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شناسان است. ان فالسفه و روانیم برانگیزبحثنفس و بدن از موضوعات مهم و  یگانگیا ی یدوگانگ

پندارد. یل به بدن میقابل تقل یو وجود یاست که نفس را از نظر جوهر ییکردهایسم از رویکالیزیف

بدن  یبه صفات اجزا یرذناپلینفس را تقل یگرا، صفات و استعدادهالیتقلناسم یکالیزین حال، فیبا ا

تنها صفات منسوب به نفس، بلکه موصوف به ، نهیجوهر یانگاردوگانه ،شمرد. در نقطه مقابلیم

گرا لیتقلناسم یکالیزیجانب ف یمورفداند. یبه بدن م ناپذیرلیز تقلیرا ن ،خود نفس یعنی ،ن صفاتیا

را نقطه  یشناسعصب ویژهبه ،جدید یبرخاسته از علوم تجرب یهانییتب یکند. ویت میرا تقو

ند و یبینم یفراماد یرش جوهریبه پذ یازیشمرد و نیکرد مین رویا یبرا یقو یاتکای

به  انهیگراکلو نگاه  «ت از باالیعل» یو داند.یل اتکا بر شهود ناتمام میآنها را به دل هایاستدالل

سم یکالیزیو ف یانگارن مقاله دوگانهیاداند. یم یقت انسان ضروریفهم حق یرا برا یآدم یجنبه ماد

ح از یبا خوانش صح یعلوم تجرب یهاداده. کندیم یداورمیان آنها سه و یمقارا  گرالیتقلنا

 یشناسو انسان یخودشناسه عرصتوان در یسازگار است. بدون اتکا بر شهود نم کامالا  یانگاردوگانه

فهم همه یشهود یهاگزارهکرد که بر  یزیرهیپا یفلسف یرا با استدالل انگاریدوگانهتوان یوارد شد. م

 .دهدیرا نشان م یانگاردوگانهن شود، ییتب یخوبز اگر بهیت از باال نیباشد. عل یمبتن ناپذیرو انکار
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 .مجردت از باال، نفس ی، علییگرالیتقلنا، یانگارسم، دوگانهیکالیزیف :هادواژهیکل

 مقدمه

انسان،  یبوده است. کشف ابعاد وجود وگوگفت و رباز محل بحثیقت انسان از دیحق یستیچ

در  فقط، یگوناگون علوم انسان یهارشتهرگذار خواهد بود. یتأث ید در علوم مختلف بشریتردیب

د. باش ح استواریصح یشناسرا عرضه کند که بر انسان یمتقن و جامع یهاتواند گزارهیم یصورت

رش جنبه یانسان است. پذ یعد روحانا رد بُیرش ی، پذیشناسانسانن در یادیاز مباحث بن یکی

دهد. یر میی... را تغ ، فلسفه، کالم، حقوق، اخالق ویاسشنر معرفتیانسان، مس یبرا یروحان

 یهادگاهیان دین میانگاران همچنان ادامه دارد. در اان و دوگانهیگرایان مادیکشمکش م

 ست.ا گرا از جمله آنهالیتقلناسم یکالیزیز مطرح شده است. فین یاگرانهیانجیم

قائل  یگرید یبدن، ساحت وجود یو جسمان یر از وجود مادیانسان، غ یبرا هاستیکالیزیف

ندارد. جبهه  ینزد آنها اعتبار رمحسوسیغمجرد و  یبه عنوان وجود یستند. اعتقاد به نفس انسانین

و مجرد برخوردار  یاست انسان از دو ساحت ماد یاست که مدع یانگارکرد، دوگانهین رویمقابل ا

 انیگرالیتقلوجود دارد.  گرالیتقلناو  گرالیتقل یهاستیکالیزیفن یب یتفاوت ،ن حالیاست. با ا

 ییهایژگیوست. ین ،هاسلولو  هاملکول ،هااتممانند  ،یماد ین اجزایجز هم یزیانسان چ ندیگویم

ات یآن است. خصوص یاجزا یهایژگیول به یک کل دارد، قابل انحالل و تقلیکه انسان به مثابه 

 ،خالصه بدن انسان یماد یو اجزا هااتمات ید در خصوصی... با ، محبت، اراده ویمانند آگاه یانسان

گرچه انسان دگاه آنها، یهستند. در د انیگرالیتقلناگر، ید یانکار شود. سون صورت یر ایو در غ

ل و یقابل تقل شیهایژگیوست، یو محسوس ن ین ساحت جسمانیر با ایمجرد و مغا یساحت یدارا

انسان،  یماد یان اجزایم یبستگ، اجتماع و همست. در واقعین اشیماد یل به صفات اجزایتحو

 هایژگیون یست. ایر اجسام نیجاد کرده است که در ساین جسم ایا یرا برا یدیز و جدیصفات متما

انگاران را که دوگانه ین گروه، هر صفتیب ایترتنیست. بدین ییجویقابل پ یپوکروسکیدر سطح م

د یو اثرات جد یماد یده اجزایچیار پیبس یوندهای، حاصل پدهندیمل وجود نفس مجرد قرار یدل

سم یکالیزیف ین شواهد علمین نظر، خود را جامع بینکه صاحبان ایجه ای. نتشمرندیمحاصل از آن 

ه ین فرضیاز طرفداران ا یکی یمورف یدانند. ننسیانگاران مدوگانه یو کالم ی، فلسفیل شهودیو دال
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ت یزان موفقیم و میکنیمرا بررسی  یدگاه وین نوشتار دی. در اکندیمدفاع  یخوباست و از آن به

 م.یسنجیرا م یشناسانساندر  اشین فلسفامنتقد و هاستیالیماتر یآن در حل دعوا

 نه و محل نزاعیشیپ

سخن  «بدن»و  «نفس»م. دوانگاران از یح کنیتشر قاا یرا دق یاصل مسئلهد یش از ورود به بحث، بایپ

ف، قضاوت ین تعاریاز ا یاریان شده است. در بسیب یف مختلفین دو واژه تعاری. درباره اندیگویم

 یهیف منعکس شده است. بدیدر تعر «بدن»و  «نفس»قت یو حق یشناسیهستفرد درباره  یینها

م یقرار ده یفید تعرین بحث باشد. نقطه آغاز را بایه در ایاول یمبنا تواندینم یفین تعاریاست چن

از انسان دانست که  یاجنبهنفس را  توانیمآغاز  یداشته باشد. برا یشناسمفهومجنبه  که صرفاا 

 رسدیم. به نظر کندیمبه آن اشاره  «من» دیگویمکه  آنگاه یدارد و هر کس یبه خود آگاه

 پذیرندمیدرک را  یدارا یوجود موجود آنها. کنندینمرا انکار  ین نفسیوجود چن هاستیکالیزیف

از وجود انسان است که  یاجنبهز یآن با دوانگاران اختالف نظر دارند. بدن ن یستیگرچه در باب چ

ن یاست. مقصود از امشترک ن تمام اجسام یب یژگین وی. امیکنیمگانه احساسش با حواس پنج

جه ین نتیما را به ا ،یعلم یهاشرفتیپست. ممکن است یقت بدن نیدر حق ینگریسطحف، یتعر

 .هستند ر اجسام فاقد آنیکه ساد داربسیاری  یو رازها هایدگیچیپبرساند که بدن انسان 

از بدن و مجرد از ماده و جسم  مستقلر از بدن، یا روح را غینفس  معموالاانگاران گانهدو

: 1375نا، یس)ابنند انیچن ی شیرازیصدراو  سهروردینا، یسمانند ابن یاسالم ی. حکمادانندیم

گامان شیدانان و پیهاال یبرخ .(260: 8ج، 1981دین شیرازی، صدرال ؛50: 4ج، 1375، یسهرورد ؛81

)افالطون، رند یگیم ین دسته جایناس در ایئآکون و ین، آگوستیفلسفه غرب مانند افالطون، فلوط

 دکارت و ییگراتعامل .(35-32: 1383ن، یالند ؛468-467: 1ج، 1366 ن،یفلوط ؛603 ،438: 2ج ،1367

)همان:  اندپذیرفته شناسانروان یرخباست که  یانگاردوگانهن از ییتز دو تبینبیال ییگرایتواز

از  یاری، بسهاستیکالیزیف، هاستیالیماتر، یفالسفه غرب یبرخ ،در مقابل .(91 ،77 ،41-42

ن ااز متکلم یذهن و برخ یوتریان و طرفداران مدل کامپیژه رفتارگرایو، بهیغرب شناسانروان

 یب عناصر جسمانیا ترکیاز جسم  یاز آن و نوع خاص یئا جزی، نفس را همان بدن یاسالم

 ،150 ،142 ،127 :1383ن، یالند ؛389-388: 1405فاضل مقداد،  ؛101-99: 1413، ی: طوس.کن) رندشمیم
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ز ین گرایماد انگاردوگانه ،ن حالیبا ا .(375 ،317: 1393از مترجمان،  یجمع ؛254 ،250 ،165 ،163 ،157

شوند، گرچه یم گونه شناختهنیان مسلمان ایو اخبار یونانیان یگراعتیطب یوجود دارد. برخ

ن یچن .(28 ،26: 1ج ،1367مولر،  ؛75: 1418، یی: خواجو.کن)نباشند  یانگار جوهرممکن است دوگانه

ز ین تسیدئالیانگار اگانهی. شمردیم یو جسمان ین حال مادیر از بدن و در عی، نفس را غیشخص

دگاه ی، گرچه داندداده ین دسته جایرا در ا یدهد. برکلیا ذهن میوجود دارد که اصالت را به روح 

 .(77: 1394)السون و هرگنهان،  نفس یشناسیهستدارد تا  یشناختمعرفتشتر جنبه یب یو

 ،نیبنابرا .هایژگیو یانگاردوگانهمد نظر است نه  یجوهر یانگاردوگانهن نوشتار، یدر ا

را  یدو جوهر مستقل خارج یکه و؛ چراشودینمشمرده  دوانگاردگاه ینوزا دیاسپ ینگردوجنبه

 -ه صورتینظر ینگاردوا  ن صورت، یبه هم .(44-43: 1383ن، یالند ؛7: 1390ن، ی)مسلرفته است ینپذ

 .(78-77 :1390ن، ی)مسل ستین یجوهر ینگاران، دوا یکارکردگرا ا نگارین دویماده ارسطو و همچن

ده باشند، پس از مرگ زائل یکه به مرتبه عقل فعال رس ینکه به گفته ارسطو، نفوسیالبته ا

 .(417: 1366)ارسطو،  ک کرده استیدگاه نزدین دیرا به ا یشوند وینم

را  یعالوه بر تجرد از جسم، تجرد از ماده فلسف نگار، معموالا ا دوگانه یحکما یتجرد در مدعا

موجود در  یقابل أهمان مبد یماده فلسف. (341-340و  52: 1414، ةیاالسالم)مجمع البحوث  رساندیم

شتر ی. اما آنچه بشودیمجاد یاست که در آنها ا یراتییو تغ یماد یهاصورت یرایاجسام است که پذ

ها ستیکالیزیا تجرد از جسم است. فی یکیزیتجرد از ماده ف شود،میانکار  یستیکالیزیدر نگاه ف

ندارد  یلزوم ،نیبنابرا .اندنشمرده یکروسکوپیو م یکیزین فیادیک ذره بنیقت انسان را یحق گاهچیه

انسان را  آنهام. ین بپردازیادیقت ماده و ذرات بنیدرباره حق دانانکیزیفز یانگبه اختالفات بحث

انسان   لذا. اندشدهل یتشک هااتمو  هامولکولکه خود از  دانندیم هاسلولاز  یامجموعهحاصل 

ن حوزه را دارا باشد. یا موجودات یهایژگیود یتعلق دارد و با یکروسکوپیبه حوزه ما هاستیکالیزیف

با  ی، شکل و وضع، مکان و فاصله مکانپذیریتقسیماجزا بودن و  یب و دارایعد، ترکد امتداد، بُیبا

 یاتیهمان خصوص نهایا... داشته باشد.  گانه ورک با حواس پنجو د یت اشاره حسیا، قابلیر اشیسا

د محل نزاع یبا ،نیبنابرا .(89-85: 3ج ،1392ت، ی)عبود کنندیمر یجسم تصو یاست که فالسفه برا

 م.یا نبودن نفس قرار دهیبودن را جسم یاصل
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 یمورف یدگاه ننسین دییتب

ن مدعا یشتر به ایدر فصل اول ب یم کرده است. ویش را در چهار فصل تنظیدگاه خوید یمورف

 کتابل یاص یهاگزاره ،یم. از نظر ویانگار باشست دوگانهیاز نیبودن نیحیمس یکه برا پردازدیم

 ینیشمندان دیوارد کالم اند یخیتار یدر تطور یانگاردوگانهندارد. داللت بر نفس مجرد  مقدس

و  ینی، ترجمه اشتباه متون دیونانیر فلسفه یشتر تحت تأثیب یکالم یهادگاهین دیشده است. ا

 .(38 ،34-33: 1391، ی)مورفاز متون دوپهلو بوده است نه خود متن کتاب مقدس  یبرداشت ظاهر

ن یان چنیصدد ب و در اندنکردهه اتخاذ یا آن نظرین یدرباره ا ین موضع روشنیسندگان عهدینو

التزام به  یان برایحیاست که مس ینید یهاآموزه یاند. آنچه مسلم است وجود برخنبوده یمطلب

گر یسم هم سازگار است، دیکالیزیبا ف هاآموزهم آن ی. اگر نشان دهاندرفته ینگارآنها، به سمت دوا 

، انسان ینیم. بر اساس متون دینیبیرش تجرد نفس نمیپذ یبرا یندار ضرورتید در مقام شخص

ات یح یاست و قدرت ارتباط برقرارکردن با خدا و جامعه مؤمنان را دارد و دارا یعد روانبُ یدارا

 یر. مورفیجاودان و فناناپذ ینفس است نه لزوماا  یز بدنیقائم به رستاخ یات ابدین حیاست. ا یابد

اتخاذ  .(40: )همان شودمیه یهم توج گرالیتقلناسم یکالیزیها با فن گزارهیمعتقد است تمام ا

ت، یات، عناصر معنوید در االهیجد یبا عرضه نظام تواندیم یستیکالیزیف یشناسانسان

 نجامدیارتباطمان با خدا و جامعه بل کند و به بهبود یرا اصالح و تعد ینگرو درون یشیاندآخرت

 .(56: )همان

در  یکه به بازنگر ییهاشرفتیپ ؛کندیمبشر را مرور  یعلم یهاشرفتیپفصل دوم کتاب، 

ر داد. انسان ییانسان را تغ ینیب، جهانیکیشده است. انقالب کپرنمنجر  یسرشت انسان یستیچ

قرار نداشت. لذا سرشت دوگانه انسان که  ن و آسمانین زمیگر در مرکز عالم نبود و در مرز بید

داد، یو حساس او را نشان م یت مرزیو هم موقع کردیمن ییر موجودات را تبیهم شرافت او بر سا

 ماده-صورته یز نظریافتادن آن نک و مقبولیزیسم به فینداشت. بازگشت اتم یگر وجهید

 .(67)همان:  شمرد «صورت بدن»نفس را مانند ارسطو  شدینمگر یرا کنار زد و د ییارسطو

کرد. اگر ذهن و یجاد میا یماده و انرژ یرا با قانون بقا یبدن مشکالت -تعامل ذهن ،نیهمچن

شده  یکیزیف یدر دستگاه یعامل تحقق انرژ یکیزیرفیغ یاراده او عامل حرکت بدن باشد، امر

ز ین ینیتکامل دارو .(69)همان: م یندازیت بیرا از کل یانرژ ید قانون بقاین صورت بایاست. در ا
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 کامالا یفیه، انسان در طین نظریر نگرش به انسان داشته است. بر اساس اییدر تغ یاساس ینقش

ن امر، نفس مجرد را به عنوان عامل ی. اردیگیمر موجودات زنده قرار یر تکامل سایوسته در مسیپ

ر یانسان از سا یز، گسستگین وجه تمایچراکه ا ؛کندیموانات با مشکل مواجه یح ازز انسان یتما

چ یه تکامل کمک کرد. هیز به نظریک نیعلم ژنت یهاشرفتی. پدهدیمموجودات زنده را نشان 

 .(72)همان: ست که فقط نوع انسان آن را دارا باشد ین یژن

انسان را علوم  یوجود یهامؤلفه مسئلهدر  ین سهم علمیسازترسرنوشت ،یاز منظر مورف

 شدیما نفس نسبت داده یبه ذهن  یکه زمان ییتمام استعدادها د.دار یشناخت یشناسعصب

درباره مراتب نفس و  یان سنتیدر ادامه، ب ی. وشودیممغز مطالعه  یندهایامروزه به عنوان فرآ

به تبع فالسفه  اس،نینفس ناطقه. توماس آکوئ، یوانینفس ح، ی: نفس نباتشودیمات را متذکر یح

ن سه نوع یا یکه برارا  ییهایژگیواست.  دادهشرح و بسط را ات یسه مرتبه از حن یا ،یاسالم

به  فقط هایژگیون ین تفاوت که ای؛ با اپذیردمی یمورف بسیاری ات شمرده شده است، تا حدیح

موجود زنده  یریگشکلکه  یاتیح ییروید، نه ننمستند یده مادیچیکارکرد مناسب موجودات پ

انت ذات، رشد و یشناسان، صستیات از نظر زین لوازم حیکمتر .(81- 80: )همان کندیمت یرا هدا

ار یات بسین خصوصین هم ممکن است حاصل شود. ایک توده پروتئید مثل هستند که در یتول

از وان یز حیحرکت و احساس داشتن که وجه تما ییاست. توانا یات نفس نباتیک به خصوصینزد

احساس و حرکت  یژگی. وشودیمافت یمجهز به تاژک  یسلولتکنبات بود، در موجودات زنده 

و شبکه  هانورونجادشدن یو ا یسلولموجودات چند یریگشکل. با شودیم تردهیچیپج یتدربه

ابد. مغزدارشدن ییش میار افزایگر بسیبه سلول د یام از سلولیحاصل از آنها، سرعت انتقال پ

شود. در یسم مین قسمت ارگانیترییدر جلو یو کنترل یاحساس یکارکردها شدنجمعموجب 

کنترل  یرقشریز یمغز و نواح یاز قشر مخ در باال یاهیالله ی، حرکت به وسیوانات عالیانسان و ح

 .(83: )همان ردیگیاز بدن بازخورد م شیهاجنبشو  هاتیموقعوسته با توجه به ی. مغز پشودیم

کند. یان میرا ب یوانیح یهاادراکال، احساسات و یانواع مختلف ام یماد أدر ادامه منش یو

، ادراک آگاهانه و ناآگاهانه، ی، طلب غذا، ادراک بصریجنس لیمجان خشم، ی، هیطلبلذت مورفی

گر و انواع مختلف یص قصد افراد دیال و وهم، قوه شناخت الگوها و اشخاص، قدرت تشخیقوه خ

 یر اخالقی، اراده خیزبان ی. انتزاع، استدالل، استعدادهاکندیم یستیکالیزیف یابیشهیرحافظه را 
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 یندهایبه فرآ آنها را توانیمهستند که  یات انسانیح یهاخصلتو استعداد مجذوب خدا شدن 

ار یبس یامسئلهاز کارکرد مغز  یشدن آگاهیناش یکه چگونگ کندیماذعان  وینسبت داد.  یعصب

ن انواع یترق از سادهیو شروع تحق یانواع آگاه یبندفیط ،ن حالیبا ا .(85: )همان دشوار است

 کند.یک مین آن نزدیی، ما را به تبیآگاه

ار و یاخت توانندینم آنها. پردازدیم گرالیتقل یهاستیکالیزیفسنده به نقد یدر فصل سوم، نو

 کامالا یموجود یاگر آدم»: دیگویم انیگرالیتقلاز زبان  ین کنند. مورفییرا تب یت اخالقیمسئول

آزاد و مختار  تواندینمعت باشد و لذا انسان ین طبین به قوانیمتع د کامالایاست، رفتار او با یکیزیف

ت یاست. عل «نییت از پایعل»، اعتقاد به یدگاهین دی، منشأ چنیبه نظر و «.مسئول باشد و اخالقاا

 یکیزین فیکننده رفتار کل است و چون قواننییک موجود، تعی یرفتار اجزا دیگویمن ییاز پا

ح ین است. اما صحین قوانیز محکوم ایده نیچیانه بر اجزا حاکم است، رفتار موجودات پیجبرگرا

در موجود و تعامل آن با  نگرانهکلد نگاه ین، باییر عوامل از پاین است که عالوه بر مالحظه تأثیا

 یکه عوامل موجود در سطح باال رساندیمت را یاقعن ویت از باال ایط را در نظر گرفت. علیمح

درست  .(105: )همان گذاردیم یر علّیموجود تأث یبیترک یو اجزا هامؤلفهبر  ب،یو ترک یدگیچیپ

 واقعاا  هااتم فقطست که ین امعن دانن بیدارند اما ا یبر کل، تقدم وجود هااتمو  است که اجزا

ب و یبر اثر نحوه ترک یست. گاها از آنها ینشیا چیساخت  گر صرفاایز دیهستند و هر چ یواقع

 یژگیو ،نیشود. همچنیکل حاصل م یبرا یدیجد یعلّ  ین اجزا، استعدادهایق بیوند عمیپ

ک یچ یکند که در هیجاد میط ایء در تعامل با محیش یبرا یدیر و تأثر جدیء، تأثیش انهیگراکل

بر کل حاکم است که بر  «یدینوپد» یکیزینظم و قواعد ف ،نینبود. بنابرا ییتنهاش بهیاز اجزا

 هرسخن گفت.  «یخودفرمان» یدیاز نوپد توانیم ،ن اساسیبر ا .(111: )همان ستیاجزا حاکم ن

رامون، یط پیمربوط به مح یهادادهشود که بر اساس اطالعات و  یطراح یتواند طوریم یدستگاه

ر دهد. درجات مختلف قدرت شناخت به درجات ییرفتار خود را تغ یهدف خاص یدر راستا

رو پستانداران در تعامل با نیاز ا .شودیها منجر میدر واکنش به ناهمخوان یریپذانعطافمختلف 

ن شده ییش تعیات، از پیح یی. اهداف صوَر ابتدادهندیمنشان  یشتریب یریپذط انعطافیمح

 ییبه جا تردهیچیپ یهاسمیاما ارگان. کندیمرون از دستگاه آن را مشخص یب یزیاست و چ

منظور نیبد .(119)همان: ا اصالح کنند یر دهند ییز تغیخود را ن یهاهدف توانندیمکه  رسندیم
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ط یموجود در مح یو الگوها هاطرحتنها به نه یعنیداشته باشد،  «یخودفرارو»د قدرت یموجود با

طش، یمح یهاطرحخود به  یهاواکنشموجود در  یو الگوها هاطرحن به یخود، بلکه همچن

 ییز از جبرگراید گریکل یژگین ویکند. ا یخود را داور یهایداورحساس باشد و بتواند 

  .(125)همان:  است یشناختستیز

 ییاز خود، توانا یاست: درک یضرور چیزدر فرد، وجود سه  یت اخالقیتحقق مسئول یبرا

هر  .(129)همان:  زدیانگیانسان را به عمل برم هآنچ یابیارز ییو توانا ،یکردن اهداف انتزاعدنبال

 یو در تعامل با هم نوع شودیمانسان مربوط  یاز دستگاه عصب یبه بخش هایژگیون یک از ای

 هامیتصمآن  یعصب یهاهیپاو  هامیتصمر در ییو باعث تغ شودیمن را موجب ییر از باال به پایتأث

دهد. یح میتوض «لیرفتار بر طبق عقل و دل» یاار در انسان را به معنیح، اختیتوضن ی. اشودیم

 گونهچیه« علت»و  «لیدل»ست. یقابل دفاع ن «یت علّیرفت از موجببرون» یار به معنایاما اخت

ثابت  یر دستگاه عصبییو تغ یریگشکلن در آر یت از باال و تأثیاگر عل .(143: )همان ندارند یتنافر

ار و اراده آزاد یبه موضوع اخت یاعصاب در عمل ربط یشناسستیزن یقوان یت علّیشود، موجب

رو روبه یمطلق با مشکالت یکه خودمختار دهدیمت تذکر یدر نها یو .(146 :)همان د داشتنخواه

 یروهایو ن یستیز یهاسائقاز  یو آزاد یاز خودمختار یادرجه»است  یاست. آنچه واقع

 .(149: )همان است «یاجتماع

 یانگارن دوگانهیو براه پردازدیمسم یکالیزیف یفلسف معضالتبه  یکتاب، و یانیدر فصل پا

قابل تصور و  یهاتی، اتکا به وضعیانگاردوگانهن یاز براه یاریخاص بس یژگی. وکندنقد میرا 

ک شب مرده باشد و روز یتواند تصور کند بدنش ینکه انسان میمثل ا ،است یفلسف یشهودها

 او کامالا یکه برا یکه شهود فرد دهدیمار رخ یات خود ادامه دهد. اما بسیبعد او همچنان به ح

در مقابل آن  یمعارض یواضح باشد و گاه شهودهاریگران مبهم و غید یاست برا ابهامیبواضح و 

 .(158: )همان اندفلسفه یبرا ینامطمئن یهاگاههیتکل شهودها ین قبیوجود دارد و لذا ا

از بود و نبود  توانینمو  اندینسبمراتب و ذو یوانات، اموریر حیانسان با سا یهاتفاوتشتر یب

را  یتفاوت اصل هاانسانگر یبودن و استعداد ارتباط با خدا و دیمطلق سخن گفت. استعداد اخالق

است؛  پذیررید تفسیمف یهاژن یه تکامل و بقایوانات بر اساس نظریح یدوست. نوعدهندیمشکل 

خ تحول یو تار یعصبست یز یدگیچیدارد. پ یمتفاوت یمحتوا یحیات مسیثار و اخالقیاما ا



 يمورف يدگاه ننسيدو نقد  يبررس ؛گرالیتقلناسم یکاليزیف 

 

 

131 

 یمعمول یشناخت ییز بر اساس تواناین ینیده است. تجربه دیانجام ین استعدادیبه چن ما یفرهنگ

ش یب یزیتحقق آن چ یراکه ب کندیم از تصورات به ذهن خطور یارشتهم. یاست که همه ما دار

 یاتجربهن یکه چن یست. اوضاع و احوالیاز نیم، نیکه همه ما دار یعصب یهاتیقابلاز امکانات و 

آن را به خدا نسبت  شودیمآن، باعث  یاجتماع یدهاییز تأیامدها و نیو پ ردیگیمدر آن صورت 

د با یپس چرا با .ندارد یاشکالچ یه یکیزیف یایم خداوند با اشیارتباط مستق .(169: )همان میده

 یجسمان یندهایآگر فریرگذاشتن بر سلسله اعصاب و دیشه مخالفت کرد که خدا با تأثین اندیا

 ، ما را از حضور خود آگاه سازد؟شوندیممنجر  یکه به آگاه

دگاه یعت، سه دین طبیک و قوانیزیدر جهان ف یهن دخالت عمل االییدر تب یمورف

آسا و نقض معجزه یکاردست ییگرادخالت. کندیمان یسم را بیو دئ ییگراحلول، ییگرادخالت

ت مستمر یر خداوند در جهان و فعالیحضور فراگبر  ییگراست. حلولا خدا یعت از سوین طبیقوان

و مظهر اهداف خدا  یعت را تجلیشرفت جهان طبیکند و پید میعت تأکیند طبیدر فرآ یو

ه یدآورنده اولیپد صرفاا که خدا  کندیم یشده و خودکار تلقکوک یسم عالم را امری. دئداندیم

 ر کل بر اجزایت از باال و تأثیرا فهم عل یت پاسخ اصلیسنده مذکور در نهاین آن است. نویقوان

حل دخالت در انگاشتن خدا و جهان است. راهکسانیوحدت وجود و  یکه متضمن نوع داندیم

، گرچه است پذیرنییبت یکوانتوم یهاتیواقعن یو نامتع یز با خصلت آمارین یسطح کوانتوم

 .(178: )همان ستیگشا نراه ییتنهابه

و  یفیت کیهو ینجا به معنایت در ایاست. هو یت شخصیهو مسئلهسم، یکالیزیگر فید معضل

 توانیم یاریمد نظر است. به چه مع یت عددیبلکه هو یست،نمطرح است  یشناسآنچه در روان

ن جمله یا یاز نظر مورف پرسشن یش بودم؟ جواب ایهستم که چهل سال پ یگفت من همان فرد

ست ا ت مایست بلکه آنچه مقوم هویت ما نیاست مقوم هو یماد یئیث که شیاست: بدن از آن ح

، ارتباط یاخالق منشو حافظه،  ی: آگاهسازدیماست که بدن وجودشان را ممکن  ییاستعدادها

ز ین یش از خاطرات من است. منش اخالقیب یزیمن چ یژه ارتباط با خدا. آگاهیوو به یفردانیم

خصوص ن و بهیریدارد. روابط من با سا یل و عواطف من بستگین دو است و به فضایش از ایب یزیچ

و  یاخالق منشو حافظه و هم  یهم آگاه ،ن حالیمن است. با ا یت شخصیگر هویبا خدا جنبه د

 یکه بر اثر صدمات مغز یاز مغز منسوب است. لذا کسان یگران، به بخش خاصیارتباط فرد با د
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ک بدن را یا ین بدن نسبت دهند یک ذهن را به چندید یص هستند، شایدچار سندروم سوء تشخ

استمرار  یدارا یء مادیک شیگفته، به شیپ یبدن یبدانند. استعدادها یک ذهن خارجیتحت تسلط 

 شتیزمان هو یر در مواد سازنده خود، در طییبه رغم تغ تواندیم یء مادیتعلق دارد. ش یمکانیزمان

 .(190)همان:  را حفظ کند

مانع از  ت متجسد ما اصالایخود»: بردیمان ین جمله به پایش را با ایت کتاب خویدر نها یو

 .(196: )همان «میعالم، در تماس باش یت موجود در درون و ورایواقع نیترژرفست که با یآن ن

 نقد  و  یبررس

ن سه جنبه معتقد شد: کالم یآن با ا یکرد و به سازگار یسم را از سه جنبه بررسیکالیزیف یمورف

 کنیمیمصرف نظر  یحیات مسیهسم و االیکالیزیسه فین مقاله از مقای، علم و فلسفه. در ایحیمس

 یهابحث. دهیمیکانون نظر قرار مرا در  یفلسف یشناسو انسان یعلم یشناسانسان فقطو 

 یدگاه مورفیدبر است که مهمی  ی، نقدهاین آتی. عناوکردطرح توان ممی زمینهن یدر افراوانی 

 .نیمکمیوارد 

 یشناسانسانو  یعلم یهاشرفتیپ

است  یسه حوزه از علوم تجرب یشناسعصبسم و علم ی، اثبات اتمینی، تکامل دارویبه گفته مورف

 ین است؛ اما از نظر منطقیچن قطعاا ،یخیسم سوق داد. از نظر تاریکالیزیف یکه انسان را به سو

 کند.ین سه کشف بزرگ چقدر احتمال وجود نفس مجرد را دور میم اینید ببیبا

دهد و به یدن به انسان را نشان میروند رشد موجودات زنده تا رس یوستگیه تکامل پینظر

و  دانستیمنفس مجرد  یانسان را دارا فقطدکارت تضاد دارد. دکارت  یانگاردوگانهبا  یاگونه

مهم  یجه گسست و شکافیدرنت .شمردیاز محروم مین امتیر موجودات زنده را از اوانات و ساییح

 یاما حکما .(81: 1394؛ السون و هرگنهان، 225: 1367، )مولر دیدیوانات میر حان انسان و ساییم

را  یوانیبرده بودند و نفس ح یرباز به مراتب گوناگون تجرد و شدت و ضعف آن پیاز د یاسالم

قبل از  هاسال .(96: 1379، یسهرورد ؛337: 2ج ،1411، ی)فخر راز انددانستهاز تجرد  یادرجه یدارا

، ناطقه نفستا  ینبات نفسدرجات تجرد از  یوستگیروان او، پیمالصدرا و پ ن، مشخصاایکشف دارو

دین )صدرال ن کرده بودندیین آنها را تبیطفره و گسست بفقدان ن درجات و یبودن اگونهفیط
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معتقدند انسان از  آنها .(97و  96 :1392، تیعبود ؛104و  100و  97: 9ج و 396و  17: 8ج ،1981، شیرازی

 .(194و  97: 9ج ،1981، دین شیرازیصدرال) کندیم ین مراحل را طیتمام ا یتا بزرگسال ینیزمان جن

سازگار به نظر  کامالا  نیزمانگاران مشرقدگاه دویقرن نوزده با د یشناختستیزن، کشف یبنابرا

 یهاتیقابلش یموجود زنده و افزا یشدن ساختار ماددهیچیبه موازات پ ندیگویم. حکما رسدیم

و  286: 1375، ی)طوس برخوردار است یاز تجرد و کمال باالتر ردیگیمکه به آن تعلق  یآن، نفس

 .(458: 1383، یرازیشالدین قطب ؛201: 4ج ،1375، یسهرورد ؛287

جه نفس یدرنت .داندیاز اجسام م ییصورت و ماده ارسطو یان تلقیسم را پایاثبات اتم یمورف

شود. یو خود به خود کنار گذاشته م خواهد شدمعنا یشود بیف میکه به منزله صورت بدن تعر

نه توجه به چند نکته ین زمیشود. در ایسم برداشته میکالیزیبه سمت ف یگریگام د بیترتنیبد

 است: یضرور

ن یا ،ستند. در واقعیدر مقابل هم ن ک به جسم، منطقاا یماده و نگاه اتم -نگاه صورت ،نخست

حاکم بر اجسام  یوستگیوحدت و پ ،سمیدهند. اتمیمتفاوت پاسخ م پرسشدو نظر، به دو 

بودن اتم را عرضه و نشکن یکپارچگیکند؛ در عوضْ خود، ید مواجه میک را با تردیکروسکوپیما

 ین همچنان باقیادیماده بر خود اتم و ذرات بن -ه صورتیق نظریجه امکان تطبیکند. درنتیم

نکه خود آن یر دهد نه اییماده را تغ -ه صورتیتواند موضوع نظریم فقطسم یاتم ،است. در واقع

 .(89: تای، بیی)طباطبااند دگاه جمع کردهین دو دین ایشمندان بیاند یبکشد. لذا برخ پرسشرا به 

ر یتأث یشناسسم بخواهد در انسانیه اتمیت نظریبه جسم و تثب یینگاه ارسطو یاگر نف ،دوم

 یاسالم یاز حکما یاریکشاند. بسیم گرالیتقلناسم یکالیزید در فیش از همه ما را به تردیب بگذارد

صورت  -بدن و رابطه ماده -تفاوت رابطه نفس یاگونه به اندکوشیدهقائل به تجرد نفس، همواره 

، یطوس ؛56و  55و  52: 2007نا، یس)ابن بدن بدانند یصورت برا «مانند» صرفاان کنند و نفس را ییرا تب

دگاه تجرد نفس وارد یبه د یاتنها خدشهماده، نه -ه صورتینظر ینف ،نیبنابرا .(237: 3ج ،1375

 یکپارچگیبه اثبات  یازیانگار نکند. دوگانهید مییشتر تأینفس و بدن را ب یکند بلکه دوگانگینم

را در بدن انسان  یگانگیوحدت و  یاگونه د بهیکه با ستا گرالیتقلناست یکالیزین فیبدن ندارد. ا

د حاکم بر کل ینوپد یهایژگیکه انسان از خود دارد سازگار شود و و یاگانهیثابت کند تا با فهم 
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با  یکپارچگین وحدت و ید تعارض ایبا خصوصن یدر ا یه کند. ویر کل بر اجزا را توجیو تأث

 ک را حل و فصل کند.یدگاه اتمید

 یشناسعصبعلم  یهاشرفتیپ، یبه گفته مورفسم، یکالیزیف یبه سو یگام علم نیترمهم

افت شد و هر آنچه یانسان  یهایژگیوتمام استعدادها و  یشه مادین علم، ریاست. با توسعه ا

 ین علمییمغز مستند شد. با تب یعصب یهاشبکهن پس به ی، زشدیمبه نفس نسبت داده  یروز

 وجود نداشت. یرایعد ماوکردن بُبه اضافه یازیگر نیبودن انسان، دیماد

از بدن، از  یبه جزئ ینفسان یک از قوایده استناد هر ید توجه داشت که ایبا ،ن حالیبا ا

نه استکمال نفس یزم نکه بدنیداشتن نفس و بدن و ا، رابطهیرباز وجود داشته است. به طور کلید

آن پرداخته  ز بهیم نیقد یو طب یاست که در کتب فلسف یار واضحیبسمطلب  کندیمرا فراهم 

دهد یوند میو کند پ ین، جوشیشاد، غمگ هیروحمزاج را با چهار  گونه چهارشده است. بقراط 

 ی، شهوانیعقالن یب محل قوایترتانگار مغز، قلب و کبد را بهگانهافالطون  دو .(23: 1383ن، ی)الند

به  یشده است انواع مختلف آگاه یگاه سع .(442و  440: 2ج ،1367)افالطون،  داندیو قوه غضب م

ن یاز ا یانگار است به برخکه خود دوگانه نایسابن. شودمختلف مغز نسبت داده  یهابخش

 یل، حافظه، قوه وهم که معانیحس مشترک، تخ) یباطنکند و محل حواس یقات اشاره میتحق

 ،انگاراناما از نظر دوگانه .(194: 1400نا، یس)ابن کندیکند( را در مغز مشخص میرا درک م یجزئ

به ادله تجرد نفس ندارد. نفس مجرد به عنوان  ی، ربطیآدم یاستعدادها یشه مادیداکردن ریپ

ن استعدادها مطرح نشده است تا علم یسبب و عامل تحقق ا یبرا ریپذنیگزیجا ینییتب

 ،گری. به عبارت دبه پرسش بکشدن استعدادها، وجود نفس را یا یمنشأ ماد یافتن، با یشناسعصب

 ند:یاگر دوانگاران بگو

 .دانسان استعداد الف را دار .1

 ست.ا خاص در او یین استعداد کاشف از وجود منشأیا .2

ب  یژگین استعداد در انسان، وین وجود اییتب یاما برا میدانینمما منشأ استعداد الف را  .3

ما،  یکه بر اساس اطالعات فعل میریگیمرا به عنوان منشأ و عامل استعداد الف، در او فرض 

 ن استعداد است.یش ایدایح منشأ پیتوض ین برایین تبیبهتر

 ند:یبگو توانندیمها در مقابل ستیکالیزیف
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 یژگیوابسته به و تواندیمم که استعداد الف یکنین مییتب یشناسعصبما به کمک علم  .1

 رود.ین میج، استعداد الف در انسان از ب یژگین رفتن ویکه با از ب یبه طور ،باشد ج

 ب وجود ندارد، گرچه منطقاا یژگیرفتن ویپذ یبرا یچ وجه علمیگر هین صووورت دیدر ا .2

 است. یاحتمال وجود آن باق

 ند:یگویم دوانگارانن است که یقت ایاما حق

 .دانسان استعداد الف را دار .1

 یژگیتواند استعداد الف را دارا باشد که ویم یموجودفقط م، یآوریکه م یابر اساس ادله .2

 یهاشرفتیپست تا با ین نیین تبیق بهترین ادله از نوع استنتاج از طریا ب را داشته باشد.

و برهان  یل عقلینوع دل وجود داشته باشد، بلکه از ششدناعتباریب، احتمال یعلم

 ر است.یناپذنیگزیجا

 یژگینشان دهد که عامل و منشأ استعداد الف، و یشناسعصباگر علم  ین صورت حتیدر ا

و  دب را دار یژگیهم و ،شود انسانی؛ بلکه معلوم مرودینمن یاز ب دوانگاراناست، استدالل  ج

 تجردن به ا استدالل قائالین باشد که آیا ید بر رویبحث با یتمرکز اصل ،نیرا. بنابرا ج یژگیهم و

 یاستعدادها ین منشأ مادییها در تبستیکالیزینکه فیا ر؛ نهیا خیست پذیرفتنی اح و ی، صحنفس

 .اندبودهتا چه حد موفق  یخاص انسان

 بر شهود یرمتکیغ یشناسانسان

به  یکند. البته ویانگاران را رد مدوگانه یهااستداللسنده مذکور، در فصل چهارم کتابش، ینو

کند. اشکال یان میاز آنها را به طور گذرا ب یکی فقطپردازد و یآن استدالالت نم یلیذکر تفص

را واضح  آنهان شهودها، یان ایبر شهود است. مدع آنها ی، ابتناهان استداللیبه تمام ا یو یکل

 یمتناقض و متضاد یگران شهودهاید یا حتی ،گران مبهم استید یکه برا یپندارند در حالیم

 است. یداور یبرا ینامطمئنگاه هیشهود تک ،نیبا آن دارند. بنابرا

که آن  یگرانیخود او معتبر است و د یبرا فقطح است که شهود هر کس ین سخن صحیا

 توانند به آن اتکا کنند اما:یدارند، نم یا شهود متضادیشهود را ندارند 
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احساس و تجربه و استدالل  یعنی ما صادق است. یت درباره همه منابع ادراکین وضعیا .1

به آن  توانندینم که آن ادراک را ندارند یگرانیخود او معتبر است و د یبرا فقطکس،  ... هر و

ناقص  یگریاز نظر د یباشد ول نقصیبح و یصح یفرد یک استدالل ممکن است برایاتکا کنند. 

. حس و تجربه افراد دهدیم یز در انواع مختلف ادراک روین یو مبهم باشد. تعارض و ناسازگار

 یتمام منابع ادراک منبع آنها باشد، یاعتباریببر  یلید. اگر تعارض ادراکات دلینمایم گاه متناقض

ح و یصح یهاشناختق ادراکات، یدق ید با وارسیبا ،واقع . درگیرددر معرض تردید قرار میبشر 

منبع  یل تعارض، ارزشمندینکه به دلیم، نه ایابیب یین تناقضات رهایم تا از ایز دهییخطا را تم

 م.یکن دارخدشهآن ادراکات را 

توان خرده گرفت ینم انگاراندوگانهبه  یعنیمعتبر است.  خود او واقعاا  یکس برا شهود هر .2

 نکه آنها فرضااید. ایادهیه رسین نظریمطمئن است به انا یا چرا بر اساس شهود، که منبعکه شم

 ین درکیشود آنها مجاز نباشند چنیث نمگران انتقال دهند باعین درک خود را به دینتوانند ا

واسطه خود اعتماد نکنند، به یم و بیاگر به شهود مستق آنهاداشته باشند و به آن اعتماد کنند. 

 اعتماد کنند؟ یزیچه چ

از  ید انبوهیزد؟ فرض کن یشناستوان بدون شهود خود، دست به انسانیا میآ اساساا  .3

 یگریانبوه د ،ن حالی. در عدیاکردهدا ی... پ بدن، حافظه، انواع ادراکات و یهایژگیواطالعات درباره 

ن است که چه یا پرسشد. یاافتهیموجود در آن  یهاستمیسن و یماش نوعیاز اطالعات درباره 

مجموعه اطالعات اول، مربوط به بحث  شودیمکه باعث  هستن دو مجموعه اطالعات ین ایب یتفاوت

 یهاداده، حساب شود و دسته دوم اطالعات، در طبقه «من» یهایژگیو شناخت و یخودشناس

است که هر کس  یاواسطهیبدرک  هستکه  ینها تفاوتگذاشته شود؟ ت «گرید یایاش»مربوط به 

اطالعات درباره  یعنی)« اطالعات درباره من»اساس آن، اطالعات را به دو بخش   از خودش دارد و بر

 کند.یم میتقس «گرید یایاطالعات درباره اش»کنم( و یدرکش م واسطهیآنچه ب

بر شهود است که  یبه همان اندازه مبتن «ن بدن هستمیر از ایمن غ»ن گزاره که یا ،واقع در

گر را ید یایز خود از اشییص و تمیاگر انسان قدرت تشخ ،نیبنابرا .«هستم یر از مورفیمن غ»

م ی، که در واقع تعمیشناسانسانرد و به تبع آن یگیشکل نم ینداشته باشد، خودشناس

 شود.یمحقق نم ،است یخودشناس
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ل یاز دال یکیآورند. در ادامه یخود م یمدعا یبرا یگوناگون یهااستدالل انگارانگانهدو

 یهان گزارهیترفهمن و همهیشود از کمتریم ین استدالل سعیم. در ایکنیرا ذکر م یانگاردوگانه

 استفاده شود. یشهود

 ت از باالیعل

ت یاستفاده کرد. عل «یدینوپد»و  «ت از باالیعل»سم از مفهوم یکالیزیحل اشکاالت ف یبرا یمورف

 یارابطهو  دهدیمان اجزا شکل یکه م یوند خاصیاثر پکل بر  یکه گاه رساندیمرا  ان معنیاز باال ا

ل و یاست که قابل تقل ینوظهورو آثار  هایژگیو ی، داراکندیمرامونش برقرار یط پیکه با مح

 .(Murphy et al, 2009: 64; Lewin, 1992: 13, 14, 189) ستیو آثار اجزا ن هایژگیوارجاع به 

د یات کل به اجزا بایدارد. مقصود از قابل ارجاع نبودن خصوص یشتریب یاز به واکاوین مفهوم نیا

ن اجزا یل شده است که ایتشک xaبه نام  یاجزایاز  M به نام ید کلیمعلوم شود. فرض کن قاایدق

 ند.هست وندیاز ارتباط و پ ینوع خاص یدارا

}n, …, a3, a2, a1= {a M 

 :کردطرح توان مرا میر یحاالت ز

اما  را نداشته باشد xbت یر اجزا باشد، اثر و خاصیتنها و جدا از سا یوقت xaاگر جزء   .الف

 یدارا M ،شودیمت را دارا ین خاصی، اکندیموند برقرار یپ ر اجزایبا سا ین جزء وقتیهم

 کل نبودند. که قبل از وجود  Bات است به نام یاز خصوص یامجموعه

B = {b1, b2, b3, …, bn} 

در حالت ارتباط،  است که خود اجزا ان معنیات به ایخصوص بودنناپذیرلیتقلن حالت یدر ا

اگر مجموعه حاصل از  .اندبودهارتباط، فاقد آنها فقدان که در حالت  اندافتهی یدیات نوپدیخصوص

 ست.ین پذیرلیتقل Aبه  B مییگویمم، یبنام Aدر حالت تنها و جدابودن را  ت اجزاایخصوص

اجزا در  یژگینه حاصل جمع و یژگین ویکه ا یبه طور ،را داشته باشد C یژگیو M .ب

 Aنه به  C ،واقع در وند.یاجزا در حالت اجتماع و پ یژگیحالت انفراد باشد و نه حاصل جمع و

 .Bاست و نه به  پذیرلیتقل

ست. حال ین پذیرلیتقلش اجزای یهایژگیوبه  M یهایژگیوکه  میارفتهیپذدر حالت ب 

 تصور است.مش چگونه است؟ سه فرض یبا اجزا Mرابطه خود 
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 یگر اجزا وجود مستقلیکه د یطور بهبه کل شده باشند،  «لیتبد» اجزا ،نکهینخست ا

 یایکل وجود دارد تعداد اش ی. وقتاندداشتهل کل وجود یقبل از تشک فقط آنهانداشته باشند. 

 ک است.یموجود برابر با 

 است. nموجود هم برابر با  یایاست، تعداد اش n کل همان اجزا باشد. اگر تعداد اجزا ،نکهیدوم ا

جه ینتست و درین پذیرتقلیلبه اجزا  M یعنید کرده باشند. ی، کل را تولاجزا ،هنکیسوم ا

 است. n+1موجود برابر  یایتعداد اش

 هاسلولو  هاملکول، هااتمست؛ چراکه در بحث حاضر، ین یورفممنظور  قطعاا فرض اول، 

ا مغز، همچنان یپس از به وجود آمدن بدن  ی، حتن اجزایو ا دهندیمل یا مغز را تشکیبدن  یاجزا

 .اندنرفتهن یوجود دارند و از ب

ن یوجود دارد. ا C نام به یدیجد یژگیکه و میاگرفتهز نامعقول است. فرض یفرض دوم ن

 ر از خود اجزای. اگر غکندیمرا طلب  یدید، موصوف جدی. صفت جدخواهدیمموضوع ، یژگیو

وجود داشته  یگرید یژگید ویخود اجزا هم نبا یژگیر از ویوجود نداشته باشد، غ یگریز دیچ

ن دو یدر نظر و لحاظ ما ا صرفاااست و  «اجزا»همان  «کل»ن فرض، یدر ا ،گریباشد. به عبارت د

صفت  ،د همان صفات اجزا باشد. اگر کلیز بایکل ن یهایژگیصفات و و ،نیبنابرا .رت دارندیمغا

ست، یهم ن ت و حاصل جمع صفات اجزاسیک از اجزا نیچ یداشته باشد که صفت ه یدیجد

ر از اجزا یغ و لحاظاا  اعتباراا فقطنکه ینسبت به اجزا داشته باشد، نه ا یدیت جدید هویالجرم با

وند اجزا، یست که گفته شود خود اجتماع و پید نین صفت جدیش ایدایپ باشد. بحث درباره منشأ

 یقیصفت، حقن یا ین صفت است. وقتیباره دارنده اجاد کرده است، بلکه بحث دریرا ا ن صفتیا

 قتاایآن در نظر گرفت که حق یبرا یگرید موصوف دیست، باین ک از اجزایچ یاست و موصوف آن ه

 .وجود داشته باشد

 .کردطرح توان مرا میفرض سوم  فقطدر حالت ب،  ،نیبنابرا

 انگاریگانهو دو گرالیتقلناسم یکالیزیمرز ف

 یهاسلولش از صرف یب یزیچ ،که هر دو اندمشترک یژگین ویدر ا انگاراندوگانهو  انیگرالیتقلنا

از  یتعداد صرفااست، یکالیزیاز نظر ف «شتریز بین چیا». اندرفتهیپذبدن انسان را  دهندهلیتشک
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آنها عالقه ندارند از  ،ن حالیاست که بر کل حاکم است. با ا یدین جدیصفات، استعدادها و قوان

رند. پس هر دو گروه از نظر یرا بپذ یگریاجزا، وجود جوهر در از وجود ی، به غیشناختینظر هست

 انگارانگانهدون اوصاف تفاوت دارند. یهستند اما از نظر موصوف به ا گرالیتقلنااوصاف انسان، 

ن ینظر موصوف به ا از هاستیکالیزیفهستند، اما  گرالیتقلنان اوصاف هم یاز نظر موصوف ا یحت

 هستند. گرالیتقلاوصاف، 

داشته باشد  تواندیمک یک کل ارگانیکه  یناپذیرلید و تقلین درباره صفات جدیش از ایپ

، ریناپذلیتقلدوم از صفات  یم شد که معنام. معلویم و دو حالت الف و ب را مطرح کردیسخن گفت

. هاسلولر از مجموعه یغ یرش وجود جوهریپذ یعنین یاست و ا ریناپذلیتقلمستلزم موصوف 

قائل  تواندیمالف  یبه معنا فقطاست،  گرالیتقل ست که از نظر موصوف، قطعاا یکالیزیف ،نیبنابرا

 یریپذلیتقلن یب تواندیماست که او  ین تنها فرضیبه صفات اجزا باشد. ا ناپذیرلیبه صفات تقل

 اوصاف جمع کند. یریناپذلیتقلموصوف و 

د وجود انسان را از نظر یبا گرالیتقلناست یکالیزیگفته، فشیبا توجه به مطالب پ

بر اثر ارتباط  هاسلولن یک از ایکه هر  هاسلولاز  یامجموعه ف کند:یتعر گونهنیا یشناختیهست

افته است که در صورت تنها و جدابودن از یرا  یاتیو خصوص هایژگیو، هاسلولگر یوند با دیو پ

 داشت.یات را نمیآن مجموعه، آن خصوص

 قت انسانیو حقسم یکالیزیف

م. نوبت آن یکرد یبررس یرا کم «ییگرالیتقلنا»و  «ت از باالیعل»م ین مفاهیشیپ یهابخشدر 

 م.یکن یقت انسان داوریف فوق از حقیده است که درباره تعریرس

ها ستیکالیزیکه ف کنندیماستفاده  ییخود از شهودها یاثبات مدعا یانگاران گاه برادوگانه

ن رفتن بدن، ینفس با فرض از ب ینفس، شهود بقا یریناپذمثل شهود انقسام ؛دارندد یدر آنها ترد

م که یکنیآغاز م ین بحث، از شهودی؛ اما در ا ... نفس و ین استحضار دائمیغفلت از بدن در ع

 :اندپذیرفتهها هم ستیکالیزیف

 وجود دارم. «واقعاا» من «خود» -

 ستم.یشتر نیک نفر بیمن  -
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چ یک پینمونه  یالزم است. برا یحاتیق گزاره نخست روشن شود، توضیدق یآنکه معنا یبرا

ء ین فرض، ما دو شیرد. در ایچ قرار بگید مهره داخل پید. فرض کنیریک مهره را در نظر بگیو 

از ارتباط را دارند. ما  ین دو با هم نوع خاصیت که ایک واقعیم که در خارج وجود دارند و یدار

 «چیمهر»ن مجموعه را ینام ا مثالا م.یرا قرار ده یگر، نام خاصیء با همدیدو ش نیا یبرا میتوانیم

با  ،چ و مهره. در واقعیست جز همان پین یزیچ «چیمهر»در عالم واقع،  میدانیمم. یگذاریم

 ییایافزوده شد اما تعداد اش یکیما  یم ذهنیبه ذهن ما، به تعداد مفاه «چیمهر»واردشدن مفهوم 

د کنم: مفهوم یز در ذهنم تولین یگریمفهوم د توانمیم ،نیکه در خارج هستند اضافه نشد. همچن

تعداد موجودات  دهدیمش یمرا افزا یم ذهنیز گرچه تعداد مفاهین مفهوم نیا .«ا مهرهیچ یپ»

 .دهدینمر ییرا تغ یخارج

 د:یر دقت کنیحال به دو جمله ز

 چ و مهره وجود دارند.یپ -

 وجود دارد.چ یمهر -

از دو مفهوم  ،واقع مفهوم مهره استفاده شده است. در چ ویدر جمله نخست از مفهوم پ

ز حکم شده است. یجه به وجود دو چیدرنت .اشاره شده است یء خارجیاستفاده شده و به دو ش

 یم مصداق خارجیدانیم. اما میاو به وجود آن حکم کرده ،ک مفهوم استفادهیاما در جمله دوم از 

چ و مهره، یدر جمله نخست، پ ،ن حالیاست. با ا «مهره»و  «چیپ» یهمان مصداق خارج «چیمهر»

لذا در جمله اول از فعل  .اندشدهده یز دیک چیچ و مهره، یو در جمله دوم پ اندشدهده یز دیدو چ

کدام  :ن است کهیسخن در ا ایم.کردهاستفاده  «وجود دارد»و در جمله دوم از فعل  «وجود دارند»

 ترقیدقاست جمله نخست  یهی؟ بدکندیمف یتوص یذهن تصرفو بدون  ترقیدقت را یجمله واقع

ست. ین یدخالت ذهن دلیلدن آنها به یز دیپس دو چ .زندیدو چ چ و مهره واقعاایچون پ .است

. فرض اندشدهده یز دیک چین دو، ی. اما در جمله دوم، امشانینیبیمز یزند دو چیچون دو چ

ا با دخالت ز وجود دارد که میدو چ ،ء هستند. در عالم واقعیک شیشده است که هر دو با هم 

ت و یتسامح در بر دارد و به شفاف یجمله دوم کم ،نی. بنابرامیریگیمنظر  در یکیرا  آنها، یذهن

د گزاره یبا فقطم ییق سخن بگویم دقی. اگر بخواهدهدینمت را گزارش یوضوح جمله اول واقع
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 که در واقع وجود ندارد دیگویمسخن  یو فرض یاعتبار یچ از وحدتیم. مهریرببنخست را به کار 

 .(296: 1381، یانیآشت ؛132: 8ج ،1981، دین شیرازی: صدرال.کنشتر یح بیتوض ی)برا

از  یامجموعهقت انسان یسم، حقیکالیزیبر ف . بنامیگردیمقت انسان باز یحال به بحث حق

و ارتباط  یاخالق منش، حافظه، یآگاهدارد، از جمله:  یات خاصیکه خصوص ستا هاسلول

معلوم  انگارانه،گانهو دو یستیکالیزیف ییگرالیتقلناژه ارتباط با خدا. در تفاوت یوو به یفردانیم

ست ین هاسلولر از خود یغ یشناختینظر هست در عبارت فوق از« هاسلولاز  یامجموعه»شد که 

. پس آنچه میاشده انگارگانهم، دویین بگویش از ایدارد. اگر ب یدینوپد یهایژگیوگرچه صفات و 

سخن ق یم درباره آنها دقیبه هم مرتبط است. اگر بخواه یهاسلولاز  یدر خارج هست، انبوه

م یرا انسان بگذار هاسلولن مجموعه یم. پس اگر نام ایببر کار بهرا  «وجود دارند»د فعل ی، بابگوییم

ت ی، با جد«من وجود دارم» میگویم یم. اما وقتیاق سخن نگفتهیم انسان وجود دارد دقییو بگو

 هاسلولاز  یامجموعه توانمینم، نیوجود دارم. بنابرا «واقعاا»من  «خود» یتسامح چیهیبمعتقدم 

 .ددار یدیات نوپدیباشم که خصوص

 د.ید هستید بلکه خود آن آثار نوپدیستین هاسلولد شما آن مجموعه یبگو یممکن است مورف

 ن آثار خاص چگونه است؟یو ا هاسلولرابطه  :وجود دارد یاساس یپرسشن فرض، یدر ا

 توان فرض کرد:یدو حالت را م

شوند و رابطه ب هاسلول یژگیآثار مذکور، و .1 صوف  ،ن دوین ایمحسوب  صفت و مو رابطه 
 باشد.

 دهد.یم یح دو اشکال رویتوضن یبا ا

دهنده موصوف است. حیتوض فقطر از وجود موصوفش ندارد و یغ ینکه صفت، وجودیاول ا

 «خود»ده شود. پس ینکه موصوف بهتر فهمیا یبرا شودیمدر ذهن تصور  فقطصفت  ،در واقع

است که  یزیکننده آن چنییکننده و تبتیحکا صرفاادر خارج وجود ندارد، بلکه  «واقعاا»صفت 

ک ی صرفاا  توانمینموجود دارم. پس  دانم که من خودم واقعاا یم یوجود دارد. از طرف خودش واقعاا

 .(302-301: ، مقدمه1375، یض کاشانی: ف.ک)ن صفت باشم

معلوم شد که  ترشیپگر است. یر از صفت موصوف دی، غینکه صفت هر موصوفیدوم ا

ن نوع یتواند ادعا کند. در ایم هاسلولصفات  بارهنوع الف را در یریناپذلیتقل فقطست، یکالیزیف

، کیارگان کلاز  جدابودنکه در فرض  کندیمدا یپ یدی، صفت جدک از اجزای، هر ییگرالیتقلنا
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ن یک صفت. در ایم نه ید مواجهیاز صفات نوپد یامجموعهما با  ،نیداشت. بنابرایآن صفت را نم

ل یتبد «من» یعنیدهد. یهم رخ م جانیاکه در بحث گذشته وجود داشت  یصورت همان اشکال

د. اگر گفته شود حاصل ن صفات متعدیا کردنفرضحاصل از واحد  یک مفهوم ذهنیبه  شومیم

 ،نیبنابرا .از به موصوف واحد داردین صفت واحد، نیاست، ا یصفت واحد یریگشکل، وند اجزایپ

ن ین است که ایکه فرض ا یدر حال ،میریدر نظر بگ هاسلوله را در مجموع یقیحق ید وحدتیبا

 دارند. یوحدت اعتبار فقطمجموعه 

 به ،شوندیجاد میا هاسلولب یباشند که بر اثر ترک یدیآثار مذکور در واقع وجود جد .2

نباشند  هاسلولآمدن آنها باشند و قابل فرض باشد که  وجود بهعامل  فقط هاسلولکه  یطور

 قااین صورت ما دقیفتد. در ایاتفاق ن یزین چیچن باشد، گرچه عمالا ید باقیآن موجود جد یول

 ل نشده است.یتشک هاسلولکه از  میاکردهاعتراف  یو به وجود جوهر میاشدهدوانگار 

 جهینت

 گرالیتقلناسم یکالیزیخود را به ف ید جاینفس و بدن با یجوهر یانگارمعتقد است دوگانه یمورف

 یعلم یهاشرفتیپو هم  ماندیممنحصر به فرد نفس محفوظ  یهایژگیوب هم یترتنیبدهد. بد

است که  ینامعتبر یشهود یهااستداللماند یم یرد. آنچه باقیگیتوجه قرار محل بشر م

 کنند.یم مطرح انگارانگانهدو

 یبرا یاستبعادچ یه ینظر منطق ، ازجدید یداده شد که علوم تجرب ن نوشتار نشانیدر ا

 -ه صورتیک ماده، با نظریکند. تصور شده است که کشف ساختار اتمیجاد نمیا انگاریگانهدو

وارد  یانگاربه دوگانه یاخدشهح باشد، ین تصور صحیاگر ا یماده ارسطو ناهمگون است. حت

 ست.یو ماده نرابطه نفس و بدن همانند رابطه صورت  اندکردهد یانگار تأکدوگانه یکند. حکماینم

وانات پرده یر حیقت سایقت انسان و حقیحق یوستگیاز پ ینی، تکامل دارویبه گفته مورف

ندارند،  یابهرهچ یگر از آن هیوانات دیکه ح ین صورت، روح مجرد انسانیبرداشته است. در ا

 یبر خوانش دکارت فقطن اشکال یوان باشد. معلوم شد که ایز انسان و حیکننده تمانییتب تواندینم

، ین درجات تجرد نفس نباتیب یوستگی، پیاسالم یان حکمایوارد است. در م یانگاردوگانهاز 

 با آن سازگار است. ه تکامل کامالا یلذا کشف نظر .ن شده استییتب یو انسان یوانیح
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 یژه انسانیو یاستعدادها ینه مادیمنشأ و زم یبرا ین مناسبییتب یشناسشرفت علم عصبیپ

 ،ست. در واقعین یکاف یانگاردن از دوگانهیکشدست یها برانیین تبیبه دست داده است؛ اما ا

 یاستعدادها ین منشأ مادیین ادله، تبیشود. در صورت صحت ا یبررسانگاری گانهد ادله دویبا

 با وجود نفس مجرد ندارد. ی، منافاتیانسان

است که  یحال ن درید. ایبودن به نقد کشیشهود را با برچسب یدوانگار یهااستدالل یمورف

ست جز آنچه هر ین یزیچ «خود»شود، چراکه یم معنایب ی، بحث از خودشناسیه شهودیبدون پا

 شود.یمحتوا میز بین یشناس، انسانیخودشناسکند. بدون یدرک م واسطهیب یفرد

ن نوشتار یا و در است مهمار یبس یدگاه مورفیاست که در د یمیاز مفاه «ت از باالیعل»

سم سازگار است، یکالیزیکه با ف یی؛ اما تنها معنادارد یمختلف یمعان «ت از باالیعل» بررسی شد.

داشته باشند که در  یت کنار هم بودن، صفاتیک، در وضعیک کل ارگانی ین است که اجزایا

بر کل  یقیحق ینکه وحدتیها را نداشته باشند، بدون ایژگین ویحالت تنها و جدا افتادن، ا

چراکه  ؛ستیسم سازگار نیکالیزیک، با فیداشتن کل ارگان یقیک حاکم شود. وحدت حقیارگان

ن، وحدت حاکم بر بدن یافته است. بنابرایل نیتشک هاسلولاست که از  یقتیاعتراف به وجود حق

وجود  واقعاا ود من خ»ل گزاره یاست که تحل یحال درن یخواهد بود. ا یا مغز، وحدت اعتباری

 ،نیبر بدن حاکم باشد. بنابرا یقیحق ید وحدتیرساند که بایقت مین حقیما را به ا «دارم

 ن کند.ین گزاره را تأمیتواند صدق اینم گرالیتقلناسم یکالیزیف

 منابع

 ، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ سوم.شرح بر زاد المسافر ،(1381الدین )آشتیانی، سید جالل -

 البالغه، چاپ اول. نشر :، قمهاتیاالشارات والتنب ،(1375) بن عبداهللن ینا، حسیسابن -

 دار.یب :، قمنایرسائل ابن س ،(1400) وووووووووووووووووووووووووو -

 ون.یبلیدار ب :سی، پاررساله احوال النفس ،(2007) وووووووووووووووووووووووووو -

 حکمت، چاپ دوم. :، تهرانیمراد داودیعل :ترجمه ،درباره نفس ،(1366) ارسطو -

 .یخوارزم :، تهرانیحسن لطف: محمد، ترجمهدوره کامل آثار افالطون ،(1367) افالطون -

 :ف، تهرانیاکبر سیعل :، ترجمهیریادگی هاینظریهبر  ایمقدمه ،(1394) .آر. بی؛ هرگنهان، .تو اچیالسون، م -

 وششم.ستیاوران، چاپ بد



 1397 پايیز و زمستان، 40 شماره، ي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

144 

، قم: پژوهشگاه علوم و انگاری و رفتارگرایی در فلسفه ذهندوگانههای نظریه ،(1393جمعی از مترجمان ) -

 فرهنگ اسالمی.

 چاپ اول. :جای، بجامع الشتات ،(1418) لی، محمداسماعییخواجو -

، چاپ یقات فرهنگیسسه مطالعات و تحقؤم :، تهرانخ اشراقیمجموعه مصنفات ش ،(1375) ، یحیییسهرورد -

 دوم.

 نقطه، چاپ اول. :تهران، النور اکلیه ،(1379وووووووووووووو ) -

 .الطبعة الثالثة ، بیروت: دار احیاء التراث،الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة ،(1981صدرالدین شیرازی، محمد ) -

 .یغ اسالمیدار التبل :، قمةالحکم ةینها ،(تابی) نیحس، محمدییطباطبا -

 ، چاپ اول.ةالبالغ نشر :، قمهات مع المحاکماتیوالتنبشرح االشارات  ،(1375) محمد بن محمد، یطوس -

 .االولی الطبعة، ةالغربدار  :، لبنانقواعد العقائد ،(1413)محمد بن محمد ، یطوس -

 سمت. :، تهرانییبه نظام حکمت صدرا یدرآمد ،(1392) ت، عبدالرسولیعبود -

کتابخانه آیت اهلل انتشارات  :، قمالمسترشدینارشاد الطالبیین الی نهج ، (1405) فاضل مقداد، جمال الدین -

 .مرعشی نجفی

 دار، چاپ دوم.یب :، قماتیعیات والطبیعلم االله یف ةیالمشرقالمباحث  ،(1411) ، محمدیفخر راز -

 .یخوارزم :، تهرانیمحمدحسن لطف :، ترجمهنیدوره آثار فلوط ،(1366) نیفلوط -

دفتر  :، قمیانیآشت الدینجاللد یس :حیمقدمه و تصح، اصول المعارف ،(1375) ، مالمحسنیض کاشانیف -

 ، چاپ سوم.یغات اسالمیتبل

فرهنگی،  ، تهران: انجمن آثار و مفاخراالشراق حکمةشرح  ،(1383)محمود بن مسعود الدین شیرازی، قطب -

 چاپ اول.

 ییحی :، ترجمهیشناسروان یهاخ و مکتبیتار :شناسیروان هاینظامه و ینظر ،(1383ام )یلین، رابرت ویالند -

 ش، چاپ سوم.یراینشر و :، تهرانیدمحمدیس

 ی.ولاال الطبعة، ةیاالسالممجمع البحوث  :مشهد ،ةیالفلسفت اشرح المصطالح ،(1414) ةیاالسالممجمع البحوث  -

ان یدانشگاه اد :، قمید محسن اسالمیو س یشهباز یعل :، ترجمهسرشت انسان یستیچ ،(1391) ی، ننسیمورف -

 مذاهب.و 

 فرهنگی.علمی :مهدی ذاکری، تهران :، ترجمهفلسفه ذهن از کتاب فهم فلسفه ،(1390مسلین، کیت ) -

 چاپ اول. ،یمرکز نشر دانشگاه :، تهرانیشناسخ روانیتار ،(1367) سیمولر، فرنان لوئ -

- Lewin, Roger (1992), Complexity: Life on the Edge of Chaos, New York: Macmillan. 

- Murphy, Nancey; Ellis, George (2009), Downward Causation and Neurobiology of Free 

Will, Ed. By Timothy O'Connor, Berlin: Springer. 

 


