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بررسی و تحلیل تطبیقی جاودانگی نفس دراندیشه سهروردي و مالصدرا
محمد گودرزي

1

چکیده
پرسش از چيستي نفس و مباحث نفس از ديرباز فالسفه را به خودد مغولدد داهوته اسو  .از ايو رو
هركدام بر اساس مباني فكر خديش و با تدجه به يافتهها علدم رايج زمان خدد تالش نمددهاند تا پاسويي
در خدر و هايسته به آن پرسشها بدهند .سهرورد و مالصدرا نيز از اي امر مستثني نيسوتند از ايو جهو
بيش قابل تدجهي از آثار اي دو فيلسدف به بررسي ،تبيي و تحليل نفس و مسائل آن اختصاص يافته اس .
اي دوحكيم هركدام به نحد تالش نمدده اند تا بر اسواس ناوام فكور فلسوفي خوديش بوه پرسوشهوا
اساسيا كه پيرامدن نفس مطرح بدده ،پاسخ دهند و ديدگاه خديش را بيان نمايند.
اي مقاله تح
اس

جه

سرنده

عندان «بررسي و تحليل تطبيقي جاودانگي نفس در انديغه سهرورد و مالصدرا» تالهي

بيان و تبيي و تحليل تطبيقي ديدگاه ها ايو دو حكويم دربوارد ادلوب اثبواد جواودانگي نفوس،
نفدس بعداز خلع بدن ،چگدنگي استمرار حياد بعداز مرگ ،تناسخ وذكر تفاود ها وهباه

ديدگاه ها اي دوفيلسدف مي باهد.

کلید واژهها:
سهرورد  ،مالصدرا ،نفس ناطقه ،جاودانگي نفس ،تناسخ.

 -1استاديار گروه الهياد ،واحد بروجرد ،دانغگاه آزاد اسالمي ،بروجرد ،ايرانDr.md.goodarzi@gmail.com .

ها

پیشگفتار
از اكتغافاد باستان هناسي چني به دس

مي آيد كه اعتقاد به جاودانگي ريغوه در عمو تواريخ

حياد بغر دارد .انسان ها اوليه به همراه مردگان ،مداد غذايي و ابزار جنگي را دف ميكردند .اي
خدد نغاني از آن بدد كه اي اقدام به گدنها خاص به جاودانگي بعد از مرگ بواور داهوتهانود « .در
ميان انسان ها اوليه ،ندعي اعتقاد به زندگي پس از مرگ به چغم ميخودرد .در قبرهوا بوه دسو
آمده از انسان نئاندرتاد ،مداد غذايي و ابزارآالد جنگي دف هده در كنار مرده مغاهده هده هسو .
در نزد انسان اورينياكي ،انسان سدلدتره ا و انسان ماگرالني كه هر سه مربدط بوه انسوان كروموانيدن
هستند نيز چني اعتقاد مغهدد اس ( ».اكبور  .)39 :1931 ،اعتقواد بوه جواودانگي در ميوان اقودام
باستاني همچدن ايرانيان ،مصريان  ،يدنانيان ،هنديان و ...امر رايج و هايع بدده اس  .اي اعتقواد در
ميان اديان به خاطر رسيدن به ثداب يا عقاب بسيار تأكيد هده اس  .بوه گدنوه ا كوه موي تودان سوه
ديدگاه را از آن به دس
« -1درياف

آورد:

ثداب از طري جلب نعم ها و عقاب از طري سلب نعم هوا در ايو دنيوا؛ ايو

ديدگاه در باب سفر تثنيه تدراد كه (بعد از مزمدر  )113طدالني تري فصل كتاب مقدس اسو
نيز در باب  32سفر الويان ياف

مي هدد  -3...دريافو

ثوداب و عقواب پوس از مورگ و رسوتاخيز

مردگان در جهاني ديگر .اي ديدگاه در آيي زرده  ،يهددي  ،مسيحي
درياف
قبلي اس

 ...و

و اسالم وجودد دارد-9 ...

ثداب و عقاب پس از مردن،اما در همي دنيا .اي ديدگاه كوه تصوادفا تركيبوي از دو ديودگاه
تناسخ ( )reincarnationناميده مي هدد .همان طدر كه قبال گفتوه هود ايو اعتقواد نوزد

هندوان وجدد دارد و آن را سمسارا ( )samsaraمي نامند و گدنه هايي از آن بوه بدديسوم ،جينيسوم،
سيكسيم و برخي از فرقهها يهددي  ،مسيحي

و اسوالم سوراي

كورده اسو ( ».تودفيقي:1933 ،

)332 ،332
جاودانگي يا عدم جاودانگي از نگاه ژرف انديش فالسفه نيز به دور نمانده اس  .برخي معتقد به
جاودانگي نفس اند و برخي ديگر باورمند به فنا آن .از اي رو فالسوفه بورا اثبواد جواودانگي
نفس داليلي را عرضه داهته اند كه هايد بغدد استدالد افالطدن در رساله فايدون را قوديمي توري
استدالد برا اثباد جاودانگي نفس دانس  .ديگر فالسفه بوزرگ همچودن ارسوطد ،فوارابي و فيور
راز به نحد خاص به جاودانگي نفس نار داهته اند اما اب سينا در ميوان فالسوفه پويش از خودد،
تصدير دقي تر را از جاودانگي در اختيار ما مي نهد .و ديدگاه خودد را دربواره نحوده جواودانگي
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نفس در دو كتاب هفاء و نجاد به هكل مبسدطي بيان داهته اس ( .اب سينا( ،الغوفاء) 093 ،1012 ،
آن رسيده كه به تبيي و تحليل ديودگاه سوهرورد

  039و النجاد .)331 - 333 :1902 ،حاد ندبو مالصدرا درباره جاودانگي نفس بپردازيم.
پرسش هاي تحقیق:

 -1ديدگاه سهرورد درباره بقا وجاودانگي نفس چيس ؟داليل اثباد آن كدامند؟
 -3ديدگاه مالصدرا درباره بقا وجاودانگي نفس چيس ؟ادله اثباد آن چگدنه مي باهند؟
 -9ديدگاه سهرورد ومالصدر درباره تناسخ چيس ؟
 -0هباه

ها وتفاود ها ديدگاه سهرورد ومالصدر درباره جاودانگي نفس چيس ؟

سهرورد و جاودانگي نفس
سبكباد كه در قفس ت گرفتار آموده

نفس ،در انديغه اهراقي سهرورد  ،به مانند پرنده ا اس

اس  .زندانيِ در بندِ غار ِ ظلماني اس  ،كه غل و زنجير تعلقاد دنيد و هيئوتد ظلمواني او را از
رو كردن به ندر األندار بازداهته اند .سالكي اس
مي چرد و نيازمند حي ب يقااني اس
ملرب در چاه طبيع

كه در خداب غفل

در چراگاه كثرد هاد خوداره

تا او را به خدد آورد .كددكي اس

غاس قيروان به بنود كغويده هوده اسو

از اهل مغرق كه در ديوار

و سور در هودا ديودار پودر دارد.

(سهرورد  ،1933 ،ج ( 3قصوب اللربوب اللربيوب).)320 - 332 :
چني حقيق

ندراني مجرد  ،كه از عالم مغرق به قصد تدبير صياصي انسويه بوه عوالم ملورب

آمده در بند اي عالم غاس ظلماني هده اس
نپايد بلكه دام بگسلد و رخ

اما اي حقيق

ندراني در نهايو

سفر به سد عدالم ديگر بر بندد .اي حقيق

در بنود ايو عوالم

كه از جانب اندار قاهره

و رب الندع آن؛ يعني :واهب العلم به مزاج اتم انساني اعطا هده دوباره رو به اصل خديش كنود و
همچدن رب الندع خدد گورد فنوا و نوابدد بور آن ننغويند و بواقي بوه بقوا او گوردد« .از نارگواه
سهرورد  ،نفس ناطقه انساني پس از نابدد بدن به عدم و نابدد نمي گرايد زيورا عودم و نوابدد
نفس يا بايد به سبب خدد نفس ناطقه و ندر مجرّد باهد يا به سبب علّ
كه هيچ يك از اي دو صدرد ،فرض معقدد و مقبدلي نيس

و مدجبش؛ يعني ندر قاهر،

اما خودد نفوس و نودر مجورّد باعوث

نابدد خديش نيداهد هد؛ چرا كه الزم مي آيد چيز مقتضي عدم خدد هدد كوه ايو امور هودني
نيس

و اگر چني بدد اصال به وجدد نمي آيد اما عل

و پديود آورنوده نفوس هوم باعوث عودم آن

نيداهد هد چدن پديد آمدن اي ندر مجرّد بودون خداسو

و اراده آن نبودده اسو » (يوزدان پنواه،

 ،1933ج .)023 :3
سهرورد در پرتدنامه و مطارحاد همي برهان را با اصطالحاد خاص فلسفه مغائي در اثبواد
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جاودانگي نفس ،اقامه نمدده اس  .و در پرتدنامه مي گديد « :بدانكه نفس باقيس  ،بروفنوا متصودرر
نغدد زيرا كه عل

دائم اس

او كه عقل فعراد اس

پس معلدم به دوام او دائوم مانود( ».سوهرورد ،

 ،1933ج .)22 : 9
سرنوشت نفوس در دیدگاه سهروردي
سهرورد برا سرنده

نفدس مدبره بعد از مفارق

از بدن ،دو ندع بيان دارد :يك نودع آن را

در كتاب حكموب االهراق بيان نمدده؛ و در اي كتاب نفدس مدبره را از جه

عاقب

و سرندهو

بعد از مرگ به سه دسته تقسيم مي نمايد كه به طدر مفصل بدان خداهيم پرداخو  .نودع ديگور بيوان
سهرورد در كتاب يزدان هناخ

اس  .و در اي كتاب عاقب

نفودس مودبره را در هوش دسوته

تقسيم مي نمايد و به تبيي حاالد هر يك مي پردازد« :نفدس آدمي بعد از مفارق

از كالبد مواد يوا

هيچ كماد و نقصاني اعم از علمي و عملي را كسب نكرده اند و يا كسب كرده اند نفسي كه هيچ گدنه
كماد و نقصاني را تحصيل نكرده باهد نفس ساده و نفسي كه متصف به كمواد و يوا نقصواني هوده
باهد نفس غير ساده ناميده ميهدد.
نفس غيره ساده يا تمام مدارج علمي و عملي را كسب كرده يا نكرده اس  ،ه اود نفس كامول
اس

و ه دوم نفس ناقص ،هر يك از نفدس كامل و ناقص يوا پوا و مهوذب انود و يوا ناپوا و

عاصي ،اي فرق معلدم مي هدد كه نفدس آدمي در معاد به هش قسم تقسيم موي هودند( ».رحمواني،
.)233 :1931
سهرورد در كتاب يزدان هناخ

اي هش دسته نفدس را اينگدنه نام مي نهد« :هر نفسي كه بوه

معاد رسيد يا ساده باهد يا غير ساده ،و ساده يا پا باهد يا ناپا  ،و غيره ساده يا تمام بدد يا ناتموام
و هر يك از ايغان يا پا بدد يا ناپا ( ».سهرورد  ،1933 ،ج  093 : 9و  .)092سوپس سوهرورد
درباره سرنده

و عاقب

هر يك از اي هش دسته به تفصيل سي مي گديد.

حاد به بيان ندع نگاه ديگر سهرورد درباره سرندهو

و عاقبو

نفودس ،بور اسواس كتواب

حكموب االهراق مي پردازيم .سهرورد در اي كتاب ديدگاه ديگر را مطورح موي كنود .و نفودس
مدبره انساني را با الهام از آياد قرآني به سه دسته اصلي تقسيم مينمايد:
 -1نفدس كامل و پا كه در دنيا پا زندگي كردهاند و در علم و عمل قد و كاملند.
 -3نفدس متدسط سعادتمندِ زهدپيغه پارسا سره  ،كه در علم و عمل متدسط اند ولي به كمواد
دسته نيس

نرسيده اند.

 -9نفدس هقي و هقاوتمند كه گرفتار در دوزخاند.
هر چند سهرورد به صراح

اي سه دسته را با آياد قرآني تطبي نمي دهد اما هارح حكمووب
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االهراق قطب الدي هيراز  ،هر كدام از اي سه دسته را كه برخي از آنها نيز دارا اقسامي اس
آياد قرآني سدره واقعه مطابق

با

ميدهد .و نفودس طواهر كامول را «مقربوان»  ،نفودس سوعادتمند

متدسط را «اصحاب يمي » و نفدس هقي را «اصحاب هماد» نام مي نهد« :و هوي ال تيلودع أقسوام
خمسوب  ،ألنَّ الندر اإلسفهبد إمرا أن يكدن كامال في الحكمتي العلميوب و العمليروب أو متدسرطا فيهموا
أو كامال في العلميروب دون العمليوب أو في العمليوب دون العلميوب أو ناقصا فيهما .و األورد هد الكامل في
السعادد و م السابقي المقربري  .و الثاني و الثالث م المتدسرطي في السعادد و الرابع مو أصوحاب
اليمي و اليامس هدالكامل في الغقاود و م أصحاب الغماد المُقيمي في الهاويووب « و موا أدرئوك
ماهيه( ».هيراز  ،1931 ،ج  .)213 : 3حاد با تفصيل به بررسي سرنده
مفارق

نفدس سوه گانوه ،بعود از

از كالبد انساني ،بنابر ديدگاه سهرورد در ناام ندر و ميپردازيم:

 -1دسته اود ،نفدس كامل و پا  :اگر نفس ناطقه انساني به مرتبه ا برسد كه بورازخ ظلمواني و
هداغل ماد بر آن غلبه نداهته باهند و چيره نغدند .هدق و اهتياقي كه به عالم ندر و پاكي از خدد
نغان ميدهد به مراتب بيغتر از اهتياقي اس

كه به عدالم برزخي و ظلماني دارد .چنوي اهوتياق بوه

عالم ندر  ،فطر نفس ناطقه انساني اس  .آنچه اي فطرد را از رو نهادن به اصلش باز موي دارد
آلدده هدن آن به تعلقاد و هيتد ظلماني عالم ماد اس  .از اي جه

هرچه ندر معرف

در درون

نفس افزون هدد ،هدر و هدق و عغ و اهتياق به ندر قاهر و رب الندعش افزون ميهدد .پس اگور
نفس ناطقه انساني با ندر معرف

پرده ها جهل را بدرد و با تيغ رياض

تعلقاد تو را ببورد و بور

بدن خدد قاهر هدد و عغ و اهتياقش به مدط اصلي اش ،عالم ندر ،قدرد گيرد .ندر اندار قاهر بر
او تابيدن گيرد و بر هدد ندرانيتش مي افزايد .در اي هنگام اگر مرگ بور او عوارض گوردد و بودن
عنصريش را از ميان بردارد چني نفسي نه جذب ديگر بدن ها مي هدد (در صدرد صح
نه در عالم مثاد مقيم مي گردد بلكه به يكباره به سم
محض بار مي يابد و در بهغ

تناسخ) و

سرچغمه ها ندر اوج مي گيرد .به عوالم نودر

عقلي ندر در جدار اندار قاهره از انودار نامتنواهي متلوذذ موي هودد.

سهرورد حاد اي دسته را اينگدنه بيان مي كند« :آن ندر [نفس كامل] به سد عالم ندر محض رهوا
ميهدد و قدسي ميگردد از ندع تقدس ندر األندار و قديسي قاهر[ .اموا] مقورّب هودن (قورب) بوه
درگاه مباد [عالي] مكاني نيس

بلكه به حسوب صوفاد اسو  .لوذا هوركس از ظلمواد رهواتر و

مجردتر باهد به مباد نزديكتر اس ( ».سهرورد (اكبر ) )329 :1933 ،و (سوهرورد  ،1933 ،ج
( 3حكموب االهراق).)339 - 330 :
 -3دسته دوم ،نفدس متدسط سعادتمند يا نفدس زهد پيغه پارسا سره  :در نار سهرورد اي
گروه خدد بر دو دسته اند :يكي نفدس متدسطي كه در علم و عمول بوه كمواد مقربروان نموي رسوند و
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ديگر نفدس زاهد پيغها كه در علم و معرف

ضعيفاند ولي در عمل به كماداند .ايو دو دسوته

هرچند به پا مقربان نمي رسند اما اهل نجاتند .و معتقد اس

كه :اي جماع

بعد از مفارقو

از

بدن انساني ،به عالم مُثُل معلّقه و عالم مثاد منفصل راه مي يابند اما هيچ گاه به عالم عقدد مفارق بوار
نمي يابند زيرا اي دسته به كماد از تعلقاد ماد طاهر و مجرد نغده اند .از اي رو در عوالم مثواد
مقيم مي هدند و مأو مي گيرند .اي نفدس «با افال علد به حسب درجواد علوم و عمول خودد
ارتباط برقرار مي كنند كه در حقيق

اي افال و اجسام علد  ،ماهر عالم مثاد محسدب مي گردنود

و به ازاء صدر مثاليي كه از آنها برخدردارند با افال خاصي به عندان ماهر مرتبط خداهنود بودد .در
اينجا مراد از ماهر ،مدط و محلي كه در او منطبع هدند نيس  .ماهر هئ مثالي ،محل بروز و جلده
بدون آن كه هئ مثالي در آن منطبع باهد زيرا اگر منطبع مي بدد ماد و مكانمند مي هد .حاد

اوس

آنكه هئ مثالي مكان ندارد( » .يزدان پناه ،1933 ،ج .)032 - 032 : 3
آنچه از بيان سهرورد به دس

مي آيد :آن اس

كه اي نفدس در عالم مثاد منفصول يوا هموان

عالم برزخ ،جاودانه ميمانند .اي اظهار نار سهرورد  ،هوارحان و را بوه واكونش وا داهوته و بور
ديدگاه سهرورد ايراداتي وارد نمدده اند .آنان ضم پذيرش عالم مثاد منفصل ،يا به تعبير هوريع ،
عالم برزخ ،جاودانه ماندن اي نفدس را در آن عالم نمويپذيرنود و آن را بور خوالف سون
هريع

الهوي و

محمد (ص) مي دانند .ههرزور در اي باره ميگديد « :والح ان النفدس المرتقيووب إلوي

الفلك األعلي اذا مكث

فيه المكث الالئ تنتقل عالقتها ع هذا الفلك إِلي عوالم المُثُول الندرانيووب و

ترتقي فيه م مرتبوب إِلي مرتبوب حتي تصل الي الفلك األعلي م عالم المثاد و هد القريب م العالم
العقلي الندر المحض ،و منه تنتقل إِلي عالم األندار المحضوب و يدوم فيه ابودا مو غيور تلييور و ال
تبديل و ال ماللوب» (ههرزور . )221 ،1931،
هارح ديگر حكموب االهراق  ،قطب الدي هيراز  ،عي اي عبواراد هوهرزور را گرفتوه وبوا
اندكي تليير و تفصيل هم صدا با ههرزور به نقود ديودگاه سوهرورد پرداختوه اسو ( .هويراز ،
 ،1931ج .)213 :3
 -9دسته سدم ،اصحاب هقاود :اي دسته ،از ديدگاه سهرورد نفدسياند كه در اي دنيا دد بوه
هيتد ظلماني بسته اند و از ندر األندار رو گردانده اند .در علم و معرف
كفر و الحاد و هر گرويده اند و در عمل به گناه و اعماد زه
سهرورد بعد از مفارق

از ابدان انساني ،در نهاي

به عقايد فاسد ،همچودن

آلدده گغته اند .اي گروه بنا بر نار

به عالم برزخ و مثاد وارد موي هودند و معوذب

مي گردند اما در ندع ورود اي گروه به عالم مثاد برزخي ،بنابر عقيده سهرورد  ،دو احتمواد وجودد
دارد :يك احتماد آن اس

كه اگر تناسخ صحيح باهد اي جماع

بعد از مفارق

از صياصي انسويره
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به ابدان ديگر حيداناد كه با خل و خد آنان سنيي

دارند وارد مي هدند .ايو انتقواد از حيوداني

به حيداني ديگر استمرار مي يابد .در اي استمرار مدتي بعد از مدد ديگر را موي چغوند و در نهايو
به عالم مثاد برزخي دوزخي ظلماني ورود مي يابند و در آن معذب مي هدند .احتماد ديگر آن اسو
كه در صدرد عدم صحر

تناسخ ،اي نفدس بعد از مفارق

از بدن مستقيما وارد عالم مثاد برزخوي

دوزخي مي گردند و در آن معذب به انداع عذاب مي هدند« .اما بودبيتان (اصوحاب الغوقاوه)  -كوه
حدد جهنم به زاند درآمده اند (حدد جهنّم جثيرا) و در سرزمي خدد بي جان هده انود (فاصوبحدا فوي
ديارهم جا ثمي ) خداه نقل (يعني تناسخ) ح باهد يا باطل .چدن كه حج هوا دو طورف نقويض
[اثباد و ابطاد] در اي باره ،ضعيف اند -اي بدبيتان پس از رهايي از بدن ،برخدردار از سايه هايي
از صدردها معل [ظلماني ،سياه و كبدد] بر حسب اخوالق خوديش خداهنود بودد( ».سوهرورد ،
) 323 - 321 :1933و( سهرورد  ،1933 ،ج (3حكموب االهراق ) .)391 :
بنابراي سهرورد منزلگاه نهايي دو گروه اخير؛ يعني متدسطان سعادتمند و نفدس هوقاوتمند را
عالم مثاد مي داند .با اي تفاود كه دسته دوم از اندار الهي و صدر ندراني آن عالم ،در لذتي وصوف
ناهدني فرو مي روند و دسته سدم گرفتار صدر معل ظلماني جانكاهي مي هدند كه امان از آنوان موي
گيرند.
در نهاي
اس

آنچه از بيان سهرورد

كه و نه با قاطعي

در خصدص تناسخ درباره گروه اخيور بوه دسو

تناسخ را رد مي كند و نه با قاطعي

موي آيود آن

موي پوذيرد بلكوه بيوان و و ديودگاه

نهايي و درباره تناسخ ،همراه با «ترديد و هك» اس  ... « .آنچه باعث هگفتي اس

اي اسو

كوه

و درباره تناسخ و نقل اقداد حكما در اي باب به گدنه ا سي مي گديد كه گديي خدد نيز در اي
مسأله با آنان هماهنگ مي باهد .صدرالمتألهي در اينجا ابراز تعجب كورده و موي گديود :بوا ايو كوه
سهرورد به عالم هدرقليا و اهباح مثالي سي

معتقد مي باهد از عهده تدجيه و تفسير سي قودما

درباره تناسخ به خدبي بر نيامده اس ( ».ابراهيمي ديناني.)213 :1933 ،
مالصدرا و جاودانگی نفس
فالسفها كه قائل به تجرّد نفساند -چه افالطدني و چه ارسوطدئي -قائول بوه بقوا نفوس نيوز
مي باهند .از اي رو استداللغان برا اثباد بقا نفس ،مبتني بر تجرّد آن اس  :آنان به هكل هوا
ميتلفي اي مالزمه را بيان نمدده اند .به اي معني كه انسوان مودر كليواد اسو
مدر كلياد باهد ،دارا نفس مجرد اس

و هور مدجودد

و هرچيز كه مجرد باهد دارا بقاس  .به بياني ديگور

نفس آدمي علدم و معلدماد را در مي كند .پوس محول ادرا اسو

و از آنجوا كوه علوم و ادرا

تقسيم پذير نيستند ،محل آنها نيز تقسيم پذير نميباهد و هر چيز كه قابول قسوم

نباهود ،مجورد
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اس  .پس نتيجه مي گيرند كه نفس مجرد اس
فناناپذير اس  .خالصه سي آن اس

و از اي جه

بور ايو باورنود كوه مدجودد مجورد
آن ،بوه

كه فالسفه طرفدار تجرد نفس از راه تجرد و بسواط

بقا و فناناپذير نفس حكم مي كنند .مالصدرا اي ديدگاه رايج فالسفه الهي را در اثباد بقا نفوس،
ناتدان مي داند زيرا بر اي باور اسو

كوه صورف تجورّد و بسويط بوددن چيوز موانع فناپوذير آن

نمي هدد« .مالصدرا بر اي استدالد ايراد مي گيرد زيرا معتقد اس
در عي حاد فنا هم پيدا مي كنند .اي مطلب درس

نيس

كه بسيار از بسايط حادث انود و

كه بگدييم هر چيز كه بسيط اس

غيور

قابل فناس ( ».نصر .)123 :1931 ،
مالصدرا ،طب سن

از اي جه

رايج خدد ،ابتدا به ذكر داليلي كه فالسفه پيغي بورا اثبواد

بقا نفس اقامه نمدده اند مي پردازد .سپس ناكارآمود آن داليول را در اثبواد مودعا آنهوا آهوكار
مي كند و در نهاي

ديدگاه نهايي خدد را عرضه مي دارد .و در فصل چهارم جلد هغتم اسفار تح

عندان « في أَن النفس ال تفسد بفساد البدن» ،برهاني را از اب سينا ذكر مي كند با اي ادعاء كوه نفوس
زيرا فساد و نابدد بدن باعث فساد و نابدد نفس نميگردد .اي برهان را فير راز نيز

باقي اس

در كتاب المباحث المغرقيوب به گدنه ا ديگر ذكر كرده اس  .مالصودرا تقريور فيور راز را اخوذ
نمدده و با ايجاد تلييراتي آن را تقرير نمدده اس  .از آنجا كه اي دليل بسيار طدالني و دارا هقدق
لذا از ذكر آن در اي مقاد موي گوذريم و خداننوده را بوه كتواب اسوفار اربعوه ارجواع

متعدد اس

مي دهيم( .صدرالدي هيراز  ،1931 ،ج  .)921 - 921 - 923 - 929 : 0/1مالصدرا بر ايو برهوان
ايراداتي وارد مي نمايد يكي از ايراداد مالصدرا آن اس
نغأد طبيع

كه :نفس دارا تجرد توام نيسو

به ماده تعل دارد« .ايراد كه در دليل حكما بر فرض علير

هد آن بدد كه نفس مجرّد اس

و مدجدد مجرّد فاقد عل

بلكوه در

ماد بدن برا نفس وارد

ماد اس  .بور اسواس مطالوب گذهوته،

سستي اي ايراد آهكار مي هدد زيرا نفس بما هي نفسٌ مفارق تام نيس

بلكه در نغأه طبيعو  ،ذاتوا

به ماده تعل دارد و به لحاظ همي تعل مي تدان آن را مدجدد ماد به هومار آورد .بنوابراي اگور
مقصدد حكما از مجرّد در اي سي كه «مجرّد بي نياز از ماده اس » عقدد باهد كوالم آنوان درسو
اس

زيرا مدجدد عقلي هيچ گدنه تعل و ارتباطي به اجسام ندارد .ليك در اي صدرد ،دليول آنوان

بيش از اي ثاب

نمي كند كه چني مدجدد مجرّد كه هيچ گدنه تعلقي به اجسام ندارد .با فساد بدن

منهدم نمي گردد در حالي كه بحث ما درباره عدم فساد «نفس» در اثر فساد بدن اس

و مي دانويم كوه

نفس ،بما هي نفسٌ ،عقل نيس  .عقل هيچ گدنه تعل و ارتباطي با اجسام و بدن ماد ندارد اما تمام
حقيق

نفس همان تعل آن به بدن خاص اس

و همي تعل اس

كه مدجوب موي هودد نفوس از

پاره ا حاالد جسماني بدن منفعل گردد و از رهگذر تدبير بدن استكماد يابود  ...از آنچوه گذهو
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آهكار مي هدد كه دليل منقدد از حكما از اثباد اي مدعا كه نفس ،به عندان نفس ،پوس از مفارقو
و حداكثر چيز كه ثاب

بدن باقي مي ماند ناتدان اس

مي كند آن اس

كه مدجدد مفارقي همچودن

عقل در اثر فساد بدن فاسد نمي گردد بلكه پس از آن نيز باقي اسو ( ».مصوباح يوزد  ،1931 ،ج 3
جزء  931 :3و  931و صدرالدي الغيراز  ،1093 ،ج  .)023 :3مالصدرا در فصول پونجم دو دليول
ديگر حكما پيغي را تح

عندان «في أنّ الفساد علي النفس محاد» ،بيان مي كند .سپس به نقد آنها

ميپردازد .و اي داليل را كه از اب سينا و به تبع آن از فير راز أخذ نمدده اس

اينگدنه تقريور

مي كند « :در بيان آن دو دليل آورده اند :يكي آنكه :نفس ،از حيث وجدد ممك اس

و هر ممكني را

در وجددش سببي اس

پس نفس را سببي اس

و مادام كه سبب  -با تمام جهاتي كه بوه اعتبوار آن

جهاد سبب اس  -مدجدد باهد انعدام مسبب محاد اس

چنانكه بيانش در مباحث عل

و معلودد

گفته آمد .پس نفس اگر انعدام پذيرد انعدامش بوه سوبب آن و يوا چيوز از اجوزا سوبب توام آن
ميباهد و سببها چهاراند:
محاد اس
عقلي اس

كه انعدامش به سبب انعدام سبب فاعليش باهود چودن سوبب فواعليش  ...جودهر

كه از حيث ذاد از تمام وجده از مادره مفارق اس

محاد اس
بلكه مجرد اس

پس عدمش ممتنع اس .

انعدامش به سبب انعدام سبب مادر باهد چدن ما بيان داهتيم كه نفس ،ماد نيس
محاد اس

كه به سبب عدم سبب صدر باهد چدن صدرد نفس به عينوه ذاتوش

مي باهد و سي در عدم اي سبب صدر مانند سي در عدم نفس اس

پس اگر عدم را صودرد

ديگر باهد تسلسل الزم ميآيد.
محاد اس

كه به سبب عدم سبب تمامي (غايي) برا اي وجه باهود پوس عودم نفوس مطلقوا

ممتنع اس ( ».صدرالدي الغويراز  ،1093 ،ج  )021 : 3و( صودرالدي هويراز  ،1931 ،ج : 0 / 1
.)922
بقاء نفس از دیدگاه مالصدرا
مالصدرا بعد از اينكه ناكارآمد ادله حكما پيغي در اثبواد بقوا نفوس را آهوكار موي كنود
براساس ناام فكر صدرائي به ارائه دليل برا اثباد بقا نفس مي پردازد .آنچه حائز اهمي
آن ميباهد كه كيفي

اسو

تبيي بقا نفس در ناام فكر مالصدرا هوكل منحصور بوه فورد بوه خودد

ميگيرد .به گدنها كه اقامه برهان از جانب مالصدرا نه تنها برا برهاني كردن اصول معواد بوه كوار
مي رود بلكه تحليل قابل اقناعي از بقا هدي
جسماني به دس

بدن و نفس در جهان ديگر برا تبيوي آمودزه معواد

مي دهد .صدرا در اي راستا بسيار از اصدد فلسفي خودد را همچودن حودوث

نفس ،تركيب اتحاد نفس و بدن ،حرك

جودهر  ،رابطوه نفوس و بودن و ديگور اصودد فلسوفي
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صدرائي را در ارائه تبييني روه و جامع از بقا نفس به كار مي گيرد .آنچه از اي اصدد و بوه تبوع
آن برهان صدرائي بيرون مي آيد نه تنها بقا نفس را اثباد مي كند بلكه اي بقاء هامل هموه مراتوب
نفس ،از ذاد آن تا نازدتري مرتبه آن ،كه همان بدن جسماني اس

ميهدد .از اي رو صدرا هوم

قائل به بقا بعد روحاني نفس اس  ،در مدط خاص خدد و هم قائل به بقا بعد جسوماني نفوس
با حفظ مدط و جايگاه خدد .حاد برا تبيي ديدگاه مالصودرا دربواره بقوا نفوس بوه ذكور

اس

اجمالي اي اصدد ميپردازيم.
 -1حدوث جسمانی و بقاي روحانی نفس
بنا بر باور مالصدرا ،نفس در ابتدا پيدايغش در عالم طبيع  ،جسماني اس  .سپس به واسوطه
حرك

جدهر از مراتب معدني و نباتي به مرتبه تجرّد حيداني مي رسد .سپس از آن گذر كورده بوه

مرحله تجرد انساني راه مي يابد .انسان تا زماني كه در رحم در مرحله جنيني اس

نفسي نباتي اس .

البته از جهاتي با ديگر نباتاد فرق دارد زيرا جني در مرتبوه نبواتي بوالقده حيودان اسو  .پوس ايو
صدرد از نفس در اولي مراحل از مراحل تجرّدش به تجرّد برزخي حيداني مي رسد .در اي تجورّد،
بر خالف تجرّد محض ،هندز وي ژگي هايي از جسماني
برزخي

جسماني

محض ماد

و روحاني

در آن وجدد دارد .نفس در اي مرحله ميوان

محض واقع هده اس  .با وجدد اي  ،موي تودان آن را

مدجدد ماد دانس  .مالصدرا بقا نفس را پس از مرگ در اي مرحله ،حتي اگر به تجرّد عقلوي
محض نيز راه نيابد از اي نودع تجورّد موي دانود( .صودرالدي هويراز  ،1933 ،ج - 322 - 322 :1
 .)322پس هكي نيس

در صدرتي كه تجرّد نفس برزخي باهد معاد آن نفس نيز به ندعي جسوماني

اس  .اي ندع تجرد كه به آن تجرّد مثالي نفس مي گديند كامال به تجورّد خيواد وابسوته اسو
اساس اي ندع تجرّد اس

كه مالصدرا تدانسته اس

و بور

تبييني ندي و برهاني از معواد جسوماني ارائوه

دهد:
نفس بعد از گذر از تجرّد حيداني به تجرّد عقالني دس

مي يابد .اي به گدنه ا اس

كوه نفوس

به كلي از اوصاف ماده و مادياد مبورا مويهودد .بنوابراي ناريوه جسمانيووب الحودوث و روحانيووب
البقاءبددن نفس ،سه دوره كلي برا نفس ثاب

ميكند .

 -1مرحله جسماني محض كه نفس نباتي اس .
 -3مرحله تجرّد برزخي كه نفس حيداني اس

.

 -9مرحله تجرد عقالني كه نفس ناطقه انساني اس .
بر اساس اي اصل ،زمينه برا طرح معاد جسماني بر اساس تجورّد برزخوي مهيوا موي هودد .بوه
گدنها كه« :اي اصل بسيار مهم يكي از اركان اثباد معاد جسماني صدرالمتألهي اسو

»( .پديوان ،
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.)110 :1933
 -2ترکیب اتحادي ماده و صورت
مدجدداد عالم ماده ،تلييراد گدناگدني را مي پذيرند به گدنه ا كه از صدرتي به صدرد ديگور
تبديل مي هدند .فالسفه مغاء و حكما صدرائي بورا تدجيوه چنوي تلييراتوي بوه ناريوه مواده و
صدرد متدسل هده اند .البته با دو رويكرد كامال متفواود .بور اسواس ايو ناريوه مدجودداد عوالم
طبيع

از يك جه  ،قده و از يك جه

فعل تغكيل هده اند .به جه

قده ،ماده و به جهو

فعول،

صدرد مي گديند .اختالف نار حكما مغائي و صدرائي در چگدنگي تفسير تركيب جزء بالقده بوا
جزء بالفعل اس  .اب سينا و فالسفه مغاء قائل به تركيب انضمامي هستند ،اي تركيبي اسو
دو جدهر ملاير در خارج حاصل هده اس  .از اي رو يك تركيب ذهنوي نيسو

كوه از

بلكوه واقعوا دو

جدهر ميتلف به يك ديگر ضميمه هده و باعث پيدايش جسم هده اند .در مقابل مالصدرا و پيروان
و با رد تركيب انضمامي ،تركيب اتحاد ماده و صدرد را مطرح ميكنند«تركيب اتحواد بوي دو
كه يكي [از دو جزء مركب] مدجدد نباهد بلكه [تركيب اتحواد ] اقتضوا دارد

هئ مقتضي اي نيس

كه هر دو [جزء] در حي تركيب با وجدد واحد مدجدد باهند نه با دو وجدد متعدد( ».صودرالدي
هيراز  ،1331 ،ج .)912 :2
 -2حرکت جوهري
اصل و پايه ديگر  ،كه اساس اقامه برهوان مالصودرا در اثبواد بقوا نفوس موي باهود حركو
جدهر  ،خدد بر اصال

جدهر اس  .حرك
تغكيك در وجدد اس
نسب

وجدد و تغكيك در مراتب وجدد مبتني اس

كه در قالب ناريه اصال

به همديگر كامل يا ناقصند .از اي روس

ذاتش قابل تغكيك اس

زيورا

وجدد ،اي امر را مُجاز ميهمارد كوه واقعيو هوا
كه طبيع

انساني از يك سود بوه اعتبوار جودهر

و از سديي ديگر به اعتبار وجدد خارجي اش ،دارا اهتداد ذاتي اس  .بوا

وجدد اي  ،اي اهتداد باعث نمي هدد كه انسان در مقام تحدد جدهر ؛ از جدهر انسان به امر غير
انسان منتقل هدد .چدن ماهي

انسان در يك مرتبه مي تداند مدجدد جسماني و در مرتبوها ديگور

مدجدد مجرد باهد .بر اي اساس ،نفسي كه در ابتدا مدجدد جسماني بدد گرچه ماهي
رها كرده و به سم

كامل تر هدن و تجرّد رفته ،اما مرتبه وجدد جسوماني

اس  .به اي معني نفسي كه حدوثش جسماني اس
رسيدن به تجرّد همراه با بقا مرتبه جسمانير
اس

اگر به مرتبه روحاني

جسم را

خودد را رهوا نكورده

يا همان تجرّد برسد اي

اوس  .پس آنچه كه از اي اصل به دس

مي آيود آن

كه چگدنه بدن؛ يعني مرتبه جسماني نفس مي تداند جزئي از نفوس هويص باهود( .مدسود ،
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.)191 :1931ناگفته نماند به اصدد ديگر همانند رابطه نفس وبودن موي تودان پرداخو

اموا چودن

مدجب اطاله كالم مي هدد به همي چند اصل بسنده مي كنيم.
علت بقاي نفس
آن مي دانند .حكما مغاء عل

فالسفه ،بقا نفس را وابسته به بقا عل

بقا نفوس را عقول

مفارق ميدانند .حكما اهراق روانبيش ميخدانند يا همان ربر الندع انساني .مالصدرا با ايو نودع
نگاه ميالفتي ندارد .و در بسيار از آثار خدد به عل

مباهر وجدد نفس اهارد موي كنود و آن را

عقل مفارق مينامد( .صدرالدي الغيراز  ،1093 ،ج .)022 : 3
وجدد و بقا و دوام نفس را مستقيما مستند ميكنود بوه

صدرادر كتاب الغداهد الربدبيوب  ،عل

حضرد واجب الدجدد با لذاد .ابتدا برهاني را كه مالصدرا با ديگر فالسفه در عل
نفس هم داستان اس

وجدد و بقوا

ذكر مي كنيم .سپس بوه برهوان اختصاصوي و در كتواب الغوداهد الربدبيووب

مي پردازيم .تقرير برهان اثباد بقا نفس از نگاه مالصدرا و ديگر حكماء اينگدنوه موي باهود« :م »1
نفس انسان بي ترديد از ممكناد اس ؛ م  )3هر ممك الدجدد يا به سبب امكانش و يوا بوه سوبب
تامه مدجدد باهد وجدد معلدد ضرور خداهد بدد .م

فقر وجدد اش معلدد اس  .م  )9اگر عل

تامب آن زواد يابد .زواد عل

تاموه

 )0انعدام و زواد نفس تنها در اي صدرد ممك اس

يا با نابدد بعضي از اجزا حاصل مي هدد و يا با نابدد همب اجزاء .م  )2انعدام اجوزا علو

تاموب

نفس محاد اس

زيرا عل

اي فرضها درباره عل
«عل
حكم

يا فاعلي اس

كه عل

يا غايي .يا ماد و يا صدر  .در حالي كوه هويچ يوك از

تامب نفس معنا ندارد:

فاعلي نفس» يا عقل مجرد اس

كه با واسطه يا بي واسطه به خدا موي رسود [بور مبنوا

مغاء و اهراق] و يا واجب تعالي اس

[ بر مبنا حكم

متعاليوه] كوه در هور دو صودرد

زواد درباره آن معنا ندارد.
«عل

غايي» نيز انعدام پذير نيس

زيرا غاي

در فاعل مجرّد همان حبر به ذاد اس

به فعل و اثر او را نيز در پي دارد و حبر ذاد عي ذاد اس
نيس

و چدن عل
انعدام «عل

فاعلي مجرد نابدد هدني نيس  .عل

كه حوبر

و هرگز از فاعول مجورّد جودا هودني
غايي نيز اينگدنه اس .

ماد و صدر » نيز سالبه به انتفا مدضدع اس

زيرا در معلدد مجرد عل

مواد

و صدر معنا ندارد زيرا مجرد از ماده و صدرد اس (.فياضي 299 : 1931 ،و .)293
حاد به تقرير برهان اختصاصوي مالصودرا موي پوردازيم .و علو

بقوا نفوس را مسوتقيما بوه

واجب الدجدد با لذاد مستند مي كند .او اي برهان را اينگدنه اقامه موي كنود« :اموا نفدسوي كوه عقول
هيدالني آنها عقل بالفعل هده اس  ،هيچ هك و هبهه ا در بقا آنها بعد از فنا بدن نيسو

زيورا
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پس از نيل به اي مرتبه ،قدام و تحق آنها (به نفس ذاد و هدي
اي هنگام) حجاب و مانع اوس

آنهاس ) نه به بدن بلكه بودن (در

از تحصيل كماالد عقليه و وجدد نودراني عقالنوي كوه هايسوته و

زيبنده اوس  .و نيز فساد و تباهي هر چيز كه در معرض فساد و تباهي قرار مي گيرد يا بوه واسوطه
بر او (مانند ورود سياهي بر سفيد ) ولي اي فرضيه در مدرد نفسي كه بوه مرتبوه

ورود ضد اوس

درس

عقالني رسيده اس

اسباب و علل چهارگانه اوس
متصدرر نيس
حقيق

نيس

زيرا ضد برا جدهر عقلوي نيسو

به نام فاعل و غاي

و ماده و صدرد و اي فرضيه نيز درباره نفوس،

زيرا نفس ،ماده ندارد و صدرد او ذاد و حقيق

ندارد و فاعل نفس و غاي

و يوا علو

زواد يكوي از

اوس

و صودرتي زايود بور ذاد و

او ،هر دو عبارتند از ذاد مقدس واجب الدجدد كوه زواد و فنوا

برو محاد اس  .پس ذاد و حقيق

نفس باقي اس

به بقا ذاد واجب الدجدد كه قيدم و مقودم

اوس  .پس با اي دليل زواد و عدم بر جدهر عقلي محاد اس ( ».صدرالدي الغيراز  ،1933 ،ج 1
(الغداهد الربدبيوب)  )330 :و( مالصدرا  999 :1939 ،و .)993
سرنوشت نفوس در دیدگاه مالصدرا
مالصدرا برا نفدس انساني ،با تدجه به نقص و كماد وجدد آنها و بر اساس مبنوا حكمو
ميتلفي را برمي همارد .اصل مهمي را كه مالصدرا در تبيوي و تفسوير سرندهو

متعاليه ،سرنده

ميتلف نفدس از آن بهره مي برد مسأله لذد و الم نفس ميباهد .و در اي بواره مويگديود« :كليوه
حكما متفقند بر اينكه لذد و خير و بهج
كه ماليم با طبع اوس

و سرور هر قده ا از قدا نفسانيه در ادرا امر اس

و الم و هر و ناخغندد او در ادرا امر اس

كه نامطلدب و ضد طبيع

اوس ( ».صدرالدي الغيراز  ،1933 ،ج ( 1الغداهد الربدبيوب)  303 :و ) 321و( مالصودرا :1939 ،
 .)922از اي جه

هر يك از قدا نفساني ،لذتي متناسب و مالئوم بوا ذاد وجودد هوان دارنود.

سپس مالصدرا بيان مي دارد كه :همه لذاد هم رتبه و هم مرتب
برخي ديگر برتر و هراف

دارند« .ضمنا بايد دانس

نيسوتند بلكوه برخوي از لوذاد بور

كه هرچند كليب قدا نفسانيه در ايو جهو

مغتركند لك درجاد و مراتب آنها ميتلف و متفاوتند و لذا هر قده ا از قدا نفسانيه كه وجددش
قد تر و كماد ماليم با و برتر و لزوم و دوامش بيشتر باهود لوذا او در ادرا امور ماليوم بوا او
هديدتر اس  .پس نبايد هر لذتي را در عالم همانند و يا منحصر در لوذد خوران از خودردن آب و
خديش دانس

تا گف

عقدد قدسيه و مباد عاليوه وجودد و مقربوان

علف و مقارب

آنان با جف

حضرد الدهي

كه مجرد از ماده و آالد جسمانياند فاقد لذد و سعادد اند( ».همان).

مالصدرا لذاد را بر اساس قدا نفساني به لذاد عقلي ،خيالي ،وهمي و حسي تقسيم مويكنود.
در ميان اي لذاد ،برتري لذد را لذد عقلي مي همارد« :وقتي لذد عقلوي بوا لوذّاد سواير قودا
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حيداني سنجيده مي هدد دانسته مي هدد كه لذّد عقلي بر ساير لذّاد برتر و هراف
و برتر لذد عقلي بر ساير لذايذ از دو جه
آن اس

كمير

اس  :كمير

و كيفير  ،هراف

كه عدد تفاصيل معقدالد بيغتر از ساير قداس

و از جه

دارد .هوراف

لذد عقلي از جهو

كيفير

آن اس

كه عقل

به كنه وجدد معقدد مي رسد( ».رحماني .)909 :1933 ،اوج اي لذد عقلي ،زماني اتفاق مي افتد كوه
نفس ناطقه انساني با عقل فعاد متحد گردد .حاد كه ايو مطلوب معلودم گرديود موي گودييم :كمواد
ميتص به نفس ناطقه اي اس

كه متحد گردد به عقل كلي (يعني عقل فعاد) و صودر علميوب كليوب

مدجدداد و ناام أتمر و خير صادر از مبدأ عالم ،كه سار در عقدد و نفدس و طبايع اجرام فلكيوه و
عنصريه تا آخري مراتب وجدد اس  .همگي در ذاد او نقش بندد و ذاد او در نتيجه اتحاد با عقل
فعاد و ارتسام صدر كليب مدجدداد در و  ،خدد عالمي عقلي و جهاني علمي گوردد كوه ماهيواد و
حقاي علميه كليب اهيا در و متحق گغته و به سرا ابدي

و مقر اصلي خديش بازگردد .اگر اي

كماد با ساير كماالتي كه مطلدب و معغدق سواير قودا نفسوانيه انود مقايسوه گوردد نسوب
عام

و هدد و دوام و لزوم ،با كماالد ساير قدا مانند نسب

عقل اس

و در

با قدا حسويب بهيميوه و

غضبيه( ».صدرالدي الغيراز  ،1933 ،ج ( 1الغداهد الربدبيوب) ) 321 :و (مالصدر .)922 :1939،بر
اي اساس مالصدرا همچدن سهرورد  ،عاقب

نفدس را بر سه دسته ميداند:

 -1نفوس مقربان

مالصدرا اي مرتبه و مقام را خاص مقربان و كامالن ميداند كه با گذر از حجابها ظلمواني و
ندراني به ساح

وصاد عالم ملكدد اعلي ارتقا يافته انود« :حواد چوه گموان خوداهي نمودد دربواره

خديش كه نفس تد بدن را رها كند و عالقه او نسب
و هدي

به بدن مرتفع گردد و حجاب و پرده ما بي تد

عقليه و اندار ملكدتيه برداهته هدد و با فكر و دراي

خديش به عالم ملكودد اعلوي ارتقوا

يابي و بدان عالم برا هميغه متصل گرد زيرا همانطدر كه قبال گفتيم نفس مدجدد اس
و عقل فعاد نيز همداره جاويد و باقي اس
و واصل خداهد بدد  ...و اما آن بهغ

جاويد

و فيدضاد از ناحيب او بر جدهر نفس علي الودوام نوازد

مغهدد و لقاء و وصاد بوه حو و حقيقو  ،بهغو

مقربوان

درگاه و كامالن اس ( ».همان )321 – 323 :و (همان  923و  922و . )922
 -2نفوس متوسط سعادتمند
مالصدرا اي نفدس را نيز اهل نجاد مي داند .اي دسته كساني اند كه نفس هان از علدم حقيقوي
بي بهره اس

ولي از رذايل اخالقي پا و مبرا هستند .و درباره سرنده

اي نفودس و لوذتي كوه

مي برند مي گديد « :و اگر نفس از علدم حقيقي خالي و تهي باهد ولي از رذايل اخالق عار و بور
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باهد و همر خديش را مصروف تييالد ناهي از تقليد كند (مانند عدام النواس كوه خودد را مطيوع و
منقاد جمعي از رهبران صدر قرار داده و خديغت را از طري تقليد به ظداهر هورع آراسوته) بعيود
كه اي چني هيص در زمان حياد ،صدر لوذد بيوش را (طبو آنچوه از ظوداهر گفتوار

نيس

رهبران صدر هنيده اس ) تييرل كند و سپس تييرل آنها منجر بوه مغواهده آنهوا پوس از مورگ او
گردد .همان طدر كه صدر خياليه ا را در عالم خداب كه خدد ندعي از مرگ اس

مغاهده مي كند و

بالنتيجه پس از مرگ آنچه را كه از ظداهر هورع از حودر و قصودر و سواير محسدسواد مدعودد در
برا او تدصيف كرده اند مغاهده مي كند (مغاهده ا ناير مغاهده در عالم خداب) .پس اي

بهغ

بدي گدنه كه گفتيم بهغ

بهغ

متدسطي و نيكدكاران از عدام و مقلدي و رهبران آنها اسو

بوه

هرط آنكه رهبران ،خدد نيز صالح و نيكدكار باهند( ».همان ).
 -2نفوس شقی شقاوتمند
مالصدرا پس از اينكه به دو دسته سعادتمند؛ يعني مقربان كامل و متدسطان نيكدكردار پرداخو
به سرنده

دسته سدم كه گنهكاران هقي ميباهند ميپردازد .و پيش از اينكه بوه بيوان سرندهو

اي نفدس و آالم و درد و رنجي كه گرفتار آن ميهدند بپردازد ابتدا به بيان هوقاود حقيقوي كوه در
مقابل سعادد حقيقي اس

مي پردازد و با ذكر علل آن ،اي هقاود را بر سه ندع ميداند و ميگديد:

«هقاود حقيقي يا به عل

نقصان و قصدر غريزه و فطرد هويص از ادرا مراتوب عاليوه وجودد

اس

و يا به عل

طليان و غلبب اوصاف و احداد متعل به بدن از ندع معاصي و نافرمانيها صوادر

از ناحيه حداس ظاهر اس

مانند فس و فجدر و ارتكاب ماالم و يا به عل

به وسيله آراء و عقايد باطل و نادرس

انكار ح و حقيقو

و انكار حكم عقلي به واسطه داهت عقايد سفسطي و جدلي

و ترجيح دادن بعضي از مذاهب بر بعض ديگر بوه وسويله جودد و تقليود ،بورا كسوب هوهرد و
رياس

بر عدام و كسب افتيار به آنچه كه در نار جمهدر مستحسو و مودرد قبودد اسو

هدق و عالقه به تحصيل كماد مدهدم از طري حفظ خبر منقدد (خداه درس

و بورا

و يا نادرسو ) بوا

حرمان از وصدد به ح  ،همان طدر كه سجيرب اهل ظاهر و هعار عدام فريبان قغر موذهب و روش
اهل تقليد و محجدبان از در علدم و معارف عقليوه و علودم الهيوه اسو ( ».هموان 323 :و هموان:
 .)923سپس به آالم و درد و رنجي كه هركدام از اي سه دسته بدان مبوتال موي هودند موي پوردازد و
درباره حاالد دسته اود مي گديد« :هقاود در قسم اود (كه ناهي از نقصان غريزه اس ) امر اس
عدمي ناير مدد برا بدن و يا زمينگير و فلج در اعضا بدون هعدر و احساس درد و اي هقاود
چدن امر عدمي و ناهي از نقصان غريزه و استعداد در علودم و معوارف اسو
عذاب و عقاب در حد تبه كاران نيس ( ».همان).

مدجوب اسوتحقاق
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درباره عاقب

دسته دوم و درد و رنجي كه مي كغند نيز مي گديد « :و اموا هوقاود در قسوم دوم

تدأم با ادرا امر دردنا اس

ناير عضد كه در و درد هديد اس  .زيرا اوصاف و ملكواتي

كه در نتيجه مقهدر گغت نفس تح

امياد و كغش ها بدن و قدا حيداني پديد آمده اند مدجوب
اوليه اند (همان  329و  323و همان 923 :و )923

رنج و الم جدهر نفس و مضاد و منافي با حقيق

و سپس به آالم و درد و رنجي كه دسته سودم از اهول هوقاود بودان گرفتارنود موي پوردازد و
مي گديد « :و اما قسم سدم از هقاود يك ندع نقصان ذاتي فطر اس
هعدر و آگاهي نسب

برا نفسي كوه در دار دنيوا

به علدم و معارف عقلي و يا احيانا هدق و عالقه ا به اكتساب آنها داهته ولي

جهد و كدهش در راه تحصيل و طلب آنها نكرده و بالنتيجه قده و استعداد در و فهم آنهوا از بوي
هيطن

رفته و به جا آن فعلي

عقايد باطلي رسدخ نمدده اس

و اعدجاج و انحراف در و پديد گغته و در قدد واهمب او آراء و
و اي درد اس

بسيار سي

و آزاردهنوده كوه اطبوا نفودس از

معالجه آن عاجر مانده اند و اي درد و تألم ناهي از اي مرض نفساني به ازا لذد و راحتوي اسو
ناهي از صح

و سالمتي كه مقابل آن درد بيدرمان اس ( ».همان و همان)

تناسخ در دیدگاه مالصدرا
مالصدرا ،تناسخ را به انتقاد نفس از بدن عنصر يا طبيعي به بدني ديگر ،به گدنه ا كه از بودن
اود كامال جدا گردد تعريف نمدده اس  .سپس با اقامه ادله ا  ،آن را باطل و محاد دانسته اس  .و
ابتدا تناسخ را بر اساس تقسيم اوليه ،سه ندع مي داند :يك ندع آن انتقاد نفس از بدن دنيد بوه بودن
دنيد ديگر .ندع دوم انتقاد نفس از بدن دنيد به بدن اخرو و ندع سدم آن مسخ و تليير بواط و
ظاهر مدجدد مسخ هده اس

بدون اينكه انتقالي صدرد گيرد .و اي سوه نودع تناسوخ را اينگدنوه

بيان مي كند« :تناسخ (يعني انتقاد نفس از بدني به بدن ديگر) در نزد ما به سه قسم تصودر موي هودد.
قسم اود عبارد اس

از انتقاد نفسي در اي عالم از بدني به بدن ديگر مباي و جدا از او بدي نحد

كه حيداني بميرد و نفس او به بدن حيدان ديگر و يا به بودني غيور از حيودان منتقول گوردد خوداه
(انتقاد نفس از بدني به بدن ديگر ) انتقاد از مدجدد اخس به مدجودد اهورف باهود (ماننود انتقواد
نفس اسب مثال به بدن انسان) و يا بالعكس (مانند انتقاد نفس انسان به بدن اسب مثال و يا به جسوم
نباتي و يا جسم جماد ) و اي قسم از تناسخ با برهاني كوه بوه زود بيوان خوداهيم كورد محواد و
ممتنع اس .
قسم دوم عبارد اس
اخالقي اس

از انتقاد نفس از اي بدن دنيد به بدن اخرو كه مناسب بوا اوصواف و

كه در دار دنيا كسب نمدده اس

صفاد و در آن نفس غلبه نمدده اس

و چني نفسوي در آخورد بوه صودرد حيوداني كوه

ظاهر مي گردد چنانكه صح

اي مطلب در مبحوث اثبواد
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معاد جسماني بر هما مكغدف خداهد هد و اي امر اس
ثاب

كه در نزد بزرگان اهل كغوف و هوهدد

و مسلم گرديده  ...و آياد بسيار از قرآن مجيد كه در مدرد تناسخ وارد هده اس

همگي بور

همي قسم از تناسخ تفسير و تدجيه ميگردد.
 ...و اما قسم سدم از اقسام تناسخ (كه ما آن را مسخ يا تليير صدرد ناميديم) آن اس
انسان مسخ هدد و ظاهر او نيز از صدرد اولي انساني كه قبال داه
صدرد مسخ هده اس

كه بواط

به صدرد باطني و كه بودان

انتقاد يابد  ...اي قسم از تناسخ و مسخ (از نار علمي و فلسوفي ) جوايز و

ممك و اس و ( ».صوودرالدي الغوويراز  ،1933 ،ج ( 1الغووداهد الربدبيوووب)) 391 - 393 - 399 :و(
مالصدرا  900 :1939و  903و  .)901چنانكه بيان هد مالصدرا از ميان سه ندع تناسوخ ،نودع اود را
محاد ميداند و ندع دوم و سدم را جايز ميهمارد .از اي رو بورا اثبواد محواد بوددن نودع اود
تناسخ براهيني را اقامه مينمايد .حاد به ذكر يكي از براهي مالصدرا در ابطاد تناسخ ميپردازيم:
مالصدرا اي برهان را بر اساس تركيب اتحاد نفس و بدن اقامه مي نمايد .به اي معني كه نفس
ناطقه تعل ذاتي به بدن دارد زيرا آن دو دارا تركيب طبيعي اتحاد مي باهند .نفس و بودن هور دو
در آغاز حدوث و پيدايش امر بالقده مي باهند .سپس با حرك

ذاتي و جدهر خدد از قده به فعل

مي رسند .پس آن دو پس از خروج از قده و استعداد محض و رسيدن بوه تحصرول و فعليو  ،ديگور
نمي تدانند به حال

قبل يعني قده بددن بازگردند زيرا چني امر محاد اس  .حواد اگور نفسوي بوه

بدني تعلّ گيرد به طدر كه يكي از آن دو بالقدره و ديگر بالفعل باهد ،الزم مي آيد كه هوئ از آن
كه بالقده اس

جه

بالفعل گردد .اي امر اوال به دليل اجتماع نقيضي محاد اس

و بدن تركيب اتحراد وجدد دارد و مسلّم و مبره اس

و ثانيا بي نفوس

كه تركيب اتحاد ميان دو امر كوه يكوي

بالقده باهد و ديگر بالفعل محاد اس  .بنابراي تناسوخ نفودس اعوم از نزولوي و صوعدد محواد
ميباهد ( .صودرالدي الغويراز  ،1093 ،ج ( 3األسوفار األربعوه) ) 039 :و( صودرالدي الغويراز ،
 ،1093ج ( 1الغداهد الربدبيوب) .)309 :
نتیجهگیري و تطبیق
شباهتها
 -1هم سهرورد و هم مالصدرا به بقا نفس بواور دارنود .بوه هموي خواطر بوا رويكردهوا
متفاوتي داليلي را برا اثباد بقا نفس اقامه نمدده اند .سهرورد درباره عل
مفارق

از بدن مي گديد« :بايد دانس

كه نفس (ندر مجرّد مدبر) پوس از مورگ بودنش فنوا (عودم)

نمي پذيرد چدنكه ندر مجرّد ذاتا نابدد (عدم) خددش را اقتضا نميكند  ...و عل
اس

بقا نفوس بعود از
آن  -كه ندر قاهر

 -نيز آن را معدوم نميسازد زيرا ندر قواهر دگرگودني نموي پوذيرد( ».سوهرورد  ،1933 ،ج 3
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(حكموب االهراق) )333 :و( سهرورد  .)321 :1933 ،و همچني در پرتدنامه عل
اينگدنه بيان مي كند« :بدانكه نفس باقيس  ،برو فنا متصدر نغدد زيرا كه عل
دائم اس

بقوا نفوس را

او كه عقل فعاد اسو

پس معلدد به دوام او دائم ماند( ».سهرورد  ،ج ( 9پرتدنامه).)22 :

مالصدرا نيز هرچند داليل حكما مغائي و اهراقي را در اثباد بقا نفس ،ناتمام مي داند اما بوا
اينكه عل

وجدد نفس را عقل مفارق مي داند ميالفتي نودارد( .صودرالدي الغويراز  ،1093 ،ج :3

.)022اما و در كتاب الغداهد الربدبيوب عل

وجدد و بقوا نفوس را مسوتقيما مسوتند مويكنود بوه

حضرد واجب الدجدد بالذاد( .صدرالدي الغيراز  ،1933 ،ج ( 1الغداهد الربدبيوب) ) 332 :
 -3سهرورد و مالصدرا عاقب

نفدس را به سه دسته تقسيم موي نماينود :دو دسوته آن را اهول

سعادد ميهمارند و يك دسته را اهل هقاود .سهرورد دسته اود را كساني مي داند كه در علوم و
عمل به كماد اند .و بر اي باور اس

كه اي نفدس بعد از مفارق

از بدن به يك باره به عالم نودر

محض بار مي يابند و به اندار قاهره مي پيدندنود و خودد نودر قواهر موي هودند و وجودد قدسوي
مي يابند(:سهرورد  ،1933 ،ج ( 3حكموب االهراق)  .)333مالصدرا نيز همچودن سوهرورد  ،دسوته
اود را از كامالن و مقربان مي داند كه به وسيله تحصيل علم حقيقي به كماد رسيده اند و با عقل فعاد
متحد گغته مبدد به عالمي عقلي و جهاني علموي هوده انود(.صودرالدي الغويراز  ،ج  )321 :1و(
مالصدرا (مصلح).)922 :1939 ،
دسته دوم نفس را كه اينها نيز اهل سعادتند .سهرورد متدسطان در علم و عمل و يا فاقد علم و
كامل در عمل ميداند .اي دسته بعد از مفارق

از بدن به عالم مثاد منفصل راه مييابند(.سوهرورد ،

 ،1933ج  .)391 :3مالصدرا نيز اي دسته را اهل سعادد موي دانود و آنوان را همچودن سوهرورد
متدسطان نيك كردار ميهمارد .اي دسته كسانياند كه از علدم حقيقي بيبهرهاند اما از آلوددگيهوا
اخالقي پا و مبرا هستند .به نار مالصدرا اي نفدس به عالم مثواد منفصول راه موي يابنود و در آن
متنعم ميهدند( .صدرالدي الغيراز  ،1933 ،ج ) 321 :1و (مالصدرا  .)922 :1939 ،نكته مهمي كه
بايد در اينجا بدان اهاره نمدد آن اس

كه سهرورد با طرح ناريه عالم مثواد ،افو جديود را در

برابر مالصدرا گغدد كه نقش بسيار در تبيي معاد جسماني در نگاه مالصدرا داه  .دسته سدم كه
هر دو فيلسدف آنها را اهل هقاود مي دانند :سهرورد بر اي باور اس
اينكه در دنيا گرفتار هيتد ظلماني هده اند و يا اينكه در علم و معرف

كوه ايو دسوته بوه خواطر
بوه عقايود فاسود همچودن

هر و كفور و الحواد گرويوده انود گرفتوار عوذاب موي هودند( .سوهرورد  1933 ،و ج )331 :3و(
سهرورد  321 :1933 ،و  .)323مالصدرا نيز اي دسته را اهل هقاود مي داند و همچدن سهرورد
بر اي باور اس

كه هقاود آنان يا به خاطر چيرگي و غلبه

هداها نفساني اس

و يوا بوه علو
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انكار ح و حقيق

و گرفتار هدن در گرداب كفر و الحاد و انكار اس  .اينان نيز بعد از مرگ دچار

عذاب دردناكي ميهدند( .صدرالدي الغيراز  ،1933 ،ج ) 323 : 1و( مالصدرا .)923 :1939 ،
تفاوتها
 -1يكي از مهمتري تفاود هايي كه ديدگاه سهرورد و حكموا پيغوي بوا ديودگاه مالصودرا
دارند به عل

بقا نفس برميگردد .سهرورد و حكما پيغي بقا نفس را مبتني بور «تجورّد» آن

نمدده اند (.سهرورد  ،1933 ،ج ( 3حكموب االهراق) ) 333 :و( سهرورد (اكبور ).)321 :1933 ،
مالصدرا اي ديدگاه رايج فالسفه الهي به ويژه سهرورد را نمي پذيرد زيرا بر ايو بواور اسو

كوه

صرف تجرّد و بسيط بددن مدجدد مانع فناپذير آن نمي هدد« .مالصودرا بور ايو اسوتدالد ايوراد
مي گيرد زيرا معتقد اس

كه بسيار از بسايط حادث اند و در عوي حواد فنوا هوم پيودا مويكننود».

(نصر .)123 :1931 ،
 -3تفاود ديگر كه در نگاه سهرورد و مالصدرا درباره داليل اثباد بقا نفوس وجودد دارد
آن اس

كه مالصدرا بعد از ذكر داليل حكما پيغي  ،كه با داليل سوهرورد همسوديي دارنود آن

داليل را در اثباد بقا نفس ناتدان و ناكارآمد مي داند و بر اي بواور اسو
جدهر مجرد را به نام عقل كه ذاتا و فعال از ماده مجرد اس
جه

كوه :ايو داليول بقوا

اثبواد موي كننود نوه نفوس را ،كوه از

فعل به بدن تعل دارد .و در نقد اي داليل مي گديد« :دليل منقدد از حكما  ...حداكثر چيز

كه ثاب

مي كند آن اس

كه مدجدد مفارقي همچدن عقل در اثر فساد بدن فاسد نميگردد( ».مصوباح

يزد  ،1931 ،ج ) 931 :3و (صدرالدي الغيراز  ،1093 ،ج .)023 :3
 -9تفاود ديگر ديدگاه مالصدرا با سهرورد اي اس

كه سهرورد بوه ماننود ديگور فالسوفه

پيغي  ،از آنجا كه حدوث نفس را مجرد مي داند بقا آن را نيز مجرد و روحاني مي دانود .در حوالي
كه مالصدرا بر اساس اصدد فكر حكم
تركيب اتحاد نفس و بدن ،حرك

صودرائي ،اصودلي همچودن حودوث جسوماني نفوس،

جدهر  ،رابطه نفس و بدن و  ...عالوه بر اثباد بقا بعد مجرد

نفس ،بقا بدن جسماني نفس را كه مرتبه نازله نفس مي باهد نيز اثباد مي كند .تا آنجا كه اي ناور
نقش بسيار مهمي در تبيي اثباد معاد جسماني منطب با هريع

محمد (صولي اهلل عليوه و آلوه و

سلم ) دارد.
 -0تفاود مهم ديگر كه ميان ديدگاه مالصدرا و سهرورد وجودد دارد بوه بحوث تناسوخ بور
مي گردد .سهرورد در ديدگاه نهايي خدد درباره تناسخ زماني كه انتقواد نفودس هوقي را بوه عوالم
آخرد تبيي مي كند نگاهي مردد ميان اثباد و ابطاد دارد زيرا داليل دو طرف را برا نقوض طورف
ديگر ضعيف مي داند (.سهرورد  ،1933 ،ج  .)391 :3و نار قاطع در رد و يا تأييد ايو نودع از
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تناسخ ابراز نمي دارد .در حالي كه مالصدرا با ذكر انداع تناسخ ميالف

خدد را با تناسخ از سنخ ندع

اود  -چه صعدد و چه نزولي -با ذكر داليلي عام و خاص بوه طودر قواطع بيوان موي دارد و آن را
محاد ميهمارد( .صدرالدي الغيراز  ،1933 ،ج ( 1الغداهد الربدبيوب) 399 :و  393و .)391

منابع و مآخذ:
 -1ابراهيمي ديناني ،غالمحسي  ،)1933( ،هعاع انديغه و هوهدد در فلسوفب سوهرورد  ،انتغواراد
حكم  ،چاپ هغتم ،تهران.
 -3اب سينا ،حسي ب عبداهلل ،)1010( ،الغفاء ،منغدراد مكتبه آيه اهلل العامي المرعغوي النجفوي،
قم.
 ،)1012( ،----- ،---- -9كتاب النجاد ،منغدراد داراآلفاق الجديدد ،الطبعب االولي ،بيرود.
 -0افالطدن( ،بي تا) ،دورد آثار افالطدن «فايدون» ،ج ،1ترجمه محمد حس لطفوي ،رضوا كاويواني،
خدارزمي ،چاپ دوم ،تهران.
 -2اكبر  ،رضا ،)1931( ،جاودانگي ،بدستان كتاب ،چاپ دوم ،قم.
 -2امي رضد  ،مهد  ،)1933( ،سهرورد و مكتب اهراق ،ترجمه مجدالدي كيداني ،نغور مركوز،
چاپ پنجم ،تهران.
 -2پديان ،مرتضي ،)1933( ،معاد جسماني در حكم متعاليه ،بدستان كتاب ،چاپ اود ،قم.
 -3رحماني ،غالمرضا ،)1933( ،خددهناسي فلسفي ،بدستان كتاب ،چاپ اود ،قم.
 )1931( ،----- ،---- -3آمدزش فلسفه مغائي و اهراقي ،بدستان كتاب ،چاپ اود ،قم.
 -11سهرورد  ،ههاب الودي يحيوي ،)1933( ،مجمدعوه مصونفّاد ،ج ،1تصوحيح :هوانر كورب ،
مطالعاد فرهنگي ،چاپ چهارم .تهران
 ،)1933( ،----- ،---- -11مجمدعه مصنفّاد ،ج ،3تصحيح:هوانر كورب  ،مطالعواد فرهنگوي،
چاپ چهارم .تهران
 ،)1933( ،----- ،---- -13مجمدعه مصنفّاد ،ج ،9تصحيح :سيد حسي نصر ،مطالعاد فرهنگي،
چاپ چهارم ،تهران.
 ،)1933( ،----- ،---- -19مجمدعه مصنفّاد ،ج ،0تصحيح :نجفقلي ،مطالعاد فرهنگوي ،چواپ
چهارم ،تهران.
 -10ههرزور  ،همس الدي محمد ،)1931( ،هرح حكمب االهراق ،تصحيح :حسي ضيايي تربتوي،
مطالعاد فرهنگي ،دوم ،تهران.
 -12الغيراز  ،صدرالدي محمد ،)1093( ،الحكمب المتعاليب في األسفار االربعب ،دارالمحجرب البيضواء،
الطبعب األولي ،بيرود ،لبنان.
 ،)1931( ،----- ،---- -12ترجمه اسفار اربعه ،مترجم :محمد خداجد  ،انتغاراد مودلي ،چواپ
اود ،تهران.
 ،)1933( ،----- ،---- -12الغداهد الربدبيب في المناهج السلدكيب ،تصوحيح :سويد جوالد الودي
آهتياني ،مطبدعاد ديني ،چاپ دوم ،قم.

 ،)1939( ،----- ،---- -13ترجمه و تفسير الغداهد الربدبيب ،مترجم :جداد مصلح ،سروش ،چاپ
سدم ،تهران.
 -13هيراز  ،قطب الودي  ،)1931( ،هورح حكموب االهوراق بوه انضومام تعليقواد صودرالمتألهي ،
تصحيح :محمد مدسد  ،انتغاراد حكم  ،چاپ اود ،تهران.
-31فياضي ،غالمرضا ،)1931( ،علم النفس فلسفي ،مؤسسه آمدزهي و پژوهغي اموام خمينوي ،دوم،
قم.
-31مصباح يزد  ،محمدتقي ،)1931( ،هرح جلد هغتم األسوفار األربعوه (جوزء اود و جوزء دوم)،
تحقي و نگارش :محمد سعيد مهر ،مؤسسه آمدزهي و پژوهغي امام خميني ،چاپ اود ،قم.
 -33مدسد  ،هاد  ،)1931( ،بقاء نفس از ديدگاه مالصدرا ،فصلنامه نقود و ناور ،سواد هوانزدهم،
هماره سدم ،پژوهغگاه علدم و فرهنگ اسالمي ،قم.
 -39نصر  ،عبداهلل ،)1931( ،سفر نفس تقريراد استاد مهد حائر يزد  ،انتغاراد نقش جهوان،
چاپ اود ،تهران.
 -30يزدان پناه ،سيد يداهلل ،)1933( ،حكم اهراق ،پژوهغگاه حدزه و دانغگاه ،چاپ اود ،قم.

222 / بررسی و تحلیل تطبیقی جاودانگی نفس دراندیشه سهروردي و مالصدرا

Review and Comparative Analysis of Sohrawardi and Mulla
Sadra about Immortality of the Soul
Mohammad Goodarzi, PhD, Department of Theology, Islamic Azad University, Borujerd
Branch, Borujerd, Iran1

Abstract
The question of the nature , of the soul and the debate has long preocc
upied philosophers , thus each on the basis of their intellectual and
according to current scientific findings of his time have tried to answer
the questions to be outmoded . Sohrawardi and Mulla Sadra also not an
exception, so that a substantial part of the works, of the philosopher and
self-analysis to review and clarify the issues dedicated. The two
philosophers have tried every way to his philosophical system of thought
based on the fundamental questions that have been raised about the soul
respond and express their views. This article is under review and
comparative analysis of Sohrawardi and Mulla Sadra about immortality
of the soul in an attempt to articulate and explain the views of the two
wise comparative analysis of evidence about the fact of the fate of the
immortality of the soul the soul after the body of disarmament and the
continuation of life after death and reincarnation and the differences and
similarities between these two views is a philosopher.

Key word: Suhrawardi, Mulla Sadra, the rational soul, immortality of the
soul, transmogrification.
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