
 

      
  

  
  
  
 

   ییصدرا مونیسم و یدکارت−سینوی دوئالیسم
  مفیزیکالیساز منظر اشکاالت 

 
 
 
 
  

 ابیانه همازاده مهدی
 

 
 
 
 
  

  
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  ١٣٩٧ زمستان



 

 

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـ ١٣۵٧، هدیم، همازاده ابیانه
قم: پژوهشگاه حوزه و  ــ. مهدی همازاده ابیانه/ و مونیسم صدرایی از منظر اشکاالت فیزیکالیسم یدکارت−ینویس یسمدوئال      

  .١٣٩٧دانشگاه، 
  )٢٠؛ علوم انسانیفلسفه : ۴۵۴(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛  ــ. ص١۵۴ هفت،     

ISBN: 978-600-298-224-7   :الیر  ١٠۵٠٠٠بها  
 پا.یبراساس اطالعات ف یسینو فهرست     
  س.یرنوین به صورت ز یهمچن؛ ١۴٩ ـ] ١۴۵.[تابنامه. صک     
  ه.ینما     
 دکـارت، رنـه، . ٣. Philosophers -- Views on mind and body. ٢. دربـاره جسـم و جـان یـدگاهد -- یلسـوفانف. ١     

 دکـارت، رنـه، . Descartes, Rene-- Views on mind and body .۵. ۴ .درباره جسم و جـان یدگاهد --م. ١۶۵٠ - ١۵٩۶
ین حسـ ینا،سـ ابن. ٧. Descartes, Rene -- Views on psychology. ۶شناسی.  رواندرباره  یدگاهد --م. ١۶۵٠ - ١۵٩۶

 . Avicenna -- Views on Views on mind and body. ٨. دربـاره جسـم و جـان یـدگاهد --ق. ۴٢٨ - ٣٧٠عبدالله،  بن
ــن. ٩ ــ اب ــ ینا،س ــنین حس ــه،  ب ــدگاهد --ق. ۴٢٨ - ٣٧٠عبدالل ــاره  ی   .Avicenna -- Psychology. ١٠شناســی.  رواندرب
 ,body  Sadradding shirazi. ١٢دربـاره جسـم و جـان.  یدگاهد -- ق. ١٠۵٠ -  ٩٧٩ یم،محمد بن ابراه شیرازی، ین. صدرالد١١

Mohammad ebn Ebrahim-- Views on mind and .ق. ١٠۵٠ -  ٩٧٩ یم،محمـد بـن ابـراه یرازی،شـ ین. صـدرالد١٣ -- 
  .Sadradding Shirazi, Mohammad ebn Ebrahim -- Views on psychology. ١۴. شناســی رواندربــاره  یــدگاهد

ــدگاهد -- یاســالم یلســوفانف. ١۵ ــاره روانشناســ ی  . Muslim philosophers -- Views on psychology. ١۶. یدرب
 . عنوان.بپژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  الف.
  ١٢٨         ١٠۵Bج/۵هـ٨ ١٣٩٧
 ۵٣۶٨٩٨۴  یملیتابشناسکشماره 

 یزیکالیسماز منظر اشکاالت ف ییصدرا یسمو مون یدکارت−ینویس یسمدوئال
 مهدی همازاده ابیانه: مؤلف
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاهناشر: 

 اعتصامآرایی:  صفحهویرایش و 
 ١٣٩٧زمستان چاپ اول: 

 نسخه ۵٠٠تعداد: 
 سعیدیلیتوگرافی: 

 سبحان−قمچاپ: 
  تومان ١٠۵٠٠قیمت: 

 

  .ر مأخذ بالمانع استکلیه حقوق برای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه محفوظ و نقل مطالب با ذک
) ٣٢١١١٢١٩(انتشـارات  ٠٢۵−٣٢١١١١٠٠ابتدای شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه، تلفـن:  قم:

    ٣٧١٨۵−٣١۵١، ص.پ.٣٢٨٠٣٠٩٠نمابر: 
 ۶۶۴٠٢۶٠٠تلفن:  ،۴پالک  خ انقالب، بین وصال و قدس، کوی ُاسکو، تهران:

   www.ketab.ir/rihu     info@rihu.ac.ir                                                www.rihu.ac.ir فروش اینترنتی:
 



 

 
 

  
  
  
  
  
  

 سخن پژوهشگاه

   ]هـای انسـانی ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده به منظور شناخت، برنامه[پژوهش در علوم انسانی 
هـای وحیـانی در  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزه

صـیل جوامـع، هـای ا های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع

سـو و  هـای جامعـه از یـک ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیتپژوهش کارآمد در جامعه 
فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر ترین مؤلفه  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن

گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این
 ایج برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی

بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی
فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل

ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه 
ای گسترش آموزش عـالی در سـال های آن فراهم آورد و با تصویب شور را برای گسترش فعالیت

مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده ه از آن جمله مینموده است ک

  اشاره کرد. 

 سه



 

 

 و »ذهـنفلسـفه « ،»فلسفه و کـالم«های  این اثر به عنوان منبع درسی برای دانشجویان رشته
تهیه  فلسفیمندان به مطالعات  و نیز دیگر عالقه تکمیلی تدر مقاطع تحصیال» فلسفه تحلیلی«

  شده است.
شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب

اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 
 جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
و  مهدی همازاده ابیانـههای مؤلف محترم اثر، دکتر  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

  سپاسگزاری کند. پناه و دکتر مهدی ذاکری یدالّله یزداناستاد سید، محترم اننیز از ناظر
 

 چهار
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  پیشگفتار

از جمله مباحث کهـن و پردامنـه بدن،  آن بارابطه ماهیت نفس و و مسائل مربوط به  وضوعاتم
با ظهور و بروز دسـتاوردهای علـم و اما از میانه قرن بیستم آید.  در ادبیات فلسفی به حساب می

بار با نگـاهی جدیـد  مجّددًا و اینتجربی در باب مغز و شناخت، این حوزه مطالعات فلسفی نیز 
های پایانی قـرن  از دهه در فلسفه معاصر مطرح شد.ای جّدی و مجّزا  به عنوان حوزهسربرآورد و 

منتشـر ئل مربوط به فلسفه ذهن ی از جانب فیلسوفان درباره مساشمار بیبیستم تا به امروز، آثار 
هـا بـه جامعـه  هرچند ورود این سلسـله بحـث و ادبیاتی غنی و گسترده را تولید کرده است. شد

سـالیان اخیـر شـتاب گرفتـه و بـه  ولـی درانجام شـده، با چنددهه تأخیر  ،ایرانو فلسفی علمی 
  ای جّذاب و مناقشه برانگیز تبدیل شده است. گستره

کادمیـک در رشـته فلسـفه  و اتمـام های فلسفه اسـالمی آموخته در پینیز  بنده تحصـیالت آ
تـا /فلسفه ذهـن بـودم الّنفس های تطبیقی در باب علم به دنبال مجالی برای انجام پژوهش ،ذهن

در ایـن در مجامع فلسفی کشـور داشـته باشـم.  مذکورسهمی هرچند ناچیز در پیشبرد مباحث 
گروه فلسـفه مدیر  ،حسنی حمیدرضا ت االسالم و المسلمین دکترجناب حج ،خوشبختانه میان

پـس از وهش حاضـر را ژپا پیش نهـاد و سـفارش پـ ،علوم انسانی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  چند جلسه گفتگو و بررسی، مطرح کرد. 

که آن را از جمله عطایای الهـی در مسـیر −ُحسن نظر و همکاری صمیمانه ایشان در ادامه، 
به حداقل خـویش پژوهش های این  ها و چالش دشواریتا  شدسبب  −دانم انجام این تحقیق می

همچنین شایسته است مراتب امتنان . جای سپاس و شکر داردکه و به سرانجام رسد  کاهش یابد
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بـا پناه و جناب آقای دکتر مهدی ذاکری ابـراز نمـایم کـه  استاد یدالله یزدانو تقدیر خویش را از 
 تحقیق یاری رساندند.یند ارزیابی، به غنای بیشتر اشان در فر نظرات ارزشمند

گران ارجمنـد، راهگشـا و مفیـد هشـوخوانندگان و پژامیدوارم محصول پیش رو بتواند برای 
   ند.نگذاربهره  بیباشد و آنان نیز نگارنده را از نظرات و انتقادات خود درباره متن، 

 ابیانیه همازاده مهدی
 ١٣٩٧قم، تابستان              



 

 
 

 
 
 
 

  مهمقد

که در  ای گونه تأثیر مباحث فلسفی بر علوم انسانی در غرب، بسیار وثیق و عمیق بوده و هست؛ به
صان برخی دیگـر از زمان فیلسوفان و متخصموارد بسیار، موضوعی واحد بر روی میز تحقیق هم

یـک از  راستا در تکمیل و پیشبرد پـروژه هـرهای هم علوم انسانی قرار گرفته و نتایج این پژوهش
  به کار گرفته شده است.  یادشدهعلوم 

ترین بخش از فلسفه معاصر غرب، به حوزه فلسفه ذهـن  کار و شاید مهمهای پر یکی از حوزه
شود. مباحث فلسفی پیرامون ذهن تا پیش از رنسانس، چندان جایگاهی در میان آثـار  مربوط می

بـا ظهـور مدرنیتـه و پیـدایش تمـایالت شـدید بـه سـمت  ؛ ولییلسوفان نداشتو گفتگوهای ف
، نظریات مخالف با رویکرد سـّنتی بـه ذهـن، ظهـور و بـروز کـرد و انگاری ماّدیپوزیتیویسم و 

هرچند که نظریـه دکـارت، خـود بـا دیـدگاه نگرش دوئالیسم دکارتی را سخت به مبارزه طلبید. 
به دو جوهر متمایز، رسـیده بـود؛ دوئّیــتی کـه  دکارت حالهربه ، ولیداشت هاییباستانی تغایر

  بود. روروبه، با چالشی جّدی فیزیک و فرافیزیک برای تبیین ارتباط متقابل
را علیــه اعتقــاد بــه جــوهری ای  جانبــههمــهفیلســوفان پوزیتیویســت، انتقــادات و حمــالت 

هـای  متنـّوع، دیـدگاههـایی  نظریـه، تدارک دیدند و در قالب »روح«یا » نفس«غیرفیزیکی به نام 
  جدید در باب ذهن را بنیان نهادند. 

هـای  و پیشـرفت سـو بـدن از یـک−ناشده درباره مسـئله ارتبـاط نفـسسؤاالت جّدی و حل
های فلسفی برای ورود به این حـوزه دامـن زد.  از سوی دیگر به تالش 1دهنده علوم شناختی تکان

هـا و  هـا، چـالش بـاتشـناختی، هـوش مصـنوعی و نسـل جدیـد ر دستاوردهای علوم اعصاب
                                                               
1. cognitive science  
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بـاره، تـأثیرات  فزاینده فلسفی در ایـن فلسفه ذهن قرار داد و مباحثروی   جدیدی پیش های ابهام
  گذاشت که همچنان ادامه دارد. یادشدهمتقابلی بر علوم 

 یوهشـ  یعتـاً قـرار دارد و طب یزیکالیستیف یمپارادا یطرهفلسفه در دوران معاصر، تحت س حالهربه
انجـام  ارچوبهـچ یندر همـ یـزهـا نبـه آن ییگـوپاسـخ یو نحوه ورود بـرا یمسائل اصل ینشگز
 یـدتأک ناپـذیر یاصـل تخّطـ یندر فلسفه ذهن، بر ا پردازی یهنظر منظور به ها یزیکالیست. فگیرد یم

را  نفـس مجـّرد یـاعنوان روح  به یزیدر جهان ما وجود دارند و چ یزیکیف یدارند که فقط جوهرها
 یـهمعاصـر دربـاره نظر یلسـوفانف یکه برخـ یدانست. اصطالح معروف یانهخرافه عام یاافسانه  یدبا

 یـهکـه از نظر یمختلف یها با انتقادهااست. آن 1»یافسانه دکارت« برند، یدکارت به کار م یستیدوئال
نفس با جوهر  یو فرامکان یزیکیبه نحوه ارتباط جوهر فراف شانینتر مهمکه − ارائه کردند یستیدوئال

 یرفتند کـه همگـ یگزینیجا های یبه سراغ پردازش تئور −شد یمند بدن مربوط مو مکان یزیکیف
 یسـتیبا دوئال یزیکالیستیاز نظرات ف یمرز برخ یصگاه تشخهرچند  ؛استوار بود یزیکیف یبر مبان

 هـای ویژگـی کنـار در »یذهنـ یزیکیفراف های یژگیو«که از وجود  هایی یدشوار است؛ مانند تئور
  .دانند می بدن فیزیکی صرفاً  جوهر را ها ویژگی این انواع همه حامل و کنند می دفاع بدنی فیزیکی

ی شناس روان، چه تأثیراتی بر علوم مرتبط مانند شدهدیاکه تغییر و چرخش پارادایمی این تصور
فلسفی  2»رفتارگرایی«عنوان مثال، نظریه  جای گذاشته، چندان دشوار نیست. به علوم تربیتی بر و

دانـد،  های ذهنی را چیزی بیش از رفتارها یا تمایالت به رفتارها نمـی که ماهّیت حاالت و ویژگی
هـا و  کند که صرفًا به بررسی روابط بـین ورودی شناسی تقویت می را در روان رویکرد رفتارگرایی

گـذارد. در نظرگـاه  مثابه یک جعبه سیاه، کنار مـی پردازد و ذهن را به های رفتاری می العمل عکس
داشـتن  واسـطه  بـهگوییم کسی باوری دارد، منظورمان این است که  فلسفی، وقتی می رفتارگرایی

 بـرای نمونـهنیست. یـا ر و اساسًا آن باور، چیزی جز همین رفتا زند میسراین باور، رفتاری از او 
کشـیدن و نالـه کـردن  تن و دادمجموعه رفتارهایی مانند سر را با دست گرف :عبارت است از درد
یافتـه باشـد و   اقتضای این رفتارها هم کافی است تا یک حالـت ذهنـی، تحّقـق. البته میل و ..و

  3نیست. رفتارهااین نیازی به فعلیت یافتن 
                                                               
1. Cartesian Myth    2. behaviorism  

  ر.ک: ی،فلسف ییرفتارگرا یشترمطالعه ب ی. برا٣
Ryle, Gilbert, 2009, The Conception of Mind, Routledge, London & New York.  
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واکنشـی  مثابـه بهدر اوج بـود،  ١٩۴٠تـا  ١٩٣٠های  که بین سال شناسی در روان رفتارگرایی
آمد و از ایـن حیـث، کـامًال بـا  پدیدنگرانه  های درون گرایی) و غلبه روش گرایی (روح علیه ذهن

امری عینی،  عنوان بهخواستند روان را  دیدگاه همزاد و همنام خویش در فلسفه، مشترک بود که می
  .    کنندبررسی تجربی   پوزیتیو و صرفاً 

که قائل به تساوی و عینّیت حاالت ذهنـی بـا حـاالت عصـبی اسـت و  1همانی ریه اینیا نظ
شـناختی و  کنـد، راهکارهـای روان ذهـن (نفـس) را رّد مـی عنوان بهوجود هوّیتی مستقل از مغز 

نماید و بیشتر به علـوم اعصـاب و تجربیـات  تربیتی را معطوف به اصالحات عصبی و مغزی می
را حـافظ  همـانی در مقاله کالسیک خود که دیدگاه این خورد. جک اسمارت بیولوژیک پیوند می

  گوید:  می ،دانسته 3یا تیغ اکام 2اصل سادگی
. ... تیـغ ُاکـامدلیـل  بـهکـنم؟ اساسـًا  گرایانه مقاومت مـی چرا من در برابر پیشنهادهای غیرتقلیل

 این؛ زیرا در کند باشند، کمکی به ما نمی 4یندهای مغزی همبستهااحساسات و دردها با فر که این
فیزیکی به رسـمیت بشناسـیم. های  پدیدههایی مستقل و ورای  پدیدهعنوان  بهها را باید آن صورت

  کـه هرچیـزی اعتقـاد داشـته باشـم. این بـه چنـین تصـویریتـوانم  نمـیمـن  ... به دالیل مختلف
بتوانـد بـا تعبیـر فیزیکـال، قابـل تبیـین باشـد، بـرای مـن صـراحتًا ، »به جـز رویـداد احساسـات«

  .)Smart, 1959, p.142( باورنکردنی است

، دلیـل اصـلی وی ُاکـامکه خود اسمارت تصریح کرده، اصل سادگی یا همان تیغ گونههمان
گویـد هـر  بوده است. یک اصل فیزیکالیستی کـه مـیگرایانه  تقلیلای  نظریهبرای رفتن به سمت 

تر هم خواهد بود. روشن است  تر باشد، موّجه لحاظ تعّهدات وجودشناختی ساده ای که به نظریه
ی و هوّیـات مـادجهان خارج و زدودن عوالم فراساده کردن دات وجودشناختی کمتر، به که تعه
همـانی  این بـارهعلم تجربی کـه بـه کشـفیاتی درهای  پیشرفتالبته  ؛فیزیکی خواهد انجامیدغیر

. انجامیده بود، بسیار در انگیزش ..و» دی ان ای«با » ژن«و » تخلیه الکتریکی«با » رعد و برق«
  نقش داشت.   ذهن و مغز همانی ارائه نظریه این
بایـد بـه فراموشـی سـپرده  5گرا شناسی ذهن مغزی، روانحاالت ذهنی و  همانی براساس این
بیننـد و  فلسفی، تحّول جّدی می شیفتمهارتی نیز با این −ها و راهکارهای تربیتی شود و توصیه

                                                                 
1. identity    2. simplicity  
3. occam's razor    4. correlated  
5. mentalist Psychology 
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های مغزی یا تزریـق برخـی  ی از نورونصحّتی گاه در حّد تحریکات الکترودی در نواحی مشخ
  یابد. ل میص به این نواحی، تنزخمواد شیمیایی مش
بـا  یـزن شناختی یستز یشناس روان، در باب ذهن و بدن همانی ینا یها نگرش یطرهامروزه با س
سرانجام  ینکهاها از شده است. آن رو روبه یصان معاصر علوم انسانمتخص یاز سو یا اقبال گسترده

مختلـف،  یها کرمح برابر در رفتاری های پاسخ »یفتوص«بر افزونکه  اند یافتهدست  ای یبه تئور
  شنودند. خ دارد، کار دستور در نیز را آن عصبی و سلولی و مولکولی سازوکار »یینتب«

هـای شـاخص فیزیکالیسـتی  در فلسفه ذهن که یکی دیگر از تئـوری 1یا نظریه کارکردگرایی
کنـد؛ خـواه  منطقی را نفی میت مستقل یا جوهر عنوان یک هوی ر از ذهن بهاست و هرگونه تصو

کـه از گونـه همـان−مغـز. ایـن نظریـه  صورت  باشد و خواه به یک نفس مجّرد مثابه بهر این تصو
  نماید.  فی مییک کارکرد، معر عنوان بهذهن را  −آید برمینامش 

کـارکرد یـک «واضح و اساسـی بـین  تفاوتدهند که یک  می توجهکارکردگرایان به این نکته 
کـارکردش  ءایفـاکه آن چیز را قادر به هایی  آرایشمجموعه «)، با دهد می(کاری که انجام  »چیز
ق کـه آن را محقـای  مـاّدیکامًال روشن، کارکرد نباید با آرایـش به نحوی وجود دارد. ، »سازد می
فیزیکـی فراینـد یـا همـان  ءبنابراین خطاست که کارکرد را همان اشیا ؛سازد، یکی گرفته شود می

آیا این، بدان معناست که کارکرد، مانند جوهر دکارتی، غیرفیزیکی و مجـّرد اسـت؟  ولیبدانیم. 
دربـاره ذهـن، دسـت بـرداریم.  تصـورگونـه  اینکـه مـا بایـد از کننـد  میکارکردگرایان تصـریح 
العـاده  فوقجدول ماشـین  عنوان بهانسان را ، ذهن کارکردگراییهای  نظریهجدیدترین ویرایش از 

. در واقـع، ایـن نظریـه از یابـد میق های عصبی مغز، تحقفرایندکه در کنند  می تصورای  پیچیده
و پیچیـده از جـداول ماشـینی و الیـه  الیهسلسـله مراتـب  مثابـه بهذهـن  تصورماشین تورینگ و 

  الهام گرفته شده است.  محاسباتی
ذهن بر علوم انسانی سبب شـد تـا  ایرایانههای  محاسباتی و نظریه تأثیر متقابل کارکردگرایی

آزمـون کارکردگرایانـه گـام همـراه بـا  به های ذهنی را گام شناسی پردازش اطالعات، واقعیت روان
در نظـر  گر اطالعـاتیـک نظـام پردازشـ مثابـه بهها را  تفسیر نماید. دیدگاهی که انسان تورینگ

 شـوند، مـورد پـردازش قـرار های حّسی دریافت و ثبـت مـی گیرنده وسیله  به گیرد: اطالعات می
، ایرایانـههـای گردشـی  سری برنامه . در واقع یکشود ها رجوع میو در زمان الزم به آن گیرند می

                                                               
1. functionalism  
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عواطف و احساسـات و  کهطورهمانشود.  کار گرفته می  برای تحلیل ذهن و حاالت ذهنی نیز به
شـوند، هـر یـک در  شـان شـناخته مـی ی تمامی تجربیات درونی که بـا کیـف نفسـانیکلطور به

  روند.  های کارکردی تحویل می از نقش خاصیفلسفی به انواع  کارکردگرایی
هـای فلسـفی دوئالیسـتی یـا  در مقابل این نظریات متنّوع فیزیکالیستی، طبیعتـًا نگـرشولی 
های مجّردگـرا در بـاب ذهـن نیـز تـأثیر و تـأّثر متناسـب خـویش را در علـوم مـرتبط بـا  دیدگاه
از قرن بیستم و بلکـه تـا اوایـل آن، نگـرش  پیشگرایی تا  گذارند. روح شناسی بر جای می انسان

هـای  شـیفت اساسـی بـه سـمت دیـدگاه اینکـهشناسی و تعلیم و تربیت بود؛ چه  نحاکم بر روا
  ماتریالیستی ذهن نیز در فلسفه از اوایل قرن بیستم آغاز شد. 

فلسفه ی دجتحت تأثیر  ،که با فهم عرفی از امور ذهنی هم سازگار بود شناسی کالسیک روان
خود در گاه شناسان کالسیک،  دوئالیستی در باب ذهن و بدن شکل گرفت و انسجام یافت. روان

گرفتند  میبررا در و وونت تا فخنر و دکارت رفتند و از ارسطو زمره فیلسوفان ذهن هم به شمار می
بردند. حال  شناختی به کار می ترین وجوه تمایز روش یکی از مهم عنوان به را 1نگری و روش درون

تکیه  ،اند در باب ذهن را پذیرفته انگار که نظریات فیزیکالیستی و ماّدی شناسان معاصر که روانآن
کننـد  دهد و نه یک تبیین، رّد می نهایتًا یک توصیف ارائه می اینکهرا به دلیل  نگری بر روش درون
در را واسـطه و مسـّلم  خـودنگری، یـک علـم بـی اینکهشناسی کالسیک مبنی بر  و گاه نظر روان
  .)See: Byndra, 1976, pp.177-178( کشند ، به چالش میگذارد اختیار ما می

هـای  ای از دوئالیسـم فلسـفی را مبنـای تحلیـل و تحقیـق البته این مهم است که چه نسـخه
کـه قائـل بـه یـک جـوهر مسـتقل − 2وئالیسم جـوهریشناختی قرار دهیم؛ قاعدتًا نظریه د روان

از دوئالیسـم  −فرافیزیکی برای نفـس در کنـار یـک جـوهر مسـتقل فیزیکـی بـرای بـدن اسـت
هـای ذهنـی را در کنـار  جـوهر فیزیکـال را قبـول دارد و نهایتـًا خصیصـهکـه فقـط − 3ها ویژگی
درباره نقش بدن در تأثیرگذاری بـر  −داند های فرافیزیکی آن می های فیزیکی بدن، ویژگی ویژگی

پیچد. اساسًا پذیرش جوهر مستقل روح بـه معنـای وجـود  اندیشد و نسخه می روان متفاوت می
شـناختی و تربیتـی  هـای روان وحانی برای تقویت و تغییـر خصیصـهمسیرهایی مستقل و صرفًا ر

 مثابـه بههـای ذهنـی  دادن خصیصـه تحّفظ بر یک نوع فیزیکال از جواهر و قرار آنکهاست؛ حال 
                                                               
1. introspection     2. substance dualism  
3. property dualism  
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کیـد بیشـتر بـر بـدن (های فرافیزیکـی آن، بـه معنـای تمرکـز و ت ویژگی و پایـه حامـل  عنوان بـهأ
  هاست.  های ذهنی) برای ایجاد تغییر و تحّول در آن ویژگی ویژگی
با پذیرش حرکـت  −به تبعیت از صدرا−و  فیلسوفان مسلمان با پذیرش نفس مجّرد اینکهگو 
کید دارند که مادام که نفس از حالت وجود جسمانی خارج نشده و  جوهری آن، بر این دیدگاه تأ

بـه حسـب −ماّدی با تفـاوت در مراتـب  به فعلّیت عقل مفارق نرسیده باشد، صرفًا یک صورت
تواند در هـر دو سـوی  می خواهد بود. این حرکت جوهری −تفاوت در شّدت و ضعف وجودی

محض)، اوج یا افول گیرد و این بـه تمرکـز بـر نـوع خاّصـی از  ) و نقص (ماّدهکمال (عقل فّعال
  بستگی دارد.  قوای نفس

و فلسـفه  یکه در کلمات بوعل گردد یمباستان باز یونانبه » نفس یقوا« یشهاز اند یالبته طرفدار
کـه نفـس انجـام  یعقلـیرغ یاء معتقـد بودنـد کارهـامشـ یلسوفانف ی؛ ولاست یافتهمّشاء هم نمود 

کارهـا را انجـام  ماننـدافعاِل آالت و ابزار نفس است و نه خود نفس؛ نفـس بـه ذات خـود  دهد، یم
د قـوا را تعـد ینفس هسـتند. و یقوا، ذات یناتک  تکاست که  ینا ،. سخن صدرا در مقابلدهد ینم

را هم  یو حرکت یحّس  یقوا یکارهاکه نفس در موطن قوا حاضر باشد و خود او  بیند ینم ینااز مانع 
که قـوا ینا یندارد و در ع ینیتع یشهمه قواست و با تمام قوا ینصدرا، ع یشهدهد. نفس در اندانجام 
  .)١٣۶−١٣۴، ص٨، ج١٣۶٨ ین،(صدرالمتأله است و وحدت دارد یکیند، نفس متعدد
و استقرار ممتـّد نفـس  یآن، بقا و سکن یدر باب نفس و قوا یفلسف یدگاهد ینا یبر مبنا یعتاً طب

 یدارد و فرصـت و امکـان تعـالیمرتبه نگه مـ یننفس را در هم یعی،و طب یدر مراتب مادون شهوان
 یعـی،طب و مـادون یتمرکز بر قوا . نفس در صورتیابد ینمدر مرتبه عقل را  ءنفس تا اعتال یوجود

در عقـل  یبه مرتبـه فنـا یق اولیو به طر گیرد یم را از عقل فّعال یقکه حقا رسد ینمبه عقل بالفعل 
 ی،و متعـال یعقالنـ هـای یتالتمرکز بر فع آنکه. حال یدهم نخواهد رس به عقل مستفاد یلو ن فّعال

  .  کند یم و نفس را در آن مرتبه و موطن، مستقر شود ینفس م یو متعال یموجب بروز مرتبه عقل

شـناختی و تربیتـی، شـکل و ترتیـب متفـاوتی  هـای روان ها و توصیه ترتیب، نوع تحلیلبدین
تصـویر فلسـفی از   شود. در ایـن گیرد و گاه در حّد فراغت از شئون بدنی و ماّدی، متمایز می می

هـای پرهیـزی و  برخـی مراقبـهنفس، کامًال طبیعی و مورد انتظار خواهد بود که مثًال توصـیه بـه 
برای گشـایش و بدنی های ماّدی  تذکمتر به ل برای تعالی اخالقی رونق گیرد وات معنوی توجه

  روح و نشاط روانی پرداخته شود. 
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 شود، یآشکار م یذهن که در علوم انسان یتما درباره ماه یفلسف یرتصو یجاز نتا یگرد یکی
و  همـانی این مانند فیزیکالیستی های نظریه برخی اگر. است »یقروش تحق«در  یکردانتخاب رو
معاصـر،  یزیکالیسـتف یلسـوفاناز ف یگاه مانند برخـآن یم،کن یقرا تصد یمحاسبات ییکارکردگرا

مـا،  یو بـدن یذهنـ یـدادهایرو یـرا؛ زدانست یمتوّهم خواه یکدر حّد  یزیرا چ 1»اراده آزاد«
 یشـینپ یتبـر وضـع یـهو با تک یریایانهراشبه یها برنامه یا یکنورولوژ ینقوان سری یکبراساس 
در آن نـدارد. قاعـدتًا  یواقعـ ینقشـ ی،و عامـل اراد شـوند یمـ ّینمعـ مـا یمحاسبات یا ینورون
 یـاخواهد بـود کـه آ ینمناقشات راجع به ا یجهمهم در نت ی، عامل»اراده آزاد«درباره  گیری یمتصم

 یو محتـوا یـریگ را در جهـت هـایش یو داور هـا فـرض یشپـ توانـد یم یعلوم انسان پژوهشگر
از  یوجـود نداشـته باشـد، اساسـًا عامـل انسـان ،. اگـر اراده آزادیـرخ یـادخالت دهد  یقشتحق

نـاتوان  یشخـو یـقدر تحق −ها داوری یشو پ یالتو از جمله تما− یزهر چ یدادن اراد  دخالت
در ضـمن  یـنچه حلقـه ومانند آن− یتیویستیپوز یقتحق یها قاعدتًا روش یجهخواهد بود. در نت

 یقـیتحق یها و روش یابد یم یحترج −کرد یارائه م ی،مند بودن مقام اکتشاف علمبر روش یدتأک
 .  بازند یم رنگ  گویند، یم یرو تفس یدر مقام داور یاتفرض یرگذاریکه در مقابل، سخن از تأث

شـگرف در علــوم مـرتبط ماننــد  یریمختــار در بـاب نفــس و بـدن، تــأث یـهنظر آنکــهه خالصـ
گونـه در  و انقـالب یـادینبن یهـا خواهد نهاد و گاه به تفاوت یبر جا یتو ترب یمو تعل یشناس روان

 الـّنفس علـم یقتـدق یکتاب، کـه در پـ ینبحث حاضر در ا یب،ترتین. بدانجامد یروش و محتوا م
 یجامتداد نتـا ،استذهن  یزیکالیستیف یها آن در برابر فلسفه یلتکم یبرا یو اشارات یفلسفه اسالم

رو بـا نگـاه بـه تحـّوالت  یشپـ یـق، تحقسخنیگردهب. داردبر، درمرتبط یرا در علوم انسان یشخو
 در) ییو صـدرا ینوی(سـ یفلسفه اسالم یدگاهد یقدر تدق یسع یزیکالیستی،ف یها روزافزون فلسفه

 انگـار یمـادّ  یـاتبـه نظر ییگوپاسخ یآن برا های یساختن نقاط ابهام و کاست آشکار و نفس باب
بـه  اظرنـ آنکـهبـدون  ی،در فلسـفه اسـالم یجِصرف تکرار مباحث رااست که  آشکارمعاصر دارد. 
 یهـاهـا و اعتـراض در برابر پرسش یشخو یتو تقو یلتکم یو در پ یبرق یاتروز نظرتحّوالت ب

نخواهد کرد و حضور  یرا راض یشخو یکاز طرفداران کالس ید، جز جمع محدوداشب آنها یدجد
 رهـاوردور منظـینبد نخواهد گذاشت. یبر جا یعی،و طب یدر علوم مرتبط انسان یو امتداد ملموس

  شما قرار داده شده است: یرو یشو پ یمدر قالب پنج فصل، تنظ پژوهش

                                                               
1. free will 
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 ی،دکـارت یسـمو بـا دوئال یرا بررسـ یناسـ ابـن یبدن در دستگاه فلسف−رابطه نفس اولفصل 
) ی(دو جـوهر یسـمبر دوئال یزیکالیستف یلسوفاندر فصل دوم، اشکاالت ف؛ کرده است یسهمقا

اشـکاالت  یـزو ن یـهحکمت متعال یدگاهبدن در د−رابطه نفس یینبه تب فصل سوم؛ شود یمرور م
از اشـکاالت  ای یـدهفصـل چهـارم شـاهد گز؛ پـردازد یمـ ینویسـ یسـمبر دوئال ینصدرالمتأله

در  یقابـل بازسـاز یحات،که براساس توض یمهست یینوظهورگرا یهبر نظر یزیکالیستف یلسوفانف
کـه دربـاره اشـکاالت و  یحاتیبه توض توجهدر فصل آخر هم با  ؛هست یزن ییصدرا یدگاهبرابر د

نشـان دادن  یبـرا یارائه شـد، تالشـ ییو نوظهورگرا یسمدوئال یهعل یزیکالیسمابهامات اردوگاه ف
شـده  یبررس یزن پیشنهادها یگرفته و برخ صورت ییصدرا الّنفس و نقاط ابهام در علم ها یکاست

در مباحـث  یـراداتا یـانـواقص  یبرخـ یحشـاهد تشـرکه در خـالل مباحـث، طورهماناست. 
     .یمهست −مانند بحث ادّله تجّرد نفس−) ییصدراو  ینوی(اعّم از س یالّنفس اسالم علم

  



 

  
  
  
  

  اولفصل 
  

   یبوعل یدن در دستگاه فلسفب−نفس ۀرابط
  دکارت ۀیبر نظر  یقو تطب

واسطه نبوغ خـاص اسالم، به یتا حکما یوناناز فالسفه  یشینیانعنوان وارث آثار و افکار پ به ،سینا ابن
از  یـکچیهـ« ی،که بنا به نظر برخـجاآنمباحث مربوط به نفس پرداخت، تا یقو تعم یقخود، به تحق

رده کدر مسئله نفس، غور و بحث و دّقت و استقصاء ن یاندازه و  ونانی و اسالمی بهیما و فالسفه کح
، ١٣٨٣ یـد،عم( »الت مربـوط بـه آن، سـعی و اهتمـام ننمـوده اسـتکمعضالت و مشـ لو در ح
 یها ، رسالهاشاراتو  شفا یعنیمباحث مربوط به نفس در کتب معروف خود  بر افزون یخش  .)۶ص

 توجه ینا یلاز دال یکی یدپس از مرگ، نگاشته است. شا یاتآن و ح ّیتدر باب نفس و ماه یمتعدد
  . داشت یدر مورد رابطه نفس و بدن به تأّمل وام یشترطبابت بود که او را هرچه ب ۀیشخاص، پ
در  یحّتـ ی،هـا پـس از و بر وجود نفس و تجّرد آن، تا قـرن الّرئیس یخش ینادّله و براه یبرخ

صـاحب یـانکه همچنـان در م یافتراه  یزن ،یکاسکوالست یلسوفانف یژهو به ،غرب یمتون فلسف
ط سـکه بعـدها تو ینیاز براه یاریکه بس یستن یدهنفوذ و اعتبار دارد. پوش ی،نظران فلسفه اسالم

  است.   یخبرگرفته از مکتوبات ش ،شداقامه  ینبزرگ اسالم و از جمله صدرالمتأله یحکما

پس از حـدوث بـا  یدگاه،د یندارد. نفس در ا یروحان یحدوث و بقا ینا،س نفس در نگاه ابن
 یآن، از آن بـرا یرو ضمن تـدب شود یمختلف به بدن مرتبط م یقوا یقاز طر یش،حفظ تجّرد خو

  .  جوید یتکامل خود بهره م
نفـس و ارتبـاط آن بـا  ّیتدر باب ماه الّرئیس یخش یدگاهبر اّمهات د یفصل، مرور ینما در ا
کـرد. چـه  یمخواه یسه، مقاباره ینادکارت در  یهرا با نظر یو یدگاهداشت و سپس د یمبدن خواه

 یاساسـ یبدن و نفس، شباهت یبرا یو فرامادّ  یبا اعتقاد به دو جوهر مادّ  یدکارت یسمکه دوئالنیا
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 رو،یـنازا. شـوند یم یزمهم، از هم متمـا یاتجزئ یدارد؛ هرچند که در برخ ینویس یسمبا دوئال
تکـرار  یو حتّ  یقابل بازساز ی،دکارت یسمدوئال یهعل یزیکالیستف یلسوفاناز اشکاالت ف یاریبس

  هست.  یزن یناس ابن یهدر برابر نظر
 

 ینویس یسمدوئال. ١
  ینفس از نگاه بوعل یفتعر . ١−١

 اولکمـال «از:  است عبارت −ارسطو یفبا تعر یاربس یدر همانند− یبوعل یفنفس بنا به تعر
حّس و  یاجسام که دارا یاو از آثار و افعال برخ». آلت و ابزار است یکه دارا یعیجسم طب یبرا

منـوال هـم  یککه بر  ی؛ افعالرود یمآثار و افعال  ینهستند، به سراغ مبدأ صدور ا یحرکت اراد
 یـوانت حیوانیـنبات و ح ّیتهمان مبدأ صدور افعال مذکور است که نبات نفس. گیرند یانجام نم
  . دهد یمرا شکل 

نوع محّصـل را  یکو  یابد یاستکمال م با نفس اتحادکه جسم در جاآناز الّرئیس یخدر نظر ش
جـنس، مـادام کـه  یعتکه طبینجسم دانست؛ چه ا ینفس را کمال برا توان یم، دهد یم یلتشک
فصل بدان اضافه نشده، نامحدود و مبهم است و با انضمام فصل است که کمال نوع بما  یعتطب

  .  بخشد یمو جسم را تحّصل  یابد یهو نوع، تحّقق م
کمـال البته  است و ماّده یبرا» ورتص« یوانی،و ح یدر نفوس نبات یطفصل بس ینا ،در واقع

نـام دارد و در » صورت«، با ماّده یاسدر ق یادشدهفصل  یب،ترتین. بدشود یمهم محسوب شئ 
بـر آن  یبـوعل ی،در نفوس ناطقـه انسـان ی؛ ولشود یآن خوانده م» کمال«، شئبا مجموع  یاسق

 خواهـد بـود. ، منطبـع در مـاّدهصـورت یـندر ا یرازدانست؛  صورت توان یاست که نفس را نم
 یستن صورت یهر کمال یول ؛کمال است یاست؛ هر صورت کمال اعّم از صورت یب،ترتینبد

   1.)١١، ص٢، جق١۴٠۴ ینا،س (ابن
                                                               

، در »صـورت«بـه  یفبا تعر  یاسرا در ق» کمال«نفس به  یفتعر  یح، وجه ترجةیالمباحث المشرقدر  ی. فخر راز١
 یکه نفس ناطقه، نه منطبع در ماّده است و نه صورت برایحالکه صورت، منطبع در ماّده است؛ در  داند یم ینا

 یو فخر راز ینظر بوعل ینشهر، کمال است. ا یکه پادشاه براطور  بدن است؛ همان یبلکه صرفًا کمال برا ؛بدن
 یبودن نفـس بـرا» صورت«که صدرا،  یدد  یمتعارض دارد. خواه ینصدرالمتأّله یدگاهبا د  آشکارادرباره نفس، 

 ی،. ن.ک: فخـر رازپـذیرد یمـ −»کمـال«نفـس بـه  یـفدادن تعر  یـتاولو  یندر ع−بودن آن را  یبدن و ماّد 
 .٢٢٠ص یدار،، قم، ب٢، جیعیاتو الطب یاتعلم االله یف ةیالمشرقالمباحث .ق، ھ١۴١١
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بر دو نوع است:  شئکه کمال  افزاید یمنکته را هم  ین، اارسطو یفتعر بر افزون یناس ابنالبته 
ماننـد ؛ شـود یمنوع بالفعل  آنبه واسطه نوع  یکآن است که  اول. کمال یو کمال ثان اولکمال 

تحّقق نوع و در فعل و انفعاالت آن، ظـاهر  یتآن است که به تبع یکمال ثان. یرشمش یشکل برا
 یکمـاالت ثـان یـلانسـان، از قب یبـرا یز. احساس و حرکت نیرشمش یبرا یدن؛ مانند برشود یم

مبـدأ  اسـت کـافیکماالت ندارد؛ بلکـه  ینا ّیتبه فعل یازانسان بودن، ن یانسان برا یرازهستند؛ 
 یبـرا یـبدر ابتدا تنهـا قـّوه و اسـتعداد قر باشد. ماّده یدهرس یتاحساس و حرکت در او، به فعل

 عنوان بـه، اول)، خواص و آثـار کمـال اول(کمال  را دارد و پس از تحّقق صورت صورت یرشپذ
  .یابند یمفرصت بروز  ی،کماالت ثان

 ی(تخـت و کرسـ یاست و نـه صـناع یعیکه نفس، کمال آن باشد، جسم طب یو البته جسم
آن جسـم  ،ینفاقد نفس هستند. بنابرا ین،آب و آتش و زم یراز یعی؛هر جسم طب ی...). و نه حتّ و
 آورد یمـدر بـه اجـرا ی،آالت و ابـزار واسطه  بهرا  اش یهثاناست که کماالت  یخمّدنظر ش یعیطب

  .)١٠−۵ص(همان، 
 ی؛ ولـهسـتند منطبـع در مـاّده ی،از نگاه بـوعل یوانیو ح یکه اشاره شد، نفس نباتطور همان

از  یبه حّد  یعیعناصر طب یبگاه که ترکآن یعنیتجّرد، حادث است؛  یندر ع ینفس ناطقه انسان
بـدن  دهنـده یل(کـه تشـک یکـه عناصـر مـادّ این چه. گیرد ینفس هم بدان تعّلق م ید،اعتدال رس
چهارگانه (آب و هوا  یاز عناصر مادّ  یک غالب در هر یفیت. کندا تضاّد با هم یتدر غاهستند)، 

و  گریزنـد یمـ یکدیگربع از بالّط و  با هم متنافر هستند −یمقد یعیاتطب یداز د−و آتش و خاک) 
 یگرآتش، از شـّدت همـد یآب و گرم یسرد ،طختاله سبب اب آنکهمگر  ،کنند ینم یاتقبول ح

 یـبکـه در ترکجاآنتا ،موجـب انکسـار متقابـل شـوند یزخاک ن یبکاهند و رطوبت هوا و خشک
از اعتـدال برسـد و همـه  یبه حّد  یدرجه رطوبت و خشک یزو ن ی،و سرد یحاصل، درجه گرم

بـرخالف ، . مـزاجشـوند یب، ترکنام دارد» مزاج«که  در محصول ممتَزج تر یکسان ینحو به اجزا
 اسـتعداد توانـد یم، شاعتدال یزانندارد و بنا به م یضّد آن،  دهنده یلتشک ۀاز عناصر اربع یکهر
تا بدان حّد از اعتدال رسد که قابل تعّلـق بـه  یو حتّ  داشته باشد، را یوانیح یا ینباتنفس  یرشپذ

، یروح بخـار یحتوضـ یلدر فصل پنجم و ذ .)۶٣−۶١، ص١٣٨٣ ینا،س (ابن دشو ینفس انسان
     آمده است.  باره یندر ا یشتریب یحاتتوض
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  یبوعل یدارتباط نفس با بدن از د. ٢−١
آن با بدن دارد، حلول نفس در بدن و  یرتو مغاناطقه که بر تجّرد نفس  یدمتعد ینبراه یلدل  به یخش
از حدوث  یش(پ مجّرد نفس قدیم وجود تصحیح در دیگر، سوی از. یردبپذ تواند ینم یزآن را ن ّیتماد

 حدوث نفـس یهکه نظر روست ینذکر کرده و آن را محال شمرده است و از ا یعقل یبدن)، محذورات
بدن  دهنده یلحاصل از عناصر تشک مزاج آنکهپس از  نفس مجّرد یب،ترت ین. بددهد یمجّرد را ارائه م

  .گیرد ی، حادث شده و به بدن تعّلق معقل فّعال یاز سو ید،از اعتدال رس ییبه حّد باال
دو دسـته فعـل  ی،کلّ طـور متفاوت از جوهر بدن است کـه بـه یجوهر نفس، یناس در نظر ابن

بـا ذات  یـاسدر ق یگـریو د بدن باشـد یرو تدب یاستکه س بدن با قیاس در یکی: دهد یانجام م
متنـافر از هـم و مـانع  الـّرئیس، یخدو دسته فعل از نگـاه شـ ینکه ادراک معقوالت است. ا خود

 یند و جمـع بـشومنصرف  یگریاز د ومشغول  یکیکه هرگاه نفس به یا گونه هستند؛ به یکدیگر
  .)١٩۵، ص٢، جق١۴٠۴، همو( صعب است یارنفس، بس یدو برا ینا

 ،محّرکـه ،مولـده ،یـهُمنم ،یـهمختلف نفـس (غاذ یقوا یقتعّلق و ارتباط نفس به بدن، از طر
 یننخسـت یـوان،قلـب ح. پـذیرد یمـ عالمه و عاملـه) صـورت ،حافظه ،متوّهمه ،ّیلهمتخ ،حاّسه
است. پـس  یانسان نفس یو مبدأ تمام قوا یوانیو محّل روح ح شود یم یلاست که تشک یعضو

حاّسه  ی. فعل قواشوند یم یرجا سرازحاّسه و محّرکه بدان یگاه که مغز انسان شکل گرفت، قواآن
کـه از مغـز بـه  ییهـا آالت و عصـب یـقمحّرکـه از طر یو فعل قـوا رسد یدرون مغز به اتمام م

  .  شود یتمام م شوند، یبدن منشعب م یاعضا
 یهـا کـه رگ یـهمثل قّوه غاذ رود؛ یهم از قلب به سمت کبد م یگرد یقوا یکه برخطورهمان

و کامًال امکـان دارد کـه در  رسانند ی، به اتمام ماعضا یگردقّوه را از کبد به سمت  ینخون، فعل ا
...) و المسـه و ،مختلـف حاّسـه (باصـره یقـوا شـود، یعصب واحد که از مغز منشعب مـ یک

 یقـوا رود، یواحد که از قلـب بـه مغـز مـ یانشر یککه در طورهمانمحّرکه وجود داشته باشد، 
  .یابد یم یانجر یو حرکت یحّس  متعدد

 قواسـت و روح یـنا یتمـام یـهاولوجود دارد که حامل  یگرم یفبدن و قوا، جرم لط ینباما 
ص، خمشـ یروح به سبب امتزاج لطافت اخـالط مختلـف در نسـبت ین. اشود یم یدهنام یبخار

بدن است.  یاعضاحاصل امتزاج غلظت اخالط مختلف، حدوث  کهطورهمان شود؛ یحادث م
 یو قـوا یابـد ینفوذ م درون اعصابکه دارد،  یت لطافتشد یلدل  ، بهیروح بخار یا یفروح لط
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 یـدهنام »یـوانیروح ح«مادام که در قلب قـرار دارد،  بخاری روح. کند یمختلف نفس را حمل م
روح « یرفت،و انفعـال پـذ یـدکه به مغز منتقـل و در ُخلـل و ُفـرج آن واقـع گرد آنگاهو  شود یم

  .)٩۵−٩۴، ص١٣۶٣، همو( شود یمخوانده  »ینفسان
تجـّرد نفـس  یـهاز بـدو ارائـه نظر ی،به بدن مادّ  ابهامات و اشکاالت بر نحوه تعّلق نفس مجّرد

  :  کند یم یراشکاالت را تقر یناز ا یکیها، ابتدا از آن یدر مقام پاسخ به برخ یزن یخوجود داشته و ش

بدن باشد، در نسبت با بدن، ماننـد نسـبت ناخـدا بـا  ی، کمال مجّرد و مفارق براناطقه اگر نفس
از آن  یـاشـود و  یهرگـاه اراده کنـد، داخـل کشـت تواند یکه ناخدا م گونه ینخواهد بود. بد یکشت
  .یستن چنین یندرباره نفس ا آنکهرود. حال  یرونب

  :  نویسد یسپس در پاسخ م
به باشد. نفـس جهات مانند مشّبهٌ  یعشد، از جم یهتشب یگرد یزبه چ یزیکه اگر چ یستن گونه ینا

بـدن قـرار  یـن"در ا شود یگفته م ینکها یاست؛ ول یمند در ذات خودش، مجّرد از مکان و مکان
 یـنآن نفـس، مخصـوص بـه ا یقـوا یرو ادراک و سا یکو تحر  یراست که تدب یلدارد"، بدان دل

مـادام کـه جسـد  آنهـا ینبدن، حادث شـده و عالقـه بـ ینبدن است؛ آن نفس در هنگام وجود ا
مفـارق و  صـورت  که بدن فاسد شـد، جـوهر نفـس بـه آنگاهوجود داشته باشد، برقرار است. پس 

  .ماند یم یمجّرد باق

  که:  کند یرا نقل م یگرد یدر ادامه، اشکال یبوعل
انسـان واحـد نخواهـد  یـا یـوانح یکآن دو،  اتحاد، مفارق از بدن باشد، حاصل ناطقه اگر نفس
  .رسند ی، به وحدت مو صورت ماّده اتحاداز  ءیااش یرگونه که سا بود؛ آن

  :  گوید یو در پاسخ م
آن  اتحـاد. بلکـه از گیـرد یجهات، شکل نمـ یعواحد در جم شئ یزن و صورت ماّده اتحاداز  یقتدر حق
 یوحـدتش بـه فعلـ یا. یشترکه وحدتش به حّد حاصل از آن دو است و نه ب شود یم یلتشک یئیدو، ش

  اختصاص دارد.  در تکامل خود بدان ماّده یزن و صورت رسد یبه اتمام م صورت یهاست که از ناح
حاصـل  یطیفقط در شـرا ی،مادّ  یها که تکامل و وحدت مذکور در مورد صورت جاستیننکته ا

را بـه  مـاّده یکننباشـد و لـ ی، مـادّ منطبع باشد. امـا اگـر آن صـورت در ماّده که صورت شود یم
 کـه متشـّکل از مـاّده یـدحاصل آ ی، نوعبه آن ماّده کمال رساند و از اختصاص افعال آن صورت

مفارقت دو ذات در جوهرشـان،  چراکه. یستتعّجب ن یهما یادمعقول باشد، ز  محسوس و صورت
 یکـیذات، از هـم جـدا باشـند؛ مـثًال  یـرغ. همچنـان کـه اگـر در شود ینمذات واحد  اتحادمانع 
  .مند مکان یرغ یگریمند باشد و د مکان
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  که: پردازد یم سوماشکال  یانسپس به ب یناس ابن
بـا  یکشـت ینکـهابا مفارقت نفس از بدن، فاسد شود؛ کمـا  یدجدا باشد، نبا نفسذاتًا از  جسماگر 

  .شود یمفارقت ناخدا، فاسد نم

  :  گوید یو در مقام پاسخ م 
مخصـوص بـه  معناست که صـورت ینبه ا شود، یدر هنگام مفارقت ناخدا فاسد نم یکشت ینکها

 نیـز جسـد. شود یکان از آن صادر م، کما صورت ینو افعال ا کند یبودن) را حفظ م  یخود (کشت
 یافعـال و آثـار  شـود، یچـه فاسـد مـو آن نمایـد یرا حفظ م یجسد  صورت نفس، مفارقت هنگام

. ضـمن شـد یانسان بـودن) از آن صـادر مـ یثجسد بودن، (بلکه از ح یثاست که نه فقط از ح
 ی،ناخـدا و کشـت ینکـه تعّلـق بـ یاسـت؛ در حـال یو ذاتـ یعـیبـدن، طب ینفس برا صورت آنکه
را کـه مفارقـت نفـس از بـدن دارد، بـروز  یرآن تأث ی،مفارقت ناخدا از کشت یناست. بنابرا یصناع
  .)١٠٧−١٠۵همان، ص( دهد ینم

کـه روح  شـود یمـ یجـا ناشـ، از آنمنتقدانشو  یخش یاز سو یبه نسبت ناخدا و کشت یهتشب
حالـت بـر آن عـارض شـده  یـنبدن را ندارد؛ بلکـه ا یاستو س یرحّد ذاته، حالت تدب یمجّرد ف
بـر  یافتـه عـروض یناخـدا، امـر توسـط یکشـت یرکـه تـدب یمانند نسبت ناخدا بـا کشـت ؛است

روح مجـّرد، پـس از  یبـرا ّیتلحاظ نشـده اسـت. در واقـع نفسـ یدر ذات واال ناخداست؛ و 
  بودن ندارد.  نسبت با بدن، حاصل شده و فارغ از آن، روح مجّرد، خصلت نفس یبرقرار

 
  یدکارت یسمدوئال. ٢
را  بـاره یـندر ا یسـتیدوئال یـاتنظر یکّلـ چهـارچوبدر باب رابطه نفس و بدن،  یادشده یدگاهد

که در  یدگاهی، داولشد:  یم، به دو شاخه مهم تقسیجوهر یسمالبته بعدها دوئال ؛دهد یشکل م
 یکـدیگردو جنبـه بـر  یـنا 1»متقابـل یرتأث«قائل به  ی،و ذهن یبدن یها دانستن جنبه یزمتما ینع

و هـم  گذارنـد یمـ یر) تـأثی(نفسـان ی) بر حـاالت ذهنـی(بدن یزیکیهم حاالت ف یعنیاست؛ 
 ینکـها یناسـت کـه در عـ 2»یـدارگراییشـبه پد« یدگاه، ددوم ؛یزیکیبر حاالت ف یحاالت ذهن

اسـت کـه فقـط حـاالت  یـن، اما قائل بـه ابیند یم یزرا از اساس متما یو ذهن یزیکیف یها جنبه
 یـدارشـبه پد یب،ترت ینبد یو نه بالعکس. حاالت ذهن گذارند یم یرتأث یبر حاالت ذهن یزیکیف

                                                               
1. interaction    2. epiphenomenalism  
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 یسـتی،دوئال یـدگاهد ینتـر مهم یـد،فلسفه غـرب جد یخ. در تاریعلّ  یرگذاریو فاقد تأث شوند یم
تـأّمالت در فلسـفه رنه دکارت در اثـر مهمـش،  توسطبوده است که » متقابل یرتأث« یههمان نظر

  .)Chalmers, 2002, p.1( شد، ارائه یاول
نظـر او،  از. گردد یمباز افالطون یهبه نظر ی،اعتقاد در مکتوبات فلسف ینا یشینههرچند که پ

 ییها مان است؛ بدنسنخ با بدن هم یرغو  ییرناپذیرتغ ی،اله یط،روح دارد که بس یککدام از ما هر
 یم،جهـان متوّلـد شـو یـنمـا در ا آنکهاز  یشپهستند. در واقع،  یرو فناپذ شده از اجزا  که مرّکب

 یکهر  آنکهت عل یده،ا یناند. ا داشته یشینیپ یمند، وجود بدنیرخالص و غ یمان در حالتروح
گاه یاز ما دارا  »یدارا«کـدام از مـا  هـر تـر، یقدق یان. به بکند یم یینرا تب یمهست یتو عقالن یآ

 است چیزی همان من، روح. یمها هست روح یناز هم یکیکدام از ما  هر بلکه نیستیم؛ روح یک
از مـا  هـر کـدام یـراز ؛ذهن دارد یکاز ما  هر کدامافالطون،  یدگاهطبق د ینبنابرا ؛هستم من که
 .)Kim, 2010, p.21( ذهن است یک

 
  دکارت گاهید نفس از د یفتعر  .١−٢

 ایـن بـه و) ی(شک دسـتور یدنما یدترد یشخو یکند در همه باورهایتالش م اولدکارت در تأّمل 
کـه  یابد یم ین، چندومدرباره وجود جهان خارج، مطمئن باشد. در تأّمل  تواند ینمرسد که می نتیجه
وجـود « یجـهو در نت» ذهـن خـودش«از وجودش مطمئن باشد:  تواند یموجود دارد که او  یزچ یک

تـا پـنجم،  سـومتـأّمالت  یط 1».دارد تفکراست که  یزیچ«که او اساسًا  گیرد یم یجهو نت »خودش
او  یـدخداوند نبا یراز( کند یبه جهان خارج استفاده م یشباورها یهتوج یاز وجود خداوند برا دکارت
 یهـاجنبـه ینبـ یزمختلف، بر تما یها استدالل یریکارگ با به یزداده باشد). در تأّمل ششم ن یبرا فر
  ها وجود دارد. آن ینب یاساس یکه تفاوت یردگیم یجهکند و نتیتمرکز م یو ذهن یزیکیف

 یـزچ یولـآورد؛ یاستدالل مـ یاز ذهن یزیکیف یهاجنبه ییجدا یکتاب، دکارت برا یندر ا
احساسـات او،  یگربهتر در اثر د یبه نحوپرسش  ین. ایدگویها نمدرباره ارتباط متقابل آن یادیز

  .)Ibid, pp.1-2( ذهن و بدن را بحث کرده است ینشده که ارتباط متقابل ب یگیریپ 2نفس
یکه قاطعانه به نفس خود نسبت مـ آید یبرم یصفت ی، ابتدا در جستجودومدکارت در تأّمل 

  . او پـس از مثـال زدن چنـد صـفت یمداشـته باشـ یـددربـاره وجـودش ترد یمتـوانیو نمـ یمده
                                                               
1. A thing that thinks   2. Passions of Soul Passions of Soul  
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، یادشـدهصـفات  ینکـهادر  یـدو تردو اشکال احساسات)  ی(مانند غذا خوردن، راه رفتن، و حتّ 
  :  افزاید یم یو با خوشحال رود یم» کردن تفکر«صفت به سراغ جسم باشند،  یرغبه  مختّص 

از من جدا باشد. مـن  تواند ینماست که  یزیتنها چ ینکردن. ا تفکر: یافتمرا  یزیخره چمن باأل 
کـه در حـال  یامر مسّلم است. اما به چه مّدت؟ مطمئنًا فقط تا مـّدت یک ینهستم؛ وجود دارم. ا
ـف شـود، بالفاصـله  یتفکـر چـه هرگونـه ممکن اسـت چنان یرافکر کردن هستم. ز 

ّ
در مـن متوق

 یعنـیکننـده هسـتم؛ تفکر موجود  یک، من تر یقدق یبه عبارت ینبرود. ... بنابرا ینوجودم هم از ب
 .)Descartes, 2008, p.19( عقل هستم یک یانفس  یک یاذهن  یک

سـراغ   شناخت جوهر نفس، بـه یبرا یدارشناسانهپد ینحو  ، دکارت بهشودیم یدهدکه  چنان
نفـس در نگـاه  یـبترتین. بـدیو نـه جـوهر جسـمان جوهر باشد ینکه مختّص ا رود یم یصفت

 یـنبـه جـوهر بـدن نـدارد. در ا یـازیخـود، ن یشیدنکه در اند یشندهاست اند یدکارت، جوهر
کـردن،  تفکر ینکردن نفس و شناخت او از ا تفکراگر بدن هم وجود نداشته باشد،  یحتّ  یدگاه،د

 یـروانشو پ ارسـطو یشهبا اند ی، در تعارض جّد منظر ینااست که  آشکاروجود خواهد داشت. 
البتـه  دکـارت .دانسـتند یبدن و وابسته به تحّقق آن م است که نفس را صورت یدر فلسفه َمدرس

. دهـد یو بـدن باشـد، ارائـه نمـ صفت ماّده تواند ینم یشیدنچرا اند ینکهابر  یخاّص  برهان  یچه
گاه یماو مواجه هست یاز سو 1ینگر دروننوع  یکما با  ،واقعدر  راز تفکـ یدرون یکه اّدعا دارد آ

          مختّص به نفس و قائم به آن است. یکه صفت دهد ینشان م واسطه یو ب آشکاراکردن، 
جوهر ذهن از جوهر بـدن  یزاقامه استدالل بر تما یکه در پ آنگاهسپس در تأّمل ششم و  یو

  :  جوید یدو توّسل م  یناز ا یکهر » ادراک یزوضوح و تما«به تفاوت برآمده، 
 اسـت کـافیمـن  یدرک کنم، بـرا یگرد یزرا بدون چ یزچ یک یز،واضح و متمابه نحو اگر بتوانم 

 یـککـه  ّیـتواقع یـنرا جـز ا یـزچ یچاز هم جدا هستند. ... حـال هـدو  یناکه مطمئن شوم که 
. ... و هرچند ممکـن ینمبیخود نم یعتطب یا ّیتکننده هستم، ضرورتًا متعّلق به ماهتفکر موجود 

 اتصـالداشته باشم بـا  یبدنخواهم گفت، مسّلم است) که  یبه زودکه طور  هماناست (و بلکه 
از خـودم دارم  یزکامًال واضح و متما یمفهوم سو یککه از آن یلبه دلبه خودم، اما همچنان  یقو 

واضـح و  یمفهـوم یگرد یامتداد، و از سو  یموجود دارا یککننده هستم و نه تفکر  یکه موجود
، پس مسّلمًا من از بدن خود جـدا تفکرامتداد و نه م یاست دارا یاز بدن دارم که موجود یزمتما

  .)Ibid, p.55( بدون آن هم وجود داشته باشم توانم یمهستم و 

                                                               
1. introspection 
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نفـس و بـدن  یرا برا یزو متما آشکار یژگیو دو و گیرد یم یقین یاررا مع »یزوضوح و تما«او 
 کنـد یعا مبدن. او اد یامتداد داشتن برا یژگیو و نفس یکردن برا تفکر یژگی: وکند یم ییشناسا

  بـه یـزرا ن دوم یژگـیمختّص نفـس و و یز،وضوح و تما  را به اول یژگی، وینگر درون یقکه از طر
 یزاز تمـا کـه مشـهود اسـت، دکـارتطور البتـه همـان ؛یابـد یدرمبدن مختّص  یز،وضوح و تما

از  یعنـی. گیـرد یمـ یدومـبر  یلرا دل یاولو  زند یپل م یوجودشناخت یزبه تما ی،شناخت معرفت
 کـنم، یادراک مـ یشصفات مختص خو یو دارا از هم یزمتما ینحو  من نفس و بدن را به ینکها
 یـرواناست کـه پ یعیاز هم وجود دارند. طب یزدو در جهان خارج هم متما ینکه ا گیرد یم یجهنت

 یـزرا ن و صـورت مـاّده ینکهاچه  یرند؛استدالل اشکال بگ ینبه ا توانستند یم یدر زمان و ارسطو
کـه در  یسـتآن ن یبـه معنـا یـنکرد، اما ا تصوراز هم  یزمتما ی،عقل یلدر تحل توان یهرچند م

 هـای ی(در انـواع تئـور یزیکالیسـمف ینقـائل کهطور؛ همانخارج هم جداگانه وجود داشته باشند
    .  یرندبپذ یزیکی،متاف یزرا بدون التزام به تما یشناخت معرفت یزتما توانند ی) میزیکالیستیف

 ینبـ» پـذیری یتجّز «دو جوهر ذهن و بدن، تفـاوت در  یکتفک یبرا یگرد یدر استدالل یو
  :  کند یدو جوهر را مطرح م ینا

 گونـه یچهـ کـنم، یلحـاظ مـ کننـده تفکرصـرفًا  یـزچ یـکعنوان  بـهخودم را  یاذهن  یمسّلمًا وقت
و هرچنـد  یابم یمکامًال واحد و تمام  ی. بلکه خودم را موجوددهم ینم ییزخود تم یرا برا یاجزائ

از بـدنم  یگـریهـر عضـو د یاآرنج  یاکه تمام ذهن با تمام بدن مّتحد باشد، اگر پا  رسد یمبه نظر 
ذهن است کـه  عنوان به یزچ یک. ... تنها شود یاز ذهنم جدا نم یزچ یچهکه  دانم یمقطع شود، 

 یآسـان  بـهتوانند یمو  یستندنگونه ینامانند بدن،  ،ممتّد  ءیااشکه یحال. در کندیماراده و ادراک 
ممتـد ماننـد  ءیااشـها (که آن یابم یمدر ینچن ینشوند. بنابرا تصورمختلف،  اءاجزبه  شده یمتقس

که به من نشان دهد ذهن ینا یباشد برا یکاف تواند یم یینکته به تنها ین. همپذیرند یمتقس بدن)
  .)Ibid, pp.60-61( از بدن، مجّزاست

  ذکر کرده است:استدالل  ینادر  مقدمهاو چند 
  ؛نفس یبرا وجود اجزال) درک عدم وا
  ؛یستعضو بدن، قطع عضو نفس ن) قطع مود

  ؛نفس، مختّص نفس است و نه بدن یو اراد یادراک ی) قواسوم
  .است پذیر یمخالف نفس، تقسبر ،چهارم) بدن

  مجّزاست.   است که نفس از بدن ینا گیرد یم یادشدهاز مقّدمات  که دکارت ای یجهنت
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 پـذیر یمتقسـ آشـکارا تـوان یجـدا شـوند، بـدن را مـ توانند یبدن م یاعضاکه جاآنواقع ازدر
اسـت کـه  یشمختّص به خـو ییبدن، مختّص به بدن هستند و نفس را قوا یاعضا یول ؛دانست
  مخـتص بـه بـدن  یژگـیو تـوان یرا مـ پـذیری یمراه نـدارد. پـس تقسـ قـوا یـندر ا پذیری یمتقس

  دو جوهر نفس و بدن است.  یزگر تمانشان ها، یژگیدر و یزتما ین(و نه نفس) دانست که ا
بـا  یاستدالل، اشکال کرد و حت سومتا  اولمات از مقد یکهر در  توان یم رسد یالبته به نظر م

 یـهرا مجّددًا بـر پا مقدمهسه  ینرا مخدوش دانست. او ا یجه، نتیادشده مقدمههر سه  یرشفرض پذ
نظـر از دارد. صـرف ّیـتوضـوح و قطع یاسـتوار کـرده و در موردشـان، اّدعـا یشخو ینگر درون

 نحـو  بـه یحّتـ−را  آنهـا یـتگانه گرفـت و وضـوح و قطع سه یزاتتما ینبر ا توان یکه م یاشکاالت
 یـزدکـارت ن یینها یجهتر آن است که نت ، نکته مهمکشید چالش به −نگرانه و درون یشناخت معرفت

 یاجـزانفـس، وجـود  یبرا یزیکیف یاجزا ی. چرا با نفیستن یقطع −مقّدمات یرشبا فرض پذ−
نفـس  یاجزابالّتَبع،  توانند یبدن نم یزیکیف یاجزاچرا  یحتّ  شود؟ یم یآن نف یهم برا یزیکیف یرغ

 است؟ یوجود یزاتبر تما یلیدل ی،شناخت معرفت یزاتتما ینهم باشند؟ و اساسًا چرا ا
  
  دکارت یدارتباط نفس و بدن از د .٢−٢

بدن از جوهر مجّرد ذهـن (نفـس)،  یزیکیجوهر ف یزاثبات تما یبرا ینیپس از ارائه براه دکارت
کیـد ابتدا در او. شود یم یاردو، دچار زحمت بس  ینا اتصالو نحوه ارتباط و  یفیتک یینتب یبرا  تأ
کـه  یابـد یدرمـ ...و تشـنگی گرسـنگی، درد، ماننـد مختلفـی احساسـات خـالل در که کند می

بـه  تر یـکنزد یاربلکه ذهن بس؛ یستن یحضورش در بدنش، مانند ِصرف حضور ناخدا در کشت
از  یراز؛ دهندیم یلواحد را تشک ّیتهو یک یگر،که با همدیا گونه به؛ شده مّتصل یش،بدن خو

بلکـه ؛ کـرد یماحسـاس درد  ید، نبادید یم یببدنش آس ی، وقتصورت  ینا یرنگاه دکارت، در غ
قـّوه باصـره،  یقناخدا از طر طورکه؛ همانکرد یمقّوه عاقله درک  یقرا صرفًا از طر یبآس ینا یدبا

  .)Ibid, p.57( یابد یدرمرا  یهرگونه صدمه به کشت
به  یحو تصر ی،نفس و بدن، نسبت به ارتباط ناخدا و کشت تر یقو اتصالدکارت بر  یدتأک ینا

اسـت کـه  یپاسخ یهشب یاربس دهد، یم یلرا تشک» واحد ّیتهو« یکنفس و بدن،  یبترک ینکها
از  یشچند قرن پـ یزن یجا بوعل. در آنیمنقل کرد اش یهدر مقابل اشکاالت وارد بر نظر یناس از ابن

 بـا ناخـدا ارتباط بودن »صناعی« عین در بدن، و نفس ترکیب بودن »یعیو طب یذات«دکارت، بر 
  .)١٠۶، ص١٣۶٣ ینا،س (ابن بود کرده تصریح کشتی،
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 کنـد یمقدار اکتفا م ینارتباط نفس با بدن، صرفًا به هم یفیتک یحتوض ی، براتأّمالتدکارت در 
 یدشا یامغز  توسط؛ بلکه فقط پذیرد ینم یربدن، تأث یاجزا یاز تمام بالواسطهطور  به: ذهن یدکه بگو

. شـود یم، متـأّثر شـود یم یـدهنام» حّس مشترک«کوچک از مغز که  یاربخش بس یک یلهبه وسفقط 
سـتون  یـقآن از طر یـک، تحرشـوند یم یـکاز حّد معمول تحر یشو ب یداً اعصاب پا شد یمثًال وقت

احساس خاص بـه  یکتا  فرستد یمبه ذهن (نفس)  یگنالیو س رسد یممغز  یفقرات به بخش داخل
  .)Descartes, 2008, p.62( در پا وجود دارد، درک کند ییشکل که گو ینرا بد» درد«نام تجربه 

 یـنا یفیـتدرباره نحـوه و ک یشتریب یح، توضاحساسات نفسکه اشاره شد، در طور اما همان
نفس را فقط در ارتباط بـا  توان یکه نم دارد یجا ابتدا اذعان مارتباط ارائه داده است. دکارت در آن

 یباشد. اسـتدالل و یببدن، غا یگرد یها که در بخشینحوبدن دانست؛ به یها از بخش یکی
 یـشآرا یلدل  به یعنی؛ قابل انقسام است یرغمعنا،  یکو به  یکپارچهواحد  یکاست که بدن،  ینا

بـدن را  یهـا، تمـاماز آن یـکهـر جداکردن ارتباط دارند و  یکدیگربا ها  بخشآن، همه  یکارگان
 یگـربـا امتـداد و ُبعـد و د ینسبت یچه ّیتش،ماه یلبه دلکه  یز. نفس نگرداند یم یوبناقص و مع

  بدن، ارتباط دارد. یکواحد ارگان یبا تمام جا یکو بدن ندارد،  ماّده های یژگیو
 یبـه نحـوخودش را  یکه نفس، کارکردها کند یدر بدن اشاره م یاما در ادامه به وجود بخش

 ،دکارت منظور. کند یماعمال بخش خاص  ینبدن، در ا یها بخش دیگرنسبت به  تر یژهو یاربس
 ؛کنـدیمـ یافتنفس را در یکارکردها یم،شکل مستق  به که است مغز وسط در کوچک غّده یک
 یاّدعـا یبـا نفـس نـدارد. امـا برهـان او بـرا یارتباط ینتمام مغز، چن ینه قلب و نه حتّ  ینبنابرا
 است:  ین، اگفته پیش

 یممســتقاعمــال  یگــاهجا توانــد ینمدر کــّل بــدن  یگــرد ییجــا یچبخــش در مغــز، هــ یــناز ا یـرغ
 یرسـا طـور ینهسـتند و همـ ییمغز ما، دوتا یها بخش یرسا زیرانفس بر بدن باشد.  یکارکردها

  ... .  ها و ها، گوش ها، دست در بدن ما؛ مانند چشم یحّس  یکارگان های یستمس
در بـدن وجـود  ییجـا یـدضـرورتًا با یـم،واحد درباره هر موضـوع دار  تفکر یککه ما  یتا زمان یول

موضـوع کـه از  یـکمربـوط بـه  یدو داده حّسـ یـابرآمده از دو چشـم،  یرداشته باشد که دو تصو
 یکبه نفس برسند، در  آنکهاز  یشپ شوند، ین واصل مدر بد یحّس  ییدوتا های یسمارگان یقطر 
دو حـّس در  یـا یردو تصـو ینکه ا یابیمدر  یراحت  به توانیم یمحّس واحد ادغام شوند. ما  یا یرتصو

  .رسند یغّده مذکور به وحدت م

روح، احساسـات خـودش را در محـّل قلـب  کننـد یمکـه فکـر  یکسان تصور ،در ادامه یو
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 یکـه احساسـات، برخـ شـده بنـا ّیتواقع ینکه بر ا یتصور. داند ید، درست نمکن یم یافتدر
 یرشـته عصـب یـکاسـت کـه  یـنساده دکـارت ا یل. اما دلکنند یم یجادرا در قلب ما ا ییراتتغ

درد در پـا  ی،عصـب یهـا رشته ینهم یقاز طر کهگونه ؛ همانآید یم یینکوچک از مغز به قلب پا
در قلـب  یماً خـودش را مسـتق یضرورت ندارد که نفـس، کارکردهـا ،ینشود. بنابرایاحساس م
  .)Chalmers, 2002, pp.21-22( یابدتا در آن نقطه، احساسات را در یدإعمال نما

عمـل  یکـدیگر یچگونـه نفـس و بـدن بـر رو«کـه تحـت عنـوان  یدکارت سپس در بخشـ
 یـانم ینفـس در غـّده صـنوبر یاصل یگاهجا آنکهبا وجود  گوید یکرده، م یگذار نام »کنند؟ یم

خـون، در  یو حّتـها  عصبو  −و متحّرک یفلط یارجزء بس− یوانیروح ح یقمغز است، از طر
از بـدن  ییها بخش یدر تمام یعصب های یکشل یجه. در نتشود یبدن منتشر م یها قسمت یگرد

انـد.  شـده یـعتوز شوند، یممنجر ها  در آن بخش یحرکات یجادبه اکه احساسات، اند  شده توزیع
 یگونـاگون های یوهمختلف بدن به ش یها عضالت را در بخش تواند یم یوانیروح ح ترتیب ینبد

  .)Ibid, pp.22-23( آن را داشته باشند، به حرکت درآورد یتکه قابل
  
  دکارتی و سینوی دوئالیسم مقایسه. ٣

 ناطقه که هر دو، قائل به تجّرد نفس رسیم یم یجهنت ینبه ا یو بوعل دکارت یدگاهد ینب یسهدر مقا
 جـرم یـک عنوان به را »یوانیروح ح«، یناس مانند ابن ،جوهر مستقل هستند. دکارت یک عنوان به

و هـر دو از اعصـاب و  یرفتـهبـدن پذ یاعضا یگرددر  نفس قوای یا کارکردها انتشار برای لطیف
  اند.  نام برده اعضا یگردروح و انتشار آن به  ینعنوان حامالن ا ها به رگ

 ینا،سـ ن.ک: ابـن( دانسـت؛ یآن مـ یقـوا یتمـاممبدأ نفس و  یقلب را مقّر اصل یناس اما ابن
نفـس  یگـاهواقـع در وسـط مغـز را مقـّر و جا یدکارت، غّده صـنوبر آنکهحال  )٩۵، ص١٣۶٣

بـه سـود  توانـد یآورده، م یکردن غّده صنوبر یگزینجا یکه دکارت برا یالبته استدالل ؛داند یم
  شود.  یقلب هم بازساز

مطلب  ینبه ا یالبته بوعل؛ نددان ینفس را حادث به همراه بدن مهر دو،  رسد یبه نظر م ،ینهمچن
در  مـثًال دکـارت. شـود یبرداشت مـ یدگاهد ینهم یزسخنان دکارت ن یدارد و از ظاهر برخ یحتصر

و آن  کنـد یمختص به بدن اشاره م یبه کارکردها آنکهپس از ، گفتار در روش به کار بردن عقلرساله 
که فقـط در  پردازد یم »یشیدناند«کارکرد  یابه صفت  داند، یمشترک م یواناتح دیگرانسان و  ینرا ب


