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  چكيده
 يستيبا چ يميمستق ةرابطاست كه  يو سهرورد نيافلوط يفلسف نظام مسلم اصل يجاودانگ
 نيبنـابرا  ،داننـد يسرشـت انسـان را نفـس مـ     يو سـهرورد  نيانسان دارد. افلوط تيو هو
. انـد داده ارائـه  ينگـار ااز دوگانـه  يامـا برداشـت متفـاوت    ،شـوند يم محسوب انگار دوگانه
ماده و صـورت   ،اول بياست. در ترك راه هم يادوگانه بيترك با نيافلوط نزد يانگار دوگانه

 بيـ ترك در. دهنـد يم دست بهاز انسان  ياگانهي تيبدن و روح با هم هو ،دوم بيو در ترك
 بـدان  يادوبـاره  اتيح و كنديم ينيبازآفر را اول بيترك از حاصل يبدن صورت روح دوم
آن را  رونيـ ازا و دارد بدن يبرا را علت نقش روح ،يانگاردوگانه از معنا نيا در. بخشديم
نفـس و بـدن    انيم يو معلول يعل ةرابط ي. اما نزد سهروردكنديم سنخ همبا خود  ينحو به

 حروقائل به  يسهرورد گريد يازسو. شوديم اعطانور اسفهبد به مزاج معتدل  ،ستيمطرح ن
  .است ترسنخ همنفس  با است و يعياز تضاد عنصر طب تر كماست كه تضاد آن  يوانيح
  .بدن نفس، ،يانگاردوگانه ،يجاودانگ ،يسهرورد ن،يافلوط :ها واژهديكل

  
  مقدمه .1

 يانسان بوده است. با تولد هر انسان يشگيهم يها دغدغه ازآن  يرامونو مسائل پ جاودانگي
 ينا شود مي مطرح زمينه ينكه در ا ي. پرسشخورد يرقم م محتوم فرجام مثابة به نيزاو  مرگ
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 به يمختلف هايدرويكر. يرخ يا رود يم يناز ب يزبدن، انسان ن نرفتبينبا از ،يااست كه آ
است.  يجاودانگ ةبه مسئل يفلسف يكردرو يكردهارو ةجمل ازوجود دارد.  جاودانگي
. اند كرده مطرح را يضدونقيضمختلف و گاه  هاي انديشه يجاودانگ درمورد فيلسوفان
 ةادام مقاله اين در جاودانگي از منظور. باشد داشته متنوعي مضامين تواند مي جاودانگي

 از پيشانسان جاودانه همان انسانِ  ياآ ي،عبارت است. به يمرگ جسمان بعداز يفرد ياتح
از  و استكرده  حفظ ،هايش آگاهي و خاطرات تمام با را،خود  يفرد يتمرگ است كه هو

 يشخص هماني يناثبات ا اي يجاودانگ ينچن ة. الزميرخ ياآگاهانه برخوردار است  يحيات
به هر  ياست. جاودانگ همان فرد در زمان  كه فرد در زمان  يمالك ةارائ يعنياست، 
انسان  كه ايناعم از  ،گردد يو ذات انسان برم يتهو يستيكه در نظر گرفته شود به چ يشكل
 يدارا يزيكيجسم ف بر عالوه يا )يباور ماده يا فيزيكاليسم( يمبدان يزيكيجسم ف ينرا هم

دو بر  ين. ااند جاودانگي به قائل سهروردي و افلوطين. )انگاري دوگانه( يمنفس هم بدان
 در را اصلي نقش و است هماني اين مالك و انسان وجودي جوهرة نفس كه ندا آن

  .ندانگار دوگانه يجهدرنت ،كند مي اايف جاودانگي
 ،ارتباط نفس با بدن است. نفس و بدن يچگونگ انگاران دوگانه يرو  پيش  چالش عمده

 معضل به مسئله ينا ؟اند چگونه با هم در تعامل ،دو جوهر از دو سنخ كامالً متفاوت از هم
 هماني اين مالك را نفس انگاران دوگانه عموماً اين، بر عالوه. است فومعر انگاري دوگانه

 نقش بدن براي متعارف عقل كه يحال در ،قائل نيستند هماني اين در نقشي بدنبراي  و دانند مي
    است كه همان مجموعه زيستي  آهنگ داراي فردي هر و است قائل هماني اين در اساسي

 يجاودانگ جاودانگي است قرار اگر نينچ هم. ستوا يو ذهن ،يحس ي،جسم هاي يتفعال
 شود مي محسوباو  يتاز هو يبخش يو حس يجسم يتآگاهانه باشد، فعال ياتبا ح يفرد
و  ينافلوط ازديدگاه جاودانگي برنوشتار  اين درالزم است.  اي جاودانگي چنين براي بدن و

 هماني اين و است شخصي هماني اين برمبتني جاودانگي كهجاازآن. شود مي تأمل يسهرورد
دو  ينا ازديدگاهو ذات انسان  يتهو ابتداذات انسان است، الزم است  و چيستي از برخاسته

روشن از  يينتب ةارائ. دشو يانب هماني ينمالك ا ادامهشود و در يزمشخص و متما يلسوفف
  دارد. راه همبه را انسان جاودانگي يدو متفكر چگونگ ينا ازديدگاهانسان  يتهو

  
  افلوطين ازنظر انسان هويت. 2

 و ونيطنوافال فيلسوف مشهورترين و ينتر مهم) م 270- 204( پلوتينيوس يا افلوطين
و  ،يا اورفه يون،ارسطو، رواق يعناصر فكر هرچنداست.  ينوافالطون ةفلسف سسؤم
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افالطون بر  يفلسف يدگاهد ،)505 - 504 :1388(كاپلستون  دارد وجوداو  ةفلسفدر  يثاغوريف
 ،افالطون از متأثرسخت  جاودانگي و نفس دربارةاو  .است غالباو  يسراسر نظام فكر

 ،نفس دربارةارسطو  ازديدگاهاو  البته ).Remes 2007: 24( بوده است ،تيمائوس ةرسال ويژه به
 افلوطين نزد آن كيفيت و جاودانگي. است جسته سود بسيار خود، مختار رأي انديشةدر 

از  يقروشن و دق يرتصو ةارائ براي. دارد آن تقديري سرشت و نفس با تنگاتنگي ارتباط
 هاي يژگيمشخص شود و و ينآن در نظام افلوط يو خاستگاه اصل يگاهجا يدنفس ابتدا با

كل  يكاست كه همانند  محور متافيزيك نظامي افلوطين فلسفة. دشوآن برجسته  يذات
  . است ينظام فلسف ينا يضرور يجاز نتا يكي يجاودانگ و كند ميمنسجم عمل 

 و بودند شناسي شناخت و شناسي يهست ينب يقوث يوندقائل به پ يوناني يلسوفانف اصوالً
 از نيز افلوطيني نظام. دارد يبود هماز شناخت  يا با مرتبه يبودند كه هر مرتبه از هست آن بر
 ناپذير ترديد و مسلم اصلرا  نفس و است انگار دوگانه ين. افلوطيستن امستثن قاعده اين
و  نفس براست  الزمانسان  يستيو چ يتپرداختن به هو از پيش. داند مي انانس براي

  . شود تأمل يزيكيو متاف شناسانه يهست ازمنظرآن  هاي يژگيو
. است گسترده يارعمل آن بس ةحوزو دارد  يزيكيمتاف يمفهوم ينيدر نظام افلوط نفس

 اصل به گاه ،خود اختيار به ،نفس. دارد جنبه دو و است ينراست يهست ةمرتب دومين نفس
. گستراند مي دامن محسوسات قلمرو تا و تابد مي بر يرو خود اصل از گاه و دارد نظر خود
 عالم تا تواند مي نينچ همعقل و برتر از عقل را دارد و  ةمرتب تا عروج قابليت نفس عبارتيبه

 آن تنزل و سقوط دراصل محسوس عالم تا نفس گسترش. يابد گسترش محسوس
عالم محسوس را نظم  ةماد محسوس عالم به خود گسترش بانفس  بلكه شود، نمي محسوب

 را چه نو آ كند يم اعطا يو زندگ ياتو بدان ح آفريند يو آن را م بخشد يو صورت م
ورود  ازطرفي. كند مي پياده محسوسات عالم دركرده است  يافتاز عقل در يدها صورت به

به  يدنرس يعني ،بالقوه دارد صورت به نفس چه نآ دشو مي موجب محسوس عالم بهنفس 
و نفس به كماالت  دبرس يتفعل به ،به عالم محسوسآن گسترش  ازطريق ،مراتب باالتر

ي خواهان گسترش و استقالل شود و از اصل خود رو كه ينهم ،. نفسيابددست  تر بيش
 رِّمق يننفس عالم است. اول يا ينفس كل نفس اين. شود مي واردمحسوس  عالم بهگرداند، 

 ،عالم نفس .)Plotinus 1984: vol. IV, 3, 15, 83-85( است آسمان محسوسات عالمنفس 
عالم افالك را  يهاني. نفس كشود يم يدهنام يهانينفس ك ،ندكنفوذ  يهاندر افالك و كوقتي 
 يابد يگسترش م ينتا زم يبعد ة. نفس عالم در مرحلبخشد يو بدان صورت م كند يخلق م

 .)ibid.: 4, 22, 193( شود يصاحب نفس م ينزم يو حت ،دارانجان ياهان،گترتيب  بدينو 
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جسم  يااست كه نفس بدن  ينعالم محسوس ا ياشيا مندي نفس دربارة ينافلوط ياصل كل
نفس  يبدن با جسم است كه دارا ينآن ادراك كند، بلكه ا ازطريقتا  كند يرا كسب نم

كه در  ينفس كالبد انسان است. نفس هاي يگاهاز جا يكيتا بدن شود و زنده بماند.  شود يم
هم با ها  ن است. چون بد يهمان نفس فرد يا جزئي نفس باشد يافتهكالبد انسان گسترش 

 خود اصل در نفس بنابراين،. شوند مي متنوع خود بدن تبعبه يزن جزئي يها نفس ،اند متفاوت
سه  اساس،براين. يابد مي  مختلفي انواع گزيند برمي كه موطني اعتباربه و است ناپذير تقسيم

 ؛است معقول و ناپذير تقسيم كه درخود نفسِ) الف: كرد يزاز هم متما توان يقسم نفس را م
 عبارتيبه. كثير هاي جنبه با است چيز يك نفس دراصل .جزئيج) نفس  ؛ب) نفس عالم

 ،عقل يعني ،است آفريده چه نآ به كهيمادام نفس. است حاكم آن بر كثرت در وحدت اصل
عالم  يرگرتصو يرد،برگ ياز آن رو كه ينهم .)ibid.: V, 2, 159( شود مي آكنده آن از كند، نظر

 جاهمه در را حيات و زندگي نفس گونهبدين و آورد مي پديد را  نآو  شود يمحسوس م
آن بدن وارد  ازطريق و پذيرد يرا م آسماني بدن يعنيمنزل نفس  يننخست. گستراند يم

 آيد يم يينپا يابد،كه بتواند گسترش  يتا حد ،نفس ترتيببدين. شود يم يخاك يها بدن
)ibid.: IV, 3, 15, 83(. موجودات دارد، نفس  يراز سا يتر بيش يتچون قابل ،انسان بدن

جهان محسوس از  وري بهره .)Plotinus 1988: vol. VI, 4, 15, 175( كند يم يافترا در جزئي
است  فرودينموجود  ينبلكه ا شود، يكه نفس از اصل خود جدا م يستنفس بدان معنا ن

به عالم محسوسات آمدن نفس  يدبا ين. بنابراشود يور م و از آن بهره يكه وارد آن ذات علو
 آمدن از رمنظوجا  در اين ازطرفي. بدانيم علوي جهانبه  جسماني موجود ورود معنايرا به

 يزينفس چ كه اين يعنينفس  آمدنفرودمصاحبت است و  يبلكه نوع يست،مكان نبه آمدن 
 اين تن از نفس شدنبيرون از مراد و ،شود تن به متعلق كه نبدون آ ،بخشد ياز خود به تن م

مشاركت و متابعت  يرابا نفس ندارد. ز يو مشاركت مصاحبت گونههيچ ديگر تن كه است
  .است يتابع نظم و قانون خاص

 يدرپ ينينفس است. نفس در نظام افلوط ةشناسان هستي و متافيزيكي جنبة شد بيان چه نآ
 ,Plotinus 1984: vol. V ( شود يخود آگاه م يگاهجا ازجملهمراتب و  ينبه ا يشتنكشف خو

 دميده زندگي ها نآ در ،است آفريده را زنده موجودات خود كه يابد مي در نفس .)59 ,2 ,1
 از جدا چيزي خود بنابراين. دارد عهده بر را شانرهبري و ،است بخشيده نظم ها بدان ،است

  .آورد يرو خود مناسب و شايسته جايگاه به و درگذرد محسوس از بايد پس. استه نآ
 ها، غنوسي از اعم انگاران ماده رد( است جسم و بدن همين صرفاً نه افلوطين نزد انسان
 كه ياتحاد نفس و بدن نه)، و باورانه نفس ديدگاه رد(نه صرفاً نفس  ،)يونو رواق ،اپيكوريان



 5   يسهرورد و نيافلوط ازمنظرجاودانگي 

 دارد اصرار آن بر افلوطين چه نآ. شود  تأكيد ،بدن يا نفسيا  يعني ة آن،جنب يك بر تنها
دو جسم  يادو بدن  دوئيت يانگار از دوگانه ينافلوطمنظور  .است بدن و نفس تركيب
با  خواهد ياست كه م يمنظور ذات بلكه اند، يكي ماهيت و ذات حيثدو جسم از يراز ،نيست

  . )ibid.: IV, 4, 18, 183-185( يونددبپ يگراز نوع د يذات
نفس در بدن است كه با  عبارتيبه يااز نفس و بدن است  اي يزهآم افلوطين نزد انسان

. افالطون كند يراه خود را از افالطون جدا م ينكه افلوط استج اينبدن در تعامل است. 
نفس است كه  يبرا ي. بدن در حكم لباسداند ينفس و بدن را دو عنصر كامالً جدا از هم م

 نفس همانند ،نباشد متأثر بدن از نفس اگر. آورد مي در همرگ آن را از تن ب بعدازنفس 
 ,Plotinus 1966: vol. I, 1, 2( داد بتنس بدان توان نمي را فعاليتي هيچ كه بود خواهد خود در

95-97(. 

ماده با صورت  يبترك يندر اول .است تركيب دو از اي مجموعه انسان طينوافل ازنظر
 يهماهنگ دليلموجود زنده به يبعد يب. در تركيابد يو موجود زنده شكل م شود مي ينقر

 ةماهران و استادانه ابتكار. يابد مي گسترش بدن اين در و نفس شود يخواهان نفس م تر بيش
 بلكه آيد، نمي زنده موجود همان يا بدن به نفس اج ايندوم است. در  يبدر ترك ينافلوط
و بدان نظم دوباره  كند يم ينيهمان بدن را بازآفر ياگسترش خود موجود زنده  با نفس

را  يانگار هاز دوگان ينوع خاص ينافلوط ين. بنابرايابد يو در آن گسترش و نفوذ م بخشد يم
  كند. ييندو عنصر نامتجانس را بهتر تب ةرابطتا بتواند  كند يم يمعرف
انسان  يو جسم ينفس ةجنب دو حفظ دارد اصرار آن بر و است مهم افلوطين براي چه نآ

 .دهد نشان خوبي هب را بدن و نفسو تأثر  يراست كه تأث يارتباط يمعرف پي در رو ازايناست. 
 دليلبه را ها نآسپس  و كند مي مطرح را بدن و نفس احتمالي هاي رابطهانواع  ابتدااو 

 اعتباري هاي وحدت نظير يهاي رابطهاو . كند يارتباط متقابل نفس و بدن رد م نكردن تبيين
باشد و  بخش ياتح يروينفس تنها ن كه يارتباط هم، كنار در يا هم در ماده دو تركيب چون

 دليل بهرا  ابزارش با گرصنعت يا يكشت باناخدا  ةرابط مانند اي رابطه و خود متأثر نباشد،
 منفعل و است فعال نفس فقط ها رابطه اين دركه  استآن  برو  كند يرد م بودن  سويه يك

و  يزيكيمتاف ةبه جنب تر بيش است قائل نفس و بدن بين افلوطين كه اي رابطه. نيست
 ,ibid.: II( از ماده و صورت است يبيترك ينافلوط . جسم نزدگردد ينفس برم شناسي يهست

 آتشي نور همانند ،است شده صدور است كه از واحد صادر يانجر ةمرتب آخرين ماده). 5 ,4
 راستين هستي ماده. است نور منبع يا اصل از گي بهر بي و تاريكي خود سطح آخرين در كه

 يجاددر ارا  يماده نقش اصل .اجسام است ةقو تنها و است هستي از مند بهره بلكه نيست،
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عالم  عالم نفس شد، بيان نفس شناسي هستي در كهطور همان ،ازطرفيجسم دارد. 
 يي. نفس عالم با روشنابخشد يو بدان نظم و صورت م آفريند يم يكل نحو بهمحسوسات را 

 حسي نفس از برخوردار ،شأنش و حال فراخور به ،راو ماده  بخشد يخود به ماده صورت م
 صورت نيز انسان كالبد و بدن بنابراين،. كند مي گياهي نفس يا حيواني نفس همان يعني

 آن حكومت تحت و شود مي آفريده و كند مي دريافت عالم نفس از را خود به مخصوص
 يگربرتر و بهتر از د يبدن نظم ينا جاكهازآن .)Plotinus 1984: vol. V, 2, 61( گيرد مي قرار

 به است تر بيش. نفس عالم كه خواهان گسترش شود يموجودات دارد، خواهان نفس برتر م
جسم مركب از ماده و صورت را  جزئي. نفس يابد مي گسترش و انبساط ها بدن اين
 يلدر خلق موجود مركب دخ ينحو بهخود  جزئي. پس نفس كند يم ينيبازآفر ينحو به

 ,ibid.: IV, 4( كند يم مندنفسو آن را  دهد يتر ارتقا مبر يا را به مرتبه ياست و كالبد آدم

20, 189(.  
 ةبرخوردار است كه مجموع  دوگانه يتركيباز  ينيانسان افلوط ،شد گفته چه نآ به باتوجه

 ةاست كه جنب جزئيبا نفس  غلبه اج اين. در دهد يانسان را شكل م يتهو يبدو ترك ينا
بدن،  يبرا ييصورت ارسطو يرشپذ با ،افلوطين .شود ينفس محسوب م يرو فناناپذ يعقل

نفس  يرشبا پذ ،ازطرفيو  داند ينم جزئيو منفعل از نفس  يابزار كامالً موجوديبدن را 
افالطون است. مشكل  ديدگاه ازكه برگرفته  كند ينفس را اثبات م يريفناناپذ ،جزئي
 :است مطرح خود دو اج ايناست كه در  ينا شود يم ينافلوط يدگاهد گيركه دامن يا عمده
 رااين صورت  افلوطين كه ،طبيعت و صورت يتتحت حاكم جسماني يا بدني خوديكي 
 ؛داند مي ،مثل يدتولو  ،تغذيه رشد، دار عهده گياهي نفس و يادراك حس دار هعهد حسي نفس
 يماد ةو جنب سو ازيكانسان  يعقل ةجنب بين افلوطين كه تمايزي. عقالني خود ييگرو د

 حيث ديگرياما از ،دكن مي نزديك دكارتي انگاري دوگانه به رااو  قائل است ديگر ازسوي
  دارد.  يدكارت يانگار با دوگانه ياساس يزيتما

 ارتباط بارا  يناخدا و كشت ةرابط مشابهت صراحتبه فلوطينا ،شد بيان طوركه همان
 يمجاز يو آن را امر پذيرد ينفس و بدن را نم ينب يواقع ييجدااو . كند ينفس و بدن رد م

هم جدا  از راآن دو  دراصل و شود مي پذير ن امكاو فلسفه  يشهاند ازطريقكه  داند يم
كه در ذهن دارد  اي يدها به باتوجه ابتداعالم بدن انسان را  نفس .)ibid.: IV, 3, 9, 63( داند نمي
كه  ،نفس عالم ازطرفياست و  جزئينفس  يرشپذ يبرا يابدن آماده و مه ينآورد. ا يدپد

 نفس گاه افلوطين. گستراند يها م بدن ينخود را در ا ،است ينخواهان گسترش خود تا زم
 و حاكم زماني و) ibid.: IV, 8, 2, 401( داند يبدن م يمارگررا پرستار و ت يانسان جزئي
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 داشته كامل تا بر آن تسلط گستراند ي. نفس خود را در تمام نقاط بدن مداند يآن م ةفرماند
 و است آب در گيرييبدن همانند تور ماه .بدن در نفس نه ،است نفس در بدن. باشد
 بر محيط بدن نه ،است بدن بر محيط نفس. وستتكاپ و حركت در نفس مدد و فرمان به

در  كهگونه بدان يستند،نفس و بدن، نفس و بدن از هم جدا ن ةرابط از تلقي اين با. نفس
نفس و بدن است. در  ينب يهدوسو ةرابط به قائل افلوطين. هستند يدكارت يانگار دوگانه
 زماني داند، يرا ارتباط دوجانبه م آن ينكه افلوط ،نفس و بدن رابطةافزود كه  يدبا يحتوض

 فعاليت هنگام .نيست نفس از خالي گاه هيچ بدن. است فعاليت درحال بدن كه استبرقرار 
را  سويه يك ةرابط هر افلوطين و است انفعالي و فعلنفس و تعامل آن با بدن  رابطة ،بدني
 يكاركرد مسارگانيدارد. نفس  يت. نفس در اصل و ذات خود بدون بدن هم فعالكند يرد م

از موجود  ينوع خاص يبرا يزندگ ةدهندتشكيل فرايندهاي حمل به قادر كه نيست از بدن
علت و طلوع  تواند يبرتر است كه م يسطحندارد و در  يماد هاي يژگي. نفس وباشدزنده 

 يينسطح سلسله قرار دارد. مراتب پا ترين يينبدن باشد. بدن همانند ماده است كه در پا
 تعبيربه. خودند پايين مراتب وجودي علت باال مراتب بلكه نيستند، باالعلت مراتب  گاه يچه

 بسيار نفس معرفتي و شناختي كاركردهاي براي امر اين .است نفس اثر و سايه بدن افلوطين
  .)Remes 2007: 29( است كارساز

  
   افلوطيني انسان شخصي هماني اين. 3

 خود عبارتيبه است؟ كدام انسان واقعي خود كه است اين است مطرح درادامه كه يپرسش
دو با هم  يناست كه ا آنبر  يننفس و بدن، افلوط ارتباط دربارة كيست؟ انسان راستين

خود آن  تواند ينم يول ،كند يم يافتاز ذات برتر در يزيو ذات فروتر چ يابند يوحدت م
 وحدت هم ترتيبينو بد پذيرد ياز آن م يذات برتر را در خود بگنجاند، بلكه تنها اثر

 نتوانست كه چيزي ديگري و است بوده كهگونه خود او بدان يكي :ييدو هم و است
 نظر پايين به اگر. است گرفتار سرگرداني نوعيبه فردي نفس اساسبراين. آورد چنگ هب
 Plotinus( آن دارد اب يوندبه پ يلو اگر به مافوق خود نظر كند، تما شود يدردمند م ،كند 

1984: vol. IV, 4, 18, 183.(  
توان  ازطرفي ،محسوس و معقول در تردد است يننفس ب كه اين به باتوجه

وجود دارد و  ،عقل و واحد يعني ،يرا دارد كه در مراتب عال ينيمضام كشيدن دوش به
با تنزل و گسترش در تواند  ميعالم محسوس  يعني  تر يينبا هبوط در مراحل پا ديگر ازسوي
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 موجودي ،نخست ،انسان ها، يژگيو ينا به باتوجه. كند كسب  يديجد يها بدن صورت
را  يو معرفت يشناخت يندهايعقل است كه فرا يدارا دوم، ؛است مندزمان و فيزيكي
 اصل پرنفوذترين و ترين   طيبسبا واحد كه  سوم، ؛كند يم يجنبه از نفسش ط ينا به باتوجه
 يابعاد مختلف دارد دارا كه اين  عيندر ياصل هر فرد انسان .است مرتبط نيز است سلسله

 يرانسان به خ يلتما نينچ همو  شود يمشاركت با واحد حاصل م ازطريقوحدت است كه 
دارد كه  يانسان ابعاد مختلف ينبنابرا .)Remes 2007: 27( مشاركت با واحد است علت به يزن

  كدام است؟ يشود. حال خود واقع يگرموجب غفلت از ابعاد د يدبعد نبا يكتمركز بر 
اشاره  جزئيبودن نفس  جزئيسه به صراحتچهارم از انئاد سوم به ةرسال در افلوطين

و گاه  ،تعقل نيروي صورتبه گاه حسي، ادراك نيروي صورتبه گاه نفس«: كند يم
 حاكم اصلي جزء). Plotinus 1967: vol. III, 4, 2, 145( »است رويش نيروي همين صورت به

 اين. نيست وجودنداشتن و نبودن حاضر بر دليل نبودن حاكم اما نيستند، حاكم بقيه و است
 و يبلكه ادراك حس يست،. انسان فقط موجود متفكر نندا دخيل انسان هويت در نيز ارواح

 يروهان ينا ةاما هم كنند، يعمل م يبا هم در وجود آدم يروهان ينا ةهم. دارد يشرو يروين
به  طينوافل ازنظرانسان  يت. انسانانسان يعني ،شود يم يدهبراساس جزء بهتر نامارواح و 

بكوشد كه  يداست. انسان با انسان انسان كه است خردو به  ستاخرد  يعنينفس  تربرجزء 
شدن از تن دوباره انسان شود و به اصل خود  جدا بعدازرا در خود حفظ كند تا  يتانسان

و تنزل  گيرد يم يجا يوانيح يا يدر نفس نبات ،آورد يتر خود رو برگردد. اگر به جزء پست
 ين،. بنابراشود ينفس سقوط محسوب م ينفس نخواهد بود، بلكه برا هبوط تنها نهنفس 
است، حاكم  يشيدنيكه نفس اند ،حاكم ءجز و دارد جزء سه انسان نفس افلوطين ازنظر

 وتأمل،  يشه،با اند ي. خود انسان مساوگردد برمياو  عقلي جزء به انسان يتاست و انسان
  . وستا خردورزي و خرد انسان راستين خود. است خردورزي

  
  افلوطين نزد جاودانگي. 4

 تـارك  بـر  كـه  اسـت  تقـديري  ابديت و جاودانگي طينوافل ازنظرشد  گفته چه نآ به باتوجه
 هـاي  هسـتي  ايـن  مبـدأ  اولي طريقبه و است بسته نقش راستين هاي هستي و معقول جهان
از حصـار   يو خروشـان  ،جيتدر زمان، ،يدگرگون ر،ييتغ. است يازل و يابد خود نيز راستين

 مبتنـي اصل  چند بر نيافلوط ازمنظر فناناپذيري. است دور هب نيراست يو هست يفراهست يماقل
  از:  ندا عبارت كه است
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 علت رفتنازبين با ،تا كند خلق را ازلي يزينبوده است كه چ ياست. زمان يابد ازلي. 1
   ؛هست هو هموار يشهندارد و هم يآغاز زمان يبرود. ازل يناز ب ،آن

  ؛ستتفرق اجزا دليل بهو انهدام  يرياست، چون فناپذ يرو فناناپذ بسيط. 2
  ؛ندا بسيط چون روند، نمي بين از گاهيچهمواره هستند و ه ينراست هاي هستي. 3
  است.  يو نابود يريو شدن همان فناپذ دگرگوني. 4

است و  درخوداز نفس  ندم است، پس مشارك و بهره جزئيبرخوردار از نفس  انسان
 يآن باق يجزء عقالن و خود سه جزء دارد جزئيدرخود جاودان است. نفس  نفس همانند

 كهيزمان ينافلوطزعم  به. رود يم يناز ب است بدن به متعلق چه نو جاودان است و آ
 افتد ياتفاق م يو بدن يزيكيو مرگ ف شود ينفس از بدن جدا م برود بين از بدن هماهنگي

)Plotinus 1966: vol. I, 9, 113-114 .(هيچ از نفس بدون كه رااز نفس  خاليبدن  يگاه وا 
 انسان كه شد بيان انسان هويت بررسي در. كند مي تشبيه سرگين به نيست برخوردار حياتي
بر بدن  يطو مح يابد يبه بدن گسترش م يآگاه به خود يدنرس يبرا اختياربه كه است نفسي

 كرده يمو تنظ منسجم صورت را آن اجزايهماهنگ است كه  ييسمبدن ارگان ين. اشود يم
 ،اش يزيكيمتاف ةجنب به توجهبا ،نفس و است نفس ازاو  اصل انسان از تلقي اين با. است

جاودانه دارد  يسرشت اصلانسان در .ندارد هدر آن را يرياست كه فناپذ ينياصل و مبدأ راست
است.  يو ابد يهمانند اصل خود ازل يزن جزئياست و نفس  يو ابد يو نفس درخود ازل

خاص را  يژگيو ينندارد، بلكه نفس ا ينراست  يهست ، دردر اصل ييرتغ معنايبه ،يدگرگون
حركت  ازطريقجز  شود ينم يسرم ينو ا يابددست  يتر بيشبه كماالت تواند  ميدارد كه 

نفس و گسترش آن تا عالم محسوس و سپس درگذشتن از عالم  ياريو اخت ياراد
ارواح  ةاما هم ،نفس است يبرا يهدف اصل ها ينمراتب. ا ترين يالمحسوس و عروج تا ع

مرگ  بعداز ارواح . سرنوشتيابند يو هدف برتر دست نم يمراتب عال ينبه ا جزئي
 ،نفس« :گويد مي مورددراين افلوطين. شود مي متنوع و متفاوت حالشان فراخور به يزيكيف

 »هست يگرد يزهاياز چ تر بيشكه در او  شود يم يزيآن چ شود، ياز تن جدا م يوقت
)Plotinus 1967: vol. III, 4, 2, 145-147(.  

 ينافلوط نزدشده است.  يانچگونه ب يننزد افلوط يجاودانگ يفيتكه ك يدد يدبا حال
  :شوند يم يمتقس يكل ةبه دو دست يزيكيمرگ ف بعدازارواح 
 يناز ا يبرخ .دارند را باالتر مراتب به صعود توان كه اند بال سبك ارواحيك دسته  )الف

تا فراتر از  يو اندك ،عقل ةمرتب تا برخي كنند، يصعود م يهانينفس ك ةارواح تنها تا مرتب
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 ينا ينافلوط ةيتوجه در نظر يانشا ةنكت. رسند ميبا واحد  اتحاد به و كنند مي عروجعقل 
دوباره تنزل  تواند يخود م ياربا اخت كند، يكه صعود و عروج م يا است كه نفس تا هر مرتبه

 ،اند خود قرار گرفته ةاولي اصل با وندپي  دراند و  كه فراتر از عقل رفته يرا تجربه كند. ارواح
 نفس و يستمطرح ن يتفرد يگرد .اند يگانهبا واحد متحد و  ،واحدند در مستغرق كهداميام

 تواند نمي افلوطين گويي اما. نيست درميان خودي انگار كه است شده يگانه واحد با چنان
 ةخصيص به رو ايناز )540: 1388 كاپلستون( يستسقراط ن يگرد جزئيكه سقراط  يردبپذ
 يزخود ن ةمرتب ترين يدر عال يكه نفس حت شود يو قائل م شود ينفس متوسل م يزيكيمتاف
 يفرد جزئياصل نفس  ينخود به فروتر از خود نظر كند. بنابرا ياربا اخت تواند يم

. آورد يم ياد بهاست  گذرانده سر از را چه نآ ،خود در نظر و استقالل محض به ،يافته عروج
 جزئينفس  ينو اتحاد با مراتب مافوق خود. ا يوندو خاطرات پ ينيزم يخاطرات زندگ

فراتر از  ياعقل  ةمرتب يدر همان عالم هست يا يدآ دبه عالم محسوس فرو تواند يدوباره م
و اگر  شود يماندگار م يعقل ةمرتب در باشد بسته دل يشهبماند. اگر به عقل و اند يهست

توان را به نفس  ين. شهود و خلسه ايستكارساز ن يگرخواهان صعود به باالتر باشد عقل د
 .شود مي متوسل نيز كثرت در وحدت اصل به اج ايندر  ين. افلوطيابدتا واحد را در دهد يم

 اما دارد، كثير هاي صورت كه عقل همانند. بود خواهد نيز كثير دت،وح عيندر ،جزئينفس 
 بساطت، عيندر ،همانند نفسِ درخود جزئياست، نفس  يطو بس نشده يمتقس حال درعين
 . )Plotinus 1984: vol. IV, 3, 5, 47( است كثير

را ندارند. اگر  يكه توان پرواز و صعود به مراتب عال ندبار گران ارواحدستة دوم  )ب
مختلف را  يها بدن و ماند مي جهان همين در ،به جهان محسوس دل ببندد جزئينفس 

 واقعي معناي به جزئينفس به نفس  ينا ينافلوط تعبيرو در كند يم گزينشحالش  فراخور به
. است تناسخ به قائل افلوطين پس. كنند مي اختيار ديگر بدن رو،ازاين است، شده بدل كلمه
 يابند مي نفوذ جانوري يا انساني بدن در ،دارند كه هايي دلبستگي و قئعال براساس ،گروه اين

)Plotinus 1967: vol. III, 4, 2, 145-147( .  
 بدن به انتقال(فسخ  ،)انساني بدن به نفس انتقال( نسخ مورد سه در را تناسخ افلوطين

 ناپذير تخلف افلوطين نزد الهي عدل. داند مي جايز )حيوان بدن به نفس انتقال(مسخ  و)، گياه
 تناسخ بنابراين. شود مي داده پاسخ بدان طبيعت در خواست و عمل هر مجازات و است
  است. يعدل اله ةالزم

 يزيكيمتاف ةجنب تر بيش يننزد افلوط يگفت جاودانگ توان يم ،گفته شد چه نآ به باتوجه
 دراو  يفرامعقول است. حت يااتحاد با عالم معقول  ينافلوط يقيو تحق يدارد. هدف اصل
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 ،فرفوريوس از نقل به ،خود و كند مي سفارش بدن از نفس رهايي به نيز دنيوي زندگي
 ،اما چون هنوز نفس گرفتار بدن است .)13 :1363 ياسپرس( است داشته خلسه چندبار
كه غرق در  يو نفس شود يمحقق م يزيكيبا مرگ فرهايي موقت است و رهايي خلسه 

خود  يويدن ياز زندگ يزي. در اتحاد چيابد يمحسوس نشده است با مراتب برتر اتحاد م
مراتب برتر  يبه جاودانگ اش جاودانگي. نيست مطرح خودي ديگر اج اينندارد. در  ياد به
 ،يدرپرتو آگاه يفرد ياتاز ح يبرخوردار معناي به ،جاودانگي خورده است. پس يوندپ

كه با مرگ به اصل خود  استدري از شدهجدا يآب ةقطر ونچ هم يوجود ندارد. آدم اصالً
 يدارا ازطرفينكته غفلت كرد كه نفس همواره دو جنبه دارد و  يناز ا يد. اما نباپيوندد يم

 ،درخود جاودانه، شا يزيكياصل و سرشت متاف .برگزينداست كه كدام جنبه را  ياراخت
اتحاد  ةكه به مرحل يبال ارواح سبك درموردامر  ين. ااستخواهان استقالل  و ،ساكن
از اصل خود  يو روگردان يطلب استقالل محض بهارواح  ين. اكند يصدق م يزن اند يدهرس

دارد. او دو  يا نقش عمده يادآوريمرحله  ين. در ايابند يدوباره تا عالم محسوس گسترش م
 ين. اشا زميني  زندگياتحاد با مراتب برتر و  :آورد مي  ياد بهرا كه تجربه كرده است  يجهان

نفس چون بدن خاص  ينمطرح است. ا يتفرد اج اينانتخاب است. در  يبرا يادآوري
 به آمدن با نفس اين اما. است متمايز ارواح ديگر از و است تشخص داراي فردداشته است، 

 نظر در اگر. است فتهر بين از قبلي بدن چون كند، نفوذ ديگر يبدن در بايد محسوس عالم
 و است كداماو  زميني خود دهد، ادامه فروتر و برتر عالم در تردد روند به نفس كه ريميبگ
غرق  قدر آن افلوطين رسد مي نظر به ؟آورد مي ياد به را زميني زندگي كدام يادآوري موقع در

 چه نندارد. آ پرسش ينبه ا يبرتر است كه توجه مراتببه  يدنرس يبرا يشناس در خود
انسان مانند نه  ،ياتحاد نحو بهاست بازگشت نفس به اصل خود است و آن هم  مهم

  آگاهانه.  ياتبرخوردار از ح
 با تناسخ ،شد بيان طوركه همان. است تناسخ به قائل بار گران ارواح دربارة افلوطين

منتقل شود،  ياهگ يا يواناگر ارواح به كالبد ح .است ناسازگار نفس متافيزيكي اصل
 ياصالً وجود ندارد و اگر نفس به بدن انسان يندارد و نفس انسان يياصالً معنا يخودآگاه

با  ياز زندگ يزيدر خود چ يفرد يچوجود ندارد. ه يمنتقل شود، باز هم خودآگاه يگرد
 به چنين چيزيخاص  يها از راه تجربه يبرخ كه اينندارد، مگر  ياد را به يگربدن د

. نيستپذيرفتني آن ابا دارد،  يرشندارد و عقل از پذ عموميتاين  چونند و اعتراف كن
آگاهانه باشد و فرد  ياتيح كه ايناست تا  يزيكيمتاف تر بيش ينيافلوط يپس جاودانگ

  باشد.  يهمان فرد اخرو يويدن
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  سهروردي ازنظر انسان هويت. 5
 سسؤاشراق، م يخمعروف به ش ،)ق 587 - 549( يبن حبش سهرورد يحيي الدين شهاب

 و يانئمشا برخالفاو، است.  ينوافالطون فيلسوفاناز  ياست. سهرورد يحكمت اشراق
 خود فلسفي نظام در واست  پذيرفته را آن بلكه است، نكرده رد را مثل عالم تنها نه ،سينا ابن
او  .داند مي نفس يبدن دارا بر عالوه انسان را سهروردي. است بخشيده دوباره رفعتي بدان
از نفس  يا تازه يخود توانسته است بازخوان يبا ابتنا بر نظام نور االشراق حكمة در

  دهد.   ارائه
 و طولي مراتب سلسله و منسجم نظام يك غالب در را شا فكري منظومة سهروردي

نوراالنوار، انوار  بعدازنوراالنوار قرار دارد.  يطول ةسلسل رأس در. گذارد مي نمايش به عرضي
. انور كنند يم تدبير انوار مدبره ،سوم ةدر مرتب  .النوع و رب يل عقلثُم ، همانندقاهره مستقر

عالم انوار  بعدازو تأخر ندارند.  تقدم و بر هم اند گسترده شده يزن يعرض نحو بهمدبره 
عالم  رتبه ازنظرعالم  ينمنفصل قرار دارد. آخر يالهمان مثال و خ يامدبره، عالم اشباح 

  اجسام و برازخ است. 
 شخصي هويت و هماني اين چون مسائلي بر مبتني جاودانگي شد بيان طوركههمان

 برايو  است جاودانگي لوازم از هماني اين مالك و انسان چيستي تبيين بنابراين. است
 شهود با كه داند مي دوگانه يوجود را انسان سهروردي .است ضروري جاودانگي از بحث
: 1384 يسهرورد( يابد مي دست خود انانيت به سهروردي تعبير به يا نفس وجود به دروني

بلكه  ،رسد يبه وجود نفس نم ياز راه حاالت روح ،ينبرخالف افلوط ،او .)111 ،2 ج
خود ظهور دارد و  يدارد و آن ادراك ذات است. نفس برا يذات ةيصخص يكنفس تنها 

 ساير و شيء و جوهر حتي نه و است بدن نه نفس. )112: همان( ظاهر بالذات است
 آشكار نفس براي بعد ةمرحل درو  ذاتي نه ،است عرضي نفس براي اوصاف اين. صفات

 چون و ،است حي است نور چون است، نور پس است ذات مدرك چون نفس. شود مي
 خود ذاتي اشراق و تابش با نفس. است للغير مظهر همان كه است ذاتي فعال است حي

 منزلة بهرا  بدن و كند نمي انكار را بدن وجود سهروردي. بخشد مي ظهور را ديگر چيزهاي
بر او  ).223(همان:  داند مي روح مظهر و سايه را بدن اما ،پذيرد مي آدمي وجود از بخشي

. آيد يم يدپد يدموال يابند يم يزشآم موزون ينديعناصر با هم در فرا يوقت كه استآن 
براساس اصل  ،داشته باشد تر يشب يكه هماهنگ يند. مزاجا  مزاج معتدل دراصل يدموال

شوكت،  يعبارت به ).118همان: ( شود يباالتر م ةبرتر از مرتب يزيخواهان چ ،محبت و شوق
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كه  ،انوار قاهرها تمن ينا علت به. دكن يآنان را محب م برتر ةمرتب يو استعال ،عظمت، قهر
علم و  ةبخشندو القدس،  بخش، روح روان يلجبرئ يعنيند، ا صاحب طلسم نوع ناطق

 اعطابه بدن  ،اسفهبد ناسوت يعني كند، يكه در جسم تصرف مرا  ينور مدبر ،يقتصد
نفس نزد او  يازطرفانگار است و  دوگانه يسهرورد كه ينا به باتوجه .)200: همان( كند يم

را، انسان  يستيچگونه آهنگ زاو  و سرشت انسان دارد، يتدر هورا  ينقش اصل است كه
معضل  يعبارت به ؟كند يم يينتب ،است يو ذهن ،يحس ي،جسم يتاز فعال يا كه مجموعه

نفس مرتبط  ؟شود يحل مچگونه  يسهرورد ينورـ  يدر نظام اشراق يانگار دوگانه ةعمد
ون چ همبدن  با اسفهبد مدبر است. پس نفس در ارتباط يسهرورد يبا بدن در نظام فلسف

 ةجنب يقازطرنسبت نفس و بدن را  ينهمانند افلوط ي. سهروردكند يعمل م يرگرتدب
لذاته  ياضف قائل است چون نور ي. سهروردكند يم ييننفس تب شناسي يو هست يزيكيمتاف

باالتر  ةبراساس اصل قهر و محبت، به اصل خود محبت دارد و مرتب ،ديگر يازسواست و 
براساس اصل قهر و  يزن ،نفس ناطقه يعني ،نور اسفهبد مدبر ،به مادون خود قهر دارد

 كالبد در غضبيه قوة ،قهرش علت بهچون بدان قهر دارد.  كند، يم يرمحبت بدن را تدب
. آيد مي پديد بدن در يشهوان قواي ،محبتش علت به و آيد مي پديد بدن يعني ظلماني
 دو آن از و كند مي مشاهده را ،عمر و زيد چون ،جزئي صور اسفهبد نور طوركه همان
 با تا دكن مي خود جنس هم و كند مي اخذ ماده از مجرد و معقول كلي صور جزئي تصور

 شوند مي هدايت مدبر اسفهبد نور ازطريق نيز نباتي قواي باشد، داشته مناسبت موطنش
 ةكنند تغذيه جوهر ، يعنيچيز يك به را مختلف غذاهاي غاذيه قوة .)205 - 204(همان: 
آن  ةيقرقاين كه  ،دكن مي خود جزء را دهنكن تغذيه جوهر وكند  تبديل مي خود، با مناسب

و  يكل صور  بهرا  جزئيصور  دارد. نور اسفهبددر نور اسفهبد وجود كه است  اي يژگيو
 و رود يم ينبدن از ب ،كننده نباشد يهتغذ ةروحش باشد. اگر قو يتا غذاكند  تبديل مي ينور

 انوار كامل و تام انوار طوركه همان. يابد نمي استمرار وجودش و داشت نخواهد جانشيني
 سهروردي طوركلي هب. است تام انوار ويژگي اين مظهر مولده ةقو ،كنند را ايجاد مي ديگر
 و است بدن يكي كه گيرد مي نظر دررا  ناسوت مدبر نور همان يا ناطقه نفس مظهر دو

اصل محبت، خواهان  براساس ،نور اصل. ستياؤر و خواب همان كه متصل خيال يديگر
 يدپدرا  يهنام ةاساس نور اسفهبد مدبر قو ينو فرارفتن به مراتب برتر است. برا يبرتر

نور اسفهبد مدبر در تكاپو و  ازطريققوا  ينا يكه كارش رشد بدن است. همگ وردآ يم
ند و بدن صنم نور اسفهبد است.  از فروعات نور اسفهبد مدبر يقوا همگ ينند. اا يتفعال

  .)206 :همان( وحدت دارد دراصل يول شود، يتنوع قوا متنوع م دليل بهنور اسفهبد مدبر 
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 نور هرحال هب. دارد وجود نانچ هم يانگار گفته شد، معضل دوگانه چه نآ هب باتوجه
 سهروردي ؟دارد حكومت و نفوذ بدن برزخ در چگونه است، غيرمادي و مجردكه  ،اسفهبد
 كند، نمي تصرف بدن در اسفبهد نور كه كند مي بياناو  .دارد آگاهي دشواري اين به نيز خود
 معضل حل براي اج ايندر  سهروردي .نيست نور سنخ از و است برزخ بدن چون

 از كه است لطيفي جوهر حيواني روح. شود مي متوسل حيواني روح به انگاري دوگانه
در موجود  طبيعي اوصاف و تضاد از كه است علوي برزخ همانند و است برخوردار اعتدال

 دليل به ،لطافتش حيثبه بدن است و از يهبرزخ بودن شب حيثاز يندور است. بنابرا عناصر به
روح بر بدن  ينا ازطريقاز تضاد، با نور اسفهبد مدبر مسانخ است. نور اسفهبد مدبر  يدور

 شايان). 208(همان:  داند يآن را سمت چپ قلب م يگاهجا ي. سهروردكند يحكومت م
 جزئينفس كه  طوري ، بهشود ينفس و بدن قائل م ينب يمستحكم رابطة ينذكر است افلوط

بر بدن است و كامالً  يطروح مح ديگر ازسويده است و علت موجود زن ينحو به سو ازيك
و  شود يم تر يفرابطه ضع يسهروردنزد اما  دارد، يبر آن مسلط است و آن را زنده نگه م

 ،يناست كه افلوط ينبدان اشاره كرد ا يدكه با اي نكته .كند مي عمل فرمانده ونچ همنفس 
در جاودانگي را  يگاهجا ينتر كمبدن براي س و بدن، فارتباط تنگاتنگ ن يرشباوجود پذ
بدن را  يابزار رابطة كه ، باآنين. افلوطجايگاهي قائل نيستاصالً توان گفت  مي ياقائل است 

 در انعكاسي هيچداند كه البته  مي روح تعالي براي ابزاري ونچ همرا درعمل بدن  پذيرد، ينم
، استعكس رب يندفرا ينا ينزد سهرورد كه درادامه خواهد آمد اما. ندارداو  جاودانگي

فرد انعكاس  يخروا ياترابطه در ح يناما هم ؛است تر يفنفس و بدن ضع رابطة يعني
  . شود نمي گرفته يدهو بدن كامالً ناد يابد يم

  
  سهروردي نزد انسان شخصي هماني اين. 6
در بدن دخل و تصرف دارد و بدن كه همان نفس ناطقه است  ياناسوت  ياسفهبد نور
 نقش نفس .)202 - 201(همان:  شودمي محسوب مدبر نور براي صياصي و حصار ونچ هم

 نفس آن از انسان هويت و ستييچ بنابراين. دارد آن قواي و بدن براي را سپاه و فرمانده
 به نفس نفسيت و چيست نفس خود هماني اين كه است اين اج ايندر  ياصل پرسش .است
. )203: 1389 سينا(ابن دانندمي عوارض را تشخص مالك انيئمشا .گردد برمي چيزي چه

 پذيرشركت كه داندمي شيء عيني تحقق و شيء خارجي جزئيت در را تشخص سهروردي
 يح دراك نورِ همان كه است نفس خود به نفس هماني اين نيز، نفس تشخص در. نيست
  .)334 ،1 ج: 1384 ي(سهرورد است نور اشراق و تابش آن فعل كه است فياض بالفعل
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  سهروردي نزد جاودانگي .7
است.  يضرور ياصل ،ينيافلوط نظام همانند ،سهروردي ياشراقـ  ينور نظام در يجاودانگ
استفاده  يزن ينقل يلاز دال يشهودـ  يعقل يلدال بر عالوه يجاودانگ از بحث در يسهرورد

 و است بدن از روح شدن  فارق نتيجهدر و مزاج رفتن ازبيناو  ي. مرگ در نظام فلسفكند يم
 يتعلقات تناسب مفارق از بدن، به . ارواحافتد يم اتفاق يجسمان و يكيزيف مرگ بيترتنيبد

مرگ  بعدازبالفاصله  يدر انتظارشان است. معاد سهرورد يمتفاوت هاي كه دارند، سرنوشت
نور اسفهبد  يعنينفس ناطقه  يريفناناپذ يدر جاودانگ يادي. اصل بنافتد ياتفاق م يزيكيف

خود نفس ناطقه. از  يافاعل آن است  جانباز يارفتن نفس ناطقه  ينازب يراز ،ناسوت است
 يدپد يانوار قاهره در زمان كه اين ةالزم. اند   چون فاعل آن انوار قاهره يست،فاعل ن ةيناح

كه حركت در  يدرحال ،حركت است يجهو درنت ييرد تغنبر يناز ب يگرآورند و در زمان د
ازجانب خود ذات  است. اگر يضرور نحو بهو  يارادريبلكه غ ست،ينانوار قاهره متصور 

 است ياست، پس نور مجرد هم دائم ي. علت نور مجرد دائمآمد يوجود نم هباشد، اصالً ب
  .)233 ،2 ج :1384 يسهرورد(

 مقصد نخست جايگاه: گيرد يارواح مفارق در نظر م يرا برا يسه مقصد كل سهروردي
 و يابند يبه عالم قدس و ملكوت راه مو بركنارند  يكه از هرگونه تعلق برزخاست  يارواح

 يندوم ؛)508 :تا بي شيرازي( ندا   همان مقربان و كامالنآنان  يرازيش ينالد قطب تعبير به
در كه است  ينوران يمثال يها بدن نآنا در علم و عمل است. مقصد نامتوسطمقصد مقصد 

ان در علم و عمل است كه مند شقاوت يگاهو مقصد سوم جا ؛دارد وجود منفصل يالعالم خ
  . شوند يم يختهبرانگ يالواقع در عالم خ يبا ابدان مثال
است  تر بيشاند شوق و رغبتشان به عالم نور  طاهره كه مقهور برازخ نشده ةمدبر انوار

 و ميل كه نآ بدون دهد، مي سوق انوار عالم به را ها نآ ياقاشت ينتا به غواسق و برزخ. ا
 و مانع و كند نمي خود مقهور را ها نآ گاه هيچ برازخ. باشند داشته ظلماني عالم به رغبتي
بود، بلكه انوار مدبره عالم جواهر غاسق را مقهور خود  نخواهد ها نآ براي حجاب

از  يجهو درنت دكن مي تر قوي را عشق و شوق آن به عالم نور آنان ديگر ازسويو  گرداند يم
 از انوار عالم به اتصال كه ناز آ . پسشود يم يو مستضئ كند يم تر بيشانوار قاهره كسب نور 

 شود، نمي ديگر بدن جذب ارواح اين بدن، تباهي درصورت ،شد بدل ملكه به حال حالت
كه شوند  ميو عاشق اصل خود  خواهان و شوند مي نيرومند انوار درپي پي شوارقبا  بلكه

مفارقت از بدن در جهان نور محض سكنا  بعدازارواح بالفاصله  يناست. ا ياتح ةسرچشم
  .)223 - 222، 2: ج 1384 ي،سهرورد( شوند يبدل م يو به انسان قدس گزينند يم
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در نظر او  ازو  داند يم يو جسمان ياتصال و امتزاج را از آن امور ماد سهروردي
 يناز ب گاه يچمجردات ه ديگر ازسويندارد.  ييمجردات اصالً اتصال و امتزاج معنا

 ديگر از ها نآ يزند. تمايزمفارقت از بدن از هم متما بعداز. پس انوار مجرد روند ينم
 و انوار به و خود ذات به شاندرك و عقلي امتياز به ،نخست ،انوار ديگر و ارواح

خاص در بدن  نحو بهنفوس ناطقه  از هركدام كه اين به ،دوم و ،گردد برمي خود اشراقات
اند و  خود را حفظ كرده يتو فرد يتئاند. پس ارواح جاودان جز دخل و تصرف داشته

 يهشب يارواح قدس .)228: همان( يستنددر انوار ن يفان يا ديگر يكمتحد با  يرو يچه به
نوراالنوار  يتكه به قدوس شوند يمدبر قاهره محسوب م رو ينند، ازاا به انوار قاهره

  . ندديجاوخوش و 
 نقش خيال عالم. است منفصل خيال عالم انمند شقاوت و نامتوسط ارواح مقصد

. است اشراق شيخ ابتكار مثال عالم طرح. دارد گروه دو اين جاودانگي كيفيت در اي عمده
 دستگاه طولي مراتب سلسله در حقيقي و واقعي يامر منزلة به را خيال عالم سهروردي

 اقليم به آن از سهروردي و است گسترده بسيار عالم اين. است داده جاي خود فلسفي
 اقليم اين شهرهاي از هورقليا و ،جابرصا جابلقا، چون يشهرهاي. كند مي ياد نيز هشتم

 همانندها  آن .اند بالذات قائم كه است اشباح ةدربردارند خيال عالم. شوند مي محسوب
 ،شود ديده مي صيقلي ااشي يا ،ينهيآ آب، درچه  مانند آن اند، قائم به محل كه نيستند صوري
 خيال عالم در نورانياشباح  هم و ظلماني اشباح هم .دارند بروز و ظهور محل بدون بلكه
 و علم در نامتوسط. ستا عمل و علم در نامتوسط نهايي مقصد خيال عالم. دارد وجود
. داند مي منفصل مثال عالم را ارواحاين  جايگاه سهروردي. يابند نمي راه انوار عالم به عمل
 طور هب و دارند برازخ به يتعلقات ازسويي و اند نشده برازخ مقهور كامالً ارواح اين جاكه ازآن
 خيال درعالم مستقر ارواح. شوند مي مثالي كالبد جذب اند، نيافته رهايي ظلمات از كامل
 و كند مي خلق خود براي خواهند مي كه را چه نآ و دارند را مثالي هاي صورت خلق توان
 و سماع و ،زيبا هاي صورت لذيذ، هاي خوردني انواع ازهرچه،  .شوند مي ملتذذ طريق بدين
 ندا نوراني چون و ،اند بالذات قائم ها صورت اين. آفرينند مي بخواهند كه ،نيكو هاي سرود
 مندي بهره و التذاد براي فقط و نيست مدبر ديگر روح اج اين. در ندمنداتيح و دراك پس
را  التذاذ براي  واسطه نقش ابدان اين. است شده روانه جا بدين است بسته دل بدان چه نآ از

 به توجه با ،سرنوشتشان و ندارند تنزل يا باالتر مراتب به صعود توان ارواح اين پس. دارد
 ندا جاودان جا آن در و است خورده رقم اند، كرده كسب مادي بدن با زندگي در چه نآ
  .)234 - 233: همان(
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 احوالشان با مناسب كالبد در و شوند مي روانه مثال عالم به نيز انمند شقاوت ارواح اما
 عذاب و رنج ةماي ها نآ براي كه كند مي خلق ظلماني يصور انمند شقاوت. دنگزين مي سكنا
كه  است آن بر سهروردي. اند افتاده زمين بر رو به و اند زده زانو دوزخ گرداگرد اينان. است
 پديد معلقه صور همين يزن اند ديده شيطان يا جن كه كنند مي ادعا گاهي كه كسانيبراي 
  . اند جاودانو  يدر عذاب خود باق يزن انمند شقاوت .آيد مي

 اتفاق ايناست.  يزيكيمرگ ف بعدازروح  يقائل به جاودانگ سهروردي بنابراين
 و پاك ارواح دربارةاو  شد، بيان طوركهنهما. دهديرخ م يزيكيمرگ ف بعدازبالفاصله 

 هم از بلكه دارند، تشخص تنها نهاست كه ارواح  يو مدع كندمي رد را اتحاد هرگونه طاهر
 كه بدني به تمايزشان و گرددبرمي آنان نوري هويت به ها نآ تشخص. هستند هم متمايز
 ين. بنابرااندو در آن تصرف كرده اند چگونه بر بدن تسلط داشتهكه  اينو  اند داشته تعلق بدان

 چنان خود اميال به بلكه دارند، خودآگاهي تنها نهو آگاهانه برخوردارند  يياتارواح از ح ينا
 خرسند و رسند مي بهجتبه ، انوار ديگر تابش واشراق ، رسدمي هابدان چه نآ از كه ندا آگاه
 و ادراكي التفات حالت يك در ها نآ. ندا روگردان ظلماني و حسي لذات از و شوند مي

با ارواح و انوار  ياتحاد يچقرار دارند و ه )450 :1379 ديناني يميابراه( علمي استغراق
 كنند ميي را خلق صوران مند شقاوتو  نامتوسطكه  همين. اما يستمتصور ن يشانبرا يگرد
 بر الم و لذت. دارد آگاهانه حيات و خودآگاهي از حكايت خود است طبعشان با مطابق كه
 و آفرينندميآن را  خود سرشت با مطابق يصور خلق با خود بلكه است، نشده تحميل آنان
 حيات با مستقيمي ارتباط ندكمي ملتئم يا ملتذذرا  ها نآ چه نآ. شوندمي ملتئم يا ملتذذ آن با

 است برگزيده خود كه جايگاهيبه  كه است دنيوي فرد همان خرويا فرد. دارد دنيوي
 يزن يستيدارند. پس آهنگ ز يبدن مثال يعنصربدن  يجا دو گروه به ين. اشودمي منتقل
 صور خلق توان. باشند داشته فيزيكي فعاليت تواننديبدنشان م ازطريقوجود دارد.  يشانبرا
 يممستقة اشراق بدان اشار يخش هرچندحساب آورد،  به يذهن يتفعال ينوع به توانمي را

 فرد همان دنيوي فرد كه ايگونه به ،آگاهانه ياتبا ح راه هم ينكرده است. پس جاودانگ
  .دارد وجود ،نيز اندشده منتقل خيال عالم به كه ارواحي ميان در ،باشد خرويا

  
  گيري نتيجه. 8

 ينآن گذشت. افلـوط  يحاست كه توض راه هم ايدوگانه تركيب با افلوطين نزد انگاريدوگانه
 كـه  كنـد  تبيـين  ايگونـه  نفس و بدن را بـه  رابطة انگاريبرداشت از دوگانه يندارد با ا يسع
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را با هم الفت دهـد. امـا نـزد     جنسغيرهم جوهر دو يعني كند، حل را انگاريدوگانه معضل
نور اسفهبد بـه مـزاج معتـدل     .يستنفس و بدن مطرح ن ينب يو معلول علي رابطة يسهرورد
عنصـر   يككه  شودمي حيواني روح به قائل انگاريدوگانه معضلحل  براياو  .شودياعطا م
 تـر سـنخ  هـم بـا نفـس    رو ينا است و از يعياز تضاد عنصر طب تر كماست كه تضاد آن  يعلو
باوجود  ،افلوطين ديدگاه. دارد وجود نانچ هم انگاري دوگانه معضل ،صورت دو هر در. است

 تركيـب اين است كه  آن و است ديگري مشكل گرفتار نفس، و بدن بين ارتباط تبيين خوب
و  ،يـواني و ح يشامل نفس نبات، يخود بدن ييك :كند ميمطرح را دو خود  يجهدرنت و دوگانه

 افلوطين درديدگاه. شوديم ياداز آن  يزبودن نفس ن جزئي كه گاه به سه ،يخود عقالن يگريد
 مگـر  نـدارد،  جـاودانگي  در نقشي بدن .ندا اصل به بازگشت و اتحاد خواهانِ بارِ سبك ارواح

 تنهـا  و كننـد مـي  اختيار يديگر ةتاز بدن صورت دراين كه ،باشد استقالل خواهان روحكه  آن
 در وحـدت  اصـل  بـه  توسل با ،مواردي درافلوطين  البته. ماند او مي ذهن در آن از اي خاطره
 ،كـه هـم وحـدت و هـم     دانـد، مـي  جنبه دو داري را عالي مراتب با متحد روح كثرت، عين

خواهـان   ينافلـوط  كـه  اينبرگرفته، كثرت دارد. باوجود يرو تصاو اشينيزم يزندگ به باتوجه
 محـض  بـه چـون روح   ؛ناموفق اسـت  تبيين آن است، در يبا آگاه راه هم يفرد ياتحفظ ح
 ازطرفـي . يابدمي گسترش محسوس عالم در وشود  ميجا جدا  از اصل خود از آن يروگردان

. يسـت ن راه هم يلذت و الم يچاست و با ه يرتصو ياخاطره  صورت بهكثرت روح فقط  ةجنب
را كنـار   جزئيو نفس  يعمالً خودآگاه بارگران ارواح براي تناسخ قبول با افلوطين نينچ هم
 يافالطـون  يگذشت، جـاودانگ  چه نآ به باتوجه. كنديبدان اذعان نم، هرچند خود ه استنهاد
 يتنهـا در مـوارد خاصـ   آگاهي فـردي  و  نيست يفرد ةآگاهان ياتاز ح يبرخوردار يمعنا به
 يست،چندان موردتوجه ن يزفرد ن هماني ينا از صورت ين. ايابديخاطره انعكاس م صورت به

دارد.  يزن جزئيرا نفس  يژگيو يناست كه ا ينراست يهمان هست يروح كلويژگي بلكه تنها 
 هـايش آموزه رو ازاين ؛بازگشت و اتحاد با واحد است مشغولدل يزيچ از هر يشب افلوطين

 همـان  اصـل  بـه  بازگشـت . برگردانـد  اصـلش  به را نفس تا كنديم يداپ يميتعل ةجنب تر بيش
ازنظر سـهروردي،   .كندمي پيدا متفاوتي معناي سهروردي نزد جاودانگي. است شدن جاودانه
 ازطريـق  ،دارد سـعي  سـهروردي . آورد مـي  راه هم به است كرده كسب بدن ازرا  چه نآ نفس
 فـرد  كـه  دهـد  نشان ،بدن جانشين مثاليِ كالبد با راه هم فيزيكي يا روحاني هاي الم و ها لذت

 خـاص  هـاي  ويژگي خرويا سراي و نشئه كه تفاوت اين با است، دنيوي فرد همان خرويا
 از متأخرتر نظام هر طبيعتاً. گرفت ناديده توان نمي را سهروردي زماني تأخر البته. دارد را خود
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 كه ينحو به ،جاودانگي بحث در سهروردي بنابراين. است برخوردار يتر بيش غناي و انسجام
 فرد همان خرويا فرد يعبارت به و باشد برخوردار آگاهانه يحياتاز  و نرود بين از فرد فرديت
  .است كرده عمل تر موفق افلوطين از باشد، دنيوي
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