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  و جاودانگي نفس در رساله فايدون افالطون بررسي و نقد ادله تجرد

  1غالمحسين روحي سراجي

    چكيده

در سير تاريخ فلسفه، افالطون اولين فيلسوفي است كه نفس را به عنوان جـوهر مجـرد مطـرح    
گانگي نفس و بـدن، بقـاء و جـاودانگي    دودر خصوص  استدالليگر بحث عقلي و كرد و آغاز

داليل او بر تجرد و جاودانگي نفس كه تـا حـدود    اين ميان،ز ا. آن، اقسام نفس و قواي آن شد
نقـد مسـتقل قـرار    توجـه و   مورداي و سمبليك مطرح شده كمتر ه زيادي فارغ از بيان اسطوره

منظم آنها و نقد و ارزيابي نقاط قوت و ضعف  بازسازي، ح و تحليل اين داليلطر. گرفته است
  . تاسمقاله  اين ها موضوع اصلي اين استدالل
   .افالطون، نفس، جاودانگي، تجرد :ها واژه كليد

                                                            
  .ت علمي دانشگاه قمئعضو هي.  1
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   مقدمه. 1

را مورد بحـث   جاودانگي آننيز  و يكي از فالسفه مشهوري كه مسئله نفس و ارتباط آن با بدن
اي كـه  به گونـه  ؛ي استيحكما در مرتبه باالميان  او در جايگاه ؛و بررسي قرار داد افالطون بود

يـا شـرح بـر فلسـفه      و فلسـفه افالطـون اسـت    ن است كه فلسفه يافيلسوفي مانند وايتهد بر آ
   :شويم چند نكته را متذكر مي فايدونرساله  خصوصدر  ابتدا. ونطافال

را در  اوفايدون شاگرد سقراط است كه بعد از مرگ سقراط واقعه محاكمه و اعـدام  . الف
در ايـن  ) 423، ص1ج، 1380افالطـون،  ( .كـرد  شهر فيلسوس در پلوپونز براي اخكراتس نقـل 

تفـاوت  . اند اي است استاد و شاگرد در صدد شناخت حقيقت مرگ به صورت محاوره كه هرسال
بلكـه   ،حاصل اسـت  جدل بي افالطون در اين است كه نه تنها عاري ازهاي  محاوره آن با ديگر
صـداق  با استعانت از تمثيل و به روش بيان مو  بر اين است كه با برهان درست آن تمام تالش

  .ودبه شناخت حقيقت رهنمون ش
و مرگ  شده ن به جد دفاعروح و جاودانگي آن پس از فناي بددر اين رساله از بقاي . ب

 . شود  مي به عنوان كمال انسان مطرح

ذكر ارواح ناپاك است با ايـن بيـان كـه سـقراط در      فايدونيكي ديگر از خصوصيات . ج
ـ   جواب كبس مي انـد و كيفـر زنـدگي خـود را      اك و پليـد سـرگردان  گويد كه ارواح مردمان ناپ

هاي گذشته، آنها را به تني ديگر كـه   ها و هوس بينند؛ اين سرگرداني مدام است تا اينكه ميل  مي
انـد بـه بـدن     كشاند و اين ارواح كه به خوردن و آشاميدن مشغول بوده  هاست مي اسير آن هوس

طلبي و خـونريزي عـادت    كه به ستمگري و جاه آورند و ارواحي  خران يا جانوران ديگر رو مي
خالصـه اينكـه هـر روح در كالبـد     . آينـد   هـا در مـي   ها و بازها و كـركس  اند در بدن گرگ كرده

  .گيرد كه با سيرت او تناسب دارد  جانوري جاي مي
 دسـته معرفت فلسفي فيلسوفان را به دو  خصوص بحث دربه هنگام رساله فايدون  در. د
فيلسوف راستين شخصي است كه روح او تـن  . فيلسوفان راستين و غير راستين؛ كند  مي تقسيم

؛ به نظـر افالطـون   كندنگرد و در تالش است كه خود را از قيد بدن آزاد   مي را به ديده حقارت
رهـا   و آننـدارد   بيشـتر پردازد براي رسيدن به مقصود يك راه   مي كسي كه به راستي به فلسفه

هاي نفسـاني هماهنـگ    اگر با ديو بدن و خواهش  ميزيرا آد ؛ن مادي استكردن خود از قيد بد
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ها سـببي جـز    ها و آشوب ها و خونريزي جنگ ،بنابراين. شود نخواهد توانست به حقيقت برسد
مل و تفكر است زندگي پس أتالش او ت هميشهبراي فيلسوفي كه . هاي آن ندارند بدن و هوس

است به مراتب بهتر اسـت از دورانـي كـه روح در قيـد تـن      از مرگ كه در آن روح از تن آزاد 
زيرا فيلسـوف عاشـق    ؛ده خود را در جهان ديگر پيدا كندشوي در صدد آن است كه گم. است

  .يافتتوان   نمي حقيقت است و بر اين عقيده است كه حقيقت پاك را جز در جهان ديگر
 كـه  در عين حـال . اس استهاي فايدون جمع بين تعقل و احس از ويژگيديگر يكي . هـ 

اما تعقـل و تفكـر در آن    خورد به چشم ميعواطف و احساسات استاد و شاگرد در آن محاوره 
اند تا با برهان و تبيين مسائل و حقايق مورد بحـث   ملحوظ است و سقراط و افالطون در تالش

 ت كه چگونـه اس مل است اينأچه جاي تآندر اين محاوره  .به بررسي نفس و بقاي آن بپردازند
از مرگ من تأسف نخوريـد  : گويد  مي خطاب به حاضرين ،زندگي ، در واپسين روزهايسقراط
آنچـه  و  ؛جاي تأسف دارد بيزاري از بحث و محاوره دور از شناخت حقيقت اسـت آنچه بلكه 

جـام  در سقراط تبلور يافت اين موضوع است كه چگونه انساني كه در انتظار مرگ و نوشـيدن  
و در بيان حقايق پيروزي را از آن . تواند بر بحث و محاوره تسلط داشته باشد ت ميشوكران اس

  .كندخود 

  اهميت مسئله جاودانگي نفس و دوگانگي نفس و بدن. 2

و  اسـت  هاي مهم در فلسفه اين است كه آيا وجود انساني داراي يك جوهر يكي از بحث
نخسـتين  ؛ داردوجود هاي مختلفي  خصوص ديدگاهدر اين . يا از چند جوهر حاصل آمده است

دانـد و امـر مجـردي بـراي آن قائـل        مـي  كه وجود انساني را فقط ماده است يگراي ماده ديدگاه
وجود انساني صـرفاً امـر مجـرد و معنـوي     بر اساس آن ليسم است كه ئادوم ايد ديدگاه ؛نيست

 ؛دهـد   مي جاعارمجرد  يمرو يا اينكه به اشود  مياست و امر مادي در وجود انساني را يا منكر 
  .و آن ثنويت است ديدگاه قراردادبه وجود آمده كه در مقابل آن دو   ميمكتب سوميان  در اين

 انسـان كه مبناي بحث از جاودانگي نفس، روشن شدن اين نكته است كـه آيـا   ايي از آنج
 نفـس و بـدن  ما به بحث از رابطـه   ،اند فقط ماده است يا ماده و روح مجرد در وجود آن سهيم

  .پردازيم  مي
اگر به تاريخ فلسفه نظر كنيم خواهيم ديد كه قبل از افالطون فالسـفه اوليـه از نفـس بـه     
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اند و با ظهـور   طور مفصل بحث نكرده  هعنوان يك امر مجرد كه داراي بقاء و جاودانگي است ب
 ،ح شده استبه عنوان اصل آگاهي و حاكم بر اشياء مطر) نوس(آناكساگوراس است كه مسئله 

توضيحات و احوال مادي نوس  ولي با اين حال او با مفهوم تجرد نفس آشنايي نداشت و صرفاً
با ظهور افالطون است كه مفهـوم   )240-239، ص1، ج1380كاپلستون، ( .را مطرح كرده است

گوينـد امـور     مـي  طرفداران اين نظريه. نفس به عنوان موجود مجرد به تفصيل مطرح شده است
اما در عين حال بين جوهر مجرد و جـوهر مـادي ارتبـاط     ،اند از جوهر مجرد ناشي شده ذهني

  .بايد به داليل وجود نفس توجه شود مسئلهبراي روشن شدن اين . ثر وجود داردؤم
كه رابطه موجود مجرد با موجود مادي چگونه است تبيين شود  مسئلهاين  بايد پس از آن

اري از فالسفه از طب قديم براي حـل آن اسـتفاده كـرده و از    البته بسيار مشكل است و بسي كه
فيلسـوفاني ماننـد دكـارت،    . انـد  د كـرده ميان نفس و بدن يـا روح بخاري به عنوان پل ارتباطي 

اند و روح بخاري را رابط نفس  مالصدرا در برخي موارد اين خط مشي را پذيرا شدهسينا و  ابن
عقيـده   ؛يكي مادي و ديگري مجرد ؛اند و جنبه قائل شدهاند و براي روح بخاري د و بدن دانسته

 ؛آنها اين بود كه روح بخاري با توجه به جنبه مادي به بدن و از ناحيه تجرد به نفس تعلق دارد
روح بخـاري جسـماني اسـت يـا      اينكـه اسـت و آن  مواجـه    مـي اشـكال مه  بـا ولي اين نظـر  

جسـماني در   مر مجـرد و غيـر  مادي با ا شد چگونه امر جسماني واگر جسماني با. جسماني غير
 .تواند با مغز انساني كه مادي است مـرتبط باشـد    مي ارتباط است و اگر جسماني نيست چگونه

  )74، ص9، ج1981؛ مالصدرا،232، ص2، ج1375سينا،  ؛ ابن98،ص1، ج1369دكارت، (
بـه عنـوان    اگر به فلسفه افالطون در بحث از نفس رجوع كنيم خواهيم ديد كه او نفس را

داند؛ هرچند او بـه ثنويـت نفـس و      آغازگر حركت و منشأ حركت براي بدن و حاكم بر آن مي
كند و رابطه علـت و   داند و بدن را سايه آن لحاظ مي بدن قائل است، اما نفس را از عالم باال مي

 روحانيـة  دانـد كـه   كند؛ وي نفس را امر مجرد حاكم بر بـدن مـي    معلولي ميان آنها را انكار نمي

و قديم است؛ لذا بعد از فنا و فساد بدن نفس باقي است و بدين ترتيب مسئله جـاودانگي   البقاء
در رسـاله فايـدون چنـين    . كند  كه از مسائل بسيار مهم است در افالطون معني و مفهوم پيدا مي

ي و آمده است كه روح كه نامحسوس و ناديدني است پس از آزادي از قيد تن به جاي ناديـدن 
كنـد، بـه     گردد و در عالم ارواح به خداي بزرگ و دانـا راه پيـدا مـي     پاك و آسماني رهسپار مي
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همان جايي كه روح سقراط خواهد رفت پس چگونه ممكن است كه پس از جدايي از قيد تن 
  .ندا چه بيشتر مردمان قائل فاسد شود چنان

 ،رد كه چيزي از تن او را آلوده كنداگر روح بتواند خود را مستقل از تن نگاه دارد و نگذا
گريزان از بدن باشد و دل به فلسفه يعنـي جسـتجوي حقيقـت بسـپارد و در ايـن       هميشهبلكه 

ي همانند خود كـه ناديـدني و   يانديشه باشد كه مرگ را با آغوش باز بپذيرد پس از مرگ به جا
 ،نـاداني  ،و از گمراهـي رسـد    مـي  بختـي  نهد و در آنجا به نيك  مي ي و جاودان است روييخدا

د بـا خـدايان   نـ گوي  مـي  داران كـه راز  شود و چنـان   مي بشر آزاد يها شهوت و همه پليدي ،ترس
هـاي ارواح پاكـان اسـت امـا ارواح ناپاكـان محكـوم بـه         آري ايـن ويژگـي  . گردد  مي همنشين

يابـد تـا     يمـ  ايـن سـرگرداني چنـان دوام   . بينند  مي اند و كيفر زندگي گذشته خود را سرگرداني
آنان را به سوي تني ديگر كـه  در آنها مانده است  هايي كه از تن پيشين و هوسها  ميل سرانجام

  . كشاند  مي هاست آن گونه هوس اسير
 اهميـت خالصه كالم آنكه در فلسفه افالطون تجرد نفـس و جـاودانگي آن بسـيار حـائز     

بعد از مفارقت از بـدن كجاسـت؟   ال دارد اين است كه جايگاه نفس ؤجاي سآنچه البته  .است
زيرا او بر آن است كه نفـس بـه آشـيانه ديگـر      ،برد  مي پاسخ افالطون به اين مورد ره به تناسخ

  )468-459، ص1، ج1380افالطون، ( .كند و الزمه اين قول تناسخ است  مي پرواز

  در محاوره فايدون» جاودانگي نفس«  مسئله. 3

  :فايدون بدون سه پرسش اساسي روشن نخواهد شد  رهدر محاو» جاودانگي نفس«  مسئله
  اي متمايز از جسمانيت دارد يا خير؟ آيا انسان عالوه بر جنبه جسماني، جنبه. 1
  رفتن بدن باقي است يا خير؟ميان  جسماني با از آيا جنبه غير .2
  )86، ص1385رحمتي، (آيا باقي ماندن نفس پس از بدن موقت است يا مستمر؟ .3

پـيش از  . ادله چهارگانه خويش درصدد پاسخ بـه ايـن سـؤاالت اسـت      به وسيله افالطون
افالطون، الزم است به اين نكته توجه شود كه افالطون ظاهراً دو تصـور   هاي پرداختن به پاسخ

چـون نفـس بسـيط اسـت داراي     « ؛تصور اول بساطت نفس است. متفاوت از نفس داشته است
؛ تصور دوم همان است كه نفس به سـه  »د خلل در آن راه نداردباشد و بنابراين فسا  انقسام نمي
  )87همان، ص( .جزئي تصور شده است صورت سه
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حيـات و خـود    أآورد روح اسـت، يعنـي نفـس مبـد      مـي  چيزي كه خود را به حركت در
جسـم تقـدم خواهـد     حيات اسـت، بـر   ألذات است، حال اگر پذيرفتيم كه نفس مبد متحرك با

ار امور اخالقي، عقـل، اراده و جـز اينهـا پـيش از امـور جسـماني وجـود        طبق اين گفت. داشت
ثير خود بر بدن، داراي حركات گوناگوني اسـت و ايـن   أنفس پيش از ت ؛ از آنجايي كهاند داشته

خـود دليـل بـر وجـود     مطلب اين لذا ، اند حركات با يكديگر متفاوت و بنابراين با هم متعارض
، جـزء  )لوگيسـتيگون (ود كه افالطون با عناوين جزء عقالنـي  اجزاء گوناگون در نفس خواهد ب

كاپلستون، ( .كند  ه مينها اشارآ هب) ثيمودايدس(و جزء همت و اراده ) اپي سومه تيگون(شهواني 
  )241، ص1، ج1380

بسـاطت   از يـك سـو بـر   كه  ،اين دو ديدگاه به ظاهر متناقض افالطونميان  در مقام جمع
 كـه وي هنگـامي  چنين گفت  توان  ، ميفشرد  مي بودن نفس پاي كيبيتر نفس و از سوي ديگر بر

كـه بـه نفـس از جهـت      هنگـامي و  يابد ميبسيط آن را  كند  مي كه به نفس، از جهت دانش نظر
  .آورد  ميان مي گانه آن سخن به سه نگرد از اجزاي  مي مدبر و محرك بودنش

ها نفسـا مـن جهـه    انما تسمي والنفس« :بخش است در اين خصوص بيان فخر رازي روشني

انها تفعل افعاالً منصرصه اما بحسب جوهرها فل نسميه نفساً االً باشتراك االسم بل االسـم الخـاص   

النفس و الذلك سمت االوائل القوي الغير الجسمانيه اذا كانت مباشره لتحريك الفـالك   بها العقل ال

  )222-221، ص3، ج1411رازي، ( »المحركات بالتعشي عقوالً  نفوساً و سمي
م چون افعال و كارهاي مخصوص از آن بروز و ظهـور  مينا  مي گويد نفس را نفس  مي وي

و اما به حسب ذات و جوهرش بـه نفـس نامگـذاري نخواهـد شـد مگـر از بـاب         ؛كند  مي پيدا
زيرا از جهت ذات فقط يك چيز است بلكه در اين صورت اسم مخـتص بـه آن    ؛اشتراك لفظي

كه  جسماني در صورتي است كه حكيمان اوليه بر قواي غير همينخاطر  هو ب سفعلت است نه ن
آنهـايي كـه   بـر  انـد و   مستقيماً در تحريك افالك دخالت داشته باشند چند نفـس اطـالق كـرده   

از عبـارت فخـر رازي    .دان  ها اطالق كرده كنند عقول و عقل  مي حركات اشراقي و عاشقانه ايجاد
ط است يكه اگر به نفس از جهت ذاتش بدون توجه به افعال نظر كنيم بس شود  مي چنين استفاده

  .انجام افعال نظر كنيم مركب خواهد بود و اما اگر با توجه به حركات و
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  و نقد و بررسي آنهانفس براهين افالطون در جاودانگي . 4

  :كشد  ميان مي بقاي نفس بهو اي را در اثبات تجرد  افالطون براهين چهارگانه
  :رهان نخستب

  .دوش  مي هر چيزي كه داراي ضد باشد، از ضد خود پديدار) الف
  .مرگ، ضد زندگي است) ب
-468، ص1، ج1380افالطـون،  ( .آيد  مي پس زندگي از مرگ و مرگ از زندگي پديد) ج

69(  
آيـد،    مـي  هرچـه بـه وجـود   : گفـت   مي ، اصل نخست از هراكليتوس گرفته شده كهاًظاهر

، و نه تنها اين نوع ستيز ضرري نـدارد  ،طبق نظريه وي. ه بين اضداد استحاصل جنگ و ستيز
براي ثبـات و وحـدت جهـان ضـروري     حتي  بلكه كند  ي نميوحدت و انسجام جهان اخاللدر 

د بود كه همه اشياء از طريق جنگ و نزاع بـه  دانست و معتق  مي هراكليتوس ستيز را عدل ؛است
از نظر كاپلستون، سهم عمده هراكليتوس در طرح . روند  مي ينآيند و سرانجام هم از ب  مي وجود

  .است» اختالف در وحدت«و  »وحدت در اختالف«مفهوم  دو
 چيـزي كـه عـادل   «: گويـد   مي خويشس در توضيح ايده افالطون با پيگيري نظر هراكليتو

 آنز تـر شـده، الجـرم پـيش ا     تر ناعادل يعني ظالم بوده و يا چيـزي كـه كوچـك    شود، پيش  مي
دهد كه مرگ و زنـدگي هـم     مي وي در پي آن توضيحي )468همان، ص. (»تر بوده است بزرگ

تر مـرده بـوده و از ايـن مـرگ دوبـاره       كه آنچه كه اكنون زنده است پيش چنان هستند،گونه  اين
  .آيد  مي حيات به وجود
ر در يسير جهان يك نوع سير دوراني اسـت و ايـن سـ    است دمعتقه افالطون كخالصه آن

گردد و دوبـاره از    مي هر چيزي به اصل خود باز ،بنا بر نظر او. گيرد  مي مقابل سير مستقيم قرار
كند و اين سير و جريـان تـا ابـد ادامـه خواهـد        مي شود و سير ديگري را آغاز  مي آن اصل جدا

همـه   آيـد و   نمـي  ش و تولدي در جهان بـه وجـود  يگونه پيدا بدون اين سير دوراني هيچ. يافت
  .رود  مي جهان به خواب نيستي فرو

» ضـد «جاي اين سـؤال هسـت كـه مقصـود افالطـون از لفـظ        :نقد برهان اول افالطون

در كالم او مبهم است؛ زيرا علماي منطق در بحـث تقابـل،   » ضد«رسد لفظ   چيست؟ به نظر مي
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مظفـر،  . (هاند؛ تضاد، ايجـاب و سـلب، تضـايف و عـدم و ملكـ      چهارگونه تقابل را مطرح كرده
حال بحث اين است كه آيا مراد از ضد در كـالم افالطـون، در برهـان    ) 52-51، ص1، ج1375

  .نخست، كه بين مرگ و حيات تضاد را تصور كرد تقابل تضاد است و يا سلب و ايجاب
در ايـن   ؛وي از ضد تناقض باشد، اصل منطقي او در همـه مـوارد صـادق اسـت     اگر مراد

فـرض    ميگ و زندگي را تناقض بدانيم، بايد يكـي از آن دو را عـد  مرميان  صورت اگر نسبت
هيچ چيز از عـدم بـه   «بدانيم، در اين صورت اصل بديهي منطقي   ميحال اگر مرگ را عد. كنيم

و  ؛توان گفت كه زندگي از مرگ به وجود آمده اسـت   نمي و. صادق خواهد بود» آيد  نمي وجود
در اين صورت هر دو با اصـل   كنيم،ي تضاد منطقي فرض اگر ضد در كالم افالطون را به معنا

، اما اين فرض، اشكال ديگـري در پـي دارد  . مطابقت دارد» آيد  نمي هيچ چيز از عدم به وجود«
ايـن هـم درسـت     ؛پس يك شيء نه حيات دارد و نـه مـرگ   ،كه ارتفاع اضداد ممكن استچرا

  .نخواهد بود
ن زندگي و مرگ در كالم افالطون تضاد نيست؛ ترتيب بايد نتيجه گرفت كه تقابل بي بدين

در واقـع  ) 245-244، ص1، ج1380ون، ، تكاپلسـ . (رسد لذا رأي كاپلستون درست به نظر نمي
اين نوع از تقابل به اين معناست كه از . از قبيل عدم و ملكه است) مرگ و حيات(تقابل آن دو 

چنان باشـد كـه بـالقوه داراي آن      باشد، شأن عدمي  دو شيء كه يكي وجودي و ديگري عدمي
توان اطالق كور يا نابينا كرد؛ زيرا ديوار شأنيت و ملكـه بينـايي را     مثالً به ديوار نمي. شيء باشد

 1، ذيل تفسير آيه خلق الموت و الحيـات كشافزمخشري، اديب و مفسر بزرگ قرآن در . ندارد

كه موت است،   ه يك امر عدميدر پرسش از اينكه چگونه خلقت، به عنوان يك امر وجودي، ب
، اگر  تواند وجودي باشد و هم عدمي  هم مي» موت«دهد كه لغت   گيرد، چنين پاسخ مي  تعلق مي

موت را به عنوان عارض بر جسم و بدن انساني فرض كنيم مانند عروض عوارض بر موضوع، 
امـري عـدمي   است، و اگر موت را فساد و تبـاهي بـدن بـدانيم،     ياين صورت امري وجوددر 

   .خواهد بود

                                                            
 .2: ملك .1
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  نظريـه . افالطـون در بـاب معرفـت اسـتوار اسـت       اين برهان بر مبناي نظريه :برهان دوم

كه اين نظريـه   »از يادآوري معرفت عبارت است«شود كه  در اين جمله خالصه مي ويمعرفت 
  دوم عبـارت اسـت از اينكـه الزمـه      مقدمـه . دهـد  رهان را تشكيل ميبخود مقدمه نخست اين 

انـد و مقدمـه    شود، قبالً ادارك شـده  يادآوري اين است كه چيزهايي كه براي ما معلوم واقع مي
كه جزئي از وجود ما كه تجربه قبلـي دارد پـيش از ايـن وجـود دارد و مقدمـه       تسوم اين اس

بر مقدمه چهارم جزء پيش از ورود به ايـن جهـان،    پس بنا ،جسم نيست ءاين جز اينكه چهارم
  . ادراك كرده است موضوعات را

از   نظريـه  ايـن اصـل   .اسـت ) معرفـت   نظريـه (نخست   ترين اين چهار مقدمه، مقدمه مهم
تـوان   كه نميرا » منون« هحصل شبه  و ما كند ميسقراط است ولي افالطون به خوبي آن را تقرير 

دهـد و   توان چيزي را از چيز ديگر تميز داد، پاسخ مي چيزي را شناخت و به عبارت ديگر نمي
تر موجود بوده و ما قبل از اين، حقايق كلي را كه مثل باشند مشـاهده   گويد كه معرفت پيش مي

آمـوختني  چيز هيچ  ،بنابراين؛ آوريم يق و بحث آن را به خاطر ميايم و در طي جريان تحق كرده
  . آوري است بلكه همه چيز ياد ،نيست

خـود    گفتـه  طبـق شـود؟   اي آن مـي دليل بر تجرد نفس و بقـ   معرفت،  حال چگونه نظريه
كند، ولي اينكـه آيـا نفـس پـس از      افالطون در فايدون، اين برهان فقط وجود قبلي را اثبات مي

كه افالطون  يياز آنجا .دهد يا خير از اين طريق قابل اثبات نيست مرگ به حيات خود ادامه مي
پـس الجـرم    ،كنـد  اثبات مي وجود قبلي نفس را مسئلهي از تكند كه اين برهان قسم اعتراف مي

 باشـد تواند به عنوان برهاني مستقل  اين برهان نمي ؛ در نتيجهبايد به برهان نخست ارجاع شود
  . و بايد در ارتباط با برهان نخست لحاظ شود

  )معرفت  نظريه(دوم نقد برهان 

  هرسد، زيرا اصل اين نظريـ  مخدوش به نظر مي اثبات بقاي نفس ، دربرهان نظريه معرفت
البتـه بـه ايـن    . كه معرفت به امور خارجي و محسوسات نوعي يادآوري است، پذيرفتني نيست

شـت كـه   ده دايـ قاست بلكه افالطون در باب معرفـت ع دليل نيست كه معرفت از مقوله تداعي 
م مثل تعلـق دارد و معرفـت بـه محسوسـات معرفتـي نـاقص و       لامعرفت حقيقي به كليات و ع

كـه در مـورد محسوسـات     عرفت حقيقي بايد داراي دو مشخصه باشـد زيرا م. حقيقي است غير
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ناپذير باشد و دوم آنكه به امور واقعي كه داراي تغييـر   نخست معرفت بايد خطا. كند صدق نمي
لـق معرفـت و محسوسـات را    عتـرين مت  از اين روست كه وي مثل را عالي. نيستند تعلق بگيرد

او معتقـد  . دهد است كه تناقضي در عقيده وي رخ ميدر اينج. شمارد ترين متعلق آن برمي پست
رسـد   لـذا بـه نظـر مـي     ؛گيرد است معرفت حقيقي به امور خارجي و مراجع عيني نيز تعلق مي

فقط تفاوت در اينجاست كه معرفت حقيقي  .چندان درست نيستدو نوع معرفت  تفكيك ميان
چراكـه اگـر تمـايز    . عرض به محسوساتاوالً و بالذات به كليات و عالم مثال است و ثانياً و بال

خواهد داشت كه كليات تنها امور ذهني و انتزاعي صـرف و  را الزمه اين بين دو معرفت باشد، 
دليلـي بـر بقـاي     توانـد  اين برهان نمي  اين ايراد،طبق . بدون ارتباط با عالم واقع و خارج باشند

اشـيم تـا برهـاني خـالي از هـر گونـه       براي اثبات آن به دنبال مباني ديگري بنفس باشد و بايد 
  . كنيمتناقض ارائه 

شود و  ناپذيري نفس استفاده مي از فساد  در اين برهان براي اثبات بقاي نفس، :برهان سوم
پس نفس نيز پذيراي  پذيرد شود كه چون نفس شبيه به مثال است و مثال هم فساد نمي گفته مي

ناپذيري و غير قابل انقسام بودن  اپذيري نفس تجزيهن حال يكي از موارد فساد. فساد نخواهد بود
پردازد، اسـتفاده   بدن با نفس مي  هطكه به راب ييآن است كه همين مقدمه در گفتار دكارت، آنجا

گويد نفس امري است بسـيط، چراكـه داراي امتـداد نيسـت و از سـويي بـدن        وي مي. شود مي
    )98-97، ص1، ج1369دكارت، ( .ط استسيامتدادپذير است پس نفس يك امر مجرد و ب

برهان اين   و خالصه ؛ناپذير فسادلذا ناپذير،  موجوداتي هستند بسيط و تجزيههمچنين مثل 
نفـس هـم بـه همـين      ، پـس ل خواهيم شدئكه چون بين مثال و نفس هم اشتراك و شباهت قا

  . ناپذير است مالك فساد
پردازيم و آنگاه جهت دفـاع   تر مي مهم كه ما به اشكال شدههايي وارد  بر اين برهان اشكال

منـاظره   طرفكه » كبس« توسطاين اشكال . از نظر افالطون، به نقد آن اشكال خواهيم پرداخت
كند  مين نميأاستدالل مذكور، نظر افالطون در باب جاودانگي را ت. شود با سقراط است ذكر مي

او . كنيم تشبيه مي) بافنده(را به نساج  دارد كه ما جريان نفس و بدن ن را چنين بيان ميآو دليل 
ها پـس از مـدتي از    بافد كه اين جامه هاي زيادي را براي خود مي در طول زندگي خويش جامه

بدين معنا . جرياني دارند نيننفس و بدن نيز به واقع چ. روند ولي او همچنان باقي است بين مي
كنـد پـس از مـرگ نفـس      سازي و نو ميشوند ولي نفس دوباره آن را باز كه ابدان دگرگون مي
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  . رود شود و از بين مي واپسين بدن او باقي است كه پس از مدتي دچار پوسيدگي مي ،)روح(
توان كمتـر   ي كه بدن با توجه بهيدر اينجا اگر كسي در دفاع از افالطون بگويد كه از آنجا

ـ  ماند، پس نفـس ن  بت به نفس تا مدتي پس از مرگ نفس باقي مينس ه طريـق اولـي بـاقي    يـز ب
چراكه اين استدالل مانند اين است كـه  ؛ واهيم گفت كه اين دفاع درست نيستخ ،خواهد ماند

هايي را كه نساج بافته، هنوز باقي است، پس نساج نيز باقي خواهد بـود كـه    يم چون جامهيبگو
   )496، ص1، ج1380افالطون، ( .خالف وجدان شهودي استن براي

تناسـخ و تولـدهاي    مسـئله توان وجـود قبلـي    چه مياست كه اگرخالصه كالم كبس اين 
ماننـد   مسئلهزيرا اين  ؛توان نتيجه گرفت كه نفس جاودانه است پياپي نفس را باور كنيم اما نمي

ها  كند و آن جامه هاي متعددي يكي از پس از ديگري به تن مي يم نساج جامهياين است كه بگو
البتـه همـين    ؛فـد  با ديگري براي خود مي  و جامه. رجاستپوسند ولي خود وي همچنان پا ب مي

امـا اثبـات    ،ها وجود داشته و بعد از آنها نيـز خواهـد بـود    دهد كه نساج پيش از جامه نشان مي
ولي گويا كبس، در اين اشكال، به مبناي افالطون توجـه نداشـته   . كند كه جاودانه هم باشد نمي

نفس متعلق به عالم مثل بوده و ذاتاً مجـرد، بسـيط و    تر ثابت كرد كه شپيچون افالطون  ؛است
هـايي در مـدتي خـاص بـاقي      توان پذيرفت كه نفس با چنين ويژگي چگونه مي. فناناپذير است

تـا ابـد    آنگـاه ، باشـد  يناپـذير  فسـاد  يك شيء ذاتي  اگر خصيصه بماند و سرانجام نابود شود؟
كننـده   تناسخ، كه اشـكال  مسئلهاز طرفي  ؛يافتماند و فساد در آن راه نخواهد  همچنان خواهد

زيرا اگـر بـدن    ؛ييد اشكال خويش بدان اشارات كرده نيز خود دليلي عليه اوستأبراي دفاع و ت
از ايـن روسـت كـه شـارحان كـالم       ؛به بدن ديگري منتقل خواهد شـد ) روح( نابود شود نفس

  .اند افالطون، تناسخ را الزمه برهان وي دانسته
  :داردسه مرحله  افالطون است وترين براهين  برهان، از پيچيده اين :برهان چهارم

بلكـه  » وجـود گرمـي  «شود كه علت گرمي بدن چيست، نبايد گفت  سؤالاگر از ما ) الف
حال اگر بپرسند كه آن چيزي كه اگر در تـن باشـد، تـن    . بايد گفت كه علت گرمي آتش است

  . نفس استماند، چيست در جواب بايد گفت آن چيز  زنده مي
صورت نخست اين است كه چـون مـرگ ضـد زنـدگي     : صورت دارد اين مرحله دو) ب

 اينكه صورت دومزيرا ضد پذيراي خود نيست و  ؛بپذيردرا تواند مرگ  است، الجرم نفس نمي
  .است كند پس نفس نامير چون مرگ را قبول نمي
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تباهي نيـز باشـد، در   عدم قابليت براي پذيرش چيزي، مستلزم عدم قابليت براي عدم  )ج
  )511همان، ص(. د نخواهد شدسااين صورت آن چيز تباه و ف
  كه الزمـه  يابيم ميدرناپذيري تحليل شود،  ، اگر مرگبرهان اين گانه با توجه به مراحل سه

توان نظر افالطون را با استفاده از اين قياس دو حـدي روشـن    در اينجا مي. آن فناناپذيري است
اش ايـن اسـت    شود، اگر نابود شود، الزمه شود و يا نمي گ، يا زندگي نابود ميبا هجوم مر. كرد

اجتمـاع ضـدين الزم    صـورت ايـن   ؛ دراجتماع كنـد  ،كه مرگ باشد ،كه عين زندگي با ضد آن
  . كه عين زندگي است عين زندگي نباشد ءيعني يك شي ،آيد مي

س را طـوري تفسـير   ان قيتوان قسمت نخست اي در اينجا براي خروج از اين محذور، مي
گويـد در وقـاع بـا حملـه      بدين جهت است كه افالطون مـي . ن الزم نيايديكرد كه اجتماع ضد

گريزد و معناي جاودانگي نفـس همـين    مرگ، زندگي كه ضد آن است و به دنبال آن نفس، مي
  . است، و بدن فناپذير، نابود خواهد شد

مصادره به مطلوب است، زيرا بحث وي   لطهاين استدالل افالطون، مغا :نقد برهان چهارم
داند كـه ايـن    فناناپذير مي) در آغاز(حيات  أيا نفس را به عنوان مبد ؛از دو حالت نيست رجخا

زندگي  أ، و يا اينكه نفس به عنوان مبداستچرا كه دليل، عين مدعي  ؛مصادره به مطلوب است
البته مقصود افالطون همـين  است؛  نفسناپذيري  مرگ؛ نتيجه اين سخن شود با مرگ جمع نمي

  . مورد اخير است
نفس بـه   كه چه درست استكه گر اين استبرهان افالطون  وارد شده بر اشكالدر واقع 

ايـن   امـا  ،شـود  ناپذيري آن نتيجه گرفته مـي  كند و مرگ زندگي با مرگ اجتماع نمي أعنوان مبد
ناپذيري تا زماني كه نفس زنده باشد،  مقيد و محدود است، زيرا اين مرگ» ناپذيري مرگ«نتيجه 

اگـر افالطـون   . ناپذيري مطلق اسـت  گيرد مرگ اي كه افالطون مي جهنتيالبته  ؛صادق خواهد بود
ـ  كرده باشد و بگويد نفس از آن روي كه نفس است نمي ارادهعموميت و اطالق را  زنـده   دتوان

  :گويد كند و مي ود را ذكر ميوي متقيداً كالم خ امابود،  خواهد باشد اشكال بر او وارد
توانـد آن صـفت را بـه نحـو      دهنده حيات و حركت است، نمي نفس به عنوان اينكه انتقال

عرضي داشته باشد بلكه حيات و حركت ذاتي نفس است، زيرا نفس مانند برف و آتش نيسـت  
اتـي آن  كه فرديت ذاست » سه«بلكه مانند عدد . كه سردي و گرمي از جمله عوارض آنها باشند

تـوان   شود، بر نفسي كه واجد حيات است مي زوج هم اطالق مي كه بر عدد سه، غير چنان ؛است
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طور مطلق و بدون قيد و شرط و نيز به صورت سلبي حمل كرد و بدين معنـي،    هآن صفت را ب
  . نفس يعني چيزي كه فناپذير نيست
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