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 چكيده

طور بديع و  گرايي، ذهن بهبراساس نظرية نوخاسته
كند و وابسته  ناپذيري از بدن فيزيكي ظهور مي بيني پيش

به آن است، در عين حال غيرقابل تقليل به مغز يا هر 
يكي از . آن است گونه سيستم فيزيكي برآمده از

گرايي جوهري  گرايي، نوخاسته هاي مهم نوخاسته قرائت
ها با نظرية حدوث  است كه در بسياري از شاخصه

رسد اين  رو به نظر مي از اين. جسماني نفس قرابت دارد
نظريه در فضاي فلسفة ذهن معاصر قابل بازخواني و 

گرايي  توان از نظرية نوخاسته بندي است و مي صورت
گرايي  در نظرية نوخاسته. يي سخن گفتصدرا

اي از تكامل سيستم پيچيدة  صدرايي، ذهن، در مرحله
صورت بديع،  هاي زيستي، به واره مغزي و اندام

اي به بدن مادي ظهور  ناپذير و با وابستگي پايه بيني پيش
بر . كند و از سوي ديگر غيرقابل تقليل به بدن است مي

لة عليت ذهني و ئمسبدن ـ  اساس اتحاد خارجي ذهن
گيرد كه در  دو چهرة ديگري به خود مي رابطة اين

 .سابقه است انديشة فيلسوفان پيش از مالصدرا بي
 

ناپذيري حاالت ذهني به حاالت  تقليل :يديواژگان كل
گرايي جوهري،  بدني، حدوث نفس، ذهن، نوخاسته
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Abstract 
According to the Emergentism theory, the mind 

is emerged novelty and unpredictability from the 

physical body and depends on it, however this 

new level is irreducible to the brain or any 

physical system derived from it.One of the 

important readings of Emergentism is Substance 

Emergentism, that it is similar to theory of 

corporeal origination of soul in many physical 

characteristics .So it seems this theory couldbe 

formulated and refreshed in the contemporary 

philosophy of mind and socan be said of sadrai 

Emergentism theory.   In this theory, mind in a 

stage of evolution of complex biological systems 

of body, emerges novelty, unpredictable, and 

dependent on the physical base and, on the other 

hand, is not reducible to the body. According to 

unity of mind- body, the   problem of mental 

causation and their relationship takes another face 

that is unprecedented before Sadra's view. 

Keywords: Irreducibility of Mental States to 
Physical States, Origination of Soul, Mind, 
Substance Emergentism, Mulla Sadra. 

                                                                               
. PhD Student in Islamic Philosophy, Tarbiat Modarres 

University, Tehran, Iran. mj.jamebozorgi@gmail.com 

. Professor of Philosophy, Tarbiat Modarres 

University, Tehran, Iran. saeedimehr@yahoo.com 

. Professor of Philosophy, Imam Sadegh University, 

Tehran, Iran. r.akbari@isu.ac.ir 



  7139بهار و تابستان ، دوم، شمارة ششمال س حكمت صدرايي،پژوهشيـ  علميدوفصلنامة    12

 مقدمه

مسئلة منشأ و ماهيت نفس و نحوة وجود آن در 
جهان فيزيكي و همچنين سؤال از رابطة آن با بدن 

ها در گسترة انديشة  ترين پرسش يكي از پراهميت
اگر بخواهيم با نگاه كلي به تاريخ . بشري است

انديشه دربارة اين پرسش بپردازيم، شايد بتوان گفت 
گرايي و  ر دو محور اصلي آفرينشها د اين پاسخ

گرايان،  از نظر آفرينش. گرايي قابل جمع هستند تقليل
. نه فقط نفس، بلكه همه چيز را خدا خلق كرده است

همه «گرايي مفهوم  مفهوم اصلي در نظرية آفرينش
بر اساس اين ). Hasker, 2015: 3( است 1»چيز از

 ذهن، توسط خدا و در اوايل تكامل/ نظريه، نفس
تصويري كه . شود بدن، از خارج از بدن افاضه مي

كنند جهاني است  گرايان از هستي عرضه مي آفرينش
انباشته از دو جوهر مستقل، منفك و متباين بالذات 

در مقابل . )1(كه هيچ وجه مشتركي با هم ندارند
گرايي اين است كه موجودات  هستة اصلي ايدة تقليل

طابق با اصول و در هر پيچيدگي و نظام سيستمي م
قوانين قابل فهم فيزيكي، از موجودات و اجزاء 

مفهوم كليدي فهم . اند تر تشكيل شده ساده
به اين . است 2»چيزي نيست جز«گرايي مفهوم  تقليل

ترتيب موجودات پيچيده چيزي نيستند جز 
جهان تصويري و ). Ibid: 5(تر  موجودات ساده

، 3انگاري شناسي فيزيكالسيم بر مبناي وحدت هستي
كند كه از  جهاني يكپارچه و يكنواخت تصوير مي

هاي  سطوح ريز ساختاري ذرات بنيادين تا سيستم
هاي آن را تشكيل  كه سطوح و اليه يپيچيده و بزرگ

فيزيك  د؛يك واقعيت واحد هستن گيهم ،دنده مي
)Beorlegui, 2009: 883; Stoljar, 2015: 1 .( ذهن

هاي  پيچيدة سلول عملكرد» چيزي نيست جز«انسان 
عصبي مغز كه مطابق با قوانين استاندارد فيزيك و 

اما مشكالت بسياري بر . كند شيمي عمل مي
گرا هميشه  فيزيكاليسم تقليل. گرايي وارد است تقليل

با اين مشكل مواجه است كه آيا دو پديدة كامالً 
متمايز وجود دارد يا فقط يكي است؟ و اگر واقعاً دو 

شناختي  ارد، راهي براي تقليل هستيپديده وجود د

يكي به ديگري وجود ندارد؟ پس اين ثنويت 
قابل درك و تبيين خواهد بود؟ بيشتر » چگونه«

نظريات معطوف به فيزيكاليسم همچون نظريات 
در ... هماني، ابتناء و رفتارگرايي، كاركردگرايي، اين

پاسخ به پرسش از آگاهي، ارادة آزاد و حيث التفاتي 
گرايي حامل  در اين ميان نوخاسته. اند ندهدرما

چارچوب مفهومي جديدي است كه نظرية سومي را 
هاي هر دو طيف عرضه كرده  با اخذ برخي شاخصه

ها شبيه نظرية حدوث  كه در بسياري شاخصه
   .جسماني نفس مالصدرا است

اي به  در مقاله )1390( تر بهرام عليزاده پيش
گرايي پرداخته  ستهمقايسة نظرية مالصدرا و نوخا

در اين مقاله بيشتر به مقايسة توصيفي نظرية . است
گرايي در فضاي مسئلة نفس  مالصدرا و نوخاسته

و بدن پرداخته و در اين مقايسه توجهي كمتر به 
ما در اين مقاله با طرح چارچوب . نتايج شده است
ابتدا نظرية گرايي خواهيم كوشيد  مفهومي نوخاسته

. هاي آن را توضيح دهيمو شاخصهگرايي  نوخاسته
هاي نظرية مالصدرا را در قالب  آنگاه مؤلفه

گيري  در پايان با وام. گرايي خواهيم شمردنوخاسته
از هفت شاخصة مهم در نگاه صدرايي نشان 

گراي  توان او را يك نوخاسته دهيم كه مي مي
سپس نظرية مالصدرا در قالب يك  .جوهري نام نهاد
بندي  گرايانه بازخواني و صورت نظرية نوخاسته

در اين نوشتار در . جديدي از آن ارائه خواهد شد
 4گرايي بيشتر بر نظريات اخيم استفان شرح نوخاسته

گرايي جوهري كه  استناد شده، اما در بخش نوخاسته
در ارتباط با مسئلة اصلي مقاله است نظر ويليام 

   .مد نظر قرار خواهد گرفت51هاسكر

 گرايي استهنوخ ظريةن. 1
هاي مربوط به آن، در  مفهوم نوخاستگي و تئوري

                                                                               
1. Every Things 
2. Nothing But 
3. Monism 
4. Achim Stephan 
5. William Hasker  
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جريان اصلي فلسفة معاصر كه عرصة آن بيشتر به 
شود، پديد آمده  هاي فيزيكاليستي مربوط مي نظريه
گرايي به اثر منطقي  اگر چه سرآغاز نوخاسته. است

گردد  بازمي 6سیستم منطقجان استورات ميل با عنوان 
همي از مبا آثار  1920نگليسي در گرايي ا اما نوخاسته

 7فضا، زمان و الوهیتساموئل الكساندر با عنوان 
تکامل لويد مرگان با عنوان . ال. ، سي)1922(

ذهن و براد با عنوان . دي. و سي) 1923( 8نوخاسته
، پا به گسترة فضاي )1925( جایگاه آن در طبیعت
ن تبيي. )Mclaughlin, 1992: 49() 2(فلسفي معاصر نهاد

گرايي درك  هاي نوخاسته مفاهيم سازندة نظريه
درستي از نظرية آنها در مورد نحوة تحقق و ظهور 
ذهن در جهان فيزيكي و همچنين ماهيت آن به 

  . دست خواهد آمد

و تعريف  گرايي نوخاستهچارچوب مفهومي . 2
 امر نوخاسته 

گرايي  منظور ما از چارچوب مفهومي نظرية نوخاسته
به . تعريف واقعيت نوخاسته استتحليل مفهومي 

عبارت ديگر، هنگامي كه يك واقعيت را به عنوان 
كنيم بايد نشان دهيم از چه  امر نوخاسته معرفي مي

گرايان  از نظر نوخاسته. خصوصياتي برخوردار است
سيستمي بودن، بديع : اين خصوصيات عبارتند از

هاي علي، سلسله مراتبي بودن،  بودن، داشتن توانايي
ناپذيري و  ابستگي به سطح پايه، تقليلو

با توجه به مفاهيم ذكر شده، . )3(ناپذيري بيني پيش
توان به شكل  تعريف يك واقعيت نوخاسته را مي

  :بندي كرد زير صورت
هاي  نسبت به ويژگي Hمتعلق به سطح  Eويژگي 

B1  تاBn  متعلق به سطحL  نوخاسته است، اگر و تنها
هاي علي بديع، به  اي تواناييسيستمي، بديع، دار :اگر

ناپذير و در عين  بيني ناپذير، پيش لحاظ كاركردي تقليل
  .باشد Bnتا  B1هاي  حال متعين و وابسته به ويژگي

گرايي و در تقابل با  نوخاستههستي در تلقي 
گرايي، واقعيتي  گرايي و تقليل دو نظرية آفرينش

 اراي سلسله مراتبو در عين حال د 9پويا واحد و

هستي در اين تصوير نه متباين و  .است تقليليغير
تفكيكي و نه واحد يكنواخت است، بلكه جهاني 
تشكيكي، پيوسته و سيال است كه در سيالن خود 

سلسله . رساند مراتب وجودي خود را به ظهور مي
مراتب موجودات در اين ديدگاه به يكديگر وابسته و 

وح در عين حال مستقل هستند و از اين رو سط
باالي واقعيت عليرغم اينكه از سيستم پيچيدة 

اند، واقعياتي  خيزند و به آن وابسته فيزيكي برمي
گرايي  ايدة اصلي نوخاسته. مستقل و غيرقابل تقليلند

نحو خاص و  اين است كه وقتي عناصر معيني به
سيستمي با يكديگر تركيب و مرتبط شدند، چيزهايي 

يابند، چيزهايي  مياساساً جديد و غيرمنتظره ظهور 
كه منحصراً بر اساس دانش ما از آن عناصر قابل 

گرايي اين  مفهوم كليدي در نوخاسته. بيني نيست پيش
نيست، 101»افزوده از خارج«است كه واقعيت نوخاسته 

بلكه نتيجة طبيعي تركيب و ارتباط سيستمي همان 
   ).Hasker, 2015: 6(عناصر است 

 تهمثابه امر نوخاس به نفس. 3

توان ذهن را به  اكنون پرسش اين است كه آيا مي
پاسخ به اين پرسش . مثابه امري نوخاسته تلقي كرد
ويژه آگاهي واجد تمام  مستلزم آن است كه ذهن و به

در مورد ذهن، ايده . هاي نوخاستگي باشد شاخصه
نتيجة طبيعي ... اين است كه آگاهي، فكر، اراده و

. عصبي انسان است ساختار و كاركرد مغز و سيستم
گرايان معتقدند آگاهي، مبتني بر  با اين حال نوخاسته

هاي  سيستم واحد بدن است نه اينكه اجزاء و سلول
 از سوي ديگر. عصبي خود داراي آگاهي باشند

آگاهي در زمان خاصي از فرايند تكامل تعين يافته و 
و از اين رو آگاهي امري پيش از آن مصداقي نداشته 

اي از  گرايان در نقطه از نظر نوخاسته .بديع است
فرايند تكامل حيات، ارگانيسم مادي در سطح 
                                                                               
6. The System of Logic 
7. Samuel Alexander, Space, Time and Deity 
8. C .Lloyd Morgan, Emergent Evolution 
9. Dynamic 
10. Added from the outside 
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خاصي از پيچيدگي سيستمي، آرايش خاصي به خود 
. كند گيرد و چيزي اساساً جديد ظهور مي قرار مي

طور  اين تغيير بنيادين چيست و دقيقاً چه چيزي به
كند؟ ويليام هاسكر سه پاسخ كه  بديع ظهور مي

گرايي  ر به سه قرائت متفاوت از نوخاستهمنج
   .دهد شود ارائه مي مي

گرايي اين است كه  اولين تفسير از نوخاسته
آنچه در اين سطح جديد وجودشناختي ظهور 

هاي ذهني، رويدادهاي ذهني و  يابد، ويژگي مي
الزم به ذكر . هاي آگاهانه است طور خاص تجربه به

نظرية تبييني در ها در هر گونه  است كه اين ويژگي
بدن ضروري هستند و بدون آنها اصوالً ـ  باب ذهن

از اين . توان بحثي از ذهن بحثي به ميان آورد نمي
عنوان امور نوخاسته مطرح  ها فقط به رو اين ويژگي

ها  اما نكتة مهم اين است كه اين ويژگي. شوند نمي
با اين وجود توان علي براي اين . ناپذيرند تقليل

اين ايده برداشتي . شود در نظر گرفته نمي ها ويژگي
گرايي است و غالباً در  انگارانه از نوخاسته مادي

  .گيرد فيزيكاليسم غيرتقليلي جاي مي
پاسخ دوم اين است كه افزون بر ظهور 

هاي جديد در سيستم بيولوژيكي، هر ويژگي  ويژگي
نوخاسته تأثير علي بديعي بر كاركرد همان سيستمي 

 ,Nida-Rümelin(ب آگاهي شده است دارد كه موج

گرايان معتقدند هنگام ظهور  نوخاسته). 1 :2006
رويدادهاي ذهني، رويدادهايي در ريزساختارهاي 

دهد كه در عدم حضور آن  فيزيكي روي مي
اين مسئلة مهمي است كه در . دهد رويدادها رخ نمي

از اين مسئله . انگارانه حضور ندارد هاي مادي تئوري
به اين . شود ياد مي 11ن عليت رو به پايينبا عنوا

ترتيب سطوح باالتر ذهني اثرات علي بر آنچه در 
تر عصبي مغز روي داده است، اعمال  سطوح پايين

ويژه الكساندر اين  ها و به فيزكاليست. كنند مي
موجود بودن يعني توانايي : پذيرند موضوع را مي

ها  يزيرا در غير اين صورت اين ويژگ. علي داشتن
دهند  صرفاً متعاقب حاالت فيزيكي در مغز روي مي

بسياري از . پديدارگرايي است كه مستلزم شبه
فيلسوفان معتقدند مفهوم عليت رو به پايين مبهم است 

توان  گرايي را مي و از اين رو اين نسخه از نوخاسته
يا تئوري اشخاص  12فيزيكاليسم غيرتقليلي نوعي

در اين  ).Hasker, 2015: 17(ناميد  13فيزيكي نوخاسته
ديدگاه، شخص غيرفيزيكي با تجربة يكپارچه آگاهي 

بلكه شخص انسان متشكل از مادة . )4(وجود ندارد
بنابراين وقتي گفته . فيزيكي است و نه چيز ديگر

شود شخص واجد تجربة آگاهي است به اين  مي
عنوان يك كل، واجد تجربة آگاهي  معناست كه بدن به

گرايي  همراه نوخاسته گرايي به ين نوخاستها. شده است
  .اند نيز ناميده 14»گرايي ويژگي نوخاسته«نوع اول را 

و گي قرائتي خاص اما تعبير سوم از نوخاست
تحت فيزيكاليسم  متعلق به هاسكر است كه

گرايي خود را از  نوخاستهاو . شود ميتعريف ن
ي ديني كالمي و در نسبت با ها دريچة آموزه

از نظر او . گيرد ميانگارانه پي  اي دوگانهه نظريه
انگارانه،  هاي دوگانه بندي بيشتر اين صورت

گرايي است  آفرينشدكارتي، توميستي و با محور 
 بدن فيزيكي ناتوانند نفس با رابطة كه در تبيين

)Idem, 1999: 198(.)5( ها را  او همچنين اين ديدگاه
ين در برابر تكامل زيستي و همچنين علوم نو

، نظر هاسكربه . )Idem, 2015: 9()6( داند ميناتوان 
يند تكامل سيستم بيولوژيكي وقتي آگاهي در فرا

ها و توان علي جديد،  دهد، نه تنها ويژگي ميرخ 
آيد  ميود وج هآگاهي ب بلكه فردي جديد با تجربة

. شود ميو ارگانيسم مورد بحث، بدن اين فرد آگاه 
  .است151»وهريج گرايي نوخاسته« اين ايدة

بنا بر نوخاستگي جوهري، ظهور افراد آگاه 
وابسته و مبتني بر ارگانيسم مادي برآمده از آن است 

اي  اما اين فرد جديد متشكل از هيچ مؤلفة فيزيكي
                                                                               
11. Downward Causation 
12. Non-reductive physicalism  
13. Theory of Emergent Mental Persons (The EMP theory) 
14. property emergentism 
15. Substance Emergentism  
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در واقع فرد جديد يك ذات غيرمادي . نيست
 يك ).Nida-Rümelin, 2006: 20(نوخاسته است 

ناپذير  چه و تقسيمخود نوخاسته كه با كليتي يكپار
. گر انواع مختلفي از حاالت و رويدادها است تجربه

بر اين اساس هر گاه يك فرد آگاه فعلي را انجام 
دهد، خودش يك مبدأ فاعلي است نه بخشي از  مي

 به اين ترتيب). Ibid: 8(عليت رويدادهاي فيزيكي 
كند و معتقد  فيزيكي را رد مي بستارهاسكر اصل 

خود يك مبدأ فاعلي است نه  است عليت سوژه،
  . بخشي از زنجيرة رويدادهاي فيزيكي

گرايي  ديدگاه هاسكر برخالف آفرينش
هايش خارج از سيستم  پذيرد كه ذهن و توانايي نمي

بيولوژيكي انسان به وجود مادي او افاضه شده 
طور طبيعي با توجه به سازمان  باشد، بلكه نفس به

دن و مغز ظهور مناسب فيزيكي و عملكرد سيستم ب
گرايي در  هاسكر معتقد است نوخاسته. يابد مي

گرايي و  مقابل اشكاالت وارد بر آفرينش
انگاري مصون است و حتي در برخي موارد  دوگانه

ساز آن به سود خود  قادر به تبديل مسائل مشكل
از نظر او اگر چه ما فاقد بينش روشني از . است

اما با توجه چگونگي ايجاد ذهن توسط مغز هستيم، 
به اينكه روابط علي ميان ذهن و مغز از ابتداي 

گيري بدن، سامان يافته است، ديگر نيازي  شكل
نيست مسئلة رابطة نفس و بدن فرضي جداگانه در 

به اين ترتيب، نحوة تعامل نفس با . نظر گرفته شود
  .شود گرايي فهميده مي بدن بهتر از آفرينش

كلي با اذهان گرايي مش از سوي ديگر نوخاسته
انگاري دكارتي  حيوانات ندارد؛ چنانكه در دوگانه

بلكه حيوانات نيز مناسب با بدن خود . شود نفي مي
ذهني دارند كه توسط سيستم عصبي آنها شكل 

گرايي تبيين مناسبي از  همچنين نوخاسته. گيرد مي
تكامل بيولوژيكي انسان و تكامل مشترك ذهن و 

نوبة خود  ت ژنتيكي كه بهتغييرا. دهد بدن ارائه مي
شود، به شدت گسترش يافته  منجر به ظهور مغز مي

شود و اين ذهن  و به نوخاستگي نفس منتهي مي

است كه در درك دقيق از محيط زيست و پاسخ به 
آن سازگاري بيولوژيكي، بقا و توليد مثل را افزايش 

ها به محيط در سطحي باالتر  اين واكنش. دهد مي
از تغييرات ژنيتيكي و تأسيس  منجر به حفاظت

). Hasker, 2015: 12(شود  جامعه و لوازمات آن مي
فرد نوخاسته با بدن و مغز خود در ارتباط پايدار 

هاي آن عميقاً وابسته به  است و توان علي و فعاليت
  .شرايط و عملكرد بدن و مغز است

گرايي خود نوخاسته حادث در  برخالف آفرينش
صورت افاضه از  ا حادث و نه بهبدن است نه قديم ي

گرايي  گرايي برخالف تقليل نوخاسته )7(.خارج از بدن
هاي ذهني به سود  به دنبال تقليل يا حذف پديده

بلكه با پذيرش خودها و . اي مادي نيست عناصر پايه
دهد پذيرش تجربة  افراد نوخاسته نشان مي

گر سخني  هاي ذهني بدون وجود فرد تجربه ويژگي
گرايي اين فرد جديد با  از نظر نوخاسته. ستمهمل ا

. نيست» همان اين«بدني كه از آن برخاسته 
گرايي را  تقليل» چيزي نيست جز«گرايي ايدة  نوخاسته
در ). Ibid: 4(دهد ارتقا مي» چيزي افزون بر«به ايدة 

گرايي  گرايي برخالف تقليل واقع از نظر نوخاسته
وجود  تضي بههاي آگاهي مق نخستين تعيين ويژگي

هاي تجربه است و بنابراين تقليل با تمام  آمدن سوژه
  .شود هاي متفاوت آن رد مي بندي صورت

گرايي در برابر  گرايي برخالف تقليل نوخاسته
گرايي  پاسخ نوخاسته. ماند شكاف تبييني درمانده نمي

نخست، چگونه : به شكاف تبييني دو گونه است
اوت قادر به توليد اين طبيعت بر پاية چيزي كامالً متف

پديدة جديد است، شايستة حيرت و رازناكي و 
بنابراين عدم شناخت آن صرفاً بر اساس وضعيت 

 ,Nida-Rümelin(شناختي و نقص علمي ماست 
گرايي  چنانكه گفتيم اين رويكرد نوخاسته). 14 :2006
در مقابل رويكرد . شناختي نام دارد معرفت

اف تبييني نشان گويد وجود شك وجودشناختي مي
لحاظ وجودشناختي  دهد كه آگاهي اصوالً به مي

 ,Chalmers(غيرقابل تقليل به سطح فيزيكي است 
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بر اين اساس، آگاهي در موجودات ). 103 :1996
شود و در عين حال با توجه به  حياتمند انكار نمي

اينكه آگاهي برآمده از بدن فيزيكي است، امري كامالً 
د نشده و از اين رو اين دو در هم متباين با آن قلمدا

 به عبارت. كنند صورت تركيبي عمل مي اند و به تنيده
اي از فعاليت ذهن و  ديگر، هر فعل انسان مجموعه

اي تعاملي  لذا رابطة اين دو رابطه. بدن با هم است
است كه در آن هر رويداد ذهني مبتني بر 
رويدادهايي در مغز فيزيكي است و از سوي ديگر، 

  . ويدادهاي فيزيكي داراي مبدأ علي ذهني مستقلندر

مثابه راه سـوم در   حدوث جسماني نفس به. 4
 اسالمي فلسفة

اينك در صدديم نظرية حدوث جسماني نفس را در 
گرايي بررسي و بازتعريف  چارچوب نظرية نوخاسته

به همين منظور الزم است جايگاه، اهميت و . نماييم
يان آراء گوناگون نوآوري نظرية مالصدرا در م

نقطة شروع مالصدرا در طرح ايدة . بازشناسي شود
حدوث جسماني نفس، مالحظة بسيار دقيق او در 

انگاري جوهري،  هاي دوگانه شكست ايده
انگاري  انگاري ويژگي و همچنين وحدت دوگانه
در حوزة اسالمي است؛ يعني ) 8(محور آفرينش

 طور دقيق بايست به موضعي در فلسفه كه مي
طور  چگونگي وجود موجود مجرد در جهان مادي به

طور خاص  عام و رابطة نفس مجرد با بدن مادي به
فيلسوفاني همچون فارابي، ابن  )9(.داد را نشان مي

سينا و پيروان او با اثبات وجود موجوداتي كه اساساً 
عنوان  هاي فيزيكي ندارند و نامگذاري آنها به ويژگي

مندي موجودات را فعليات محض، حيات و ذهن
نتيجة مداخلة نيروهاي فراطبيعي در جهان فيزيكي 

البته اين خود پاسخ به سؤال بنيادين ديگري . دانند مي
بود؛ اين جهان اصوالً چگونه جهاني است كه جواهر 

تواند در آن وجود  هاي غيرفيزيكي مي يا ويژگي
ديگر واقعيات بيروني در  به عبارتداشته باشد؟ 

الية خود از چه چيزي شكل يافته است  ترين بنيادي
كنيم چنين است؟ يك طبيعت  كه جهاني كه درك مي

فيزيكي كه با داشتن ساختاري يكنواخت، موجوداتي 
پروراند كه از حيات، احساس و آگاهي  را مي

برخوردارند و قادرند رفتارهاي ارادي و 
پاسخ ابن سينا به اين . غيريكنواخت انجام دهند

حادثي به نام نفس است كه آن را پرسش، موجود 
طور عام براي پديدة آگاهي، ادراك، اراده و  به

ابن سينا، (برد  كار مي حركت در موجودات زيستي به
؛ مالصدرا، 220/ 2: 1411؛ فخر رازي، 5/ 2: 1404
هاي  يك موجود غيرمادي با ويژگي)10().6/ 8: 1981

اي  غيرمادي كه از سوي فعليات محض در مرحله
هاي زيستي  واره از تكامل زيستي نطفه به اندامخاص 

هاي  اين نگاه در بنيان برگرفته از آموزه. شود افاضه مي
با اين وجود، فيلسوفان مكتب سينوي . ارسطويي است

. شوند رو مي اي روبه بالفاصله با مشكالت عديده
ترين معضل، تبيين نحوة وجود موجودات  مهم

وة ارتباط آنها با غيرفيزيكي در جهان فيزيكي و نح
 16سخت1يكديگر است كه به عنوان مسئلة غامض و

راهكار ابن سينا و پيروان او طرح روح . شود تلقي مي
روح . عنوان واسطة ميان نفس و بدن بود بخاري به

بخاري در واقع بسان پلي ارتباطي ميان نفس و بدن 
به اعتقاد ابن سينا، روح بخاري با . لحاظ شده است

ف نسبت دارد و نسبت آن با اين اخالط اخالط لطي
رقيق و لطيف همانند نسبت اعضاي بدن به اخالط 

  )11( ).232/ 2: 1404ابن سينا، (غليظ است 
با اين وجود، اين ايده نه تنها مشكلي را از پيش 

وجود  دارد بلكه مشكالت ديگري را نيز به رو برنمي
اگر روح بخاري بنا بر تعريف مادي است، . آورد مي

همچنان نحوة ارتباط ميان موجود غيرفيزيكي با 
ماند و اگر بپذيريم روح  پاسخ مي موجود فيزيكي بي

. بخاري مجرد است باز هم همين پرسش باقي است
هاي  بعدها و در سنت فلسفي جديد غرب، پرسش

تر ديگري نيز از سوي فيلسوفان در  بسيار اساسي
اعتراض به طرح روح بخاري توسط دكارت مطرح 

كه ايدة دكارتي در برابر آنها ساكت و  )12(شد
                                                                               
16. Hard Problem 
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در كنار مباحث فلسفي، متكلمان  )13(.پاسخ ماند بي
نيز به بحث از منشأ، ماهيت و نحوة حيات انسان 

اگرچه . عنوان موجود زنده توجه جدي داشتند به
تعداد كمي از متكلمان به ايدة تجرد نفس تمايل 

س از تنوع انگارانة نف هاي ماده نظريهدارند، اما 
طوري كه  به برخوردار استنزد آنان چشمگيري 

هاي مختلف متكلمان  عضدالدين ايجي با بيان نظريه
يا همان » هيكل خاص جسماني«در نهايت نظرية 

را نظر جمهور متكلمين قلمداد » جسم لطيف«نظرية 
قاضي عبدالجبار  ).250/ 7: 1380ايجي، (كند  مي

يلسوفان را داراي ايدة نفس غيرمادي فمعتزلي نيز 
 پاسخ زيادي بي هاي پرسشمعضالت دشوار و 

كه تعلّق يك اين پرسش  براي نمونه. دانست مي
طور كلي  هو ب(حركت  زمان، بي مكان، بي روح بي

به يك بدن خاص چه ترجيحي دارد؟ چرا ) مجرد
 ـو نه بدن ديگرـ  يك روح به تدبير اين بدن

چه  ،ه نام بدنپردازد؟ رابطة ميان روح و جسمي ب مي
) 14(تفاوتي با رابطة ميان روح و اجسام ديگر دارد؟

تواند بدن را به حركت وادارد و  چرا فقط روح مي
؟ تواند اجسام ديگر را به حركت وادارد چرا نمي

از سوي ديگر و در ). 322/ 11: 1965عبدالجبار، (
قرن هاي بعدي ايرادهاي گستردة متكلمان به بيشتر 

ويژه مباحث نفس، چراغ فلسفة  ي بههاي فلسف ديدگاه
). 242ـ258: 1382غزالي، (فروغ كرد  اسالمي را كم

اگرچه سهروردي، خواجة طوسي و برخي ديگر از 
فيلسوفان تالش بسياري در حل معضالت رابطة 

كنند اما به دليل  نفس غيرمادي و بدن مادي مي
ضعف و نقصان در برخي مباني فلسفي و عدم 

ب مفهومي منشأ و ماهيت سازگاري در چارچو
مالصدرا . ماند پاسخ مي نفس، اين مسئله همچنان بي

با موشكافي در ميان آراء مطروحه، از ثنويت افراطي 
هاي پيشين است فاصله گرفته  كه عامل شكست ايده

ريزي  و با طرح مباني خاص حكمت متعاليه و پي
عنوان  چارچوب مفهومي دقيقي به نظرية سومي به

نائل آمد كه ضمن در بر داشتن برخي  نظرية رقيب
اي  هاي پيشين، اساساً ايده هاي ديدگاه عناصر و مؤلفه

هاي  اين نظريه با پاسخ به پرسش. رود شمار مي نو به
انداز جديدي به سوي  هر دو طرف نزاع، چشم

  .گشايد مسائل فلسفي و همچنين كالمي مي
ترين مباني مالصدرا عبارتند از اصل اصالت  مهم

ود، تشكيك مراتب وجود و نظرية مهم حركت وج
تصويري كه مالصدرا از هستي بر مبناي . جوهري

دهد، جهاني واحد و يكپارچه  اين سه اصل ارائه مي
است كه در عين حال داراي سلسله مراتب 

جهاني كه دو مرتبة ثابت و سيال . تشكيكي است
هستي در مراتب مادي خود عين پويايي و . دارد

و در همين وجود متدرج و سيالني سيالن است 
خود مراتب ديگر خود را كه در وجود ماده نهفته 

از نظر صدرالمتألهين، ماده . رساند است به ظهور مي
در ذات خود گرايش به بالندگي، فراتر رفتن از 

در ) 189: 1388الهوري، (خود و آگاه شدن دارد 
واقع نفس ظهور عالم برتر در جهان فيزيكي 

ر اين اساس چيزي به نام مادة محض ب )15(.است
اين تصوير از هستي مخالف جهان . وجود ندارد

تصويري مشائين است كه قائل به جهان تفكيكي 
هستند و موجودات را هويات متباين بالذاتي قلمداد 

از . اي جز در مفهوم وجود ندارند كنند كه رابطه مي
سوي ديگر تصوير صدرايي، تفسير متكلمان را از 

زيرا . تابد رچگي سراسر مادي جهان نيز برنمييكپا
كثرت مراتب وجود عليرغم وحدت واقعي، كثرتي 
حقيقي است و از اين رو نفس از نظر صدرا، نه 
يك ويژگي فيزيكي متمايز از بدن و نه قابل تقليل 

  .به بدن مادي، بلكه جوهري مستقل است
تركيب اين مباني با تعريفي كه مالصدرا از نفس 

زند كه در  اي جديد را رقم مي دهد، نظريه ميارائه 
گرايي نزديك  چارچوب مفهومي خود به نوخاسته

بر اين اساس نفس در حركت جوهري . است
اشتدادي بدن ابتدا در حد طبيعت بوده و جسماني 
است و لذا نفس جزيي از مجموعة متحركي است 

). 66/ 3: 1981مالصدرا، (كه به سوي تكامل است 
دا مجرد نيست بلكه جسمانيه الحدوث لذا از ابت

او بر اساس اصل اصالت و تشكيك وجود و . است
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تقسيم آن به وجود سيال و متحرك و پيوستگي 
شناختي اين دو اليه از وجود، معتقد است بدن  هستي

و ) 235: 1361همو، (مادي مرتبة نازل نفس است 
نفس ظهور مرتبة باالتر همين بدن است و از آنجا 

/ 8: 1981همو، (دو تركيب اتحادي دارند كه اين 
اضافة نفس به بدن ذاتي است نه عرضي و اين ) 12

بر . اضافة ذاتي، نحوة وجود وهويت نفس است
همين اساس مالصدرا اساساً وارد بحث رابطة نفس 

. شود عنوان رابط اين دو نمي و بدن و روح بخاري به
زيرا نفس و بدن دو مرتبه از يك وجودند و روح 
بخاري مرتبة انزل وجود نفس و بدن اول اوست 

  ). 357: 1354همو، (

حدوث جسماني نفـس در   بازخواني نظرية. 5
 گرايي جوهري چارچوب نوخاسته

 اي ديگر بازخواني يك نظريه در قالب نظريه
 مستلزم اين است كه مفاهيم سازندة نظرية

نجا آاز . پايه باشد شونده متناظر با نظرية زخوانيبا
 ،هاي مختلفي دارد گرايي قرائت نوخاستهكه 

ه ن بترين قرائت آگرايي جوهري نزديكنوخاسته
را در  بنابراين نظرية صدرا. مالصدرا است نظرية

گرايي جوهري و با توجه به تعريف قالب نوخاسته
  .واقعيت نوخاسته بازخواني خواهيم كرد

  كمال بودن نفس .1ـ5
ية مالصدرا و كمال بودن نفس اولين مفهوم در نظر

كمال اول از نظر صدرا اشاره . در تعريف نفس است
به فعليت، توان علي، منشأيت اثر و كاركردي است 
كه او براي جسم طبيعي آلي در نظر گرفته است 

اين يك ويژگي نو و بديع ). 5/ 8: 1981همو، (
او . است كه در سطوح بنيادين فيزيكي موجود نيست

ين ويژگي را نه افزوده از برخالف فيلسوفان پيشين، ا
همان با جسم  خارج و نه همانند متكلمان اين

داند، بلكه اين ويژگي از همين سيستم  فيزيكي مي
فيزيكي نشأت گرفته و داراي توان علي بر همين 
سيستم و در عين حال غيرقابل تقليل به سطح 

او رفتار غيريكنواخت برخي از اجسام . فيزيكي است
/ 8: همان(داند  وجود مطلق نفس ميرا دليلي عام بر 

هاي مادي خود،  طبيعت از نظر ويژگي كه درحالي). 6
همواره داراي اجزاي متشابه و رفتاري يكنواخت 

  ).508ـ509: 1363همو، (است 

  جسمانيت نفس .2ـ5
جسمانيت نفس، دومين مفهوم كليدي در نظرية 

بر . صدرا است كه در تعريف نفس نيز وجود دارد
مالصدرا تركيب اجزا در طبيعت به دو  اساس نظر

گيرد؛ نخست، از برايند تركيب مواد  نحو صورت مي
و اجزاي بنيادين، موجودات مركب مادي ثانوي 

هاي  او اين مؤلفه). 180: 1360همو، (آيد  دست مي به
بنيادين را عناصر بسيط و تركيبات ثانوي را معدن 

ذات  از نظر صدرا ماده در). 498: همان(نامد  مي
خود گرايش به تجرد دارد اما عناصر بسيط در حالت 
مجزا از هم، به خاطر تضاد در صورت و كيفيات 

مرحلة ). 182: همان(اوليه از پذيرش حيات قاصرند 
گيري معدنيات  بعد تركيب اين عناصر بسيط و شكل

است كه صدرا از آن به مزاج و مرتبة معدني تعبير 
آنجا كه تركيب اجزاي اما از ). 183: همان(كند  مي

عناصر معدني، تركيبي است كه از برايند اجزا و غلبه 
بر جانب بر هم زنندة تركيب حاصل شده است، 

توان اجزا را از هم بازشناخت و حتي برايند  مي
مالصدرا مركباتي از . بيني كرد تركيب آنها را پيش

ها مانند زرنيخ، يشم، نمك و ياقوت را از اين  سنگ
اين تركيبات سيستمي ). 182: همان(اند د جلمه مي

هايي كه اين تركيبات از خود  نيستند، زيرا ويژگي
. نحو متشابه وجود دارد دهند، درتمام اجزا به بروز مي

يعني با افزايش يا كاهش مقدار كمي از اين تركيبات، 
توان گفت  بنابراين مي. شود ويژگي بديعي محقق نمي

اراي موجبيت، تعين از نظر مالصدرا جهان طبيعت د
هاي آن به يكديگر  پذيري است و اليه بيني ولذا پيش

  .شناختي هستند قابل تقليل علي و هستي
برد كه از  مياما او از تركيب ديگري هم نام 

بنيادين و سپس معدنيات  تركيب اجزايقبل 
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 هاي كه ويژگيست  مييد و سيستآ ميدست  هب
بلكه بديع اجزا وجود ندارد،  نوخاستة آن در همة

اين سيستم با مفهوم . و متعلق به كل سيستم است
اساس  اين مفهوم. شود ميجسم طبيعي آلي بيان 

حدوث  بحث از حركت جوهري در نظرية
در طبيعي بودن . دهد ميجسماني نفس را تشكيل 

از اين . گيرد ميهاي صناعي قرار  مقابل سيستم
عنوان يك سيستم كه داري  به منظر بدن مادي

زيستيِ طبيعي است، در حركت جوهري  وارة اماند
اشتدادي و سير تكاملي خود از عناصر اوليه و 
سپس معدنيات، به مزاج متعادل رسيده و اين 
مزاج متعادل سيستمي است كه موجود بديعي به 

ن ظهور از آناپذيري بينينحو پيش بهنام نفس 
اين ويژگي جديد شامل كل سيستم است . كند مي

  .تنهايي فاقد آن هستند و اجزا به
  مشكك بودن مراتب نفس. 3ـ5

مشكك بودن مراتب نفس سومين مفهوم در نظرية 
صدرا است كه از لوازم ديدگاه سلسله مراتبي او به 

از منظر سلسله مراتبي، تمام مراتب . هستي است
صورت يك واحد يكپارچه و به هم  وجود به
اند و در عين حال بر اساس تشخص  پيوسته
اين . شونددي هر مرتبه، از هم متمايز ميوجو

. مسئله در حركت جوهري طبيعت نيز جاري است
هاي  طبق نظر مالصدرا در حركت جوهري اليه

بنيادين و بسيط موجود طبيعي در حركت خود 
ها و سطوح بااليي موجود را نحو لبس ـ لبس اليه به

اين موجود، يك موجود . رسانند به ظهور مي
هم پيوسته است كه در عين پيوستگي  يكپارچه و به

در مراتب باالتر . شود از هر حد آن ماهيتي اخذ مي
. اين حركت سطح آگاهي و تجرد محض قرار دارد

همة اين سطوح به يكديگر مبتني بوده و در عين 
حال سطح اعلي كه همان نفس است غيرقابل تقليل 

از اين جهت تمامي مراتب . به سطوح پايين است
اما . اندنحو ابتناء به يكديگر وابسته يء بهوجودي ش

ابتكار مهم مالصدرا و نقش اساسي ديدگاه سلسله 

كند كه او نفس و  مراتبي به وجود، آنجايي بروز مي
داند و ميان بدن و  بدن را دو مرتبه از يك وجود مي

نفس نيز مراتب ديگري را مانند روح بخاري، قواي 
النفس «اثبات قاعدة  او با. نيز قائل است... نفس و 

كه يكي از ابتكارات مهم او » فی وحدتها کل القوا
رود، بار ديگر بر ديدگاه سلسله مراتبي و  شمار مي به

بدن  ـ   عين حال پيوستگي سطوح وجودي نفسدر 
  ). 149/ 8: 1981همو، (كند  تأكيد مي

  مثابه امر نوخاسته  بديع بودن نفس به .4ـ5
امر نوخاسته چهارمين  مثابه بديع بودن نفس به

حدوث  طور متناظر در نظرية هكه ب استمفهومي 
البته در . جسماني نفس قابل رصد و بررسي است

. اي كوتاه به اين مفهوم داشتيم هبخش قبلي اشار
بديع بودن يك خصوصيت زماني است به اين 
معنا كه واقعيت نوخاسته از زمان خاصي به بعد 

داراي مصداقي نبوده يابد و پيش از آن  ميمصداق 
اين مفهوم در دستگاه فلسفي صدرا به دو . است

  . صورت قابل فهم و برداشت است
عنوان امر  بودن نفس به مفهوم بديع ،نخست

 ريةنوخاسته معطوف به مفهوم حدوث در نظ
به اين معني كه . حدوث جسماني نفس باشد

حدوث نفس از زماني خاصي در سيستم بدني 
. ش از اين تحقق نداشته استمصداق يافته و پي

اصطالح حدوث در فلسفة اسالمي به چندين معنا 
مفهوم نچه در اينجا مناسب با آاما . رود ميكار به 

حادث زماني . ست بديع بودن است حدوث زماني
به  اسالمي موجودي است كه مسبوقسفة در فل

از زمان مصداق  اي يعني در بازه. عدم زماني است
اي ديگر تحقق يافته و داراي  نداشته و از بازه

مالصدرا  آنجا كه در نظريةاز . شود ميمصداق 
به بدن است و از بدن شرط تحقق و تعلق نفس 

عنوان امري مادي حادث است  ديگر سوي بدن به
زيرا . ن نيز حادث استآبنابراين نفس متعلق به 

طبق نظر مالصدرا نفس تمام بدن است و از 
 شود ميجديد محقق تركيب حقيقي اين دو نوع 
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 نحو التزامي بنابراين بديع بودن به). 12/ 8: همان(
  .صدرايي قابل بازخواني است در چارچوب نظرية

اما برداشت دوم كه به ديدگاه ويليام هاسكر 
نزديكي بيشتري دارد، اين است كه بديع بودن صرفاً 

بلكه . معناي مصداق يافتن در زمان خاصي نيست به
ن معني است كه امر نوخاسته اساساً بديع بودن به اي

خود واقعيتي جديد افزون بر واقعيتي است كه از آن 
ظهور يافته و بنابراين مصداق يافتن آن در يك بازة 

زيرا از آنجا كه اين . زماني الزمة چنين فرايندي است
دهد و بنابراين واقعيت  فرايند در طبيعت روي مي
عيت، فردي اين واق. شود جديد در زمان محقق مي

باشد و به  گر بدن خاص ميجديد است كه تجربه
هاي ديگر متمايز اين صورت از افراد و سابجكت

عنوان  ديگر، اين موجود به به عبارت. شود مي
گر آگاهي، ارادة آزاد و موجوديتي يكپارچه،  تجربه

فرد، متشخص و متمايز از موجودي منحصربه
توان گفت  از اين رو مي. هاي ديگر استسابجكت

تمام تشخص اين موجود مركب از بدن و نفس به 
اهميت اين موضوع آنگاه كه . همين نفس است

بحث از بقاي نفس، تناسخ و اذهان ديگر به ميان 
  . شود آيد آشكار مي مي

در ديدگاه صدرايي اين مفهوم با اصل اصالت 
وجود، تشخص وجود و حيثيت تعلق ذاتي نفس 

ز نظر مالصدرا و بر ا. به بدن در ارتباط است
موجود شدن يعني همان  ،اساس اصالت وجود

بنابراين هر موجودي از جهت . متمايز شدن
وجودي خود، متشخص و  و در مرتبةموجوديتش 
 نظريةبا تكيه بر اصل اصالت وجود، . متفرد است

كند كه هر بدني  ميحدوث جسماني نفس تأكيد 
بر . منحصراً متعلق به نفس خاص خود است

هويت نفس چيزي جز تعلق به  ،اس اين نظريهاس
بدن نيست و اين تعلق ذاتي و حاكي از نحوة وجود 

برايند اين سخن اين است كه حدوث و . اوست
سابقه و طور خاص، بديع، بي ظهور هر نفس به

اي كه فرض تكرار و تثنّي  گونه فرد است به منحصربه
 اين موضوع راه را بر هر گونه پذيرش قدم. ندارد

بندد و مسئلة اذهان ديگر و همين  نفس و تناسخ مي
   .بخشد اي ديگر مي طور بقاي نفس را چهره

پس بديع بودن نفس در نظرية صدرا به اين معنا 
است كه در مرحلة خاصي از فرايند تدريجي حركت 

وارة بدن و از زمان جوهري و تكامل سيستم اندام
سابقه  بيطور  صورت بديع و به خاصي به بعد، نفس به

  .كند فردي از بدن مادي ظهور مي و منحصربه

  ذاتي نفس و بدن ةرابط .5ـ5
كه  ذاتي نفس و بدن پنجمين مفهومي است رابطة

 طةبا راب شود و ميمالصدرا بازخواني  در نظرية
 گرايي نوخاسته در نظريةوابستگي به سطح پايه 

 يكي از لوازمات نظريةاين مفهوم . متناظر است
مالصدرا معتقد است ظهور . ي استحركت جوهر
 وجود در قوس صعود از دريچةمراتب عالي 

هاي هستي  ظهور اين اليه. گذرد ميطبيعت 
ه به حركت جوهري و بروز استعدادهاي وابست
بر اصالت  زيرا بنا. ماده و فعليت آنها است بالقوة

پس از قوس نزول كه مراتب وجود و تشكيك آن، 
مادي به  تا مرتبة وجود صورت اعطاي وجود به
ظهور مراتب مادي،  ظهور رسيد، در مرتبة مرحلة

صورت حركت  وجودي در قوس صعود به
تواند فاعل  مياستكمالي است زيرا طبيعت ن

الحركه است و در  معطيايجادي باشد، بلكه صرفاً 
هاي برتر وجود به ظهور  اليههمين حركت 

 ديگر بستر ظهور مراتب عالي به عبارت. رسند مي
از اين رو، اين سطوح عالي . وجود، طبيعت است

بر اين اساس . وابسته و مبتني بر سطوح پايين هستند
بستر ظهور نفس بدن است و نفس در حدوث و 

همة قواي . ظهور خود وابسته و مبتني به بدن است
ادراكي و تحريكي نفس نيز در افعال خود وابسته و 

   ).80ـ81/ 2: همان(مبتني به بدن هستند 

  ناپذيري نفس بيني پيش. 6ـ5
ناپذيري نفس ششمين مفهوم متناظر بيني پيش
شناختي  ناپذيري يك مفهوم معرفتبيني پيش. است

و مربوط به ضعف شناخت ما از چگونگي ظهور 
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اين مفهوم از يك . نفس است ةواقعيت نوخاست
گرايي و از نهمپيوند با مفهوم موجبيت و تعيسو 

. ست ناپذيريبا مفهوم تقليلسوي ديگر در ارتباط 
 فهوم در فيزيكاليسم و در طرح ايدةدر واقع اين م

وحدت فيزيكي هستي وارد مباحث فلسفي شده 
تلقي در  گرايي نوخاستهفيزيكاليسم و . است
نها تي اشتراك دارند اما وجه افتراق آاي از هس اليه

در امكان تقليل يا عدم تقليل سطوح باال بر سطوح 
اگر . ستنهايت سطح بنيادين فيزيكي ا پايين و در

ناختي است بپذيريم ش تقليل را كه مفهومي هستي
لحاظ معرفتي متعين  ايم كه هستي به الجرم پذيرفته

 اما اگرپذير است  بيني پيش و با ابزار معرفتي ما
كم  اه دستنگتقليل سطح وجودي را انكار كنيم آ

  . بودناپذير خواهد  بيني برخي از سطوح هستي پيش
هاي ذهني  گرايان معتقدند ذهن و ويژگي نوخاسته

ترين دانش ما از سطح پايه قابل محاسبه و  با كامل
علت اين امر اين است كه واقعيت . بيني نيست پيش

االصول سطح بديع و جديدي از  نوخاسته علي
هايي مخصوص  كند كه ويژگي واقعيت را محقق مي

يزيكي قابل هاي سطوح ف به خود دارد و با ويژگي
  .همان و حتي قابل تقليل هم نيست انطباق، اين

توان دريافت كه  از اين سخن مي
ست كه در فيزيك و علوم  ناپذيري مفهومي بيني پيش

تجربي نوين كه ديدگاه پوزيتويستي دارند قابل طرح 
از اين رو اين مفهوم در نظرية صدرا كه . است
 اي تمام متافيزيكي است صورت ديگري نظريه
حكمت متعاليه با نظرية حركت جوهري . يابد مي

سره قوه شدن  دهد عالم طبيعت و ماده يك نشان مي
اين . است و از اين رو همواره حالت منتظره دارد

حالت منتظره به دو صورت در نظرية صدرا قابل 
آور است كه چگونه  يكم شگفتي: بررسي است
تواند  جان بر پاية حركت جوهري مي طبيعت بي

هايي كامالً متفاوت از خود را محقق كند و  يدهپد
بنابراين عدم شناخت آن صرفاً بر اساس وضعيت 

بنابراين . شناختي و نقص علم حصولي ما است
دست  هيچ روي با علم حصولي به حقيقت نفس به

تر گفتيم اين رويكرد  چنانكه پيش. نخواهد آمد
در مقابل . شناختي نام دارد گرايي معرفتنوخاسته

دهد كه نفس اصوالً  رويكرد وجودشناختي نشان مي
لحاظ وجودشناختي غيرقابل تقليل به سطح  به

ناپذيري  طبيعت فيزيكي است و همين تقليل
. برد موجبيت طبيعت در سطوح باال را زير سؤال مي

تواند چنين  زيرا هيچ ساز و كار فيزيكي نمي
اي از  رفتارهاي متفاوت، غيريكنواخت و غيرمنتظره

  .ود نشان دهدخ

  ناپذيري نفس تقليل .7ـ5
كه  ناپذيري نفس هفتمين مفهوم متناظر است تقليل

 نظرية. الي مباحث گذشته بررسي شد البته در البه
نفس عليرغم اينكه يك نظرية حدوث جسماني 

و تركيب بدن و نفس را انگارنه است  وحدت
 با اين وجود واقعيت نوخاستةداند،  ميي حقيق

هاي آن را غيرقابل تقليل به بدن  نفس و ويژگي
تي اي بديع از هس زيرا نفس اليه .داند ميفيزيكي 

هاي آن عليرغم  است كه به ظهور رسيده و ويژگي
خصوصيت گونه  بر سطح فيزيكي فاقد هر ابتنا

ناپذيري  ، تقليلناپذيري اين تقليل. امور مادي است
شناختي است زيرا ثنويت و استقالل نفس  هستي

  . ماند ميمحفوظ  لة بقامسئدر 

 گرايي نوخاستهتعريف نفس بر اساس . 6

ساس بازخواني چارچوب مفهومي اكنون، بر ا
توان تعريف  ميحدوث جسماني نفس،  نظرية

  : جديدي از نفس ارائه داد
، متعلق به مرتبة وجودي )E(واقعيت نفس 

هاي عناصر  ، نسبت به ويژگي)H(تجرد 
علق به مرتبة مت)  Bnتا  B1(بسيط تا مزاج 

، نوخاستة نوظهور و )L(جسم طبيعي آلي 
نوپديد است، اگر و تنها اگر، سيستمي 

، داراي )حادث(، بديع )مزاج متعادل قابل(
مبدأ آثار (هاي علي بديع  توانايي

ناپذير  ناپذير، تقليل بيني ، پيش)غيريكنواخت
و در عين حال ) جوهري مستقل از بدن(
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هاي جسم  يژگيحدوثاً وابسته به بدن و و
  .باشد)  Bnتا  B1(طبعي آلي از 

اي مهم كه مسئلهعنوان  بدن به ـ   ليت ذهنع
صدرايي  در نظريةست رابطة اين دو متفرع بر

به باور مالصدرا بدن مرتبة  .اي متفاوت داردچهره
و نفس در ) 218: 1363همو، (است نفس  نازلة

قواي ادراكي و تحريكي  عين بساطت جامع همة
اي لزومي  بدن رابطه ـ  سنف و از اين رو رابطة است

از نظر او ). 373/ 8: 1981 ،همو( و اتحادي است
هاي معين كه متعلق به  نفس به صفات و ويژگي
شود و از سوي ديگر هر بدن است، متصف مي

چيزي كه متصف به صفات معين شيء ديگر شود، 
عين شيء دوم است و بنابراين نفس عين بدن 

بر اساس نظر  ).99/ 4؛ 286/ 5 :همان( است
مالصدرا تغاير ميان نفس و بدن اعتباري است و 

ناظر به جهان خارج  انگاران، برخالف دوگانه
با  موجود واحددر واقع نفس و بدن يك . نيست

حدوث  آنجا كه در نظريةو از  نددو حيثيت
اين وحدت جسماني، نفس از ابتدا مجرد نيست 

ميان اين  زي به رابطةو نياشود  ميتر درك  روشن
 .انگارانه زد، دست به توجيهات دوگانهنيست دو

توان گفت  ميبدن،  با اثبات اتحاد و عينيت نفس و
صورت عليت امر  بهعليت ذهن بر بدن  مسئلة

غيرمادي بر امر مادي در اين نظريه جايگاهي 
آنجا كه نفس با ندارد بلكه از نظر مالصدرا از 

را در بدن دن و تدبير آن، الت به بآقوا و  افاضة
دهد، هر كيفيت نفساني كه مسير تكامل قرار مي
گيرد اثر آن به بدن منتقل در نفس شكل مي

شود و از سوي ديگر هر حالت جسماني كه در  مي
گذارد و بنابراين  ميدهد اثري در نفس  ميبدن رخ 

 ن دو وجود داردآسبب و مسبب ميان  رابطة
 نظريةن رابطه را تحت او اي). 473: 1354، همو(

بر اين اساس از . كندحقيقت و رقيقت مطرح مي
حقيقت  كه بدن مرتبة نازلة نفس و رقيقة آنجا

نفس است، هر كمالي در بدن شأني از شئونات 
  .بدن است لي حقيقت نفس در مرتبةنفس و تج

  گيري بحث و نتيجه
حدوث جسماني نفس از منظر  بازخواني نظرية

 گرايي مي نوخاستهب مفهومالصدرا در چارچو
ذهن  ت طرح اين نظريه را در فضاي فلسفةفرص

معاصر كه بيشتر متمايل به فيزيكاليسم است 
حدوث جسماني وقتي  بر نظرية بنا. گشايد مي

آگاهي در فرايند حركت جوهري در سيستم 
ها و  نه تنها ويژگيدهد،  ميبيولوژيكي بدن رخ 

 تجربةتوان علي جديد، بلكه فردي جديد با 
آن سيستم بيولوژيكي، با آيد و  ميود وج هآگاهي ب

صدرا،  بر نظرية بنا. شود ميبدن اين فرد آگاه 
حدوث نفس وابسته و مبتني بر ارگانيسم مادي 

با اين حال نفس، متشكل از  برآمده از آن است،
هماني  فيزيكي نيست و از اين رو اين هيچ مؤلفة

دارگرايي باطل پدي گرايي و شبه بدن، تقليلـ  ذهن
فيزيكي ر واقع نفس يك ذات غيرد. است

سته كه با كليتي يك واقعيت نوخا. نوخاسته است
واع مختلفي از گر ان ناپذير تجربه يكپارچه و تقسيم

اين نظريه در عين . حاالت و رويدادهاست
 ه مراتبي به هستي،لانگاري، با ديدگاه سلس وحدت

يزيكي شناختي نفس به سطح ف مانع تقليل هستي
در اين نظريه تعلق نفس به بدن تعلقي . شود مي

ر ب. ذاتي و حاكي از هويت وجودي نفس است
مسئلة ربط مانند اين اساس عليت ذهن به بدن نيز 

از آنجا كه . يابداي ديگر مي حادث به قديم چهره
حقيقت نفس است، تمامي  بدن رقيقه و مرتبة نازلة

  .استرفتارهاي بدن شئونات و تجليات نفس 

  ها نوشت پي
 

شديد  ويژه قرن بيستم و با غلبة در ادوار بعدي به. 1
گرايي و  يكاليسم نقدهاي سنگيني بر آفرينشفيز

ود را انگاري منبعث از آن وارد شد و جاي خ دوگانه
مسئلة ترين اين اشكاالت  مهم. به نظريات تقليلي داد

انگاري دكارتي در برابر  بدن بود كه دوگانه-رابطة نفس
 ن دكارت نيز در طرح نظرياتيپيروا. ن ساكت ماندآ

 مالبرانش، ديدگاه اتحاد جوهري توازي ةنظريهمچون 
موفق نبودند نيتس  يبال بنياد هماهنگي پيش اسپينوزا و
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  .ندواقع شدنقد فيلسوفان بعدي مورد و از سوي 
راد ديگري را نيز در خود نام اف جيگون كيم در مقالة. 2

  ).Kim, 1999( گرايان اوليه آورده است جمع نوخاسته
اي كه  صورت مبسوط در مقاله همة اين مفاهيم به. 3

نگارنده است، توضيح داده شده  برگرفته از رسالة
بزرگي  جامه: براي بحث تفصيلي رجوع كنيد به. است

  ).1388(خوشنويس  و )در نوبت انتشار(مهر  و سعيدي
رين ت زاد از مهميكپارچگي تجربة آگاهي و ارادة آ. 4

ناپذيري ويژگي  براي اثبات تقليل داليل هسكر
  ).Hasker, 1982; Idem, 2003( نوخاسته است

انگاري  هاي مختلف دوگانه او در كتاب خود صورت. 5
را نام برده و نقدهايي به آن وارد كرده و سپس نظرية 

  ). Hasker, 1999: Chapter 6-7(خود را بيان نموده است 
، دفاعي کامل نفستاب برن در كت البته ريچارد سوئين. 6

كند و با اين وجود  انگاري آفرينشي مي جانانه از دوگانه
با اين حال به بحث از تضاد . كند تكامل را نيز رد نمي

از سوي ديگر . كند ميان تكامل و آفرينش ورودي نمي
تازد و  شدت بر تكامل بيولوژيكي مي آلوين پالنتينگاه به

رينش الهي هر گونه پذيرش تكامل را در تضاد با آف
  ).Swinburne, 1998; Plantinga, 2011(كند  قلمداد مي

گرايي نسبتاً  الزم به ذكر است اگر چه ايدة نوخاسته. 7
» باوري انتقال«نوپديد است اما تمايل خاصي به 

)Traducianism (اي است كه  باوري ايده انتقال. دارد
عنوان نتيجة روند طبيعي  مطابق با آن نفس هر فرد به

اين . نحوي از پدر و مادر مشتق شده است ليد مثل، بهتو
گرايي كه نفس را موجودي  ايده آشكارا با آفرينش

» خلق از عدم«حادث كه آفرينش آن را در چارچوب 
آگوستين از مدافعان ايدة . فهمد در تضاد است مي

به نظر او فهم چگونگي انتقال . باوري بوده است انتقال
وا جز با اين ايده قابل آدم و ح گناه نخستين در فرزندان

  ).1393بيورك، (فهم نيست 
شده از  تخاب اين مفهوم براي نظريات مطرحان. 8

ان اسالمي از آن رو است كه ملكسوي فيلسوفان و مت
ينكه هيچ اسالمي ضمن ا هاي فكري در حوزة جريان

اند، همه بر ماهيت نفس  يك قدم نفس را نپذيرفته
ة از اين رو نقط. تأكيد دارندعنوان مخلوق خداوند  به

از سوي  .گرايي است ها آفرينش اشتراك اين جريان
تمايزي كه ميان نفس  بر ها بنا ديگر تمامي اين ديدگاه

 

 
. شوند ميانگار محسوب  و بدن قائلند همگي دوگانه

س معتقدند در همان ساير متكلماني كه به تجرد نف
  .ندانگاري جوهري قابل بررسي هست ديدگاه دوگانه

جريان فكر توان در مقايسه با  مياين موضع را . 9
محور دكارت و  فلسفي غرب در شكست ايدة آفرينش

گرايانة  هاي تقليل طور شكست ايده پيروان او و همين
ة با اين تفاوت مهم كه در منظوم. محور رصد كرد مادي

تي و معاصر هرگز تمايلي به اسالمي سن انديشة
  .روزي وجود نداشته استمفهوم ام گرايي به ماشين

و بالجملة کل ما یکون مبدأ لصدور أفاعیل لیست ... . 10
و هذه . علی وتیرة واحدة عادمة لإلرادة، فإنا نسمیه نفساً 

جوهره، و لکن من جهة  ء، ال من حیث اللفظة اسم لهذا الشی
  ...إضافة ما له، أی من جهة ما هو مبدأ لهذه األفاعیل

رابطة نفس و بدن نيز با مشائيان  شيخ اشراق نيز دربارة. 11
از نظر او روح حيواني بخاري لطيف و . همداستان است

شفاف است كه از جهت اعتدال شبيه اجرام آسماني است 
هاي مثالي و اشباح خيالي  و از اين رو پذيراي صورت

اين روح لطيف نور نفس را پذيرفته و براي بدن . است
  ).206ـ207/ 2: 1375سهروردي، (كند  حفظ مي

 غدة نام به چيزي به اعتقاد و بخاري روح نظرية. 12
 بدن و نفس ارتباط مسئلة در خود نوبة به صنوبري
. تر كرده است را پيچيده مسئلهد و زيا را مشكالت

دكارت خود تصريح دارد كه روح بخاري امر مادي 
نامم چيزي نيست گويد آنچه من ارواح مياست و مي

اص آنها اين است كه در جز اجسام مادي و صفت خ
حركت آنها مانند حركت  نهايت لطافت قرار دارند و

 :1376دكارت، (آتش بسيار سريع است  ةاجزاي شعل
ت چگونه حال كه روح بخاري امر جسماني اس ).320

ارتباط روح بخاري  ة؟ نحودر كنار مجرد قرار گرفته
  با نفس مجرد چگونه است؟

ويژه  آثار دكارت بهتوان به  براي بحث تفصيلي مي. 13
 ۀتأمالت در فلسفو  )1386( هااعتراضات و پاسخ دو اثر
  .اشاره و مراجعه كرد )1369( اولی
توان با  نمي: گويد او در بخشي از نظرات خود مي. 14

مقايسة نحوة تدبير روح با نحوة تدبير خداوند نتيجه 
عنوان يك امر مجرد قادر  گونه كه خداوند به گرفت همان

يك است، روح نيز چنين است، زيرا خداوند، به تحر
تواند به خلق  برخالف ما، حي و قادر بالذات است و مي
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اجسام و افعال بپردازد بدون اينكه براي اين كار نيازمند 

  ).322 /11 :1965عبدالجبار، (عمل مباشرتي باشد 
اقبال الهوري اولين متفكر اسالمي است كه نظرية . 15

گرايي  ر قالب نظرية نوخاستهحدوث جسماني نفس را د
  ).1388الهوري، ( عرضه كرده است

  منابع
تصحيح . الشفاء). ق1404(ابن سينا، حسين بن عبداهللا 

 .اهللا مرعشي كتابخانه آيت: قم. سعيد زايد

هوش مصنوعي و «). 1393. (سي. بيورك، راسل
اطالعات حکمت و . ترجمة ميترا سرحدي. »روح

  .آبان. 7شمارة . معرفت
 ةترجم .اولی ۀتأمالت در فلسف). 1369(رت، رنه دكا

  .يمركز نشر دانشگاه: تهران .احمد احمدي
ترجمه و تأليف  .فلسفه دکارت ).1376( .ـــــــ

 .الهدي: تهران. بيدي منوچهر صانعي دره

علي  ةترجم .هااعتراضات و پاسخ ).1386( .ـــــــ
  .علمي و فرهنگي: تهران .موسائي

در (مهر، محمد  جعفر؛ سعيديبزرگي، محمد جامه
گرايي، فيزيكالسم و  خلقت«). نوبت انتشار

مجلة . »گرايي و مسئلة ذهن و بدن نوخاسته
  .دانشگاه شهيد بهشتي. شناخت

گرايي  تحليل نظرية نوخاسته«). 1388(خوشنويس، ياسر 
؛ »وجودشناختي و كاربرد آن در مسئلة ذهن و بدن

  .ه صنعتي شريف، دانشگانامۀ کارشناسی ارشد پایان
المباحث  ).1411( عمر  بن  رازي، فخرالدين محمد

 .بيدار: قم. المشرقیة فی علم االلهیات و الطبیعیات

مجموعه مصنفات ). 1375(الدين  سهروردي، شهاب
مؤسسة : تهران. تصحيح هانري كربن. شیخ اشراق

 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

 العامة سسةالمؤ :قاهره .المغنی). م1965(عبدالجبار 
   .للتاليف و االنباء و النشر المصریة

انگاري  بدن؛ يگانه ـ  مسئلة نفس«). 1390(زاده، بهرام  علي
  .45شمارة . ذهن. »گرايي صدرايي و نوخاسته

همراه  به .8و  7، ج المواقف ).1370(عضدالدين  ،ايجي
 .شريف رضي: قم. سيد شريف جرجانيشرح  

شمس : تهران. لفالسفهتهافت ا). 1382(غزالي، محمد 
 .تبريزي

 

 
. بازسازی اندیشۀ دینی اسالم). 1388(الهوري، محمد اقبال 

 .فردوس: تهران). ماكان(ترجمة محمد بقايي 

. المبدأ و المعاد). 1354(مالصدرا، محمد ابن ابراهيم 
  .انجمن حكمت و فلسفة ايران: تهران
مركز نشر : مشهد. الشواهد الربوبیه). 1360(. ـــــــ

 . دانشگاهي

. تصحيح غالمحسين آهني. العرشیه). 1361( .ـــــــ
  .مولي: تهران
مؤسسة : تهران. مفاتیح الغیب). 1363( .ـــــــ

 .تحقيقات فرهنگي

ة العقلی سفاراألالمتعالیة فی  الحکمة). م1981(  .ـــــــ
 .العربي دارالحياء التراث: بيروت. ربعةاأل

Beorlegui, Carlos (2009). “Emergentism”. 

PENSAMIENTO, vol. 65, nom. 246, pp.881-914. 

Chalmers, D. J. (1996). Conscious Mind, in Search of 

a Fundamental Theory. Oxford: Oxford 

University Press. 

Kim, Jeagwon (1999). Make sense Emergence. Kluwer 

Academic Publishers. Printed in the Netherlands. 
Hasker, William (1982). “Emergentism”. Religious 

Studies. Vol. 18, No. 4. pp. 473-488. Cambridge 

University Press. 

 The Emergent Self. Ithaca: Cornell .(1999) .ـــــــ

University Press. 

 How Not to Be a Reductivist” from“ .(2003) .ـــــــ

book: Mind: Its Place in the World: Non-

reductionist approaches to the Ontology of 

Consciousness. Ed. Alexander Batthyany, Dimitri 

Constant and Avshalom Elitzur PCID 2.3.5. 

 why Emergence? sent to auther’s .(2015) .ـــــــ

email, october 2015. 

McLaughlin, Brian P. (1992). “The Rise and Fall of 

British Emergentism”. in Emergence or Reduction? 

edited by Flor Beckerman and J. Kim. Berlin: Walter 

DeGruyter &Co. 

Nida-Rümelin, Martine (2006). “Dualist Emergentism”. 

in Contemporary Debates in Philosophy of Mind. 

edited by Brian McLaughlin and Jonathan Cohen. 

Blackwell. 

Plantinga, Alvin (2011). Science, Religion, and 

Naturalism. Oxford: Oxford University Press. 

Stoljar, Daniel (2015). “Physicalism”. Stanford 

Encyclopedia of Philosophy; http:// 

plato.stanford.edu / entries/ physicalism.  

Swinburne, Richard (1998). The Evolution of the 

Soul. Revised edition, Oxford: Clarendon Press. 


