
  
  
  
  

نفس و  تيو ابد تيازل يةنقد نظر
  افالطون ةشينقش شهود بر آن در اند

  
*محمدكاظم علمي سوال  20/11/1391: دييخ تأيتار    14/8/1391: افتيخ دريتار

  
  **هيمحمد يزهرا محمد   _______________________________________________________ 

  چكيده
 نيدر چنـد  يو رو نيـ افالطـون اسـت و از ا   ةشيآن از اركان اند بودن يو ابد ينفس و ازل

 انيـ م نيـ . آنچـه در ا كنـد  مـي  اقامه ليراستا چهار دل نيدر او  پردازد مي رساله به اثبات آن
 يا كننده نيينفس، نقش تع تيو ابد تيازل يةدارد، آن است كه شهود در طرح نظر تياهم
چهارگانـه   يهـا  اسـتدالل  نيـ و نقـد ا  ينخست بـه بررسـ   ةن پژوهش در وهلي. اكند مي فايا

 نيـ و بـه ا  دهـد  مـي  رد بحث قرارنفس را مو تيو ابد تيپرداخته، سپس نقش شهود بر ازل
ــهينت ــي ج ــد م ــه دل رس ــك ــرح لي ــةنظر ط ــد ي ــو ازل تياب ــو  تي ــس از س ــون،  ينف افالط

تطور نفس،  ريشهود با س آنجاكه. از باشد مي يو ةشهود در فلسف اديبه بن دنيبخش استحكام
از  شيپـ  ةمتفاوت لحاظ كـرد: در آغـاز مرتبـ    ةآن سه مرحل يبرا توان مي گردد مي متحول
كه از نظر  تيبه عالم الوه لسوفيو مĤالً عروج نفس ف يجسمان اتيح ةسپس مرتب و هبوط

  است. ينفسان ةمطابق با آن مرتب ييافالطون هر مرتبه، متناظر با شهودها

  .يادآوري يةشهود، نظر ات،يمرگ، ح ت،يو ابد تينفس، ازل واژگان كليدي:

                                                      
  ).elmi@ferdowsi.um.ac.irمشهد ( يدانشگاه فردوس يگروه فلسفه اسالم اريدانش* 

  ).mohamadizahra93@yahoo.comمشهد ( يدانشگاه فردوس از هيحكمت متعال يدكتر** 
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  مقدمه
 كـرده و بـدان   توجـه بـه آن  همواره  مسئلة مرگ و جاودانگي از مسائلي است كه انسان

 تنها از همان آغاز مورد امعـان نظـر اديـان الهـي بـوده      نه مسئلهحساس بوده است. اين 
  .اند دهادمورد بحث و تعمق قرار آن را انديشان نيز  بلكه فالسفه و ديگر ژرف است،

نـد،  ابـاره اظهـار داشـته    ين انديشوراني كه سخناني قابل تأمل در ايـن نخستاز جمله 
بـاره   ميان نخستين كسي كه آثاري مبسوط از او در اين اند كه در اين فالسفة يونان باستان
اي فلسـفي بـه اسـتدالل    به شيوه سقراطباشد كه از زبان  مي افالطونبه جاي مانده است، 

كه به نوبة خود تحت تأثير فالسفه پـيش از   *ازليت و ابديت نفس پرداخته است دربارة
باره در چندين رساله داليلـي را عرضـه كـرده اسـت كـه       ست. وي در اينبوده ا سقراط

و نيز برخـي   قوانين گردد، گرچه در رسالة ظاهر مي فايدروسو  فايدون عمدتاً در رسالة
  اشاراتي به اين موضوع شده است. ،هاي ديگررساله

دانسـته، بـه   در اين قلمرو را بر چهار دليل مبتني  افالطوننياد استدالل ب ،اين پژوهش
بررسي و نقد اين چهار دليل پرداخته است؛ ضمن آنكه ارتباط نظرية ازليت و ابديت را 

  دهد. با شهود در انديشة او مورد بررسي قرار مي

  دليل اول و نقد آن
پيدايش اضداد از يكديگر است. اين دليل دو بخـش دارد.   بر پاية افالطونين دليل نخست

دهـد،  ش اضداد از يكديگر را به عنوان فرض قـرار مـي  در بخش نخست، او اصل پيداي
گيرد. منظور چند مثال را به كار مي سازد و بدينگاه اين اصل را براي نفس جاري مي آن

شود، پيش از كوچكي، بزرگ بوده اسـت و هـر آنچـه زيبـا     از نظر او هرچه كوچك مي
ود، حـال  دخبوده است، پيش از آن، زشت بوده است و هـر چيـزي در رسـيدن بـه ضـ     

رو وي تبدالت زندگاني و مـرگ را نمـودي از    كند. از اين متوسط آن دو ضد را طي مي
نفوس مردگان در جايي وجـود دارد  «تصريحِ وي  داند و بهپيدايش اضداد از يكديگر مي

                                                      
بوده اسـت   سقراط، وي به نوبة خود تحت تأثير فالسفة پيش از مر گستونكه از نظر برخي، از جمله  *

اي بـه  ويـژه آيـين اورفـه    هاي ديني سري و بـه ويژه از فيثاغورسيان و از سنت و اين باور را از آنان به
 ).96، ص1383ميراث برده است (مر، 
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-طور كه مردگـان از زنـدگان حاصـل مـي     گردد؛ زيرا، همانو از آنجا به زندگي باز مي

  .(Plato ( Phaedo), 1924, p.212)» شوندز مردگان حاصل ميگردند، زندگان نيز ا
بر اين بخش وارد است؛ زيـرا اوالً اصـل پيـدايش     فراوانياز نظر نگارنده مشكالت 

تجربه اسـتوار اسـت و بـه     ةبلكه بر پاي ،اضداد از يكديگر، اصلي متقن و برهاني نيست
 ين امر، ضروري است و چيزهـا از  بينيم كه در هر حال ابه تجربه مي« افالطونبيان خود

». گذرنـد  شوند و براي رفتن از يكي به ديگري، از حال متوسطي مـي يكديگر زاييده مي
براي اين اصل اقامه كـرده اسـت، محلـي ثابـت و      افالطونهايي كه  ديگر آنكه طبق مثال

شـدن   كه در كوچك كنند؛ به طوري واحد موجود است كه اضداد عارض بر آن تغيير مي
شدنِ چيزي، جسمي ثابت و واحد به عنوان محل وجود دارد كه دو ضد بزرگي  بزرگو 

گردند؛ بنابراين دربارة مرگ و زندگي و كوچكي بر آن به صورت جايگزيني حاصل مي
توان توارد اضداد را بر آن جايز دانسـت كـه نفـس، ثابـت و بـاقي و       نيز در صورتي مي

بايـد در صـدد    افالطونهمان چيزي است كه  واحد باشد، حال آنكه ثبات و بقاي نفس،
، وي وجود نفس را بـه عنـوان   افالطونها و بيانات اثبات آن باشد؛ لكن با توجه به مثال

م در نظـر گرفتـه اسـت و در ايـن     محلي ثابت و باقي براي مرگ و زندگي، فرض مسـلّ 
  بخش به تبيين دليل منحازي بر ثبات و بقاي آن نپرداخته است.

ر واقع تكمله و متمم بخش نخسـت اسـت و بـدون بيـان ايـن بخـش،       بخش دوم د
از  افالطـون مـراد   ،مانـد. بـر اسـاس ايـن بخـش     بخش نخست به صورت مبهم باقي مي

پيدايش اضداد از يكديگر، توارد تعاقبيِ آنها بر محل واحد و نه تبدل آنهـا بـه يكـديگر    
ود... و ذواتـي كـه سـبب    شـ  هيچ چيز در جهان ضد خود نمي«باشد؛ زيرا به زعم او مي
رسد تـوارد اضـداد بـر محـل     به نظر مي». زايندشوند، از يكديگر نمي بردن چيزها مي نام

باشد؛ زيرا با توجـه  مندي محل به صورت تعاقبي از ايده دو ضد ميواحد به معناي بهره
» علت وجود هر چيـز، شـركت آن در حقيقـت آن چيـز اسـت     «به نظرية ايده از ديد او 

  ).239، ص»ب«، 1387ون، (افالط
آنهـا را ضـدين    افالطـون دو حالت براي مـرگ و زنـدگي كـه     كه ذكر است ةشايست
مطـابق حالـت اول، مـرگ را بـه معنـاي صـورتي از        ؛كند، قابل فرض اسـت معرفي مي

تـوان در نظـر   زندگاني معقول و زندگي را به معناي صورتي از زندگاني محسـوس مـي  
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تـوان ايـن مطلـب را دليـل     اند، لكـن نمـي   گي ضد همگرفت. از اين جهت مرگ و زند
از كـوچكي و   افالطـون هـاي  ابديت و ازليت نفس به شمار آورد؛ زيرا با توجه به مثـال 

شدن محل كـه جسـم يـا شـيئي      بزرگي، زشتي و زيبايي، خواب و بيداري و... با معدوم
فس، مرگ و زندگيِ شدن ن گردند و بنابراين با معدومباشد، اضداد نيز نابود ميخاص مي

گردد. بنابراين هرچند در اينجا پيدايش اضداد از يكديگر منافاتي معنا نيز نابود مي به اين
با تناسخ نخواهد داشت، ممكن است چرخة مرگ و زندگي تحقق يابد؛ اما به هر دليـل  

ترتيب تعميم اصل پيـدايش   گردد و بدين با انعدام نفس، ادامة اين چرخه نيز متوقف مي
ضداد از يكديگر به پيدايش مرگ و زندگي براي نفس، منافاتي بـا نظـر مـردم روزگـار     ا

پنداشتند، ندارد؛ با اين تفاوت كه آنها در همان مرحلة كه نفس را نابودشدني مي افالطون
رود، اول از زندگي پس از خروج نفس از بدن، نفس را همچون دودي كه بـه هـوا مـي   

)؛ اما بر اساس استنتاجات مـأخوذ از سـخنان   197ان، صكردند (هم نابودشدني تلقي مي
رو بـا   تناسخ از ميـان بـرود. از ايـن    ، امكان دارد نفس در يكي از مراحل چرخةافالطون

بـر اثبـات بقـاي     افالطونمعنا از مرگ و زندگي، نفس، ابدي نخواهد بود و اين دليلِ  اين
  نفس كافي نيست.

وجود جسماني و مـرگ بـه معنـاي عـدم      حالت دوم اين است كه زندگي به معناي
نقيض هم خواهند بود، نـه ضـد    ،در اين صورت زندگي و مرگ ؛وجود جسماني باشد

ويژه در بخش دوم از دليل اول بـر ازليـت و ابـديت     ، بهافالطونيكديگر. از ظواهر كالم 
گردد كه وي حالت دوم را براي مـرگ و زنـدگي اختيـار كـرده     نفس چنين برداشت مي

لكن آن دو را نه نقيض، بلكه دو ضد شمرده است؛ حال بايد اذعـان كـرد كـه در    است؛ 
محل را براي مـرگ و   افالطونگردد و آن اينكه اين صورت اشكال ديگري نيز ظاهر مي

 اسـت؛ زندگي، نفس در نظر گرفته است. از نظـر وي نفـس هميشـه همـراه بـا حيـات       
-نابود مي ،ها جسم با فرارسيدن مرگكه عدد سه هميشه همراه با فرد است و تن همچنان

گيرد و با گردد. در مثال عدد سه و ضديت زوج و فرد، عدد سه محل براي فرد قرار مي
بر آنكه اجتماع ضدين در عـدد   گردد و افزونج)، آن عدد نابود مي(زو آمدن ضد ديگر

  سه (محل واحد) امكان ندارد، اين عدد نافيِ ضد ديگر (زوج) است.
كـه از زبـان    چنـان  ، نفس محل هميشگي زندگي است؛ آنافالطونجيهات بنا بر تو
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(افالطون، » : خيركبسپذيرد؟ : آيا نفس مرگ ميسقراط«گويد:  چنين مي كبسو  سقراط
). بنابراين با توجه به مثال او بايد نفس همچـون عـدد سـه كـه     244، ص»ب«، 1387

كـه بـا آمـدن زوجيـت      مچنانپذيرد، مرگ را نپذيرد و ههرگز زوج (ضد فرد) را نمي
گردد، ضرورتاً بايد با واردآمـدن مـرگ، نفـس نـابود      براي عدد سه، آن عدد نابود مي

- گردد و اين، به معناي جاودانگي نفس نخواهد بود؛ چراكه بالوجدان مرگ محقق مي

گردد؛ بنابراين يا بايد نفس همچون عدد سه، نابود گردد و يا اگـر هميشـه همـراه بـا     
، همزمان هم زندگي و هم مرگ را بپذيرد كـه در ايـن صـورت اجتمـاع     زندگي است

  ضدين بر محل واحد محال است.
 ،آنچـه مردنـي و فناپـذير اسـت     ،رسـد  زماني كه مرگ به انسان مي« افالطونبه بيان 

همچنـان   ،دانـد بنابراين او با وجود اينكه جسم را بـا آمـدن مـرگ، فـاني مـي      .»ميرد مي
لكن اين جسـم اسـت كـه بـراي زنـدگي       ،س براي زندگي داردبودن نف تصريح بر محل
گردد و چنان با زندگي مرتبط است كه نافي ضد ديگـر (مـرگ) اسـت و    محل واقع مي

كه  همچنان ؛گرددجسم نابود مي ،اما با آمدن مرگ ست،ضد مرگ ني ،هرچند خود جسم
كـه پـذيراي    دكـر ف اعتـر بايـد ا  نهايـت در رود. ن مـي ايـ ز معدد سه با آمدن زوجيت ا

  :باطل است كه افالطون؛ بنابراين اين استدالل ستبودن ني نبودن به معناي جاودان مرگ
  شود؟ چه خوانده مي ،پذيردآنچه هرگز مرگ نمي ـ

  جاودان.ـ 
  پذيرد؟آيا نفس مرگ ميـ 
  نه.ـ 
  پس نفس چگونه است؟ـ 
  (Plato (Phaedo), 1924, p.253). جاودان استـ 

پذيرد و  مرگ را نمي ،رت قياس منطقي به اين شكل است: نفساين استدالل به صو
اول اين قياس بـر   ةبنابراين نفس جاودان است. مقدم ؛جاودان است ،هرچه مرگ نپذيرد

ه كـ  چنـان  ـ  زيـرا  ؛هايشان باطل است از ضدهاي خاص و محل افالطونهاي اساس مثال
  .پذيرد اين جسم است كه مرگ نمي ـ بيان شد

پـذيرد و   باطل است؛ زيرا مثال نقض آن، جسم است كه مرگ را نمي مقدمة دوم نيز
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گردد و جاودان نيسـت. مقدمـة اول در حقيقـت نـامعلوم اسـت.      با آمدن مرگ نابود مي
آنچـه را كـه مطلـوب ماسـت و      سـقراط از زبـان   افالطونافزون بر اين در اين استدالل 
كار برده است و اين، مصـادره  اي معلوم در قياس خود به مجهول است، به عنوان مقدمه

  بر مطلوب است.
پيـدايش اضـداد از يكـديگر وارد     ةجاودانگي نفس بر پاي ةاشكالي ديگر كه بر نظري

اگـر  «دانـد. بـه زعـم او     اين است كه او پيدايش اضداد از يكـديگر را دوري مـي   است،
و بـه منتهـايي    زدند و امر تنها از مبـدئي آغـاز  آمدند و دور نمي اضداد از يكديگر برنمي

شدند و يك اشيا يكسان مي ةعاقبت هم ،گشتباز نمي يافت و از منتها به مبدأنجام ميا
 .)200، ص»ب«، 1387(افالطون، » گشت گرفتند و باالخره زايش متوقف ميصورت مي

به زندگي و پـس از   ،هر نفسي پس از مرگ كندجويد تا اثبات او از اين مطلب بهره مي
ين منظور دشود و بتناسخ قائل مي ةگردد و به اين طريق به چرخ بازمي به مرگ ،زندگي

خوابيدند و بيـدار   جويد كه اگر مردم همه مي مي ، از اين مثال بهرهبراي تأييد گفته خود
اما تعميم حكم ايـن مثـال بـه نفـس جـايز       ،ماندنهايتاً هيچ بيداري باقي نمي ،شدندنمي

حـال   است،اين جسم است كه ظرف زندگي و مرگ  ـ ه ثابت شدك چنان ـ  زيرا ؛نيست
(افالطون،  يستهمان جسمِ حيات قبلي ن ،جسم در حيات بعدي افالطون ةآنكه در فلسف

همـانيِ نفـس در حيـات     و دليلي نيز بر ايـن  )251، ص»ب«، 1387و  1918، ص1366
زيرا به حكـم وجـدان، شـخص در حيـات جسـمانيِ دوبـاره شخصـيت         ؛دوباره نيست

قبلي نخواهـد بـود و بنـابراين نفـس، واحـد      خواهد داشت و همان فرد زندگي  ديگري
 ؛توان آغازي براي آن فرض كردماند. همچنين اگر پيدايش اضداد دوري باشد، نمينمي

بنـابراين زمـاني را    *؛پيش از هر ضد، ضد ديگر بوده اسـت  افالطون ةزيرا بر اساس گفت
جهـان معقـوالت زنـدگي جسـماني نداشـته       توان يافت كه نفس پيش از وجود درنمي
آغازي معقول در نظـر گرفتـه    ،براي نفوس فايدروس ةدر رسال افالطونحال آنكه  ؛باشد

ها شـاهد زيبـايي مطلـق    كشد كه در جهان ايدهاست و زماني را براي نفس به تصور مي
  است و پيش از آن از حيات جسماني بر نيامده است:

                                                      
، 1387(افالطـون،  » آينـد آيند، زندگان نيـز از مردگـان برمـي   از زندگان برمي كه مردگان همچنان« *

 ).200، ص»ب«
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اهي بود، هنوز از بدي كه آينده به آن آبستن است، آگاه گندر آن زمان كه دوران بي
ديـديم و درخشـيدن   نبوديم. جمال حقيقت را در صفا و آرامي و پاكي و شادي مي

 Plato)كرديم و آن زمان هنـوز در گـور تـن نيفتـاده بـوديم      زيبايي را مشاهده مي

(Phaedrus), 1924, p.457).  
تناسخ به نحـوي اسـت    ةايش اضداد، چرخبودن پيد ديگر آنكه بر اساس دوري ةنكت

؛ سـت رو پاياني براي اين چرخه قابل توجيه ني ؛ از اينكه پس از هر مرگي، حياتي است
بودن پيدايش اضداد دارد، برخي نفوس  برخالف آنچه اقتضاي دوري افالطـون حال آنكه 

اي آنهـا  سـازد و بـر  از اين چرخه خارج مـي  ،اند را كه در زندگي، فيلسوفي حقيقي بوده
كند كـه بـه   اين فيلسوف را شخصي معرفي مي مهماني ةگيرد و در رسال پايان در نظر مي

-نائـل مـي   ،باشدرسد و به سعادت جاودانه كه در جوار خدا ميشهود زيبايي مطلق مي

فيلسوف را عاشق حكمت معرفـي   جمهور ةو در رسال )251، ص1386(افالطون، گردد 
هـا حقـايق و   او ايـده  داند و چون در فلسفةها ميك ايدهدر كند و فقط او را قادر بهمي

صرفاً زنـدگيِ او حقيقـي    ،باشند و تنها فيلسوف قادر به تميز اصل از فرع استاصل مي
 :بـر ايـن بـاور اسـت     فايـدون  وي در رسالة .(Plato (Republic), 1924, p.174)است 

رونـد   هاي شريفي مـي و به مكانيابند  دوستداران حكمت جاودان از بند تن رهايي مي«
» باشد و براي من در زمان اندكي كه در پيش دارم ممكن نيستكه وصف آن آسان نمي

(Plato (Phaedo), 1924, p.262).  
- مرد و دوباره پس از مرگ به زندگي درنمياگر هر جانداري مي« افالطونبه تعبير 

، »ب«، 1387افالطـون،  » (ماند نميمردند و هيچ جانداري باقي االمر همه مي آمد، عاقبت
بودن حيـات و زنـدگي،    بودن اضداد بر دوري )؛ بنابراين مراد وي از تعميم دوري200

جهـان محسوسـات از    شدن عرصة بودنِ توقف زايش و خالي تالش براي اثبات محال
جانداران است؛ حال آنكه جهان محسوسات، وابسته به وجود جانوران نيست و چنين 

در چگونگي خلقت جهـان   تيمائوسدر رسالة  افالطونكه  ل نيست؛ همچنانامري محا
تـدريج چگـونگي    گاه به گيرد و آن اول جهان را حادث توسط خداي صانع در نظر مي
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 فايـدون در رسـالة   افالطـون رسـد  به نظر مي *كند.خلقت ساير جانداران را تبيين مي
كند و آنها را در حكـم تمثيـل و نـه    عموماً براي اثبات نظرية خود از مثال استفاده مي

انـد و   الفـارق  هـاي مـع  دهد، لكن اينهـا قيـاس   برهان براي اثبات مدعاي خود قرار مي
ادلة او بـراي اثبـات ايـن حقيقـت      **هرچند نظر او دربارة ابديت نفس صادق است،

  باشد.ناكافي و غيربرهاني مي

  دليل دوم و نقد آن
بـه زعـم او    .باشـد تذكار مـي  ةيت نفس، مبتني بر نظريبر ازليت و ابد افالطوندليل دوم 

علم انسان جز يادآوري، چيزي نيست و با توجه به اين اصل، بايد ضـرورتاً چيـزي را   «
آوريم، در زمان ديگري آموختـه باشـيم و امكـانِ    كه در زمان حيات جسماني به ياد مي

ارنت با جسم، موجود چنين امري تنها مشروط به اين است كه نفس، پيش از تولد و مق
 افالطـون ). 201، ص»ب«، 1387(افالطون، » بوده باشد و اين، دليلي بر بقاي نفس است

گونه  كند؛ بديننياموخته اثبات مي درس ثبوت اين امر را با آزمودن غالمي منون در رسالة
كه با طرح چند پرسش، موجبات حل يكي از مسائل دقيق هندسي توسط خود آن غالم 

-كند كه الزمة علم به چنين مسـئله چنين استدالل مي افالطونآورد؛ بنابراين اهم ميرا فر

اش در زمان حيات است (افالطون، اي براي غالم، علم او پيش از زمان تولد و يادآوري
نيز نماياندن اشكال هندسـي و مسـائل    فايدون در رسالة افالطون). 396ـ393، ص1337

داند؛ بنـابراين  از اين علوم، دليلي بر ثبوت مدعاي خويش مي بهره ديگر را براي افراد بي
، 1387باشد (افالطون، از نظر او هرگاه علم به طريقي مخصوص حاصل گردد، تذكر مي

). هرگاه فردي توسط حواس، امري را دريابد و با دريافـت امـر اول   201ـ200، ص»ب«

                                                      
 ).1839-1920، ص1336بيان گرديده است (افالطون،  تيمائوستفصيل در رسالة  اين مطالب به *

 هاي ديني ودربارة فناناپذيري نفس و استقالل آن از بدن، شباهت زيادي به فلسفه افالطونافكار  **
در فلســفة او از جايگــاهي خــاص  ). ايــن نظريــه31، ص1385مكاتــب عرفــاني دارد (زيبــاكالم، 

شـناختيِ تغييرناپـذيري   فـرض معرفـت   كه نظريـة ايـده متضـمن پـيش    همچنان«برخوردار است و 
شـوند  هاي جاودانگي نفس نيز بر اساس فهم خاصي از طبيعت انسان هدايت ميگردد، استدالل مي

از نفس و جسم است و نفس، جوهر مستقلي است و نفس، موجب جدايي آن از  كه انسان متشكل
 . (Friis Johansen, 1998, p.186) »گرددجسم مي
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معقول است، از طريـق حـس    بر امري ديگر وقوف يابد و راه دريافت امر دوم كه امري
كارگرفتن حواس  )؛ اما پيش از به202نباشد، فرد به امر دوم تذكر يافته است (همان، ص

و درك امور محسوس، بايد به امور معقول علم يافت تا بتوان امور محسوس را بـا آنهـا   
سنجيد و چون انسان از ابتداي تولد، ادراك حسي داشته است، پس بايـد علـم بـه ايـن     

 ) و انسان همزمان بـا تولـد، آن  205والت پيش از خلقت جسماني باشد (همان، صمعق
  *علم را از ياد برده است.

- تذكار به وجهي قابل مناقشه است؛ اين نظريه تنها ازليت نفس را اثبات مي نظرية

نيـز بـر ايـن     افالطـون كه  رو در اثبات ابديت نفس كافي نيست؛ همچنان دارد و از اين
). مبناي اين نظريه اثبات شـهود پـيش از والدت   221كند (همان، ص مي مطلب اذعان

گـردد و منشـأ   است؛ زيرا به زعم او ادراك عقلي تنها بدون وساطت جسم حاصل مي
اگر تمام ادراكات حسي خود «داند؛ به تصريح او ادراكات حسي را ادراكات عقلي مي

ايـن شناسـاييِ قبلـي بسـنجيم و     را به اين تصورهاي اولي ارتباط دهيم و آنهـا را بـا   
گيـريم كـه   شناسايي پيشين را منشأ ادراكات حسي در نفس در نظر بگيريم، نتيجه مي

. وي (Plato (Phaedo), 1924, p.218)» نفس ما پـيش از تولـد موجـود بـوده اسـت     
 فايدونكند و در منشئيت ادراك عقلي براي ادراك حسي را يك فرض مسلّم تلقي مي

اي از محسوسات را در تمثيل خـط سـايه   جمهور پردازد. او در رسالةميبه اثبات آن ن
ها را وجودهاي حقيقي و علم به آنهـا را علـم حقيقـي    معقوالت به شمار آورده، ايده

عنوان كرده است؛ حال آنكه محسوسات را وجودهاي ظلّي و علم به آنها را در حكم 
تـذكار در حقيقـت بـه سيسـتم      ةتصور و عقيده در نظر گرفته اسـت؛ بنـابراين نظريـ   

گردد و چون او قائل به معقـوالت، بـه عنـوان حقـايقي      باز مي افالطونشناختي  هستي
تن و قبـل   ، بنابراين علم به چنين وجوداتي را براي نفس، بدون واسطةاستوجودي 

گردد. از اين جهـت شـهود اوليـه و نيـز تـذكار در زمـان       از حيات جسماني قائل مي
گردد و در واقع اثبات تذكاربودن علـم  اني، بدون ازليت نفس محقق نميزندگي جسم

                                                      
گـردد  شـود و از شـأن پيشـين خـود سـاقط مـي      نفس توسط تن به زير كشيده مي افالطوندر فلسفة  *

 ).225، ص1387(فراست، 
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اذعـان   افالطـون كـه   چنـان  دهـد؛ آن و دور ممتنع رخ مـي  *گردد به ازليت نفس باز مي
اين قضيه كه علم جز تصور نيست، مبني بر دليلي محكـم اسـت و آن، ايـن    «دارد:  مي

وات حقيقـي و وجودهـاي اصـيل    است كه نفس پيش از آنكه به تن بپيوندد، ماننـد ذ 
دليل ازليـت   افالطون). به عبارت ديگر 229، ص»ب«، 1387(افالطون، » موجود است
  كند.تذكار را ازليت نفس عنوان مي تذكار و دليل نظرية نفس را نظرية

  دليل سوم و نقد آن
 افالطـون هاي نفـس اسـت. بـه تعبيـر      دليل ديگر ازليت و ابديت نفس، به جهت ويژگي

جسـم ادراك كنـد، متوجـه     ماني كه نفس، امور را به صورت مستقل و بدون واسـطة ز«
رو كه وجـود نفـس    اند و از آن شود كه مجرد و بدون تغيير و ابدي و جاوداناموري مي

شـود و در آن   توان و اختيار خـود بـا آنهـا مـأنوس مـي      نيز از آن جنس است، به اندازة
ماند، از آنجاكـه بـا امـوري    سد و به يك حال باقي مير اش به پايان ميهنگام سرگرداني

نام  **باشند و اين حالت نفس، حكمتتغيير و همجنس با او مييگانگي يافته كه بدون 
  گيرد كه:. سپس او از اين سخنان خود نتيجه مي(Plato (Phaedo), 1924, p.222)» دارد

ناپذير و اليتغيـر و   و انحاللنفس مانند است به آنچه ملكوتي و باقي و معقول و بسيط 
باشد و تن به آنچه بشري و فاني و محسـوس و مركـب و قابـل انحـالل و     يكسان مي

ماند... آيا جز اين است كه تن اليـق  وقت به يك حال باقي نمي التغيير است و هيچ دائم
اين است كه همواره غيرمنحل و به يك حال باقي بمانـد   انحالل است و نفس شايستة

  ).213ـ212، ص»ب«، 1387طون، افال(
براي اثبات ازليـت و ابـديت نفـس از تمثيـل بهـره       افالطونبا توجه به اين عبارات، 

ها را در ثبات و بقـا و ازلـي و اليتغيـر و    گرفته است؛ اما وي وجه اشتراك نفس و ايده
 در اينجا مصـادره بـر مطلـوب    افالطونمجردبودن آن دو در نظر گرفته است. به تعبيري 

                                                      
» نداشته باشد، تذكر و معرفت قابـل توجيـه نيسـت    اگر روح پيش از حيات وجود« كرسونبه تفسير  *

 ).37، ص1328(كرسون، 
، حكمت به يك معناي خاص، علم به اشيائي است كه متعلَقـات  افالطونبه عبارت ديگر در فلسفة  **

 ).120، ص1382اند و واقعاً وجود دارند (الئرتيوس،  عقل
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بودن و ثبات نفس قلمـداد كـرده اسـت و از     كرده است؛ يعني فرض مسلّم خود را باقي
رو استدالل او باطـل اسـت. از سـوي     بقا و ازليت نفس را گرفته است؛ از اين آن، نتيجة

-ديگر وي دليل فرض خود، يعني ثبات و تجرد و بقاي نفس را در ادراك مستقل و بـي 

هرگـاه بخـواهيم چيـزي را    «ه بـه تصـريح خـود او    حال آنك ؛واسطة نفس دانسته است
حقيقتاً بدانيم، بايد تن را رها كنيم و حقيقت اشيا را تنها به چشم جان بنگـريم و در آن  

شـويم، نـه در زمـان    هنگام، يعني پس از مرگ از حكمت كه دلبر ماست، برخوردار مي
به حكمت رسيد و  توان). بنابراين در زمان حيات جسماني نمي193(همان، ص» زندگي
توان بدون وساطت تن، علم به معقوالت يافت و اساساً در زمان زندگي محسـوس،  نمي

)؛ 205ــ 204(همـان، ص  *بدون وساطت محسوسات، يادآوريِ معقوالت ممكن نيست
-مراحل ادراك زيبايي را با زيبـايي محسـوس مـي    مهماني در رسالة افالطونكه  چنان آن

)؛ بنـابراين بـراي اثبـات اليتغيربـودن و بقـاي نفـس و       250، ص1386آغازد (افالطون، 
ها بايد به شهود نفس پيش از حيات و پس از مرگ قائل شد و اين شباهت نفس به ايده

  گردد.فرض ازليت و ابديت نفس است و نهايتاً منجر به دور ميامر، مستلزم پيش

  دليل چهارم و نقد آن
داند و با توجه به اينكه نفس، محرك  تي نفس مي، حركت را ذاقوانين در رسالة افالطـون 

گيرد كه نفس پـيش از تـن    باشد و مبدأ ساير حركات است، چنين نتيجه مي خودش مي
تـري  به نحو خاص فايدروسلكن در رسالة  ؛(Plato (Laws), 1924, p.281)بوده است 

دانگي نفـس  كند و با همين دليل، يعني بر مبناي حركت بر جـاو به نفس انسان توجه مي
هـر چيـز كـه    «ورزد. فرضية اسـتدالل او ايـن اسـت كـه     و نيز عدم خلقت آن تأكيد مي

داند و همچنين به ايـن  وي آن را مبدأ جنبش مي». حركت، ذاتيِ آن است، جاودان است
كند كه مبدأ حركت و وجود، مخلوق نيست؛ زيرا وجود ساير چيزها از  مطلب اشاره مي

در نهايـت   افالطـون ود خود قائم به ذات خـويش اسـت.   اوست و در عين حال در وج

                                                      
رود، بـا  سهولت از ياد مي و از آنجاكه به دانددرست مي» گمان و تصور«اين ادراك حسي را  افالطون *

داند كه به زنجير عقل بسته شده باشـد و بـه   تشبيه آن به بردگان گريزپاي، ارزش آن را تنها زماني مي
  .(Plato (Meno), 1924, p.60)همان يادآوري است  زنجيركشيدنِ ادراكات حسي،
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رد و حكـم جـاودانگي   اگانحركت را با نفس يكي مي مبدأ ،حركت را ذاتي نفس دانسته
  سازد. و عدم مخلوقيت را بر نفس جاري مي

  *:اين استدالل به چند دليل مردود است
يـرا  ز ؛مسـتلزم حركـت خـود آن چيـز نيسـت      ،بودنِ چيزي وجود و حركت . مبدأ1

ها و جهان محسوسات تعلـق دارد و هرگونـه تغييـري    به شونده افالطونحركت از نظر 
و  (Plato (Timaeus), 1924, p.448)ها و جهان معقـوالت موجـه نيسـت    هست ةباردر

اي و ايـن اصـل را ايـده    دكنـ  به عليت اصل خير تصريح مي جمهوربراي نمونه وي در 
هاسـت و  معقوالت است و علت وجود و ماهيت ايدهكند كه در منتهااليه عالم عنوان مي

ــه ذات اســت    ــائم ب  ,Plato (Republic), 1924)در عــين حــال در وجــود خــود ق

pp.217&209) ها فاقـد هرگونـه دگرگـوني و     كند كه ايده تصريح مي تيمائوس، لكن در
 أمبـد بنابراين اصل خير با وجـود اينكـه    .(Plato (Timaeus), 1924, p.472)اند  حركت

رو هرچند حركـت ذاتـي نفـس     متحرك و متغير نيست و از اين ،باشدوجود و قديم مي
  اين امر به معناي مبدئيت آن براي حركت نيست. ،باشد
بـودن حتـي حركـت     ، متحركافالطون. با توجه به بيان اوصاف نفس در فلسفة 2

ها تصـريح  بر عدم تغير و حركت ايده افالطونكند؛ زيرا ذاتي دربارة نفس صدق نمي
) و نفـس از  597، ص1350/ افالطـون،   (Plato (Timaeus), 1924, p.472كنـد   مـي 

هـا شـباهت دارد (افالطـون،    نظر وي در ثبات و عدمِ تغير و مجردبودن و... به ايـده 
  ).212، ص»ب«، 1387
داند، لكن اين به طور كلي نفس را غيرمخلوق مي فايدروس در رسالة افالطون .3

ها را سازگار نيست. وي در آن رساله، نفوس انسان تيمائوس ات رسالةمطلب با عبار
واسطة خدا و مخلوقِ بي **داند؛ به وجهي كه جزو خرد نفس را جاودان مخلوق مي

داند. الزم است ذكر شود كه هرچند دليـل  و جزو فاني نفس را مخلوق با واسطه مي

                                                      
شخصي چندان كارآمد نيست؛ زيـرا تمـام ايـن     اين قول براي اثبات فناناپذيري«نيز  كاپلستوناز نظر  *

دهد كه نفس فردي ممكن است صدوري از نفس عالَم باشد كه هنگام مرگ تن بـه   استدالل نشان مي
 ).293، ص1، ج1362(كاپلستون، » گرددآن بازمي

 تفصيل در قسمت اجزاي نفس و جاودانگي آنها خواهد آمد. تبيين اين مطلب به **



 

 

91  

ظر
د ن

نق
يازل ية

 ت
 ابد

و
ي

 ت
هود

ش ش
و نق

س 
نف

 ...  

كننـده نيسـت، لكـن حتـي بـا       براي جاودانگي نفس، قانع فايدروسمذكور در رسالة 
تــوان اســتنتاج كــرد؛ زيــرا  بــودن آن را نمــي فــرض جــاودانگيِ نفــس نيــز مخلــوق

با وجـود اينكـه بـه     افالطونكه  چنان بودن منافاتي با ازليت و ابديت ندارد؛ آن مخلوق
)، وجود آنها را معلول اصـل خيـر   1868ص ،1336ها قائل است (افالطون،  قدم ايده

  .(Plato (Republic), 1924, p.210)گيرد در نظر مي

  نقش شهود بر ابديت و ازليت نفس
اش منفك نيست، وي در تمثيل خـط،  شناسي از معرفت افالطوناز آنجاكه وجودشناسي 

گيـرد و بـر اسـاس ميـزان     مراتب هستي را در تنـاظر بـا مراتـب شـناخت در نظـر مـي      
اي خـاص از مراتـب شـناخت    بودن وجود معلوم، علم متعلق به آن نيز به مرتبه حقيقت

هـا  ايـده  افالطونشناختي  بندي هستييابد؛ به اين صورت كه چون در نظام اختصاص مي
-اند، متعلق علم حقيقي كه باالترين مرتبة شـناخت اسـت، قـرار مـي     هاي حقيقيوجود

هـا   اي كـه از ايـده  هايند و صرفاً به ميزان بهره اي از ايدهو محسوسات تنها سايه *گيرند
رو شناخت متعلق به آنها تصـور و عقيـده اسـت     برند، از حقيقت برخوردارند؛ از اينيم

). در نظر 389ـ388، ص1374گردد (افالطون، ترين مراتب شناخت واقع ميكه در پايين
محسوسي براي  ها علمي است كه به ياري ديالكتيك و بدون هيچ واسطةاو علم به ايده

ها كه علم حقيقـي اسـت،   وجه به تمثيل غار، علم به ايدهگردد و با تفيلسوف محقق مي
امري شهودي و نه استداللي اسـت و فـرد زنـداني حكـايتگر نفـسِ گرفتـار در جهـان        

رسـد كـه حقـايق عـالم     اي مـي محسوسات است كه با تعالي روحي سرانجام به مرتبـه 
خيـر  اصـل   ،). در ايـن تمثيـل، شـهود   400ــ 398كند (همان، صمعقوالت را شهود مي

در  افالطـون شناسـي فلسـفة   آخرين و واالترين مرتبة شناخت فيلسوف و غايت معرفت
هـا  كه در تمثيل خورشيد نيز اصل خير هم علت وجود ايده نظر گرفته شده است؛ چنان

و  (Plato (Republic), 1924, p.210)ها معرفي گرديـده اسـت   و هم علت علم به ايده
  يابد.ها براي نفس تحقق مييدهاين ايده است كه شهود ا در پرتو

                                                      
باً براي بيداركردن اين توجه، يعني بازجستن ذات چيزها در ايدة آنها و بازيـافتن  غال افالطونكوشش  *

 ).311، ص1381ايدة آنها در انسان است (هومن، 
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دهد و رسيدن به مقام را به هم پيوند مي *شهود و عشق مهمانيدر رسالة  افالطون
اسـت، تنهـا از طريـق     جمهوريشده در  شهود زيبايي مطلق كه همان اصل خيرِ مطرح

؛ (Plato (Symposium), 1924, p.581) **پذير اسـت  عشق حقيقي به اين ايده امكان
كنـد كـه بـه ادراك حقـايق     نيز فيلسوف را عاشقي معرفـي مـي   جمهوره در ك همچنان

د كنتصريح مي فايدون)؛ اما در 320، ص1374(افالطون،  ***ورزد ها) عشق مي (ايده
گـردد (افالطـون،    كه شهود حقايق به نحو تام در زمان زندگي جسـماني محقـق نمـي   

  ).193، ص»ب«، 1387
 ةرسد همـ ابديت و ازليت نفس بيان شد، به نظر مي ةنقد ادل دربارةبا توجه به آنچه 

ست تا به اثبات تحقق شهود پـيش از تولـد و پـس از مـرگ     ااين ادله در واقع تأكيدي 
اگـر  «كنـد كـه    بحث را با طرح ايـن ادعـا آغـاز مـي     فايدون در رسالة افالطونبپردازند. 

حقيقت اشيا را تنها به چشم بخواهيم حقيقتاً به چيزي علم يابيم، بايد تن را رها كنيم و 
 Plato)» شـويم جان بنگريم و در آن هنگام، يعني پس از مرگ از حكمت برخوردار مي

(Phaedo), 1924, p.205)      زيرا او همراهي تن را با نفـس، مـانع تحقـق شـهود كامـل ،
 ****»كنندة نفس و مانع از دريافت حقيقت است تن عامل مشوش«داند و به بيان او  مي

(Plato (Phaedo), 1924, p.205)رو طرح اين مدعا مشـروط بـه ابـديت نفـس      ؛ از اين
كنـد و از آنجاكـه   ادلة ابديت و ازليت نفس را مطرح مـي  افالطوناست و به اين منظور 

                                                      
دربارة اروس (عشق) و به طور كلي سخناني كـه در الهـام    افالطونبا توجه به بحث  اميل بريهاز نظر  *

طريقـي   افالطـون رو فلسفه در نظر  گردد؛ از اينروشن مي افالطونالهي گفته است، مبناي ذوقي علم 
 ).159، ص1352كه جنبة عقلي محض داشته باشد، نيست (بريه، 

با هـم درآميختـه و از دو نظـر بـه منزلـة       افالطون خير و زيبايي در فلسفة« آندره كرسونبه تفسير  **
تـرين  اين وسيله به عـالي  كند و ما بهاند: نخست از جهت عشقي كه به ما الهام مي مشعلي براي نفس

اسـت كـه    افالطـون يابيم و ديگر به اين دليل كه فقط به دليل فكـر درخشـان    درجات دانش ارتقا مي
 ).28، ص1328(كرسون، » توانيم سازمان جهاني را كه او درك كرده است، بفهميم مي
اي يعنـي نظريـه  اروس و اين سخن كه فيلسوف واقعاً عاشق حكمت است،  نظرية« گاترياز نظر  ***

تر متوجـه شـود،   سازد كه ممكن است به سوي متعلقات باالتر يا پايينكه عنصر اشتياقي را مطرح مي
 ).223، ص1377(گاتري، » دهدبعد اخالقي روح را با جنبة شناختي آن پيوند مي

تـن،   خاصيت«گردد. از نظر وي ميان ادراك جسماني و ادراك روحاني تفاوت قائل مي افالطون ****
ادراك چيزها توسط حواس است و هرگاه نفس، تن را به كار برد تا امور را توسط حواس دريابد، به 

 ).211، ص1387(افالطون، » گرددحواس متوجه امور متغير گشته و گمراه و سرگردان مي واسطة
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بنابراين بـراي اتقـان بنيـان شـهود      ،اي داردجايگاه ويژه افالطـون اساساً شهود در فلسفة 
بخشيدن اساس شـهود پـس از    نيازمند اثبات ازليت نفس و براي استحكام ،پيش از تولد

  مرگ براي فيلسوف نياز به اثبات ابديت نفس است.
، 1387نيز با طرح جاودانگي و ازليت نفـس (افالطـون،    فايدروس در رسالة افالطون

كوشد شهود نفس را پيش از هبوط در قالب جسم به صورت  ) مي102-100، ص»الف«
  و علت هبوط نفس را كه عدم شهود كامل است، توجيه كند. *گونهاي و تمثيلهاسطور

  مراتب شهود در مراحل تطور و تكامل نفس
ها در زمان حيات جسماني فيلسوف، شهودي تام و كامـل نيسـت و   شهود و ادراك ايده

را يـادآوري   افالطونتر است؛ زيرا  متفاوت با شهود پيش از هبوط در جسم و از آن نازل
ــده« ــديمي  زايي ــا دانــش ق ــد مــي» شــدن دانــش جديــد و جــايگزيني آن ب  Plato)دان

(Symposium), 1924, p.578)      اين مطلب افزون بـر حكايـت از اينكـه علـم، منـتج و .
باشد.  همانيِ شهود قبل از تولد و بعد از آن مي حاصل از يادآوري است، دال بر عدم اين

هايند، لكـن شـهود در هنگـام    ان و در واقع ايدهدو شهود يكس با وجود اينكه متعلق هر
، شهودي غيرتـام اسـت؛ بـه    حيات جسماني به علت مانعيت جسم برخالف شهود اوليه

بهاسـت،  تصاوير هر ايدة متعالي كه نزد نفس گـران «كند كه  اذعان مي افالطونطوري كه 
شـود  ديده ميتار  جهان از روشني خالي است و مثل اين است كه از پشت شيشة در اين

توانند از تماشاي اين تصاوير به حقايق پي ببرنـد و حتـي ايـن امـر بـه       و عدة كمي مي
). ايــن عبــارت نشــانة 106، ص»الــف«، 1387(افالطــون، » گــردد زحمــت محقــق مــي

هاست؛ بنابراين اگر فيلسـوف در زمـان   بودن جسم و دنياي مادي براي شهود ايده حايل
ها گرديد، شهود او تام و كامـل نيسـت؛ حـال آنكـه     دهحيات جسماني قادر به شهود اي

شـهودي تـام بـود.     ،ها در زمان قبل از فرودآمدن در جهان محسوسـات شهود او از ايده
  دارد: در توصيف شهود در زمان پيش از تولد اذعان مي افالطون

                                                      
شناسـي و   انسان تنها به مفهوم درجة اهميت اسطورة افالطوني دربارة نفس و روح نه« ژان برنبه بيان  *

گـردد، بلكـه اهميـت آن از نظـر شـناخت      شريعت و علم غايات و آخرت و علم اخالق منظـور مـي  
 ).117، ص1363(برن، » گرددشود، مشخص مي معرفت كه به نوعي متافيزيك و علم الهي منتهي مي
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گناهي ما بود، در مالزمت خدايان به اسرار ملكوتي و روحاني، آن زمان كه دوران بي
هايي كه با زندگي زمينـي آميختـه اسـت، مبـرا بـوديم و      راه يافتيم، در حالي كه از بدي

كـرديم و هنـوز در زنـدان و    مناظر شريف و تغييرناپذير را در پاكي و صفا مشاهده مـي 
  .(Plato (Phaedrus), 1924, p.457)گور جسم گرفتار نبوديم 

از مرگ و صرفاً براي فيلسـوف   تحقق شهود كامل و تام، تنها پس افالطون در فلسفة
تنها براي كسـاني   *رسيدن به مقام فرشتگان و خداوندان«باشد؛ زيرا از نظر او محقق مي

پذير است؛ زيرا نفوس آنها كامالً پـاك  اند، امكانكه همة عمر خود را به فلسفه گذرانده
الطـون،  (اف» انـد گشـته  **و مجرد از تن شده است و به عبارت ديگر فيلسوف حقيقـي 

در حد توان «). از نظر وي نفس فيلسوف در زمان حيات جسماني 215، ص»ب«، 2387
ها را ادراك تواند ايدهمي (Plat (Phaedo), 1924, p.222)» اي كه اختيار داردو به اندازه

كند؛ بنابراين ادراك او در زمان حيات به علت حلول نفس در جسـم، محـدود و مقيـد    
هـا را  رو ايـده  اي به تن ندارد و از ايـن  از حيات، هيچ وابستگي باشد، لكن نفس پسمي

داللـت  » نگريستن با چشم جان«تواند رؤيت كند و تعبير بدون هيچ حايل و حجابي مي
-از عدم اتحاد نفس با ايده ،ها از طريق نفس دارد و اين عبارتايده بر ادراك و مشاهدة

رگ، شهودي تام و كامـل اسـت و بيـانگر    كند. از آنجاكه شهود پس از م ها حكايت مي
به سرايي «بر اين باور است كه چنين نفسي  افالطونباشد، مقام واالي نفس فيلسوف مي

رود؛ يعني به سراي ديگر و نزد خـدايي  پاك و ممتاز و نامحسوس، همچون خود او، مي
... كه پر از رحمت و حكمت است... چنين نفسي كه در وقت انتقال پاك و مجرد اسـت 

رود كه همچون خود او ملكوتي و باقي و حكيم است و در نزد او به سوي وجودي مي
) و به همين جهت اسـت كـه   214ـ213، ص»ب«، 1387(افالطون، » رسدبه سعادت مي

)؛ چراكه 194كند (همان، ص ، فيلسوف را عاشق مرگ معرفي ميسقراطاز زبان  افالطون
                                                      

در خلقـت   هـايي را ، خـدايان نقـش واسـطه   تيمائوساز جمله رسـالة   افالطونهاي  با توجه به رساله *
 ).1852، ص1366واسطة خداي واحدند (افالطون، محسوسات دارند و خود نيز مخلوقات بي

كننـد و پيـرو هـوا و    هاي جسماني سر پيچيده و از شهوات خودداري مـي فيلسوفان حقيقي از ميل« **
ر بنـد  ترسـند و د  باشند و از فقر و خواري دنيـوي نمـي  هوس نيستند و پايبند مال و جاه و مقام نمي

، 1387(افالطون، » گزينندترقي نفس خود هستند و در بند آداب و عادات نيستند و راه نادانان را نمي
 ).216، ص»ب«
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ع رسيدن به حقيقت و سعادت و قرب به خدا، ترين مانبا مرگ، نفس فيلسوف از بزرگ
يابد كه همان جسم است. اين عبارت، بيانگر موقعيت ارزشي نفوس فالسـفة  رهايي مي

 افالطـون حقيقي و قرب آنها به باالترين وجود، يعني وجود خداست؛ بنابراين در فلسفة 
ـ          ر سعادت حقيقي، رسيدن بـه تقـرب هرچـه بيشـتر بـه خـدا و از سـوي خـدا و در اث

ز لحـاظ  در اين گفتار وجود نفس را مشـابه وجـود خـدا ا    افالطونباشد. زيستن مي پاك
اما اين مطلـب بـه معنـاي مشـابهت      ؛بودنِ آن دانسته است»ملكوتي و جاودان و حكيم«

كامل و يكساني نيست، بلكه از آنجاكه وي بالفاصله پس از اين گفتار، اعطاي سـعادت  
شـدت وجـود خـدا و     ةدهنـد ت، بنابراين اين امر نشانانسان را از سوي خدا دانسته اس

وجـود حكمـت و جـاودانگي و     ،ضعف وجود نفس در ايـن صـفات و در عـين حـال    
  .ستاين صفات در خدا ةتر از مرتبنازل ةبودن نفس با مرتب ملكوتي

نكتة قابل توجه، عدم يكساني شهود پس از مرگ با شهود پـيش از تولـد اسـت؛    
اند، اما از آنجاكه نفوس فالسـفه پـيش    ود، بدون حجاب و تامدو شه زيرا هرچند هر

انـد،   يابنـد، نرسـيده   از هبوط در جسم به آن درجه از ارتقا كه پس از مرگ دست مي
گردنـد   ها) مياي از حقايق (ايدهپيش از تولد در عالم علوي تنها قادر به شهود جلوه

كه  مرگ برخوردار است؛ چنان تري نسبت به شهود پس از و شهود آنها از رتبة پايين
  تصريح دارد: افالطونخود 

بيننـد   اي مياي از حقيقت جلوهافتند. لحظه روند و پايين ميگروهي از نفوس باال مي
ايشـان سـركش اسـت و رام     شوند؛ زيرا اسب ارابةاي ديگر دچار حرمان ميو لحظه

تي به زمين افتد، در كند كه وقنيست... براي چنين نفوسي، قانون سرنوشت حكم مي
، »الـف «، 1387/ افالطون، (Plato (Phaedrus), 1924, p.454)تن انسان جاي گيرد 

  ).104ـ103ص
اي بنابراين شهود نفس فيلسوف پيش از هبوط در قالب تن به صورت رؤيت جلـوه 

حقـايق را   اي از مشـاهدة ها، نه به صورت طوالني و كامل بوده است و تنها بهرهاز ايده
بتواند حقايق «ده است؛ به طوري كه حتي شرط فرود در جسم نيز اين است كه نفس بر

بـودن   . سركش(Plato (Phaedrus), 1924, p.455)» و امور كلي را به صورت ايده ببيند
باشـد   بودن مقام نفس مي گردد، كنايه از پاييناسب غيررهوار كه موجب سقوط نفس مي
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وجودي كاملي نداشـته اسـت، شـهودي كامـل از     و نفس فيلسوف از آن حيث كه رتبة 
ها نيز برايش محقق نگشته است. بنابراين هرچند مـانعي جسـماني از قبيـل وجـود     ايده

جسم، گناه و... كه مربوط به عالم محسوسات اسـت، در عـالم علـوي بـراي او وجـود      
 نداشته است، لكن خود مرتبة پايين نفس به عنوان مانعي وجودي موجـب شـهود تنهـا   

گـردد. در تبيـين بيشـتر ايـن مطلـب بايـد       ها و عدم شهود كامل آنها مياي از ايدهجلوه
نهد كه به عالم  مقام تمايز مي ميان نفوس فالسفه با نفوسي عالي افالطون يادآوري كرد كه

نفسي كه در مالزمـت يكـي از خـدايان جمـال     «كنند. به زعم او  محسوسات هبوط نمي
ان سير ديگر از آسيب ايمن خواهد مانـد و اگـر بـاز همـان     حقيقت را ديده است تا زم

، »الـف «، 1387(افالطـون،  » توفيق نصـيبش گـردد، هميشـه در ايمنـي خواهـد زيسـت      
نكردن به عالم جسماني اسـت؛ زيـرا در    ، هبوط»ماندن از آسيب ايمن«). مراد از 103ص

دانـد؛  س مـي سرنوشت نفوسي جز اينان را فرودآمـدن در جهـان محسـو    افالطونادامه، 
گردنـد و اگـر   ها قرين تن نمـي بنابراين اين دسته از نفوس در اثر شهود تام و كامل ايده

رسـند؛ از  ديگربار قادر به شهود كامل گردند، به سعادت دائمي و ايمنـي هميشـگي مـي   
رو شهود فيلسوف بعد از مرگ كه به صورت تـام و كامـل اسـت، همچـون شـهود       اين

در  افالطـون اند و برترين سعادتي كه  ت كه در قالب تن در نيامدهاي اسمرتبه نفوس عالي
دانـد كـه همـان مجـاورت بـا      براي عاشق حقيقي (فيلسوف)، محقق مي *مهمانيرسالة 

)، تنهـا پـس از مـرگ    251، ص1386زيبايي مطلق و جاودان و خدايي است (افالطون، 
ايـن امـر تصـريح كـرده      بر فايدونكه وي در رسالة  شود؛ چنانبراي فيلسوف محقق مي

  ).214، ص»ب«، 1387است (افالطون، 
در نظـر گرفتـه شـده     افالطونها كه بر اساس مستندات اين استدالل با توجه به همة

بر اساس شـدت تمـام و    افالطون است، شهود فيلسوف كه عالم حقيقي است در فلسفة
شود كه ت دنيوي آغاز ميبودنِ آن، سه نوع است و به ترتيب از شهود در زمان حيا كامل
تر از تر و كاملباالتر شهود پيش از تولد است كه تمام ةو در مرحل ترين مرتبه استنازل

شهودي، همان شهود پس از مـرگ   ترين معرفتآن است و سرانجام شديدترين و كامل
                                                      

از  فايـدون پردازنـد؛ لكـن   دو به ارتباط انسان بـا مبـادي عـالي مـي     هر فايدونو  مهمانيهاي رساله *
  (Johansen, 1998, p.189).ط توجه دارد انداز زندگي به اين ارتبااز چشم مهمانيانداز مرگ و  چشم
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  بر مبناي درجه و ميزان كمالِ شهود است و نه ترتيبي زماني. چه اين ترتيباست، گر
بنـابراين بايـد    ها علم يافته اسـت؛ ها را ديده و به آنفس پيش از تولد جسماني ايدهن

به آنها را تبيين كـرد.   ها و اساساً ماهيت علمرا از رابطة نفس با اين ايده افالطونمقصود 
هـا يـك   كند؛ حال آنكه چنـين ادراكـي از ايـده    روح در عالم معقوالت آنها را شهود مي

است؛ زيرا ما سه نوع  افالطونو اين يك مشكل اساسي در فلسفة  ادراك متعارف نيست
ها يقيناً يك ادراك حسـي  ادراك و شناساييِ حسي و عقلي و وجودي داريم. ادراك ايده

اند. اين ادراك،  هايند كه اموري معقول و غيرمحسوسنيست؛ زيرا متعلق اين ادراك ايده
مقـام ادراك   افالطـون عقلـي در فلسـفة   استدالل عقلي نيز نيسـت؛ زيـرا مقـام اسـتدالل     

هاسـت و مقـام ادراك   موجودات رياضي اسـت و ادراك عقـل از طريـق ايـن اسـتدالل     
هاست. بنابراين اگر تر از مقام ايدهها و پايينموجودات رياضي، مقامي غير از ادراك ايده

راك اين ادراك، غير از ادراك حسي و اسـتدالل عقلـي باشـد، نـاگزير بايـد شـهود و اد      
وجودي باشد، لكن ادراك وجودي در واقع اتحادي است كه حقيقتي بـا وجـود كسـي    

گـردد. بنـابراين شـهود و ادراك     (نفس سالك) متحد شده، بـر وجـودش منكشـف مـي    
هـا مسـتلزم اتحـاد    وجودي، مستلزم نوعي اتحاد وجودي است، حال آنكه شـهود ايـده  

اني، بلكه با چشـم نفسـاني اسـت.    ها نه با چشم جسمايده نيست و در حقيقت مشاهدة
معنا كه خصوصياتي جسـماني   نفس را تبديل به جسم كرده است؛ به اين افالطـون گويي 

ها در مـوارد متعـدد، از جملـه در    كه براي شهود ايده براي نفس قائل گشته است؛ چنان
و  رو ادراك بـرد، از ايـن  تعبير مشاهده و نگريستن را به كار مي **فايدروسو  *فايدون

  باشد.ها به معناي ادراك وجودي نيز نميشهود ايده

  اجزاي نفس و جاودانگي آنها بر اساس شهود
از راه  فايـدروس كـه در رسـالة    چنـان  گيـرد؛ آن براي نفس سه جزء در نظر مـي  افالطون

 ـ  به مثابة خـرد  ـ  بانكند كه داراي سه بخش ارابهاي مانند ميتمثيل، نفس را به كالسكه
                                                      

 ).193، ص»ب«، 1387(افالطون، » توان نگريستحقيقت اشيا را تنها به چشم جان مي« *
، 1387(افالطـون،  » ديـديم آن زمان (پيش از تولد جسماني) جمال حقايق را در صفا و آرامش مي« **
 ).106، ص»الف«
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باشـد.  مي ـ  به مثابه شهوت ـ  و اسب سركش ـ  به مثابة اراده و خويشتنداري ـ اسب رام
كند كه اعمال انسـان  سه جزو نفس را به عنوان سه اصل معرفي مي جمهور او در رسالة

گـردد، نـه بـه تماميـت نفـس (افالطـون،       بنا بر نوعشان به اين سه اصلِ مختلف باز مي
ز اين سه جزء، سه جزو مادي نيست؛ زيـرا وي در  ا افالطون). يقيناً مراد 242، ص1374
)، 212، ص»ب«، 1387(افالطـون،   قائل به بساطت و تجـرد نفـس اسـت    فايدون رسالة

گردند و باشد كه منشأ اعمال مختلف انسان مي بلكه مراد او سه كاركرد مختلف نفس مي
 *ه اسـت منشأ اعمال متضـاد را بـه اصـل واحـدي مربـوط ندانسـت       جمهوررو در  از اين

  .)242، ص1374(افالطون، 
دانـد؛ بـدين   هاي مختلف بـدن مـي   گانة نفس را در مكانجايگاه اجزاي سه افالطون

صورت كه جايگاه عقل را در سر و اراده را در سينه و شهوت را در زير حاجب حاجز 
 ست؛يمندي به معناي واقعي ن مكان لكن مقصود او ،)1892، ص1336داند (افالطون، مي
تجـرد،   ةاز ديـدگاه او نفـس، مجـرد و بسـيط اسـت و الزمـ       ـ  ه بيان شـد ك چنان ـ  زيرا

بـه   ،گـردد مندبودن است و به سبب اينكه اعمال مختلفي كه از نفس ناشي مـي  غيرمكان
تنگاتنگ نفس و بدن و با توجه به نوع عمل توسط قسمتي خـاص از بـدن    ةجهت رابط
  شود.مي هاي خاص بدن اسناد داده ت، اصول و كاركردهاي نفس به قسمگردد اجرا مي

 Plato) دانـد نفـس را جـاودان مـي    **تنهـا جـزو خـرد    تيمائوس در رسالة افالطون

(Timaeus), 1924, p.491) از نفس، تفكر عقالنـي   وو با توجه به اينكه كاركرد اين جز
-)، چنين برداشـت مـي  242، ص1374(افالطون،  ***و ادراك و شهود معقوالت است

                                                      
اي نـدارد،  كنيم كه انسان جوهر يا صورت سـاده شف ميما ك افالطونبه راهنمايي « الويناز نظر  *

» بلكه از عناصر متعدد مطابق با اسـتعدادها و كاركردهـاي طبيعـي متنـوعي تشـكيل شـده اسـت       
 ).81، ص1387(الوين، 

تشخيص و گزينش اهـداف مناسـب را    ةخرد چيزي است كه به انسان اجاز« گاتليب آنتونياز نظر  **
تمامي، صرف رسيدن به آن اهداف كنـد. خردمنـدي    اش را بهاينكه زندگي ةطور اجازدهد و همينمي

كنـد كـه   اي مهـار مـي  اي است كه اميال را به گونـه به معناي فقدان يا سركوب اميال نيست، بلكه قوه
» روي بشـر قـرار دهنـد     پـيش  ةوجه همكاري كنند و خير را هدف و انگيـز  بتوانند با هم و به بهترين

 ).287ص ،1384(گاتليب، 
ها در جهان معقـوالت راه  تواند به سوي ايده ، تنها خرد كه راهبر نفس است، ميافالطونبه عقيدة  ***

 ).102، ص»الف«، 1387يابد و آنها را ادراك كند (افالطون، 
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بـه معنـاي ازليـت و ابـديتي كـه       تيمائوس ه مراد از جاودانگيِ مذكور در رسـالة گردد ك
 افالطـون  فايدوندر صدد اثبات آن بود، نيست؛ زيرا در رسـالة   فايدوندر رسالة  افالطون

كوشـيد و حتـي    با قبول چرخة تناسخ براي اثبات جاودانگي نفس با تمام اجـزايش مـي  
لكـن   ؛دانستها نيستند، نيز جاويد ميحقايق و ايدهنفوس بدكاران را كه قادر به شهود 

آينـد  از ديد او چنين نفوسي پس از مرگ در حيات دوباره به قالب تن حيـواني در مـي  
كـه   كنـد  مياذعان  فايدروسحال آنكه وي در رسالة  )؛215، ص»ب«، 1387(افالطون، 

هـا نيسـتند (افالطـون،    رو قادر به درك صور كليه و ايده حيوانات، فاقد خردند و از اين
گمـان شـود، ناچـار     عقيده و هـم با تن هم«). از نظر او نفسي كه 105، ص»الف«، 1387

پذيرد و با اين كيفيت، نفس، پاكي و تجرد خـود را از دسـت   عادات و اخالق تن را مي
هاي تني كه از آن جدا شده است، دهد و چون هنگام جدايي از تن، هنوز به آلودگيمي

بنـدد و بـه ايـن سـبب،     رود و در آن ريشـه مـي  زودي به تن ديگر مـي  ست، بهگرفتار ا
، 1387(افالطـون،  » شـود  پيوندش با حقيقت مجرد بسيط ملكوتي و خـدايي بريـده مـي   

  ).217، ص»ب«
بنابراين چنين نفسي در قالب رهاكردن و پيوستن به ابدان مختلف حيوانات، جاودان 

گردد و قـادر  ؛ لكن از تجرد محض نيز برخوردار نميرودگاه از ميان نمي ماند و هيچمي
ها و شهود حقايق نخواهد بود. بنـابراين چنـين نفسـي بـه سـبب       به رسيدن به عالم ايده

قرارگرفتن در قالب حيوان تنها برخوردار از دو كاركرد خشم و شهوت خواهـد بـود و   
ـ   افالطـون ه عقيـدة  اصل ديگر نفس را كه خرد است، دارا نيست؛ اما نفوس فالسفه كه ب

-گاه از آن رويگـردان نمـي  سازند و هيچهمواره جزو خرد نفس را راهنماي خويش مي

)، پس از مرگ به 218ـ215شوند و نفوس آنان كامالً مجرد از تن شده است (همان، ص
رسد كه به سبب تجرد كامل، تنها جـزو  گردند و چنين به نظر ميقالب هيچ تني باز نمي

ه كاركرد علم و شهود حقايق را دارد و از اين جهت است كه شهود آنها خرد را دارند ك
از حقايق حتي نسبت به شهود آغازينِ پـيش از هبـوط در جسـم، نيـز شـديدتر اسـت؛       
چراكه در شهود اوليه برخالف شهود فيلسوف پس از مرگ، دو كاركرد ديگرِ نفس نيـز  

در  افالطـون كـه   نـد؛ چنـان  رادق حقـ تاند، براي نفس  كه در واقع دو جزو اراده و شهوت
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نفس را علت عـدم شـهود كامـلِ نفـس و هبـوط آن در       *جزو شهوت فايدروسرسالة 
هـايي از  ابتدايي نفوس كه بـه چـه دسـته    گانة هبنديِ نُداند و حتي در تقسيمقالب تن مي

آمدنِ جزو خرد بر  )، ميزان غالب104، ص»الف«، 1387ها تعلق بگيرند (افالطون، انسان
گردد كه مراد از جـاودانگي  جزو شهوت، نقش بسزايي دارد. بنابراين چنين برداشت مي

جـاودانگي نفـس فيلسـوف حقيقـي اسـت و ايـن        تيمـائوس جزو خرد نفس در رسالة 
جاودانگي به معناي تجرد كامل نفس و رسيدن به مقام فرشتگان و نيل به سعادت ابدي 

باالترين مرتبه، شهود اصل خير است كه  باشد و دراست كه شهود اشد حقايق مطلق مي
  **باشد.مي افالطون ةهمان خداي فلسف

  گيري نتيجه
كوشد نظرية ابديت و ازليـت نفـس را بـا     مي فايدروسو  فايدون هايدر رساله افالطـون 

هـاي   هـا فرضـيه  يك از اين استدالل مباني استداللي اثبات كند، لكن از نظر نگارنده هيچ
گـردد كـه بـر بنيـان قيـاس      و غالباً با واكاوي بيشتر مشـخص مـي   ندردانمتقن و يقيني 

هـا و سـاير    الفارق و مصادره بر مطلوب و دور استوارند و حتي ميـان ايـن اسـتدالل    مع
  تناقضاتي نيز مشهود است. افالطونمستندات 
كند و تنهـا جـزو خـرد را    نفس را به سه جزو تقسيم مي تيمائوس در رسالة افالطون

لكن از نظـر نگارنـده مـراد از جـاودانگي در اينجـا بـه معنـاي مطلـقِ          داند؛ ميجاودان 
بلكـه مقصـود    ،به آن اشاره دارد، نيست فايدروسو  فايدونهاي  جاودانگي كه در رساله

شهود اصل  ةها و در باالترين مرتبرسيدن به تجرد كامل و شهود كامل و تام ايده ،از آن
  خير (خدا) است.

قـرين همديگرنـد و او در نظـام     افالطـون شناسـي   معرفتشناسي و از آنجاكه وجود
                                                      

هـا كـه   غلبة جزو شهوت بر جزو خرد در زمان حيات جسماني مانع از يـادآوري شـهود اوليـه ايـده     *
 ).106، ص»الف«، 1387گردد (افالطون،  مي اند، حقايق مطلق

گرديـده اسـت (افالطـون،     اشـاره  تيمـائوس ها از جملـه  يكسانيِ اصل خير و خدا در برخي رساله **
ها و حقيقت اشيا و در عبـارتي  نيز در عبارتي اصل خير را موجد ايده جمهور)، در 1839، ص1336

دهنـدة   و اين، نشان (Plato (Republic), 1924, pp.210 & 310)داند ديگر اصل خير را موجد آنها مي
 يكساني اصل خير و خداست.
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داند و آنهـا را متعلقـات شـهود (علـم     ها را حقايق وجودي ميختي خود، ايدهشنا هستي
رو شـهود   داند، از اينگيرد و ادراك آنها را هدف اصلي فيلسوف ميحقيقي) در نظر مي

وردار اسـت و بـر اسـاس مقـدمات     از جايگاهي مهم و بنيـادين برخـ   افالطون در فلسفة
از اثبات ايـن نظريـه، اثبـات شـهود      افالطونمذكور، براي اثبات جاودانگي نفس، هدف 

مباني عقلي، در زمان حيات جسـماني،   ة؛ زيرا بر پاياستپيش از حيات و پس از مرگ 
  گردد. مانع از شهود كامل مي ،جسم

ت كرد كه شهود فيلسوف كه در توان چنين برداشمي افالطونبا توجه به نوشتارهاي 
بنـدي و ترتيـب بـر    باشد و اين دسـته حقيقت، علم حقيقي انساني است، بر سه نوع مي

اساس ميزان شدت و كمال شهود اسـت. شـهود در زمـان حيـات جسـماني، بـه علـت        
ترين مرتبة شهود است. شهود براي فيلسوف در زمان پيش از حيات مانعيت جسم، نازل

تـرين نـوع   از آن و سرانجام شهود پس از مـرگ، شـديدترين و كامـل   تر  جسماني كامل
باشد كه حتي برخالف شهود نفس، پيش از هبـوط در عـالم جسـماني، مـانع     شهود مي

  ترين و اتم انواع شهود است.نفساني نيز ندارد و كامل
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