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مقدمه

ین،پرداخنتبهمسئلۀوضعیتوجودانسانپسازرخداد ینمسائلموردتوجهفالسفهومتفکر یکیازمهمتر

مادیمیدانند،قائلبهپایانزندگی
ً
یتوجودیانسانرا،حقیقیتصرفا کههو مرگاست.برخیازفالسفه

یۀروحوبدنبرایانسان،بهبقای یتدوسو یدادمرگهستند.امابرخیدیگربراساسباوربههو انسانبارو

وجودانسانپسازمرگمعتقدهستند.امادراینمیانبقایروح،خودبهدوصورتمتصورمیگردد.برخیبه

تناسخ،یعینبازگشتروحبهبدنعنصرِیمتمایزبابدناولیهوتولددوبارهدرجهانطبیعتبرایروحانساین

اعتقاددارندوبرخیدیگرازفالسفهقائلبهانتقالروحبهعاملیمتفاوتباعاملطبیعتهستندودراینراستابه

نقدادلۀقائلنیبهتناسخمیپردازند.

کهبراساسباوربهجتردنفسوحنوۀارتباطنفسوبدن،قائل افالطون،یکیازفالسفۀیونانباستاناست

کثرنفوسانساینقائلبه بهبقاینفسانسانپسازمرگمیباشد.اماویبراساسآثارومستنداتش،برایا

کثرفالسفۀاسالمیدالییلفراوانبرابطالتناسخبیانکردهانداما یژها یادوبهو تناسخمیگردد.1هرچندمتفکراینز

مالصدراضمناینکهتناسخموردنظرافالطونراتناسخملکویتوغیرباطلمیداند،براساسحرکتجوهریو

احتادنفسوبدن،دلییلمتقنرابرابطالتناسخبیانمیکندکهعالوهبرآنکهمهۀاحناءتناسخملکی)انتقالنفس

بهبدنعنصری(،راابطالمیکند،مبنایاولیۀاستداللوبرهاینکردنمعادجسمایناست.

اینمقالهبرآناستتابهبرریسحتلییلوواکاویمباینوکیفیتتناسخدراندیشۀافالطونوبیاندیدگاهمالصدرا

دراینزمینهبپردازد.

1- دیدگاه افالطون در رابطه با چگونگی تعلق نفس به بدن 
ازعواملاثرگذاردرنگاهافالطونبهکیفیتطرحسرنوشتنفوسپسازمرگوبهطورخاصمسألۀتناسخ،نوع

تلیقویازنفسوحنوۀارتباطنفسوبدنوامهیتمسألۀیادآوریدرنظامفلسیفویمیباشد.افالطوننفس

رادارایبعدیجمردمیداندوبراینباوراستکهنفسدرآغازپیدایش،ابتدادرجهانایدههاوحقایقجمردبوده

است.ویچگونگیپیدایشانساندرجهانمادیرادرقالبمتثیلبیانکردهاست؛آنچنانکهنفسرابهارابهای

کهمتشکلازسهجزءارابهبان،یکاسبراهوارویکاسبمچوشاست.)افالطون،1387 کردهاست تشبیه

الف،110(اینتشبیهحاکیازسهجزءنفسیعینقوۀعاقلهوشهوتوغضبمیباشد)افالطون،254،1390(.به

یحویدرمیاناینسهجزء،»خرد،راهبرنفساست«)Plato ,1924, 1, 453(،بنابرایندرمیانقواینفس، تصر
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یاستوحکومتبرسایرقوارابرعهدهدارد)افالطون،1390،245(.نفسبهتبعیتازخدایاندریپ قوۀعاقلهر

مشاهدۀایدههاوحقایقجهانجمرداتمیباشدودراینمیان،نفویسکهاسبهایآنهامچوشهستند،موفق

بهمشاهدۀحقایقمنیگردندودرغوغاوهرجومرجنفویسکهمههقصدسبقتبریکدیگردرمشاهدۀحقایقرا

دارند،لگدمالمیشوندوگروهیدیگرنیزبهسببآشفتگیاسبها،برایحلظهایجلوهایازحقیقترامیبینند

)افالطون،1387الف،103(.

گرفنتدرقالبتنمیگردد، کاملحقایقموجبهبوطنفسدرجهانحمسوساتوقرار ازنظرویعدمشهود

گرهبرهایاز گرنفیساصاًلموفقبهشهودحقایقنشود،هرگزبهقالبتنانساینهبوطمنیکندوا کها بهحنوی

شهودحقایقیافت،درقالبتنانسایندرمیآید)مهان،104(وبرایناساسکهتاچهحدموفقبهشهودحقایق

گردیدهباشددربدنانساینخاصقرارمیگیرد.افالطوندراینجاتقسمیبندینهگانهایازانسانهاارائهداده

ینشهودازحقایق کردهاست.)مهان(دراینتقسمیبندینفیسکهباالتر ازیکدیگرمتمایز
ً
استوآنهارافطرتا

ینمرتبۀنفوسانساینیعیننفسفیلسوف کردهباشددرباالتر راداشتهوجلوهایبیشترازحقیقترامشاهده

ینهبرهازشهودراداشتهباشددرمرتبۀهنمیعیندرقالبحاکمستمگرجایمییابد. قرارمیگیردونفیسکهکمتر

)مهان(؛بنابراینازنظرویدرجهانایدههاوپیشازتولدجسماینتفاویتدرنوعیتمیاننفوسنیستواینمتایزبا

هبوطدرجهانحمسوساتوبراساسمیزانمشاهدهازحقایقحاصلمیآید.تاآنجاکهویقائلبهوجودنفویس

استکهحقایقرابهطورکاملشهودمیکنندودرقالبجسمهبوطمنیکنندواگربرایباردومایننفوسقادربه

مشاهدۀتامگردند،هیچگاهدرجهانحمسوساتهبوطمنیکنندودرامیینازهبوطبایقخواهندماند.)مهان،103(

یحبهقدمیبودننفسمیکند.)افالطون،1387ب،229(بهبیاناو:»نفس افالطوندرعبارایتدیگرنیزتصر

.)Plato, ,1924, 2: 495(»پیشازآنکهبهقالبتنبپیونددهمچونذواتحقییق،وجودیاصیلومستقلداشت

ویدرارتباطنفسوبدنقائلبهدوئیتآنهااستودرعبارایتبدنراهمچونزندانیاقبریبراینفسدرنظر

میگیردکهبرایادامۀحیاتوزندگیدرجهانحمسوساتتازمانمرگنیازمندآناست.)افالطون،1387الف،106(

یر گز ید:»نفوسانسانبهتنپیوستهوودرزندانتناستونا افالطوندرشرحدوگانگینفسوبدنمیگو

بایدوجودراازپشتمیلههایزندانتنبنگردوآنراآنگونهکههستمنیبیند.«)Plato, ,1924, 2: 484(.وی

درعباریتدیگراختالیفقابلتوجهمیاننفسوبدندرنظرمیگیردونفسرابهآنچهملکویت،بایق،معقول،

بسیط،احناللناپذیر،الیتغیرویکساناست،مانندمیکندوتنرانیزبهآنچهبشری،فاین،حمسوس،مرکب،قابل
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احناللودامئالتغییراستوهیچوقتبهیکحالبایقمنیماند،مانندمیکند.)افالطون،1387ب،213-212(.

ک افالطون در تمایز سرنوشت نفوس پس از مرگ  2- مال
یتانسانرادربدناودرنظرمنیگیرد،بلکهچنانچهاشارهشدازنظرویبدنانسانهمچونزنداین افالطونهو

کهانسانبرایادامۀحیاتدرجهانحمسوساتبهآننیازمنداستوازاینرونقیشابزاریدارد.وی است

یتاصیلانسانرامنحصردرنفسمیداند،کهبامرگونابودیبدننابودمنیگرددوضمناشارۀمصدایقو هو

ییدسقراطرامیآورموسقراطرامیبرموسقراطرابهخاک کیدمیکند»درتشییعجنازۀمننگو اززبانسقراطتأ

ییداینکه یاندارد.بایددلیرباشیدوبگو میسپارم...بدانکهاینگونهسخنگفنتخطااستوبراینفوسز

یرخاکمیکمنتنسقراطاستنهخوداو.«)افالطون،1387ب،254(. ز

افالطونازسوییقائلبهجاودانگینفساست)مهان،244(،وازسویدیگراستنادبهقدمنفسمیکندوبر

ایناساس،علمراتذکرمیداند.)مهان،229(.تذکربودنعلم،عنصریاسایسدرمعرفتشنایسافالطوناست

یراازنظروی یحکردهاست)مهان،201؛افالطون،365:1،1380(،ز چنانکهدرعبارایتخمتلفبراینمطلبتصر

گاهمیگرددبهسببیادآوریشهوداولیهمیباشدکهپیشازحدوثبدنودرجهانایدهها هرآنچهانسانبهآنآ

برایشحاصلگردیدهبود.)مهان،387؛افالطون،1387ب،201و229(.

یۀمعرفت،ادراکاتحیسوعلمبهمبصراتراعلمحقییقمنیداند،بلکهآنرادرحدگمانوعقیده ویدرنظر

درنظرمیگیرد)افالطون،389،1390؛مهو،1387ج،335؛مهو،1336الف،1441(ومعرفتراپنداریدرست

یفوتوضیحباشدنیزمنیداند.)افالطون،1336الف،1466(دراینراستادرمتثیلخط،مراحل کهمهراهباتعر

ینمرتبۀشناختراعلمحقییقومشاهدۀحقایقودررأسآن شناخترابهچهارمرتبهتقسمیمیکندوباالتر

مشاهدۀاصلخیردرنظرمیگیردکهدرحقیقتاینشهود،یادآوریشهوداولیهاستوباوجودزندگیدرجهان

جسماین،اینشهود،بهوجهکاملحمققخنواهدشد.

یااز یرعدالت،اعتدال،وهرایدۀمتعایلدیگردراینجهانباوضوحمتجیلمنیگردندوگو یحوی»تصو بهتصر

یربه یادمیتوانندازمتاشایاینتصاو پشتشیشهایتاردیدهمیشوندوتهناعدهایمعدودبامشقتوزمحتز

حقایقیپبرند«)Plato ,1924, 1: 456(.بنابراینرسیدنبهمقامعلمحقییقتهنابرایفیلسوفحکمیرخمیدهد

ینسطحازآنبهعاشقحقییقنیزتعبیرمیکند؛کیس کهافالطوندرباالتر )افالطون،1387الف،322-320(

یباییمطلقنایلمیگردد.)افالطون،1386ج،250-251(ازنظرویرسیدنبه کهبهمقامادراکاصلخیروز
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کهجمرد، گرنفسبهطورمستقلوبدونواسطۀتنبنگرد،بهاموری چننیمقامیحمکتاستوبهبیاناو»ا

گاهمیگرددوازآنجاکهخودنیزازمهانجنساستبهاندازۀتوانواختیار پاک،جاودانوفناناپذیرمیباشند،آ

یافته کهدر یشآنهارادرکمیکندودرآنهنگامسرگردایناشپایانمییابدوبهسببیگانگیبااموری خو

 .)Plato,1924, 2: 481(».است،خودنیزمهوارهبهیکحالبایقمیماند.اینحالتنفس،حمکتنامدارد

گرفته براساسنگاهمتعایلافالطونبهعلمحقییقوحمکت،ویدرعباراتخمتلیف،فضیلترابامعرفتبرابر

کیددارد:»فضیلتتهنابامقارنتدانش است)افالطون،1386ب،40؛افالطون،1386الف،186(؛چنانکهتأ

شبحیازفضیلتونوعیاسارت،خواهند
ً
گرفضایلمهراهباحمکتنباشند،صرفا وحمکت،راستنیاست...ا

بودکههیچگونهحقیقیتندارند.«)Plato, Phaedo, 466(؛ازاینروویسرنوشیتمطلوبرابرایفیلسوفحقییق

ینند کهازحمکتبرخورداراست،قائلمیگرددوازنگاهویکساینکهخردراهنمایشانباشدوحمکترابرگز

وفضیلتوپرهیزکاریراپرورشدهند،آنگاهکهزمانمرگشانفرارسدسبکباروسبکبالآمادۀپروازمیگردندواین

کهنهنظامتربیتبشریونهاهلامخداییفراترازاینموهبترابرایکیسفراهممنیآورد موهبتوبرکیتاست

)افالطون،1387الف،113(.بنابراینویبرمبنایامهیتشهودحقایقوعلمحقییقدرنظامفلسیفاش،میان

سرنوشتافراددرجهانپسازمرگتفاوتقائلمیگرددوسرنوشتنفوسافرادبرخوردارازحمکتراازنفوس

انسانهایدیگرمتمایزمیداند.

2-1: تجرد نفوس پس از مرگ
افالطونسرنوشتفیلسوفانراپسازمرگبهحنویخاصومتمایزازدیگرافرادمیداند.ویدرشرححالاین

کهچننینفویسدروقتمرگوانتقالازبدنپاکوجمرداستوازتنچیزیمهراه نفوسبراینعقیدهاست

خودمنیبرد،چننینفویسهنگامزندگیدنیاییخودازرویاختیارعالقهوپیوندیباتنخودوامورمادیندارند

ومهوارهسعیمیکنندتاازآنامورپرهیزکنندوبهخودفرومیروندوتفکرمیکنندوبهعبارتدیگردرعاملفلسفه

پاکوجمردازتنشدهاندوبهعبارتدیگرفیلسوف
ً
مشقمردنمیکنند،چننینفویسکامال

ً
بهسرمیبرندوواقعا

یشمنیشوند. وهوسخو پیروهوی و میکنند وخودداری پیچی میلهایجسماینسر از و حقییقهستند

گرنفسدراینحالانتقالیابد،بهسویوجودیمیرود یحوی»ا )افالطون،1387ب،213-215و216(بهتصر

کهمانندخوداوملکویتوبایقوحکمیاستودرنزداوبهسعادتمیرسد.«)افالطون،1387ب،214(ودر

ید:»نفسکهدیدینوحمسوسنیست،پسازرهاییازتنبهسراییمیرودکههمچونخود عباریتدیگرمیگو
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او،نادیدین،ملکویت،پاکوممتازاست؛یعیننزدخداوندیکهبزرگودانااست.«)Plato,1924, 2: 482(بنابراین

ایننفوسبهسبببرخورداریازعلمحقییقوحمکتپسازمرگبهجتردکاملمیرسندوواردجهانجمرداتو

ینسعادیتاستکهبراییکفردحمقق حقایقمیگردندوبهحنوامتقادربهشهودحقایقمیشوند،واینباالتر

کهمانند گذرانیدهاندازایناماکنخاکی کهعمرخودرابهپاکی یحدارد»کساین میگردد.درعباریتدیگرتصر

کهحمکتآنهارایکسره کساین کهمنزلدارند،پذیرفتهمیشوند. زنداناسترهاشدهودرآنسرزمنیپاکی

کهوصفآنممکننیست«)افالطون، ییفمیروند مهذبمنودهاستازبندتنرهاییمییابندوبهمساکنشر

1387ب،252و253(.بهنظرمیرسداینعبارتبیانگرایناستکهازنظرافالطونمعادبرایایننفوسدر

جهانحقایقالیتغیرملکویتوجمردتامحاصلمیآیدوبرخوردارازلذاتعقیلوجمردمیگردند.

3- تناسخ از منظر افالطون
کهنفسرا ازنظرافالطونوابستگیبهجهانمادیاتولذاتدنیویومشهتیاتنفساینآلودگیهاییهستند

گرفتارخودمیکنندومانعحصولحمکتبراینفسمیگردند،وگوییلذاتدنیویدارایمیخیهستندکهبه

یحاواینلذات»نفسراچنان واسطۀآننفسبهتنکوبیدهمیشود.)افالطون،1387ب،214و217(.بهتصر

مادیمیسازندکهمیپنداردچیزیدرعاملحقیقتنداردو...اینکیفیتمنیگذارددرحالتجتردبهسراییدیگر

گرفتاراست، کهازاوجداشدهاست، برود،بلکهچونهنگامبیرونرفنتازاینزندگیهنوزبهآلودگیهایتین

کاشتهشدهاستوبهاینواسطهپیونداوبا کهگوییدرآن یشهمیبندد بهزودیبهتندیگرمیرودوچنانر

یدهمیشود«)افالطون،1387ب،217(.ازاینروویباتوجهبهوجودتعلقات حقیقتجمردبسیطملکوتبر

مادیبرایبرخیافراد،براینباوراستکهچننینفویسمنیتوانندبهجتردکاملبرسندوبهسببعلقهایکهبا

لذاتمادیوجهانمادیاتیافتهاند،پسازمرگنیزواردبدیندیگرمیگردندوبهجهانجمرداتوبهسعادت

یحمیگرددوبهعبارت حقییقنایلمنیگردند.ویدراینعبارتبرقطعارتباطکاملچننینفویسبامرتبۀجتردتصر

دیگر،چننینفویسدیگرقادربهبازگشتبهمرتبۀشهودایدههاخنواهندگشت.

کهدرزمانزندگیدنیویقادربهشهودحقایق کساینمرقوممیداند درواقعافالطونچننیسرنوشیترابرای

کهحمسوساتاز نگشتهاند)افالطون،1387ب،196و245(وبایادآوریحمسوسات،متوجهحقاییقنشدهاند

آنهاهبره-مندهستند.)افالطون،1386ج،250-251(بنابراینلذاتمادیودنیویوامورشهواینبهخودی

خودمانعازجتردنفسپسازمرگوانتقالآنبهجهانجمرداتمنیگردندبلکهاینامورباعثمیشوندغبارفساد
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گردد)افالطون،1387الف،106(بهعقیدۀافالطونچننی بریادآورینفوسپردهکشدومانعازادراکحقایق

نفویسبهواسطۀدلبستگیبهلذاتدنیویمیپندارندچیزیدردنیاحقیقتندارد.)افالطون،1387ب،217(.

درحقیقتعواملمادیوشهواینمنجربهعدمدرکحقایق)افالطون،1387ب،193(وعدمدرکحقایق

باعثعدمانتقالنفسبهجهانجمرداتمیگردد.برایناساسافالطونسرنوشتنفوسپسازمرگرابانوع

شناختانسانمرتبطمیکندوگذرازمعرفتشنایسبهمعاددرتفکرفلسیفویجایگاهیخاصدارد.

افالطونسرنوشتنفویسکههبرهایازادراکحقایقنبردهاند،راتناسخمیداندوانتقالچننینفویسکهبهدرجۀ

یحمیکند.ویمعتقداستچننینفویس یژگیهاییتشر حمکتنرسیدند،رابهبدندیگرپسازمرگ،بابیانو

پسازمرگبهواسطۀپوشیشکهازآلودگیهادارندامکانانتقالبهسرایدیگررانداشتهوازاینروبرایمدیت

یشرامیبینندوسپسبهواسطۀدلبستگیبهامورجسماین سرگردانهستندودراینحالکیفراعمالدنیویخو

بهابداینمتناسببامتایالتشهواینومادیخودمنتقلمیگردند.)مهان،215-214(

افالطونمنونههاییازتناسخرابهحسباعمایلکهافراددرزندگیدنیاییمرتکبمیشوند،متذکرمیگردد،کهاین

ینند.ازنظرویسراجنامشکمپرستاینکهجزاستیفایشهوات افرادبدنهاییمتناسبباامیالدنیاییخودبرمیگز

کهمهوارهدریپسمتواجحافدرحق پایایننظیراالغمیباشد.نفویس هدیفدیگرندارند،انتقالبهبدنچهار

ینحالترادرمراحلتناسخبرای دیگرانبودهاند،درتندرندگاینهمچونگرگوبازوشاهنیمیروند.ویهبتر

افرادیمتصورمیسازدکهدرزندگیدنیاییبهدادگریوپرهیزکاریپرداختهاندلکنازفلسفهوتفکرهبرهنگرفتهاند.

اینگونهافراد،یابرحسبقاعدهدرتنموجوداتیبآزارمهچونمگسانگبنیومورچهداخلمیشوندویا

دوبارهصورتانسایناختیارمیمنایند،امارسیدنبهمقامفرشتگانوخداوندانمّیسرنیستمگربرایکساینکه

یرابهنظر مهۀعمرخودرابهفلسفهگذرانیدهاند.)مهان،215(.اینسخنافالطوندراینجامهراهبااهباماست،ز

میرسدویدراینعبارتوعبارتدیگریازرسالۀفایدونبراینفویسکهگرفتارتناسخمیگردند،بهانقطاعاز

جتردوعدمرسیدنبهسرایملکویتقایلاستواینامررابهسببعدمادراکآنهاازحقایق،درزندگیدنیوی

میداند)مهان،217(،ازسویدیگردراینعبارتدربارۀنفویسکهپاکزندگیمیکنندویلبهفلسفهوحمکت

وشهودحقایقمنیپردازند،معتقدبهانتقالآنهابهبدنانساینودرعنیحالملکویتنشدنآنهااست.)مهان،

215(چننینفویسبهسببعدمجترد،واردبدنانساینمیگردندوحالآنکهممکناستدرتولددوبارۀخودبه

فلسفهوحمکترویآورندکهدرآنصورتخواهندتوانستبهجهانجمرداتومراتبعایلوملکویتسیرکنند؛
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لکناینتعبیرباظاهرکالمافالطونکهانقطاعآنانازعاملجمرداتاست،سازگارمنیباشد.ازسوییدیگرازنظر

ینجلوهازحقایقرا ویتهنانفویسفیلسوفخواهندبودکهدرجهانایدههاوپیشازخلقتجسماینبیشتر

کردهباشند)افالطون،1387الف،104(درصوریتکهاینگونهنفوسازپاکان،پیشازتولدجسماین مشاهده

خوددروهلۀاول،ازحلاظشهودحقایقمهچوننفوسفالسفهنبودهاند.

3-1: بررسی کیفیت تناسخ افالطونی
هرچندظاهرعباراتافالطونبرانتقالنفوسانسانهایغیِرحکمیبهابداندنیویپسازمرگاشارهداردآنچنان

یحداردکهمرادافالطونازقولبهتناسخ، کیددارند2؛امامالصدراتصر کهاغلبشارحانفلسفۀوینیزبراینامرتأ

کهدرآثارشبازبانرمزوکنایهبیانکردهاست. تناسخباطلوملکینیستبلکهمرادویتناسخملکویتاست3

یح )مالصدرا،5:9،1430(الزمبهذکراست،هرچندافالطونبهوجودعاملمثلکهجهاینجمرداست،آشکاراتصر

دارد،امادرهیچیکازعباراتخودودربیانمراتبهسیتبهصورتآشکارومبنّیاشارهایبهعاملمثالدر

جهانهسیتنکردهاست.باوجوداینمیتوانازجمموعهعباراتافالطوندربارۀتناسخ،بهوجهیتناسخملکویت

رانیزبرداشتکرد،بهاینصورتکهمرادویازانتقالبهبدندیگر،انتقالبهبدنمادینبودهاست،بلکهچنان

کهخوداومتذکرمیگرددعالقۀبهمادیاتوعدمشهودحقایقجمردباعثمیگرددتانفسنتواندبهدرجۀجترد

یژگیهایمثایلباشد عقیلبرسد)افالطون،1387ب،217(؛ازاینروبدنموردنظرویممکناستبدینباو

کهآنها یراویاواًلحنوۀپیدایشحیواناترابرایناساسمیداند کهنفسپسازمرگبهآنواردمیگردد؛ز

نفویسهستندکهدرجهانایدههاوپیشازخلقتجسماینهیچهبرهایازشهودحقایقنداشتهاند)افالطون،

خودوی
ً
گردیدهاند)مهان،104(وثانیا 1387الف،104-105(وحالآنکهنفوسانساینتاحدیقادربهشهود

نیزجایگاههایافرادراازیکدیگرمتمایزمیکندوبراینفوس،مراتیبخاصدرنظرمیگیردکهنفوسپسازمرگ

بهآنجامیروند)افالطون،1387ب،252-253(.توضیحآنکهویمراتیبازجتردرابرایمهۀنفوسانساین

یحمیکند»پسچونمرگبهانسانمیرسدآنچه یرادرعباریتبهطورمطلقتصر پسازمرگقائلاست،ز

کموکاستبهجایدیگرمیرودوجایخود یداستبدون مردینوفناپذیراست،میمیردوآنچهبایقوجاو

یدباشدآننفساستونفوسدرسراییدیگرموجود گرچیزیدرجهانبایقوجاو رابهمرگمیدهد.پسا

کهنفوسبهسرایدیگر هستند.«)افالطون،1387ب،245(بنابرایناوبهصورتمطلقبراینعقیدهاست

وجهانغیرمادیمیرونداماسرایدیگر،خودمراتیبدارد.هرچندویدرعباریتمتذکرمیشودکهنفوسپاک
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کیدمیکند غیرحکمیپسازمرگواردبدنانساینمیشوند)افالطون،1387ب،215(،امادرعبارتدیگرتأ

»کساینکهعمرخودرابهپاکیگذرانیدهاندازاماکنخاکیکهمانندزنداناست،رهامیشوندودرسرزمنیپاکی

یدانازبندتنرهایی کهمنزلدارندپذیرفتهمیشوندوکساینکهحمکت،آنهارایکسرهمهذبمنودهاست،جاو

ییفمیروندکهوصفآنممکننیست«)افالطون،مهان،253(.اینعباراتبیانگراین مییابندوبهمساکنشر

استکهویمیاننفوسپاکانوفیلسوفانمتایزدرنظرمیگیرد،لکنهردوگروهراپسازمرگ،رهاازدنیایمادی

میداند؛اماپاکانبهسرزمنیپاکوفیلسوفانبهجایگاهیبرترازآنهانایلمیگردند.ضمناینکهاشارهمیکندکه

فیلسوفانواهلحمکتازبندتنرهاییمییابندکهاینعبارتبیانگرجتردعقیلآنهااست؛امابرایپاکانمتذکر

میشودکهازاماکنخاکیهمچونزندانرهامیشوندلکناشارهایبهرهاییآنهاازبندتنمنیکند،بنابراینبه

نظرمیرسداینقسمتبهضمیمۀسخندیگرویمبینبرانتقالآنهابهتنانسایناشارهبهبدنمثایلبرایآنها

یحکردهاست. دارد؛آنچنانکهمالصدرانیزبهفرضیۀملکویتبودنتناسخافالطوینتصر

کهنفوسناپاکانپسازمرگبه کوکوتسو... هرچندافالطونازاماکینزمیینهمچوناخیرون،تارتاروس،

آنجامیروند،ناممیبرد)افالطون،1387ب،252(امابهنظرمیرسدکهمرادویاززمنیاینزمنیمادیکهما

یحمیکند:»وصفآنآساناست درآنقراردارمی،نیستودرتوصیفآناماکِنخمصوصنفوسمردگانتصر

امااثباتحقیقتآندشواروازقوۀمنخارجاستوعمرمننیزوایفنیستکهبهاینکاربپردازم.«)افالطون،

1387ب،247(،بنابراینوصیفکهویازآناماکنارائهمیدهدمطابقباتصوراتخیایلانسانهاومتثیلگونه

است،ازاینروبهاثباتوبیانحقیقتجایگاهمردگانمنیپردازد.ویاشارهمیکندکهزمنیبسیاربزرگاستوما

درقسمیتازآنزندگیمیکنمی.اوبهصورتمتثییلزمنیرادارایگودالهاییمیداندودرشرحمقصودخودچننی

گرفتهامی،همچون کهباالیخاکقرار گودالهافرورفتهامیویلغافلهستمیومیپندارمی ید:»مادراین میگو

یاراآمسانبداند؛حالمانیزبهدرسیتمهان یاساکنباشدوچننیپنداردکهباالیآناستودر کیسکهدرتهدر

کهباالیآنسکیندارمیوهوارابهجای گرفتارهستمیومیپندارمی گودالهایزمنی است،چنانکهدریکیاز

آمسانمیگیرمی«)افالطون،1387ب،248(،بنابراینمقصودویاززمنیچیزیدیگراست،چنانکهخوداوبا

یحجایگاهفعیلماوتشبیهزمنیحقییقبه یاوبهکاربردناصطالحگودالبرایتشر تشبیهزمنیفعیلبهعمقدر

یا،تعایلمکانموردنظرخودرانسبتبهزمنیمادیکنوینتبینیمیکند.همچننیمکانمورد امریورایسطحدر

یقادراکحیسممکن یراویاثباتوجودودرکآنراازطر نظرویرامنیتوانبهطورمطلقمادیدرنظرگرفت،ز
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گرکیسقوۀسیروتفکرداشتهباشدآمسانوروشناییوزمنیحقییقرادرمییابد، منیداند،بلکهاشارهمیکندکه»ا

یرااینسنگوخاکیکهمابرآنقدممیگذارمیواماکینکهدرآنمسکندارمیمههفاسدودچارتباهیاست« ز

)مهان(بنابراینویبااشارهبهفسادناپذیریمکانموردنظرخودنسبتبهزمنیفعیلماونیزتواناییادراکآناز

ینمرتبۀعلموشهودحقایقدارد،)افالطون،389،1390(غیرمادیبودنآنرا یققوۀتفکرکهاشارهبهباالتر طر

متذکرمیگردد.ویدرتوصیفزمنیحقییق،معتقداستاموریکهدراینزمنیکنوینوجوددارد،درآنجاباکمال

بیشترحمققاستوباتشبیهلطافتبیشترهوانسبتبهآب،برتریولطافتقوایادراکیظاهریوباطینانسان

درقیاسباقوایادراکیاودراینجهانرانتیجهمیگیردوآنجاراحملنزولوحی4واخبارازمغیباتمیداند.

)افالطون،1387ب،249(

ینجایزمنیحقییقواقعمیداند ینودورتر افالطونجایگاهنفوسگهنکارانوانسانهایپسترادرعمیقتر

یحمیکندکهنفوسگناهکاراننیزبهسرایدیگرمیرودکهایناشارهبهرتبۀپاینینفوساشقیا ودرعباریتتصر

نسبتبهپاکاندارد؛بهبیاناو»بزرگوارانعایلمقداربهوسیلۀرموزخواستهاندبهمابفهمانندکههرکستطهیر

نشدهوبهرازهاآشنانگردیدهدرسرایدیگرگامگذاردهاستوبهگلوالیفروخواهدرفت«)مهان،196(.این

یدیبرعدمانتقالنفوسبهابدانمادیوبهعباریتفرضیۀعدماعتقادافالطونبهتناسخ عبارتنیزمیتواندمؤ

ملکیباشد.بنابراینآنجاکهافالطونمعتقدبهانقطاعنفوسغیرفیلسوفوآلودهبهلذاتدنیویازحقیقت

جمردبسیطملکوتمیشود)مهان،217(،مقصودویایناستکهایننفوسبهمرتبۀجتردحمضوبسیطعقیل

یراویدرعباریتدیگربهطور منیرسندلکنازمراتیبازجتردوبهعباریتدیگرازجتردمثایلبرخوردارهستند،ز

یحمیکند:»نفسماننداستبهآنچه کلیۀنفوسانساینباایدههاازحیثجتردآنهاتصر مطلقبرشباهت

ملکویت،بایق،معقول،بسیط،احناللناپذیر،الیتغیرویکسانمیباشد«)مهان،212(ودرعبارتدیگرنیزبراین

نظراستکهنفسازحیثجتردوجاودانگیوثباتازجنسحقایقوایدههااست)مهان(.

یحبرتناسخملکیو کهبهطورصر البتهبایدتوجهداشتافالطوندررسالۀتیمائوسعباریترامتذکرمیگردد

انتقالبهبدندیگرمادیپسازمرگداللتدارد،بهبیاناو»نفیسکهدرزندگیاشبهوجودهایمتعایلتوجه

کنارهگیرینکندهربار گردرزندگیدومازبدی نداشتهباشد،هنگامتولددوم،صورتزنراخواهدپذیرفتوا

گرفتوپیوستهازبدینبهبدندیگر کهازحلاظخلقیات،بهآنشباهتدارد،قرارخواهد کالبدیحیواین در

خواهدرفتورنجوعذابشبهپایانخنواهدرسیدمگراینکهازحرکیتیکنواختکهدرونخودداردتبعیتکند
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یش،خردبهتودۀآشفتهوعاریازخردیکهازآمیزشآتش،آب،هواوخاکبهوجودآمده وبهوسیلۀخرِدخو

گرددتادوبارهبهصورتواالیخنستنیخودبازگردد.« )Plato,1924, 3: 461(.ویدرعباریتدیگر است،پیروز

یایی پایانوحیواناتخشکیونیزحیواناتدر ازاینرسالهحنوۀپیدایشموجوداتدیگرنظیرمهۀپرندگان،چهار

رابهمسخانسانهایگهنکاروبراساسنوعاعمایلکهمرتکبشدهاند،منسوبمیکند.)افالطون،1336ب،

کهاینعباراتباعباراتدیگردرسایررسالههایوینظیرفایدونو 1919-1920(.لکنچننیبهنظرمیرسد

یرا: فایدروسدرتعارضمیباشد؛ز

1-تبدیلشدنمردبهزندرتناسخاولوتبدیلشدنزنبهسایرحیواناتدرتناسخاتومرگهایبعدی،

یراافالطوندررسالۀ یدترتیببندیایکهویدررسالۀفایدونبرایگناهانافرادقائلشدهاست،منیباشد،ز مؤ

فایدونتناسخوانتقالبهابداندیگررابراساساعمایلمیداندکهفرددرطولحیاتشمرتکبمیگردد،چنانکه

یناعمالرابدونتفکروحمکتداشتهباشدیابهبدنانسایندیگر-بدوندرنظرگرفنتجنسیت-و گرهبتر ا
ً
صرفا

یابهبدنموجوداتیبآزارمنتقلمیگرددودرصوریتکهنفیس،اعمایلپستتررامرتکبگردد،بهبدنحیوانات

دیگرانتقالخواهدیافت.)افالطون،1387ب،215(.بنابرایندررسالۀفایدونتعدادتناسخاتبهتعدادتّولدها

درانتقالبهبدینخاصوتعینینوعآن،دخیلنیست.

کارقابلیتخروجازچرخۀتناسخو»بازگشتبهصورتواالی 2-برطبقعباراترسالۀتیمائوس،نفوسخطا

خنستنیخود«)Plato,1924, 3: 461(ورسیدنبهمقامجتردرادارنداماافالطوندررسالۀفایدوناذعانمیکند

)افالطون، میگردد قطع ملکوت بسیط جمرد حقیقت با پیوندشان شدهاند، تناسخ چرخۀ گرفتار که نفویس

خروجازچرخۀتناسخمنوطبهفیلسوف
ً
1387ب،217(هرچندباردیگربتواننددرکالبدانساینقراربگیرندوصرفا

کهپیشازتولدوهبوطدرعامل بودناستوفیلسوفنیزبهطورفطریباافراددیگرمتمایزاستوکیساست

ینجلوهازحقایقرادیدهاست)افالطون،1387الف،104(هرچندکهطبیعتواالوطالگونۀ حمسوساتبیشتر

اوبایدباتربیتدرستنیزمهراهباشدتاحمکتدراوازقوهبهفعلیتدرآید.)افالطون،403،1390و205(

کردهاست،حالآنکهویدر 3-افالطوندررسالۀتیمائوسخلقتمهۀجاندارانرابراساستناسختوجیه

که گرفتارتناسخشدهاندوبرخینفوس، که کهبرخیجانداران،نفویسهستند یحمیکند رسالۀفایدروستصر

درقالبجسم
ً
پیشازهبوطدرجهانطبیعتدرجهانایدههاهیچجلوهایازشهودحقایقراندیدهاند،بدوا

کهاز کهدراثرتناسخبهجسمحیواینمنتقلمیشوندونفویس حیواینقرارمیگیرند.سپسویبنیافرادی
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مهانابتداحیوانبودهاند،متایزقائلمیگرددوتهنانفویسراقابلبرگشتبهکالبدانساینمیداندکهدچارمسخ

شدهاند.)افالطون،1387الف،104(.

درهرحالهرچندظاهربرخیعباراتافالطوننشانازاعتقادویبهتناسخملکیدارد،لکنایناعتقادبا

انساین نفس برای تام جترد گرفنت نظر در با مجله از ندارد. سازگاری مستنداتش سایر و وی فلسیف مباین

)افالطون،1387ب،212و214(ونیزقولبهسایهبودنجهانحمسوساتنسبتبهجهانایدهها)افالطون،1390،

385-384(،وبازگشتدوبارۀنفِسجمرِدجداشدهازبدن،بهجهانمادیوسرگرداینآندرجهانحمسوسات

وسایهها-باوجودآنکهخودحقیقیتجمردوهمچونایدههاومتعایلاست-وانتقالآنبهبدنمادیسایهوار

وپستترازحقیقتجمردنفس،اعتقادبهتناسخملکیمعقولوموجهبهنظرمنیآید.ضمنآنکهقولبهاعتقاد

افالطونبهتناسخملکویتبامباینفلسیفویسازگاریبیشتریداردوایناحتمالرانیزمیتواندرنظرگرفتکه

ویبازبانرمزیواشارهایبهایندیدگاهدوماشارهداشتهاست،آنچنانکهویدربارۀعدمبیانآشکاِرعقاید

گرمنخودصالحرادرآنمیدیدمکهایناندیشههاوعقایدنوشتهشودوبدونهیچرمز یحدارد:»ا یشتصر خو

ین یباترازآنخنواهدبود...کهدرعنیحالاسایستر وحجایببهدستخواصوعوامبیفتددرآنصورتکاریز

اسرارورموزجهانراروشنگردامن،لکنمنبراینباورهسمتکهانتشارایناسرارمایۀنیكخبیتهیچکسمنیتواند

یابند.« رادر اسرار این اشارهایمیتوانند با آنها کهمهۀ یده برگز انسانهای از کم استثنایعدهای به باشد

)افالطون،1336ج،1989(.

4- تناسخ از دیدگاه مالصدرا
یحدارد ییفمتعددازتناسخبیانداشتهاست.بهعنوانمنونه،ویدرعباریتتصر مالصدرادرعباراتخمتلفتعار

»تناسخ،انتقالنفسازبدینبهبدندیگرچهبدنعنصری،یافلکییابرزخیباشد«)مالصدرا،1360الف،148(

یفویتناسخرابهمعناییاعمازانتقالنفسبهبدنعنصریودنیویویابرزخیدرنظرمیگیردو دراینتعر

سپسبهتفکیک،آنرابهدونوعتناسخملکیوملکویتتقسمیمیکندودربارۀهریکحکمموردنظرخودرا

بیانمیکند.

4-1: تناسخ ملکی
مالصدراگاهمعناییخاصازتناسخرادرآثارخودمطرحمیکندوتناسخراانتقالنفسازبدنعنصریبهبدن

عنصریمباینبابدناولعنوانمیکند)مالصدرا،9:9،1430(.ویدرعباریتدیگرتناسخرا»بازگشتنفوس
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یفمیکند.)مالصدرا،416:3،1366(.ویاین بهپیکرههایگوناگونمباینبابدنخنستنیدرنشئۀدنیا«تعر

حنوهازتناسخرابهدودستۀنزویلوصعودیتقسمیمیکند.تناسخصعودیایناستکهنفسنبایتبهحیوانو

گیاه
ً
ازحیوانبهانسانمنتقلگردد،بهاینصورتکهازنظرقائلنیبهتناسخصعودی،ازمیانموجوداتصرفا

برایقبولفیضجدیدسزاواراستوچونمزاجانساین،طالبنفساشرفوبرتراست،نفسبایدازدرجات

یجبهانواعخمتلف نبایتوحیواینبگذردتابهمرتبۀانساینبرسد.بنابرایننفیسکهبهنباتعرضهمیشودبهتدر

یجبهترتیبازنقصبهکمال، ینمرتبهازانواعحیواینمیرسدسپسبهتدر آنمنتقلمیشود،تااینکهبهپاینیتر

انواعخمتلفحیواینرانیزطیمیکندتااینکهبهرتبۀانساینمنتقلگردد)مالصدرا،10:9،1430-11؛سبزواری،

294،1351(.مالصدراتناسخنزویلرابهآنمعنامیداندکهنفوسافرادغیرکاملاعمازمتوسطنیواشقیا،پس

ازمرگومفارقتازبدنبهابدایننازلترازبدنخود،اعمازبدنانسان،حیوانونبات،دردنیاانتقالیابند

کهنسخاست؛ )مالصدرا،1430ق،10:9(،ویاینتناسخراچهارصورتمیداند:1-انتقالبهبدنانساین،

2-انتقالبهبدنحیواینکهمسخاست؛3-انتقالبهبدننبایتکهفسخمیباشد؛4-انتقالبهبدنمجادیکه

رسخاست.)مالصدرا،7:9،1430؛مهو،552،1363(.ویمتاماقسامتناسخملکیراباطلونادرستمیداند.

)مالصدرا،7:9،1430(.

4-2: تناسخ ملکوتی
مالصدراعالوهبرتناسخملکیازنوعیدیگرازتناسخنیزیادمیکندکهتناسخملکویتمیباشدوآن،متثلانسان

بهصورتنیاتوصفاتدرویناواست.)مالصدرا،232،1382(.بهبیاناو»انتقالنفسازبدندنیویبهبدن

اخروی،متناسببااوصافواخالیقاستکهدردنیاکسبکردهاستوچننینفیسدرآخرتبهصورتحیواین

کهصفاتویدرآننفسغلبهمنوده،ظاهرمیشود.اینامریاستکهنزدبزرگاناهلکشفوشهودمسلماست

وازصاحبانشرایعوادیانومللنیزنقلشدهاست.«)مهان(.

کیدمیکند صدراملتأهلنیبرخالفتناسخملکی،چننیتناسخیراتناسخحمققمیداند.ویدراینبارهچننیتأ

»تناسخیکهحقاستوباطلنیستمهنیاستکهباطندردنیاممسوخومبدلمیگرددوخویاصیلدگرگون

یرادرقیامتاجسادبهمنزلۀ میشودودرروزقیامتورستاخیزبهصوریتمناسبآنخلقوازگوربرمیخیزد،ز

ظاللارواحهستندوهرروحیرابدینمکتسبالزممیباشدکههرگزازویمنفکمنیگردد.«)مالصدرا،1360ب،

)75
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تناسخملکویتوانتقالبهبدناخرویبهحنوانفصایلنیستبلکیاینانتقال،بهوجهیاتصایلصورتمیگیرد،

کردهاست،کهنفسازبدنانساینجدامیشودو چنانکهحکمیسبزواریازاینتناسخبهتناسخاتصایلتعبیر

بهبدنمثایلاتصالمییابد.)سبزواری،291،1351(.ازسویدیگردراندیشۀصدراملتأهلنیبدنمثایلدرزمان

بامرگ،اینانتقالحاصلآید،بلکهنفسبراساساعمال
ً
حیاتدنیوینیز،امریجدایازنفسنیستکهصرفا

یشبدنمثایلرامیسازد)مالصدرا،29:9،1430-30(ولذابدنمثایلهرفردی ورفتاروافکاروحاالتخو

بهسببوجودحجابهایظاهری،قابلمشاهدهمنیباشد،بااینحالبرخیازاهلکشف
ً
مهراهاواستوصرفا

وشهود،تواناییمشاهدۀبدنمثایلافرادرادرزمانحیاتدنیویشاندارند.)مالصدرا،232،1382-233؛مهو،

1360ب،74(

تناسخملکویتمصداقتناسخبهمعنایانتقالنیست،بلکهحشرودرادامۀحرکتاستمکایلنفساست.ازنظر

مالصدرا»محلسخنانانبیاوحمکابرتناسخملکینایشازآمیخنتمعنایحشرونسخوازغفلتوجهلبه

حتققووجودعاملیدیگراستکهمتوسطبنیعاملطبیعتوعقلاستودرآنعامل،مردمبرهیئتهایمناسب

اخالقوخویهایخودظاهرمیشوند.«)مالصدرا،29:9،1430(.

درواقعنفسانسانبامرگبههیچبدیننتقالمنییابدووجودبدناخروی،وجوداستعدادینیست،بلکهاز

لوازمنفساستولزومومعّیتآنبراینفسهمچونلزومومعّیتسایهبرایصاحبسایهاست؛بنابراینبرای

هرجوهرنفساین،بدینمثایلمالزماستکهبراساسفاعلیتنفس،بهحسبملکاتوخویهاوهیئتهای

یجحاصلمیآیدوتقّدمبروجودنفسندارد؛بلکه نفساینوبدونمداخلۀاستعدادهاوحرکاتمواد،بهتدر

یحدارد دروجود،بدونرسوخجعلبنیآندو،هردوباهمهستند.)مالصدرا،30:9،1430(.ویدرادامهتصر

کثریترابنیآندو گونهدوئیتو یقهر کهبدناخرویانسانبهعینهبدندنیویاواست)مهان(وازاینطر

مرتفعمیداند.بنابراینبرایهرفرددرنشئۀطبیعتوحشراخرویدوبدندرکارنیست،بلکهیکبدناستو

ایندیدگاهمبنایحبثمعادجسماینمالصدرااست،وعینیتبدناخرویوبدندنیویبراساسمالکهای

یتومتامیتهرچیزیبهصورتشونهبهمادهاش؛به مالصدرادراینبابامریقابلاثباتاست.ازنظرویهو

یتبدنوتشّخصشبهنفساستوبهجرموحیثجسمایناشمنیباشد.همچنانکهبدناست تعبیردیگرهو

یراحیث شخِصانسانازآغازتاپایانعمرشبهشخصخودشبایقاستویلاینبقاازحیثمادهمنیباشد،ز

مادیدرحتولوانتقالوتبدلوزوالاست.ازاینرواینبقاازحیثصورتنفسایِنبدناستکهبهواسطۀآن
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وجودوتشخصبدنحفظمیگردد.بنابراینمالکحشربدنانساننیزبقایاوازحیثصورتوذاتشاستو

مهانگونهکهجهتوحدتوتشخصدربدنیکشخصازکودکیتامرزکهنسایل،نفساست،جهتوحدت

دربدندنیویوبدناخروینیزمهنیطوراست.)مهان،30-31و165(

یرمیکندکهتشخصهربدنبستهبهبقای صدراملتأهلنیعینیتبدناخرویودنیویرادرعباریتدیگرچننیتقر

نفسمهراهبامادۀآننفساست،هرچندخصوصیاتمادهدگرگونشود.بنابرایندگرگونشدنمادۀبدینپساز

حمفوظماندنصورتنفساین،امریاعجابآورخنواهدبود؛چنانکهبسیاریازلوازماینبدنهادرابداناخروی

وجودنداردوبدناخرویهمچونسایهایمالزمروح،یامهانندعکیساستکهدرآینهدیدهمیشود،مهانطور

کهروحدراینبدنهمچوننوریاستکهبررویدیوارافتادهاست.)مالصدرا،126،1387(؛بنابراینباتوجه

بهعینیتبدناخرویودنیوی،حبثانتقالازیکبدنبهبدندیگردرتناسخملکویتمنتیفمیگردد.

اعتقادمالصدرابهتناسخملکویتبرمبناینگاهخاصویبهرابطۀنفسوبدنوحرکتجوهریاستمکایلنفس

میباشد،درحقیقتبرمبنایحرکتجوهریمرگحنوهایاستمکال5است.نفسدرزندگیدنیویبهمرحلهای

کهدروعاءدنیامنیتوانداستمراریابدولذابدنرارهامیکندوبهافیقباالترمیرسدوبهتعبیرمالصدرا میسد

یشبرترازآناستکهبدنرادروجودشدنبالکندوبهواسطۀ نفسبهواسطۀتریقواستعالیمراتبجتردیخو

یجازنشئۀطبیعیبهنشئۀاخرویمنتقلمیگردد.)مالصدرا،47:9،1430( استقاللوجودیاشبهتدر

برمبنایاحتادنفسوبدنواینکهنفسدرابتدایپیدایش،حدویثجسماینداردوبرمبنایحرکتاستمکایِل

وجودنفسوذومراتبوذوشئونبودنآن،رفتهرفتهازمراتبجسماینبودنآنکاستهوبرمراتبجتردشافزوده

یتنفساینداردوجسمحمضنیست.براین میشود.درواقعبدن،مرتبۀنازلۀنفساستوازاینروبدنیکهو

اساسبدننیزبرمبنایحرکتجوهریتکاملوترّوحمییابدودربدنمثایلتلطیفیافتۀبدندنیویاستودر

بطنوکمتبدنعنصریوبراساساعمالورفتارانسانتکونمییابدوبهعباریتحیثنفساینبدنانسان،ترّوح

وتبدلبهبدنمثایلمییابدوحیثجسماینبدنرابطۀتعاکیسبانفسداردوباشدتیافنتوجودینفسو

افزایشیافنتبعدجتردیآن،حیثجسماینبدنضعیفمیشودوبهجسمانیتحمضنزدیکترمیگرددوبامرگ

همچونزائدهایجدامیگردد.بنابرایندیدگاهویدرموردمرگطبیعیبادیدگاهمشائیانمتفاوتاست.ازنظر

وینفسدرذاتشازطوریبهطوردیگروازگونهومرتبهایبهگونهومرتبۀدیگرمتحولمیگرددودرجتوهرشاز

ضعفبهقوهاشتدادمییابد.باتکاملوجودینفسوشدتیافنتمرتبهیجتردیاش،برضعفحیثجسماین
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بدنافزودهمیگرددوضعفوسسیتبربدنغالبمیگردد،تازماینکهنفسبهدرجهایمیرسدکهآمادگیورود

بهجهانپسازمرگرامییابدوبدننیزآمادگیفسادرامییابدودراثرصیرورتدرناحیۀنفس،حیثطبیعی

گرفتارمیشودودرنتیجهمتارکۀطبیعیاتفاقمیافتد.)مالصدرا،47:9،1430(.درحقیقتاز نفسبهضعف

یباو نظرمالصدرانفس،حاملبدناستوبدنحاملنفسمنیباشد.)مالصدرا،353،1380(ویباتعبیریز

یراینخانهمیشود،نه باتشبیهحیثجسماینبدنبهخانه،براینرأیاستکه»ارحتالوسفرنفسموجبو

اینکهخرایبخانهسببارحتالنفسگردد.«)مالصدرا،47:9،1430(

 4-3: استدالل مالصدرا بر ابطال تناسخ ملکی بر اساس مبانی فلسفی خود
مالصدرادرابطالتناسخادلهایفراوانبیانکردهاستکهبهوجهیدرآرایمتفکرانپیشازاونیزبیانشدهبود

کهبرمبنایدواصلاسایِسنظام کردهاست )مهان،9-21(،لکندراینمیانویدلییلمنحصربهفردراارائه

کهعبارتندازحرکتاستمکایلجوهریوترکیباحتادینفسوبدن،استوارمیباشد.ازنظرحکمی فلسیفوی،

ینبرهاندرابطالتناسخاست)سبزواری،295،1351(. ینوحمکمتر سبزواریایناستداللصدراملتأهلنی،متقنتر

گونه کههر کیددارد»مابهفضلخداواهلاماوبهبرهاینقویعلمیافتمی کیفیتاستداللتأ مالصدرادرشرح

تناسخراچهصعودیوچهنزویلبهطورمطلقنیفمیکند«)مالصدرا،5:9،1430(.

برمبنایاحتادنفسوبدن،هرنفیسبایکبدنخاص،امکانحتققداردوجزبابدینکهدرابتدایحدوثدر

یراازنظروینفسجسمانیةاحلدوثوروحانیةالبقاءاستو آنپیداگردیدهاست،امکاناستمرارحیاتندارد.ز

درآغازتکون،ازمهنیعناصرموجوددراینعاملپدیدمیآیدودراینهنگامصوریتقامئبهبدناست،اماپساز

یشبه استمکالوخروجازقوهبهفعلوپیمودنمراحلکمال،موجودیروحانیةالبقاءمیگرددودربقایذاتخو

یشوفاعلبدونآالتوادواتجسمیاست.)مالصدرا،221،1382(. بدننیازیندارد،بلکهقامئبهذاتخو

برایناساس،ارتباطنفسوبدن،ارتباطیطبیعیوذایتاستونفستعلقذایتبهبدنداردوترکیببنیشان،

ترکیبطبیعیاحتادیاست.بنابراینهربدیننفیسداردکهخمتصاواستوایننفس،دنبالۀحرکتمادیآن

بدنمیباشد)مالصدرا،5:9،1430(.مالصدرادرمبحثحتدیدنفس،باوجوداینکههمچونمشائیاننفسرا

کمالاولبرایجسمطبیعیآیلمعریفمیکند،امادرشرحاینعبارتدیدگاهیمتمایزبامشائیاندارد)مالصدرا،

یتوذاتشراجایزمیداند)مهان،13(.از 1430ق،17:8-18(وبرایناساساستمکالحقیقتانساندرهو

نظروینفسّیتنفسدرآغازپیدایشآن،ازعوارضالحقبهذاتشنیست،بلکهنفسمتامبدناستواقتران
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نفسبابدنوتصرفنفسدربدن،ذایتنفساستواضافهونسبتنفسّیتآنبهبدن،مقومنفسمیباشد

)مهان،14-13(.

ازسویدیگرنفسوبدن،هردوحرکتذایتجوهریدارندوهردوباهمازقوهبهفعلیتخارجمیشوندودرجات

قوهوفعلهرنفسمعیینبهازایدرجاتقوهوفعلبدن،خاصاواست.براینفسبهحسباعمالوافعال

نیکیابدنوعیازفعلیتحاصلمیگرددوازاینروبازگشتآنبهحدقوۀحمضوآغازتکونشومهراهیآنبا

یرابرعکسشدنحرکتذایتجوهریممکننیست بدنبالقوهکهدرآغازپیدایشاست،حمالوممتنعمیباشد؛ز

گربنابرقولتناسخنفیسکهپسازمرگازبدنخودمفارقتکردهاست،بهبدیندیگرمنتقلگردد،الزممیآید وا

کهنفسبالفعلبهبدنبالقوهتعلقگیردوچونارتباطنفسوبدن،ارتباطاحتادیطبیعیاستوترکیباحتادی

کهیکیبالقوهودیگریبالفعلاست،حمالمیباشد.)مالصدرا،5:9،1430-6؛مهان،286:8- بنیدوامری

گرانتقالنفسپسازمرگرابهبدنعنصریجایزبدانمی،الزممیآید یحدارد»ا 287(.ویدرعباریتدیگرتصر

کهیشءواحددرمرتبۀواحد،همبالقوهوهمبالفعلباشد.«)مالصدرا،93:6،1366؛مهو،344،1380(.وی

دررسالۀشواهدالربوبیةمهنیبرهانراباشرحیدیگربیانمیکند»درجۀنفسدرآغازحدوث،درجۀطبیعت

یجبرحسباستمکاالتمادهبهوسیلۀحرکتجوهریارتقامییابدتاآنجا ساریدراجساماست.سپسبهتدر

کهمرتبۀنفسنبایتوحیواینرانیزاحرازمیکند،بنابراینهنگامیکهبراینفس،فعلییتدریکیازدرجاتحاصل

میگردد،دیگرممکننیستباانتقالبهبدندیگرازفعلیتبهقوهواستعدادحمضبازگرددومراحلودرجایتراکه

یرنیزباتکیهبر براثراستمکالذایتاحرازمنودهاست،ازدستدهد«)مالصدرا،234،1382(.مالصدرادراینتقر

دومبنایحدوثجسمایننفسوحرکتجوهری،هرگونهتناسخیراابطالمیکند.ویبرمهنیاساسدرکتاب

مفاتیحالغیبنیزدیدگاهتناسخرامردودمی-کند.)مالصدرا،558،1363-559(.بنابراینباتوجهبهایناستدالل

مبتینبرحرکتجوهریونیزحنوۀپیدایشبدنمثایلدربطنوکمتبدندنیوی،هیچجایگاهیبرایاعتقادبه

یژۀویبهمسئلۀمرگوحشر،مهۀ تناسخملکیبایقمنیماندوباتوجهبهمبایننفسشنایسمالصدراونگاهو

انواعتناسخملکیباطلمیگردد.

5- بررسی آرای دو فیلسوف 
یژهرامتصور یش،براینفسجایگاهیمتعایلوو افالطون،فیلسوفبزرگیونانباستان،درآثارخمتلفخو

میگردد.ویبراساسهسیتشنایسخاصنظامفلسیفاش،جهانایدههاراجهانحقایقواصلدرنظرمیگیرد
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کهاحاطهبرجهانمادیداردوحمسوساتواقعدرجهانمادی،سایهایازحقایِقجهانایدههاوهبرهمندازآنها

یشوامهیتشهودایدههابهعنواناصلاسایسدرمعرفتشنایس، هستند.ویبامترکزبربنیانهسیتشناخیتخو

کههدفمتعایلآنپیشازتولدجسماین،شهود نفسراموجودیقدمیوموجوددرجهانایدههامیانگارد

ایدههااست.امابرپایۀسرنوشتمرقوموجبر،برخینفوسموفقبهشهودتامحقایقمنیگردندوبهاینسببدر

قالبجسمودرجهانطبیعتهبوطمیکنندوباتوجهبهرتبۀشهودشانبهبدنخاصدرجهانمادیاتتعلق

میگیرند.بنابراینحنوۀارتباطوتعلقبهبدندراندیشۀافالطونارتباطیانضمامیاستکهموجودجمردحمض

)نفس(درکنارموجودمادیحمض)بدن(قرارمیگیردتاشرایطالزمبراییادآوریجمددشهوداولیهفراهمآید.

افالطونباتوجهبهحنوۀارتباطنفسوبدنوهدفواالیزندگیدنیویانساندرجهانطبیعتکهیادآوریو

گرکیسبه تداعیشهوداولیۀحقایقاست،سرنوشتنفسانساینراپسازمرگبیانمیکند.بهاینترتیبکها

بهدرجۀحمکتوعلمحقییقبرسد،بهسعادتحقییقدستمییابدوپسازمرگبهجهانایدههابازمیگردد؛

درغیراینصورتبهواسطۀکثرتگناهوعدمتوجهبهحقایق،فرامویشبرویغالبمیشودوبهزندگیدرجهان

گرفتار مادیعالقهمندمیگردد.ازاینروبامرگ،قدرترسیدنبهمقامجتردعقیلراخنواهدداشتونفسش

اعمازانساینوحیواین-منتقل یشبهبدندیگر- تناسخخواهدشدوبهتناسِباعمالوخویهایاخالیقخو

میگردد.بهاینترتیبچرخۀتناسخادامهمییابدمگراینکهشرایطالزمارتقایعقیلوحاکمیتقوۀعاقلهدر

ویفراهمگردد.

مالصدرااندیشمندبزرگفلسفۀاسالمی،باتبینیتناسخ،تناسخبهمعنایانتقالنفسپسازمرگبهبدن

عنصریدیگررا،تناسخملکیوحکمآنراباطلوغیرقابلحتققمیداند.حنوۀاستداللمالصدرابربطالن،متمایز

یشوحنوۀپیدایشنفسوارتباطخاصآنبا ویقیینترازحمکایپیشنیاست.ویبراساسمباینفلسیفخو

یحبدنمثایلکهدربطنوکمت بدنونیزحرکتاستمکایلوجودینفسبرابطالتناسخاستداللمیکندوباتشر

یجوبراساسفاعلیتنفساجیادمیگرددوعدمدوئیتبدنمثایلودنیویباتکیهبهمالک نفسانسان،بهتدر

تشخصبدنکهنفساستهرگونهانتقالراپسازمرگبهبدندیگرینیفمیکند.ویدرواقعمرگرانشاناز

تلطیفنفسوخروجشازافقمادیتبهمستجتردمیداندکهبهواسطۀاستمکالنفسحمققمیگردد.بااین

یژگیهایذایتغیرقابل تعبیرعالوهبرآنکهتناسخملکیابطالمیگردد،تصوراینگونهتناسخبراینفسبااینو

تصورخواهدبود.درحقیقتاودرآثارخودبهگونهایازتناسخاعتقادمییابدکهتناسخملکویتوارتقاینفس
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بهنشئۀاخرویومهراهیآنبابدنمثایلایاستکهظلنفسوازمنشئاتآنومهراهآناست.نفسبامرگ

بهحنواتصایلوبدونهیچانتقایل،واردمرحلهایازمراحلواطواروجودیاشمیگرددودرقالببدنمثایلاش

کهپیشازمرگنیزمهراهبدنبودامابهسببوجودحجابهاظاهرنبود،ظهورمیکند.

یش مالصدراتناسخموردنظرافالطونرانیزتناسخملکویتمیداندکهویبازباناشارهایورمزیآنرادرآثارخو

بیانکردهاست.باتدقیقدرمستنداتافالطونمیتوانتعابیریدالبرتناسخملکویترایافتاماباعبارایتدیگر

یحویمبینبراستفادهاز درآثاراونیزمیتوانمواجهشدکهبیانگرتناسخملکیاست.افزونبرآنمیتوانتصر

یدیبرقولمالصدرادررابطهبادیدگاهویازتناسخ کردنعقایدخوددرآثارشرامؤ رمزواشارهوعدمآشکار

یژۀویبههسیتشنایستاحدی گرفت.درهرصورتتناسخملکیبامباینفلسیفافالطونونیزنگاهو درنظر

ناسازگاریدارد.
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نتیجه گیری
افالطون،متفکربزرگیونانباستاندرنظامفلسیفخودحبثسرنوشتنفوسپسازمرگرابهصورتمبسوطی

یپمیگیردوآنرابادیدگاهمعرفتشنایسخودبهوجهیتنگاتنگپیوندمیدهد.درراستایتبینیحبثمعاد

یۀایدهنیزبهعنوانمبنایاینحبثنقیشاسایسدارد.ظاهربرخیعباراتافالطوننشانگراعتقاد افالطوین،نظر

کثرشارحانفلسفۀوینیزبراینرأیهستند؛لکن ویبهتناسخملکیبرایگروهیازنفوسانسایناستچنانکها

احتمایلدیگرنیزبرمبنایمباینفکریوبرخیعباراتدیگردرآثارویقابلفرضاستوآنباوربهتناسخملکویت

درحبثسرنوشتنفوسپسازمرگمیباشد،آنچنانکهمالصدرا،فیلسوفبزرگاسالمینیزایناحتمالرا

یحبهملکویتبودنتناسخ کهرأیافالطون،تناسخملکویتاست،موجهومقبولمیداند.مالصدراهرچندتصر

افالطویندارد،لکندلییلرابرپایۀمباینفلسیفخودارائهمیدهدکههرگونهتناسخیراابطالمیکند،بهطوری

کهباطرحدیدگاهخاصخوددررابطهبامعادجسماینوباتکیهبرنگرشخاصخودبهبدنمثایلبراساس

یۀتناسخنهتهنا نظر
ً
جسمانیةاحلدوثبودننفسوحرکتجوهریتکامیلآنوترکیباحتادینفسوبدناساسا

مردودبلکهغیرقابلطرحخواهدبود.
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پی نوشت ها 
1-بهعقیدۀگستونمر،افالطوناعتقادبهحلولارواحدرابداندیگرراازاصحابفیثاغورسویاشایدازادیان

مشرقزمنیبهمیراثبردهاست)مر،103،1383(.

2-کاپلستوندربارۀباورافالطونبهتناسخموضعمتفاویترادرپیشمیگیرد.ویبرایننظراستکهبهصراحت

یۀجتسدهایمتوایلراکهدر منیتواناعتقادبهتناسخرابهافالطوننسبتداد.بهبیاناو»اینکهافالطوننظر

اساطیرمطرحشده،تاکجابهطورجدیدرنظرداشتهاست،نامعلوممیباشد«)کاپلستون،248:1،1388(.

3-توضیحاتتناسخملکیوملکویتدرصفحاتبعددرقسمتمربوطبهمباحثمالصدرابیانگردیدهاست.

یۀایدهوامهیتشهودایدههاونوععلمبهبرخیامورغییباز 4-برمبناینوعنگرشافالطونبههسیتونظر

یق»هاتفغییب«،بهنظرمیرسدمرادافالطونازوحیدراینعبارتمهاناخبارغییبوارتباطبامراتب طر

عالیههسیتونوعیشهودحقایقباشد.

5-ازنگاهحکمیسبزواریطلبمرگ،طلبغناوکمالاستلکناینامربهسببطلبذایتوعقیلمیباشدو

اینامرمنافایتباکراهتوهموخیالازمرگبدنندارد.)سبزواری،47:9،1430(
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