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 چکیده

 ایـن رابطـه،   نیـی تب يبرا شود. می یبررس لسوفانیف دگاهیرابطه نفس و بدن ازد حاضر، در مقاله
 »يانگار وحدت«که به دوگروه عمده  است نظران ابراز شده صاحب يازسو یگوناگون يها دگاهید
کارکرد  و دو اند یکیبدن  نفس و ،انگار وحدت دگاهی. در دباشد می میقابل تقس »يانگار دوگانه«و 
از  مجـزا و مسـتقل   نفس و بـدن دو جـوهر   ،انگار دوگانه دگاهیدر د که درحالی ،واحدند جوهر کی

 يبـه بلنـدا   اي که سابقه يانگار دوگانه دگاهیرا دارند. د خاص ِخود ژهیکارو یکند که هریکدیگر
ـ  دکـارت از متقـدمان و  افالطـون  همچـون   يجـد  یطرفداران ،فلسفه دارد خیتار خران دارد. أاز مت

ـ  ابناند که  بودهانگاري  دوگانه دگاهیبه د لیمسلمان متما لسوفانیغالب ف میان دراین از  یکـ ی نایس
ـ دلاین آن است. به  یپردازان اصل يتئور ـ بـه هـردو د   يجـد  ينقـدها  کـه  لی  ،وارد اسـت  دگاهی

  .رسد ینظر م موجه بهانگاري  هرچند دوگانه د؛یرا برگز اتیاز نظر یکی يصورت جد به توان ینم
ـ ا ،ییرفتـارگرا  ،يانگـار  وحـدت  ،يانگار رابطه نفس و بدن، دوگانه :يدیکل واژگان  ،یهمـان  نی
  .یالتفات ثیح ،ییکارکردگرا
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  مقدمه

 مسـئله  کـرده، و فیلسوفان را به خود مشغول  یکی از مسائلی که همواره ذهن و ضمیر دانشمندان
مباحث فلسـفی وارد   گیري شکلاز ابتداي  مسئلهنفس و روح انسان و ارتباط آن با بدن است. این 

دار و زنده  دامنه یبحثنیز و تاکنون  )111، ص1393محمدي و دیگران، ( مباحث اصلی فلسفه شد
آیا نفس و بدن دو جوهر متفاوت و مجزاي  هک دست را در خود جاي داده است ازاین یمسائلبوده، 

انـد؟ اگـر    یکی ،اگر دقیق بررسی شود ،ند یا اینکه هردو گرچه در دید عرفی دوئیت دارندیکدیگراز 
دو دیـدگاه  پرسـش   در پاسخ به این . چگونه است؟ و...  کیفیت ارتباط آنها با یکدیگر ،دو تا هستند

. هریـک از  شـکل گرفـت   )Dualism( »انگـاري  دوگانـه «و ) Monism( »انگاري وحدت«عمده 
 افالطـون  و ارسـطو  از پـیش  دوران بـه  بحـث  این ها طرفداران خاصِ خود را دارد. پیشینه دیدگاه

 قرار گرفتـه اسـت،   ما اختیار در  دقیق و مکتوب شکل به چهآن ، ولی)4، ص1387کشفی، ( رسد می
 تقابـل  در کامالً ،داشت مسئله این در افالطون که دیدگاهی. شود می آغاز پس از آن و افالطون از
 نفـس  حقیقت درباب ارسطو و افالطون دیدگاه گفت بتوان تعبیري به شاید. است ارسطو دیدگاه با
 اندیشـمندان  ازسـوي  بعـدها  کـه  گیرنـد  می قرار هایی دیدگاه طیف طرف دو ،بدن با نفس رابطه و

تمایـل   ارسـطو  سـمت  بـه  یا افالطون سمت به یا غالباً ها دیدگاه این که اي گونه به ؛اند شده عرضه
  اند. نوسان در دو این میان گفت بتوان شاید و دنیاب می

 و تحقـق  از پـیش  هـم  کـه  اسـت  غیرمادي کامالً و مجرد یحقیقت ،نفس بود معتقد افالطون
 جـوهري  .دهـد  مـی  ادامـه  خودش بقاي به بدن رفتن ازمیان از پس هم و داشته وجود بدن حدوث
 و گیـرد  مـی  تعلـق  بـدن  به بدن حدوث با ویابد  می تنزل عالم آن از کهاست  مثُل عالم به متعلق
 از آنچـه  برحسـب . گردد برمی مثُل و عقالنی عالم به دوباره سپس ماند و می بدن جوار در را مدتی

 اسـت  عیـار  تمامانگار  دوگانه یک ،انسان حقیقت درباب وي ،است شده گزارشباره  دراین افالطون
 و فضـا  شـاغل  کـه  فیزیکـی  مـاده  را آن از بخشی ؛داند می بخش دو از مرکب را انسان وجود که

 او مجـرد  روح را دیگـر  بخـش  و اسـت  مـاده  خـواص  داراي و عمـق  ،عرض ،طول داراي و ممتد
  .)239، ص1ج ،1391 کاپلستون، /287، ص1366ژیلسون، ( دهد می تشکیل

 کـه  اسـت  ایـن  آن اصـلی  ادعـاي  که است دیدگاهی خالصه طور به انگاري دوگانه یا دوآلیزم
 نفـس « یـا  »فیزیکـی  بـدن « و »غیرفیزیکـی  نفس« باشد؛ می مستقل موجود دو از مرکب انسان
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 نـه ، اسـت  نفـس  همـان  تجربـه،  صاحب و آگاهی صاحب یعنی شخص، ».مادي بدن« و »مجرد
 شـکلی  به نفس این ،انسان دنیایی حیات طول در که اوست نفس به انسان حقیقت تعبیري به ؛بدن

 اثـر  آن از متقـابالً  و بگـذارد  تـأثیر  دیگري بر تواند می هریک که اي گونه به ؛خورد می پیوند بدن به
امـا   پاشـد،  مـی فرو بدن ،افتد می اتفاق مرگه لحظ در که چنان ،شود قطع پیوند این اگر، ولی پذیرد
  .)8، ص1390مسلین، ( دهد می ادامه خود وجود هب بدن از مستقل و شخصاً نفس

 بـا  نفـس  مسئله از تبیین این با کامالً ،است افالطونه بالواسط شاگرد که حال درعین ارسطو
 بـدن  و نفـس  نسـبت  .بـدن ه مـاد  براي است صورتی نفس ،ارسطو نظر در. کند می مخالفت بدن

ه با صورت نسبته  و دهـد  می تشکیل را یءش فعلیته جنب که چیزي یعنی ،صورت است. مادمـاد 
 منطبـع  آن در که صـورت  اي گونه به ؛است صورت قابل و پذیرنده و استعداد حامل که چیزي یعنی
 حال صورت هم آن ،است ماده به صورت تعلق نوع از بدن به نفس تعلق ارسطو نظر در. گردد می
 اسـت  ماده در حال صورتی هم نفس ،ارسطو دیدگاه اساس بر. جسمانی صور سایر مانند ؛ماده در
 و دارد )بـدن ( مـاده  به خودش تحقق و وجود در تامی وابستگی مادي، صور دیگر همانند طبیعتاً و
 کـه  را نفـس  قـدم  وي یعنـی  ؛ندارد وجود بدن از پیش قطعاً نفس ،ارسطو اعتقاد به دلیل همین به

 صـریحاً  نیـز  بدن از مستقل و بدن از پیش آن حدوث با حتی و پذیرد نمی کرد، می مطرح افالطون
 نظـر  از تعبیـري  بـه  و کنـد  مـی  نفـی  نیز را بدن از پس نفس بقاي دیگر ازسوي و کند می مخالفت
 از پـس  نـه  و بـوده  بدن از پیش نه است، جسمانی امري خود، بقاي در و حدوث در نفس ،ارسطو

  بود. خواهد آن
. نیسـت  مطـرح  عنـوان  هیچ به انسان حقیقت درباب انگاري دوگانه مسئله دیگر ،ارسطو نظر در

 یکـدیگر  بـا  ماده و صورت که مواردي سایر مثل بدن و نفس نیست، انسان شخصیت در دوگانگی
 وجـود  بـه  انسـان  نـام  بـه  را سـومی  مرکب جوهر ویابند  می ترکیب حقیقی یک شوند، می ترکیب

ـ 193، ص1، ج1391اپلسـتون،  ک( آورند می همچـون   فیلسـوفانی  نیـز  اخیـر  هـاي  دوره در .)241ـ
 ایشـان  از پـس  و انـد  داده ارائهانگاري  دوگانه ازجدید  تقریرهاي مالبرانش و نیتس الیب ،دکارت

گـراي   مـیالدي بـا ظهـور فیلسـوفان تجربـه      متا اینکه در قرن هفـده  ،است داشته طرفدارانی نیز
رنگ باخـت و قرائـت جدیـدي از    انگاري  ... دیدگاه دوگانهو الك، هیوم، بارکلی همچونانگلیسی 

ـ 18، ص5، ج1388، همـو ( آلیسـتی ارائـه شـد    همان مونیسمِ ایده یاگاري ان یگانه  قـرون  ). در21ـ
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ــاگون یفلســف اتــبکم ،يالدیمــ ســتمیب و نــوزدهم ــدیگرا عــتیطب و انگارانــه مــاده گون ــه مانن  ان
ـ «)، Behaviorism» (ییرفتــارگرا « » یـیــ گرا حـــذف « ) وFunctionalism» (ییردگراکارکـ
)Eliminativism( فاصـله انگـاري   دوگانـه ـدگاهیازد لسـوفانیف از ياریبسـ جهیدرنت و ردک ظهور 

نباید مسکوت گذاشت که در جهـان   نیزاین نکته را  .)112، ص1393 دیگران، و محمدي( گرفتند
ي. انگـار  دوگانهمتمایل بودند تا دیدگاه انگاري  اسالم هم متکلمانِ مسلمان بیشتر به دیدگاه وحدت

 بـه  بـدن  و نفـس  دربـاب  لمـانکمت شتـریب هک ندا یمدع یطوس نیرالدینص خواجه و يراز فخر
ـ  یتلقـ يمـاد جسـم نیهم را انسان قتیحق و دمعتقدنانگاري  گانهی ، 7ج ،1407 ،ي(راز ننـد ک یم

ـ      ،)379ـ378ص ،1405 ،یطوس /38ـ35ص دیـدگاه   ااما فیلسوفان مسـلمان قریـب بـه اتقـاق ب
ضـمن   کوشـد  مـی پـیش رو  ). مقالـه  112ص ،1393 دیگران، و محمدي( اند موافقانگاري  دوگانه

را ازمنظر فیلسوفان اسالمی بررسی کند. پـیش از  انگاري  دیدگاه دوگانه ،هاي متفاوت تبیین دیدگاه
امـور   يها ویژگینخست  رو ازاینورود به متن بحث باید اموري ذهنی از امور فیزیکی متمایز شود؛ 

  شود. ذهنی ذکر می

  ور ذهنی و جسمانیام يها ویژگی. 1

 ذهنـی  حـاالت  دو دسته به ،کند تجربه می انسان که را وقایعی و حاالته مجموع ذهن، فیلسوفان
 عرض و عمق طول،همچون ) جسمانی ـ  بدنی(فیزیکی  حاالت و دردهمچون ) روحیـ   نفسانی(

  .آید می نظر به امر بادي در که ی استهای تفاوت تقسیم، این وجه. کنند می تقسیم
  :از اند عبارت ها تفاوت ترین مهم

ـ . اند انسان یآگـاه میمـستق متعلَّق ینفسان حاالت و نفس واسطه معرفت: . متعلق بی1  یآدم
 باشـد؛ مـثالً   مـی  آگـاه  خــود  ینفسان حاالت و نفس از يحضور علم راه از و واسطه یب و میمستق

 درد دنـدان  میـدانی  کجـا  از« اینکـه  ازپرسـش   و گیرد می صورت مستقیم و واسطه بی درد، ادراك
 عکـس  چـون  شاهدي به نیاز که دندان بودن پوسیده به قول برخالفست؛ نابجا پرسشی ،»؟داري

زیـرا   نـداریم؛  ،باشـیم  اطـالع  بـی  آن از که دردي و کاذب درد ما همچنین. دارد شهادت پزشک یا
  است. آن کردن احساس به درد حقیقت
است؛ یعنی چون حاالت ذهنی مسـتقیم   نخستاین ویژگی برایند ویژگی  . خطاناپذیربودن:2
مــستلزم   يحــضور  علــم  در خطــا  فـرض  چراکه ؛ است ریخطاناپذ ،شوند واسطه ادراك می و بی
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ـ  باشـم  خطـا  بر ،ابمی یم شاد را خود هک احساس نیا در توانم ینم من ؛ مثالًاست تناقض یعنـی   ـ
و  میرمــستق یغ ازآنجاکـه  یجــسمان  امـور  از یآگـاه  ولـی  ـ باشم شاد حال نیدرع و شـاد نباشم

  .است ریخطاپذ ،بوده باواسطه
ـ  ؛اند یالتفات ثیح يدارا ینفسان حاالت و نفس بودن: . داراي حیث التفاتی3  هـر  هکـ معنا نیدب

ه نیـاز بـه متعلـق دارد؛ یعنـی دربـار      ،معروف طبق نظر.. .و نفرت عشق، ر،کتف مانند یحالت نفسان
ـ  يزیـ چ به است، يزیچ درباره رکتف دارد؛ يـزیچ بـه رو و اسـت يزیچ ـ ورز عشـق  یسـ ک ای  دهی
 یـک  مـثالً  ؛ستندین نیچن یجسمان امور که درحالی، ..و گردد یم منفور یـسک ـای يـزیچ شـود، یم
 /5، ص1387کشـفی،  ( نـدارد  يزیـ چ بـه  رو و نـد ک ینمـ  اشـاره  يزیـ چ درخــت بـه   یک ای زیم

  .)9ـ8، ص1391زاده و دیگران،  کرباسی
 و بسـیط  کـه  نفسـانی  امـور  بـرخالف  ،اسـت  تقسیم قابل مادي شیء هر ناپذیري: . تقسیم4
 ذهنـی  صـورت  تقسـیم  ولی ،کرد نیم تقسیم دو به توان می را چوب تکه یک مثال ؛ناپذیرند انقسام
، نگرفتـه  صـورت  تقسـیمی  درواقع ذهن، در آن تقسیم صورت در زیرا نیست؛ ممکن آن از حاصل

 ها فیزیکالیست .)134ص ،2ج ،1388 یزدي، مصباح( شده است ایجاد جدید ذهنی صورت ود بلکه
 و انـد  دانسـته  ظـاهري  فقـط  را هـا  تفاوت این جسمانی، يها ویژگی به ذهنی يها ویژگی ارجاع با
آن  غیـر هـاي امـور ذهنـی از     که ویژگی اکنوناند.  پرداخته حاالت این تحلیل به ،اساس همین بر

سـپس   کـرده، انگار را بررسـی   هاي وحدت دیدگاه نخست گردیم. به اصل مبحث بازمی ،متمایز شد
  گذارنیم. انگار را از نظر می هاي دوگانه دیدگاه

  )Monism( انگار وحدت هاي دیدگاه. 2

  )Behaviorism( فلسفی ـ رفتارگرایی منطقی .2ـ1
ــه ــن نظری ــه ای ـــیلبرتهمچــون کســانی وســیله  ب ــل گـ ــ1900( رای ــل ، )م1976ـ ــارل همپ ک

 نظـر  از گرچـه  متفکران این .شد ) مطرحم1951ـ1889( لودویک ویتگنشتاین) و م1997ـ1905(
ـ  منطقـی «برخـی رویکـرد    ـ  دارنـد  هـایی  تفاوتها  انگیزه و مبانی و برخـی رویکـرد    »فلسـفی  ـ

 انـد.  داسـتان  هم ،کاهند فرومی رفتار به را ذهنی حاالت و ذهن همه اینکه دردارند، » روانشناختی«
بالفعـل و بـالقوه    هـاي  اینان معتقدند تصور درست از ذهن این است که ذهـن را الگـویی از رفتـار   
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رفتـارگرایی عبـارت    دیگـر  بیـان  بـه  ؛)56، ص1390 مسلین،( بدانیم که آشکارا قابل مشاهده است
بـرد   تحویل هاي به گزاره ،توان بدون اینکه چیزي باقی بماند ذهنی را می هاي است از اینکه گزاره

ـ  به» درد«کلمه  مثالً ؛کنند توصیف می انسان راکه رفتار بالفعل و بالقوه  ي گفـتن آه، خـوردن   امعن
 اگرچـه  هـا  معتقد است انسان رایل. )72، ص1382اکبري، ( قرص، رفتن به دکتر یا مانند آن است

 ایـن ، ولی  کنند استفاده می بدن و نفس هاي ویژگی از رفتارهابرخی  توصیف براي هروزمر زبان در
، 1386 (خـاتمی،  باشـد  وجـود داشـته   نفـس  نام به چیزي واقع حاقِ در که نیست معنا ندابمسئله 

اي  مقولـه  اشـتباه  قابـل مشـاهده را   رفتارهـاي  وراي ذهنـی  یـا  نفـس  وجود به قول وي .)843ص
 دانشـگاه  از بازدیـد  بـراي  را شخصی زند: مثال می گونه ایناشتباه  این توضیح در رایلدانست.  می

 کتابخانـه و...  هـا،  اتـاق  ،گونـاگون  هـاي  دانشـکده  از بازدیـد  از پس وي کنند، دعوت می آکسفورد
 خطـاي  دهید! نشان من به را آکسفورد دانشگاه است ممکن اگر ولی ،متشکرم پرسد باره می یک به

 نـه  ،اسـت  دیـده  کـه  چیزهایی اسـت  همان آکسفورد دانشگاه زیرا است؛ روشن بسیار شخص این
رفتارهـاي   وراي کـه  کسـی  درمـورد  اشـتباه  همـین  ،رایل نظر باشد. از آنها از مستقل امري اینکه

 نـه  ،نیسـت  رفتارهـا  همین جز چیزي ذهن لحاظ بدین و است صادق نیز جوید می را ذهنی انسان،
  .)73، ص1382اکبري،  /67ص ،1390 مسلین،( باشد آنها وراي امري اینکه

  مطالب پیشین باید گفت: نقد و بررسیدر 
بلکه یک احساس درونی اسـت   ،. رفتارگروي خالف شهود عرفی است: زیرا درد رفتار نیست1

  :کند که هر شخصی در درون خود وجدان می
ترین ایراد رفتارگرایی این پاسخ است که  گوید که جدي شهود به ما می

حسـی بـزنیم. چیـزي     گر آن را بپذیریم، باید همگی خودمان را به بیا
درد است یا کیفیت رفتن پونز و سـوزن در   وجود دارد که کیفیت دندان

پاي کسی است. احساسات محتواي تجربی پدیداري دارند که اگر آنها 
را به الگوهاي بالفعل و بالقوه رفتار تحویل ببریم، آن محتـوي ازمیـان   

روم کـه رفتـارم را    براي این پیش دندانپزشک نمـی  ن صرفاًرود. م می
دردي خالص شـوم کـه    روم که از شرّ تغییر بدهم، بلکه براي این می

  .)72، ص1390مسلین، (دهد  آزارم می
اي خودنمـایی   فـه یلط صـورت  بـه قوي است که دیـدگاه رفتارگرایـان    اي اندازه این شهود عرفی به

بـه   یکی از آنان بـه دیگـري گفـت: باتوجـه     .رو شدند روبه یکدیگرگویند دو رفتارگرا با  کند. می می
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 از یکـی  دیگـر  بیـان  بـه است؟!  گونهنظر تو حال من چ به باشد، میرفتارت معلوم است حالت خوب 
 مطلـب  ایـن  به جهتو رفتارگرایان بی که درحالی ،آنهاست بودن خصوصی ذهنی، حاالت يها ویژگی

 را شـخص  اول منظـر  توان نمی که درحالی ،شخص اول نه ،گویند می سخن شخص سوم منظر از
زاده و  کرباسی /75، ص1390اکبري،  /852، ص1386خاتمی، ( برد تحویل شخص سوم منظر به

  .)60، ص1391دیگران، 
ایـن اسـت    اي نظریه چنینالزمه  .. تمام حاالت ذهنی انسان، داراي ظهورات رفتاري نیستند2

» دیـدن  خـواب « ،این حاالت ذهنیآشکار مثال نمونه  ؛شویممعتقد که به عدم وجود چنین حاالتی 
  نباشیم.معتقد » دیدن خواب« وجود بهرفتارگروي این است که ه است. الزم

نیست؛ یعنی گاهی افرادي بدون داشتن حاالت متنـاظر  متناظر با حالت ذهنی  ،. گاهی رفتار3
تئاتر کـه رفتـار ناشـی از درد را از     مانند یک هنرمند و بازیگر ؛دهند رفتاري از خود بروز میذهنی، 

دردي احساس کند. حتی ممکن است خوشحال هـم باشـد کـه نقـش      آنکه ، بیدهد خود بروز می
 درد را احساس کننـد  رفتارگروي این است که این افراد واقعاًه خوبی ایفا کرده است. الزم خود را به

 ولــی، ممکــن اســت درد و حــاالت ذهنــی باشــند دیگــر ازســوي .)76، ص1390اکبــري،  .ك:ر(
کنـد کـه در آن بزرگسـاالن     اي را تصـور مـی   جامعـه  هیالري پـاتنم رفتاردردمندانه موجود نباشد. 

شـوند،   آور می توانند جلو همه رفتارهاي غیرارادي درد را بگیرند. حتی زمانی که دچار درد عذاب می
گوینـد درد   آرام مـی  بـا صـداي کـامالً    ، بلکـه کننـد  کنند و نه اخم می زنند، نه ناله می ینه فریاد م

  .)75ص، 1390مسلین، ( کشند می
ایـن اسـت کـه     یاشـکال چنـین  خالف این نظریه است. مـدعاي   »گرایی ذهن کل« مسئله. 5

کننـده بـه    ذهنی، به کلمات اشـاره  هاي کننده به پدیده کوشش رفتارگرایان در تحویل کلمات اشاره
 مسـئله بارد و ما بـه ایـن    فرض کنیم باران می مثال براي ؛رفتاري) ناموفق است( مادي هاي پدیده

  .»)بارد باران می«(باور  باور داشته باشیم
میل ما به بروز رفتار خـاص اسـت. فـرض کنـیم ایـن       معناي بهگویند این باور  می رفتارگرایان

  :تن چتر باشد؛ یعنیمیل، میل بر داش
  = میل به برداشتن چتربارد)  می باران( باور

، خـالف  مسـئله نظر آید، دقـت در   چنین تحویلی، هرچند در بدو امر ممکن است تحویلی کامل به



 1395پاییز و زمستان ـ  7ـ شماره  چهارمسال   50

 »شـدن  میل به جلـوگیري از خـیس  «رساند. میل به برداشتن چتر، خود از  اثبات می را بهمسئله این 
میـل بـه جلـوگیري از    «دیگـر   ازسوياست.  يخود پدیده ذهنی دیگرامر و این  گیرد سرچشمه می

شـود. ایـن    حاصـل مـی  » کنـد  شدن جلوگیري مـی  چتر از خیس«تبعِ باور به اینکه  به» شدن خیس
ذهنـی، بـه الفـاظ     هـاي  کننـده بـه پدیـده    دهد رفتارگرایان در تحویل الفاظ اشاره فرایند نشان می

/ کرافـت،  77ص، 1390اکبـري،   :ك.ر( انـد  رفتاري) موفق نبـوده (مادي  هاي کننده به پدیده اشاره
  .)62، ص1391زاده و دیگران،  کرباسی/ 51، ص1387
ـ  آن )فلسـفی  ـ  منطقـی (کـم در تحلیـل    دسـت  ـفـرض اصـلی رفتـارگرایی     . پیش6 اصـل   ـ

زیـادي   هـاي  نقـد بوده، این اصل پوزیتویستی خود متزلزل و لرزان  که درحالی ،پذیري است تحقیق
 ؛)61ص، 1391زاده و دیگـران،   کرباسـی  /179، ص1382تالیـافرو،   :ك.ر( به آن وارد شده اسـت 

  .باشد حالت ذهنی همان تواند نمی رفتار دهد می نشان موارد یادشدهاساس  براین

  )Mind-Brain Identity Theory( همانی ذهن و مغز این. 1ـ2
ایـن   مطرح شد. ازمنظـر  آرمسترانگ و اسمارت، پلیسهمچون صاحبنظرانی  وسیله بهاین نظریه 

 وجـودي  ازجهـت  ولی، است متفاوت فیزیکی حاالت و نفسانی يها ویژگی معناي اگرچه ،متفکران
 فیزیکـی  کـامالً  امري و همان مغز ذهن معناکه یندب ؛است برقرار همانی اینمیان آنها  ،مصداقی و
معتقد است  اسمارت .)33، ص1390مسلین،  /68ص، 1387کرافت، ( است همانی مصداقی) این(

 يهـا  فعالیـت  بـر  دیزا چیزي نیز درد همانند ذهنی امر ،نیست H2O جز چیزي آبگونه که  همان
 باشد، می مغز هاي عصب از یکی فعالیت همان درد درحقیقت ، بلکهنیست مغز شیمیایی ـ فیزیکی

 .)33همـان، ص (اسـت  همـانی نـوعی)    ایـن (یا رعدوبرق همان تخلیه بار الکتریکـی در اتمسـفر   
 ..و. »مصـداقی  همـانی  این«، »نوعی همانی این« :است شده ارائه همانی این از متفاوتی تقریرهاي

 در همگی ولی ،)82ـ77، ص1390اکبري،  /34ص ،1390مسلین،  /69، ص1387کرافت،  :ك.ر(
  .دارند نظر اتفاق ،شد گفته آنچه

فیزیک عرفی و علمی و تسري آن به روانشناسی عمـومی و   هاي توجه به تفاوتگفتنی است 
در فیزیک علمی مشخص شده است که آنچه مـردم   مثال براي ؛اصلی این نظریه استه پای ،علمی

رنگ عبارت اسـت   ،گویند، چیزي جز امواج الکترومغناطیسی نیست. در فیزیک علمی به آن نور می
 ؛ابـر عبـارت اسـت از ذرات معلـق آب در هـوا      شود یـا  از ذرات طول موجی که از جسم خارج می
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واقعیـت   برابردر يبنابراین آنچه فیزیک علمی به ما نشان داد این بود که نباید نور را واقعیت دیگر
 مثـال  برايمعناست که  ذهنی بدین هاي به پدیده مسئلهامواج الکترومغناطیسی دانست. تسري این 

 گونـاگون دو تعبیـر   ،درد ، بلکهنیست cنام ه صبی بتحریک ع برابرحقیقت مستقل دیگري در ،درد
فیزیک عرفی به  گونه که تحویل الفاظ مرتبط با همان ـ براي یک واقعیت است. عرفی و علمی ـ

ذهنی نیز به دقـت روانشناسـی    هاي به دقت فیزیک افزود، تحویل مربوط به پدیده ،فیزیک علمی
 .)78ص، 1390اکبري،  (ر.ك: خواهد افزود

  مطالب پیشین باید گفت: و بررسی نقددر 
 ایـن  علیـه  اسـتدالل  تـرین  قـوي  مغزي: هاي حاالت ذهنی با فراینده رابطنبودن  ضروري. 1
الف و ب  اگر کند که می بیان کریپکی. است شده ابراز ییامریکافیلسوف  کریپکی ازسوي ،دیدگاه

 بـود؛  خواهـد  بالضـروره صـادق   = ب) الف( همانی این گزاره پس ،کنند می داللت واحدي شیء بر
، 1391زاده،  کرباسـی ( برقـرار اسـت   رابطـه  این ممکن هاي جهان تمام در و شرایطی هر در یعنی
 بـه  نقائال نظر طبق اگر اساس براین ؛)40ـ39ص، 1390مسلین،  /27، ص1389 کشفی، /70ص
 از یکـی  تحریـک  بـا  اسـت  برابر درد مثال براي و ندا مغزي همان حاالت ذهنی حاالت ،همانی این

 و نسـوج هسـت   تحریک ،هست درد هرجا که باشد صادق گزاره این بالضروره باید ،نسوج عصبی
درد و تحریـک   میـان گوید این رابطه ضروري  می کریپکی. هست درد باشد، نسوج تحریک هرجا

 :گویـد  می و برد ممکن سود می هاي نسوج عصبی خاص نیست و براي توضیح آن از نظریه جهان
 مثـل  ؛نباشـد  درد ولـی  ،باشـد  مغـزي  نسوج تحریک آن در که ممکنی فرض کرد توان جهان می

 ،دارد وجـود  احسـاس درد  براي فیزیکی عوامل همه و شود می زخمی جنگ بحبوبه در که سربازي
 نسـوج  تحریـک  ولـی  ،درد باشـد  در آن که ممکنی جهان و ندارد وجود دردي احساس که درحالی
اکبـري،  ( یسـت ن برقـرار  همـانی  این رابطه ،دو حاالت آن و مغز و ذهن نمیا بنابراین ،نباشد مغزي
  .)82ـ80، ص1390
طبـق قـانون    .مطرح کردند جکسونو  نیگلاین اشکال را  قانون البنیتز؛ . اشکال مبتنی بر2

یکی باشند، هر صفتی که یکـی از آن دو دارد، دیگـري نیـز بایـد آن را      اگر دو چیز واقعاً ،الیبنیتز
آمودریا نیـز   ،جیحون همان آمودریاست، اگر جیحون رود خروشانی باشد کهازآنجا مثالً ؛داشته باشد

شـود.   کیفی حاالت ذهنـی مربـوط مـی    هاي به جنبه جکسونو  نیگلرود خروشانی است. اشکال 
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و آن هـم فقـط ازمنظـر اول    دیـدگاه  شخص فقط و فقـط از یـک   دانیم که حاالت ذهنی یک  می
قابـل دسترسـی   گوناگون فیزیکی از منظرهاي  هاي فرایند که درحالی، شخص قابل شناسایی است

معلـوم   ،مغـزي  هـاي  شناسایی حاالت ذهنـی و فراینـد   چگونگیباتوجه به بنابراین ند؛ ا و شناسایی
  .)42، ص1390مسلین،  /79همان، ص( یستندن همانی اینه شود که این دو داراي رابط می

 کـه  اسـت  ایـن  ،همـانی  ایـن  نظریـه  دیگـر بـه   اشکال :ابزاريه . ارتباط فاعلی غیر از رابط3
 مغـزي را  و ذهنـی  يهـا  فعالیـت  میان و همراهی رابطه توانند می فقط فیزیکی و علمی هاي تبیین
 غیـر از  فاعلی ارتباط دیگر عبارت به ؛است همانی ایناز  غیر رابطه و همراهی که درحالی، کنند بیان

 و ذهـن  میـان  همراهی و ابزاري رابطه ،کند می اثبات همانی این آنچه دیدگاه و است ابزاري ارتباط
عمـل   بـا  عینـک  رابطـه  مثـل  درست ،باشد آن فاعلی علت یا ذهن همان مغز اینکه نه ،است مغز

 زیـرا  ؛نسـبت داد  عینـک  خود به را دیدن شود نمی ولی ،بیند می عینک با شخص اگرچه که دیدن
  .)43ص، 1393محمدي و دیگران، ( باشد دیدن فاعل اینکه نه ،است دیدن ابزار عینک،
 اینکـه  بـه  پدیـده  دو نمیا قضاوت اینکه بر عالوه درك درست ماهیت هر دو پدیده: .4

 هـا  ویژگـی  در تغـایري  تـا اگـر   داردنیـاز   پدیده دو هر ماهیت درك به ،است آن این بگوییم
 ناصـحیح  همـانی  ایـن  بـه  صورت، حکم این غیر در و شود همانی این به حکم ،نشد مشاهده

باتوجه بـه   ،ثانیاً ؛است ناشناخته ما ذهن براي یعنی طرفین از یکی ،اوالً فعلیبحث  در است؛
 کـامالً  مغـزي  هـاي  سـلول  يهـا  ویژگـی بـا   ذهنی امور يها ویژگی برخیگفته،  مطالب پیش

 نـد ا شاهدي و قرینه یا دارد بازمی همانی این قطعی به حکم از را ما نکته دو این بوده، متفاوت
  .)همان( مغز ذهن و همانی این عدم به حکم بر

به توان  میشکال دیگري که ا هاي حاالت ذهنی و فرایندهاي عصبی و مغزي: تفاوت. 5
عصبی و مغـزي اسـت؛    هاي حاالت ذهنی و فرایند هاي مبتنی بر تفاوت ،این نظریه وارد کرد

، داشـتن اسـت   حیـث التفـاتی   ،حـاالت ذهنـی   يهـا  ویژگییکی از تر اشاره شد که  پیشزیرا 
زاده  کرباسی /45، ص1390مسلین،  (ر.ك: عصبی حیث التفاتی ندارند هاي فرایند که درحالی

تواند راهکار مناسب در توضیح ارتبـاط   نمی نیزنظریه اساس  براین ؛)69، ص1391و دیگران، 
  نفس و بدن باشد.
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  )Functionalism( کارکردگرایی. 1ـ3
؛ رفتارگرایی شـده اسـت   و همانی اینهاي  به نظریهگوناگونی  گفته، ایرادهاي به مطالب پیش باتوجه
 کـارکردگرایی  بـه  جدیدي ارائـه دادنـد کـه    نظریه پاتنم هیالريمانند  متفکران از اي عده رو ازاین

 نـام  بـه  چیزي آن درکنار اینکه نه اند، ذهن کارکرد صرفاً ذهنی حاالت که بیان یندب ؛یافت شهرت
کـارکردگرایی  دیگـر   عبـارت  بـه  ؛)83ص، 1391زاده و دیگـران،   کرباسـی ( باشد داشته وجود نفس

، اسـت  ـ یعنی جوهري منطقی ـمثابه یک شیء   تحلیلی، منکرِ مفهوم ذهن به رفتارگراییهمچون 
مسـلین،  ( دهد انجام می یءکاري است که آن ش داند. کارکرد شیء اساساً ذهن را کارکرد می بلکه

توانــد داراي تحقــق چندگانــه باشــد. آنچــه میــان  مــی» کــاربراتور« مثــال بــراي ؛)77ص، 1390
کنند؛ یعنـی همگـی بنـزین و     نقشی واحدي را ایفا میاینکه مشترك است گوناگون  هاي توراکاربر

کاربراتور ماشـین الـف از بـرنج و     که مثالًامر کنند. این  را مخلوط و سپس به موتور ارسال می هوا
ندارد. مهـم   ارتباطی به موضوعاست،  ي ساخته شدهکاربراتور ماشین ب از پالستیک یا آلیاژ دیگر

نیـز   سـاعت  .کارکرد ساعت است ،مثال دیگر .دهند مذکور را انجام میه دو، وظیف آن است که هر
کـه نقـش   اینمختلف مشـترك اسـت    هاي میان ساعت. آنچه باشدداشته تواند تحقق چندگانه  می

، ولـی  انـد  مشـترك  ،دهنـد  کنند؛ یعنی همگی در اینکه زمان را براي ما نشـان مـی   واحدي ایفا می
لیاژ دیگر ساخته شده باشـند. ایـن   آممکن است برخی از پالستیک، برخی از طال، برخی از آهن یا 

ـ 78، ص همـان  (ر.ك: امور مهم نیستند؛ مهم آن است که همگـی کـارکرد واحـدي دارنـد      /81ـ
شامل گرفتن یک ورودي و تبدیل آن به خروجـی اسـت.    کارکرد معموالً .)89ص، 1387کرافت، 

بطـري دردار و خروجـی آن    ،اي بـراي کـارکرد اسـت. ورودي دربـازکن     دربازکن مثال بسیار ساده
کـه  مسـئله   داشته باشد و اینگوناگون انواع و اشکال ممکن است بازکن . دراست بطري بدون در
خـوبی   خود را بهه ست؛ مهم این است که آنها وظیفیچندان مهم ن ،چگونه باشدها  طراحی دربازکن

 .شـود  مـی  تحلیـل  درونـی  ارتبـاط  و خروجـی  براساس ورودي، درد نقش اساس براین ؛انجام دهند
 درد ایجـاد  درنتیجـه  و) پـا  شدن شکسته مانند( بدن در آسیب ایجادسبب  که اند شرایطی ها ورودي

 نیـز  درونـی  ارتباطـات ). گفـتن  آخ مانند( آورد می وجود به درد که ندا ها رفتارهایی خروجی. شوند می
 بـه  میـل  یـا  شـدن  خشـمگین  همچـون  ذهنی حاالت دیگر با درد درونی حالت میان رابطه شامل

ـ 91ص، 1387کرافـت،  ( اسـت  درد از شدن خالص  کـارکردگرایی  .)80ص، 1390مسـلین،   /92ـ
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و  انـد  برنامه یک درونی، امور و حاالت ذهنی بگوییم اگر. باشد می یعلّ و ماشینی رویکرد دو داراي
 یـت علّ بگوییم اگر و شود کارکردگرایی ماشینی نامیده می ؛ند،ناپذیر تخلف و مکانیکیدلیل  همین به

  .)857ـ856ص، 1386خاتمی، ( شوند کارکردگرایی علّی نامیده می ،اند یغیردیترمنیستپس  ،دارند
 دادن نشـان  منظـور  بـه  مخالفـان  هـاي  اسـتدالل مطالب پیشـین بایـد گفـت     نقد و بررسیدر 
 ،ندارد وجود ذهنی حالت هیچ که یابیم درمی شهودي طور به آنها در که اند شده طرح یهای موقعیت

 نقـش  کـه  دهد می نشان امر ). این99ص، 1387کرافت، ( دارد وجود کارکردي مربوطه نقش ولی
 نفـس  و ذهن فرض به حاالت این تحلیل براي و ندارد مذکور حاالت ذهنی به ارتباطی کارکردي

 عـد ب ایـن دو  .نـاتوان اسـت   ذهـن  اساسـی  عـد ب دو از تبیـین  کـارکردگرایی  دیگر بیان به ؛است نیاز
  از: اند عبارت
 ،ورودي درجـایی  اسـت  ممکـن  که کرد روشن خوبی به سرل جان استدالل التفاتی: . حیث1

 ایجـاد  اساس براین ؛باشدموجود ن التفات و مندي ذهن ولی ،باشد کارکرد درنتیجه و برنامه ،خروجی
 جـان  مثـال . است مردود ،صورت گرفته کارکردگرایان ازسوي که انسان و کامپیوتر میان مشابهت

 شـود  مـی  خواسته وي از. نیست آشنا چینی با زبان عنوان هیچ به که است زبانی انگلیسی فرد ،سرل
 گـرفتن  با تا است راهنما کتاب یک و خروجی و ورودي دربِ داراي دو که بگیرد قرار اتاقی درون

. دهـد  بیـرون  مـذکور  راهنمـاي  کتـاب  براساس را آن چینی معادل ورودي، از در انگلیسی کلمات
چینـی   زبـان  بـه  کـامالً  شـخص  ایـن  کننـد  مـی  فکر ،ندارند خبر جریان این از که ناظران بیرونی

 کـارکردگرایی  هاي از بنیان یکی به جدي اي ضربه که مثال این .نیست چنین که درحالی ،آشناست
 را ذهنـی  حـاالت  تواند نمی کارکردي نقش داد که نشان ،کرد وارد ماشین و انسان مشابهت یعنی

  .)857ـ856ص، 1386 خاتمی، /87، ص1390مسلین، ( کند توجیه
 آن تبیـین  عهـده  از توانـد  نمـی  کارکردگرایی که امر دیگري :ذهنی حاالت کیفی هاي . جنبه2
مسـلین،  ( است دهکر اثبات نکته را این نقضی هاي مثال ذکر با ندبالك. است ذهنی کیفیات ،برآید

 دارنـد،  واحـدي  کـارکردي  نقش چیز دو آن، در که کند می فرض را وضعیتی وي ).89ص ،1390
 اسـت  ممکـن  یعنـی  ؛)75ص، 1382اکبـري،  ( است دیگري کیفی هاي جنبه فاقد کامالً یکی ولی

 امـا  ،باشد ،دهد می رخ ها انسان ذهن درمورد آنچه معادل کارکردي لحاظ به که باشیم چیزي داشته
 هریـک چـین   حکومت کنید گوید: فرض می بالك .باشد نداشته مندي ذهن از نمادي ترین کوچک
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 دیگـران  بـا اي کـه   گونـه  مجهـز کـرده؛ بـه    فرستنده ـ  گیرنده رادیوي یک به را خود شهروندان از
 دسـتگاه  ایـن  .شـوند  دیده مـی  چین جاي همه از که دارند قرار یهای ماهواره . همچنیناند درارتباط
 مغـز  یـک  هـا،  مـاهواره  ضـمیمه  بـه  ،اند ارتباط در یکدیگر با که نفر میلیارد یک از بیش از متشکل

 توانـد  می کارکردي لحاظ به اگرچه چنین دستگاهی .اند داده تشکیل را بیرونی و مصنوعی پیکر غول
 بــود و نخواهــد درد احسـاس  همچــون ذهنــی داراي کیفیـات  قطعــاً، باشــد انسـان  یــک معـادل 

 پارچـه  یـک  واحدي عنوان به چین جمعیت و کشور به درد احساس و دردمندي استناد دلیل همین به
  .)100، ص1387کرافت،  /91ص، 1390مسلین، ( است مردود
 ایـن  اسـاس  بـر  اسـت.  شده ذکر دریفوس هربرت ازسوي اشکال این هارچوب:. اشکال چ3

انعطـاف  انـدازه دارنـدگان هـوش طبیعـی از      بـه  خـاصِ،  الگـوریتم  داشتن دلیل به کامپیوتر اشکال،
 حاصـل  آن بـراي  الگـوریتم  کـه  است ارچوبیهچ محصور کامپیوتر دیگر عبارت به نیست؛ برخوردار

 از قـانون  ،نهـاده  کنـار  خـاص  شرایط در را خود کلی قواعد تواند می انسان که ، درحالیکرده است
 آن چیـزي  از بـیش  ذهنـی  حیات ؛ پس)100، ص1382اکبري، ( کند پیروي خاصی مورد یا جدید
  کند. می توصیف کارکردگرایی که است

نوبـت بـه نظریـات     ،داشـتند انگـاري   از نظریـات وحـدت   یـک کـه هر  هـایی  اشکالباتوجه با 
 هاي گرچه خود قرائت ،فرض آنان بر تمایز نفس و بدن استوار است که پیشرسد  میانگاري  دوگانه

  خواهیم پرداخت.ها  متعددي دارند. در این بخش از مقاله به تبیین و بررسی این دیدگاه

  )Dualism( انگار هاي دوگانه دیدگاه. 3

 آن اصـلی  ادعاي که شود گفته می دیدگاهیبه  ،انگاري دوگانه یا لیزمآذکر شد که دوتر  پیش
 بـدن « و »غیرفیزیکـی  نفـس « باشـد؛  مـی  مسـتقل  موجـود  دو از مرکب انسان که است این

 تجربـه،  صـاحب  و آگاهی صاحب یعنی شخص، ».مادي بدن« و »مجرد نفس« یا» فیزیکی
 دنیـایی  حیات طول در که اوست نفس به انسان حقیقت تعبیري به ؛بدن نه ،است نفس همان

 دیگـري  بـر  توانـد  می هریک که اي گونه بهخورد؛  می پیوند بدن اب شکلی به نفس این انسان،
 مرگ هلحظ در که چنان ،شود قطع پیوند این اگر ولی، بپذیرد اثر آن از متقابالً و بگذارد تأثیر
ـ  بـدن  از مسـتقل  و شخصاً نفس ولی پاشد، میفرو بدن ،افتد می اتفاق  ادامـه  خـود  وجـود ه ب

  .)8ص ،1390 مسلین،( دهد می
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. »هـا  ویژگیانگاري  دوگانه«و  »جوهريانگاري  دوگانه«دو قرائت متفاوت دارد: انگاري  دوگانه
متفـاوت وجـود دارنـد: اذهـان      از اشـیاي اساسـاً  ه معناست که دو دست یندجوهري بانگاري  دوگانه

کلی آگاهی را باید بـا اذهـان   طور بهیعنی وجدان تجربه و  ،هاي مادي. اشخاص زیکی و بدنیغیرف
ـ  ویژگـی نیـز مـی   گونـه  دو دیگـر  ازسـوي یا نفوس غیرفیزیکی یکی گرفـت.   موجـود باشـد:    دتوان

یرفیزیکـی و  ي ذهنی بـه اذهـان یـا نفـوس غ    ها ویژگی .ي فیزیکیها ویژگیي ذهنی و ها ویژگی
جـوهري معتقـد اسـت    انگـاري   بنـابراین دوگانـه   اند؛ مربوط مادي هاي ي فیزیکی به بدنها ویژگی

 /96، صهمـان ( ي ذهنی ندارندها ویژگی نیزها هاي آن زیکی ندارند و بدنیي فها ویژگیاشخاص 
  .)25، ص1391زاده و دیگران،  کرباسی

ـ  تـر گذشـت   که پـیش  ـرا   ها ویژگیحاضر است دوگانگی  ها ویژگی  ي انگار دوگانهدرمقابل،   ـ
یعنـی   ؛انـد  هـا فقـط یـک نـوع     کند و معتقـد اسـت جـوهر    می را رد ها دوگانگی جوهر ولی، بپذیرد
توانند هـردو نـوع ویژگـی را داشـته      هاي مادي می ولی مایل است بپذیرد جوهر ،هاي مادي جوهر
  .)96، ص1390مسلین، ( ي ماديها یژگیوی و هم فیزیکي ذهنی غیرها ویژگیهم  ؛باشند

 ،)همـان  (ر.ك: برگردانـد انگـاري   توان به وحدت را می ها ویژگیانگاري  باتوجه به اینکه دوگانه
کـه   . چنـان اسـت جـوهري  انگاري  ماند که همان دوگانه باقی میانگاري  فقط یک قرائت از دوگانه

عمري بـه بلنـداي تـاریخ فلسـفه دارد و      ،جوهريانگاري  نه تاریخی دوگانهیپیش ،شد اشاره تر پیش
یگانـه پرچمـدار    دکـارت  ،نامیـد و در عصـر روشـنگري    افالطونتوان  پرداز اصلی آن را می نظریه
از دیـدگاه   و پیـروان آن عمومـاً   1سـینا  ابـن  ،فالسـفه مسـلمان   درمیـان  ولـی ، بودانگاري  دوگانه
ـ   بـه تبـین ه  اکنـون  اسـت  بایسـته  ننـد.  ک دفاع مـی انگاري  دوگانه طرفـداران  ه رچنـد مختصـر ادل

                                                   
 را ارسـطو  دیدگاه ـ  دو آن پیروان و اشراق شیخ ،سینا ابن یعنی ـ  مالصدرا از پیش اسالمی فالسفه استگفتنی  .1

 کیکتشـ  و اصـالت  همچـون  ش،یخو عام فلسفى اصول از رىیگ بهره با مالصدرا ولی پذیرفتند، تفاوت اندکی با
ـ نا بـدن  و نفـس  ذاتـى  و اتحادى بکیتر به صورت، و ماده اتحادى بکیتر سرانجام و جوهرى تکحر وجود،  لی

اسـت،   محـض  مـادى  و جسمانى آغاز در نفس مالصدرا نظر به. داند مى تعلقى قتیحق را نفس قتیحق و شود مى
 نخسـت  عنـى ی رود؛ مى شیپ تجرد سمت به ن،یشیپ مرتبه حفظ ضمن اشتدادى، جوهرى تکحر با رفته رفته ولى

ـ ن عقلـى  مثالى مادى مرتبه به است نکمم و شود مى مثالى ـ مادى سپس .است محض مادى  بازتـاب . برسـد  زی
. اسـت  بـدن  و نفـس  وحـدت  هیـ نظر تجردى، و مادى ساحت از نفس بهره و بدن و نفس اتحادى رابطه عىیطب
شـیرازي،   :ك.ر( شـود  مـى  ریتفسـ  مراتـب  انیدرم ریتأث به بدن، و نفس دوجانبه تأثر و ریتأث ،دگاهید نیا هیپا بر

  .)11ص ،8ج ،1379
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  این مختصر بیرون است.ه تک ادله از عهد گرچه بررسی تک ،بپردازیمانگاري  دوگانه

  اثبات آن هاي انگاري و راه تبیین دکارت از دوگانه. 4

 وي. اسـت  دکـارت  رنه جدید، دوره در نظریه این مدافع و شارح مشهورترین کهشد تر گفته  پیش
 شـک  رفتـاري،  خالقیت زبان، کاربرد همچون رشماريپ هاي استدالل و بخشید آن به تازه حیاتی

اکنـون  . کـرد  بنـدي  صـورت  آن سـود  بـه  را نفـس  ناپذیري تقسیم و متمایز حسی ادراك روشمند،
  شود. میبررسی  سپس و تبیین روشنی به این چند استدالل نخست

  تصویرپذیري استدالل .4ـ1
 بتـوانم  اگـر  ،نـدارم  بـدنی  که کنم تصور توانم می شود: می مقدمه دوتصویرپذیري شامل  استدالل

 دو اسـتدالل  ایـن  از. باشم داشته وجود بدنم بدون است ممکن بنابراین ؛ندارم بدنی که کنم تصور
 درست نخسته نتیج اگر ولی، باشم داشته وجود بدنم بدون است ممکن. 1: شود می گرفته نتیجه
هستم؛ پـس ذهـن غیـر از بـدن      بدنم از بیش چیزي من. 2 ؛هستم بدنم از بیش چیزي من ،باشد
  ).26ص ،1391 دیگران، و زاده کرباسی (ر.ك: است

 ،اگر مقدمات درسـت بودنـد   .روند مقدمات آن می در نقد یک استدالل به سراغ :نقد و بررسی
و رویـم   که سراغ مقدمات این استدالل می هنگامی ولی، نتیجه ضروري است و باید آن را پذیرفت

رسـد؛ زیـرا مقدمـه     نظـر نمـی   درست به یابیم که مقدمات لزوماً درمی ،نیمک مل میأدر آن دقت و ت
کنـد. در   فرض گرفته و استدالل می را پیشانگاري  خود مصادره به مطلوب است و دوگانه نخست،
ند و تصور اولی بـدون دومـی   ا متفاوت یکدیگر که نفس و بدن بااست فرض شده  نخست،مقدمه 
رسد؛ زیـرا   نظر نمی خود عین مدعاست. مقدمه دوم نیز صحیح بهامر این  که درحالی، نیست ممکن

 ماننـد تصور کوه طال، انسـانِ ده سـر و    مثال براي ؛امکان وجود ندارد لزوماً ،هرچه تصورپذیر است
  واقعیت خارجی ندارند. ولی، آنها ممکن است

  ناپذیري تقسیم . استدالل4ـ2
 مـادي،  موجـودات ه همـ  ؛نیست پذیر تقسیم ذهن: شود می بیان گونه بدینیري ناپذ تقسیم لاستدال
). همـان  (ر.ك: نیسـت  دیگـر  مـادي  موجـود  هیج یا مغز ،ذهن بنابراین ؛پذیرند تقسیم مغز، ازجمله
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کـش چـوبی، بـه دو نیمـه      خـط  همچونکامل است که یک چیز را  صورت بهپذیري گاهی  تقسیم
مثل اناري که به رنـگ، طعـم و شـکل     ؛و کارکردهاي آن است ها ویژگیکنیم و گاهی تجزیه به 

اسـت و ذهـن را نـه     گفته پیشهردو قسم  ،ناپذیري از تقسیم دکارتمقصود ر آن تجزیه شود. مدو
  توان به دو یا چند ذهن کامل و نه به اجزایش تقسیم کرد. می

دنبـال آن نیسـت کـه     فقـط بـه  انگار  توان گفت: دوگانه در نقد این استدالل می :نقد و بررسی
 مـاده  اند. او اعتقاد دارد ذهن موجـود غیرمـادي اسـت و از    نشان دهد ذهن و بدن دو چیز متفاوت

ناپذیري کـه   آید. تقسیم دست نمی ناپذیري به اي از استدالل تقسیم ساخته نشده است. چنین نتیجه
 هـاي  کـارکرد  مثـال  ايبر ؛مادي نیز صادق است يبراي برخی اشیا ،آمده است مذکوردر استدالل 

مستقل و جدا درنظر گرفت. قابلیت پخش امـواج دریـافتی،    صورت بهتوان  را نمی» رادیو«متفاوت 
شـود کـه    دلیـل نمـی  امر این  ولی، امري جدا و مستقل از رادیو نیست و خارج از رادیو وجود ندارد

هـاي   ناپـذیري کـل   تقسـیم  دیگـر  عبـارت  به ؛دهنده آن بدانیم رادیو را چیزي بیش از اجزاي تشکیل
و ایـن امـر   برقـرار اسـت    هاي مادي و هم درمورد ذهـن  شان، هم درمورد کل کارکردي به اجزاي

  نیست. یک بودن هیچ دهنده غیرمادي نشان

  زبان از استفاده . استدالل4ـ3

 فیزیکـی یء شـ  هـیچ  کنـد؛  اسـتفاده  زبـان  از توانـد  مـی  ذهن: شود می بیان گونه این استدالل این
  ).21ص ،1387 کرافت،( نیست فیزیکییء ش ذهن بنابراین ؛کند استفاده زبان از تواند نمی

امـروزي ماننـد کـامپیوتر نیـز      هـاي  اند: ماشـین  در نقد این استدالل گفته :نقد و بررسی
نـویس دارد   توانند از دستور زبان و نحوِ زبان استفاده کنند؛ زیرا این امر بستگی به برنامـه  می

تجـرد   دلیل بر ،رف استفاده از زباندهد و ص زبانی را به کامپیوتر یا ماشین میکه چه برنامه 
  شود. بودن نمی و غیرمادي

  استدالل از استفاده استدالل .4ـ4
 توانـد  نمـی  یفیزیکـ یء ش هیچ کند؛ استدالل تواند می ذهن: شود می تنظیم صورت یندب دلیل این

از بل نقـد اسـت؛ زیـرا مقصـود     استدالل نیز قانیست. این  فیزیکی یءش ،ذهن پس کند؛ استدالل
عهده استدالل ریاضـی   دانیم ماشین از شود و می شامل استدالل ریاضی می ،استدالل هرچه باشد
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هـاي   تواننـد انـواع محاسـبات و اسـتدالل     امـروزي مـی   هاي حساب ماشین مثالً ؛آید برمی خوبی به
تواند دلیـل   رف قدرت بر استدالل نمیص بنابراین ؛اند یفیزیککه امر  درحالی ،پیچیده را انجام دهند

ازجملـه کیفیـت    ؛گرفتار اشکاالت زیادي است دکارتبراین، دیدگاه  بودن باشد. افزون بر غیرمادي
بـه   ،الیزابتدر پاسخ به ملکـه   دکارتامر فیزیکی است که خود  هارتباط امر مجرد و غیرفیزیکی ب

زمانی قابل فهم است که به فهـم عرفـی اتکـا    انگاري  همعتقد است دیدگاه دوگان بوده،آن معترف 
  .)27، صهمان (ر.ك: نه دقت عقلی ،شود

  نفس از دیدگاه فیلسوفان مسلمان تجرد ادله. 5

 درمقابـل،  و انـد  شده معتقد نفس تجرد به دیگر يبسیار و مسلمان شد که فیلسوفاناشاره تر  پیش
 امـر  اند. این بودهقائل گرچه به تمایز نفس و بدن  ،اند داده يرأ نفس تجرد عدم به متکلمان عموم
 اسـت  ممکن زیرا دهد؛ نمی نتیجه را نفس تجرد بدن، و نفس تمایز اثبات رفص که دهد می نشان
 ؛)19ص ،1389 برنجکـار، ( ندانـد  مجـرد  را آن ، ولـی باشـد  قائـل  بـدن  از مستقل جوهرِ به کسی

  شود. بررسی نفس تجرد مذکور، ثنویت اثبات از پس است الزم بنابراین
 دسته تقسـیم  چند به را آنها توان می که است شده استدالل نفس تجرد بر يمتعدد هاي از راه

 اسـتفاده  روح احضـار  و آتوسکپی ذهنی، پاتی تله صادقه، یاهايؤر همچون شواهدي از برخی ؛کرد
 انـد  فلسـفی  خـالص براهین  دیگر، دسته .)49ص، 1392فیروزجایی و یگران،  کرد یارعلی( کنند می
 نیـز  گروهـی  و رسـانند  مـی  اثبـات  بـه  نفـس را  تجرد مستقیماً متعارف، حضوري علم تحلیل از که

 گیرنـد؛  مـی  نتیجـه  ،است نفس کهرا  آنها تجرد موضوع سپس و نفسانی هاي پدیده تجرد نخست،
 بـراي  گرفتـه  صـورت  هـاي  تالش موفقیت عدم تبیین و ذهنی حاالت بودن غیرمادي بیان با یعنی
 نـام  بـه  جـوهري  کـه بـه   نفسـانی  امور این اگر که کنند می گوشزد فیزیکی، حاالت به آنها ارجاع

 هـا  پدیده این و عامل فاعل عنوان به من ممسلّطور  به پس ؛مجردند و غیرمادي ،اند منسوب »من«
به  اکنون .)168ص ،2ج ،1388 یزدي، مصباح /43ص، 1390واعظی، ( بود خواهد مجرد جوهري

 بیـان  را عقلـی  تجـرد  کـه  لـی یسـپس بـه دال   و کنند می را اثبات بدن و نفس مغایرت که لییدال
  پردازیم. می ،کنند می
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  نفس و تغایر نفس و بدن اثبات .5ـ1
ی از هـای  اند که در ذیل به نمونه دهکري ارائه ددالیل متعد ،براي اصل وجود نفسفالسفه مسلمان 

  شود. آن اشاره می
  گوناگون افعال و حرکت راه از نفس اثبات .5ـ1ـ1

 در کـه  نخسـت  دلیل در ،در جهان اسالم استانگاري  که یکی از طرفداران اصلی دوگانه سینا ابن
ـ ناح از اسـت  محـال  هک ندک می انیب را یصفات ،کند می اقامه نفس اثبات براي شفا نفس  جسـم  هی

  :است گونه نیا برهان نیا از يو ریتقر. باشد انتزاع قابل ـ جسم هو بما ـ
ـ ن و اند ياراد تکحر و حس صاحب هک میینما می مشاهده را یاجسام ما  زی

ـ تول و ننـد ک می رشد خورند، می غذا هک مینک می مالحظه را یاجسام  دمثلی
ـ ازا ؛سـت ین آنهـا  بودن جسم جهت به افعال نیا. ندینما می  در یسـت یبا رو نی

. باشـد  ،شود می صادر آن از افعال هک يزیچ و یرجسمانیغ يمباد آنها ذات
 نباشـد  منـوال  یـک  بـر  آن هک باشد یافعال شیدایپ منشأ هرچه بالجمله و
 مینـام  مـی  نفـس  را آن ،باشـد  اراده فاقـد  و) واحـدة  رةیت و یعل ستیل(
  .)13ص ،1375 سینا، ابن(

 و انسـان  در آثـار  منشـأ  کـه  شـود  مـی  آغـاز  پرسش این با برهان این ،است روشن که گونه همان
 صـورت  اینکـه  یـا  بـوده،  مشـترکه ه ماد اینکه یا است مزاج و جسم ،آثار أمنش آیا چیست؟ حیوانات

 وجـود  ارادي حرکـت  و تولیـدمثل  تغذیـه،  تنمیـه،  که اجسامی در دیگر بیان به است؟) نفس( نوعیه
 ایـن  منشـأ  توانـد  نمـی  جسم است مدعی شیخ. باشد داشته وجود باید آثاري منشأ و محرك دارد،
 افعـال  و آثار این که است این آن هالزم و است مشترك اجسام همه بین جسم چراکه باشد؛ افعال

 و افعـال  این منشأ تواند نمی نیز مزاج. ندارد وجود اجسام بعضی در آنکه حال و باشد اجسام همه در
 ،ارادي حرکـت  خـالف  و باشـد  ارادي حرکت مخالف بسا چه مزاج حرکتزیرا  باشد؛ ارادي محرك
 و فقـدان  مـاده  حیثیت ،اوالً زیرا باشد؛ حرکت أمنش تواند نمی نیز ماده .باشد اجسام سکون مقتضی

ـ  و اسـت  مشـترك  اجسامه هم در ماده ،ثانیاً ؛است وجدان حیثیت ،فعل حیثیت و است قبول ه الزم
 پـس  ؛نیست برخی در و موجود برخی در که درحالی ،باشد اجسام همه در آثار این که است این آن

  است. ارادي حرکت ازجمله و افعال و آثار این همه منشأ که ماند می باقی نفس نام به چیزي
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  هوا در معلق انسانِ فرض راه از نفس . اثبات5ـ1ـ2
 ،کنـد  مـی  اقامـه  نفـس  وجود اصل براي اشارات سوم نمط درنیز  و شفا نفس در که دومی برهان
  :نویسد می ایشان باشد. می »هوا در معلق« برهان به معروف که است انسان خاص

 ـ ئۀیواله العقل حۀیصح ـ  خلقها أول خلقت قد کذات أن توهمت ولو
 و أجزاءهـا  التبصـر  ـ  ئـۀ یاله و الوضـع  مـن  جملۀ على أنها فرض و

 طلـق  هواء یف ما لحظۀ معلقۀ و منفرجۀ یه بل ـ  أعضاؤها التتالمس
  .)292ص ،همان( تهایإن ثبوت عن إال ء یش لک عن غفلت قد وجدتها

 اعضـاي  و احـوال  گیرد که انسان بر می فرضی را درنظر ،شیخ گفت توان می برهان این توضیح در
 انسـان ( فـرض  ایـن  در دیگـر  بیـان  به ؛دارد آگاهی خود ذات و نفس بر ذلک مع ،ندارد آگاهی خود

 »مـن « و ذات از انسـان  حـال  بااین و ندارند ذات ادراك در نقشی هیچ ظاهر حواس ،)هوا در معلق
 و اسـت  بـدن  از غیـر  نفس اینکه آید می دست به برهان این از که اي هنتیج پس ؛دارد آگاهی خود،

 تـوان  یم؛ یعنی دارد آگاهی شهود و حضوري علم راه از و واسطه بدون خود ذات و نفس به انسان
 و باشـد  داشته علم خود به یول ،باشد غافل آن از یجزئ یا بدن از انسان که کرد تصور را یوضعیت

 يمـاد  قطـع طـور   بـه  ،نباشـد  بـدن  از یجزئکه  هنگامی و نیست بدن از یجزئ نفس، دلیل همین به
  .)220ـ218، ص1389فیاضی، ( است مجرد ییعن ؛نیست

  نفس تجرد اثبات لیدال. 5ـ2

 دارد را محل تجرد اقتضاي کلیه صور تجرد. 5ـ2ـ1

 بـه  اختصـاص  زیـرا  مجردنـد؛  امـور  کلیـات  و معقوله صور: است شده تقریر صورت بدین دلیل این
 ؛آیـد  مـی  الزم فـرض  خلـف  وگرنـه  ،باشـد  مجـرد  باید نیز صور این محل .ندارد امري دون امري

 همـو،  /191ص ،1375 سـینا،  ابـن ( باشـد  مجـرد  باید ،است کلیات محل که انسان نفس بنابراین
 نـزد  معقولـه  صـور  حصـول  همـان  که دارد وجود تعقل و علم. 1دیگر:  عبارت ؛ به)362ص ،1379
 ،نـدارد  مقـدار  کـه  چیـزي . 3 ؛مجردنـد  یعنـی  ،نیسـتند  مقـدار  داراي معقولـه  صور. 2؛ است عاقل
 صـور  ایـن  محل که عاقله نفس بنابراین ؛کند حلول ،)نفس( است مقدار ذي که امري در تواند نمی

  .)147ص ،1381 زاده، حسن( هوالمطلوب و باشد مجرد باید ،اند مجرده و معقوله
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  عاقله قوه توانایی تناهی عدم. 5ـ2ـ2
  شود: می تشکیل مقدمه دو از دلیل این

 اسـت  قـادر  انسـان  نفس یعنی ند؛ک تعقل را یصور عقل تینها یب تواند یم انسان عاقله قوه .1
 ایـن  توضـیح  در سـبزواري حکیم . است وجدانی مقدمه این. کند كدر را یعقل صورت تینها یب

  :نویسد می مقدمه
 را معقوالت تمام توانایی عاقله قوه که است جهت بدین صغري اثباتاما  ...

 به حقیقت یک درك با عقل که دارد را ویژگی این کلیات ادراك زیرا دارد؛
 تمام عینِ تحقق، ازحیث تعقل مورد امر زیرا یابد؛ می احاطه دیگر امور تمام

 را اي گـزاره  چنـین  ایـن  عقـل  کـه  زمـانی . اسـت  جنسی و نوعی مشترك
 تمـام  بـه  انسـان  عقـل  و ذهـن  اسـت،  روشـن  آتـش : که دهد می تشکیل

 ،1422 سـبزواري، ( یابد می احاطه ذهنی و خارجی آینده، گذشته، هاي آتش
  ).134ص

 درنهایـت  ،باشد مادي اگر زیرا ندارد؛ را نامحدود امور بر قدرت ،جسم در منطبع صورت و جسم .2
 مجـرد  بایـد  انسان نفس بنابراین ؛است بدیهیات ءجز نیز مقدمه این .رسد می اتمام به آن گنجایش

 عاقلـه  قـوه  کـه  دارد وجـود  امکان این ما براي یعنی ؛باشد داشته را نهایت بی امور توانایی تا باشد
 امـور  تصـور  توانـایی  که ءشی دیگر سوياز. کند تصور غیرمتناهی صورت به را معقوله امور تک تک

 معقـوالت  توانـایی  که انسان نفس بنابراین ؛باشد جسمانی و جسم ندارد امکان ،دارد را غیرمتناهیه
 همـو،  /192ص ،1375 سـینا،  ابـن ( نیسـت  قـائم  جسـمانی  امور و جسم در و است مجرد ،دارد را

  ).178ص ،1379
  آلت با نفسعدم ادراك همیشگی . 5ـ2ـ3

ـ  باشـد،  یجسمان آلت يدارا عاقله قوه اگر که است این برهان این هخالص ـ با ای  آن هرگـز  دی
 را بـدن  اعضاي و آلت گاهی ،نفس اینکه حال و ندک كدر را آن همواره ای ندکن كدر را آلت

 يعضـو  چیه در عاقله قوه و است مجرد ،نفس پس ؛است غافل آن از یگاه و کند می درك
  .نیست منطبع

  فعل تکرار از عاقله قوه. عدم خستگی 5ـ2ـ4
 و کـالل  فعـل  تکـرار  از ،بود جسمانی یا جسم ،نفس اگر که است صورت بدین برهان اینه خالص
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 در نفـس  زیرا است؛ برعکس عاقله قوه و نفس درمورد امر آنکه حال و داد می دست آن به خستگی
 امـر  و است مجرد ،نفس پس ؛یابد می شدت و قوت که شود نمی خسته تنها نه فکري و عقلی امور

 و قـوت  تکـرار،  بـا  عاقلـه  قوه. 1: شود می تشکیل مقدمه دو از دلیل این دیگر بیان به ؛نیست مادي
 افعـال،  سـرعت  و قـوت  تکرار، با همواره بدنی قواي. 2؛ شود نمی کالل دستخوش افعال، سرعت

  .نیست جسمانی و بدنی ،عاقله قوه. 3 شوند؛ می کالل دستخوش
  :نویسد میباره  دراین سینا ابن

 را تیخصوص نیا نند،ک یم كادرا یجسمان آلت لهیوس هب هک ییقوا تمام... 
 را آنهـا  سـخت  و دیشد يها كادرا و خسته را آنها كادرا استمرار هک دارند
 امـر  كادرا بـه  قـادر  د،یشـد  كادرا یک از بعد هک يطور هب ؛ندک یم فیضع
 دهیشن گرید فیضع يصدا د،یشد يصدا دنبال هب مثال يبرا ستند؛ین فیضع
 ينورها بالفاصه نتواند انسان شود می موجب دیشد نور دنید ای و شود ینم

 دهیچیپ مطلب هک یسک رایز ؛ستین نیچن عاقله قوه در اما ند،یبب را فیضع
 را يا ساده مطلب تواند یم راحت آن از بعد بالفاصله ند،ک تعقل را یسخت و

 195، صـص 1375و، هم(شود  ینم یخستگ موجب تعقل ادامه و ندک كدر
  .)368ص ،1379 همو، /273و 

  زمان مروربا  عاقله قوهعدم ضعف . 5ـ2ـ5
 ضـعف  با همواره دیبا باشد، یجسمان يقوا از یکی عاقله قوه اگر که است گونه این دلیل این تقریر
 رو ،بـدن  و قوت و مالک به رو عاقله قوه ،یسالگ چهل حدود از هکآن حال و رود ضعف به رو ،بدن

و  195، صـص 1375و، همـ ( مـادي  نـه اسـت،   مجرد انسان نفس ؛ پسرود یم یناتوان و ضعف به
  ).367ص ،1379 ،همو /267

  خودش از نفس واسطه بی درك. 5ـ2ـ6
 در ایشـان . اسـت  شـده  قائم نفس تجرد بر که است براهینی ترین قوي از سینا ابن نزد برهان این

 برهـان  ایـن  سـاده  تقریـر  .اسـت  کرده یاد »البراهین جلأ« عنوان به برهان این از ،مباحثات کتاب
 بـراي  ذاتش پس ؛کند می تعقل دیگري امر وساطت بدون را خود ذات نفس که است صورت بدین
 ،نفـس  پس ؛است غیرجسمانی و ذات به قائم باشد، حاضر نزدش ذاتش هرآنچه .است حاضر نفس

  .)27ص ،1400 همو، /156ـ155ص ،1371 ،همو( است غیرجسمانی
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  شده فراموش معلوماتدر بازگرداندن  نفسخصلت ذاتی . 5ـ2ـ7
امـر   این است معتقد آملی زاده حسن استاد واست  شده ذکر توهم عنوان به شفا نفس در دلیل این
 ذکـر  نهـم  دلیـل  و حجـت  عنوان به سینا ابن رسائل کتاب در دلیل همین بوده، مستقل دلیل خود
  ).269ص ، 1400 همو، /196، ص2 ج، 1404همو، ( است شده

 شـده  فرامـوش  صورِ و امور استرجاع و یادآوردن هب در نفس که است گونه بدین دلیل این تقریر
 در جسـمانی  و جسـم  امـور  دیگـر  سـوي از و نیسـت  سـبب  تکرار به نیازي و است کافی تنهایی به

 کـه  آبـی  اگـر  مثـال  براي ؛دارد سبب مجدد کاربردن به و تکرار به ينیاز شده، زائل صفت استرجاع
 آتـش  بـه  دوبـاره  نیـازي  سـخونت  بازگشت براي ،شود لیزا آن سخونت سپس و است شده گرم

  .است مجرد ،نفس پس نیست؛ گونه این معنوي امور که درحالی، دارد وجود
  جدید معلومات شدن افزوده بانشدن معلومات قبلی نفس  زایل. 5ـ2ـ8

 جسـم  گانه سه ابعاد که است اجسام يها ویژگی از یکی که است صورت بدین دلیل این ساده تقریر
 عمیـق  و عـریض  طویـل،  آنها تبع به جسم ،شود افزوده جسم بر که زمانی) عمق و عرض طول،(

 پـذیرا  را جدید ابعاد جسم ندارد امکان ،شود افزوده جسم بر دیگري ابعاد اگر صورت دراین. شود می
 بـا  و مستثناست قاعده این از انسان ناطقه نفس که درحالی، شود لیزا سابقه ابعاد اینکه مگر ،باشد

 ایـن  و یابـد  می افزایش و اتساع کهبل ،شود نمی لیزا تنها نه سابق معلومات ،دیگر معلومات افزودن
  .)267ص ، 1400 نا،یس ابن( است مجرد ،انسان عاقله قوه یا ناطقه نفس اینکه بر است دلیل امر
  صیتخثبات ش. 5ـ2ـ9

 بـا  و اسـت  ثابت عمر طول در ،کنیم می تعبیر »من« هب آن از ما که شخصیت و هویت دلیل دیگر
 همـین  انسـان  حقیقـت  اگـر  اکنون .کند می تغییر دائماً بدن که درحالی ،است موجود تشخص یک
 ،باشـد  شده عوض کامالًنیز  کنیم می اشاره آن به من با که حقیقت آن ،بدن تغییر با باید ،بود بدن

 /223ص ،1389 فیاضـی، ( سـت ا بـدن  از غیـر  امـري  »مـن « بنـابراین  ؛نیسـت  چنین که درحالی
  :دارد باره دراین روشنی بیان رید توماس .)118، ص1، ج1364طباطبایی، 

 مـن  که است ناپذیري تقسیم چیز وجود تداوم مستلزم من، هویت شخصی
 عمـل  ،اندیشد می که است چیزي ،باشد هرچه خود نامم. این می خود را آن
 و تغییرند در لحظه هر احساسات و اعمال وها  اندیشه .برد می رنج و کند می
 همـه  بـا  یکسـانی  ارتبـاط  و اسـت  ،دارند درپی پی و متوالی موجودیت یک
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 ،شـوند  مـی  من محسوب براي که متوالی هاي احساس و اعمال و ها اندیشه
واعظـی،  ( دارم خـود  شخصـی  هویـت  از من که است تصوراتی اینها. دارد

  .)41ص ،1390
ـ  ،یابیم می واحد »من« یک را خود عمر، سراسر در ما ازآنجاکه اساس براین  ابتـداي  از معناکـه  یندب
 وجـود  هـا  انسان همه براي احساسی چنین و هستیم شخص یک کنیم می احساس آن آخر تا عمر
  .است بدن از غیر پس نفس، ؛تغییرپذیراست امري بدن، ولی ،دارد
  بودن انطباع کبیر در صغیر محال. 5ـ2ـ10

 صـغیر  در عـدم انطبـاع کبیـر    ،که مرحوم عالمه براي تجرد نفس اقامه کرده است اي یکی از ادله
. کنـد  تصـور  بزرگـی  همان را با دریا و کوه مانند بزرگی هاي صورت تواند می بالبداهه انسان. است

صـغیر   در کبیـر  انطباع اش الزمه ،مغز باشد مثالً آن از جزئی یا مادي بدن همان مدرك ،نفس اگر
 صـور  این انتقاش محل است محالبنابراین ممکن نیست؛  صغیر، در کبیر انطباع که درحالی، است

  ).159، ص1، ج1385همو،  /190، ص1ج ،1364 طباطبایی،( مادي باشد عظیمه،

  نتیجه

ـ  هـاي  و دیـدگاه شـد   رابطه نفس و بدن از دیدگاه فیلسوفان بررسی ،مقالهاین در  گونی بـراي  اگون
 »انگـاري  دوگانـه «و  »انگاري وحدت«صاحبنظران ابراز شد که به دوگروه عمده  ازسويتبیین آن 

 ،نـد  کارکرد یـک جـوهر واحـد    اند و دو بدن یکی نفس و ،انگار قابل تقسیم است. در دیدگاه وحدت
 یـک نـد کـه هر  از یکدیگر جوهر مجزا و مستقل نفس و بدن دو ،انگار در دیدگاه دوگانه که درحالی

متعددي منشعب شـده اسـت کـه     هاي به شاخه انگاري را دارند. دیدگاه وحدت کارویژه خاصِ خود
نقـدهاي مهـم و اساسـی بـه      بـوده،  مهـم آن  هاي همانی و کارکردگرایی از شاخه رفتارگرایی، این

رنـگ  انگاري  قرائت وحدت ،که باتوجه به این نقدها است وارد شدهانگاري  هریک از شعب وحدت
طرفـداران جـدي    ،بـه بلنـداي تـاریخ فلسـفه دارد     اي که سابقهانگاري  هقرائت دوگان ولی ،بازد می

نیـز  خاصی نقدهاي بر این دیدگاه ؛ هرچند خران داردأاز مت دکارتاز متقدمان و  افالطون همچون
انگـاري   بـه دیـدگاه دوگانـه   ــ عمومـاً    مالصـدرا جز  هبـ فیلسوفان مسلمان   میان دراینوارد است. 

متعـددي بـراي ایـن     ادلـه وي  .اصلی آن اسـت پردازان  نظریهیکی از  سینا ابناند که  بودهمتمایل 
  دو عنوان کلی قابل بررسی است: ذیلده است که منظور اقامه کر
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: شـد  اقامـه  دلیـل  دو بـاره  درایـن  کـه  جسـم  و ماده با آن غیریت و نفس اصل اثبات. 1
 ،حیوانات و انسان در که بریم پی حیوانات و انسان و کارهاي گوناگون حرکات راه ازنخست، 

 انسـان « برهـان  راه از م،دو ؛است شده حرکات این باعث که باشد باید جسمیت وراي امري
 ؛کند می درك حضوري علم به را خود نفس که میآی می لینا نتیجه این به نیز »فضا در معلق
  است. بدن از غیر نفس پس

 در بایـد  که يا نکته. شد اقامه نفس تجرد بر ل متعدديیدال باره دراین که نفس تجرد اثبات. 2
 دارد کـه نیـز نقـد و ایراداتـی    انگـاري   ادلـه طرفـداران دوگانـه    اینکه یادآوري شود نوشته این آخرِ

  پرداختن به آنها از عهده این مختصر بیرون است.
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