
 

  
  
  

 نفس نزد افالطون وو خلود  بقا ي  ميان ادلهي جستاري در مقايسه
  متفكران مسلمان

  

  ∗∗ دكتر مجتبي مصباح                          ∗مهدي حسين زاده يزدي
  

  چكيده
.  و خلود نفس اسـت     بقا ي  همسأل،   افالطون ي  فلسفهيكي از مباحث مهم در      

و نيـز    مـذهبان   مادي در مقابلِ ست كه   ا اصالت روح  ي  هافالطون از طرفداران نظري   
 ، و خلود نفسبقا ي بارهطون درافال. گيرد  قرار مي  نفس   پديدارانگاريِ قائالن به شبه  

بقـا و   ي    هبـار در آثار متفكران اسالمي نيز در     . كند  مي متعددي اقامه هاي    استدالل
 ايـسه  منظـور مق   اين نوشتار به  . گوناگوني ارائه شده است   ي    ه ادل ،جاودانگي نفس 

هايي كه از سـوي متفكـران مـسلمان          باره و استدالل    در اين  افالطوني    هميان ادل 
 پـذيريِ ناتأثير پـذيري يـا   تأثير ،گـذر   اين ره   از  تا ،گيرد  مي سامان شود  مي عنوان

  .باره روشن شود متفكران اسالمي از افالطون در اين
   .ان مسلمانمتفكر -3،  نفس و خلودبقا  -2، افالطون -1 :كليديهاي  هواژ

  

  طرح مسأله. 1
هـايي كـه    اسـتدالل « :اين باور است   بر،  ارسطوشناس مشهور و معاصر    1اكريل .ال .جي

 هـا   آناكنون قدري غير متداول است و بررسـي         ،  كند   مي وجود خداوند ارائه  ي    هارسطو دربار 
لـود نفـس     يـا خ   بقاكه افالطون بر    نيز  اي  آيا ادله  .)378: ، ص 7( »حائز ارزش تاريخي است   

هـا و يـا     ؟ آيا متفكـران بعـد از افالطـون اسـتدالل          است چنين سرنوشتي    دچار كندارائه مي 
كـار  بـه  كننـد  و خلود نفس اقامه مـي       بقا كه براي    اي  حداقل برخي از مقدمات آن را در ادله       
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 آثـار انديـشمندان مـسلمان بـه بحـث         ي    هها را در حيطـ      پاسخ اين پرسش   اين نوشتار 

به ، باره اين سالمي درافالطون و متفكران اهاي  ل با طرح استدال   ، براي اين منظور    و گذارد مي
  . ردازدپ  ميميان آن ادلهي  همقايس

هـاي   نظـرات و اسـتدالل    ،  توجه به اين نكته ضروري است كه مقايسه ميـان تـصورات           
  سـعي شـده    ،در اين نوشتار  . انجام پذيرد تواند    مي مختلفيهاي     به شيوه  ،گون در فلسفه  گونا

د و  يـ تـا حـد تـوان بـا حـذف زوا          ها به صورت منقح و منظم و         مقدمات اصلي استدالل  است  
 هر اسـتدالل و      مقدمات گاه خود  آن ،ارائه شود  مطالبي كه در مقدمات استدالل نقشي ندارد      

دو اسـتدالل مختلـف     ؛ چراكـه    با مقدمات استدالل ديگر مقايسه شود     نه مبادي و مباني آن      
 اصل عليت را پذيرفتـه    ها ي آن    هر دو   مثالً ،ديگر مشترك باشند   ممكن است در مباني با يك     

  .  متفاوت باشندديگر كامالً  با يك،اما در مقدمات، باشند
افالطـون و   در آثـار    موجـود   ل عقلـي    يـ  تمـامي دال   هرچند تالش شده  در اين نوشتار،    

 بزرگـوار  نامحققـ چه   و چنانكنيم نميادعاي استقصاي تام ، انديشمندان مسلمان ارائه شود  
  . ار خواهيم بودگز  سپاس، داشته باشند و ارائه دهندباره  توجه ديگري در اينشاياندليل 

  

  هاي كليدي توضيح واژه. 2
   اسالميي  در فلسفهنفس. 1. 2

آيد كه منظور از  دست مي  به،اند  تعريف نفس گفتهي ره اسالمي درباي چه فالسفه از آن
را براي » نفس «ي هفالسفه واژكه   اينبا توجه به. نفس، منشأ نوعي حيات در جسم است
سد اين واژه مشترك لفظي ر نظر مي رند، بهب كار مي نفوس نباتي، فلكي، حيواني و انساني به
مات يا  مقوكه رشد، تغذيه و توليد مثلْ(د ور كار مي است و گاه براي منشأ حيات طبيعي به

در . )كه داراي علم و قدرت است( االهي و گاه براي منشأ حيات )ها و لوازم آن هستند نشانه
 ارادهرا » نفس«وييم و معناي اخير گ  مي بقا و خلود نفس انسان سخني اين بحث، درباره

  2.نيمك مي
  نفس نزد افالطون . 2. 2

در برخي .  افالطوني استي هفلسف مهم و كليدي در مسايلز جاودانگي نفس يكي ا
 ي هفلسفكه شود  معرفي مياساسي ي  ه يكي از دو نظريي منزله به  نفسدخلو ،آثار فلسفي

از ريچارد تيلور معتقد است كه افالطون و بسياري  .)31( دنده   ميافالطون را سامان
 زمختي شيءانگاشتند و آن را   مياقعي نفسبدن را زندان و  قبل و بعد از او حكماي باطنيِ

پرد يا چون ماري كه   مياي كه از قفسچون پرنده  همكردند كه نفس  مياز گل رس معرفي
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گردد تا زندگي خويش را مستقل از   ميروزي شادمانه از قيد آن رها، افكند  ميپوستش را
  .)62: ص ،9( رغ از قيد و بندهاي آن سپري كندبدن و فا

برخي از مباحث مهم وي را در  ،جا براي روشن شدن مفهوم نفس نزد افالطون ندر اي
   :كنيم  مي به اجمال مرور، زمينهاين

 موجودي تنها شيء نفسكند كه   ميبيان، تيمائوس ي در رسالهافالطون . 1. 2. 2
 اين در حالي .)1859 :ص ،6(  نامرئي استامري  داراي عقل است و نفسهكه خاصاست 

  .ندا خاك و هوا همگي اجسام مرئي، آب،  آتش،ت كه در نظر وياس
 ،اين با وجود ؛افالطون بر اين باور است كه نفس و بدن تمايز ذاتي دارند. 2. 2. 2

   :داريم در آثار وي  مثالًگذارد؛  ميپذيرد كه نفس در بدن و بدن در نفس تأثير مي
شود كه اگر    ميبان فدروس بيان از ز، در وصف عشقمهماني ي رسالهدر . 1. 2. 2. 2

 ها آن، سپاهي يا دولتي همه از عاشق و معشوق مركب باشدممكن باشد كاري كنيم كه 
حي است كه قوت  روي حالت عشق.)211 :ص ،5( شوند  ميرانان بهترين جنگاوران و حكم

  . كند  ميپذير تدهد و جسم او را مقاوم  مياي به فرد ويژه
آوري كه بر   موسيقي را به علت تأثير زيان برخي از اقسامِ،ريجمهودر  . 2. 2. 2. 2

  .)1005 :ص ،6(نمايد   ميرد، بدن دارد
 معتقد است كه ، كودكان تعليم و تربيتي  درباره،قوانيندر كتاب هفتم . 3. 2. 2. 2

 ، را در نفسها  و هيجانها  زيرا اين كار اضطراب، در جنبش باشندبايست غالباً  ميآنان
 2230: صص همان،(شود   ميكند و آسودگي و آرامش در نفس را موجب  مياثر ي و بيخنث

- 2231(.   
، وي بر اين باور است كه از راه توارث. پردازد  مي به تأثير توارث،قوانيندر . 4. 2. 2. 2

  .)2226 - 2224: صص همان،( آيد  ميپديدحاالتي خاص در نفس 
ي بنابراين حتي اگر افالطون لد«: گويد  ميهانمونهكاپلستون بعد از بيان برخي از اين 

گويد كه گويي نفس كاري جز سكونت در بدن و استفاده از آن    مياالقتضا چنان سخن
ديگر معرفي   هرگونه عمل متقابل نفس و بدن بر يكما نبايد وي را به عنوان منكرِ، ندارد
  .)240: ص ،21( »شدممكن است وي اين عمل متقابل را تبيين نكرده با. كنيم

در . دانند  ميان نفس و بدني م)كننده و نه هماهنگ(برخي نفس را هماهنگي . 3. 2. 2
 به نقد اين ،افالطون با دو اشكال اساسي. شود  مي بيان3 اين قول از زبان سيمياس،فايدون

  : پردازد  ميقول
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 رتي كه نفس در صو،است؛ از اين روي) مشكك( ذومراتب ي امرهماهنگي. 1. 3. 2. 2

تواند داراي   مي، نفس ديگردر مقايسه باگفت كه يك نفس توان   مي،همان هماهنگي باشد
  .نفس بيشتري باشد

2 .2 .3 .2 .نفس و بدن نباشد چيزي جز هماهنگيِاگر نفس  ،نفس سيطره و حكومت 
 - 529: صص ،6( رود  مي و با نابودي آن از بيناست  بدنبلكه نفس تابعِ ،بر بدن معنا ندارد

533(.  
منشأ «يا » خود آغازگر حركت «ي نفس را به مثابه، قوانينافالطون در . 4. 2. 2
، متحرك است  ،كه مبدأ حركت باشد جا كه بدن بدون اين از آن. نمايد  ميمعرفي» حركت
 برخي .)2200: ص همان،(بايست بر آن حكومت كند   مي آن برتر است ودر مقايسه بانفس 

  محركي به فهم خداوند به مثابه، باره معتقدند كه چنين تصوري از نفس در ايناز محققين 
 ،29(نزد ارسطو و نيز برهان محرك اول توماس آكوئيناس منتهي شده است  نامتحرك

  .)199 - 193 :صص
 به ظاهر متفاوت از رسد دو تصورِ   ميبه نظر ،با توجه به آثار مختلف افالطون. 5. 2. 2

  سخن5 بسيط از نفسگاهي و 4ييجز  سهوي گاهي از نفسِ. جود داردنفس در آن و
  : گويد مي

كند   مينفس را داراي سه جزء معرفي، جمهوريافالطون در كتاب چهارم . 1. 5. 2. 2
 ،22(» اند از فيثاغورثيان گرفته شده است اي كه گفتهنظريه «؛)1030 - 1027: صص ،6(

  .)241: ص
برخي .  اختالف است، در ميان محققين،فايدون ي ه رسالخصوصدر . 2. 5. 2. 2

 در .)54: ص ،30( نفس ريشه در اين رساله دارد ي بودنِيجز  سهي  نظريهمعتقدند كه اساساً
 جزئي به نحوي منافي  را با تصور نفس سهفايدون افالطون در ي اي انديشه عده،مقابل
  .)236 - 235: صص ،25(دانند  مي

: ص ،6(شود   ميي بودن نفسيجز  نيز افالطون قائل به سهوسائميتدر . 3. 5. 2. 2
توانيم در اين   ميبه سختي «: كهشود  مي نتيجه، از طرح اين مسأله در تيمائوس.)1892
  .)241: ص، همان( »موجه باشيم كه افالطون زماني آن را ترك كرده است ،فرض

كه افالطون نفس را شود    مي باعثهاي متفاوت و گاه متعارض نفس وجود كشمكش
  اين مثال را مطرح، براي تبيين مطلب،فايدروس ي در رساله. ي معرفي نمايديجز سه
ا خوب و ه  يكي از اسب،اند و در ثاني  دو اسب به ارابه بستهاوالً، در مورد ما آدميان«  :كند مي

 همان،( »وار ما كاري است بس دشرانيِ  ارابه،از اين رو. خالف آن اصيل است و اسب ديگر بر
  .)1224: ص
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 ي اجزاي را به مثابه» جزء شهواني«و   »جزء همت و اراده« ،»جزء عقالني«افالطون 
 از جمله ،كند  ميهاي مهمي را بيان  ويژگي، جزء عقالنيي بارهوي در. كند  مينفس معرفي

مايز  وجه ت و اساساً غيرفاني و شبيه الهوت است، ديگر  بر خالف دو جزء،كه اين جزء اين
همت و «داند و آن را از جزء   ميوي جزء شهواني را به اميال بدني مربوط.  حيوانوانسان 
  .)242 - 241: صص ،22(ند ك  ميتر معرفي  پايين »اراده

 اين پرسش اساسي مطرح،  نفسي بودنِيجز  سهطبيعتي  هاكنون با توجه به نظري
آيا نظر به هر سه جزء نفس دارد يا ، ندك  ميزماني كه افالطون بقاي نفس را اثبات: شود مي
    دهد؟  مي قرارنظرد م خاصي را ي جزء يا اجزافقط

در » جزء «ي  توجه به اين نكته ضروري است كه از واژه،براي پاسخ به اين پرسش
 كه ، با تجرد نفس، زيرا در غير اين صورت،د نظر باشد ماش بايست معناي مجازي  ميجا اين

 در اين پذيري توان به نحو توجيه  ميلفظ جزء را«.  ناسازگار است،تافالطون مدعي آن اس
 ،و پيش از اين... برد  ميكار را به» رسم «ي  افالطون كلمه زيرا خود،ر بردبه كازمينه 

دهد وي سه جزء را به   مياي كه نشانكلمه، برد  ميكاررا به) مثال(» آيدوس«افالطون لفظ 
»  نه به عنوان اجزا به معني ماديكند  مي تلقي يا اصول عملكردها ها يا عمل عنوان صورت

 رسد كه اساساً  مينظر  به ،)جزء(» مرس« از  خاصبا توجه به اين تفسير .)241: ص همان،(
در  «:باره معتقد است بورمان در اين.  با بساطت آن تنافي ندارد،وجود اجزاء براي نفس

 مصور كند كه روي در موجود تغييرناپذير وشد روح را در حاليك  مي افالطون،فايدون
  كردهاضافات جسماني را از خود دوري  هسرمدي دارد و از دنياي جسماني برتر رفته و هم

 روح در زندگي انساني و در حال پيوستگي با ي درباره  به عكس، ، جمهوريولي در . است
 و روح فايدونط در روح بسي( روح ي  او دربارهكند و دو اظهار مختلف  ميبدن پژوهش

  .)167: ص ،8(»  مشاهده استي  ناشي از اين دو شيوه)جمهوريمركب در 
 نزد افالطون و متفكران »نفس«توان به معناي مشتركي از   مي،با توجه به اين مطالب

 ي و روحانيينامر،  جسماني امري متفاوت و متمايز از بدنِي نفس به مثابه. اه يافتاسالمي ر
ان تمام تو مي .دارد خصوصيات مشترك ديگري از اين قبيل حاكم است و ،نكه بر بدست  ا

 ،گذر  سامان داد تا از اين ره، بر اساس اين معناي مشترك،شود   ميهايي را كه ارائهاستدالل
  .ها فراهم گرددان استداللي مامكان مقايسه

ارد كه بر اساس اي وجود ند گزارهها رسد در ميان آن  مي به نظر،با مرور اين ادله
  . سامان گيرد، غير از اين معناي مشترك،معناي خاصي از نفس
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  بقا. 3. 2

 ميوان از راه قطع عالت وقوع مرگ را مي. س پس از مرگ است بقاي نف ،منظور از بقا
 ها آن ي شوند و درباره م در علوم زيستي بيان ميياين عال. حيات از بدن تشخيص داد

 از پوشي چشم با ، اما مرگ.)32 - 31: صص ،10( وجود داردهايي نيز  كمابيش اختالف
سد كه بدنْ حيات ر مي  اي است آشكار، و هنگامي فرا تشخيص دقيق زمان وقوعش، پديده

 بدن، آيا سؤال اين است كه پس از مرگ و از دست رفتن حيات. دهد  را از دست ميخود
اي به حيات خود ادامه  گونه بهفس يابد، يا ن ود و حيات انسان خاتمه ميش نفس نابود مي

 حيات ي دهد؟ كساني كه به بقاي نفس معتقدند به وجود نفس پس از مرگ و ادامه مي
 امري ي منزله   يا اساساً وجود نفس را بهاند  و آنان كه منكر بقاي نفسانسان اعتقاد دارند

ان بدن يا عوارض  انكار كرده، منشأ علم و قدرت هركسي را هم، بدن بدن و عوارضِمغايرِ
ود و بدين ش افتن حيات بدن، نفس نيز نابود مياند كه با پايان ي آن  دانند، يا بر بدنش مي

  . يابد ترتيب، حيات انسان خاتمه مي
توانند به بقاي نفس معتقد باشند كه   كساني ميود كه اوالًش  روشن مي،اين توضيحبا 

 مقصود از بقاي نفس در اين بحث،  و ثانياً، اين بدن استبپذيرند انسان داراي نفسي مغايرِ
معناي بقاي   و بقاي نفس بهشود  نفس است كه بقاي حقيقي خوانده ميبقاي شخصيِ

 )اند حقيقيكه بقاي غير( او ي همعناي بقاي ياد و خاطر  و نيز بهاعقاب و ذراريِ شخص
    .)13: ص ،28( مقصود نيست

  خلود . 4. 2
خلود نفس بدين معناست كه نفس . بقاي دائم است ،منظور از خلود يا جاودانگي

 او دائمي دهد، كه وجود و حيات ماند و به حيات خود ادامه مي تنها پس از مرگ باقي مي نه
.  خلود نفس مساوي بقاي نفس نيست و البته فرع بر آن استبنابراين. پايان خواهد بود و بي

 اما منطقاً ممكن است كسي به ،ل دارد بقاي آن را نيز قبو،پذيرد كسي كه خلود نفس را مي
  .بقاي نفس معتقد باشد، ولي خلود آن را انكار نمايد

 كيفيت آن ي  است كه با قبول بقاي نفس، اقوال مختلفي دربارهياد شاياناين نكته 
 پيوسته همراه با بدني عنصري است، ،كه نفس پس از مرگ  مانند آن،توان در نظر گرفت يم

.  همراه آن است،اي ديگر اي بدون آن و در مرحله  عنصري، يا در مرحلهنِيا پيوسته بدون بد
 ديگري در اين دنيا تعلق  به ابدانِ، پس از مرگتوان فرض كرد كه نفس چنين مي هم
بر  بنا. دهد ماند، يا در عالَمي ديگر به حيات خود ادامه مي گيرد و در همين عالَم باقي مي مي

 همواره داراي خودآگاهي ، ديگر در نظر گرفت كه نفس در عالَمِتوان چنين قول دوم نيز مي
 خصوص  افراد يا بهي  به همه، از زماني خاصفقطها  و ديگرآگاهي خواهد بود، يا اين آگاهي
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نيز ممكن است نفسِ باقي را مجرد يا مادي در نظر  .گردند شايستگان در عالَم ديگر بازمي

  . بگيريم
 است،  لي كه بر نوع خاصي از بقا يا خلود نفس اقامه شدهروشن است كه هريك از دالي

بازگشت (» معاد «ي هطور مثال، تمام ادل صل بقا يا خلود نفس نيز هست و بهدليلي بر ا
 نفس، نداشتنبقا نيز هر دليلي بر . روند شمار مي  دليل بر بقاي نفس نيز به)نفس به بدن

 عامي خواهيم ي  به ادلهفقطاين مقام، اما در . شود  خلود نفس تلقي مينبوددليل بر 
يك از  جا كه هيچ آن اند و از پرداخت كه بر اثبات يا انكار اصل بقا يا خلود نفس اقامه شده

 مستقيماً به بحث فعلي ما مربوط  بقاي نفس كيفيتي ه درباريادشدهاختالف نظرهاي 
 وجود نفس ي هاً درباردر اين بحث، صرف. پرهيزيم  ميها آن خاص ي نيست، از بررسي ادله
  .گوييم و به كيفيت آن نظر نداريم پس از مرگ سخن مي

  

  خلود نفسافالطون بر  ي ادله. 3
 تمام بودن استدالل، مقتضاي تمامي اين ادله، در صورت  به توضيح نيست كهنيازي

از آن با عنوان  اخص از بقاست، هم بقاي نفس است و هم خلود آن؛ و بدان جهت كه خلود
باره اقامه  اين  كه افالطون دراي  در ميان ادله.برديم خلود نفس نام  افالطون بر عقليي لهاد

  . نه خلود نفس داللت كند  بر بقا وفقطكه يافت نشد  اي  ادله،كرده است
  تولد ضد هر چيز از خودش. 1. 3

صورت ذيل  توان به  مي،كند اين استدالل را كه افالطون از زبان سقراط بيان مي
  : الصه كردخ

كوچكي و ، ظلم و عدل  ،مانند زشتي و زيبايي [ديگرند زندگي و مرگ ضد يك. 1
  ؛]بزرگي

 چيزي كه مثالً[ يابد چيز ضدي داشته باشد، همواره از ضد خود تولد مي هر. 2
  ؛]تر باشد بايست پيش از آن كوچك  ميدشو  ميتر بزرگ

گ تولد يابد، بايد نفس همواره كه همواره مرگ از زندگي و زندگي از مر براي آن. 3
  ؛باقي باشد
  .)502 - 499: صص ،6 (نفس همواره باقي است ∴

  :رسد  ميجا توجه به اين دو نكته ضروري به نظر در اين
ن، و مقصود از مرگ، قطع در اين استدالل، منظور از زندگي، تعلق نفس به بد. 1. 1. 3

  ؛ است)خالف و معاند ممطلقِ( و مراد از ضد، معناي لغوي آن اين تعلق
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 جاودانگي خصوص در ،»تذكر« با استفاده از مبحث فايدوندليل ديگري در  .2. 1. 3

 پيش از نفسكه  را  شود كه چيزي بيش از اين  مي اشكال،آني  هدربار. يابد  مينفس سامان
 باقي بدن نيز ند كه بعد از مرگك و ثابت نميكند اثبات نمياتحاد با بدن وجود داشته است 

بايست در كنار   مي»تذكر« ناشي از كند كه استداللِ  مي سقراط بيان،دليلبه اين . ماند مي
  .)510: ص ،6( يستاستداللي مستقل ناين  ،اقامه شود و به تعبيري) 1 .3(اين استدالل 

  ناپذيري نفس تحول. 2. 3
 و ندك ات ميب نفس را از زبان سقراط اثبافالطون در اين استدالل، بساطت و عدم ترك

ناپذير  كه تحول  آني هواسط ناپذيري، نفس را به با برقراري استلزام ميان بساطت و تحول
  : استدالل وي بر فناناپذيري نفس چنين استي خالصه. اندد  فناناپذير مي،است

  ؛] زيباييبرابري و خود مانند خود[ نفس نامركب است. 1
  ؛]زيرا جزء ندارد[ ناپذير است  تحول،هرچه نامركب باشد. 2
  ؛ فناناپذير است،ناپذير باشد هرچه تحول. 3
  .)514 - 511: صص همان، (نفس فناناپذير است ∴

   الوهيت نفسي جنبه. 3. 3
 كند كه به اشاره مي) حاكميت(هاي نفس   به يكي از ويژگي،افالطون در اين استدالل

 ،كوشد از اين راه  و مي الوهيت استي ه با خداوند مشابهت دارد و واجد جنب،موجب آن
  :فناناپذيري نفس را ثابت كند

 اما تن ،راند  ميكند و فرمان  ميروح سلطنت[  بدن استي هنفس حاكم و فرماند. 1
  ؛]كه خدمت كند و فرمان برد محكوم است به اين

  ؛ الوهيت داردي حاكم و فرمانده جنبه. 2
  ؛ الوهيت دارد فناناپذير استي چيزي كه جنبه. 3
  .)514: همان، ص ( فناناپذير استنفس ∴
  گرايش نفس به محسوسات يا معقوالت. 4. 3

دهد كه نفس در طول زندگي در  افالطون در اين استدالل، ابتدا به اين نكته توجه مي
اين توجه و گرايش نفس .  يا به محسوسات توجه و گرايش دارد يا به معقوالت،اين دنيا

 خود م محسوسات يا معقوالت گرايش يابد و زندگي به عال،شود كه پس از مرگ موجب مي
صورت مجرد   در عالم محسوسات، يا با رها كردن تن و به،صورت تناسخ در بدني ديگر را به

  :صورت منطقي اين استدالل چنين است. ادامه دهد
 و با قطع توجه از بدن و توجه يابد نفس با توجه به بدن، به محسوسات گرايش مي. 1

  ؛ يابد  گرايش ميها آنشود و به  معقوالت آگاه ميبه خود، به 
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  ؛يابد  آن گرايش مي به عالَمِ،نفس با گرايش به هر چيز. 2
  ؛ماند  در آن باقي مي، پس از مرگ،نفس به هر عالمي گرايش يابد. 3
 و گيرد  به بدني ديگر تعلق مي، پس از مرگ،نفسي كه به محسوسات گرايش دارد ∴

  6.ماند  در عالم معقوالت باقي مي، پس از مرگ،رايش داردنفسي كه به معقوالت گ
  .)520-514: و صص84-80:، صص6( ]ماند  باقي مي،نفس همواره و در هر صورت∴[

  ضد نكردنقبول . 5. 3
  :كند  از زبان سقراط بيان مي،اي طوالني  مكالمهافالطون اين استدالل را نيز در ضمنِ

 ،مندي از حيات  نفس به موجب بهره،يرييا به تعب[  نفس استي حيات الزمه. 1
   ؛]بدن زنده است، نفس اگر در بدن باشد. چيزي است كه هست

2 .؛ متضاد حيات استمرگ  
  ؛اش را بپذيرد تواند صفت متضاد با الزمه چيز نمي هيچ. 3
  ؛ناپذير است نفس مرگ ∴
  ؛ فناناپذير استناپذير است چيزي كه مرگ. 4
  .)551 - 539: صص ،6 (نفس فناناپذير است ∴

منظور از ضد در اين استدالل نيز مطلق مخالف توجه به اين نكته ضروري است كه 
  .است

   نابود نشدن نفس با شرور خود. 6. 3
اما . توانند موجب نابودي موجودي شوند  آفات و شرور ميفقطافالطون معتقد است 

  :اپذير استكنند؛ پس نفس اساساً فنان را نابود نميآن  )رذايل(شرور نفس 
 نابود ) او شر استبرايكه (شود، يا به سبب آفت خودش  هر موجودي يا نابود نمي. 1

  ؛شود مي
  ؛اند  نفس رذايلشرورِ. 2
 بر اثر ستمگري در غير اين صورت، هر ستمگري [كنند رذايل نفس را نابود نمي. 3

  ؛]شد  نابود مي،خود
  .)611 - 608: همان، صص (تشود و همواره باقي اس گاه نابود نمي نفس هيچ ∴

  مبدأ حركت بودن نفس . 7. 3
   ؛نفس مبدأ حركت است .1
  ؛ هرچه مبدأ حركت است نامخلوق است.2
  ؛ناپذير است زوال  نامخلوق.3

  .)1315 - 1313: صص همان، (ناپذير است نفس زوال∴ 
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  ازلي بودن نفس. 8. 3

: صص ،27(  كرده استكه افالطون روايت  برداشت شدهاين استدالل از محاوراتي 
 به ، خود در باب علم استذكارِي افالطون ابتدا ازلي بودن نفس را از راه نظريه .)249 - 248

جا كه بحث ما  آن از. دهد رساند و سپس آن را دليل ابدي بودن نفس قرار مي اثبات مي
 اثبات  استذكار افالطون و ازلي بودن نفس نيست، به مقدمات مربوط بهي  نظريهي درباره

  :كنيم  بررسي مي، اصل اين استدالل را بر خلود نفسفقطپردازيم و   نميها آن
1 .؛ ازلي و قديم استنفس  
  ؛جاويد است هرچه ازلي و قديم است ابدي و. 2
  .نفس ابدي و جاويد است ∴

قديم و ازلي به دو معناي  كهرسد   مي توجه به اين نكته ضروري به نظر،جا در اين
 منظور از ، اما در اين استدالل،الوجود است  واجبقديم ذاتي. ودر كار مي  بهزماني و ذاتي

  .  استقدمقديم بودن نفس، معناي زماني 
  ها آنشباهت نفس به مثل ثابت در اثر تعقل . 9. 3

 استداللي استنباط شده است كه مبتني ،از خالل محاوراتي كه افالطون روايت كرده
ست و چنين نتيجه گرفته ها آن در اثر تعقل ها آنفتن نفس به بر مثل افالطوني و شباهت يا

  :)38: ، ص23و  244: ص ،26( ماند شده است كه نفس نيز ثابت و يكسان باقي مي
  ؛كند نفس تعقل مي. 1
2 .ثل استتعقلْ ادراك؛ م  
3 .ثل موجبِادراك؛ستها آن شباهت يافتن به  م  
  ؛اند مثل بسيط و ثابت. 4
  ؛ماند چيزي كه بسيط و ثابت است همواره باقي مي. 5
  .ماند نفس همواره باقي مي ∴

  ميطلب سعادت دا. 10. 3
: ص ،26(  است اين استدالل نيز از محاوراتي كه افالطون روايت كرده برداشت شده

244(.  
  ؛ طالب سعادت است،طور طبيعي نفس به. 1
2 .؛ دوام استشرط سعادت  
  ؛ دوام استمستلزمِ  سعادت دائمطلبِ. 3
  .نفس دائماً وجود دارد و جاودانه است ∴
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  ادله عقلي متفكران اسالمي بر خلود نفس .4
جا  آن از. كنيم  مي عقلي متفكران اسالمي بر خلود نفس را تبييني  ادله،در اين بخش

يك  بيانكه برخي از اين ادله با تقريرهاي متفاوتي در برخي آثار فلسفي بيان شده است، به 
  7.كنيم رسد بسنده مي نظر مي تر به تقرير كه كامل

  8 نفسي خلود علت تامه. 1. 4
محقق طوسي پس از شرح اين استدالل، آن را برهان لمي ناميده و از قول شيخ 

  .)266: ص ،18(  براهين اين باب دانسته استي هعمداز  آن را ،ابوالبركات بغدادي
  ؛الوجود است نفس ممكن. 1
  ؛اش باقي است الوجودي با بقاي علت تامه  هر ممكن.2
  ؛ نفس همواره باقي استي علت تامه. 3
  . نفس همواره باقي است ∴

 علل براي نفس بررسي ي ، انواع چهارگانه3 ي  براي اثبات مقدمه،در اين استدالل
اند   هركدام علت وجود نفس، عللي شود كه از انواع چهارگانه شوند و نشان داده مي مي

  : نيستندذيرپفساد
 جوهر عقلي مفارق  علت فاعلي نفسزيرا،  نيستپذير نفس فسادعلت فاعليِ. 1. 3
  ؛است

 كامالً مفارق از ماده باشد ،زيرا چيزي كه در ذات ؛ نيستپذير فسادجوهر عقلي مفارقْ
  مستلزم امكان فساد براي واجب،عالوه، امكان فساد جوهر عقلي مفارق به[  نيستپذيرفساد

  ؛] و محال است،الوجود 
  .زيرا نفس مجرد است، نفس علت مادي ندارد. 2. 3
عالوه، اگر نفس صورت داشت،  به .زيرا خود صورت است ؛نفس علت صوري ندارد. 3. 3

توان فرض كرد كه  اش باقي بود و نمي  به بقاي علت تامه،صورتش نيز مانند خود نفس
اسد شود و آن نيز با فساد صورتش، تا صورت نفس نيز صورتي داشته باشد كه با فساد آن ف

  . مستلزم تسلسل محال استنهايت؛ زيرا اين فرض بي
3 .4 .به ،زيرا علت غايي نفس نيز مانند خود نفس،  نيستپذير فسادعلت غايي نفس 

 غايي يتوان فرض كرد كه علت غايي نفس نيز علت اش باقي است و نمي بقاي علت تامه
نهايت؛ زيرا اين  اش، تا بي  فاسد شود و آن نيز با فساد علت غاييداشته باشد كه با فساد آن

يعالوه، علت غا به[  مستلزم تسلسل محال استفرضجوهر مفارق است كه ي نفس 
  .)386 - 385: ، صص16 (] نيستپذيرفساد
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 خلود نفس اقامهي  ههايي كه افالطون درباربا توجه به استدالل: مقايسه  .1. 1. 4

يك از آن ادله وجود  ان اين استدالل و هيچي مرسد اشتراك و تشابهي  مينظر به ،كند مي
علت « ،»علت تامه«  ،»ممكن الوجود«چون  پايه و اساس اين استدالل را مفاهيمي هم. ندارد
توان   ميالبته. اند كار گرفته نشده افالطون بهي  هدهد كه در ادل  ميتشكيل ... و»مادي

اصل امتناع تناقض و اصل ، ا در پذيرش اصولي مانند اصل عليتاين ادله ري  هاشتراك هم
ها در اين امر اين استداللي  ه هم،به عبارتي   بيان نمود؛، مبناي به مثابه، هماني اين

 اشتراك و تشابه اين ،در اين صورت. اند ريزي شده ند كه بر اساس اين اصول پيا مشترك
طور كه  البته همان. است شدني  ارائه،و مضمونشان و نه در محتوا ها آن در مباني فقطادله 

 .يست مقايسه در مباني منظور اين نوشتار ن،گذشت
   فساد نفسي  حامل براي قوهنبودن. 2. 4

  ؛ باشد، فساد آن حادث استپذيراگر نفس فساد. 1
كل حادث (آن است ) امكان استعداديِ (ي هر حادثي نيازمند حاملي براي قوه. 2

  ؛)ماده و همسبوق بقو
 ي ه حاملي داشته باشد، حامل آن يا خود نفس است يا ماد فساد نفسي هاگر قو. 3
  ؛نفس

  ؛ فساد نفس باشندي هوانند حامل قوت  نفس نميي هنه خود نفس و نه ماد. 4
  . نيستپذيرنفس فساد ∴

  ]؛ نيست همواره باقي استپذيرموجودي كه فساد. 5[
 80: ، صص13 ؛516 – 515: ، صص17 ؛388: ص ،16 (نفس همواره باقي است ∴

 – 285: ، ص1 ؛246 – 245: ، صص21 ؛90: ، ص14 ؛497 – 496: صص ،15 ؛81 –
  .)317 - 316: ، صص2  و412 - 411: ، صص19 ؛300: ، ص12 ؛289

 فساد خود باشد و ي هتواند حامل قو نفس نمي:  مشتمل بر دو بخش است4 ي مقدمه
تواند حامل  نفس نمي كه براي اثبات اين . فساد نفس باشدي هتواند حامل قو نفس نميي  هماد
 : شده استبيان دو دليل ، فساد خود باشدي هقو

 آن است و بايد با مقبول باقي باشد؛ اما نفس  فساد قابلي هحامل قو :دليل اول
: ، ص19 ؛300: ، ص12 ؛246: ، ص21 ؛388: ، ص16 ( باقي باشد،تواند با فساد خود نمي
  .)141: ص ،20 و 412

 چون ، فساد دارد مركب استي ه بقا، قوهر امر بالفعلي كه عالوه بر فعليت: دليل دوم
 جمع ،اند و در شيء بسيط و متنافي  )وجود و عدم( بقا و فساد از دو نوع ي فعليت بقا و قوه
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: ، صص17 ( فساد وجود نداردي  قوه، در نفس بسيط است و بنابراين اما نفس،شوند نمي
  .)246: ، ص21 و 497 - 496: ، صص15 ؛516 – 515

 نيز سه دليل ، فساد نفس باشدي تواند حامل قوه  نفس نميي مادهكه   ايناي اثباتبر
  :  شده استبيان

بدن صرفاً ( و قابلي براي ذات نفس وجود ندارد   نفس مجرد است و ماده:دليل اول
: ، ص13 ؛516 – 515: ، صص17( ) نفس ذات نه قابلِ  تصرفات و تدبيرات نفس استقابل
  ؛)300: ، ص12 و 246: ، ص21 ؛497: ، ص15 ؛80

 پذير ماده نيز فساد فساد نفس باشد، يا خودي  حامل قوه نفسي  اگر ماده:دليل دوم
، يا ... است وپذير فساد آن باشد و آن نيز فسادي اي است كه حامل قوه است و نيازمند ماده

  ؛ نيستپذيرفساد ي از آني نفس يا جزي ماده
  ؛هر دو شق تالي باطل است

  ؛زيرا، شق اول مستلزم تسلسل محال و محال است
 فرض پذير يا نفس كه فساد،مستلزم آن است كه يا نفس مجرد نباشد[ دوم و شق

  ؛نيز محال است]  نباشد و اين هر دوپذير فساد،شده
  ؛ي وضع است يا مجرد نباشد، يا داراپذيري از آن فسادي نفس يا جزي زيرا، اگر ماده

  ؛و هر دو شق تالي باطل است
 است داراي ناپذيري از آن كه فسادي نفس يا جزي ماده شق اول باطل است؛ زيرا اگر

  ؛)مجرد نيست( عقلي نيست و داراي وضع است وضع باشد، نفس قابل صورِ
   ؛اما نفس قابل صور عقلي و مجرد است

 است مجرد ناپذيري از آن كه فساديا جز نفس يي شق دوم باطل است؛ زيرا اگر ماده
قابل صور عقلي استباشد، ماده يا جزء ؛ مفروض  

  ؛اما مجردي كه قابل صور عقلي است نفس است
 است مجرد باشد، ماده يا جزء ناپذيري از آن كه فسادي نفس يا جزي  اگر ماده∴

خود نفس استمفروض .  
نفس  و مجرد باشد، ناپذير آن فسادي ازي و ماده يا جز باشدپذيرنفس فساداگر  ∴[
  )142 - 141: ، صص20 و 412: ، ص19 ؛388: ، ص16 ( )]تناقض ( نيستپذيرفساد

 فساد نفس باشد، مركب است از فعليت خود ي  حامل قوه نفسي  اگر ماده:دليل سوم
  ؛ ديگري استي  فساد نفس و بنابراين نيازمند مادهي هو قو

ود و در هر دو ش اي بسيط منتهي مي ن است يا به مادهپايا  مواد يا بيي هاين سلسل
  ؛ مستلزم محال است،صورت
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  ؛ محال و محال استپايان باشد، تسلسلِ زيرا اگر اين سلسله بي

از فعليت خود و [اي بسيط منتهي شود، آن ماده مركب است  و اگر اين سلسله به ماده
 - 286: ، صص1 (كه محال است ،و بنابراين هم بسيط است و هم مركب]  فساد نفسي هقو

287(.  
. سامان يافته است» فساد نفس«اين استدالل بر اساس مفهوم : مقايسه .1. 2. 4

  نمايد؛  ميارائه» نابود شدن نفس«بر اساس مفهوم را  )2 - 6(افالطون نيز استداللي 
 جا كه ز آناما ا ،توان گفت هر دو استدالل مفهوم مشتركي را به همراه دارند   ميبنابراين

،  جديدي نبوده است كه توسط افالطون تبيين شودممفهو»  نفسنابودي«يا » فساد نفس«
 از كم دست ، اسالمي در اين استداللي فالسفهكه توان نتيجه گرفت  رسد نمي  ميبه نظر

از . اند باره متأثر شده مفهومي كه افالطون ارائه كرده است استفاده نموده و يا از او در اين
  . شود  يافت نميها اي مشترك يا مشابه در بين آنگزاره، ث محتواي استداللحي
4 .3 .9 سبب براي فساد نفسنبود  

  ؛باشد، فساد آن داراي علت است فسادپذير اگر نفس. 1
2 .علت داشته باشد، علت آن يا فساد بدن است، يا خود نفس، يا ضد اگر فساد نفس 

  ؛نفس، يا علت موجد نفس
  ؛ فساد نفس نيست علتيادشده از امور يك هيچ. 3
  ؛فساد بدن علت فساد نفس نيست. 1. 3

  ؛ مستغني است، از بدن،زيرا نفس ذاتاً مجرد است و در قوام خود  
3 .2 .؛)بديهي( علت فساد نفس نيست خود نفس  
3 .3 .ضد؛ علت فساد نفس نيست نفس  

ديگر   تزاحمي نيز با يك كه هيچ، مجردخصوص جواهرِ ه ب، ضدي نداردزيرا جوهرْ  
  ؛ندارند

3 .4 .؛ علت فساد نفس نيستعلت موجد نفس  
  ؛ علت وجود نفس استزيرا علت موجد نفس  
  ]تواند علت فساد آن باشد چيزي كه علت وجود چيزي است نمي[  
  ؛نيست فسادپذير نفس ∴

  ]نيست همواره باقي است فسادپذير موجودي كه. 4[
  .)105:  ص،2(  نفس همواره باقي است ∴
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فساد « بر اساس مفهوم ،اين استدالل نيز مانند استدالل پيشين: مقايسه. 1. 3. 4
مطالبي كه در استدالل پيشين بيان شد در اين استدالل نيز . سامان يافته است» نفس
  . شود  ميمطرح

  غير معقول بودن انعدام نفس. 4. 4
  ؛ يا انعدام آن معقول است،يا نفس همواره باقي است. 1
   ؛انعدام نفس معقول نيست. 2

  ؛ يا در بسيط، معقول يا در موجود مركب است انعدامِزيرا
  ؛ معقول نيست مركب يا بسيط براي نفسيك از انعدامِ هيچ

  ؛ اجزاي آن معقول است و نفس اجزا ندارد انعدام مركب به تفرقِزيرا  
 يا محل، معقول است  به زوال آن از هيوال)مانند انعدام صورت يا عرض(انعدام بسيط 

  ؛و نفسِ مجرد هيوال و محل ندارد
  .)483 - 478 :، صص11 و a234 - a235 ،4( نفس همواره باقي است ∴
 شايان شباهت ، افالطون)2 – 2(ميان اين استدالل و استدالل  :مقايسه. 1. 4. 4

 ستفاده نفس ا بابدر) يا نامركب( از مفهوم بسيط ،در هر دو استدالل. توجهي وجود دارد
 اگر نفس جزء :ندا توان گفت هر دو استدالل در پذيرش اين گزاره مشترك  مي.شود مي

  .  نيستشدنيبراي آن تصور   باشدانعدام و فنايي كه سبب آن تفرق اجزا  نداشته باشد،
كه در  اي نيز دارند؛ از جمله اين هاي عمدهاين دو استدالل تفاوت،  اينبا وجود

 اين فرض مطرح است كه انعدام نفس به انعدام اجزاء است و با نبود طفق ،استدالل افالطون
هاي ديگري از  گونه،اما در اين استدالل.  خالد استشود كه نفس  ميجه گرفتهنتي، اجزا

  .شود ميگرفته  خلود نفس نتيجه، انعدام نفس نيز مطرح و پس از رد آن
  

   عقلي بقاي نفس در آثار متفكران اسالميي ادله .5
 10.اند  بقاي نفس اقامه شدهپردازيم كه بر اصلِ اي مي  عقليي در اين بخش، به طرح ادله  

 هاي حجت  ي ه برهاني و اقناعي در مسأله، اين ادله را در زمرهاي تفخر رازي با تفكيك حج
  :برهاني آورده است

  تر نبودن انسان از ساير حيوانات پست. 4. 1
  ؛سان و لذت و سعادت او محدود به دنياستاگر نفس باقي نماند، زندگي ان. 1
 در صورتي كه عقل ،موجودي كه زندگي و لذت و سعادتش محدود به دنياست. 2

فهمد كه بسياري از  زيرا عقل مي [؛ از لذت و سعادت كمتري برخوردار است،داشته باشد
   ]كند  منع ميها آنلذات دنيا با كمالش تناسب ندارند و از 
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  ؛تر است تر و پست  ناقص،ذت و سعادت كمتري برخوردار باشدموجودي كه از ل. 3
كه عقل ( از ساير حيوانات )كه داراي عقل است(اگر نفس باقي نماند، انسان  ∴

  ؛تر است  پست)ندارند
  ؛تر نيست انسان از ساير حيوانات پست. 4
  .)223: ، ص20 (نفس باقي است ∴
» سعادت« مفهوم ، افالطون)10. 3( در اين استدالل و استداللِ: مقايسه .1 .1 .4
  .شود  يافت نمي،اي مشترك در اين دو استدالل گزاره، اينبا وجود. شود  ميمطرح

   نبودن لذت دنيا براي انسانكمالْ. 2. 4
  ؛تواند از لذات دنيا بهره ببرد اگر نفس باقي نماند، حداكثر مي. 1
  ؛لذات ممكن استمندي از  سعادت كامل و كمال انسان در بيشترين بهره. 2
مندي از لذات  اگر نفس باقي نماند، سعادت كامل و كمال وي در بيشترين بهره ∴
  ؛دنياست
  ؛مندي از لذات دنيا نيست سعادت كامل و كمال انسان در بيشترين بهره. 3
  .)223 - 222: همان، صص( ماند نفس باقي مي ∴
 از مفهوم سعادت بهره ،اين استدالل نيز مانند استدالل پيشين: مقايسه. 1. 2. 4

  . هاي افالطون وجود نداردمشترك ميان آن و استداللي  هاما گزار ،گرفته است
  آفريده شدن انسان براي خير و رحمت. 3. 4

  ؛انسان براي خير و رحمت آفريده شده است. 1
  :زيرا
بث انسان يا براي خير و رحمت آفريده شده، يا براي شر و ايذا، يا آفرينش وي ع اوالً

  ؛است
  ؛ اليق فعل حكيم نيست و باطل است اخيرْدو فرض ثانياً

يا خير و رحمت پيش از مرگ است و انسان براي فنا آفريده شده، يا خير و رحمت . 2
  ؛پس از مرگ است و انسان براي بقا آفريده شده است

  ؛ زيرا دنيا پر از شرور و آفات و مكروهات است،خير و رحمت پيش از مرگ نيست. 3
  ؛خير و رحمت پس از مرگ است و انسان براي بقا آفريده شده است∴ 
  .)224: همان، ص( انسان باقي است∴ 

  .  افالطون نداردي اي مشترك با ادلهگزاره اين استدالل نيز: مقايسه. 1. 3. 4
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  گيري نتيجه. 6
ايي كه ه  و نيز استدالل نفس و خلودبقا بابافالطون در ي  ه با طرح ادل،در اين نوشتار

 تا از اين ، ميان اين ادله پرداختيم به مقايسه، استاقامه شدهاز سوي متفكران مسلمان 
براي . باره روشن شود تفكران اسالمي از افالطون در اينپذيري مناتأثير پذيري ياتأثير  ،گذر ره

ه به با توج.  گرديد و متفكران مسلمان مطرحنزد افالطون  معناي نفس، در ابتدا،اين منظور
 نزد افالطون و متفكران اسالمي رهنمون ، به معناي مشتركي از نفس،شد ئهمطالبي كه ارا

 كه بر ،ي و روحانيينامر،  امري متفاوت و متمايز از بدن جسمانيي  نفس به مثابه؛يمدش
هرچند مفاهيم مشتركي در . بدن حاكم است و خصوصيات مشترك ديگري از اين قبيل

 تأثير ،شوداي مشترك يافت مي كه گزاره مفهوم،جز در يكبه ، ردبرخي از ادله وجود دا
  .  وجود نداردباره  در اين از افالطون بر متفكران مسلمان توجهيشايان

  

  ها يادداشت
1. J. L. Achrill 

چون لوكيپس و دموكريتوس يوناني و  كساني هم. البته اين بحث پس از اثبات وجود نفس است. 2
ها كه قائل به وجود نفس نيستند و انسان را صرفاً همين بدن مادي  اليستراسل و ساير ماتري

ي  كه اعاده توانند به بقا يا خلود نفس قائل باشند، مگر آن رود نمي دانند كه با مرگ از بين مي مي
  .  معدوم را، كه امري محال است، بپذيرند

3. Simmias                             4. Tripar Tine Soul            5. Monadic Soul 
اند، اين استدالل را ي بقاي نفس نزد افالطون بوده  ادلهيهايي كه در مقام احصابرخي از كتاب. 6

  )155 - 117: ، صص8 و 447 - 445: ، صص22: (براي نمونه. كنند نميبيان
هاي ديگر داخل  زودهاند يا اف ، داليل فرعي ديگري كه در تقريرهاي مشابه آمدهمواضعدر بعضي . 7

 اند قرار گرفته[] عالمت.  
اند  در اين باره بايد توجه داشت كه برخي بر مقدمات اين استدالل، نبود مانع و ضد را نيز افزوده. 8

اند كه  پذير را قطع تعلق نفس از بدن دانسته و آن را بدين طريق باطل كرده و بعضي فقط مانع فرض
براي . ي تجرد نفس ناسازگار است و مادي بودن نفس است و با ادلهمستلزم نيازمندي نفس به بدن 

، 19؛ 219: ، ص12؛ 91: ، ص14؛ 496: ، ص15؛ 519 - 518: ، صص17: (هاي مشابه  استدالل
   ).265 - 264: ، صص1 و a235 - b237، 4؛ 221: ، ص20؛ 411 - 410: صص

 143: ، صص20 و 299: ، ص12؛ 223 - 222: ، صص14(شيخ اشراق نيز استداللي مشابه دارد . 9
- 144.(  

برخي از فالسفه همراه با استدالل عقلي محض، داليل نقلي، شواهد، مؤيدات و داليلي اقناعي را . 10
 اوليا و حكما، اتفاق  اند؛ از جمله، قول و فعل بزرگان مانند انبيا،  كردهبياننيز بر بقا يا خلود نفس 

: ، صص2(اند  نقول و نيز آيات و رواياتي كه در اين باب فراواناصحاب شرايع و ملل، قصص مختلف م
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كه نفس با مرگ  چنين بسياري از فالسفه در خصوص اين هم). 225-223: ، صص20 و 435 - 428

تنهايي  ها نفي مانعيت مرگ براي بقاي نفس است و به اند كه مفاد آن شود، داليلي آورده فاسد نمي
  .كنند ميبقا يا خلود نفس را اثبات ن

  

  منابع
االشارات و التنبيهات مع الشرح للمحقق الطوسي و شرح ، )1375(سينا، حسين بن عبداهللا،  ابن. 1

  .نشرالبالغه: قم، 3 :، جالدين الرازي  الشرح لقطب

 زاده آملي،  آيت اهللا حسن:، تحقيقالنفس من كتاب الشفاء، )1375(سينا، حسين بن عبداهللا،  ابن. 2
  .غات اسالميدفتر تبلي: قم
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