آغازد و به مرتبه انساني مي  مي بودنآيد؛ يعني از جماد     برمي
 . معناي مـوت طبيعـي اسـت       نياز نداشته باشد و اين     بدن    به دارد تا به جايي برسد كه ديگر      

حركت جوهري گـاه بـه معنـاي سـيالن     ) 393 ـ  391 ص،8ج: 1419صدرالدين شيرازي، (
جسام است كه برحسب آن عالم به جعل بسيط متحرك اسـت وحركـت از      ذاتي تمام عالم ا   

 حركـت جـوهري و      ، بر اين   افزون )180 ص ،3 ج :همان( .عوارض تحليلي شئ سيال است    
 االسباب، حركت جوهري ديگري بـه نفـس انـساني      توجه غريزي كل عالم به سوي مسبب        

خـاطر برانگيزاننـده     دارد كه منشاء آن حركت عرضي دركيفيات نفساني است به            اختصاص
يا حركتي است ارادي در طلب آنچه انسان خير و كمـال مـي              ) 284 ص ،9 ج :همان( ∗.ديني
 نفس انساني حركت جوهري ديگري      ،بنابراين) 290 ص :1346صدرالدين شيرازي،   .(پندارد

دارد كه ملكات نفساني انسان طي اين حركت در هر دو جانب خير و شر، صور جوهري و                  
صـدرالدين شـيرازي،    ( .نعـيم اسـت    شود كه همان عذاب و      مي )مجردي( يلذوات قائم فعا  

داند وبدان معتقد است كـه اگـر    انسان برساخته شده است از آنچه مي    )293 ص ،9 ج :1419
: همـان ( . اهل نار است و اگر از امور قدسي باشد، اهل ملكـوت            ،دانسته او از شهوات باشد    

ر ممكنات كـه از ماهيـت و مرتبـه وجـودي            گيد انسان بر خالف     ، او باوربه  ) 296 ص ،9ج
 بلكه در وعـاء طبيعـت بـه         ،خاصي برخوردارند، هويت خاص و مرتبه وجودي ثابتي ندارد        

اي    و از مرتبـه    اسـت  در حركت    پيوستهمقتضاي حركت جوهري و اتحاد و يگانگي با بدن          
ر آني از آنات به  مراتب وجودي متفاوتي دارد و در ه       ، بنابراين .شود  به مرتبه ديگر منتقل مي    

، 8ج  : همـان . (شود  اش ماهيت خاصي انتزاع مي     گردد و از هر مرتبه      اي منقلب مي    شيء تازه 
در نظر مالصدرا نفس ناطقه صورت انسان است و صورت متحد با ماده است و                )343ص  

باشد و صورت شيء تمـام حقيقـت شـيء اسـت و      از آنجا كه شيئيت شيء به صورتش مي   
 ، فصل اخير است و فصل اخير واجد تمام حقايق مادون خـويش اسـت              تمام حقيقت همان  

                                                           
  .ة عرضية في كيفية نفسانية لباعث دينيو لإلنسان مع تلك الحركة الجوهرية العامة، حركةٌ اخري ذاتية منشأها حرك ∗
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حقيقت و معنـاي     آخرين مرتبة    ،پس صورت انساني همانند برزخي كه جامع دو عالم است         
ـ      ،رو از اين . است جسمانيت و اولين مرتبة روحانيت     واسـطه آن بـه     ه   باب اللهي است كه ب

 برخـي آن را     ، بـه همـين دليـل      )67 ص   ،3 ج   : همان( .گذارد  عالم قدس و رحمت پاي مي     
 بدن و قواي نفس     ،در نتيجه ) 313 ص   :1385 صدر الدين شيرازي،  . (نامند  طراز عالم امر مي   

پس بدن مرتبه نازله نفس و      . هاي خود نفس نخواهند بود      چيزي جز مظاهر و آيات و نشانه      
گانه طبع و  هاي انسان در مراحل سه  تطور و دگرگوني  . نفس مرتبه عالي و صاعده بدن است      

 محـسوسات و    ،بر فطرت نخستين، در نهايت جهان     بنا چون   ؛پذيرد  نفس و عقل صورت مي    
عنـوان    همه افراد انسان در بادي امـر بـه        .  معاني و روحانيات قرار گرفته است      ،عالمدر آغاز   

ـ    متفاوت  با يكديگر  ،شوند، ولي در پايان به حسب ذات و حقيقت          نوع واحد شناخته مي    د ان
اي است كه اخالق و ملكات و سنخ انديشه و طـرز              عليه هر يك از آنان به گونه      و صورت ف  

بر اساس انديشه صدرالمتألهين، انسان موجودي است كـه   . كند  تفكر هر فرد آن را تعيين مي      
  .سازد ماند و با انديشه و عمل خويش، خود را مي در خود نمي

 كه بطـالن تناسـخ اسـت؛        آيد  مي به دست ازحركت جوهري نتيجه ديگري درباره نفس       
بدين بيان كه نفسِ پويا به حركت جوهري اگر بـه بـدن ديگـري تعلـق بگيـرد، بـه معنـاي                    

) 2ص،  9 ج :1419 صـدر الـدين شـيرازي،     ( . است بازگشت او به قوه محض پس از فعليت       
 . اسـت  درباره حدوث و پيدايي جسماني نفس       او عقيده سبب به   ،قوه محض آوردن عبارت   

 ، افالطوندر قبول آن ولي ، متافيزيكي است ساس اصول  صدرالمتألهين بر ا   رد تناسخ در نظر   
  .دارد اي وهم جنبه اخالقي هم جنبه اسطوره
كنـد و      يكي جنبه تعلقـي كـه تـدبير بـدن مـي            ؛ نفس داراي دو حيث است     گفتني است 

بـه مرتبـه تعلقـي      و حدوث جسماني نفـس      ) 375 ص ،8 ج :همان. ( آن ديگري جنبه تعقلي  
 در علت خويش حاضـر اسـت، در         گونه كه معلولْ    ولي مرتبه عقلي آن، همان     ،ستامربوط  

ـ در مالصدرا سخن افالطـون  ،بنابراين. علت مفارق او وجود داشته است    قـدم نفـس را   هراب
را به كينونـت عقلـي نفـس پـيش از بـدن و               و آن ) 364 ص :همان( داند  سخني رمزآلود مي  

ي نسبت قول به قدم نفوس بـه افالطـون را           دهد و حت    وجود او نزد علل مفارقش ارجاع مي      
 نه قدم نفـوس الزم    ،گويد از اينكه نفس نشئه عقلي پيشين داشته باشد         وي مي . داند  ناروا مي 

 خـود بـه     ديـدگاه  مالصدرا با     در اين رويكرد،   گمان  بي) 374 ص :همان. (آيد و نه تناسخ    مي
 . باشـد قائـل  حدت عالم عقـل رسد به و  افالطون تاريخي به نظر نمي   لي و ،نگرد افالطون مي 

 هرچند در تمثيـل خورشـيد در جمهـوري،          .د نظر مالصدراست  ور آن وحدتي كه م    به ويژه 
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 VI جمهـوري،    : 1380 ،افالطون( ثل انگاشته شود؛  تواند به مثابه موجد ديگر م       مثال نيك مي  
 سـاً كنـد، در آن پـارادايم كـه اسا         گونه كه مالصدرا اراده  مـي       اما وحدت سعي آن آن    ) 508

سخن چنداني از وحدت بيني در آن نيست و حتي دميورگ نيز بيشتر ناظم است تـا منـشاء                 
  .واحد كثرات، مجال طرح نداشته است

  طونچگونگي مرگ در نظر افال
او خود  .  مرگ در نظر افالطون نابودي محض نيست       گمان  بيبا توجه به آنچه گفته شد،       

 و  64صفايـدون،    افالطـون،  (نيـست  نتصريح دارد كه مرگ چيزي جز جدايي روح از بد         
توانـد    پس بررسي حقيقت مرگ دو جنبـه مـي         .شود  بدن تجزيه مي   ليو) 524صگرگياس،  
 تـر   پـيش  سرنوشت روح پس از مفارقـت كـه دومـي            ي يكي مرگ بدن و ديگر     :داشته باشد 

  .شود  اينجا بررسي مي در مفارقت خواصي دارد كهولي ،شدبررسي 
ـ   مـي  چگونگي مرگ تن     ه دربار افالطون در تيمايوس   د عـواملي بـدن مـا را احاطـه          گوي

 خـون كـه در بـدن        ي اجـزا  ، از سـوي ديگـر     .برنـد   ما را به تحليـل مـي       پيوستهاند كه    كرده
انـد و بـا      ي را كه در سراسر بدن پراكنده      يكنند و اجزا    مي ، از حركت كيهاني تقليد    اند  پراكنده

كنند اگر كاهش بـيش      اي خالي را پر مي    دهند و جاه   ها سوق مي   آن پيوند دارند، به سوي آن     
هاي جوان نوك تيـز دارد كـه         بدن نوزاد مثلث  . دايرگ  از افزايش باشد، بدن به فرسودگي مي      
ها بر اثر سـايش فرسـوده         هنگامي كه اين مثلث    .برند غذا را سوراخ كرده و در خود فرو مي        

يـد، در برابـر عوامـل      ها گشادگي پديد آ     از دست دهند و بين آن       را شوند و برندگي خويش   
 بـه   ،پيونـدد  هاي مغز اسـتخوان را مـي       در آخر بندهايي كه مثلث     آيند و  مي بيرون از پاي در   

 كـه روح را بـه بـدن بـسته           ∗اي  رشته ،درين گاه  شود و  ميسبب كار زياد فرسوده وگسسته      
س پ. شود مييابد و شادمان     ميشود و روح آزاديِ مقتضاي طبيعتش را باز          مياست، گسسته   

 مرگ ناشي از     ولي چربد،  راحت و آسان است و لذتش بر دردش مي         ،مرگ حاصل از پيري   
ها  منظور از بندها درين جا همان نسبت      البته  ) 81ص،   تيمائوس: همان( . دردناك است  ،زخم

 پسوخه با نسبتي قانون مند در بدن جا گرفته كـه            ، در طبيعيات افالطون   .ها هستند  و تناسب 
تـرين جـاي     ديگر آنكه چون استخوان محكـم      .خورد م مي  ه ها به  نسبت مرگ اين    به هنگام 

تـا  . توان گفت، كار بدن تمام اسـت        ديگر مي  ،بدن است، هنگامي كه پيوندهاي آن شل شود       
                                                           

 زمينـه را     اين نقطه تالقي كه شبيه غده صنوبري دكـارت اسـت،           .اي بدن را به روح پيوسته است       گويد رشته   افالطون مي  ∗
  . ندارد چون نفس كيهاني را باور؛شود كند كه البته در دكارت شديدتر مي ميفراهم ثنويت نفس و بدن   پارالليسم وبراي
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 به عبارتي   .گ نفس در بدن نگاه داشته شده است       هنگامي كه انسان زنده است به زور دميور       
 دميـورگ علـت     البتـه . كوبنـد  كه فرزندانش مـي   هاي ناديدني     ميخ  با  البته .علت حيات است  

 ويـد گ مـي اينكـه   .  طبيعت روح است   برابر چون روح مشتاق اوست و اين        ؛ هست نيز رگم
 مرگ حاصل ،سبب در افالطون معناي مشخصي دارد؛ به همين ،مقتضاي طبيعت روح است

ضاي  چون بندها شل شده و روح آماده بازگشت و طـوف در فـ              ؛داند از پيري را راحت مي    
 صـدرالمتألهين داشـته     ديـدگاه عالم قدس است؛ اين شايد قرابت اندكي با مـوت طبيعـي در              

داند كـه ديگـر     مي رسيدن آدمي به جايي     مالصدرا موت طبيعي را در اثر حركت جوهري و         ،باشد
  . آن سخن خواهيم گفت دربارهين اكه پس از .بدن نخواهد

  موت طبيعي در نظر مالصدرا
مـوت ارادي   .  دارد  كه معنايي آشنا نزد عرفا     استمقابل موت ارادي    موت طبيعي گاه در     

 شـود    آشـكار مـي    اند و حيات حقيقيِ علميِ نفس با اين مـرگ          را، مرگ خواهشِ نفس گفته    
هـاي گونـاگون     پاي نهادن به خواهش   هايي بنابر     گونه ،و براي آن  ) 188 ص :1376 كاشاني،(

 نيز در مقدمه شـرح فـصوص الحكـم از     قيصري) 193-190صكاشاني،  .(اند نفس برشمرده 
 براي سـالك آنچـه بـراي        ،گيرد كه با اين مرگ      موت ارادي، اعراض از متاع دنيا را مراد مي        

:  1382قيـصري،   ( .دانـد  را قيامـت صـغري مـي       يابد و آن    شود، انكشاف مي    ميت آشكار مي  
ـ دا  علمي و عملـي مـي   هاي  استاد آشتياني منشاء اين را رياضت     ) 152 - 151ص د، كـه بـر   ن

 را شـهود   هـا   شود و حقـايق موجـود در بـرزخ          از  او رفع مي     ها  با برخي از حج   ،اساس آن 
ايـن  . ∗ موت ارادي مرگ پيش از مرگ اسـت        ،به عبارتي  )777ص: 1375آشتياني،  ( .ندك مي

بيـان   هنگامي كه حـال اهـل بـصيرت را در همـين دنيـا                .كند معنا را صدرالمتألهين مراد مي    
پـرده حجـابي    افتـادن   كننـد و آنـان را پـيش از            شهود حقايق اخروي مـي     كه ايشان    كند  مي

 تبدل نشئه دنيوي ايشان     سبببه   امر   اين  ) 282ص،  9 ج :1419صدرالدين شيرازي،   .(نيست
ن است كه چشمشان بـه عـالم مثـال و سـپس عقـل               آبه اخروي است يا به عبارتي به دليل         

  :ندداراي قابل توجه   تكمله،حاجي سبزواري در حاشيه. برگشوده شده است
  ) دوم حاشيه:همان (.هذا كاحوال المبداء عند أهله

                                                           
  : گويد ي غزنوي در بيت مشهوري مييانكه سناچن ∗

  بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خواهي      كه ادريس از چنين مرگي بهشتي گشت پيش از ما
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شود، چونـان احـوال       ها به عنوان ابدال هم ياد مي       احوال معاد نزد اهل بصيرت كه از آن       
. سـت  ا چون كيفيت نـزول و صـعود يكـي   ؛ها تالزمي برقرار است ن آنايم انگار .مبدأ است 

 اكنـون هـم     ،طن همـين دنياسـت، ديـده بـاطن بـين           بـا  ،چون در نظر صدرالمتألهين آخرت    
 در نـزد او جـز بـا         .تر گفتيم در افالطـون نيـست        چنانكه پيش  ااين معن . را ببيند  تواند آن   مي

گونـه كـه     هـاي جاويـدان آن     مرگ و طي چرخه تناسخ حتي براي فيلسوف هم، ديدن ايده          
شد و چشم مردگان داشـته   در نظر افالطون تنها آنكه مرده باپس. نيستامكان پذير  هستند،  
  .دكنگونه كه هستند، نظاره  تواند مردگان را آن باشد، مي

مـت بـاالرادة تحيـي      "عبارت   ، در مدخل موت ارادي اصطالحات الصوفيه      گفتني است 
 كه مأخذي براي آن در آثـار        از افالطون نقل شده است    ) 188 ص : 1376 كاشاني،("بالطبيعة

 چون نـزد افالطـون مـرگ        ؛خواني ندارد  ز او آورديم، هم   ر با آنچه ا   اه يافت نشد و به ظ     يو
مـوت طبيعـي    . بندد، مگر با كنـار گذاشـتن آن         رهايش از قفس تن است و اين صورت نمي        

 به هـر    ؛امي كه در مقابل موت ارادي قرار مي گيرد، به معناي جدايي روح از بدن است               گهن
  .  كه باشدهنگو

كنـد كـه  در مقابـل          مالصدرا رخ نمايي مـي    اما معناي ديگري از مرگ طبيعي در فلسفه         
، بـر   اين معناي موت طبيعـي    . شود  موت اخترامي است و به خاطر اسباب اتفاقي حاصل مي         

.  آن اصــول بايــد بررســي شــودنخــستپايــه چنــد اصــل از حكمــت متعاليــه اســت كــه 
آورد كـه محوريـت       گزارشي از چند تعليل براي ضرورت مرگ مي        وار  مقدمهصدرالمتألهين  

 علـت   ،هـا   براسـاس ايـن تبيـين      .هاي فيزيولوژيكي مبتني بر طبيعيات قديم است       ها تبيين  آن
 ؛گيـرد  حيات حرارت غريزي است و اين حرارت خود از رطوبت غريـزي جـان مايـه مـي                 

ب رو به خشكي نهادن رطوبـت       سبسوزد؛ خود اين حرارت      چونان چراغي كه از روغن مي     
واسـطه آن چـراغ     ه   آن حرارت نيز كه ب      پيرو  و  رطوبت خشك شود    تمام است تا بدانجا كه   

ـ حيات روشن بود، به خاموشـي        ) 102-100ص،  8 ج :1419صـدرالدين شـيرازي،     ( .دگراي
همچنين دليلي چند براي ضـرورت مـرگ مبتنـي بـر            . داند مالصدرا اين داليل را ناكافي مي     

 مظلـوم داد     اگـر مـرگ نباشـد،       اين دليل اخالقي   لامثبراي   ؛آورد  كالمي مي -اصول اخالقي 
دانـد،     بر مرگ مي   يمالصدرا چنين داليلي را از توابع فرع      . تواند بستاند  خويش از ظالم نمي   

  )104 ص:همان( .نه علت آن
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را بـه شـكل زيـر     تـوان آن  تعليل مالصدرا از ضرورت مرگ، متافيزيكي اسـت كـه مـي    
وع منحـصر در    ري نيست و ن   ا تغي ه  نآ  در ند كه ا   موجودات يا مبدع   )فال: صورت بندي كرد  

 قـواي نفـس و خـود        )ب.  كه به سبب نقص در حركـت و تغييرنـد          اند   يا كائن   و فرد دارند 
 افعـال طبيعــي  )ج. نفـوس چـون تـام نيـستند، همـاره متوجــه مرتبـه ديگـري از وجودنـد        

سـت كـه ذات فاعـل را اسـتكمال      ا غايـت حقيقـي آن  )د. مندند و رو به سويي دارند  غايت
 ،جمع اين سـه مقدمـه آخـري       .  از توابع غايت حقيقي هستند      عرضي هاي  بخشد و غايت   مي

پس غايت هر يـك از  . ه استدآور در حاشيه     نيز  چنانكه عالمه  ؛مفاد حركت جوهري است   
 تبديل به قوه برتر شدن است تا ذات خـود را كامـل كنـد و مرتبـه بـاالتري از                      ،قواي نفس 

 ن حدود اين حركت پيوسته هـستند      نسا نبات و حيوان و ا     ،به تعبير ديگر  . وجود را دارا شود   
  .كه تبديل ايشان به مرتبه بعدي در اين حركت اشتدادي همان موت طبيعي اوست

ر ديگـ صدرالمتألهين غايت نبات را غذاي حيوان شدن و غايت حيوان را غذا بـودن يـا                 
فرمايـد غايـت    ي مـي ي كه بيان دقيقي نيست؛ چنانكه عالمه طباطبـا اندد منافع براي انسان مي   

.  موت اخترامـي اوسـت     ،باتي كه در صراط حيوانيت است، حيوان شدن است و اگر نشود           ن
 تحـصيل مـاده   ، قواي نفس انساني است؛ غايت قوه محركههاي تر است، غايت  اما آنچه مهم  

ور مـ او يـا      عقلي يات و امور   تحصيل اول  ، غايت قوه مدركه   ولي ،غذا و نمو براي بدن است     
 منظـور مالصـدرا از قـوه        . يا قـوه نفـسانيه اسـت       و قوه عاقله    هوم براي ر مو موا و يا    ليخيا

بـه  .  كنـد  تـصرف  هاي ديگـر قـوا     تواند در داده     چون اين قوه مي    ؛ قوه متخيله است   ،نفسانيه
  فعليت يافتن به صورت ملكي و يا شـيطاني     ،توان گفت غايت قوه مدركه انساني       تعبيري مي 

 موت  ، بدني و استقالل نفس از بدن      يعني ترك استعمال قواي   ) 107-105 ص :همان. (است
 ندارد كه چه بسا صفات ناپسند ملكه او باشد           نيز منافاتي  طبيعي است كه با شقاوت اخروي     

 تـالش آنچـه گفتـه شـد،       ) 89 ص :1346صـدرالدين شـيرازي،     ( .كه نمود شيطانيت اسـت    
جـود   انـسان مو   ،در نظـر او   . دهـد    نـشان مـي     را در توجيه مابعدالطبيعي مرگ     صدرالمتالهين

 در بقا و دوام از ماده و        وليخاصي است كه در پيدايش و ظهور، نيازمند زمينه مادي است،            
گاه از طريق تحـول       شود و آن    صورت جسم، ظاهر مي     نخست به .  است  مستقل شرايط مادي 

 از تعلّـق مـاده و قـوه آزاد        ، سـرانجام   تمـامي ايـن مراحـل وجـودي        گذار از ذاتي دروني و    
 يـز ن ؛347، ص 8  ج :1419صـدرالدين شـيرازي،     . (يابـد   ه جاودانگي دست مـي    گردد و ب    مي
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آورد، ولي آنچه     مي استدالل فلسفي   براي مرگ ناپذيري   افالطون اما ) به بعد  152 ص :1346
  . آمده است، بياني فيزيكي است تيمائوسچگونگي مرگ در درباره 

 بقـاي   .پـذيرد  ت عقلي مي  گفتيم كه صدرالمتألهين وجود پيشيني نفس را به معناي كينون         
اشكالي كـه   . نداد  مياورا هم كه با توجه به آنچه در باب موت طبيعي گفت، وجود عقالني               

 بدين تلقي از صعود و نزول نفس گرفتـه شـود كـه در طـي آن نهايـات و بـدايات                       اسب چه
 آفرينش نفـوس    پيش و پس از   يكسان است، بيهودگي و لغويت است؛ به اين شكل كه بين            

 .گويد، اين معنايي جـز لغويـت نـدارد          مييزدي  اوتي نيست و چنانكه استاد مصباح       هيچ تف 
 حـدوث    سـرّ  بـاره اسـتاد سـيد جـالل الـدين آشـتياني در          ) 427 ص :1380 مصباح يزدي، (

  :فرمايد جسماني نفس مي
 هبوط نفس و تنزل آن به عالم طبع و ماده با آنكه به اعتبار كينونت عقالني، به وجودي سرّ

ي از نزول وي به عالم ماده، حصول وجود جمعي و يقق بود و بالجمله علت غاعقلي متح
 از كثيري از ،نمود و اگر به همان وجود عقلي اكتفا مي... كسب احاطه بر جميع مراتب 

  )190 ص:1381آشتياني، ( .شد مراتب وجودي محروم مي
يافـت، بلكـه      ييعني اگر همان وجود تعقلي پيش از بدن را دارا بود، حيث جامعيت نمـ              

 با نزول به عـالم جـسماني و طـي حركـت             ولي ،بود ميتنها با وجود رب النوع خود متحد        
چون تعقل در نزد مالصدرا مشاهده مثل ؛ تواند ديگر مثُل را شهود كند    جوهري است كه مي   

هاي ديگر عقل فعـال      تواند با جنبه   به عبارتي مي  ) 33ص: 1346صدرالدين شيرازي،   ( .است
تا جايي كه اتحاد او با بعضي        ل نظري به مرتبه عقل مستفاد برسد      د و با نردبان عق    متحد شو 

يابـد و     وجـود جمعـي مـي       در اين حال،   از وجوه يا تمام وجوه عقل فعال صورت بندد كه         
 البته تكثر در عالم عقول مندك در وحدت اسـت،           .شود   مي پيشاحاطه او به عوالم بيشتر از       

اي از ايـن عـالم    شود گفت هر كدام از مثل نوريه جنبه    ، مي ولي چون وجود او جمعي است     
اين معنـا   . تر است  هاي بيشتري را دريافته باشد، وجودش سعي        آنكه جنبه  .دهند را  نشان مي   

 چون در نظر مالصدرا عذاب يعني باطن آنكه وجهه همت خـود را              ؛منافاتي با عذاب ندارد   
ر ايـن اشـكال بـه       اهبـه ظـ   .  حق مطلق اسـت    دهد كه همانا غفلت و تغافل از       باطل قرار مي  

افالطون بيشتر وارد باشد؛ چون در نظر اوست كه انسان از عالم مثُُل آمده است و بـه آنجـا                    
يـن عـالم واجـد     اداند كـه در   مي الحدوثيةجسمان صدرالمتألهين نفس را   لي و ،گردد باز مي 
هـا وجـود جمعـي       ساب آن تواند با اكتـ    سازد و مي   شود كه قوس صعود او را مي        مي معارفي
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 ايـن  ولـي دانـد،   ها را بر گماشته براي مأموريتي مـي  البته چنانكه گفتيم افالطون انسان . بيابد
  .تواند توجيهي متافيزيكي باشد ينم

 اين مرگ ناپذيري كـه افالطـون و مالصـدرا در         پرسش قابل طرح در اينجا آن است كه       
ـ  نظـر دار   در نوعي را     غير شخصي و   يپي آنند، به نحو شخصي است يا بقا         رضـازاده، (د؟  ن

اشكال ديگري به پيوستن نفس به مبادي عقلي گرفته شده است؛ به اين بيان              ) 13 ص :1380
 مالكي براي تشخص و تميز نفـوس        ،ي با مرتبه عقلي صورت بندند     يكه اگر اتحاد نفس جز    

  بـه  صـدرا ست كـه مال    ا به عبارتي منظور اين   ) 426 ص :1380 مصباح يزدي، .(ماند  باقي نمي 
يِ يرسد اين اشكال در پرتو اصل صدرا        به نظر مي  .  نه بقاي شخصي   ،بقاي نوعي معتقد است   

وحدت شمولي عوالم باال، قابل رفع باشد؛ چون مرتبه مثالي يا عقلي نفـس تماميـت مرتبـه                  
 ؛ به عبارتي مادون در او مضمحل و مندك اسـت          ومادون را به شكل البشرط در خود دارد         

 كـه گفتـه شـد،    گونـه همان  ط به نحو اطالق تمام مادون را در خود دارد؛           چون وجود منبس  
اي از كماالت كه در نشئه عقلي داراي آن نبود، به عـالم خلـق                 پاره يابي به  تسدنفس براي   

كمـاالت وجـودي متعـددي را در        ،  طي حركت جـوهري    آمد و با حدوث جسماني خود و      
دام از  از آنجا كه هر كـ      .، وحدت جمعي يافت   ه عقل بالمستفاد  خود انباشت تا اينكه در مرتب     

پيمايـد، پـس كيفيـت و تـشخص           مسيري متفاوت از ديگري را در اطوار وجود مي         نفوس،
 و   اسـت   شخـصي  ،توان گفت در نظر مالصدرا بقاي نفوس        مي ،يابد بنابراين  متفاوتي نيز مي  

مالصدرا  خود    شود،  نظر  حصول عقالنيات در حكمت متعاليه     عهمچنين اگر به نو   . نه نوعي 
 :1419صدرالدين شـيرازي،    (داند؛   مي همن وج اتحاد با عقل فعال را پس از ادراكات عقالني          

ب سب تميز و تشخص نفوس باقي است؛ يعني اين اتحادي كه ،و در اين حال) 339 ص ،3ج
 از موت هـم بـراي كـسي كـه ادراك            پيشن رفتن تشخص نفوس دانسته شده است،        ايماز  

چنان باقي است؛ آنچه پس از موت رخ   اشد، حاصل آمده است و تميز او هم       عقالني داشته ب  
 ؛يابـد    ست كه نفس با حفظ تشخص در عوالم باال حضور همراه با ادراك مـي               ا دهد، اين   مي

 بيشترين مردمـان از آن غافـل        ولي ،حال آنكه پيش از مرگ حضور در عوالم باال بوده است          
 بـه  البتـه  ،دانـد  ميمتعال رالمتألهين همه عالَم را عالم به خداي       كه صد  اند؛ شاهد اين كالم آن     بوده

) 117 ص،1 ج:همـان ( .شود  مركب مي،ها اين علم بسيط  علم بسيط كه البته در برخي انسان      
 مانع  زيرايابد؛ گير مي تعالي، ظهوري همه   اين علم بسيط با تجلي قهاريت حق         ، موت پس از 
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  .∗ست ا ماده و لواحق آن،و حجاب ادراك
 :آورد كه خالصـه آن چنـين اسـت          مي  براي مرگ ناپذيري   دليلي  افالطون در فايدروس  

 آنچـه از  . يعني مبدأ جنبش بايد ابدي باشد؛ فنا ناپذير است،آنچه جنبش از درون خود دارد 
) 245ص فايدروس،   :1380افالطون،( روح دارد و بايد سرمدي باشد؛        ،كند درون حركت مي  

 صـدرالمتألهين بـه   نگـاه اگر از  . شود هم روح انساني مي     جهاني و   هم شامل روح   ،اين دليل 
ماند، حقيقت عقالني نفس است كه     مي  درفلسفه او آنچه پس از مرگ باقي       ،افالطون بنگريم 

رسد مالكي براي بقـاي      نگرد؛ به نظر نمي     مي پس از طي چرخه تناسخي به عالم جاودانگان       
 شايد افالطـون بـه خاطراعتقـادش بـه          .باشدشخصي نفس يا تشخص و تميز او ارائه شده          

 چـون پـااليش نفـوس    ؛ جدايي نفوس از يكديگر را بـاور دارد  ،تناسخ و نظام جزا و پاداش     
 حقيقت عقالني در عـين تـشخص        ،حال آنكه در حكمت متعاليه    . مستلزم تشخص آنهاست  

 بـر قبـول     نوفزمالصدرا ا .  بر آن بدن مثالي هم پس از مرگ باقي است          افزون .ماند باقي مي 
شود و    ل مي ئاي جاودانگي قا    جاودانگي بخش عقالني نفس انساني براي قوه خيال نيز گونه         

 ،دهد كه نفس در مرحلـه اول پـس از مفارقـت از بـدن و گـذران رنـج و عـذاب                        نشان مي 
گونه كه  همان) 358 ـ  341 ص : بي تاصدرالدين شيرازي،. (رسد سرانجام به وصال حق مي

 فـساد و    ولـي ؛ مرگ براي نفس حق است،       است ر و تمام شئ و غايت او      هر امر طبيعي، خي   
 صدرالدين شـيرازي،  ( .ر شرور گيد همانند   ؛رسد، امري بالعرض است     هالكتي كه به بدن مي    

 مـرگ آن خيـر      ، مستلزم شر قليل اسـت     ،گونه كه خير كثير    يعني همان )239 ص ،9 ج :1419
  . فساد بدن است يعنيكثيري است كه مستلزم شر قليل

 نفـس اسـت و      هاي   پيري و جواني تابع حالت     ، مالصدر در باره موت طبيعي     اعتقادبنابر  
  نيـز بـسته بـه       بسته به اينكه شخص در كدام طور از نفس باشد و           .محدوده مشخصي ندارد  

 . كـه مـوت عـارض او شـود    گاه تر است تا آن ، او كاملنيازي از بدن بي به حالت  اونزديكي  
 تبـديل وجـود مـادون بـه       ، انتقال به نشئه اخروي    ،ديد مالصدرا همچنين از   ) 68 ص :همان(

 .اعلي و اشرف است و حالِ نفس استكمال است و موت طبيعي مرتبه آخر نشئه اول اوست           
 احكـام كثـرت و      ،اين استكمال به معناي سلب قواي مرتبه مادون نيست، بلكه در اين حال            

  امر البته اين ) 100ص: همان( .ابدي  د و جمعيت و وحدت در او شدت مي        وش ميتفرقه كمتر   

                                                           
  .183-181 ص:1381آشتياني، : ك.ر. ي سخن مي گويدخوب به طريقي ديگر به ا سيد جالل الدين آشتياني در اين معن∗
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تـر   تر و لطيف    كه هر چه نفس كمال يابد، بدن صافي         تحقق دارد  نيز از موت طبيعي     پيشتا  
 البتـه  .دگـرد  تر مـي  شود و اتحاد نفس با بدن قوي شود و بيشتر احكام او احكام نفس مي         مي

ن حقيقي اسـت، نـه      داند كه برآمده از نفس است و بد         مالصدرا اين بدن را بدن اخروي مي      
فرمايد هر چه نفـوس قـوي تـر و           ايشان در جاي ديگري مي    ) 99 ص :همان( .بدن عنصري 

) 239ص: همـان ( .∗شـود   تـر مـي    كند ضعيف   هايي كه در آن تصرف مي       بدن ،تر باشد  شريف
آيد كه هر چه    و از تبيين ايشان از موت طبيعي برمي        است در اينجا بدن دنيوي مراد       گمان  بي

 اگرچـه نفـس و بـدن در منزلـت بـا يكـديگر              .يابـد   ضعف رود، روح قوت مـي     بدن رو به    
 ولي در حد ذات، حقيقـت واحـدي هـستند كـه در عـين وحـدت و بـساطت                     ،ندا  مختلف

 در پيوسـته  طرفي كـه  : درست مانند شيء واحدي كه دو طرف دارد     ؛درجات متفاوتي دارند  
شخـصيت  . باقي كه اصل است    است و طرفي ثابت و       ي و فرع  ستحال تحول و تبدل و فنا     

ند و وحدت شخـصيه اش در تمـام مراتـب           ك و هويت واحدي كه در اصل جوهر ترقي مي        
تـر شـود،     شود و هرچه نفس در وجودش كامل        تر مي  ته در هر مرتبه كامل    الب. محفوظ است 

دو  يابد و اتحاد ميان اين       نفس شدت مي   ااش ب   پيوستگي بد،يا ميبدن صفا و لطافت بيشتري      
گردد تا جايي كه وقتي انسان به مرتبـه وجـود عقلـي رسـيد و انـسان              تر و شديدتر مي    قوي

  ∗∗)98 ص:همان( .گونه مغايرتي امر واحدي خواهد بود عقلي شد، بدون هيچ
 ، در حكمت متعاليه اشتغال به بدن و مواد حسي و قواي منطبعـه در مـاده                افزون بر اين،  

 ؛شـود    مـي  برطـرف ين مانع خارجي با مرگ       ا .عقالني است امور  حجاب براي ديدن صافي     
 حسي نيـست    تالاغتشا ديگر روگرداني نفس به سوي بدن و         ، از مفارقت از بدن    پسچون  

شـود    سـبب مـي  و است  با عدم آميختهشان كه    ضعف وجودي  امور مادي به سبب   و ماده و    

                                                           
 گيرد و بدن عنـصري اوليـا        بلكه از جنبه پاك شدن آن پي مي        ، ضعيف شدن بدن   از نظر ه را نه    حاجي سبزواري اين نتيج    ∗

 :1419 ،صـدرالدين شـيرازي   ( .داند كه جسم پاكان چـون جـان صـاف اسـت            ها پاك و صافي مي     را نيز همانند نفس آن    
ا به همـين   طوالني، معراج جسماني ر  اي   حكيم سبزواري در حاشيه    ي،در جاي ديگر  ) حاشيه،  98ص،  9ج

 . بـود چون جان صاف بود و معراج بـا همـين جـسم چـون جـان      كند كه جسم پاك پيامبر    طريق تبيين مي  
  )حاشيه، 50-48 ص:همان(
 ولـي  ، گونـاگوني دارد   هـاي   ئها و نـش   ه  ن است كه اگرچه انسان مقام     آ از آيات شريفه قرآن بر        پذيري ريمالصدرا با تأث    ∗∗

 تـا  بـد يا مـي تدريج تحول وجودي ه  و بشود ميترين منازل هستي آغاز  كه از پايين وجودي هويت واحدي است  نظراز  
 پس ماهيـت انـسان اگرچـه        .گردد رسد و به موطن اصلي خويش باز مي          بلكه عقل أعظم و قلم أعلي مي       ،به مرتبة عقول  

: ك.ر(. الهيـه اسـت   اي دارد كه ظلّ وحدت        وحدت جمعي  ولي ، تمام مراتب و شئونات مادون خويش است       دربردارنده
  )133، ص8 ج :1419 صدرالدين شيرازي،
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 ناين وجود جسماني با مرگ و غفلت و هجـرا         )298 ص ،3 ج :همان( .معلوم بالذات نباشند  
 ، شناخت حقيقت در قالب علم حصولي ممكن نيـست         ،در نظر صدرالمتألهين  . است آميخته
 و   معتبرتـر   مالصدرا هيچ علمـي را     ،رو   از اين  .ترين علم به ذات خويش است      شهودي ولي
ها   آن ترين  قدمم را أول العلوم و      اين علم  وي. است از علم انسان به خويش ندانسته        تر  قوي
 نيز پـس از مفارقـت از بـدن،    "من"عور انسان به خويش ودرك حضوري ش  اما اين  .داند  مي

 خـود   ها  سبب اشتغاالت و حجاب   يابد و مردمان در اين دنيا به          معناي حقيقي خويش را مي    
بـدن چونـان سـايه        درك بدن است و    ابيخته  مآ اين درك    زيرا ؛يابند  چنان كه بايد نمي    را آن 

 ،9 ج :1419 صدرالدين شـيرازي،  ( .با تخيل است   تعقل نيز آميخته     ،ين حال  ا در. نفس است 
اين شايد سرّ گفته صدرالمتألهين باشد كه انسان در ادراكات عقالني از دور             ) 125-123ص

هنگامي كه قطـع عالقـه از        )32 ص :1346صدرالدين شيرازي،   ( .كند مشاهده مثل نوريه مي   
 با مـشاهده حقـايق      آنچه گفته شد  . شود   معقوالت به شكل حضوري مشاهده مي      ،بدن بشود 

 چون حكم ايشان غلبه احكام نفـس        ؛ ندارد منافاتي  از ارتحال از دنيا    ها پيش   در بدن اخروي  
 از قطع عالقه تـدبيري نفـس      پيش نشئه اخروي ايشان     ،بر بدن است و به سبب موت ارادي       

خـروج از   ا   ارادي ر  نيـز مـرگ   كه صدرالمتألهين مرگ طبيعي و       چنان. آيد  از بدن حاصل مي   
مـرگ  ) 238 ص،9 ج:1419 صدرالدين شـيرازي، ( .داند  مي دنيا به سوي گستره آخرت   بطن

و بـا آن وجـود      ) 278 ص :همـان ( . چون والدت در نـشئه اخـروي اسـت         ؛حقيقت نماست 
و مشاهده پـس    ) 295 ص :همان( .شود  ها مشاهده مي   ي اخروي و حيات ذاتي آن     ها  متنع،  جمعي

  )   338 ص:همان( . خاطر تجردش اين عالم نيست چون موطن خيال به؛از مرگ خود خيال است

  نيكويي مرگ و اشتياق به آن در افالطون و مالصدرا
گويد مرگ يا نابود شدن است كه ديگر هـيچ احـساسي وجـود               ميسقراط در آپولوژي     

 خوابي است كه آشـفته      ، در صورت اول   .نخواهد داشت يا انتقال روح است به جهاني ديگر        
شود  رو مي  هنيمه خدا روب    با داوران خدا و    ، در صورت دوم   .س بزرگ  ب  است نعمتي نشود و 
 اگـر   و نيـست    مرگ به صورت اول   ) 40ص آپولوژي،   :1380 ،افالطون. (نشين ها هم  و با آن  

 .سـت  ا مرگ جنبه خير ديگري هم دارد و آن حقيقـت نمـايي آن             . خود نيكوست  ،هم باشد 
 چون با ديده روح كـه بـا   ؛شوند ه ميچنان كه هستند آشكار پس از مرگ است كه حقايق آن   

و عاشـق  ) 67صفايـدون،  : همـان ( .شود  خويشاوند است به آنان نگريسته ميامور سرمدي 
 عدالت و  و) 68ص: همان(شود   داند كه حقيقت پاك جز درآن جهان يافت نمي         حقيقت مي 
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 چشم  ،نانگار در نظر افالطو   ) 65ص :همان. (شود زيبايي همان گونه كه هستند، مشاهده مي      
  .گردد حقيقت بين مادام كه انسان زنده است، گشوده نمي

فـرق او بـا     ) 64ص :همان (∗،چون فيلسوف با همه نيروي خويش از تن روگردان است         
او مشتاق حقيقت   ) 65ص :همان (.كوشد خود را از رنج تن برهاند       ست كه مي   ا ديگران اين 

، در آرزوي مـرگ    »ران بداننـد  آنكه ديگ  بي«  پس در همه عمر    ست؛است و مرگ حقيقت نما    
چه بـسا   ست كه    ا ، شايد به خاطر اين    »آنكه ديگران بدانند   بي« عبارت) 64ص :همان( .است

بايـد  ن چـون    ؛شـود   از آن منع مـي      تفسير شود كه چه راحت     به كج فهمي و شايد خودكشي     
 سـش پر) 62ص :همـان . (ندن شانه خالي ك   ،اند  گماشته شده   كه بدان  ها براي مأموريتي   انسان

سـقراط مـي گويـد بايـد        . ، خودكـشي نكـرد    نكـردنش كه آيا سقراط با فرار       است   مقدر آن 
اقع فرا رسيده بود؟ گويـا شـوق        و  به  او  براي ضرورت براي مرگ فرارسد، آيا اين ضرورت      

  . بوداي  بهانهدرپي كه بود او چندان قوي  دربه مرگ
  :فرمايد ميصدرالمتألهين 

 صدرالدين شيرازي،( .ن، فألجل ذلك يتمني اولياء اهللا الموتوهو رحمة الوليائه و تحفة للمؤم
  )108 ص،8 ج:1419

ين نخـست كـه    اما ناپسند دانستن مرگ به دو علت فاعلي و غايي است؛ سبب فـاعلي آن              
 پـس از خدشـه بـدن         و  حيث تعلقي آن به بدن در عالم طبيعت اسـت          واسطهنشئه نفس به    

 بـا توجـه بـه درجـه          امـر  اين. هراسد  و تألم او مي    از موت بدن     از اين رو،  شود و     متألم  مي  
 صـدرالمتألهين ايـن دليـل را بـا توجـه بـه              .شـود   انغمار و فرورفتگي در بدن، متفاوت مـي       

 در مـرگ طبيعـي معلـوم نيـست          زيرا ؛داند  چندان معتبر نمي   ، موت طبيعي  ره در با  شاعتقاد
افالطـون   )242 ص ،9 ج :همان. ( ولي موت اخترامي توأم با درد است و كراهت         ،المي باشد 

، ولي نـه بـه مقتـضاي مـرگ          ارددباور  نيز شبيه اين درد نداشتن را در مرگ به هنگام پيري            
 بازگـشت روح    دليلهاي استخوان و سپس به        شل شدن مثلث    سبب  به نخست كهطبيعي، بل 

علت غايي هراس از موت آن است كه اگر خـوف از خرابـي بـدن               .به وطن مألوف خويش   

                                                           
 مواجهـه  دربـاره  كه برجسته ترين اثر افالطون ـ فايدون را  ، سامي النشار، ابوريحانبه گفته دكتر  ∗

. كند  اين نظر را نقد مي    داند، ولي خود دكتر سامي النشار           بر متصوفه مسلمان تاثيرگذار مي      ـ است   با مرگ 
   )299ص: 1961سامي النشار، (
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 چـون   ؛داد  خود را در معـرض مـوت قـرار مـي           ،يار زودتر از به كمال رسيدن     نبود، نفس بس  
اي آن  كرد  و ازخرابي و به هم خوردن نظم اندام واره     انسان در اين حال به بدن اعتنايي نمي       

يعني اگر ترس و احساس درد نبود، انسان در پـي           ) 243-242 ص ،9 ج :همان( .هراسيد  نمي
  .آمد رسيدن به تجرد بر نمي براي ،حفظ بدن كه محمل نفس است

  نتيجه گيري 
نهد و شايد نظريـه خلـود         كنار نمي  گز هر مرگ را   افالطون آيد كه    گذشت بر مي   از آنچه 

مـرگ بـراي او حتـي       .  به عمـق درك تنـاهي اسـت        پاسخي ،هاي لم يزلي   نفس و حتي ايده   
سـطوره و  امـا در تبيـين آن نبايـد از ا     .  چون حقيقت نماست   ؛اساس زندگي فيلسوفانه است   

  .  پارادايم افالطوني، غافل بود،در يك كالم عرف مردم آن زمانه و
دغدغه مرگ در صدرالمتألهين همانند افالطون نيست كه به يـك پـيش زمينـه               همچنين  

گـاه ايـن بـه        نداشته باشد و آن    بستگي  باشد كه شايد چندان هم به ايمان        وابسته اي اسطوره
ـ نگي بر درد جاودا،اي عنوان فهم زمانه داشته باشد، و تأثيري   ـ  كه هماره با بشر بوده است 

هاي فلسفي آن زمانـه را        نظام فكري كه پرسش    تا شود    افزوده سپس به درد جدايي از استاد     
شـايد افالطـون    . گويد، اين هر دو را با نظامي فلسفي مبتني بر ديالكتيك بپوشـاند              پاسخ مي 

 را  ـ  به شكل موردي سـقراط و  ـ  فيلسوفبيشتر در پي تأسيس شهري بوده است كه در آن
  .گر جاودانگان است نكشند و اين فيلسوف بايد مردي جاودانه باشد كه نظاره

 هـر امـري     آن كـه در     مقـدس  بـر كتـابي      ؛ ايمان اسـت   پايه حكمت متعاليه مالصدرا بر   
نمايـد كـه      كند و حقيقت اين غيب، هنگامي رخ مي          است و غيب نمايي مي     شنور انهحكيم

تفـاوت    با نظام معرفتـي افالطـون      ، عناصر اين شبكه    به يقين  .ها با مرگ تيز شده باشد      يدهد
 ايمـان بـه دينـي اسـت كـه رهنمـاي تمـامي               ،م مالصدرا نظايك ضلع معرفتي    .  دارد بنيادي
 نيز بررسي عقلي است كه البته در افالطون ،ضلع ديگر معرفتي حكمت متعاليه. هاست انسان

 اگر بگوييم دغدغه اصـلي مالصـدرا كـشف          ،بنابراين. ل نيست  فارغ از ضلع او    وليهست،  
داننـد،    و صـيرورت را خـداي تعـالي مـي          فرجامحجاب از آيات قرآني است كه رجعت و         

د اين بازگشت و صيرورت به سوي       دريابست كه    ا نآصدرالمتألهين در پي    . ايم گزاف نگفته 
  .ن معرفت يافتداتوان با عقل ب ه است و چگونه ميگونحق چ
توان گفت فيلسوف    براي اين مقايسه بود، مي    انگيزه نخست    اشتياق به موت كه       زمينه در
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خواهـد بـه عـالم مثُـل بـاز گـردد و درد دوري از                  مـي   چـون  ؛افالطون مشتاق موت اسـت    
 حال آنكه اولياي خدا در نظر صـدرالمتألهين مـشتاق           .جاودانگان او را به ستوه آورده است      

انـد و چـشم    اند و با حقايق عقالني متحـد شـده   به استكمال رسيده چون در اين دنيا  ؛موتند
ا مراحل كمـال خـويش را       در اين دني   زيرا ؛ مرگ براي ايشان رحمت است     .اند وجودي يافته 

 عـالم  فالطـون  در نظـر ا .فـرق اساسـي دارد   بـا نگـرش افالطـوني      نظر مالصدرا  .اند پيموده
 حـال آنكـه مالصـدرا       ؛ نيـست  ورت است، متعلـق معرفـت حقيقـي       جسماني كه محل صير   

براساس حركت جوهري و حدوث جسماني نفس، عالم ماده را زمينه ساز معرفت حقيقـي               
در . توان وجود جمعـي و سـعي يافـت         ين عالم است كه مي    اداند و به واسطه حضور در      مي

او همواره در نـوعي نـسبت فعـال بـا           . ستامقدم    هستي انسان بر ماهيت او      نظر مالصدرا، 
 بـه   ي اتحـاد و ارتقـا     ، تزكيـه نفـس    ، با تكامـل   ،اين رابطه دروني و ذاتي    . گيرد  ميار  عالم قر 

مالصـدرا انـسان را      .مرگ مرحلـه اي از ايـن تكامـل اسـت          . شود  ساحت وجود آشكار مي   
ـ         پيوستهداند كه در گوهر خود         ذومراتبي مي  نه و ايگحقيقت   ه  در تحول و سيالن اسـت و ب

و سـپس بـه تجـرد       ) يا برزخي (به طبيعت به تجرد مثالي      تواند از مرت    واسطه اين حركت مي   
به مقام فوق تجرد يعني مقام الهي كـه هـيچ محـدوديت و مـاهيتي نـدارد                 سرانجام  عقلي و   

شود   تر مي   راهي مراتب باالتر و شريف     ،تر و به ترتيب و تدريج      آدمي از مراتب پايين   . برسد
. شـود   به نفساني و سپس عقالنـي نمـي        وارد مراحل مرت   نگذراند،و تا همه مراحل طبيعي را       

 و سير در    داند حال آنكه افالطون مرگ را بازگشت به ديدار اوليه مثل و نهادن قفس تن مي              
  .نهد عالم صيرورت را وقعي نمي
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