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حسين مطلبي كربكندي

شده است ،از ديرباز يكي از مسائل محوري در فلسفه ،بهويژه در ميان فيلسوفان ذهن متأخر بوده است.

در اين ميان ،دو مسئلة »هويت معرفت« و »نحوة ارتباط ذهن و بدن« را ميتوان از بنياديترين و
محوريترين چالشها دربارة ديدگاههاي گوناگون طرحشده دربارة مسئلة ذهن  -بدن دانست .اين

پژوهش بر آن است كه ديدگاههاي مختلف رايج در مقولة ذهن  -بدن را در رويارويي با اين دو چالش

بنيادين بيازمايد .بدين منظور و در گام نخست ،يازده ديدگاه را كه در حكم ديدگاههاي رايج در دو حوزة
فلسفي اسلامي و غربي هستند ،معرفي كرده ،سپس هر يك از اين ديدگاهها را با دو چالش اساسي معهود،

يعني »ارائة تحليل مناسب از هويت معرفت« و »توجيه مناسب از نحوة ارتباط ذهن و بدن« ،روبهرو
ساخته و پاسخ هر ديدگاه را به اين مسائل بنيادين آورده و اين پاسخها را داوري كرده است .در پايان -

و با تحليل دستاورد اين مقايسه  -چنين نتيجهگيري ميشود كه تنها ديدگاه خاص حكمت متعاليه از

رويارويي با اين دو مسئله سربلند بيرون ميآيد.
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ذهن و بدن«

مسئلة »ذهن – بدن« كه در حوزة فلسفي اسلامي و فيلسوفان قديمي غربي به شكل »نفس – بدن« مطرح
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چكيده

مقدمه
از ديرباز مسئلة ذهن و انديشيدن از مهمترين مسائل بشري در حوزة فلسفه مطرح بوده
است .در اين ميان ،فيلسوفان قديمي و همة فيلسوفان اسلامي  -اعم از مشايي ،اشراقي و

صدرايي  -ازآنجاكه انديشيدن و ذهن را از كاركردهاي نفس ميدانستهاند ،به اين مسئله
١٨٠

در ذيل مسئلة نفس و مسائل پيرامون آن به عنوان يكي از محوريترين مباحث فلسفي

پرداختهاند ،تا جايي كه برخي از حكيمان براي دقت بيشتر در اين مسئله ،دست به نگارش

تكنگارههايي در اين باره زدهاند )براي نمونه ،ر.ك :ارسطو] ،بيتا[ /ابنسينا /١٣٨٣ ،ابنباجه،

(١٩٩٢؛ بنابراين در حوزة فلسفي اسلامي  -با توجه به اعمبودن نفس از ذهن  -دركل با
بهار  /١٣٩٧شمارة /٧٣حسين مطلبي كربكندي

واكاوي ويژگيهاي نفس ،خواص ذهن را نيز بررسي كردند.

در حوزة فلسفي غرب ،برخي فيلسوفان غربي منكر بعد غيرمادي براي وجود انسان

هستند؛ بنابراين واژة ذهن جايگاه ويژهاي در نزد آنان يافت كه يكي از اصليترين دلايل

اين امر را ميتوان اين دانست كه واژة ذهن ،بر خلاف آنچه دربارة واژة نفس رايج بود،
ص قواي انديشه  -مانند مادي يا غيرمادي بودن آن -
دربارة حقيقت و ويژگيهاي خا ِ
بيطرف و بدون رجحان بود؛ بنابراين فيلسوفان با رويكردهاي گوناگون دربارة حقيقت

ت متفكر در انسان استفاده ميكردند و رفتهرفته
ذهن ،از اين واژه براي اشاره به واقعي ِ

»فلسفة ذهن« در ميان فلسفههاي مضاف ،جايگاه ويژهاي يافت .در ميان مسائل مطرحشده
در فلسفة ذهن» ،مسئلة ذهن  -بدن« را ميتوان از محوريترين مباحث دانست ،بهگونهاي

كه در بيشتر كتابهايي كه بهطورمستقيم در زمينة فلسفة ذهن نگارش شده ،بخش
چشمگيري از كتابها به بيان ديدگاهها و نكتههاي مرتبط با مسئلة ذهن  -بدن ميپردازند،

براي نمونه ).(See: Maslin, 2001, pp.2-32 /Cockburn, 2001, pp.37-75

ما در بخش نخست اين مقاله ،بيشتر ديدگاههاي رايج را دربارة مسئلة ذهن و بدن با

جداكردن دو حوزة فلسفي غربي و اسلامي آورديم و خلاصهوار با مباني آنها آشنا
ميشويم؛ سپس در بخش دوم نگاشته ،هر يك از اين ديدگاهها را با دو چالش بنيادين در

فلسفة ذهن  -يعني »ارائة تحليل مناسب از هويت معرفت« و »توجيه مناسب از چگونگي

ارتباط ذهن و بدن«  -روبهرو ساخته و به داوري پاسخهاي ارائهشده ميپردازيم .در اين
باره دو نكته اهميت دارد:

نكتة نخست :همانگونه كه از واژة »رايج« در خصوص ديدگاهها روشن است ،ما در

اينجا كوشيدهايم صرف ًا مشهورترين ديدگاهها دربارة رابطة ذهن و بدن را بيان كنيم و اين
به معناي جامعبودن مجموعه ديدگاههاي گفتهشده نيست .ديگر اينكه ما با هر ديدگاه،

صرف ًا در حدي كه بتوانيم آنها را در مسائل مد نظرمان بسنجيم ،آشنا ميشويم و بررسي

ابعاد كامل اين ديدگاهها نيازمند مجالي فراختر است كه از عهدة اين پژوهش خارج است.

١٨١

نكتة دوم :علت برگزيدن دو »مسئلة هويت معرفت« و »چگونگي ارتباط ذهن و بدن«

ثانياً  -آنچنانكه خواهيم ديد  -در ميان ديدگاههاي بررسيشده تنها يك ديدگاه از پس
هر دو چالش با موفقيت بر ميآيد و ديدگاههاي ديگر دستكم در رويارويي با يكي از

اين دو چالش مردود خواهند شد و اين نكته در قياس ميان ديدگاهها نكتهاي كاربردي
است كه ميتواند در يك سنجش بنيادين ميان ديدگاهها در راستاي يافتن ديدگاه برتر )در

پژوهشهاي آينده( مسير روشنتري را در اختيار گذارد.

الف( ديدگاههاي رايج در حوزة فلسفي غرب
 .١دوگانهانگاري جوهري

در ميان فلاسفة غربي ،انديشة دوگانهانگاري جوهري ) (Substnce Dualismدكارت

نمونة كاملي است .او با اعمال شك دستوري و پس از يقين به هستي خود ،كوشيد
چيستي خود را تبيين كند .دكارت اين ماهيت »خود« را چيزي ميداند كه بايد توانايي
فكركردن داشته باشد )لاندسمان ،١٣٩٠ ،ص .(١٤٥او پس از بررسي اوصاف جسماني خود
و مقايسة آنها با ويژگيهاي نفس خود ،چنين نتيجهگيري ميكند:

تمام اوصاف جسماني را بارها و با دقت فراوان در ذهن خود ميگذرانم ،اما از

ميان آنها به هيچ وصفي برخورد نكردهام كه بتوانم آن را به نفس خود متعلق
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ذهن ،حالت محوري داشتهاند و در طول تاريخ فلسفه همواره بحث و بررسي شدهاند و
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اين بوده است كه اول ًا ميتوان گفت اين دو مسئله ،در ميان همة مسائل مرتبط با فلسفة

بدانم؛ بنابراين چيستي و ماهيت آن )نفس( از جسم و اوصاف جسماني به دور
و پاك ميباشد )دكارت ،١٣٦٩ ،ص.(٢٧

حاصل اينكه از نگاه او جهان طبيعت سرانجام از دو ماهيت بهكلي متفاوت پديد آمده

است :نفس و ماده ) .(Magee, 1998, p.88درحقيقت دكارت ذهن را »جوهر متفكر
مجرد از جسم« ميداند )ژيلسون ،١٣٨٩ ،ص.(١٣٣

١٨٢

 .٢دوگانهانگاري رايج
بر پاية ديدگاه دوگانهانگاري رايج ) ،(Popular Dualismانسان مانند يك »روح در
ماشين« تمامعيار است كه ماشين ،جسم انسان است و روح ،جوهري معنوي است كه

بهار  /١٣٩٧شمارة /٧٣حسين مطلبي كربكندي

ساختار دروني آن كامل ًا با ماده تفاوت دارد ،ولي ،با وجود اين ،روح كامل ًا مكانمند است
)چرچلند ،١٣٨٦ ،ص .(٢٧درواقع  -بر اساس اين ديدگاه  -بدن نوعي ظرف است و ذهن

يا نفس درون اين ظرف جاي گرفته است )ديويس ،١٣٩٠ ،ص .(٢٢علت انتخاب واژة
رايج براي اين بخش دوگانهانگاري اين است كه با باورهاي عمومي مردم سازگارتر است؛
زيرا هم  -مانند دوگانهانگاري جوهري  -با بقاي نفس بهخوبي سازگار است و هم درك
چگونگي ارتباط ذهن و بدن بر پاية اين ديدگاه ،براي بيشتر مردم توجيهپذيرتر است.
 .٣دوگانهانگاري ويژگيها
درحاليكه در دو بخش دوگانهانگاري پيشين كه بررسي شد ،دوگانگي به حقيقت و

ماهيت نفس )ذهن( و بدن بر ميگشت؛ ولي ديدگاه دوگانهانگاري ويژگيها ،ديدگاهي
ماترياليستي و منكر هرگونه جوهر غيرمادي است .از منظر اين ديدگاه ،دوگانگي موجود
صرف ًا يك دوگانگي در ويژگيهاست؛ بدين شكل كه ذهن در اينجا چيزي فراتر از مغز

نيست؛ ولي ويژگيهايي از خود بروز ميدهد كه قابل توصيف با ويژگيهاي ماده نيست؛
ويژگيهايي چون احساس زيبايي ،هيجان ،غم و شادي از اين دست هستند )جهت تبيين

بييشتر اين ديدگاه ،ر.ك :چرچلند ،١٣٨٦ ،ص /٣٢-٢٨ديويس ،١٣٩٠ ،ص.(٢٣
 .٤رفتارگرايي تحليلي )(Analytical Behaviourism

از ديدگاه يك رفتارگرا ذهن چيزي جز رفتار نيست ،پس اساس ًا نگراني دربارة ماهيت

ذهن به عنوان جوهري غيرمادي نميتواند پديد بيايد ).(Lycan, 2003, p.176
رفتارگرايان درواقع مدعي هستند كه هر حالت ذهني چيزي نيست جز رفتارهاي
قابلمشاهدة متناظر با آنچه ما آن را حالت ذهني ويژهاي ناميدهايم.

ت ذهني به چيزهايي ،نسبتدادن
رفتارگرايي بر اين باور است نسبتدادن يك حال ِ
آن است به منش رفتاري ويژة آن؛ داشتن منش مربوطه ،همان داشتن ذهن است.

به عنوان نمونه ،براي توصيف درد :درد چيزي است كه براي نشاندادن رفتارهايي

مانند ناله ،گريه يا گفتن »آخ« به كار ميرود ).(Feser,2005, p.61
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 .٥اينهماني

وجود حالتهاي ذهني را رد نميكند .ادعاي اينهماني اين است كه به معناي واقعي

كلمه ،يك حالت ذهني مانند  ،Mدقيق ًا همان حالت فيزيكي مثل ًا  Pاست« ) Crane,

.(2001, p.53

ازآنجاكه يك طرفدار نظرية اينهماني حالتهاي ذهني را عين ًا همان حالتهاي مغزي

ميداند؛ ازاينرو ميتوان گفت او ميان حالتهاي ذهني و آنچه در مغز رخ ميدهد به
ش مادينگرانة صرف است كه اين ديدگاه را
تساوق آنها قائل است .در پرتو چنين نگر ِ
»ماترياليسم تحويلگرا« ) (Reductive Materialismيا »ماديانگاري حالتمركزي«
) (Central State Materialismناميدهاند )ديويس ،١٣٩٠ ،ص.(٢٨

از ديدگاه ماترياليست تحويلگرا ،آنچه اين نظريه پيگير آن است ،نظاير بسيار آشنايي

در تاريخ علم دارد .براي نمونه امروزه  -بر خلاف گمان پيشينيان  -بهخوبي ميدانيم كه
صوت ،در اصل ،دستهاي از امواج مكانيكي است كه زيروبم بودن آن بر پاية بسامد آن

تعيين ميشود ) (Hewitt, 2011, p.242و آب نيز  -بر خلاف آنچه در طبيعيات قديم
تصور ميشد  -نه يك عنصر ،بلكه تركيب خاصي از هيدروژن و اكسيژن است و نه

چيزي فراتر از آن؛ درواقع ميان صوت با نوعي از امواج مكانيكي و نيز آب با H2o
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مشخصي در مغز »اينهمان« هستند .اين امر ،بسيار مهم است كه بدانيم »نظرية اينهماني
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فرضية »اينهماني« ) (identityميگويد كه حالتهاي ذهني با ويژگيهاي فيزيكي

اينهماني برقرار است .نظرية اينهماني ادعا ميكند ،همانند آنچه در اينهمانيهاي علمي
رخ داده است ،هر نوع از حالتهاي ذهني با گونة خاصي از حالتهاي مغزي اينهمان

است .هرچند ما هنوز نتوانستهايم به برخي از اين اينهمانيها دست يابيم ،اين مانع نيز
با پيشرفتهاي علمي آينده برطرف خواهد شد .همانگونه كه هر كس با آب روبهرو
ميشود ،درواقع با  H2oروبهرو شده است ،به شكلي مشابه ،هر كس مثل ًا درد دارد،

١٨٤

درواقع تنها ،حالت خاصي در مغز او رخ داده است ،براي نمونه تحريك عصب A؛ پس

درد چيزي نيست جز همان حالت ويژة مغزي متناظر با آن.
 .٦كاركردگرايي
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بنا بر گزارش چرچلند ،كاركردگرايي امروزه پذيرفتهترين ديدگاه در ميان فيلسوفان ذهن

است )چرچلند ،١٣٨٦ ،ص .(٦٧كاركردگريان بر اين باورند بايد به جاي بررسي اينكه ذهن
از چه ماده و سختافزاري پديد آمده است ،بايد به دنبال اين بود كه چه كاركردي دارد.
»در تحليل يك كاركردگرا شناخت هر گونة ويژه از حالت ذهني  -درحقيقت  -شناخت

كاركرد آن است« )» .(Carter, 2007, p.45يك حالت ذهني ،لازم نيست كه ماهيت
فيزيكي مشخصي داشته باشد ،بلكه آنچه ضروري است نقش ع ّلي است كه در زندگي
رواني موجود ايفا ميكند« )(Crane, 2000, p.3؛ هرچند از ديدگاه اين نظريه كاركرد

ذهن مستقل از ساخت فيزيكي آن است ،ولي نگاه ماترياليستي به ذهن در اينجا نيز يك

اصل است.

نكتة مهم و وجه تمايز اصلي كاركردگرايي با اينهماني در اين است كه كاركرد،

»تحققپذيري چندگانه« ) (multiple realizabilityدارد ،بدين معنا كه آرايشهاي
دروني فراواني ميتوانند گونة واحدي از كاركرد را متحقق سازند ) Maslin, 2001,

(p.132؛ درحاليكه اينهماني بر اين باور بود تنها و تنها مغز است كه ذهن دارد .اين
ويژگي كاركردگرايي موجب شد تا آنها به دنبال تحققدهندههاي ديگري براي ساخت

ذهن باشند و در اين ميان ،پيشرفتهاي صورتگرفته در علوم رايانه ،آنها را در بهكاربردن

اين وسيله مشتاق كرد:

»كاركردگرايي« حالتهاي ذهني را از جهتهاي بسياري مانند حالتهاي
»نرمافزاري« يك كامپيوتر به شمار ميآورد كه ميتوانند در غالب رابطة ميان »ورودي«ها،

حالتهاي ديگر نرمافزاري كامپيوتر و »خروجي«هاي آن توصيف شوند ...حالتهاي

نرمافزاري را ميتوان در تقابل با حالتهاي »سختافزاري« كامپيوتر مانند حالتهاي

الكترومغناطيسي مدارهاي معيني در آن بيابيم كه ميتوان آنها را با حالتهاي عصبي از
مغز يك شخص قياس كرد...؛ درواقع از منظر بسياري از كاركردگرايان ،عمل ًا مغز انسان

يك كامپيوتر زيستي است كه در طي دوران تكامل توسط فرايندهاي انتخاب طبيعي شكل

١٨٥

گرفته است ).(Lowe, 2000, pp.46-47

نيست صبر كنيم تا در آينده اين ماشينها ساخته شوند؛ زيرا كامپيوترهاي ديجيتال

كه امروزه وجود دارند ،به همان معنايي كه من و شما فكر داريم ،فكر دارند
).(Searle, 2003, p.29

درحقيقت از ديدگاه يك كاركردگرا رايانه  -و هر وسيلهاي با كاركرد مشابه  -به

دليل اينكه داراي برخي كاركردهاي ذهن انسان است )مانند انجام محاسبات رياضي(
ازاينرو نيز ذهن دارد.
 .٧ماترياليسم حذفگرا
ماترياليسم حذفگرا ) (Eliminative Materialismاز اين ديدگاه حمايت ميكند كه
راه عام ما از فه ِم ذهن ،نادرست است و اينكه درنتيجه ،باورها ،تمايلات ،آگاهي و
رويدادهاي ديگر ذهني كه در توضيح رفتارهاي روزمرة ما به كار ميرود ،بهطورمطلق
وجود ندارند .ازاينرو ،زبان روانشناسي معمول ما بايد زدوده و از گفتمان علمي آينده

حذف شود ).(Hardcastle, 1996, p.182

درحقيقت اين ديدگاه معتقد است چيزي به نام باور ،ميل ،قصد و ديگر حالتهاي

ذهني رايج در روانشناسي كنوني اصل ًا وجود ندارند؛ »به بيان دقيق ،هيچ خاصيت رواني

ذهن و بدن«

ما هماكنون ماشينهايي داريم كه به معناي واقعي كلمه ميتوانند فكر كنند .لازم
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در پرتو چنين نگرشي است كه هربت سايمون ميگويد:

وجود ندارد ،تنها خواص فيزيكي وجود دارند« ) .(Dardis, 2008, p.84حذفگرايان
بر اين باورند علت اينكه ما از اين ويژگيهاي رواني در تبيين برخي پديدهها استفاده

ميكنيم ،رشد ناكافي علم براي تبيين حقيقت اين پديدههاست؛ وگرنه بيگمان

پيشرفتهاي آينده نشان خواهند داد كه آنچه ما »حالتهاي ذهني« ميخواندهايم ،نهتنها

ب ما بوده و در آينده چارهاي جز حذف اين پندارهاي
تبييني ناقص ،بلكه سراسر كاذ ِ
١٨٦

نادرست نخواهيم داشت )چرچلند ،١٣٨٦ ،ص.(٧٨

ماديگرايان حذفگرا با ذكر نمونههاي تاريخي به حذف يكسرة نوعي نگرش قديمي

به سود نگرش جديدتر اشاره ميكنند .براي نمونه در گذشته چنين ميپنداشتند كه حرارت
بهار  /١٣٩٧شمارة /٧٣حسين مطلبي كربكندي

درواقع از جنس جوهر روان نامرئي به نام »كالريك« است كه آنگونه كه آب درون اسفنج

باقي ميماند ،كالريك نيز در اجسام باقي ميماند و از جسمي به جسم ديگر منتقل ميشود
و توجيهات اينچنيني براي توصيف ماهيت آن ارائه ميشد؛ ولي امروزه روشن شده است
كه حرارت چيزي نيست جز ميانگين انرژي جنبشي ذرات يك جسم .در اينجا تصوري

كه كالريك از گرما ارائه ميكرد ،توجيه ناقصي نبود؛ بلكه توجيهي كامل ًا نادرست بود؛
زيرا گرما جوهر نيست؛ ازاينرو كالريك بهراحتي از دايرة مفاهيم ما خارج شد.

حذفگرايان بر اين باورند داستان حالتهاي ذهني كه ما ميشناسيم ،بسيار شبيه

آنچه بر مفاهيمي همچون كالريك گذشته است ،خواهد بود .همانگونه كه با پيشرفت

علم بهكلي باطلبودن اين مفاهيم و موهوميبودنشان اثبات شد ،سرنوشت آنچه ما

حالتهاي ذهني ميخوانيم نيز از همين قبيل خواهد بود و با پيشرفتهايي كه در آيندة

علم صورت ميگيرد ،موهومي و باطلبودن كلي آنها به اثبات خواهد رسيد؛ يعني با
گذشت زمان و با پيشرفتهاي علمي كه در آينده رخ خواهند داد ،روشن خواهد شد كه
حالتهاي ذهني كه ما از آنها در روانشناسي عامه صحبت ميكنيم ،مانند غم ،درد ،شادي
درواقع تبييني سراسر نادرست از حالتهاي ذهني حقيقي ما هستند؛ بنابراين سرنوشت

آنها حذف خواهد بود و نگاهي كامل ًا ماترياليستي  -مثل ًا بر پاية علوم اعصاب پيشرفته -

جايگزين اين تبيينهاي نادرست خواهد شد.

ب( ديدگاههاي رايج در حوزة فلسفي اسلامي
مكتبهاي فلسفي در حوزة تفكر اسلامي را بهطورمعمول به سه دستة »فلسفة مشا«،
»فلسفة اشراق« و »حكمت متعاليه« تقسيم ميكنند:
 .١ديدگاه مشايي
براي آشنايي با نظر فيلسوفان مشايي در حوزة فلسفي اسلامي به سراغ ديدگاه برجستهترين

ايشان ،ابنسينا ،ميرويم .بيگمان ميتوان گفت هيچيك از فيلسوفان پيش از او ،به اندازة

١٨٧

وي دربارة مقولة نفس ،بحث نكردهاند )ملكشاهي ،١٣٨٨ ،ص .(١٥٣او در رسالة الحدود

غيرجسماني« )همان ،ص (٢٤٢معرفي ميكند .علامه حلي در كشفالمراد علت ترجيح
كمال بر صورت را چنين مينگارد» :وقد عرفوا النفس بالكمال دون الصورة لأن النفس
الإنسانية غير حالة في البدن فليست صورة له وهي كمال له« )علامه حلي ،١٤٠٧ ،ج،١

ص .(١٨٢ابنسينا در طبيعيات شفا با تشبيه كمالي كه صورت براي ماده نيست ،به نسبت

پادشاه و مملكت و نيز ناخدا و كشتي مينويسد» :كل صورة كمال ،وليس كل كمال صورة،
فإن الملك كمال المدينة ،والربان كمال السفينة ،وليسا بصورتين للمدينة والسفينة« )ابنسينا،

 ،١٤٠٤ج) ٢النفس( ،ص .(٧هر صورتي كمال است ،ولي هر كمالي صورت نيست و
كمالاتي داريم كه ذات جداگانه دارند و درحقيقت صورت ماده نيستند و خود آنها نيز در
ماده نيستند )مانند نفس انساني(؛ زيرا صورتي كه در ماده است منطبع در آن و قائم به آن

است )مانند نفس نباتي( .همچنين ابنسينا ،همچون مشايين ديگر ،حدوث نفس را به
همراه بدن دانسته )همان ،ص (١٩٩و قديمبودن آن را  -بر خلاف افلاطون  -نميپذيرد.

نكتة مهم و كاربردي در پژوهش ما اينكه ابنسينا با عبارت »جوهر غيرجسماني«

نفس را اول ًا جوهري غير از بدن دانسته و ثاني ًا بر تجرد آن )جسمانينبودن آن( تأكيد
ميكند .درنتيجه ،هرچند نظرات ابنسينا و مشائين ديگر و نوع نگرش ايشان را نميتوان

ذهن و بدن«

تعريف كرده و در تبيين ويژگيهاي نفس انساني كه موضوع بحث ماست ،آن را »جوهر
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نفس را در حالت كلي به »كمال جسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة« )ابنسينا ،١٩٨٩ ،ص(٢٤١

با آنچه در غرب »دوگانهانگاران جوهري« خوانده ميشود ،منطبق دانست؛ ولي ايشان در
اصل اينكه نفس و بدن را دو جوهر بهكلي متفاوت ميدانند ،با هم مشترك هستند.
 .٢ديدگاه اشراقي
براي تبيين نظر پيروان شيخ اشراق در حوزة فلسفي اسلامي دربارة مسئلة نفس  -بدن

١٨٨

مانند فيلسوفان مشائي به سراغ مشهورترين شخصيت ايشان ،شيخ شهابالدين سهروردي،
مشهور به شيخ اشراق ميرويم .از بررسي عبارتهاي وي دربارة نفس ،به اين نتيجه
ميرسيم كه ديدگاه او سازگاري تقريبي خوبي با ديدگاه مشائين دارد .او نيز نفس را مجرد

دانسته »أنّها ذات ليست بجرم ولا بجرم ّية« )سهروردي ،١٣٧٥ ،ج ،٤ص (١١٠و بر حدوث
بهار  /١٣٩٧شمارة /٧٣حسين مطلبي كربكندي

روحاني آن تأكيد دارد »لا توجد قبل البدن« )همان(.

درنتيجه از نگاه شيخ اشراق ،همچون دوگانهانگاران ديگري كه تاكنون بررسي شده،

دوگانة نفس  -بدن را ميتوان يك »دوگانة بهكلي مستقل و متمايز از هم« دانست كه البته
باهم مرتبط هستند.

 .٣حكمت متعاليه
تا پيش از صدرالمتألهين در حوزة فلسفي اسلامي متأثر از نگاه فيلسوفان مشايي و اشراقي،

نگرش دوگانة بهكلي مستقل و متمايز از يكديگر به نفس و بدن حاكم بود ،ولي ملاصدرا

با معرفي اصولي چون تشكيك در وجود و حركت جوهري ،با نگاهي انتقادي به ديدگاه
فيلسوفان پيش از خود ،در مقولة نفس  -بدن نگريست .از نگاه او اشتباه فيلسوفان پيش

از وي ،اين بوده كه نفس را حقيقتي ثابت و بدون تغيير ميدانستند »إن النفس الإنسانية
ليس لها مقام معلوم في الهوية ولا لها درجة معينة في الوجود« )ملاصدرا ،١٩٨١ ،ج،٨

ص.(٣٤٣

او با تكيه بر اصل حركت جوهري ،بر اين باور است نفس در ابتداي تكون ،صورت

جسماني است كه با بدن متحد شده و سپس هر دو به صورت يك هويت واحد ،مسير

تكامل را ميگذراند تا نفس به فعليت و تجرد برسد ،به همين دليل است كه ديدگاه
صدرالمتألهين را »جسمانية الحدوث وروحانية البقاء« بودن نفس مينامند» :اعلم أن نفس

الإنسان جسمانية الحدوث ،روحانية البقاء إذا استكملت وخرجت من القوة إلي الفعل«
)همو»١٣٦٠ ،ب« ،ص .(٢٢١از منظر وي تركيب نفس و بدن اتحادي است ،نه انضمامي
)همو ،١٩٨١ ،ج ،٨ص.(١٣٤

او نفسانيت نفس را به تدبير بدن ميداند و نه اينكه امري عارض بر بدن باشد؛

ازاينرو تصور نفس ،بدون تعلق به بدن را ناممكن ميداند:

نفسية النفس ليست إضافة عارضة لوجودها كما زعمة الجمهور من الحكماء من

١٨٩

أن نسبتها إلى البدن كنسبة الملك إلى المدينة والربان إلى السفينة ...لا يتصور

للنفس ما دام كونها نفسا وجود لم تكن هي بحسبه متعلقة بالبدن )همو١٣٦١ ،

را ناممكن ميداند .او رابطة نفس و بدن را همچون ماده و صورت يك علاقة لزوميه
ميداند كه در هر يك به گونهاي نيازمند ديگري است ،بدن در مطلق وجودش نيازمند

نفس است و درمقابل ،نفس نيز در تعين شخصياش و حدوث هويت نفسانياش به بدن
نياز دارد )همو ،١٩٨١ ،ج ،٨ص .(٣٨٢او نفس را علت صوري براي ماهيت انساني و بدن

را علت مادي آن معرفي كرده )همان ،ج ،٩ص (٣و تأكيد ميكند همانگونه كه تركيب ميان
ماده و صورت اتحادي است ،تركيب نفس و بدن نيز به همين شكل است )همان ،ج،٩

ص .(١٠٧از نگاه وي تركيب نفس و بدن اتحادي است ،نه انضمامي )همان ،ج ،٨ص.(١٣٤
ملاصدرا با استفاده از اين مطلب و نيز اصولي فلسفي كه در پرتو اصالت وجود آنها

را مطرح كرده ،همچون تشكيك در وجود و حركت جوهري چنين مطرح ميكند كه
نفس در حركت اشتدادي خود ،به صورتي كامل ًا پيوسته و متصل ،از هويت مادي محض
به سوي هويت مجرد امتداد مييابد ،اين حركت پيوسته به گونهاي است كه در آن

هيچگونه گسستگي و انفصال راه ندارد .بدينسان ،هرچند نفس در آغاز جسمانى و مادى
است؛ رفتهرفته با حركت جوهرى استوار ،ضمن حفظ مرتبة پيشين ،به سوي تجرد پيش
مىرود؛ ولي همچنان مراتب پيشين را داراست؛ به اين صورت كه ابتدا نفس مادي است

ذهن و بدن«

در پرتو چنين نگرشي است كه ملاصدرا استقلال نفس از بدن  -حتي پس از مرگ -

ارزيابي ديدگاههاي رايج در مسئلة »ذهن  -بدن« در دو مسئلة »هويت معرفت«و »ارتباط...

»الف« ،ص.(٢٣٨

و در سير تكامل خود ،مادي  -مثالي ميشود و در برخي انسانها مادي – مثالي و عقلي
ميشود.

ملاصدرا دربارة شيوة تصرف در بدن ،چنين توضيح ميدهد كه تصرف يك چيز در

چيز ديگر ،يا ذاتى )طبيعى( است و يا عرضى )صناعى( ،و تصرف نفس در بدن از نوع
نخست ،يعني ذاتي است .او توضيح ميدهد كه نفس چنين نيست كه وجود فىنفسه

١٩٠

لنفسهاش داراى وجودى تام باشد كه از اين راه به تصرف عرضي در اجسام بپردازد ،مانند

آنكه بنّا در بناء چنين تصرف ميكند؛ بلكه نفس تا زماني كه نفس است ،وجود ذاتي
تعلقي دارد كه در اين چگونگي وجودش به بدن مقومش نياز دارد )همان ،ج ،٨ص.(٣٧٦

بهار  /١٣٩٧شمارة /٧٣حسين مطلبي كربكندي

ملاصدرا نفسانيت نفس را به تدبير بدن ميداند ،ازاينرو تصور نفس بدون تعلق به

بدن را ناممكن ميداند .در پرتو چنين نگرشي است كه ملاصدرا استقلال نفس از بدن -

حتي پس از مرگ  -را ناممكن ميداند .در ادامة نوشتار با ديدگاه خاص صدرايي بيشتر
آشنا ميشويم.

ج( ارزيابي ديدگاههاي رايج در مسئلة »ذهن  -بدن«
 .١تحليل مناسب از هويت معرفت
از مهمترين و اساسيترين چالشها در زمينة مسئلة ذهن  -بدن ،نوع نگرش ديدگاهها به
هويت معرفت است .در اين زمينه ميتوان دو رويكرد بزرگ را را برشمرد كه اين دو

ديدگاه در تقابل با يكديگر هستند .رويكرد نخست مدعي »ماديبودن شناخت« و منكر

هرگونه شناخت غيرمادي است .در مقابل ،رويكردي قرار دارد كه معرفت را غيرمادي يا

اصطلاح ًا مجرد ميداند.

براي داوري مناسب ميان اين دو رويكرد ،بايد بنياديترين مسائل معرفت را بررسي

كرد .از يك منظر علم به حضوري و حصولي تقسيم ميشود .معرفت بيواسطه را كه
واقعيت و وجود واقعي معلوم نزد درككنندة حاضر است» ،علم حضوري« ميگويند و

اگر اين معرفت از راه چيز ديگري كه واسطة ميان عالم و معلوم ميشود ،به دست آيد،
آن را »علم حصولي« مينامند )ملاصدرا ،١٩٨١ ،ج ،٦ص .(١٦٣آنچه را كه ما علم ميدانيم،

بايد نزد عالم باشد؛ وگرنه – درواقع  -علم براي عالم حاصل نشده است .اين مطلب
دربارة علم حضوري روشن است ،ولي دربارة علم حصولي جاي بحث و تبيين بيشتري

دارد.

فرض ميكنيم در يك علم حصولي فرضي ،عالم ما  ،Aمعلوم ما  Bكه چيزي خارج

از  Aاست و  Kنيز واقعيتي منطبق بر  Bباشد .هنگامي كه ميگوييم  Aبه  Bعلم يافته
است ،بايد ديد چه چيزي به  Aمنتقل شده و درواقع به آن افزوده شده كه ما آن را عالم
ميدانيم؛  Bيا K؟ روشن است چون  Bخارج از  Aاست ،امكان افزودهشدن اصل آن

١٩١

به  Aوجود ندارد؛ درواقع آنچه به  Aافزوده شده K ،است كه به دليل انطباق آن بر ،B

مشابه و با توجه به توضيحات بالا  -لازم است واسطة ديگري چون  ١Kكه منطبق بر K
است ،ميان  Aو  Kواسطه شود و باز واسطة ديگري مانند  ٢Kميان  Aو  ١Kواسطه شود
و بدين ترتيب سلسلة بيپايان از واسطهها در حصول علم لازم ميآيد كه اين به معناي

تسلسل است كه امري ناممكن است؛ ازاينرو بايد  Kبه علم حضوري براي  Aمعلوم
باشد .

پس ،مانند مثال پيشين در هر علم حصولي با دو نوع معلوم روبهرو هستيم:

 .١معلوم باواسطه –  Bدر مثال پيشين  -به سبب معلومبودن واقعيت منطبق بر آن

معلوم كه وجودي مغاير با خود معلوم دارد؛ اگرچه بر آن منطبق است ،براي عالم حاصل
شده است و آن را »معلوم بالعرض« ميناميم.
 (٢معلوم بيواسطه  K -در مثال پيشين  -اگرچه خود واسطة ميان معلوم حصولي و
عالم است؛ ولي براي عالم بدون وساطت ،چيز ديگري معلوم است و آن را »معلوم

بالذات« ميگويند؛ درواقع معلوم باواسطه ،معلوم به علم حصولي و معلوم بيواسطه،
معلوم به علم حضوري است؛ يعني معلوم بالذات ،خود ،معلوم به علم حضوري است و

نه حصولي؛ بنابراين  Kكه موجب انكشاف  Bبراي  Aو درواقع علم حصولي  Aبه B

ذهن و بدن«

معلوم است و يا علم حصولي؟ اگر  Kبه علم حصولي براي  Aروشن باشد  -از راه
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علم حصولي به  Bرا براي ما به دست ميآورد .اما خود  Kبه علم حضوري براي A

است ،خودش از بخش علم حضوري است .نتيجة كاربردي كه در اينجا به دست ميآيد،
اين است كه بازگشت علم حصولي نيز درواقع به علم حضوري بوده )طباطبايي،١٣٨٩ ،

ص (٣٠١و درواقع هر علمي فينفسه حضوري است .پس ملاك و شرط معرفت ،يافتن

چيزي جز »حضور« نيست.

حال كه دانستيم شرط معرفت حضور است ،بايد بررسي كنيم شرط حضور چيست؟

١٩٢

حضور براي كدام يك از بخشهاي ماديات يا مجردات رخ ميدهد؟ به بيان ديگر ،جهان
بايد مجرد باشد يا مادي؟ نخست به سراغ جهان مادي ميرويم و دو چيز را بررسي
ميكنيم :علم به خود و علم به ديگري.
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ي  Mرا در يك لحظة زماني
در علم ماديات براي يافتن تحليل مناسب ،جسم ماد ِ

خاص  -مانند لحظة  - Tدر نظر ميگيريم .در اين لحظه ،جسم را از يكي از ابعاد آن كه
آن را  Lميناميم ،به دو نيمة فرضي  ML1و  ML2تقسيم ميكنيم .هر يك از ايندو نيمه،
اگرچه از نگاه بُعد زماني و سيالشان معدوم نيستند ،ولي از ديد بعد مكانيشان ،هر يك
در مرتبة مكاني خود موجود و در مرتبة مكاني ديگري معدوم است و درواقع در آنجا
»حضور« ندارد ،يعني هر يك از ديگري غايب است و با نخستين تقسيم ،جسم مادي از

دو نيمة غايبازهم تشكيل شده است .حال اگر در همان لحظة  Tاين مراحل را دربارة
هركدام از نيمهها تكرار كنيم ،اينبار به چهار بخش غايب از يكديگر ميرسيم .بدين

ترتيب در مرحلة nام از اين تقسيمات و در هر يك از آن )لحظة  (Tبا

< - n2

 2nجزء غايب از يكديگر روبهرو هستيم .با ادامة اين تقسيمات ،شاهد افزايش اجزاي

غايب اين جسم هستيم و ازآنجاكه تعداد اين مراحل تقسيم بيانتهاست؛ بنابراين غيبت،
سراسر وجود موجود مادي  Mرا فرا ميگيرد و اثري از حضور نخواهد بود؛ يعني هر
موجودي مادي ،در هر آني ،نزد خود حضور ندارد و علم حضوري به خود ندارد.

از راه مشابه ،ميتوان اثبات كرد كه از ديد بُعد سيال آن نيز همين شرايط برقرار است

و ماده در هر لحظه از زمان ،نسبت به لحظهاي ديگر از زمان در غيبت از خود به سر
ميبرد و علم حضوري به خود ندارد.

و روشن است كه آنچه فاقد علم حضوري به ذات خويش است ،علم حضوري به

ديگران نيز ندارد و به گفتة ملاصدرا »ما لا حضور له في نفسه لا حضور لأمر آخر عنده
ولهذا لا يدرك غيره كما لايدرك ذاته« )ملاصدرا ،١٣٧٥ ،ص.(٣٨٩

پس ماديات نه علم حضوري به خويش دارند و نه به ديگري و ازآنجاكه پيش از اين

توضيح داديم كه حقيقت علم و شرط معرفت يافتن ،چيزي جز حضور نيست؛ ازاينرو
ماديات توان عالمشدن را ندارند .از سوي ديگر ،مجردات با محدوديتهاي ماده روبهرو

نيستند؛ زيرا در تعريف آن گفتهاند» :التجرّد هو مفارقة الاحياز والاوضاع والجهات والابعاد

١٩٣

والازمنة والاوقات والحدود والامتدادات رأسا ،لكونها جميعا من عوارض المادّة« )ميرداماد،

و همة بزرگان فلسفة اسلامي بر اين مطلب اعتراف كرده و بر آن اقامة برهان كردهاند

)ابراهيمي ديناني ،١٣٨٩ ،ج ،١ص.(٣٠٢

پس اگر موجودي صرف ًا مادي باشد ،امكان دستيابي به معرفت براي آن شدني نيست.

از ميان ديدگاههاي گوناگون در مسئلة ذهن و بدن ،پنج ديدگا ِه »دوگانهانگاري ويژگيها،
رفتارگرايي تحليلي ،اينهماني ،كاركردگرايي و ماترياليسم حذفگرا« رويكردي كاملاً

ماديانگارانه به ذهن و ويژگيهاي آن دارند؛ درنتيجه ميتوان گفت در تحليل هويت
معرفت )با توجه به استدلالهاي ارائهشده( ناتوان هستند.
جوهري

دوگانهانگاري

ويژگيها
دوگانهانگاري رايج

دوگانهانگاري
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ذهن و بدن«

فلسفي در فلسفة اسلامي است كه بيان ميكند »كل عاقل يجب ان يكون مجردا عن المادة«
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 ،١٣٦٧ص .(١٦٧درنتيجه ،مجردات توان عالمشدن را دارند .اين همان قاعدة مشهور

جدول .١مقايسة ديدگاههاي گوناگون نفس و بدن در تحليل مناسب از هويت معرفت

 .٢توجيه مناسب از چگونگي ارتباط ذهن و بدن
١٩٤

از مسائل مهمي كه در تاريخ فلسفه همواره مطرح و در كانون توجه بوده ،موضوع ذهن
و چگونگي رابطة آن با بدن است .ديدگاههاي گوناگوني در اين رابطه از سوي فيلسوفان

مطرح شده و اختلاف ديدگاههاي اساسي در اين باره وجود داشته است .در اين ارتباط،
ديدگاههاي بررسيشده در اين مقاله را ميتوان در سه دستة كلي طبقهبندي كرد.١ :
بهار  /١٣٩٧شمارة /٧٣حسين مطلبي كربكندي

ديدگاههاي ماديانگارانه از ذهن؛  .٢ديدگاههاي دوگانهانگارانه؛  .٣ديدگاه خاص
صدرايي.

ديدگاههاي ماديانگارانه ،همانگونه كه پيشتر گفته شد ،پنج ديدگا ِه دوگانهانگاري

ويژگيها ،رفتارگرايي تحليلي ،اينهماني ،كاركردگرايي و ماترياليسم حذفگرا را در بر
ميگيرد كه نگرش ماديگرايي به ذهن دارند .براي اينها دغدغة ارتباط ذهن و بدن وجود

ندارد .وقتي قرار باشد ذهن كامل ًا مادي باشد )همان مغز باشد( ،بدن هم مادي است و

مرتبط كردن دو جسم مادي ،مسئله و مشكلي را پيش نخواهد آورد .پس اين پنج ديدگاه
 جدا از صحت و سقمشان  -در توجيه مناسب از چگونگي ارتباط ذهن و بدن كاملاًموفق عمل ميكنند.

دستة دوم از ديدگاهها ،دربردارندة چهار ديدگا ِه »دوگانهانگاري جوهري،
دوگانهانگاري رايج ،مشايي و اشراقي« است كه همگي – با وجود برخي اختلافات -
نگرشي دوگانهانگارانه به ذهن و بدن دارند و به وجود نفس كامل ًا مجرد در برابر بدن

كاملاً مادي قائل هستند .پرسش اصلي كه همواره طرفداران اين نظريهها با آن روبهرو
بودهاند ،چگونگي برقراري رابطه ميان دو چيز كامل ًا غيرهمسنخ بوده است .چگونه يك

امر مجرد عقلي ميتواند در يك امر مادي تأثير بگذارد و با يك امر مادي خاص نسبت
برقرار كند و به او تعلق بگيرد؟ چه وجه اشتراكي ميان اين دو وجود دارد كه موجب

رابطة ميان آنها ميشود؟ چرا يك نفس خاص در يك بدن خاص اثر ميگذارد و نه در
بدنهاي ديگر؟ و پرسشهايي ازايندست.

در ماديات چگونگي اين تأثير و تأثر بهطوركامل روشن است .براي نمونه هنگامي

كه آتش قرار است چند قطعه چوب را بسوزاند ،لازم است به آنها نزديك شود و اگر دور
باشد ،بياثر است و شرايطي ازايندست .ولي در مجردات چگونه؟ نفس مجرد نه نزديك

بدن است و نه دور و نيز اين جسم هنگامي ميتواند تأثير بگذارد كه با يك چيزي رابطة

وضعي داشته باشد .آنگاه چگونه ايندو با همديگر ميتوانند تأثير و تأثر داشته باشند

١٩٥

)نفس ،روي بدن و بدن ،روي نفس(؟

مشكلات ديدگاهش در مسئلة ارتباط ذهن و بدن شد و ميكوشد معضل ارتباط ذهن
بهكلي غيرمادي با بدن مادي را از طريق جايي در مغز به نام غدة صنوبري حل كند و از

راه اين واسطه ،فعلوانفعالات ذهن و بدن را توجيه كند ) ،(Russell, 2005, p.561ولي
با فرض وجود اين غدة صنوبري باز مشكل حل نميشد؛ زيرا اين غدة صنوبري بايد
مادي باشد يا غيرمادي؛ درواقع با تعريف غدة صنوبري صرف ًا مسئلة رابطة ذهن و بدن

جاي خود را به موضوع رابطة ذهن و غدة صنوبري ميداد .دكارت در پايان عمر خود -
طي نامهاي  -چنين مينويسد كه »اتحاد نفس و بدن با فكرنكردن دربارة آن ،بهتر فهميده
ميشود .اين ،يكي از رازهايي است كه بايد آن را پذيرفت ،بدون آنكه فهميد« )پايكين،

 ،١٣٧٣ص .(١٥٣اين عبارتها را ميتوان در حكم پذيرش شكست از سوي دكارت در
ارائة تحليل مناسب از رابطة ذهن و بدن شمرد.

البته پيروان و شاگردان دكارت براي توجيه اين رابطه تلاش كردهاند؛ ولي هيچيك از

پاسخها نتوانست اين خلأ را پر كند .گولينكس ) (Geulinexيكي از اين توجيهها را ارائه

داد .پاسخ او به نظرية »دو ساعت« مشهور است .او چنين توجيه ميكند:

فرض كنيد دو عدد ساعت داريد كه هر دو كاملاً با هم برابر هستند :هرگاه عقربة

ذهن و بدن«

دكارت است .از ديد او ذهن حقيقتي بهكلي متفاوت با بدن دارد .او بهخوبي متوجه
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همانگونه كه گفته شد ،مشهورترين دوگانهانگار جوهري در ميان فيلسوفان غربي،

يكي ،ساعتي را نشان ميدهد ،ديگري زنگ ميزند؛ بهگونهاي كه اگر شما يكي
را ببينيد و ديگري را بشنويد ،ميپنداريد كه اولي سبب شده است )علت شده

است( كه دومي زنگ بزند .در مورد ذهن و بدن نيز همينگونه است؛ هر يك از
اينها بهگونهاي توسط خداوند كوك شده است تا با ديگري ميزان كار كند،

بهگونهايكه هرگاه من اراده ميكنم ،قوانين فيزيكي صرف موجب ميشود بازوي

١٩٦

من حركت كند؛ اگرچه ارادة من واقعاً بر بدن من عمل نكرده است ) Russell,

.(2005, pp.561 & 562

درواقع – به موجب اين نظريه  -دو جوهر كامل ًا مستقل ذهن و بدن تنها بهصورت

همزمان و هماهنگ كار ميكنند ،بدون اينكه ميان آنها هيچگونه رابطة عليتي باشد؛ فقط
بهار  /١٣٩٧شمارة /٧٣حسين مطلبي كربكندي

خداوند اين دو را بهگونهاي آفريده كه اگر در ذهن ارادهاي رخ داد ،در يك هماهنگي

صرف ،همان زمان حالتي خاص در بدن ظاهر شود ،بدون اينكه اين كار بدن واكنشي به

كار نفس باشد .درواقع اين توجيهات پاسخ به مسئلة ارتباط ذهن و بدن نبوده؛ بلكه

پاككردن صورتمسئله است .گولينكس به جاي توجيه چگونگي اين ارتباط ،اصل ارتباط
را نپذيرفته و آن را در سطح يك هماهنگي ميان دو ماهيت كاملاً مستقل ،كاهش داده است
و اين كار مشكل عجيبتري را پديد ميآورد .اين ،در حكم نفي تعامل ذهن و بدن است

كه دكارت كامل ًا به آن تأكيد داشت .درنتيجه اين پاسخ نيز توجيه قانعكنندهاي براي مسئلة

چگونگي ارتباط نفس و بدن نيست.

ديدگاه ديگر از ميان ديدگاههاي دوگانهانگارانه» ،دوگانهانگاري رايج« يا

دوگانهانگاري عامهپسند است .اين بخش دوگانهانگاري با دوگانهانگاري دكارتي يك وجه
تمايز مشخص دارد .بر اساس اين ديدگاه ،بدن در حكم يك ظرف بوده و نفس درون

اين ظرف جاي گرفته است ،مانند ناخدايي درون كشتي )ديويس ،١٣٩٠ ،ص .(٢٢اين
ديدگاه ذهن را كامل ًا غيرمادي و متفاوت از بدن ميداند؛ ولي آن را مكانمند و مستقر در
بدن معرفي ميكند .اگرچه بهظاهر با چنين فرضي معضل رابطة ذهن و بدن حل شده ،به

نظر ميرسد اينجا با مشكل اساسيتر روبهرو ميشويم و آن معضل ،اين است كه چگونه
نفس و ذهن ،با وجود اينكه به عنوان امري غيرمادي پذيرفته شده ،در عين حال مكانمند

فرض شده است؟! مكانمندي از ويژگيهاي ماديات است و مجردات غيرمكانياند؛
ازاينرو پاسخ اين رويكرد نيز چون با فرض نادرست مكانمندي يك امر كامل ًا غيرمادي

ارائه شده است ،نميتواند توجيه مناسبي براي رابطة ذهن و بدن باشد.

همانگونه كه پيش از اين توضيح داده شد ،ديدگاه ابنسينا را به عنوان نماد انديشة

مشايي در ميان فيلسوفان مسلمان ،دربارة مسئلة نفس و بدن ،ميتوان »دوگانة بهكلي
مستقل و متمايزازهم« معرفي كرد؛ يعني او باور دارد كه نفس انساني كامل ًا غيرمادي و

مجرد و بدن نيز كامل ًا مادي است )ابنسينا ،١٣٧٥ ،ص (٨٩-٨٨و نيز توضيح داده شد كه

١٩٧

نفس از نگاه او ،امري ثابت و بدون تغيير است و تغييرات تنها در عوارض آن رخ ميدهد.

مسئلهاي پذيرفتهشده در طبيعيات قديم بود .ايشان چيزي براي انسان و حيوان قائل بودند

كه در سراسر بدن جريان داشت .روح بخاري بر پاية طبيعيات قديم عبارت بود از» :جسم
لطيفى كه منبع آن قلب است و از طريق رگها به اجزاي ديگر بدن مىرسد« )جرجاني،

 ،١٣٧٠ص (٥٠و يا به گفتة علامه حسنزاده »روح بخارى جسم لطيف گرم است كه از

لطافت اخلاط اربعة تن حاصل مىشود ،چنانكه اعضا از كثافت اخلاط متكوّن مىگردند«

)حسنزاده آملي ،١٣٨٥ ،ص .(٥٣٩همة اسرار آنچه موجب ميشود روح بخاري را سبب

ارتباط نفس و بدن معرفي كنند ،در واژة »لطيف« نهفته است و درواقع چنين ادعا ميشود
كه روح بخاري به دليل لطافت خود ،امكان ارتباط با نفس مجرد را دارد ،ولي آيا روح

بخاري با اين تعاريف و بر مبناي مشاييان شايستگي چنين وساطتي را دارد؟ در فلسفة

سينوي جواهر به دو بخش مجرد و مادي تقسيم ميشوند و مرتبهاي را ميان اين دو
نميتوان تصور كرد .علت اين امر ،اين است كه فيلسوفان مشايي تشكيك در وجود را
نميپذيرند .چنانكه از تعريف روح بخاري نيز بر ميآيد» ،جسم« بودن آن روشن است
ت »لطيف« نميتواند آن را از مادهبودن خارج كند .نتيجه اينكه با تعريف چيزي به
و صف ِ

نام روح بخاري با اوصافي كه از آن گفته ميشود ،مسئلة رابطة نفس و بدن پاسخ درخوري

ذهن و بدن«

كامل ًا مادي معرفي كند .راهحل ابنسينا براي اين رابطه» ،روح بخاري« است .روح بخاري

ارزيابي ديدگاههاي رايج در مسئلة »ذهن  -بدن« در دو مسئلة »هويت معرفت«و »ارتباط...

ابنسينا در طبيعيات خود ،ميكوشد واسطهاي شايسته را ميان نفس كامل ًا مجرد و بدن

نمييابد و تنها تبديل به رابطة نفس و روح بخاري ميشود كه از همان سنخ مسئلة رابطة
نفس و بدن است.

ديدگاه شيخ اشراق دربارة نفس و بدن را تا حدودي واكاوي كرديم و روشن شد كه

شيخ اشراق نيز همانند ابنسينا دربارة نفس و بدن به »دوگانة بهكليمستقل و متمايز از

هم« باور دارد و وي نيز به بدن مادي و نفس مجرد معتقد است .توجيهات شيخ اشراق

١٩٨

از رابطة نفس و بدن بسيار مانند ابنسينا است و درواقع روح بخاري را واسطة اين ارتباط
ميسازد:

النور الاسفهبد لا يتصرّف فى البرزخ الّا بتوسّط مناسبة ما ،وهى ما له مع الجوهر
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اللطيف الذى سمّوه الروح ،ومنبعه التجويف الأيسر من القلب ،اذ فيه من الاعتدال

والبعد عن التضادّ ما يشابه البرازخ العلويّة ،...وفيه أيضا اللطافة والحرارة المناسبة

للنور ،...وهذا الروح فيه المناسبات الكثيرة ،وهو متبدّد فى جميع البدن ،وهو حامل

القوى النوريّة ويتصرّف النور الاسفهبد فى البدن بتوسّطه ويعطيه النور )سهروردي،
 ،١٣٧٥ج ،٢ص.(٢٠٧-٢٠٦

براي فهم منظور شيخ اشراق ،بايد با اصطلاحات خاص او آشنا شويم» :برزخ هم آن

است كه قابل اشارة حسيّه است ،در جهت و مكان قرار دارد و به وسيلة عوارض و هيئت
ظلماني )غيرنوراني( يا نوراني محدود و مشخص ميشود« )غفاري ،١٣٨٠ ،ص (٩٤و منظور

از برزخ در اينجا بدن مادي انسان است .نور اسفهبد هم همان نفس ناطقة انسان است كه

مدير و مدبّر برزخ جسماني است )همان ،ص .(٤٤ - ٤٣آن جوهر لطيفي هم كه شيخ

اشراق از آن به روح تعبير كرده ،همان روح بخاري است .بدين ترتيب مشخص ميشود
كه راهحل سهروردي بر ايجاد ارتباط ميان ذهن و بدن تفاوتي با راهحل شيخالرئيس ندارد
و بدين ترتيب توجيهات شيخ اشراق بر رابطة نفس )نور اسفهبد( و بدن )برزخ( نيز با
همان مشكلاتي روبهروست كه ديدگاه ابنسينا با آنها روبهرو بود و اينجا نيز  -با توجه

به مباني شيخ اشراق  -پذيرفته نيست كه چيزي به نام روح بخاري كه خود از جنس
برزخ است ،بتواند واسطة ميان نور اسفهبد و برزخ شود.

تا به اينجا ما با دو رويكرد مختلف دربارة مسئلة ذهن و بدن روبهرو بوديم:
 .١ديدگاههاي ماديانگارانه به مسئلة ذهن و بدن كه با مشكلي به نام رابطة ذهن و

بدن روبهرو نيستند كه به دنبال پاسخ درخور براي اين مشكل باشند؛

 .٢ديدگاههايي كه رويكردي كاملاً دوگانهانگارانه به ذهن و بدن دارند كه در ارائة

يك توجيه مناسب از رابطة ميان اين دو ناتواناند.

تنها ديدگا ِه باقيمانده كه در قالب اين دو رويكرد اصلي نميگنجد و به بررسي

جداگانه نياز دارد ،ديدگاه صدرايي است؛ زيرا ملاصدرا از سويي ،به دليل اينكه بر تجرد
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ادراك تأكيد دارد ،نميتوان او را ماديانگار دانست و از سوي ديگر به دليل نوع نگرش

آنچه ديدگاه ملاصدرا را از دوگانهانگاران مورد بحث جدا ميكند دو مبناي »حركت

جوهري« و »تشكيك در وجود« است .ملاصدرا بر اساس تشكيك در وجود ،به دو جهان

موازي و مجزاي مجرد و مادي قائل نيست و ميتواند بينهايت مرتبه ،آنچه ميان تجرد

صرف و مادة محض هست ،تعريف كند .ملاصدرا بر پاية حركت جوهري نيز براي اثبات

ادراك در انسان لازم نيست نفس را از همان ابتداي حدوث مجرد تام بداند .با اين دو
مبنا ،او يك تبيين دقيق و هنرمندانه از رابطة نفس و بدن ارائه ميدهد.

آنچه موجب ميشد ديدگاههاي دوگانهانگارانه به مسئلة نفس و بدن ،نفس را امر

مجرد ثابت بدانند ،مسئلة تجرد ادراك است .ايشان چون از سويي وجود يك مدرك
مجرد را لازم مييافتند و از سوي ديگر حركت در جوهر را امري ناممكن ميدانستند،

بايد به »حدوث روحاني نفس« قائل ميشدند ،ولي اصل حركت جوهري به ملاصدرا اين

ك مجرد را در سير
اجازه را ميدهد كه به »حدوث جسماني نفس« قائل شود و مدر ِ
س جسماني در نظر بگيرد .بدين ترتيب  -و بنا بر باور ملاصدرا  -اينگونه
تكامل اين نف ِ
نيست كه دو موجودي كه در دو عرصة متفاوت و در دو افق متباين به سر ميبرند ،با هم

مرتبط شوند؛ بلكه نفس در آغاز پيدايش خود ،صورت بدن مادي بوده و سپس در اثر

ذهن و بدن«

به معنايي كه درباره ديدگاههاي ديگر به كار برديم  -به شمار آورد.
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خاص آن در مسئلة رابطة نفس و بدن ،نميتوان او را يك دوگانهانگار تمامعيار -دستكم

حركت جوهري به مقامهاي گوناگون ميرسد.
از پرسشهايي كه همواره دوگانهانگاران با آن روبهرو بودهاند ،اينكه چگونه ارتباط

ميان يك موجود خاص از عالم مجردات )نفس( و موجود خاص ديگري از عالم ماده
)بدن جسماني( در لحظة نخست ارتباط برقرار ميشود؟ دوگانهانگاران تمامعيار از ارائة
يك توجيه مناسب بر اين مسئله ناتواناند ،صدرالمتألهين خود با انتقاد از ايشان دراينباره
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ميگويد:

اگر مطلب آنگونه بود كه جمهور حكما پنداشتهاند )كه نفس روحانية الحدوث
و تركيبش با بدن انضمامي( لازم ميآمد كه نفس جوهري متحصل بالفعل ،جزو

بهار  /١٣٩٧شمارة /٧٣حسين مطلبي كربكندي

جواهر عقلي مفارق باشد و سپس امري براي آن اتفاق بيفتد كه آن را به تعلق به
بدن و مفارقت از عالم قدس و اشتغال به عالم عناصر وادار كند ،ولي تالي )تعلق

يك جوهر عقلي مفارق به بدن و مفارقت از عالم قدس( محال است براي اينكه

آنچه ذاتي است زوال نمييابد و براي جوهر مفارق چيزي اتفاق نميافتد كه در

ذاتش نيست؛ زيرا محل حوادث ،مادة جسماني و آنچه مقارن آن است ،ميباشد،
پس در مجردات راه ندارد )ملاصدرا ،١٩٨١ ،ج ،٨ص.(١٢

در مقابل پاسخ صدرالمتألهين ،روشن است هرگاه قرار شد نفس انساني در لحظة

حدوث جسماني باشد ،ديگر صورتمسئلة گرهزدن يك موجود مادي با يك موجود
مجرد بيمعنا است .تا بدينجا توفيق ديدگاه ملاصدرا در تحليل رابطة نفس و بدن در

لحظة حدوث بسيار روشن است.

مسئلة بعدي كه دوگانهانگاران از پس توصيف آن برنيامدند ،چگونگي تأثير متقابل

دوگانة نفس و بدن بر يكديگر است ،ولي ملاصدرا مسئلة رابطة نفس و بدن را بهگونهاي
طرح ميكند كه از همان ابتدا گرفتار دوگانگي نشود .صدرالمتألهين بر اين باور است

زماني كه از تمايز نفس و بدن سخن ميگوييم ،منظور تمايز عقلي است و نه تمايز
خارجي و عيني؛ درواقع او نفس و بدن را مراتب گوناگون يك حقيقت واحد ميداند كه
در اثر حركت جوهري تكامل يافته و به درجات و مراتب گوناگون رسيده است .بدين

ترتيب هيچيك از آن درجات ،گسسته و متفاوت از هم نيستند؛ بلكه تنها مراتب گوناگون

يك حقيقت يگانهاند كه در اين مجموعه درجات پيوسته نازلترين مرتبة متعلق به بدن
مادي و عاليترين مرتبه از آن نفس ناطقه است .اين همان ديدگاهي است كه از آن به

»النفس جسمانيةالحدوث وروحانيةالبقا« تعبير ميشود .نقد ملاصدرا بر دانشمندان مشايي

اين است كه تعريف آنان نفس را داخل در مقوله اضافه كرده است .او ميگويد:
نفسانيت نفس اضافهاي عارض بر وجودش نيست ،آنچنانكه جمهور حكما

پنداشتهاند كه نسبت نفس به بدن مانند نسبت پادشاه به مُلك و ناخدا به كشتي

باشد ،بلكه نفسانيت نفس همان نحوة وجود است ،نه مانند پادشاه و ناخدا و پدر
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)نسبت به مُلك و كشتي و فرزند( كه داراي ذات مخصوصي هستند كه اضافه به

به بدن نباشد و قواي آن را به كار نگيرد .مگر اينكه وجودش منقلب شود و

جوهرش متشدد شود تا اينكه ذاتي مستقل گردد و از تعلق به بدن طبيعي بي نياز

گردد )ملاصدرا ،١٣٦١ ،ص.(٢٣٨

با اين توضيحات ،ملاصدرا به دليل اينكه خود را گرفتار در ثنويت به معناي »دوگانة

بهكليمستقل و متمايزازهم« ،نميبيند ،ضروري نيست كه چيزي را واسطة ميان نفس

مجرد و بدن مادي كند .نفس با حدوث جسماني خود و از راه حركت جوهري،
همينگونه كه كامل ميشود و به سوي تجرد پيش ميرود ،به دليل اينكه اين پيشروندگي

پيوسته است و نه گسسته ،ارتباط مراتب گوناگون آن بهصورت پيوسته فراهم ميشود.
توضيح اينكه دوگانهانگاران به دليل گسستگي تمامي كه ميان ذهن و بدن قائل بودند،
براي توجيه تأثير و تأثر اين دو ،بايد واسطهاي ميان اين دوگانه تعريف كنند و يا مانند

گولينكس ،آنگونه كه توضيح داده شد ،منكر اين تأثير متقابل شده و آن را در حد يك

هماهنگي فرو بكاهند؛ ازاينرو از واسطههايي چون غدة صنوبري و روح بخاري دم
ميزدند .اگرچه ملاصدرا نيز در برخي از آثار خود از روح بخاري نام برده ،يا اين اصطلاح

را بر مبناي ديدگاه مشايين و براي توضيح ديدگاههاي آنها به كار برده است )ملاصدرا،

» ١٣٦٠الف« ،ص (١٤٤و يا  -همانگونه كه توضيح داده شد  -بر مبناي او نفس و بدن ،به

ذهن و بدن«

نفس است ،نميتوان وجودي را تصور كرد )وجود نخواهد داشت(؛ اگر متعلق

ارزيابي ديدگاههاي رايج در مسئلة »ذهن  -بدن« در دو مسئلة »هويت معرفت«و »ارتباط...

غير بر آنها عارض ميشود ،بعد از وجود ذات؛ چراكه براي نفس تا زماني كه

دليل اينكه صرف ًا مراتب گوناگون يك حقيقت و هويت يگانه هستند ،نيازي به واسطه
براي ارتباط ندارند و روح بخاري نيز تنها مرتبهاي از ميان اين مراتب بههمپيوسته است:

»روحه البخاري الذي هو أقرب جسم طبيعي إلى ذاته وأول منزل من منازل نفسه في هذا
العالم« )همو ،١٣٦١ ،ص .(٢٤٩درحقيقت از نظر او انسان يك هويت يگانه و يكپارچه
است كه از مراتب و شئون فراواني تشكيل شده است و در اين ميان پايينترين مرتبه در
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ميان اين مراتب ،بدن اوست.

ملاصدرا با اين مباني ،با دو مشكلي كه ديدگاههاي دوگانهانگار دربارة توجيه رابطة

نفس و بدن روبهرو بودند ،يعني چگونگي تعلق و ارتباط نفس و بدن خاص در لحظة

بدن را مراتب يك وجود ممتد معرفي ميكند.
بدينسان ميتوان نتيجة مباحث مطرحشده در ارتباط با ارائة توجيه مناسب از رابطة
ذهن و بدن از سوي ديدگاههاي گوناگون را در جدول زير به صورت خلاصه ،چنين

نشان داد:

دوگانهانگاري جوهري
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حدوث آنها و نيز توجيه تداوم اين ارتباط و چگونگي آن روبهرو نيست؛ زيرا او نفس و

توجيه مناسب

از چگونگي ارتباط
ذهن و بدن

جدول .٢مقايسة ديدگاههاي گوناگون نفس و بدن در توجيه مناسب از چگونگي ارتباط ذهن و بدن

 .٣ارزيابي نتايج

همانگونه كه بيان شد ،ما پس از آشنايي با ديدگاههاي گوناگون رايج در مسئلة »ذهن -

بدن« در دو حوزة فلسفي اسلامي و غربي ،اين ديدگاهها را با دو موضوع بنيادين در فلسفة
ذهن ،يعني »هويت معرفت« و »چگونگي ارتباط ذهن و بدن« روبهرو كرديم .در پايان،

نتايج بهدستآمده را به صورت مقايسهاي در قالب جدول شمارة سه ميآوريم .اين جدول
مقايسهاي روشن ميكند كه تنها ديدگاهي كه هم تحليل مناسبي از هويت معرفت ارائه

ميكند و هم در توجيه چگونگي ارتباط ذهن و بدن موفق است ،ديدگاه حكمت متعاليه
ميباشد:
دوگانهانگاري جوهري

دوگانهانگاري رايج

دوگانهانگاري ويژگيها

رفتارگرايي تحليلي

اينهماني

كاركردگرايي

ماترياليسم حذفگرا

مشائي

اشراقي

حكمت متعاليه

تحليل مناسب
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ذهن و بدن

جدول .٣ارزيابي قياسي ديدگاههاي رايج در مسئلة »ذهن  -بدن« در دو مسئلة »هويت معرفت« و
»ارتباط ذهن و بدن«

نتيجهگيري
در اين مقاله ابتدا با رايجترين ديدگاهها در مسئلة »ذهن – بدن« در دو حوزة فلسفي غرب
و اسلامي در حد نياز آشنا شديم ،سپس اين ديدگاهها را در برابر دو مسئلة بنيادي در

فلسفة ذهن به چالش كشانديم.

چالش نخست »ارائة تحليل مناسب از هويت معرفت« بود و آنگونه كه روشن شد ،در

برابر اين چالش ،ديدگاههاي »دوگانهانگاري جوهري و دوگانهانگاري رايج« از حوزة

فلسفي غرب و ديدگاههاي »مشايي ،اشراقي و حكمت متعاليه« از حوزة فلسفي اسلامي
موفق عمل كرده و ديدگاههاي ديگر از ارائة يك توجيه مناسب ناتوان بودهاند.

چالش دوم »توجيه مناسب از چگونگي ارتباط ذهن و بدن« بود كه پنج ديدگاه
»دوگانهانگاري ويژگيها ،رفتارگرايي تحليلي ،اينهماني ،كاركردگرايي و ماترياليسم

حذفگرا« در حوزة فلسفي غرب و ديدگاه »حكمت متعاليه« در حوزة فلسفي اسلامي،

ذهن و بدن«

از چگونگي ارتباط

ارزيابي ديدگاههاي رايج در مسئلة »ذهن  -بدن« در دو مسئلة »هويت معرفت«و »ارتباط...

از هويت معرفت

٢٠٣

پاسخ درخور براي اين پرسش داشته و توجيهات ديدگاههاي ديگر با كمبودهاي جدي
روبهرو بود؛ درنتيجه ،تنها ديدگاهي كه در برابر اين دو مسئلة اساسي در حوزة فلسفة

ذهن توانايي ارائة پاسخ مناسب را دارد ،ديدگاه حكمت متعاليه است.
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