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 چکیده
اما  ،کندعنوان امری مجرد اثبات میمالصدرا نفس را به

گونه نیست که امری متمایز از بدن باشد و این
یعنی اثبات نفس یا ؛ انگاری جوهری الزم بیایددوگانه
کند بلکه نه نمیمانند خیال، هویت انسان را دوگا آنقوای 

سازگار  نیزحتی فرض تجرد نفس با وحدت نفس و بدن 
گونه نیز خواهد بود. مالصدرا حقیقت انسان را این

بیند که جوهری مادی است که از دو ویژگی حاالت نمی
حال این پرسش ذهنی و حاالت بدن برخوردار است. 

گردد که با توجه به نظریات فلسفه ذهن، نظریۀ مطرح می
انگاری جوهری است یا درا در باب نفس، دوگانهمالص

ها؟ اساساً انگاری ویژگیهمانی نفس و بدن یا دوگانهاین
توان آن را در این نظریات موجود گنجاند؟ و چه آیا می

نفس را جوهری  نسبتی با این نظریات دارد؟ مالصدرا
تر ظاهر شده است و در داند که در مرتبۀ نازلواحد می

شناسی نازل همان قوا است. واکاوی نفساین مرتبۀ 
صدرایی جایگاه نظریۀ وی در میان نظریات فلسفۀ ذهن 

مانند نظریۀ ـ و تمایز آن را با نظریات مشابه 
انگاری ویژگی و تئوری انگاری جوهری، دوگانهدوگانه

سازد. از نظریۀ روشن می ـ همانی ذهن و بدناین
ای تعبیر گاری مرتبهانتوان با عنوان دوگانهمالصدرا می

انگاری تبیین و این نوع دوگانه نوشتار حاضرکرد. در 
انگاری جوهری و دوگانهتقریرهای گوناگون تمایزش از 

همانی ذهن و بدن مشخص انگاری ویژگی و ایندوگانه
تا جایگاهش در میان نظریات موجود دربارۀ  شده است

 نفس روشن گردد.
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Abstract 
Mulla Sadra proves that the mind is an abstract 

being. But it is not something distinct from the 

body that requires substance dualism, i.e. to 

demonstration of soul or soul’s faculties such as 

imagination, doesn't make the identity of person 

dual. But even assuming the immateriality of the 

mind will be compatible with the unity of mind 

and body. Mulla Sadra does not believe that the 

reality of man is material substance which has 

two states: physical and mental. Now, the 

question arises is that according to the ideas of 

philosophy of mind, Mulla Sadra's theory of 

mind is a substance dualism, or an identity of 

the mind and body or the property duality? 

Basically, how is his theory of mind relative to 

these views? But he knows the mind is a 

substance that appears in the lower level and in 

this state it is the faculties. Analysis of Sadra's 

approach, shows the position of his theory in the 

philosophy of mind and explains the difference 

between it and other similar theories like the 

theory of substance dualism, property dualism 

and identity theory. Mulla Sadra's theory can be 

interpreted as a hierarchical dualism. In this 

article we explain this dualism and specify the 

distinction between it and these theories: 

substance dualism, property dualism and 

identity of mind and body. 

Keywords: Mind, Mulla Sadra, Philosophy of 

Mind, Dualism, Psychology. 
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 مقدمه
ترین دغدغۀ دو، مهم آنتبیین ذهن و بدن و رابطۀ 

رو فیلسوفانِ ذهن سعی نفلسفۀ ذهن است. از ای
کنند این امور را مورد مداقه قرار دهند و می

حقیقت حاالت ذهنی را روشن سازند. در این 
راستا نظریات مختلفی درخصوص ذهن و حاالت 
ذهنی مطرح شده است. دو دیدگاه مهم در این 

انگاری جوهری و نظریۀ زمینه، نظریۀ دوگانه
در  ،دیدگاه همانی ذهن و بدن است. این دواین

مقابل یکدیگر قرار دارند. البته نگاهی نو به 
انگاری وجود دارد که از آن تحت عنوان دوگانه
همانی شود. اینها یاد میانگاری ویژگیدوگانه

تواند تقریرهای گوناگونی ذهن و بدن هم می
داشته باشد. برای روشن شدن این نظریات ابتدا به 

س نظریۀ نفس سپ و پردازیمها میتوضیح آن
دهیم تا تمایز مالصدرا را مورد بررسی قرار می

همانی انگاری و ایندیدگاه وی با نظریات دوگانه
که در این راستا، ؛ همچناننفس و بدن روشن شود

شایسته است نظریۀ مالصدرا درخصوص نفس را 
ای دقیق مورد تبیین و بازخوانی قرار دهیم گونهبه

ینکه آیا این نظریه در میان تا جایگاه این نظریه و ا
گنجد یا اساساً نظریات موجود فلسفه ذهن می

 نظریۀ علی حده است، به خوبی آشکار گردد.

 انگاري جوهري. دوگانه1
انگاری جوهری بر آن است که نفس و دوگانه

عنوان امری مجرد و جوهری حاالت ذهنی را به
متمایز از بدن اثبات کند. این دیدگاه معتقد است 
انسان در حقیقت متشکل از دو جوهر است؛ یکی 

نام دارد و دیگری « بدن»جوهری مادی که 
شود. از این نامیده می« نفس»جوهری مجرد که 

 نظریه سه تقریر ارائه شده است که عبارتند از:

 انگاری افالطونی. دوگانه5ـ5
توان در افکار انگاری را میسرمنشأ این نوع دوگانه

از اولین کسانی است که به  افالطون جست. او

نفس پرداخته و آن را جوهری ثابت و متمایز از 
. افالطون بر این باور بود نموده استبدن معرفی 

های فیزیکی، اموری که حقایق جوهری بدن
که این  هستند ایدوام نیستند بلکه مُثُل جاودانهبی

ها هستند. او در ها روگرفتی ناقص از آنبدن
آورد که نفس های گوناگونی میلاستدال فایدون

شود جاودانه است. اما آنچه به بحث ما مربوط می
اند و عقل که آن مُثُل را آن است که مُثُل غیر مادی

ها کند باید در غیرمادی بودن مُسانخ آندرک می
بنابراین عقل هم  ؛باشد تا ادراکی حاصل شود

سنخ بودن تا امری غیرمادی است. این هم
دنبال رها کردن بدن و ه نفس بهآنجاست ک

 .(Robinson, 2011)پیوستن به عالم مُثُل است

خود یعنی دوگانه  اعتقادافالطون برای تبیین 
آورد. استدالل او بودن نفس و بدن دلیل هم می

 بدین بیان است:
کننده از یک چیز و آن چیزی که استفاده (الف

عداد، لحاظ عددی و تشود بهمورد استفاده واقع می
به این معنا  ؛ح متمایزندووضبهدو امر متفاوت و 

 منطقی دو جوهرند. از حیثکه 
یک شخص از خودش یا بدنش استفاده  (ب

 کند.می
لحاظ عددی باید متفاوت و نتیجه: شخص به

چنین متمایز از خویش یا بدن خود باشد. اگر این
 ،باشد که شخص با خود یا بدنش متفاوت باشد

منطقاً جوهری غیرفیزیک بدنی آن شخص باید 
 .(Maslin, 2001: 39)باشد؛ یعنی همان نفس 

 انگاری دکارتی. دوگانه7ـ5
دکارت از مدافعان  ،پس از افالطون در سنت غرب

انگاری است. او فلسفۀ خود را از ادراک دوگانه
کند و ذات آن را اندیشه خود )نفس( آغاز می

انگاری د دوگانهانگاری دکارتی هماننداند. دوگانهمی
افالطونی مستلزم آن است که حقیقت شخص 

یعنی جوهری غیرمادی که  ؛انسان، نفس مجرد باشد
حالی که بدن جوهری دارای امتداد  امتداد ندارد. در
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نفس امری مغایر با بدن است.  ،است. درنتیجه
تأمالت در دکارت نظریۀ نفس خود را در کتاب 

 گذارد:ش میطور کامل به نمایبه فلسفۀ اولی
دانم که ممکن است خداوند همۀ چون می»

 ،کنماشیائی را که من با وضوح و تمایز ادراک می
پس  ،کنم، آفریده باشدکه من ادراک می طورهمان

برای اینکه یقین کنم دو چیز با همدیگر 
اند کافی است که بتوانم یکی را بدون متفاوت

دیگری با وضوح و تمایز ادراک کنم؛ زیرا 
ها را کم امکان دارد قدرت کاملۀ خداوند آندست

که ناگزیر باشم نوجود آورد و برای ایجدا از هم به
مهم نیست که بدانم این  ،ها را متفاوت بدانمآن

وسیلۀ کدام نیرو تحقق یافته است؛ انفکاک به
دانم که هستم و در یقین میبنابراین از همین که به

نم من چیزی هستم بیهمان حال غیر از اینکه می
بینم که اندیشد، هیچ چیز دیگری را نمیکه می

ضرورتاً به طبیعت یا ذات من تعلق داشته باشد، 
گیرم که ذات من فقط همین درستی نتیجه میبه

اندیشد و با آنکه است که چیزی است که می
ممکن است من بدنی داشته باشم که کامالً با آن 

مفهوم واضح و  سو متصل باشم، اما چون از یک
اندیشد متمایزی از خودم دارم، از آن حیث که می

مفهوم  ،و از سوی دیگر ،و بدون امتداد است
متمایزی هم از بدن دارم، از آن حیث که چیزی 
است تنها دارای امتداد و عاری از فکر، پس بدون 

وسیلۀ آن تردید این من ]یعنی نفس من که من به
بدنم متمایز است و کلی از همانم که هستم[ به

دکارت، )« تواند بدون بدن وجود داشته باشدمی
1381: 99). 

گفتنی است که در نگاه دکارت، امری که 
قابل  ،شناختی واضح و متمایز باشدلحاظ معرفتبه

 :پذیرش است و وجود دارد
بینم که پس در آغاز این تحقیق، در اینجا می»

، از آن میان نفس و بدن تفاوتی عظیم وجود دارد
پذیر است جهت که جسم، بالطبع همواره قسمت

زیرا واقعاً  ؛پذیر نیستو نفس به هیچ روی قسمت

عنوان چیزی که وقتی نفسم یعنی خودم را فقط به
توانم اجزائی در خود کنم، نمیاندیشد لحاظ میمی

تشخیص دهم، بلکه خود را چیزی کامالً واحد و 
ام نفس با تمام بدن بینم و اگرچه ظاهراً تمتامّ می

اما اگر پا، بازو یا عضو دیگری از  ،متحد است
دانم که با این کار چیزی از می ،بدنم جدا شود

شود. همچنین قوای اراده کردن، نفسم قطع نمی
توان ها را واقعاً نمیاحساس، دریافتن و مانند این

زیرا یک نفس واحد است که  ؛اجزای بدن دانست
ردن و ادراک نمودن عمل در خواستن، احساس ک

کند. اما در مورد اشیاء جسمانی یا ممتد، می
ها زیرا هر کدام از آن ؛عکس استرموضوع کامالً ب

ذهن با سهولت تمام به  ،را که قابل تصور باشد
دهم نماید و بنابراین تشخیص میاجزاء تقسیم می

پذیر است و اگر تاکنون از منابع دیگر که تقسیم
همین کافی است تا به من بیاموزد  ،مفرانگرفته باش

که ذهن یا روح بشر کامالً با بدن وی مغایرت 
 .(118-117 همان:دارد )

 انگاری سینوی. دوگانه9ـ5

فلسفۀ سینوی از این نوع  نیزدر سنت اسالمی 
سینا، کند. از نگاه ابنانگاری دفاع میدوگانه

جوهری به نام نفس ناطقه در انسان وجود دارد که 
دهد و با از بین رفتن یقت انسان را تشکیل میحق

رسد و نفس قادر بدن، به حقیقتش آسیبی نمی
سینا خواهد بود به حیات خود ادامه دهد. ابن

آورد. همچنین می یشدالیلی هم بر مدعای خو
نفس ناطقه، که دهد تا اثبات کند براهینی ارائه می

نطق منطبع در ماده نبوده و امری غیر از بدن است. 
و جنبۀ عاقل بودنِ نفس در این براهین نقشی مهم 

 و کلیدی دارد.
یکی  :آوردبوعلی دو دلیل بر وجود نفس می

دلیل وجدانی و دیگری دلیل انسان معلّق در فضا. 
بر اساس دلیل وجدانی اگر تفطن صحیحی نسبت 

توانیم ذات خود را می ،به اشیاء داشته باشیم
فس خود غافل دریابیم و هیچگاه از ثبوت ن
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اگر خودت را  :گویدنیستیم. در دلیل دیگر می
فرض کنی که با عقل و حاالتی صحیح اول بار 

ای، در هوایی معتدل باشی که نه گرم خلق شده
ای گونهباشد و نه سرد و نسبت اعضایت به هم به

باشد که با هم تماس نداشته باشند و نه چیزی 
از همه چیز بشنوی و ببینی؛ در چنین وضعیتی که 

یابی )طوسی، باز نفس خویش را می ،غافلی
گوید آنچه در ادامه می. وی (374-375 /1 :1386

همان اعضای بدنت  ،را یافتی و ادراک کردی
 ،همچون پوست، قلب و مغز نیست. به تعبیری

نفس امری مغایر با بدن است. او بر این مطلب 
اول اینکه پوست تو  :آوردچندین وجه می

چراکه با جدا  ؛اند نفس تو و حقیقتت باشدتونمی
شدن آن از تو، باز هم خودت خواهی بود. دوم 
اینکه در فرض انسان مُعلَّق در فضا، همۀ حواس 
را نسبت به افعال غافل در نظر گرفتیم. سوم اینکه 

تواند عضوی از اعضا چون قلب یا مغز نفس نمی
 که وجود این اعضا تنها با تشریح روشنچراباشد 

حال آنکه قبل از تشریح با ادراک  ،شودمی
. بنابراین نفس در شمار میابیوجدانی نفس را می
 /1 همان:آید )درنمی شودمیآنچه به حس درک 

379-381). 
فسِ یک موجود که کند نبعد از این بیان می
واسطۀ آن حرکت و که به ،زنده همانند یک انسان

و کند، غیر جسمیت و مزاج است ادراک می
آورد. این نفس همان دالیلی هم بر این مطلب می

جوهری است که اصل قوای مُدرِک، مُحرِّک و 
حافظ مزاج است و همین نفس است که در 

 همان:کند )اجزای بدن و خودِ بدن تصرف می
384-391). 

طور مستقل و تفصیلی بر تجرد شیخ الرئیس به
آورد. نفس از جسمانیت و ماده داشتن برهان می

م آنچه مسلّ :گویدی در تبیین تجرد نفس میو
است این است که در انسان جوهری وجود دارد. 

های این جوهر آن است که معقوالت در از ویژگی
شوند. سپس با توجه به این مقدمات آن مرتسم می

صورت بندی منطقی  آورد.بر تجرد نفس دلیل می
 :این استدالل بدین ترتیب است

 .پذیر استمجسم امری تقسی (الف

صور معقوله(  ۀکنندمحل معقوالت )ادراک (ب
 .پذیر نیستتقسیم ،یعنی نفس

 .نتیجه: نفس امری مجزای از جسم است

شیخ الرئیس بیان  بیان مقدمه اول: همانگونه که
از آنجا که جسم جوهری دارای دو طرف  ،داردمی

پذیر توان آن را تقسیمحداقل فرضی است می
  .تلقی کرد
صورت برهان مقدمه دوم: مقدمه دوم بهبیان 

بدین صورت که اگر فرض  ؛گرددخلف اثبات می
حداقل دو جزء  ،پذیر استکنیم نفس تقسیم

اند یا خواهد داشت که این دو جزء یا متشابه
چگونه ممکن است از  ،غیرمتشابه. در صورت اول

دو شیء متشابه امری متفاوت که کلّ باشد پدید 
وم، این امر در حیطۀ مفاهیم و در صورت د !آید

 (274-269 :1392سینا،  ماهوی صادق است )ابن

توان می نیزنیتس این استدالل را با قاعدۀ الیب
« الف»صفت  ئیاگر شی :توضیح داد. بدین بیان که

دیگر این صفت را نداشته  ئیرا داشته باشد و شی
همان نیستند. از آنجا که باشد، این دو شیء این

اما نفس  ،پذیری را داردقسیمبدن صفت ت
 پس نفس و بدن دو امر مغایرند. ،چنین نیستاین

انگاری از دوگانه مذکورچنانکه در سه تقریر 
بیان شد، روشن گردید که در انسان جوهری 
واقعی وجود دارد که غیر از بدن است. این جوهر 

 حقیقی همان نفس است.

 همانی تهن و بدن. تئوري این2
انگاری با آن مواجه مسائلی که دوگانه تریناز مهم

است، تبیین چگونگی ارتباط دو جوهر کامالً متمایز 
است. تأثیر و تأثّر میان بدن مادی و نفس مُجرد، 

انگار را واداشته تا به تبیین نحوۀ فیلسوفان دوگانه
اینکه  ارتباط این دو جوهر متفاوت بپردازند. کما

اورند که چون برخی از فیلسوفانِ ذهن بر این ب
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ای تبیینی برای این ارتباط وجود ندارد، باید نظریه
 دیگر را در خصوص ذهن و بدن مطرح کرد.

انگاری جوهری گونه که در دوگانههمان
توانند با دریافتیم، رویدادهای ذهنی هرگز نمی

وقایع فیزیکی یکی باشند. رویدادهای ذهنی از هر 
ز تغییراتی که در اند و عبارتند اای غیرفیزیکیجنبه

حاالت غیرفیزیکی یک موجود مُجرد که همان 
همانی ذهن و آید. تئوریِ این، پدید میاستنفس 

پذیرد، انکار انگاری میمغز، آنچه را نظریۀ دوگانه
ذهن موجودی منفصل از  ،کند. از این دیدگاهمی

ذهن با مغزِ دارای حیات  ،عبارتیمغز نیست. به
ذهنی همان رویدادهای  یکی است و رویدادهای

اند. جوهرهای غیرمادی و وقایعی از این مغزی
قبیل که ذهن ما را شکل دهند، وجود ندارد. هر 
چیزی همچون آگاهی و افکار ما، صرفاً فیزیکی و 

ای از مادی است. بدین بیان، این دیدگاه نمونه
 انگاری است.ماتریالیسم و مادی

همانی ننظریۀ ای م1961و  1951های در دهه
ذهن و بدن دیدگاهی غالب بود و فیلسوفانی چون 

کردند. پلیس، اسمارت و آرمسترانگ از آن دفاع می
 ،تر دارد. اپیکوراما ماتریالیسم تاریخی طوالنی

فیلسوف یونان باستان، مفهوم ماتریالیسم را 
گوید: آنجا که می ؛روشنی بیان کرده استبه
ی وجود دارد، حکم عرف، رنگ وجود دارد، تلخبه»

شرینی وجود دارد، اما در واقع ذرات وجود دارند 
در نهایت همۀ آنچه وجود دارد، ذرات «. و خأل
اند. این اند که در فضا در حال چرخیدنمادی

واحدهای کوچک به طور غیر دائمی با هم جمع 
شوند تا اشیائی مادی همانند زمین، متعلقات آن می

یل انسان و حیوانات و موجودات زندۀ فیزیکی از قب
را تشکیل دهند. اما در گسترۀ ازلیت، هر چیزی 

گردند تا ناپایدار است و همۀ چیزها به خأل باز می
هایی طوالنی به باری دیگر در طول سال

هایی نو از ذرات ریز فیزیکی تبدیل شوند ترکیب
 ها هم سرانجام متالشی خواهند شد.که آن

رگ را یک انگاری، زندگی پس از مدوگانه
داند چراکه نفس به عنوان امکان واقعی می

تواند مستقل از بدن وجود جوهری منطقی می
اپیکوری ذهن را کامالً  یانگارداشته باشد اما مادی

داند و بر این باور است جزئی از جهان ماده می
میرد. در این وقتی بدن از بین رفت، ذهن هم می

ان طور که صورت نباید از مرگ بترسیم زیرا هم
 ،متفکری رومی که پیرو اپیکور است ،لوکرتیوس

مرگ  ،وقتی ما هستیم»به بیانی شیرین گفته است: 
 «.ما نیستیم ،نیست و وقتی مرگ هست
متفکران متعددی علیه  ،در چهارصد سال اخیر

اند و انگاری دکارتی واکنش نشان دادهدوگانه
. اندانگاری را با وجوهی گوناگون پذیرفتهمادی

گویی هابز معتقد بود مفهوم جوهر مجرد تناقض
مفاهیم و تخیالت که کرد همچنین بیان می .است

هایی در جوهری ذهنی در واقع چیزی جز حرکت
درونی در سَر نیستند. جان الک نیز در اقدامی 

اعالم جسورانه که در آن زمان خطرناک بود، 
توانست فکر را خواست میکه خدا اگر می داشت
نظام رکات ماده بیفزاید. هولباخ در کتاب به ح

گونه نوشت: دربارۀ خطای انسان این طبیعت
انسان گمان کرد نه تنها موجودی متمایز است »

وسیلۀ نیروهای متفاوت از دیگر موجودات بلکه به
تر است دارای ماهیتی بسیط و گرددذاتاً متمایز می

که هیچ اشتراکی با هیچ یک از موجوداتی که 
یعنی چیزی که او را با  ؛امون او هستند، نداردپیر

  .«سازدبیند مرتبط هر آنچه می
 که انگاران استدالمتری هم از دیگر مادی

انسان، و  انسان، یک ماشینهایش چون عنوان کتاب
دهد. او استدالل را نشان می اینوضوح به یک گیاه

کرد که انسان، درست مانند دیگر حیوانات می
لی طبیعت است و برخالف بیان محصول تکام

دکارت، مرز مشخصی میان انسان و سایر حیوانات 
همانی ذهن و مغز، مانند وجود ندارد. دیدگاه این

تر نام انگاری که پیشهای مادیبرخی از حالت
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ناپذیر با اعتقاد به ذهن ای انعطافبردیم، مواجهه
های عنوان موجودی ذاتاً غیرفیزیکی دارد. پدیدهبه
ها های فیزیکی نیستند. آنهنی چیزی جز پدیدهذ

ای از همانی نمونهاند. نظریۀ ایننیز وقایعی فیزیکی
انگاری مادی انگاری و به تعبیری دقیق، یگانهیگانه
تنها جوهرهای مادی و  معتقد استزیرا  ،است

-ها وجود دارند. بعید نیست که از آن بهحاالت آن

یاد شود.  نیزم ای از فیزیکالیسعنوان نمونه
ها موجوداتی کامالً انسانکه کند فیزیکالیسم ادعا می

ها را های آنمادی هستند که طرز کار و ویژگی
توان با مفاهیم و نظریات برگرفته از یک علم می

فیزیک کامل و آرمانی توضیح داد. هیچ جایی برای 
های های غیرمادی یا فراطبیعی در سلسلهدخالت

در دستگاه مرکزی عصبی شخص  علّی فیزیکی که
های در جریان است، وجود ندارد؛ از محرک

های رفتاری. فیزیکی ورودی گرفته تا خروجی
تواند غیرمادّی باشد و باید ذهن هر چه باشد نمی

تبیینی وجود داشته باشد که آن را کامالً در درون 
همانی، پردازانِ اینعالم طبیعی جای دهد. نظریه

بدین معنا که ، کنندیِ تحلیلی نمیهمانهرگز این
شکلیک  Cهای عصب»و « کشممن درد می»گزارۀ 

لحاظ تحلیلی یکی نیستند هرچند که در به« شد
خواه  وواقع یک حقیقت دارند؛ خواه نوعی 

 .(Maslin, 2001: 71-76) مصداقی و شخصی

 هاانگاري ویژگی. دوگانه3
انگاری گانهها میان دو نظریۀ دوانگاری ویژگیدوگانه

همانی ذهن و بدن، حد وسطی را جوهری و این
دنبال آن است که نشان گزیند. این دیدگاه بهمیبر

های ذهنی و رویدادهای فیزیکی بدن دو دهد حالت
بدین بیان که  ؛نه دو جوهر متفاوت ،ویژگی متمایزند

هایی که حالت :شخص انسان دو نوع حالت دارد
هایی که کی دارند و حالتذاتاً ماهیتی مادی و فیزی

 اند.به لحاظ ماهیت غیرفیزیکی
ها، حاالت انگاری ویژگیبر اساس دوگانه

های غیرفیزیکی مغزند. ذهن و مغز ذهنی، ویژگی

 ،عنوان دو جوهر متمایز از هم وجود ندارندبه
اند. بلکه دو حالت و ویژگی از امری فیزیکی

ها انگاری ویژگیدیدگاهی افراطی در دوگانه
عنوان امری وجود دارد و آن هم اینکه مغز به

های فیزیکی ویژگی :فیزیکی دو سنخ ویژگی دارد
های غیرفیزیکی. یک تقریر از این نظریه، و ویژگی

جهت کند که بهگونه روشن میعلیت ذهنی را این
های فیزیکی حاالت غیرفیزیکی را علّی، حالت

 .(Ravenscroft, 2005: 18-20)آورند می پدید

شناسی اي در نظریۀ نفسانگاري مرتبه. دوگانه4
 مالصدرا

شناسی مالصدرا الزم است نخست نظریۀ نفس
آنگاه  و براساس مبانی و عبارات وی گزارش شود

با بررسی تطبیقی میان دیدگاه او و نظریاتی 
گفته، جایگاه نظریۀ مالصدرا در میان این پیش

 نظریات مورد مداقه قرار گیرد.

 انسان دارای نف  .5ـ9
سینا و دکارت، برای انسان مانند ابنهمالصدرا 

جوهری مجرد به نام نفس قائل است که این 
اعتقاد وی جوهر با بدن در ارتباط است. به

حدی از هنگامی که عناصر فیزیکی )بدن( به
د نتوانباعتدال برسند که نسبت به نبات و حیوان 

انب واهب، د، از جنراهی بیشتر به سوی کمال بر
کنند. این نفس ناطقه، نفس ناطقه را دریافت می

قوای نباتی و حیوانی را هم به استخدام خود 
نفس  .(292-291 :1392)مالصدرا،  گیردمی

ناطقه، جوهری غیرمادی است که کمال اول برای 
از آن جهت که امور کلی و  ،جسم طبیعی است

کند و افعال فکری انجام مجردات را درک می
رو، این نفس مجرد خواصی دارد دهد. از اینمی

توان یافت. نطق که آن را در دیگر حیوانات نمی
ظاهری، تعاون و تعجب از جملۀ این خواص 

 .(366 :1387، همواست )
از دیدگاه مالصدرا ماهیت نفس ناطقه 

ای است که نه خود جسم و مقدار است و گونهبه
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هین نه در جسم و مقدار منطبع است. وی برا
متعددی برای اثبات تجرد نفس از ماده اقامه 

ها تکرار براهین اقامه شده کند که بسیاری از آنمی
، هموسیناست )ویژه ابنبه ،پیشین فالسفۀاز سوی 

1981: 8/ 261-313). 
آنچه تاکنون به نقل از مالصدرا گفته  بر اساس

وی دربارۀ  دیدگاهآید که نظر میشد به
ز نفس ناطقۀ مجرد سخن برخورداری انسان ا

انگاری ای نیست و تکرار نظریۀ دوگانهتازه
سینا و دکارت تر توسط ابنجوهری است که پیش

معلوم خواهد شد که  ،ارائه شده بود. اما در ادامه
شناسی مالصدرا چنین نیست و نظریۀ نفس

 ای بدیع است.نظریه

 ةجسمانی عنـوان امـری   . نفـ  انسـانی بـه   7ـ9
 البقنء ةنی الحدوث و روح

از دیدگاه مالصدرا، نفس انسان نه موجودی مجرد 
است که پیش از تعلق به بدن تحقق داشته باشد و 
سپس از عالم مجردات به عالم ماده هبوط کرده 

پنداشت( و نه موجودی باشد )چنانکه افالطون می
حادث است که در بدو حدوث خود مجرد از ماده 

سینا )چنانکه ابن باشد و به بدن مادی تعلق بگیرد
بلکه امری حادث است اما حدوثش  ،معتقد بود(

بدین معنا که انسان در آغاز چیزی  ؛جسمانی است
جز یک جسم جمادی نیست که همین جسم 
جمادی طی حرکت جوهری تکاملی به نفس 
نباتی، نفس حیوانی و باألخره نفس ناطقۀ انسانی 

رد عنوان امری مجشود و از این پس بهتبدیل می
ماند و به حیات خود از ماده و روحانی باقی می

 دهد.ادامه می
گونه که برای اثبات تجرد نفس مالصدرا همان
ها نظریۀ و با این استدالل هکرداز ماده استدالل 

انگاری همانی ذهن و بدن و نظریۀ دوگانهاین
برای اثبات  نموده است،ها را مردود اعالم ویژگی

حدوث و در نتیجه رد  جسمانی بودن نفس در
 نیزانگاری جوهری نفس و بدن نظریۀ دوگانه

. استدالل وی بر این اساس کرده استاستدالل 
است که فرضِ تجرد نفس از ماده مستلزم خلف 

عرض  ،است زیرا هر امری که مجرد از ماده باشد
به این جهت که پذیرش عرض  ،پذیردغریب نمی

مد که استعداد انجاای صرف میغریب به داشتن قوه
قبول آن را داشته باشد. این قوۀ صرف همان 

 .(311-319 :1392، هموهیوالی جرمانی است )
براهینی که بر تجرد نفس  ،مالصدرا به اعتقاد

کند که هر انسانی جوهر اقامه شده، اثبات نمی
رساند که قوۀ عاقله بلکه تنها می ،مفارق عقلی دارد

البته . (294 /8 :1981، هموغیر از بدن است )
مالصدرا برای نفوس مقامی فراتر از مقام نفس 
بودنشان قائل است که در آن مقام هیچ ارتباطی به 

اند نه نفس. نفوس در بدن ندارند و در حقیقت عقل
اند و نفوس حاصل از تکامل آن مقام مجرد تام

جوهری بدن نیز سرانجام به آن مقام که اصل 
اتی کامالً روحانی گردند و از حیآنهاست بازمی
اما اکنون سخن دربارۀ نفس  شوند.برخوردار می

از آن جهت که نفس است نه نفس از آن  ،است
جهت که عقل است. بازگشت نفس به آن مقام و 
بقای روحانی آن منافاتی با حدوث جسمانی نفس 

 .(536 :1363، همودر نشئۀ دنیا ندارد )

 . مراتآ نف  و وحدت  ن با تمامی قوا9ـ9
از دیدگاه مالصدرا چنین نیست که قوایی متمایز 

 ؛نفس همان قواست بلکه از نفس داشته باشیم
حسب ادراک درنهایت همان نفس است یعنی به

شود. از جهت حرکت هم که مُدرِک واقع می
محرِّک حقیقیِ همۀ تحریکاتی که از جانب قوای 

شود، محرِّکۀ حیوانی و نباتی و طبیعی صادر می
گوید این مطلبی شریف ت. مالصدرا مینفس اس

های بسیار بر آن وجود دارد؛ هم است که برهان
 :1981، همولحاظ حرکت )جهت ادارک و هم بهبه
 ،شناسی مالصدرابر اساس نظام هستی .(221 /8

نفس انسانی حقیقتی واحد است. این امر واحد 
از این مراتب با نام قوا یاد  و دارای مراتبی است
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ای است که همان قوه . نفس در هر مرتبهشودمی
چنانکه  ؛دهدکارِ ادراک یا تحریک را انجام می

برخی از شارحان مالصدرا به این نکته تفطن 
اند. ای بودن نفس سخن گفتهاند و از مرتبهداشته

اند ایشان حقیقت نفس را چون ذات واجب دانسته
 بلکه ظهورات او ،که افعالش از او منفک نیست

ند و ظهور یک حقیقت همان حقیقت در تهس
رو نه تنها قوای نفس تر است. از اینمرتبۀ نازل

بلکه افعال نفس نیز  ،مغایرتی با نفس ندارند
ای از مراتب آن هستند که در مرتبۀ ذات مرتبه

اند و همان ذات واحد نحو وحدت منطوینفس به
شود. نحو کثرت ظاهر میدر مرتبۀ قوا و افعال به

کند بلکه استقالل و نظریه، قوا را نفی نمی این
داند )سبزواری، بینونت قوا از نفس را مردود می

1379: 5/ 181-183). 

. تمـایز نظریـة نفـ  مالصـدرا از نظریـة      9ـ9
 همانی ذهن و بدنانگاری و ایندوگانه

اینک با توجه به مباحث فلسفی مالصدرا در 
او در به تبیین جایگاه نظریۀ نفس  ،شناسینفس

میان نظریات فلسفۀ ذهن و تمایز آن از 
 پردازیم.همانی ذهن و بدن میانگاری و ایندوگانه

ای توان نظریهنفس مالصدرا را می ۀنظری
چراکه جوهری غیر از بدن در  ،انگار دانستدوگانه

، «4ـ1»این امر، در مقدمۀ  گیرد.انسان در نظر می
روشنی تأیید یعنی اثبات نفسی مجرد برای انسان به

انگاری جوهری است یا اما آیا نظریۀ او دوگانهشد. 
ها؟ از آنجا که وی نفس را انگاری ویژگیدوگانه

داند نه حالتی برای مغز، نظریۀ او جوهر می
پس باید نظریۀ او ها نیست. انگاری ویژگیدوگانه

 انگاری دیگری مطرح نماییم.را در قالب دوگانه
بیان شد،  3«4ـ3»در مقدمۀ  کهبا وجود این، چنا

داند مالصدرا نفس را امری کامالً مغایر با بدن نمی
بلکه از دیدگاه او نفس همان قواست و بینونتی 
حقیقی میان قوای بدنی و نفس وجود ندارد. انسان 

ارتباط با بدن و جوهری نفسانی دارد اما نه بی

توان نظریۀ نفس رو نمی. از اینآنمتمایز از 
انگاری جوهری ا را همان نظریۀ دوگانهمالصدر

اما نه  ،انگار استدانست. بنابراین مالصدرا دوگانه
 ها.انگار ویژگیانگار جوهری و نه دوگانهدوگانه

از سویی دیگر، ممکن است با نفی صدق 
ها بر نظریۀ انگاری جوهر و ویژگیدوگانه

توان مالصدرا در باب نفس، پنداشته شود که می
ها یا نظریاتی که را در زمرۀ فیزیکالیست نظریۀ او

دانند، جای داد. نفس را چیزی جز همان بدن نمی
اینکه مالصدرا نفس را همان قوا  به دیگر سخن،

داند و قائل به بینونت میان نفس و بدن نیست، می
همان مستلزم آن نخواهد بود که ذهن و بدن این
بلکه  ،بوده و نفس وجود خارجی نداشته باشد

بدین ه، این چنانکه حکیم سبزواری بیان داشت
 ،معناست که قوا جدای از نفس استقاللی ندارند

توان تقریری فلسفی بر اساس فلسفه یعنی می
همان بودن این دو ارائه داد که مالصدرا از این

بدین بیان که نفس و بدن  ؛انگاری الزم نیایدمادی
ست دو نام برای دو مرتبه از مراتب یک حقیقت ا

که مراتب متعددی دارد. این حقیقت واحد در یک 
قوای  ،در مرتبۀ دیگر ،مرتبه بدن جسمانی است

نفس حیوانی و قوای  ،در مرتبۀ باالتر ،نباتی انسان
نفس ناطقه و  ،حیوانی انسان و در مرتبۀ باالتر

صورت نه وجود امری مجرد در عقل. در این
نفس و  شود و نه اینکه هر یک ازانسان انکار می

بدن از دیگری مستقل است تا از نحوۀ ارتباط آن 
 دو پرسش شود. 

طیفی دانستن حقیقت انسان به این معناست که 
اما درنهایت  ،تشخص انسان به امری واحد است

توان جوهری ذاتاً غیرمادی برای وی می
درنظرگرفت. با مالحظۀ این نکته که حقیقت انسان 

متکثر  ـ چه حرکتی چه ادراکی وـ ای در هر مرتبه
نیست بلکه یک حقیقت است که در مراتب مختلف 

رسد برای تفکیک نظر میکند، بهحضور پیدا می
های دیگر، آن را نظریۀ نفس مالصدرا از نظریه

حقیقت انسان  ، چراکهبنامیم «ایانگاری مرتبهدوگانه»
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واقعاً دو مرتبۀ گوناگون دارد و از این دو مرتبه با 
ی عقلی و جوهری مادی نام برده عنوان جوهر

شود؛ اما دو جوهر به تمام ذات منفصل نیستند و می
این اختالفِ مراتبِ نفس و بدن درحقیقت به 

همچنین با  زند.وحدت حقیقی انسان آسیبی نمی
گردد که چگونه نه روشن می 2«4ـ2»توجه به مقدمۀ 

انگاری جوهری برقرار است و نه شان دوگانهمیان
آید وجود مینی؛ چراکه نفس از همان بدن بههمااین
ای الحدوث است اما با تکاملش در مرتبه ةجسمانيّ و 

 ةروحانيگردد که کند و نمایان میدیگر وجود پیدا می
 البقا، یعنی مجرد خواهد بود.

درست است که دوئیتی میان نفس و بدن در 
کنندۀ نظر گرفته شده است و این درحقیقت توجیه

انه دانستن نفس و بدن است، اما نباید ایدۀ دوگ
انگاری همان دوئیت میان گمان برد که این دوگانه

علت و معلول است، چه با تفسیر طولی یا اینکه 
یکی روگرفتی از دیگری باشد، بلکه تنها از وجود 

شود و اینکه چگونه ای نفس سخن گفته میمرتبه
 توان وجودش را در نسبت با بدن تبیین نمود.می

ترتیب، نظریۀ مالصدرا دربارۀ نفس در بدین
انگاری جوهری و یک از تقریرهای دوگانههیچ

همانی نفس و بدن و نظریۀ نظریۀ این
گنجد، بلکه جایگاه ها نمیانگاری ویژگیدوگانه
انگاری ای مستقل با عنوان دوگانهمنزلۀ نظریهآن به
ای، در میان دیگر نظریات موجود در فلسفه مرتبه

 یابد.ذهن اهمیت می

 گیرينتیجهبحث و 
تصویری که فلسفۀ صدرایی از نفس و بدن و ارتباط 

انگاری جوهری، نظریۀ دوگانه ،دهدآن دو ارائه می
همانی ذهن و بدن ها و اینانگاری ویژگیدوگانه

حکمت متعالیه به  ،نیست. به تعبیر دیگر

انگاری انجامد اما نه دوگانهانگاری میدوگانه
ای انگاریدوگانه ؛انگاری ویژگیجوهری و نه دوگانه

سازگار است و وحدت نفس و نیز همانی که با این
البته تقریر خاصی از  .سازدبدن را نیز موجه می

انگاری الزم نیاید. توان داشت که مادیهمانی میاین
ای گونهنگاه مالصدرا در فلسفۀ ذهن، به ،حقیقت در

همانی نفس و بدن را با هم انگاری و ایندوگانه
انگاری توان دوگانهجمع کرده است. این نظریه را می

چراکه نه تباین محض است و نه نفی  ؛ای نامیدمرتبه
 عنوان امری جوهری.نفس و حاالت ذهنی به
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