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  مقدمه
كمـت ازجملـه   حطريقـه بزرگـان   ، االشـراق حكمترا در  با توجه به اينكه سهروردي روش خود

 نمايـد مـي پيشـواي دانـش و حكمـت يـاد      عنـوان رئـيس و  هتجليل ب داند و از او باافالطون مي
فلسـفي   يكـه آرا  ه فـراهم شـود  ايراد اين شبه زمينهممكن است  ،)10ص ،2ج ،1380 ،سـهروردي (

در  فايـدروس ي كـه افالطـون در   يـ افالطون است و عين آرا يسهروردي كپي يا روگرفتي از آرا
را نقد  نقل و آن االشراقحكمتسهروردي در ، مورد نفس و چگونگي تعلق آن به بدن ارائه كرده

زيرا  ؛گرددايراد مي رفع شبهاتي است كه به سهروردي ،مقاله اين هدف نهايي .و رد نموده است
عالوه بر آنكه بيانگر اختالف آراي ايـن دو فيلسـوف بـزرگ در مسـائل و موضـوعات       اين نوشتار

است مقاله اين نتيجه ديگر اين  .باشدمينمايانگر استقالل فكر و فلسفه سهروردي ، فلسفي است
فيلسـوف   ،افالطـون  همان، بردافالطوني كه سهروردي نام مي كه دمانباقي نمي يكه جاي ابهام

  .اي در كار نيستبزرگ و نامدار يوناني است و تشابه اسمي

 هاي وجودي انسان ساحت

تـن   وجود او را تركيبي از نفس و، افالطون و سهروردي در آثار خود در پاسخ به چيستي انسان
دالل  اسـت  .نماينـد داليل متفـاوتي ذكـر مـي    ،اند و هريك براي اثبات ثنويت وجود انسان دانسته

كارگيرنده غير از چيزي است كه هگيرد و چيز ب كار ميهرا ب آدمي تن خود: است چنينافالطون 
او ايـن   .شده اسـت كارگرفتههغير از وجود ب ،فرمانده كارگيرنده ياهشود و وجود ب كار گرفته ميهب

 :گيـرد  دليـل بـر دوگـانگي وجـودي او دانسـته و نتيجـه مـي        امور متفاوت در وجـود انسـاني را  
افالطـون،  ( »آدمي فقط نفس است ؛نه آنچه از اتحاد تن و نفس است ،فرمانرواي تن نه تن است«

  . )672-673، ص2، ج1367
كه  را» من«او ادراك  .نمايددوگانگي وجود انساني را بيان مي ،متفاوت يسهروردي با استدالل

و وجـودي متفـاوت بـا تـن      )110ص، 2، ج1380سـهروردي،  ( باشد از تصورات بديهي نزد هر انسان مي
وجـودي غيـر   » من«زيرا  ؛نفس انساني دانسته و دليلي بر دوگانگي وجود انسان شمرده است، دارد

 . اند وجود حقيقي و خودي انسان را نفس او دانسته فيلسوف دو باشد و هر از وجود جسماني او مي
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زيـرا   ؛ائل بشـري اسـت  ترين مسيكي از پيچيده ماهيت نفس از سؤاالت هميشگي فلسفه و
 .حس ناممكن اسـت  بحث و بررسي در مورد موضوعي است كه دسترسي به آن از راه مشاهده و

روشن ساختن اين مسائل در اين زنـدگي يـا محـال اسـت يـا      «نمايد كه  افالطون نيز اذعان مي
يوس أمژوهشگر را و پ دست از پژوهش نكشيده با اين وجود ؛)521، ص1، ج1367افالطون، (» دشوار

 بررسـي  را بـه جسـتجو و   او، كننده و ابراز نظرات خـود بلكه با سخنان دلگرم ،رسيدن ننموده از
 ؛كمال ترسويي و كاهلي است كـه آدمـي بررسـي نكنـد     ،همهبا اين« :گويد كند و مي مي تشويق

را از يد حقيقـت  باكه يا  ابدين معن ؛زيرا انسان در اين مسائل بايد سرانجام به نقطه نهايي برسد
نيـز در ايـن راه از هـيچ  كوششـي      وي خـود  .)همان( »را كشف كند يا خود آن ،ديگران بياموزد

  . فروگذاري نكرده است
 ،باشـد  دو فيلسوف مـي  عالم نفس را كه منشأ نفس انساني از ديدگاه هر ابتدا، در اين مقاله

ـ   چگ، پردازيم و در پي آن مورد بحث قرار داده و سپس به نفس انساني مي ه ونگي تعلـق نفـس ب
  . آنها در اين موضوعات بنيادي ظاهر گردد ييم تا تفاوت آراينما بدن را ذكر مي

 انواع نفس از نظر افالطون

نفـس   و نفـس الهـي  ، نفـس جهـان  : از سه نفس نام برده كه عبارتند از فايدروسافالطون در رساله 
را در مورد اين سـه   او آراي، نسانيبراي دستيابي به ماهيت نفس ا .)1313- 1314، ص3همان، ج( بشري

نفـس  نفس تقسيم كرده كـه جهـان بـي   جهان را به جهان نفس و جهان بي او. شويمنفس جويا مي
 .رانـد حركت ايجاد كرده و بر آنها فرمان مـي  تأثير جهان نفس بوده و نفس در آنها جنبندگي وتحت
شـود و در  گـر مـي  ورت گوناگون جلوهصراند و بهنفس فرمان مينفس  به جهان بي«: گويد مي وي

 :گويد تيلور نيز مي .)1314همان، ص( »پيمايدپايان در جوالن است و جهان اليتناهي را ميجهان بي
كه از نظر افالطون نفس ، يميما بايد ابتدا از جهان نفس كه مقدم بر نفس انساني است سخن بگو«

ماهيـت جهـان    ذات و افالطـون از نظـر  .  )Taylor, 2001, p.444( »باشـد  آغازگر هرگونه حركت مي
هماني ميان نفس و حركت است كه يك اينمعتقد به  در حقيقت او ؛حركت و جنبش است ،نفس

: گويـد  مـي  وي .كنـد  جنـبش ايجـاد مـي    حركت و نيز - نفس يعني جهان بي - در ديگر موجودات 
اين جنبش يـا حركـت    يو .)1313، ص3، ج1367افالطون، ( »حركات در موجودات استأ مبد، نفس«
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، نفس خود« :افالطون معتقد است .ذاتي آن دانسته كه جدايي آن از ذات ناممكن استرا نفس  در
 هـر  أمبـد  وأ منشـ  ؛يابـد يجنبشش پايان نمـ ، شودچون هرگز از خود جدا نمي ؛جنباندرا مي خود

حركـت را  طون افالگفت  طلب بايدتوضيح م در .)همـان ( »چيزي است كه جنبشش از خود نيست
، نظريه حركت نفس :گويدروبينسون مي .و جدايي ذات از ذاتي ناممكن است ذاتي نفس دانسته

 كـاربرد آن در  بنيـان انديشـه ارسـطو در    رود كـه شـمار مـي  بـه افالطـون   نقطه عطفي در آراي
  .)Robinson, 1970, p.116( شناسي استهاي جهانلاستدال

مبـدأ   او ويژگي. كندميهاي ذاتي نفس ذكر ويژگيديگر از  مبدأ بودن و جاودانگي را افالطون
زلـي  ا مبـدأ چـون  «: گويـد دانسته است و مـي  نفسزلي و جاويدان بودن ابودن را علت نامخلوق و 

از  توانسـت  نـه خـود مـي    ،شد چه اگر مبدأ نابود مي ؛بالضروره ابدي است، پديد نيامده است و بعداً
 .)1313، ص3، ج1367افالطـون،  ( »توانستند از آن پديد آيند يگر ميوجود آيد و نه چيزهاي دهچيزي ب

نفس از جانب صـانع نقـض    با خلقت تيمائوسيعني ، ديگرش ولي مبدأ و ازلي بودن نفس را در اثر
   .در كليه آثارش حفظ كرده است را هرچند عقيده به جاودانگي، )1852، صهمان(كرده 

مبـدأ  «دارد ايـن اسـت كـه     نفـس ن و جـاودانگي  براي مبدأ بـود افالطون بيان ديگري كه 
تواند نابود شود و نه ممكن چيزي است كه جنبشش از خود است و چنين چيزي نه مي، جنبش
دانگي نفس را با حركت ذاتـي آن پيونـد   و مبدأ بودن و جاوا .)1314همان، ص( »وجود آيدهاست ب
وسيله جهان نفـس  همتحرك نبوده و ب دليل كه ذاتاًاين ه نفس بكه جهان بيدرحالي است؛ داده

طوركلي در نظـر  هب .باشد پس فاني هم مي ،حركتش عارضي است، آيد به حركت و جنبش درمي
كه آنچـه از درون خـود   درحالي ؛نفس و فاني استبي ،شودهرچه از بيرون جنبانده مي افالطون
   .باقي است ،آيدجنبش مي هدر خود ب

نفس را در كليه آثار خود حفظ و داليل متفاوتي براي آن ذكر افالطون عقيده به جاودانگي 
ناپذيري و در مرگ ويكه  اندشناسان بر اين عقيدههرچند افالطون ؛)1314همان، ص( نموده است
 ,Robinson, 1970( شاتأثير عقايد قديمي و مقدس است تا داليـل فلسـفي  تحتنفس جاودانگي 

p.116(. براي آنكه بعضي موجودات « :كندخود اعتراف مي فايدروس در ابتداي بحث در رساله او
 .)1315ص، 3، ج1367افالطــون، ( »هــيچ دليــل عقلــي وجــود نــدارد، ناپــذير بنــاميمرا زنــده مــرگ

ريشـه در سـنت قبـل از    نفس هاي افالطون در مورد جاودانگي روبينسون  معتقد است استدالل
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موجب طرح سؤالي از جانب او گرديده كه آيـا   رام همين .)Robinson, 1970, p.114( سقراط دارد
ناپـذيري  مـرگ : گويـد مي آپولوژيزيرا در است؛ افالطون در مسئله جاودانگي نفس شك داشته 

   .)Ibid, p.125( ثبات كرداتوان نفس را نمي
ـ ، دانسته» خود« را از عالم آن، در تعريف ذات و ماهيت نفس افالطون صـراحت اعـالم   هب

ال ؤاكنون اين سـ . )1314، ص3، ج1367افالطون، ( »ذات و ماهيت نفس است "خود" همان« :داردمي
 و فايـدون آثـار خـويش همچـون    ديگـر  او ايـن لفـظ را در    ؟چيسـت  »خـود «گردد كه مطرح مي
ي آن امعنـ بيـان  را توضيح داده و براي توصيف و  آن فايدوندر وي  .است كار بردههبنيز  جمهوري

ديدني و لمس ، مانديك حال باقي ميه هستي راستين است كه همواره بي امعنهب خود« :گويد مي
هرچند او خود توصيفي از هستي راستين را نيز در اين رسـاله  . )Plato, 1997, p.69( »كردني نيست

فقـط   ؛را لمس كرد توان آنهستي راستين نه رنگ دارد و نه شكل و نه مي :گويدارائه نموده و مي
هـاي راسـتين گرداگـرد آن قـرار دارنـد     آيـد و دانـش  درمـي ، ران نفس استرابهد كه ارَبه ديده خ 

  .)1316، ص3، ج1367افالطون، (
جهـان نفـس را اعـم از روح     بنـدي در يك طبقه ،او براي دستيابي به ماهيت نفس انساني 

جهـان  منزله بهنفس  توان گفت در نظر اومي .)1313همان، ص( روح بشري دانسته است خدايي و
 مرتبـه ضـعيف و   .خـدايان و مرتبه نيمـه  شديد مرتبه خدايان و مرتبه قوي :احد ذومراتب استو

 ،دهنـد را از دسـت مـي   بال و پر خـود  ،هايي هستند كه برخي قبل از ديدار حقيقتسست روح
 توانند جايگزينعلت ضعف در كالبد نميهب ،شوندسوي زمين كشيده ميدراثر سستي و ضعف به

بعـد از سـقوط در كالبـد     ،اندل آمدهئخي از آنها كه به ديدار حقيقت نابر ؛دندگر هيچ موجودي
   .)1315-1317همان، ص( گردندآدمي جايگزين مي

  ماهيت نفس انساني از نظر افالطون
ـ  ،شده نفس خدايي اسـت نفس انساني ضعيف فالطوننظر اازآنجاكه در  همـين سـبب داراي    هب
 اسـت، ازلـي و جاويـدان   ، قـديم ، يعني جنبشش ذاتـي  د؛باشميهاي نفس جهاني همان ويژگي

در آن جنـبش ايجـاد    ،كنـد  تعلق پيدا مـي ، نفس استكه به كالبد انسان كه از جهان بي زماني
بيـان  ، براي تعريف بيشتر ايده نفـس  كه كند او خود اعتراف مي .)1314-1317همان، ص( نمايد مي
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داند زبان بشري را ناتوان از توصيف مي دليل ؛ به همين)1314همان، ص( الهي و مفصل الزم است
به عبارت ديگر  .يميدر مورد آن سخن بگوتمثيلي توانيم  با بيان قاصر بشري تنها مي :گويدو مي

تواند بگويـد شـبيه چـه    تنها ميبلكه ، تواند بگويد كه ماهيت و ذات آن چيستنميزبان بشري 
هـاك  . پـردازد نفس انساني در قالب تمثيل مي بنابراين به توصيف نفس جهاني و .باشدچيز مي

ولـي بـه    ،كنـد با استدالل آغاز مـي  فايدروسبا اينكه افالطون بحث نفس را در  :گويدفورس مي
   .)Hackforth, 1997, p.64( دهدطريق ديگري ادامه مي

 بـه ارابـه و   آنهـا را  ،نفس جهاني و نفس انسـاني  جزايابيان  وتوصيف نفس  مقام در افالطون
گويند نفس به نيروي متحـد اسـب   مي« :نمايد چنين حكايت را آغاز ميران تشبيه نموده و اينارابه
ولـي در مـورد    ،نـد ااصـيل  بانان خـدايان خـوب و  ارابه ها واسب. بان مانند استو ارابه اي بالدارارابه

اسب بـه ارابـه    دو در مورد ما آدميان اوالً. بعضي نه بلكه بعضي اصيل است و ؛ديگران چنين نيست
رانـي  رو ارابهازاين .اسب ديگري برخالف آن اصيل است و ها خوب و در ثاني يكي از اسب اند و بسته

  . )1314، ص3، ج1367افالطون، ( »ما كاري است بس دشوار
 و نمايد مياشاره به سه جزء نفس انساني  ،ران و دو اسببيان ارابه با اين تمثيل درافالطون 

 »باشدبان مياند و جزء سوم ارابه دو اسب ارابه ،دو جزء آن :زء استنفس داراي سه ج« :گويد مي
افالطون اسـطوره نفـس را در قالـب     :گويدهاك فورس در شرح اين عبارات مي .)1323همان، ص(

 ،توانـد ترجمـان آنچـه مـوردنظر اوسـت     راحتي ميهنمايد كه بواژهاي نمادين شرح مي تمثيل و
بـا آن آشـنا    جمهـوري نفس  است كه مـا در   يجزاانمادي از  ،السكه با دو اسبك مسلماً .باشد
  .)HackForth, 1997, p.72( ايمشده

منطقـي و اسـتداللي   ، نفـس  يدر مورد ماهيـت اجـزا   جمهورياما بيان افالطون در رساله 
را  آن ،شـود  هـاي متفـاوتي صـادر مـي    دليل آنكه از نفس انسـاني فعـل  او در اين رساله به .است

   .برخوردار از سه نيروي متفاوت دانسته است
ديدن عـالم حقـايق   ، داند ميالزم براي نفس انساني افالطون ي ديگري كه هايكي از ويژگي
و  بـه شـرح سـير   ، قالب اسطوره بيان كـرده  او اين حقيقت نفس انساني را در .قبل از تولد است

در عـالم بـاال   «: گويد مي، به بدن پرداختهقبل از تولد يا تعلق  سفر ملكوتي نفس در عالم حقايق
رانـد و   ارابه بالدار خود را پيشاپيش گروهي از خدايان مـي  ،كه زئوس كه فرمانرواي آسمان است



  االشراقبه ماهيت نفس و چگونگي تعلق آن به بدن در فايدروس و حكمتنگاهي 
  

 

37  

بايـد  ، افتنـد  خدايان به راه ميدر پي او گروهي از خدايان و نيمه ،بخشد امور جهان را سامان مي
هـاي   ايـن راه را ارابـه  . برسند ،آسمان است ه در زيرراهي سرباال بپيمايند و به باالترين مقامي ك

، 3، ج1367افالطـون،  ( »رونـد  دشواري پيش ميهاي ديگر به ولي ارابه ،پيمايند آساني ميخدايان به

و » داريخويشـتن  خـود «و  »عـدالت  خـود «، از نظر او هر نفسي در اثناي اين گردش .)1316ص
»آينـد و مـا    پديد مي بعداً و نداهايي را كه مخلوقدانش نه، بيند را مي» هاي راستيندانش خود

» خود حقيقـت «دانش راجع به  ،بيند بلكه آنچه مي، پنداريم هاي راستين ميدانش آن را آدميان
تواند در قالـب آدمـي   نمي ،نفسي كه هرگز نظري به حقيقت نيفكنده است«: گويد مي يو .است
  .)1318همان، ص( »دريابد "ايده" صورتهينكه حقيقت را بباشد به ا زيرا آدمي بايد توانا ؛درآيد

افالطـون   :گويداي افالطون در مورد نفس انساني ميعلت بيان اسطوره بارهفراري در.ار.جي
جايي در  ،براينعالوه ؛كندوقايع امكاني را در فلسفه مطرح مي :دهدبا اين عمل دو كار انجام مي

نچه توصـيف  آو اسطوره را ابزاري در دست افالطون جهت فهم البته ا .گشايدن ميآفلسفه براي 
 :گويـد مـي  در رابطه با فلسفه افالطون و ارسـطو  گادامر .)Ferrari, 1987, p.133( داندمي ،كندمي

هـاي باشـكوه از آن    ياري اسـطوره ه ب ولي افالطون بيشتر، هردو به هستي عالم مشغول هستند«
  .)102، ص1382گادامر، ( »گويد سخن مي

ـ توان گفت افالطون در بحثدر حقيقت مي عنـوان منبعـي بـراي    ههاي فلسفي از اسطوره ب
صورت حكايت هولي چون ب ؛جويدبيان اصول فكري خود در قالب تصاوير ذهني بهره مي حفظ و
  .كذب ندارد قابليت صدق و ،است

 بدن از نظر افالطونه چگونگي تعلق نفس ب

 و هـوا ، آتـش ، عالم طبيعت و تركيبـي از عناصـر چهارگانـه آب    جسم انسان از ،در نظر افالطون
جنـبش در آن آغـاز    حيـات و ، نفس بوده كـه بـا تعلـق نفـس    به جهان بيمتعلق خاك است و 

جـوهر جسـم    از نظر افالطون جوهره نفس از عالم ملكوت و ،با توجه به مطالب مذكور. گردد مي
  . از عالم ماده است

 .از مسائل پيچيده اسـت  ،تبيين آن متفاوت در وجود انسان و چگونگي پيوستن اين دو جوهر
گونـه كـه   همان -  ي كه باالتر از علم و ادراك عادي بشري استيچنين قلمرو سخن گفتن دربراي 
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بيـان الهـي الزم اسـت  و زبـان عرفـي و عـادي در آن        -  كنـد اعتراف مي فايدروس در رساله خود
بنـابراين   .مجازي بهره جسـت  شري  بايد از بيان تمثيلي وبلكه براي فهم ب ،ساحت كاربردي ندارد

او علـت هبـوط و    .گشـايد  اي مـي زبـان تمثيلـي و اسـتعاره   ايـن موضـوع،   براي تبيين  افالطون
پـر در يـك سـير و     داند كه دراثر از دست دادن بـال و در تن انسان را ضعفي ميجايگزيني نفس 

نفسـي كـه بـال و پـرش     : دگويـ  مـي  وي. گردد عارض نفس مي، سوي عالم حقيقتهسفر روحاني ب
نكـه بـه چيـزي سـخت و     آ تا ،شود اختيار به سويي رانده ميرود و بياختيارش از دست مي، بريزد

نگاه آن كالبد با آ يابد و سان كالبد زميني ميگزيند و بدين گردد و در آن خانه مي ساكن بند مي
، 3، ج1367افالطـون،  ( كنـد  غـاز مـي  حيات جديـدي را آ  و شود جنبشش آغاز مي ،جنبش نفس

شناسان معتقدند بيان چگونگي هبـوط روح انسـاني در آثـار  او  براسـاس     افالطون .)1314ص
   .)Hackforth, 1997, p.82( هاستاصول و تصوير ارفين

را از دسـت داده و هبـوط    چرا و چگونه نفس بال و پر خود ،كهشود اين الي كه مطرح ميؤس
اي بـراي نفـس   وسـيله  افالطون بال و پر نفس را از امـور خـدايي و   گفت ايدكند؟ در پاسخ ب مي

 ،بـال و پرهـايش را از دسـت بدهـد    نفـس  ولي اگر  ؛داندحقايق مي جهت رسيدن به عالم باال و
، سقوط كرده، ضعيف شده سست و، از سير به عالم حقايق بازمانده، گرديدهعارض سستي بر او 

 . كند همراه با بدن آغاز مي ي راايحيات فان، در يك بدن زميني

اموري كه موجب تقويت و نيرو بخشيدن بال و پـر نفـس جهـت صـعود بـه عـالم حقـايق        
 و معتقد اسـت  اين امور را خدايي دانسته افالطون .ي و دانايي و خوبيعبارتند از زيباي، شوند مي

كـه  درحـالي  ؛شـود  تـر مـي  نيرو گرفته و شـكفته  ،به هر اندازه نفس از اين نيروها برخوردار باشد
بـال و پـر نفـس را پژمـرده و      ،ماننـد زشـتي و بـدي    ،چيزهايي كه برخالف امور خدايي هستند

زيـرا او بـال و    ؛)1315، ص3، ج1367افالطون، ( نمايند موجبات سقوط او را فراهم مي ،خشك نموده
ـ  ي بـوده و مند از امـور خـداي  بهره، پر را از چيزهايي شمرده كه بيش از هرچيز جسماني طـور  هب

 يو .باشـند  بلند كردن اجسـام سـنگين را تـا جايگـاه خـدايان دارا مـي       طبيعي قدرت باالبري و
آنهـا   ظهـور  ي و خوبي را غذاي بال و پر نفس دانسته كه موجـب تـوان و رشـد و   يي و دانايزيبا
يف موجـب ضـع   زشتي و ناداني از نظر او علت پژمردگي و ريزش بال و پر نفـس و  ولي ؛شود مي

 .)همان( باشد سقوط او از عالم الهي مي شدن و
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از نظر افالطون نفس توان و نيروي خـود را از امـور خـدايي كسـب     ، با توجه به مطالب مذكور
اگر نفس از لحاظ علمي  .كند رشد مي نيرو گرفته و ،و هرچه نفس از اين امور برخوردار باشد هكرد

يعني بدي و  ،سوي اموري برخالف امور خداييهب و يعني در پي دانش نباشد ،و عملي ضعيف شود
اين امور موجب سستي و پژمرده شدن بال و پر و ريـزش آنهـا   ، ناداني و زشتي گرايش داشته باشد

 صورت است كه اختيـار نفـس از دسـت رفتـه و از جايگـاه و      در اين .)Plato, 1997, p.525( شودمي
و موجب حيات  گزيندلب يك كالبد زميني خانه ميشود و در قاسوي زمين رانده ميهمرتبه خود ب

زيرا وجـود آن تركيبـي    ؛خواندرا موجود زنده فاني مي آن كه افالطون گرددو جنبش آن كالبد مي
 :گويـد  بدين سبب است كه ژان برن مـي . )1314- 1315، ص3، ج1367افالطون، ( نفس و جسم است از
ـ درجه اهميت اسطوره افالطوني درباره نفس نه« شناسـي و شـريعت و علـم    نمفهـوم انسـا  ه تنها ب

 اسـت  نظر شناخت و معرفتبلكه اهميت آن از نقطه ،گردد آخرت و علم اخالق منظور مي غايات و
  . )117، ص1363برن، ( »شود كه به نوعي متافيزيك و علم الهي منتهي مي

از ، نسان استافالطون براي بيان حقيقت نفس انساني كه موضوع آن فراتر از درك و فهم ا
 ،بعضي حقـايق و معـاني كـه او از طريـق كشـف      ويزيرا از نظر  ؛ويدجمياي بهره زبان اسطوره

در قالب الفـاظ و كلمـات معمـول    ، دور استه دريافت كرده و از دسترس حس و تجربه انسان ب
بيـان   در :گويـد فورث مي هاك .هاي نمادين بهره جويدز واژهكند اسعي مي روازاين .گنجندنمي

زيرا قسـمت   ؛را تأويل و رمزگشايي كرد توان آننمي كه عباراتي وجود دارد، اي افالطوناسطوره
حسـاس  ادنبال هبنابراين خواننده بايد ب .عقالني است و از يك شهود غير صورت شعرهاعظم آن ب

   .)Hackforth, 1997, p.72( شعري باشد تا فهميدن آن
تـوان  ولي نمي ،دهدرا تقليل مي بيان افالطونشناسي رفتهرچند اسطوره ارزش فلسفي و مع

كـارل  شايد بدين سبب است كه  .كمتر از بيان فلسفي دانسترا تأثير آن سخنان در روح انسان 
ي ناشـي از  أهاي اساطيري افالطون برخالف رداستان« :نوشته است افالطونياسپرس در كتاب 

بـراي افالطـون چنـان مهـم و اساسـي اسـت كـه        ، دشمار فلسفه اصالت عقل كه آنها را زائد مي
ياسـپرس،  (» شود كه با تعمق در آنها از معماي حقيقت افالطوني پرده بـردارد  جوينده اميدوار مي

  . )28، ص1357
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   ماهيت نفس از نظر سهروردي
 متفاوت با نظرات افالطـون بـوده و   ،بحث پربار و ژرفي كه سهروردي در مورد نفس انساني دارد

زيرا شيوه او فلسفي و عقالنـي و   ؛باشد قابل طرح در مجامع فلسفي و علمي جهان مي نيز امروزه
در  شهود دروني رديوسهرنظر در . براساس تجربه و مشاهده دروني است داراي خصلت علمي و

؛ هـروي،  10، ص2، ج1380سـهروردي،  (قابل اثبات باشـد  عقالً كه  صورتي داراي ارزش معرفتي است

او چنين دانشي را از لحاظ يقيني صحيح  .استگونه اين االشراقحكمتيوه او در ش .)6، ص1363
در  .)13، ص2، ج1380سـهروردي،  ؛ 18همـان، ص (همپاي علوم حسي و تجربي دانسـته اسـت   ، بودن

انساني به خود  هر بدون ترديد: چنين آمده االشراقحكمتاستدالل براي وجود نفس انساني در 
» مـن «بـدن اسـت كـه آن ادراك     ييابد كه وراي همه اعضـا  در خود ميآگاهي داشته و چيزي 

از ايـن  و كنـي   و پيوسته ذات خود را ادراك مـي  تو به خود آگاهي داشته: گويد مي يو .باشد مي
 ،وسيله صـورت نبـوده  هيعني ب ،اين ادراك با امري زائد از وجودت .اي غافل نيستيآگاهي لحظه

 ،نمايند را درك مي اين امر كسان ديگري كه ذات خود اشد و درب بلكه ظهور آن عين ذات تو مي
  . )112، صهمان( شريك هستند با تو

 ،باشد كه غير از ساحت جسماني او ميرا ساحتي از وجود انسان  ،»من«سهروردي با ادراك 
 از اين تجربه درونـي  او .كند مطرح مي گرايانهصورت تجربه درونهو ادراك نفس را ب عنوان كرده

 عبـارت ديگـر  ه انسان ذات خود و ب: گويد كه قابل دسترسي براي همگان است بهره جسته و مي
نـوري  ، كنـد و بـه خـود آگـاهي دارد     موجودي كه ذات خود را درك مي .كند را درك مي» من«
قابل ، مجرد است وجود محض و، باشد سبب اينكه نور ميه بو ، باشد گرفته از عالم انوار ميتئنش
را نفـس انسـان و   » من«او . )121همـان، ص ( باشد علم مي ي نيست و ذاتاً داراي حيات وشاره حسا

را دليلي بـر دوگـانگي وجـود انسـان ذكـر      »من«او وجود ، براينعالوه. داندانسان مي هويت انساني
يك يك از اعضاي جسماني انسان نبوده و با هيچهيچ» من«كه  دنمايمياستدالل چنين كند و  مي

او و  يوجود انساني است كه مـاوراي همـه اعضـا    ساحتي از "من"بنابراين  .هماني نداردا ايناز آنه
  .باشد در حقيقت همان روح انساني يا نفس او مي

جهـت  ، باشـد  نـوري از انـوار آن مـي   ، علت نفوس و نفس انسان ،عالم انوار با توجه به اينكه
  . يماينم عالم انوار مي رروشن شدن مسئله مروري ب
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  الم انوار ع
انوار مجرده يا عقل هستند يـا  . عالم انوار مجرده است، نفوس عالم ارواح و، در ديدگاه سهروردي

، 1380سهروردي، ( باشندمي نور سانح از نوراالنوار، همه انوار مجرده و )296، ص1379شيرازي، ( نفس

تر فيضان نمـوده و   ينيانورها داراي صفت فياضيت بوده و هر مرتبه عالي به مرتبه پ .)138، ص2ج
يعنـي  ، نمايد و كليه آنها نور محـض  توسط مافوقش دريافت مي رانور نوراالنوار  ،هر مرتبه سافل

دراك و فعـال و  ا باشند و همه آنها از يك حقيقت برخوردار و داراي حيـات و  هستي حقيقي مي
داراي مراتـب   انـوار  نورهـا در عـالم  . باشند و اختالف ميان آنها به كمال و نقص اسـت  بسيط مي

 ،در مرتبه صـعود  ؛گردند شده و در مرتبه صعود قوي مي مختلفي بوده كه در مرتبه نزول ضعيف 
انوار قـاهره  ، شوند و باالترين مرتبه نوري كلي مجرد از ماده و آثار ماده ميهانوار عقليه بوده كه ب

قي به ماده و آثار آن ندارند و ايـن  شوند به انوار قاهره كه هيچ تعل تقسيم مي، است و انوار قاهره
ولي در مرتبه نزولـي از  . النوع هستندباشند كه رب اي مي انوار يا انوار قاهره اعلون و يا انوار قاهره

رسند كه در افق نفـس  اي از ضعف ميضعيف گرديده و به مرتبه شدت نوريت آن كاسته شده و
ر قاهره نبود و انوار اسپهبديه يـا نفـس ناطقـه    تا حدي كه ديگر قادر به صدور نو ،گيرند قرار مي

. شـود  سپهبديه است كه نفس انساني حـادث مـي  ا از فيضان انوار آيد و وجود ميهملكوت از آن ب
اي  ولـي در مرتبـه نـزول بـه مرتبـه     ، باشـند  انوار قاهره تا مرتبه انوار اسپهبديه قائم به ذات مـي 

 گردنـد  اجسـام مـي   در كالبد و متعلق بـه ابـدان و  بلكه متصرف  ،رسند كه قائم به ذات نبوده مي

كه مرتبه نازله انوار قـاهره و   مرتبه انوار اسپهبديه همان مرتبه نفوس ناطقه است. )167همان، ص(
 ايـن نفـس جهـت تـدبر و     .باشـد  علت نفس ناطقه ناسوت انساني است كه متصرف در جسم مي

  . )165همان، ص( شود ني مينام روح نفساهتصرف در جسم نيازمند يك نفس واسطه ب
بندي نفـوس در عـالم    در عالم انوار مجرده و همچنين با طبقه بندي انوار سهروردي با طبقه

منطبق با ترتيب و نظـام علـت و   ، بندي در عالم انوار طبقه .استطبيعت به آنها انتظام بخشيده 
همـان،  ( باشـد  بـه نقـص مـي   و از مرتبه كمال  بوده، معلولي كه در آن عالم ميان انوار حاكم است

بندي و ترتيب موجودات در  او اين طبقه .سوي كمال استهعالم طبيعت از نقص ب. )155-165ص
تواند به آن  عقل انساني نمي، علت كثرتانگيز دانسته كه به جهان هستي را بسيار دقيق و شگفت

   .)355، ص1380شهرزوري، ( دباياحاطه 
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  طقهانوار اسپهبديه يا مرتبه نفس نا
انوار اسپهبديه همان مرتبه نفوس ناطقه است كه مرتبه نازله انوار قاهره و علت نفس ناطقه انسـاني  

تصـرف در   جهـت تـدبر و  ، گونه كه ذكر گرديداين نفس همان .باشد است كه متصرف در جسم مي
  . )165، ص2، ج1380سهروردي، ( دباش نام روح نفساني ميهيك نفس واسطه به جسم نيازمند ب

فينتهي الترتيب « :آمده اسـت  االشراقحكمتدر  .ترين مرتبه انوار مجرده استاخس ،نفس ناطقه

اي مراتب انوار در قـوس نزولـي بـه مرتبـه    سلسله ؛)139همان، ص( »الي نور ال يحصل منه نور مجرد آخر
بر بـرازخ  پس انوار اسـپهبديه يـا انـوار مـد     .تواند نور مجرد ديگري صادر كندرسد كه ديگر نميمي

و در موجـودات   )145- 146همان، ص( شود كه همان نفوس ناطقه در افالك و انسان هستند صادر مي
نفس انساني  و نفس حيواني، صورت نفس نباتيهف در عالم ماده باين تصر .نمايند مادي تصرف مي

. عالم ماده اسـت در  اين نفوس فيضاني از انوار عالم انوار به موجوداتي در مرتبه نازله وجودي .است
تحـت يـك نظـام     - سوي نقص بود كه از كمال به برخالف عالم انوار - اين فيضان در عالم طبيعت 

جمادات به اندازه استعداد خود از فيضان  ،يعني در مركبات ؛باشد سوي كمال ميهتكاملي از نقص ب
  . )166، صهمان( رسد به نفس انساني مي ،از نبات آغاز شده ؛گردند مند مينوري بهره

  چگونگي حدوث نفس ناطقه 
كـه  اسـت  اي معتقد به يك نفس واسطه )نفس ناطقه ناسوت( سهروردي جهت حدوث نفس انساني

باشد كه در عالم طبيعت تغيير نموده و از نظر وجودي معتدل و لطيف گرديـده   آن نفس حيواني مي
نفس ناطقـه چـون نـور    : گويد مي او .شود جهت حدوث نفس انساني مي، و آماده فيضان از عالم انوار

زيـرا در   ؛تصرف كند ،تواند در جسم كه در نهايت كدر و ظلمت است نمي ،بنابراين مجرد بوده ،است
  .)206همان، ص( فيه باشدبايد يك مناسبت و هماهنگي ميان متصرف و متصرف، ويديدگاه 

در نهايـت لطافـت و    نفس ناطقه«: كند چنين اظهار مي بيانالدين شيرازي در شرح اين  قطب
چون موجودي مجرد است و هـيچ ظلمتـي و تـاريكي از ناحيـه خـودش       ،شفافيت و نورانيت بوده

كنـد و زمـاني شـيئي در     تصرف نمي ،بنابراين در برزخي كه در نهايت كثافت و ظلمت است ،ندارد
تصـرف  مانند اينكـه لطيـف در لطيـف     ؛كند كه ميان آنها يك مناسبتي باشد چيز ديگر تصرف مي

 ،و اگر بخواهد يك شيئي در يك شيئي ديگري كه بـا او مناسـبت نـدارد    ،كرده و كثيف در كثيف
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در مـورد   .واسـطه گـردد   ،بايد در ميانه آنها يك شيئي ديگر كه بـا آن مناسـبت دارد   ،تصرف كند
تصرف نفس در بدن نيز يك جوهر لطيفي كه آن نفس حيواني نام دارد و آن بخـار لطيفـي اسـت    

باشد و اين نفـس بخـاري شـبيه بـه نفـس       اخالط پديد آمده و منبع آن سمت چپ قلب مي كه از
باشـد و   بنابراين شبيه بـه اجسـام علـوي مـي     ،زيرا وجود او معتدل و دور از تضاد بوده ؛ناطقه است

تواند قابل نور باشـد   مي ،چون ديگر كدر نيست ،مانند آب شفاف شده ،يابد مزاج او چون تقليل مي
تر از اجسـام عنصـري    و اين نفس بخاري است لطيف ،نور را از خود عبور دهد ،د آب و شيشهو مانن

كند و به تدبير بـدن   و حد فاصل ميان عالم اجسام و مجردات است و نفس ناطقه در آن تصرف مي
، نيسـت  االشـراق حكمـت رأي او در تنها  بيان البته اين. )442، ص1379شـيرازي،  ( »گردد مشغول مي

   .است آمدهنيز  النورهياكلآثار ديگرش همچون ر بلكه د
از  ،اين نفس كه جسـمي لطيـف اسـت   «: گويد اي ميدر تعريف اين نفس واسطهسهروردي 

خيزد و در جمله تـن پراكنـده    گاه چپ دل برمياز تهي ،شود لطافت تن و اخالط تن حاصل مي
ن نفس سد يا مـانعي درآيـد و او   شود و بعد از آن كسوت نفس ناطقه درپوشد و اگر در راه اي مي

و اين نفس واسطه براي تصرف نفس ناطقه اسـت و تـا ايـن     ،ميردآن عضو مي، را از گذر بازدارد
تصرف نيز منقطع ، و چون منقطع شد، كندنفس ناطقه در تن تصرف مي، نفس به سالمت است

  . )89، ص3، ج1372سهروردي، ( »شود و جمله جانوران را باشد
بـدين   ،محل نفس ناطقه ملكوت است كه جوهري مجرد از ماده بوده ،ناسوت نفس ناطقه«

جهت اشاره حسي به آن نتوان كرد و او تدبير جسم انسان را كرده و به خـود آگـاه اسـت و بـه     
زيرا گاه در طرب آيد و گاه طلـب عـالم    ؛جسم نيست ،موجودات پيرامون خود نيز آگاهي داشته

  . )87همان، ص( »نهايت كند بي

  تعلق نفس به بدن 
سـهروردي نفـس انسـان را    ، در مورد چگونگي تعلق نفس به بدن يا حدوث نفس در بدن انسان
در او . شـود پـذيراي آن مـي   ،نوري از عالم انوار دانسته كه جسم انسـاني دراثـر تحـول و كمـال    

كامـل انسـاني از   مزاج  ؛المزاج االتم االنساني فاستدعي من الواهب كماال و« :گويد مي االشراقحكمت
ماده جسماني انسان چـون مـزاجش    .)201، ص2، جهمان( »شود بخشنده فيض خواستار كمال مي
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بـه  ) تركيـب (تـرين مـزاج   اتم و نزديـك  ،در ميان ساير مركبات همچون معدن و نبات و حيوان
ا بـراي  هبنابراين برخوردار از كمال الزم بوده و اين استعداد و قابليت نيز طي سال، اعتدال است

 ،انهمـ ( جسم انساني حاصل گرديده كه قابل فيض از جانب انوار اسپهبديه يا نفس ناطقـه شـود  

، 3، ج1380همـو،  ( اندازه استعدادشان از انوار قاهره فيض برند هب هاي مستعد و قابل )62-63ص، 3ج

 ،ي كمـال الصـور مسـتدع   بنابراين ماده انسان با نظر به استعداد و لياقت خـود از واهـب  . )195ص
يعنـي هـم از لحـاظ تركيـب مـاده       ،بود  چون چنين استعدادي را كسب كرده ،يعني نفس شده

جسماني نسبت به ساير موجودات عالم طبيعت كمال يافته بود و هم نفـس حيـواني بـا كمـال     
در آن موجبـات  ) انـوار اسـپهبديه  ( يافتن تبديل به نفس بخاري شده كه با تصرف نفس ناطقـه 

مظهـر آن   در حقيقت نفس بخاري ،شده، ه ناسوت كه همان نفس انسان استحدوث نفس ناطق
انـدازه اسـتعداد   ه نيز ب) حيوان -گياه (ساير مركبات  ؛شود انوار گرديده و نفس انسان حادث مي

  . گردندخود پذيراي آن از عالم انوار مي
  :گويد مي االشراقتشرح حكمالدين شهرزوري در  شمس

مزاج بـدني انسـان بـا اسـتعداد     ، قه انسان حادث به حدوث بدن استبدان سبب كه نفس ناط«
كـه تعلـق بـه بـدن پيـدا       شود و هنگاميرا به بدن خواستار مي را طلبيده و تعلق آن خاص خود آن

 هـاي از لذات بدني و راحت ،سبب آنه نمايد و با پيوند به آن و ببا امر و نهي در آن تصرف مي ،كرده
به بـدن   ،شودتفريح و چيزهاي ديگر  مي، پوشاك، ازدواج، وردن و نوشيدنجسماني برخوردار از خ

را از  زيرا بدن وجـود او  ؛طوركلي به آن تمايل پيدا كردههورزد و بالفت پيدا كرده و به آن عشق مي
شهرزوري، ( »نياز و فقر ذاتي آن است ،عقل مفارق خواهان گرديده و همچنين علت تعلق آن به بدن

  .)520، ص1380
، 2، ج1380سـهروردي،  ( اسـت  علت فقر و نياز ذاتي به بـدن تعلـق پيـدا كـرده    بهنفس حادث 

بـدين وسـيله    .و آالت بدني ممكن نيست ازيرا اكتساب كماالت علمي و عملي بدون قو ؛)216ص
 ،گـردد  خواهد به فعليت برسد و اين مهم براي او ميسر نمـي  مي ،او وجودي بالقوه است آنچه در
  .)151، ص1363هروي، ( لق به بدنمگر با تع

از  بنـابراين  .بلكه شوقي و عرضـي اسـت   ،هبودسهروردي اين عالقه و تعلق ذاتي ناز نظر البته 
زيرا مبـدأ و علـت او از عـالم بـاقي و      ؛موجب مرگ نفس و بطالن او نيست ميان رفتن و مرگ تن
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كليـه   او. )105، ص3، ج1380وردي، سهر( باشد او نيز باقي و دائمي به بقاي علت خود مي ؛دائمي است
در عالم كه فيضاني از انوار عالم انوار به موجوداتي در مرتبه نازله وجودي  نفوس در عالم طبيعت را

يعنـي از   ؛باشـد  سوي كمـال مـي  هكه اين فيضان تحت يك نظام تكاملي از نقص ب دانسته ،نداماده
 ؛باشـند  تر از انـوار قـاهره مـي    در مرتبه پايين نفوس ناطقه. رسد به نفس انساني مي ،نبات آغاز شده

يعني پاك و منزه از عاليق مـادي   رند؛ندا ،زيرا انوار قاهره هيچ تعلقي به عالم ماده كه ظلمات است
تـر  ينيدر مرتبه پا ،)نفوس ناطقه(يعني انواره مدبر  ،ولي اين نوري كه از آنها فايض است ؛باشند مي

خس بوده و اين نفس مرتبه بـه مرتبـه از آن عـالم نـوراني     اكماالت نيز باشند و از لحاظ  از آنها مي
 .)165- 166، ص2، جهمان( گردد تر ميمحض دورتر شده و به عالم ظلمات نزديك

 ،هاي نظر فلسفي سهروردي در مورد چگونگي وجود موجودات عالم طبيعتيكي از شگفتي
ـ سير جريان  ،چه از لحاظ جسماني و چه از لحاظ نفساني  .سـوي كمـال اسـت   هوجود از نقص ب

كمال داراي طبقات بوده و هر طبقـه نيـز داراي مراتـب     نفوس در عالم طبيعت از لحاظ نقص و
ترين مرتبه شـبيه بـه    مثالً نفوس نباتي در پست است؛بوده و مرتبه نازله آنها شبيه طبقه سافله 

در مرتبـه   ت خرما كه نفـس آن مانند درخ ؛باشند جماد و در باالترين مرتبه شبيه به حيوان مي
نفوس حيواني  .مانند حيوان داراي نر و ماده است ،ولي شبيه به نفس حيواني بوده ،نباتات است

مانند مرجان و در باالترين مرتبه شـبيه بـه انسـان     ،ترين مرتبه شبيه به نبات بوده يننيز در پاي
در بعضـي از آنهـا    ،يـز متفـاوت بـوده   هـا ن انوار متصرفه در مرتبه انسان .هاميمون مانند ،هستند

 ،چنان در مرتبه عالي است كه گويا از طبقه عقـول اسـت  نآيعني  ؛استنزديك به مرتبه عقول 
، چنان است كه گويي نفسو در بعضي از مردمان آن ،مانند نفوس كامالن از انبيا و اوليا و حكما

   .)165همان، ص( حيوان است
. متعلق بـه عـالم مـاده و طبيعـت اسـت      ،باشد برزخ ميجسم انسان كه در بيان سهروردي 

جوهري غاسـق  ، وجود آمدههب از عناصر ،جوهر وجودي او همانند ساير موجودات جهان طبيعت
سهروردي مانند افالطون رابطه نفس . آن عرضي است بلكه نور ،يعني ذاتاً داراي نور نبوده ؛است

او معتقد بـه پديـد آمـدن نفـس ناطقـه       د؛دانمينو بدن را رابطه مرغ و قفس يا زندان و زنداني 
 ،به يكديگر بوده و اين نيـاز نيازمند هردو جهت به كمال رسيدن  .همراه با پديد آمدن بدن است

دو ، هرچنـد كـه در ذات   ،انـد  الفتي با يكديگر پيدا كـرده  ايجاد نموده و انس وعالقه دو ميان آن
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. و تـن از عـالم مـاده و ظلمـت اسـت      ،نور و ملكوت نفس از عالم ؛دنباش جوهر كامالً متفاوت مي
معتقد به او بنابراين از نظر سهروردي نفس انساني هم جنبه ناسوتي دارد و هم جنبه ملكوتي و 

گونه كه همان -اين نظريه را  وي. حدوث نفس ناطقه انساني همراه با حدوث جسم انساني است
بـه مرحلـه اثبـات     و نمايـد  عالم طبيعت ذكر مـي بندي موجودات هايي از رده با نمونه - ذكر شد

  . شناسان است اي كه امروزه از نظر علمي ثابت شده و مورد قبول زيست فرضيه ؛رساند مي

  بطال نظريه قدم نفسا
سهروردي هم معتقد به حدوث نفس ناطقه انساني و هم معتقد به حدوث جسم انساني طـي يـك   

در مـورد   فايدروسنظر افالطون را در  االشراقحكمتدر  او. باشد دوره تكاملي در عالم طبيعت مي
موجـب   و ما يقال ان المتصـرفات يسـنح لهـا حـاالً    « :گويد مورد انتقاد قرار داده و مي قدم نفس انساني

گردنـد كـه موجـب     آنچه كه گفته شده كه متصرفات دچار حالي مـي  ؛عن مراتبها كالم باطل لسقوطها
افالطـون علـت    ،گونه كه ذكـر گرديـد  همان. )202همان، ص(»است كالم باطلي ،شود سقوط آنها مي

 ؛دانـد را نتيجه ضعف حاصل از ريزش بال و پـر نفـس مـي    تعلق نفس به كالبد انساني و تصرف آن
را  ايـن نظـر  دليل باطـل بـودن    يو .دنكميرا باطل دانسته و رد  سهروردي اين نظر او كهدرحالي

علمت استحاله تغيراتهـا   ةاالنوار القاهر« :گويد داند و ميجردات مير در عالم ميمحال بودن تحول و تغي

همـان،  ( »يكون اال لتغيير الفاعل و هو نور االنـوار و يسـتحيل عليـه؛ فـال تغييـر لـه و ال لهـا        فان التغيير هم ال

يـر  دليل تغيها به زيرا تغيير در نور ؛كه تغيير در عالم انوار محال است استسهرودي بر آن . )200ص
  . محال است فاعل آنها نوراالنوار است و تغيير در او و نورهاي ديگر كه؛ درحاليدر فاعل آنهاست

يعني پديد آمدن زشتي و  -  وجود آمدهافالطون تغييري كه در نفس به ،طور كه ذكر شدهمان
تحـول  كه سهروردي تغيير و يحالدر ؛داند پر و سقوط نفس مي موجب ريختن بال و را -  بدي در آن

يك بسـتر   سهروردي معتقد است در، طور كه بيان گرديدهمان. داندرا در عالم مجردات ناممكن مي
اين ماده نسبت بـه مـاده اجسـام    ، مدهآوجود هتكاملي كه در عالم طبيعت براي ماده جسم انساني ب

مقتصد  شايعني تركيبات عنصري ،مزاجش كامل شده ،ديگر موجودات مانند جماد و نبات و حيوان
 او ايـن مـزاج را   و .ترين تركيبات در عالم طبيعت شده استحالت اعتدال يافته و داراي كاملو شده 

دراثـر كمـال   دارد كـه مـاده جسـم انسـاني     وي همچنين بيان مـي  .)200همان، ص( نامد مزاج اتم مي
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س در عـالم  مادي براي ماده جسم انساني و نفـ  هاي متجدد وجودي كه در نتيجه تغييراتي در جوهر
  . يابد تا قابل فيضان نوري از عالم انوار شود را مي آن استعداد ،گردد طبيعت حاصل مي
ماده وجودي انسان چون مزاجش در ميان ساير مركبات همچون معدن و نبات  ،خالصه اينكه

نفـوس   همچنين نفس حيواني نيز از ميان ساير و هحالت اعتدال پيدا كرد تكامل يافته و، حيوان و
القـدس كـه   براي قبول نور از جانـب روح  زمينه و بستر ،از حالت اعتدال برخوردار گرديده، حيواني

نور مجرد در جسم انسـاني  ، آماده گرديده، يد و عطاكننده حيات و فضيلت استأيبخشنده علم و ت
 .شـود  گرديـده و تدبيركننـده جسـم انسـاني مـي      وجود آمده و آن نور متصرف در كالبد انسـاني  هب

نفس  صورتهها در عالم طبيعت نيز سيري از نقص به كمال داشته و ب بنابراين تعلق نفس به كالبد
حيـوان   و گيـاه  ،معدن هاي ساير مركبات همچوننفس حيواني و نفس انساني بوده و مزاج، گياهي

  . گردند نيز به اندازه استعداد خود پذيراي نور از انوار قاهره مي
كليـه آثـار فلسـفي سـهروردي      در ،با بدن و رد نظريه قدم نفس نظريه حدوث نفس همراه

اسـت   نـو  حادث و، نفس ناطقه ازلي و قديم نبوده« :گويد مي النورهياكلدر  او. است حفظ شده
گروهي پنداشـتند كـه نفـس ناطقـه     « :گويد يا مي ،»نه پيش و نه پس ،آفريند تعالي ميكه حق

چـه ضـرورت او را از عـالم     ،زيرا كه اگر قـديم بـودي   ؛و اين پندار باطل است قديم و ازلي است
هاي طفل شيرخوار او را از عالم نـور  قدس و حيات به عالم مرگ و تاريك آوردي؟ و چگونه قوت

   .)90ص ،3ج ،1372 ،همو( »؟بكشيدي
او  ،شه را استعداد قبول نفس ناطقه بوديپكه اگر بدن  بدان«: گويد مي پرتونامهدر سهروردي 

آثـار رحمـت و عنايـت حـق      ،زيرا كه مبادي بخيل نيستند و در هرچه نگاه كنـي  ؛ل شديرا حاص
ـ    ،بخشنده اين روح نفساني به مزاج اتم انساني ).62- 63، صهمـان ( »بيني نـام  هنوري از انـوار قـاهره ب
نـور مجـردي اسـت كـه در كالبـد      ، اين روح  نفساني .باشد القدس يا جبرئيل ميبخش يا روحروان

كه آن همان اسفهبد ناسوت و اين نفس همان انانيت انسـان اسـت كـه از آن     ،تصرف شدهانسان م
  .)201، ص2، ج1380همو، ( كند ياد مي "من"عنوان هب

نفس ناطقه ناسـوت   را يعني همان نفسي كه در كالبد انساني است ،نفس انسان سهروردي
نفـس ناطقـه ملكـوت دارد و در    اين نفس شباهت زيادي با نور اسفهبدي يا  :گويدمي و نامد مي
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تمام بدن جاري بوده و حامل كليه قوا اعم از مدركه و محركه است و انوار اسـفهبديه يـا نفـس    
   .)همان( نمايد وسيله اين نفس در بدن تصرف ميبه) ملكوت(ناطقه 

با توجه به اينكه نظريه معتبر فلسفي سهروردي در مورد حدوث نفس انساني نسبت به زمـان  
قـرار   الـدين شـيرازي  قطب، االشراقحكمتمورد پذيرش فيلسوف و شارح بزرگ ، يشرو بودهپ خود

 خود رد نموده هايرا با استدالل آنها نسته وبرهاني ندارا سهروردي  هاياستدالل يو. استنگرفته 
ناپذير دانسته كه هـيچ بـاطلي   را حقي خدشه و نظر افالطون را مورد پذيرش قرار داده و آنا. است

تعريف شهرزوري از ماهيت نفس نيز صـبغه مشـائي    .)430و 428، ص1379شـيرازي،  ( به آن را ه ندارد
كمال اول بـراي جسـم طبيعـي از جهـت اينكـه كليـات را درك كـرده و        : گويدكه مي؛ چناندارد

ظاهر بذاته و لذاته است كـه   ،را نور مجرد قائم به ذاتي دانسته متحرك باالراده است و در ضمن آن
افاضـه   ،كه بدن آماده پذيرش آن است مدبر بدن بوده و قائم به نفس است كه عقل مفارق هنگامي

  .)417، ص2، ج1384شهرزوري، ( نمايدمي

  نتيجه 
زيـرا هـردو    رنـد؛ اين دو فيلسوف در مورد ماهيت جسم اشتراك نظري دا ،با توجه به مطالب مذكور

 .نـد نظرات متفـاوتي دار  ،كه در مورد ماهيت نفساليدرح ؛دانندرا تركيبي از عناصر مي جسم انسان
نظر سهروردي حركـت در عـالم مجـردات راه     كه ازحاليدر ؛افالطون ماهيت نفس را حركت دانسته

 رمزي از وجودي است كه ذاتـاً  ينور در فلسفه و .داندمي او ماهيت نفس را نوري از عالم انوار ؛ندارد
موجودي نامخلوق و قـديم دانسـته كـه دراثـر نـاداني و       ني راافالطون نفس انسا .داراي حيات است

ها سقوط كرده و در كالبد انسـاني جـاي گرفتـه    هرا از دست داده و از عالم ايد بال و پر خود ،زشتي
ـ مـي كه سهروردي فيضان عالم انوار را موجب پديد آمدن نفس ناطقه انسـاني  درحالي ؛است در  .ددان

زيرا افالطـون معتقـد بـه     ؛باشند داراي نظرات بسيار متفاوتي مي دوناي حدوث نفس نيز مورد قدم و
. باشـد  ولي سهروردي معتقد به حدوث نفس همراه با بدن مي ،وجود نفس قبل از تعلق به بدن است

افالطـون ايـن    .اي اسـت صورت اسطورهبدن بهه براي بيان تعلق نفس ب فايدروسشيوه افالطون در 
لي .بدين سبب ادوارد ان .است برده كارههاي اوست نيز بآخرين نوشته وكه جز تيمائوسروش را در 
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هـاي   آخـرين نوشـته   جـزو  تيمـائوس با توجه به اينكـه   :گويد رد انتقاد قرار داده و ميافالطون را مو
 . )Werkmeister, 1977, p.92( وجود نيامده استههيچ تكاملي در نظريه او ب ،افالطون است

نـوعي تكامـل مـادي و    الگوي متفاوتي ارائه كرده و  ،لق نفس به بدنسهروردي در مورد تع
ـ    ي معتقد استو. استنفساني را در عالم ماده مطرح نموده  وار موجـب حـدوث   فيضـان عـالم ان

در مورد ماهيـت نفـس و چگـونگي     نظر افالطون را وا. گردد تم انسان مينفس ناطقه در جسم ا
نمايـد   سـعي مـي   سهروردي. نمايد نقد و رد مي شراقاالحكمتدر ، تعلق آن به بدن و قدم نفس

فلسـفي   يبا شواهدي از موجودات در عالم طبيعت اثبات نمايـد و بـه آرا   نظرات تكاملي خود را
گشـايد و   هاي فلسفي مـي  اي تازه در بحثاين حكيم بزرگ دريچه. خويش خصلت علمي بخشد

. نهـد  بنـا مـي   ،اده و طبيعـت اسـت  را براساس شواهدي كه در متن عالم م نظريات فلسفي خود
كـه افالطـون   اسـت   درحـالي ايـن   .باشـد  تحولي در فكر فلسفي مـي  عنوانبهنظريات او  روازاين

 .گشايدميخود  ان نظرات فلسفييبهاي فلسفي براي جايگاهي براي اسطوره در بحث
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