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نقد و بررسی رابطة نفس و بدن از دیدگاه دکارت
با بهرهگیری از نظام حکمت متعالیه
تاريخ دريافت22/3/2 :

تاريخ تأييد22/5/71 :



علی کارشناس

اين مقاله پاسخي است به ثنويت افراطي ميان نفس و بدن در فلسفة دكاار
كه معضل تبيين صحيح رابطة آن دو را پيش آورد ،چراكه هيچيك از راهحلهاي
ارائه شده به وسيله دكار درباره چگونگي ارتباط نفس و بدن قانعكنناده نباوده
است؛ دكار  ،در نهايت ،با اعتراف به ناتواني خويش ،فكر نكردن در ايان بااره
را بهتر از فكر كردن ميداند.
هدف از اين مقاله بررسي بهترين پاسخ براي تبيين صحيح و عقالناي نحاو
ارتباط نفس و بدن است كه تنها در نظام حكمت متعاليه صدرايي يافت ميشود.
از ديدگاه مالصدرا ،نفس در ابتداي حدوث داراي صورتي جساماني اسات كاه
بدن مرتبة نازل اوست .آنگاه ،در اثر حركت جوهري ،نفس به مراتب باالتر نايال
ميشود و ،در نهايت ،نفس روحانيةالبقاء است.

واژههای كليدی :نفس و بدن ،ثنويت دكارتي ،مالصادرا ،جسماانيةالحادوث،
روحانية البقاء.
 پژوهشگر گروه فلسفه و کالم پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق

.
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بيان مسئله

مسئلة رابطة نفس و بدن از جديترين مباحث فلسفه جديد و معاصار رار
است .اين مسئله ،از يك سو ،به نحو ارتباط امر مجرد و مادي و ،از سوي ديگر،
به نحو ارتباط وحد

بر ميگردد .گرچاه ايان بحاث در طاول تااريخ

و كثر

فلسفه به گونههاي مختلف مطرح بوده است ،در فلسفة دكار

( 6969ا ،)6997

به دليل ديدگاه خاص او دربار نفس و بدن ،به اين بحث بيشتر توجه شده است.
اين مسئله در انديشة دكار

نه تنها تبيين قانعكنندهاي پيدا نكرد بلكه فاصله ميان

دو جوهر نفس و بدن را ،حتي بيش از آنچه در فلسفه افالطاون دياده مايشاود،
فزوني بخشيد و دشواري معضل رابطة نفس و بدن را دو چندان ساخت كه البتاه
اين مسئله به ذا
دكار

و خصوصيا

فلسفة عصر جديد بر ميگردد.

به سه جوهر خدا ،نفاس و جسام معتقاد اسات و آنهاا را متماايز از

يكديگر ميداند .مقصود دكار

از تمايز بين جواهر تمايز واقعي است .به اعتقااد

او ،دو جوهر نفس و بدن نه تنها به لحاظ مفهوم و در عالم ذهن از هم متمايزند ا
امري كه دكار

از آن به تمايز صوري نام ميبرد ا بلكه در عالم خاار از ذهان

نيز از هم متمايز بوده ،تمايزشان واقعي است ،به اين معنا كه هر جوهري ميتواند
مستقل از جوهر ديگر وجود داشته باشد .او ميگويد:
«حتي اگر فرض كنيم خدا ،نفس و بدن را چنان شديد با هم متحد كرده است
كه شديدتر از آن ممكن نيست و تركيبي از هر دوي آنها پدياد آورده اسات ،بااز
هم با وجود اين اتحاد ،مي توانيم آنها را واقعاً متمايز از يكديگر بدانيم ،زيارا هار
چه خدا آنها را به شد

با هم متحد كرده باشد نميتواند فاقاد قادر

تفكياك

كردن آنها يا جدا نگه داشتن آنها از يكديگر باشد و اموري كه خدا بتواناد از هام
تفكيك كند يا آنها را از هم جدا نگه دارد ،واقعاً متمايز از يكديگرناد»( .دكارت،
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)532 :6831

دكار

در اعتراضر ،و پرسخهر مينويسد:
هر چيزي وقتي داراي وجود متمايز است كه بتوان آن را بهه نوهوان موجهود
مستقل و فينفسه و متفاوت از ديگر موجودات شواخت و چون شهواخت بهدن بهه
طور كامل و مستقل از نفس و شواخت نفس به نووان يك موجود كامهل ممنه

است ،پس ،اي دو دو موجود مستقل و متمايزند( .همرن 572 :ا )532

دكار

در تأمل ششم از كتا

تأمال

نيز به اين مسئله پرداخته ،مينويسد:

ميان نفس و بدن تفاوتي نظهي وجهود دارد از آن ج هت كهه جسه بهالطبع
همواره قسمتپذير است و نفس به هيچ روي قسمتپذير نيست ،زيرا واقعاً وقتي
نفس  ،يعوي خودم ،را فقط به نووان چيزي كه ميانديشد لحاظ ميكو  ،نميتوان
اجزائي در خود تمييز ده بلنه خود را چيزي واحد و تمام ميبيو  ...امّا در مهورد
اشياء جسماني يا ممتد موضوع كامالً برننس است ،زيرا هركدام از آن ا را ذهه

آسان مي تواند تجزيه كود و با س ولت تمام به اجزاء كثير تقسي نمايد( .دكرت،
 27 :6812ا )23

نتيجة اين استداللها نه تنها اثبا

تمايز و مغاير

نفس و بدن ،بلكه تجارد و

رير مادي بودن نفس نيز است .به اعتقاد دكار  ،نفس واحاد و ريرقابال تقسايم
بوده ،داراي امتداد ،جهت و خواص جسماني نيسات .بار ايان اسااف ،نفاس در
انديشة دكار

«روحانيةالحدوث» ميباشد .وي در اين نظريه به شد

تحت تأثير

متفكران قرون وسطي ،بهويژه توماف آكوئيناف ،بوده است.
دكار

بر اين نظر خود به شد

معتقد بوده است .دكار

اصرار داشته و تا پايان عمر همچناان باه آن

در آخرين اثر خود انفعرال ،،آورده است« .گرچه نفاس

متحد با اندامهاي بدن است اما ماهيت آنچنان است كه هيچ ارتباطي به امتداد يا
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ساير خواص ماده كه بدن از آن تشكيل شده است ندارد» .ادعاي اصالي دكاار
در تأمال

عبار

از تمايز واقعي نفس و بدن است .ظاهراً تجرد نفس از اول تاا

آخر نقطة ثابت در انديشة دكار
دكار

بوده است و اين اماري انكارناپارير اسات كاه

مكرر به نظرية تجرد نفس اصرار و اذعان كرده است .ولي داليلي كه ارائه

كرده چندان يكدست نيست)cottingham, 1992: 236( .

دكار

در مسئلة تمايز بين نفس و بدن بيش از ارتباط آنها تالش كرده است.

مي توان گفت او راه افراط را پيش گرفته اسات و انديشاه ثنويات نفاس و بادن
مولود چنين تمايزي است .مشكلي كه پيش از ديگران ،خود دكاار

را در تبياين

نحو ارتباط ايان دو جاوهر ساخت گرفتاار كارده و ،باه تعبيار كاتينگهاام ،باه
مشاجرهآميزترين نظريه تبديل شده است.
دكار

برابر اين پرسش كه چگونه دو جوهر نفس و بدن مارتب اناد ،تاالش

فراوان نموده و درصدد پاسخ برآمده است .وي در تأمل ششم گرچاه ساعي دارد
تبيين قانعكنندهاي نشان دهد اما تبياين او بسايار كلاي و مختصار اسات؛ وي باه
تفصيل از نحو ارتباط آنها و همچنين از كيفيت تعامل و تأثير و تأثر نفس iو بدن
سخن نگفته است .در اعتراضر ،و پرسخهر نيز وضاع باه هماين مناوال اسات؛ در
اعتراض پنجم با اين سؤال مواجهيم كه اگر نفس ماادي نيسات ،چگوناه بادن را
حركت مي دهد؟ دكار

نه تنها پاسخ روشني به اين پرسش نداده بلكه تعبيارا

او نشان ميدهد كه از اينگونه پرسشها عصباني است و در عين حال ميپاريرد
كه پاسخ به اين پرسش مستلزم تبيين ماهيات اتحااد نفاس و بادن اسات و ايان
موضوعي است كه تا به حال به آن نپرداختاه اسات .وي بادون اينكاه تبييناي از

i. The Passions of the soul.

سال پنجم ،بهار  ،3192شماره مسلسل 31

07

ماهيت و نحو ارتباط آنها به دست دهد به كلرسليه خاطر نشان ميكند كاه تنهاا
رابطة نفس و بدن نيست كه بدون تبيين ماهيت آن ميتوان به ارتباط و تعامل بين
آنها حكم كرد و تغاير ذاتي را مانع از تاأثير و تاأثر آنهاا ندانسات ،زيارا كسااني
هستند كه اعراضي چون گرما ،وزن و امثال آن را قبول دارند و شكي ندارناد كاه
اين اعراض بر جوهر جسم تأثير ميكنند ولي از چگونگي تأثير و ارتباط اعاراض
بر جسم هيچ تبييني ارائه نكرده اند ،با اينكه مغاير
مغاير
دكار

بين اعراض و جوهر بيش از

نفس و بدن است( .دكرت)852 :6831 ،

در اينجا آشكارا از مالك اصلي خاود يعناي وضاوح و تماايز عادول

كرده ،بدون داشتن تصوري روشن و متمايز از نحو ارتباط نفس و بدن و بادون
هيچ گونه تحليل فلسفي و عقلي از مسئله ،ارتباط و تعامل نفس و بادن را فارض
گرفته است .ازاين رو ،دكار

در اين مسائله بيشاتر از ديگار مساائل ماورد نقاد

معاصران خود بوده است و منتقدان زيادي از جمله آرنو ،گاسندي ،كلرسليه تبيين
روشن و دقيقي از دكار

خواستار شدهاناد .وي پاساخهااي گونااگون و گااهي

متناقض از اين مسئله داده است .در اين بخش از سخن باه ارائاه برخاي از ايان
پاسخها و نقد آنها ميپردازيم .راهحل هاي دكار

در تبيين رابطه نفس و بادن را

ميتوان در چند پاسخ خالصه كرد:
رابطه نفس و بدن از دیدگاه دکارت
1ـ نظریه روح بخاري

دكار

در نخستين تالش خود براي تبيين رابطه نفس و بدن به نظرية «ارواح

حيواني iيا روح بخاري» متوسل مي شود كه بر اساف آن ،نفس اراد خاود را باه
i. Animal spirit.
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وسيلة روح بخاري بر بدن اعمال ميكند .ارواح حيواني ميان امر مجارد و ماادي،
يعني نفس و بدن ،قرار دارند .اين ارواح رد صنوبري را كاه در بخشاي از مغاز
قرار دارد به حركت ميآورند و ،به تبع آن ،بدن نيز به حركت ميآيد .او در رسالة
انفعرال ،از اين طريق در صدد تبيين رابطاة نفاس و بادن اسات (دكارت:6871 ،

 )852نفس در بخشي از مغز ،كه رده كوچكي است ،مساتقر اسات و باه وسايلة
ارواح بخاري خون را به تمام قسمتهاي بدن ميرساند (همرن )88 :دكار

از اين

رده به رد صنوبري ياد كرده و اين احتمال را كه شايد مركز ارتباط نفس و بدن
قلب باشد منتفي دانسته است .او تأكيد دارد كه محل اين ارتباط تنها در مغز ،آنهم
در قسمت خاصي از مغز قرار دارد ،نه در همة مغز( .همرن )853 :وي درباار ايان
مسئله كه چرا نفس تنها در اين رده مستقر است ،نه در اعضاي ديگار ،اساتداللي
آورده( .ت .ك .همرن )852 :كه بسيار سطحي و فاقد مبناي علمي است.
نقد و بررسي

اشكاال

عمد اين تبيين را ميتوان در چند بند خالصه كرد.

 .6دو مفهوم «وضوح و تمايز» مالك حقيقت در فلسفه دكار

است .وي بار

اين اساف نفس را متمايز از بدن ميداند اما اين مالك را در محل ارتبااط نفاس،
يعني رد صنوبري ،رعايت نكرده است ،زيرا هم در وجود و هم در نحو كاركرد
آن پرسشها و ابهاما

زيادي وجود دارد .عالوه بر اين ،كسي را رير از دكاار

نمي شناسيم كه به وجود چنين ردهاي معتقد باشد .بنابراين ،مبناي سخنان دكار
در اين باره بر امري سست و بي پايه گرارده شده است .آيا چنين رادهاي وجاود
دارد يا نه؟ نحو تعامل و تأثير و تأثر نفس و بدن چگونه است؟ اينها پرسشهايي
است كه دكار

سطحي از آن گرشته و ،به تعبير اليب نيتس ،دكار

در اين باره
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ميدان را ترك گفته است»)Magee, 1987: 92( .

 .7نظرية روح بخاري و اعتقاد به چيزي به نام رد صنوبري ،به نوبة خود ،در
مسئله ارتباط نفس و بدن مشكال
دكار

را زياد و مسائله را پيچيادهتار كارده اسات.

خود تصريح دارد كه روح بخاري امر مادي است و ميگويد آنچاه مان

ارواح مي نامم چيزي نيست جز اجسام مادي ،و صفت خاص آنها اين اسات كاه
در نهايتِ لطافت قرار دارند و حركت آنها مانند حركت اجزاي شعلة آتش بسايار
سريع است( .دكرت )852 :6871 ،روح بخاري كه امري جسماني اسات چگوناه
در كنار مجرد قرار گرفته است؟ نحو ارتباط خود روح بخااري باا نفاس مجارد
چگونه است؟
 .7دكار  ،از يك سو ،مقدار حركت را ثابت مي داند و معتقد است كه نفاس
تنها جهت حركت را تغيير مي دهد و ،از سوي ديگر ،بر اين عقيده است كه نفس
در رد صنوبري ايجاد حركت ميكند و ،در نتيجاه ،بادن را نياز باه حركات در
ميآورد؛ اين مسئله مورد اشكال عدهاي از معاصران دكار

واقع شده ،به طاوري

كه شاگرد هلندي اش ،گولينكس ،و بعد از او ،اساپينوزا آن را نپريرفتاهاناد ،زيارا
فيزيكدانان موفق به كشف قانون بقاي حركت شدند كه مطابق آن ،مقدار حركات
در جهان در هر جهت معيني ثابت است و اين موضوع نشان ميدهد كه آنگوناه
عمل روح بر جسم كه دكار
.2نظریة توازي

تصور ميكرد ريرممكن است( .تاسل )772 :6812

i

اين تبيين گرچه به صراحت در بين فالسفة بعاد از دكاار  ،باهخصاوص در
مالبرانش ،مطرح مي شود ،از البالي سخنان دكار

قابل پيگيري است .بر اسااف
i. occasionalism.
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اين نظريه ،دو جوهر مستقل نفس و بدن كاري هماهنگ انجام ميدهند ،نه اينكاه
با همديگر هماهنگي داشته باشند .به عبار

ديگر نفس هر وقت كاري را انجاام

مي دهد در همان زمان در بدن كار هماهنگي پديد ميآيد ،بدون اينكاه كاار بادن
واكنشي به كار نفس باشد .هيچ كدام از نفس و بادن عليتاي نسابت باه ديگاري
ندارند بلكه خداوند بدن و نفس را طوري آفريده كه هر وقت نفس دستخاوش
انفعالي شد همان لحظه حالتي در بدن ظاهر ميشود .دكار

در موارد متعددي از

رسالة انفعرال ،و ديگر آثار خود از بدن به عنوان ماشيني نام ميبرد كه باه هنگاام
حركت دست مثالً به سوي چشم حركت ديگاري در مغاز ايجااد مايشاود كاه
موجب بسته شدن چشم ميشود( .دكرت )858 :6871 ،به بيااني ديگار ،دكاار
حركت اعضاي بدن را مثل حركت ساعت ميداناد( .همارن 852 :و 883؛ دكارت،
)21 :6812
نقد و بررسي

اين تبيين گرچه بخشي از ايرادهاي پيشين ،از جمله نحاو ارتبااط مجارد باا
مادي را ،ندارد ا زيرا در اين تبيين ،اساساً ارتباطي بين نفس و بدن فارض نشاده
بلكه تنها هماهنگ عمل كردن دو جوهر مستقل اراده شاده اسات ا  ،باه نقيصاة
انكار مسئله عليت نفس و بدن و تعامل آنها دچار اسات ،در حاالي كاه دكاار
عليت و تعامل را ميپريرد.
 .3نظریه اتحاد جوهري نفس و بدن

دكار

در تأمل ششام از تامالت( ،دكارت )28 :6812 ،و در رساالة گفتارت دت

توش (دكرت )572 :6875 ،بر اين نظريه كه رابطاة نفاس و بادن همانناد رابطاة
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ناخدا با كشتي است سخت اعتراض كرده اسات .باه عقياد او ايان تبياين تنهاا
حركت اعضاي بدن را توجيه ميكند به اين معنا كه نفاس تنهاا بادن را حركات
ميدهد ولي نمي تواند با استفاده از بدن احساف و ادراك داشته باشد .در نتيجاه،
عواطف و خواهش هاي انسااني كاه انساانيت انساان در گارو اينهاسات توجياه
نمي شود ،چون ارتباط نفس و بادن باياد طاوري باشاد كاه بياانگر پيوساتگي و
يگانگي كامل نفس با بدن باشد .دكار

خود متوجه اين نكته بود كاه در مسائله

ارتباط نفس و بدن اتحاد و ارتباط خاصي الزم است تا نه تنهاا حركات اعضااي
بدن توجيه شود بلكه اتحاد خود نفس با بدن نيز تبيين گردد .بنابراين ،هم در نامة
سوم به مور و هم در نامهاي كه به ملكه اليزابت مينويسد متركر ميشود كه باياد
نفس را به صور
او در تأمال

آميخته و متحد با بدن در نظر گرفت.
نيز از نوعي اتحاد و امتزا نفس با بدن سخن ميگويد .اتحادي

كه در اثر آن نفس و بدن هويت واحدي را تشكيل ميدهند :جاي گرفتن مان در
بدن مانند جاي گرفتن كشتيبان در كشتي نيست بلكه ،باالتر از اين ،من سخت باا
بدن متحد است و طوري با آن ممزو شده و درهم آميخته كه با هم واحد تاامي
را تشكيل ميدهند ،كه اگر اين طور نبود ،وقتي بدن من مجروح ميشد ،من ا كه
فق چيزي هستم كه ميانديشد ا احساف درد نميكردم بلكه همانطور كه وقتي
چيزي از كشتي آسيب ميبيند ،كشتيبان آن را به وسيله باصره ادراك ميكند ،من
هم بايد اين جراحت را فق با فاهمه ادراك ميكردم( .ت .ك .دكارت)25 :6812 ،

وي در انفعاال

نيز مينويسد« :نفس با كلِ بدن متحد است و چناين نيسات كاه

نفس در يكي از اجزاي بدن بدون ديگري باشد» .استداللِ دكار

بر مدعاي خود

اين است« :نفس واحد تقسيم ناپرير اسات و داراي امتاداد و جهات و خاواص
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جسماني نيست و با كل اعضاي بدن مرتب است؛ زيارا نمايتاوان از نصاف ياا
يك سوم نفس و نيز از مكاني كه نفس اشغال ميكند تصوري داشت و ،همچنين،
با جداكردن بعضي از اعضاي بدن نميتوان تصور كرد كه نفس كوچاكتار شاده
اساات»( .دكاارت )863 :6871 ،در اعتراضااا

و پاسااخهااا و در پاسااخ بااه آرنااو

ميگويد :در تأمل ششم تمالت ،ثابت كردهام كه نفس اتحاد جوهري با بدن دارد و
در اثبا

اين مطلب داليلي به كار بردهام كاه قاويتار از آنهاا را در هايچ ماورد

ديگري سراغ ندارم( .دكرت)531 :6831 ،
نقد و بررسي

دكار

به شد

مايل است نوعي اتحاد را بين دو جوهر ترسيم نمايد ولي در

اين امر موفق نميشود .وي در اين تبيين فق اتحاد بين نفس و بدن را ادعا كرده،
متركر مي شود كه نحو رابطة آن دو همانند رابطة ناخدا و كشتي نيست .دكاار
با نفي اين رابطه از تفكر ابنسينايي ا توماسي فاصله گرفته ،در صدد اثبا

اتحاد

حقيقي است كه در آن نفس و بدن واحد تامّي را تشكيل مايدهناد ،اماا مقصاود
خود را از اين اتحاد روشن نكرده و بسيار مبهم سخن گفته است.
صور

مشخص چنين اتحادي در نظرياه ارساطو دياده مايشاود كاه در آن

نظريه ،نفس صور

بدن بوده ،تركيبشان اتحادي است اما دكار

هم هيچ اشاره اي نكرده است .دكار

به ايان مسائله

در پاسخ به پرسشهاا و اعتراضاا

آرناو

خاطرنشان مي كند كه دربار اتحاد نفس و بدن در تأمل ششم براهيني اقامه كارده
است كه قوي تر از آن براهين در اثبا

اتحاد نفس و بدن اقامه نشاده اسات .اماا

حقيقت اين است كه اين سخن او ادعايي بيش نيست .دكاار

در آنجاا فقا از

ادراكاتي كه از اجسام پيرامون دريافت ميشود سخن ميگويد و گرچه به صور
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مكرر از اتحاد نفس و بدن سخن به ميان ميآورد ،تبييني دقياق و مشاخص از آن
به دست نداده است.
 .4نظریه راز بودن رابطه نفس و بدن

دكار

دربار رابطه نفس و بدن هرگز به طور مستدل سخن نگفته و نتوانسته

است به اشكاال

بسياري از معاصران و معترضان خاود از جملاه هاانري ماور،

هابز ،گاسندي ،آرنو ،كلرسيله و  ...پاسخ دهد .پس ،در نهايت ،به ناتواني خود در
ايجاد ارتباط بين نفس و بدن اعتراف كرده ،در اواخر عمر ،در نامهاي كه به پرنس
اليزابت نوشت ،دست از اميد شسته ،اعتراف كرد كه اتحاد نفس و بادن باا فكار
نكردن دربار آن بهتر فهميده ميشود و اين از رازهايي است كاه باياد پاريرفت،
بدون آنكه آن را فهميد( .پريكين و استرول )628 :6878
نحوة پيدایش نفس از دیدگاه صدرالمتألهين

در تعريف و تحليل چگونگي خلقت نفس انسان ،ديدگاههاي گوناگوني ارائاه
شده است .به عقيد مالصدرا ،نفس انسان داراي مقام و هويت و درجه مشخص
و معيني نيست ،بلكه داراي درجا

و مقاماا

متفااوتي اسات كاه از هار ياك

صورتي خاص پديد ميآيد( .صدتالدين شيرازي  )838/3 :6831پيش از مالصدرا،
حكماي اسالمي نفس را موجودي مجرد ميدانستند كاه باا حادوث بادن ايجااد
مي شود و به عنوان يك وجود مجرد و مستقل از بدن مسئوليت اداره و تدبير بدن
را در دوران زندگي برعهاده مايگيارد( .ابانسايار 52 :6323؛ سارروتدي :6832

 )523/5اما مالصدرا بر آن است كه نفاس انسااني در آرااز جساماني اسات و،
بهتدريج ،به مرتبه تجرد ميرسد .وي در اين باره ميگويد :نفس انسان مقاما

و
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درجا

و اطوار وجودي فاراوان دارد .نفاس در آرااز پيادايش جساماني اسات

بهتدريج ،اشتداد وجودي مييابد و در اطوار خلقت سير ميكند؛ نخستين چيازي
كه از نشئه نفس تكون مي ياباد نياروي جساماني اسات ،پاس ،صاور

طبيعاي

مي يابد ،سپس نفس حساسه همراه با مراتب مخاتلفش را پيادا مايكناد ،آنگااه،
داراي قدر

انديشه ميشود و كليا

را درك ميكند ،و بدينترتيب ،از حادعقل

بالقوه تا عقل بالفعل و عقل فعال گسترش مييابد( .صدتالدين شيرازي بيتر)582 :

بنابراين ،نحو پيدايش نفس انسان بر اساف اصالت وجود و حركت جوهري
چنين است كه از ماده و طبيعت تا تجرد كامل راه ميپيمايد .با توجه باه ساخنان
مالصدرا ،در مي يابيم كه نفس انساني به صاور

جساماني و طبيعاي از مباادي

عالي افاضه ميشود و در عالم طبيعت و در بدو پيدايش داراي حدوث جساماني
است .ولي نفس در اين حد محدود نمي شاود بلكاه از طرياق تصارف در بادن،
بهتدريج ،تكامل مي يابد و بر اساف حركت جوهري و اشتدادي به مرحله تجارد
برزخي مي رسد ،تا آنكه در فرجام كار به مرتبه عقال فعاال دسات ياباد( .ت .ك.
الصبرح يزدي )561/5 :6832
مباني فلسفي صدرالمتألهين در تحليل پيدایش نفس

اصالت وجاود و حركات جاوهري دو مبنااي فلسافي مهام در امار پيادايش
نفس اند .براي روشن شدن نقش اين دو مبنا ،بايد پاسخ چناد پرساش مشاخص
گردد :نخست آنكه حركت جوهري چيست؟ دوم آنكه ارتبااط اصاالت وجاود و
حركت جوهري چگونه است؟ و سوم آنكه آياا نحاو پيادايش نفاس دليال بار
حركت جوهري است يا آنكه حركت جوهري دليل بر نحو پيدايش نفس است؟
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 .1مفهومشناسي حرکت جوهري

حركت جوهري به معناي حركت در مقولة جوهر نيست ،بلكه مراد از حركت
جوهري آن است كه گوهر و هستي شيء به طور دائم در سيالن ،تباديل ،تغييار،
تحول و تكامل است( .صردقي اتزگارني )521 :باه عباار

ديگار ،حركات هماان

سيالن وجود جوهر و عارض اسات (الصابرح  )827/5 :6812براسااف حركات
جوهري ،عالم ماده و پديدههاي مادي نيز نه تنها متحارك بلكاه عاين حركات و
شدن و تجدّدند( .صدتالدين شيرازي  )73 17 16/8شهيد مطهري درباره حركت
جوهري چنين ميگويد« :نظريه حركت جوهري به صاور

ياك اصال فلسافي

مبرهن تنها در فلسفه اسالمي پيدا شد كه صدرالمتألهين ارائه داد و گفت كه كون
و فسادي در عالم نيست ،هر چه هست حركت است؛ در سراسر جهان ماده ثباتي
وجود ندارد و آرامشي نيست و نبايد گفت كه جهان متحارك اسات ،بلكاه باياد
گفت كه جهان يك حركت واحد و يك جريان دائم است .در حركات جاوهري،
مراد از متحرك متحركي است كاه عاين حركات اسات .در اعاراض ،حركات و
متحرك دوتاست ،لكن در جوهر حركت و متحرك يكي است»( .الطراري :6832
 633/68ا )32

در پرتو حركت جوهري ،ميتوان عالقه و ارتباط بين روح و جسام را تفساير
كرد.
 .2ارتباط حرکت جوهري و اصالت وجود

اصالت وجود و حركت جوهري ارتباطي كامل و وثيقي دارند تاا بادانجا كاه
اساف حركت جوهري اصالت وجود اسات .زيارا حركات جاوهري باه معنااي
سيالن وجود است و پديد سيالن و تغيير در صاورتي باراي وجاود قابال ارائاه
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است كه اصالت از آن وجود باشد( .ت .ك .الطرري  63/5 :6811ا )62
 .3تأثير فرایند وجود نفس بر اثبات حرکت جوهري

به عقيد مالصدرا ،اگر نفس انساني حركت اشتدادي جوهري و تكامل ذاتاي
نداشته باشد ،الزمه اش آن است كه همواره موجودي جسماني تلقاي مايشاود و
اين امر نه با مبناي حكما مبني بر تجرد نفس سازگار است و نه با حقيقت نفاس.
بنابراين نفس در آرازِ پيدايش جسماني است ولي بر اثر حركت جوهري به تجرد
ميرسد و اين به عنوان يكي از داليل حركت جوهري به شمار ميآيد( .صدتالدين

شيرازي  )832/3 :6831از اين بيان مالصدرا برميآيد كه حركت جوهري و نحو
پيدايش نفس داراي تأثير متقابل بر يكديگرند.
نكتة مهمي كه بايد افزود اين است كه تصرف و دخالت نفس در بدن ذاتاي و
برخاسته از نحو وجود نفس است و شباهتي به تصرفهاي عوامل خار از بدن
ندارد .دخالت نفس در بدن به معناي تكامل و تكميل كردن طبيعت بدن و ايجااد
حركت ها و افعال ارادي انسان است كه با حركت در آوردن عضال

بدن انجاام

مي شود ،در عين حال و به حكم قاعده تعاكس ايجابي و اعادادي نفاس و بادن،
نفس نيز انفعاالتي از بدن ميگيرد.
صدرالمتألهين بزرگترين اشتباه فالسفه را در مورد نفس اين ميداند كه آناان
مقام معلومي براي نفس قائل شدهاند و نفس را امري ايستا ميدانند كه از ابتاداي
پيدايش تا پايان يكسان و يكنواخت است و دچاار تحاول و تشائنا

گونااگون

نميگردد( .همرن 838 :ا )837

استاد جوادي آملي در اين زمينه مينگارد« :در حركت جوهري كاون و فسااد
نيست ،بلكه لبس بعد از لبس است و به همين دليل ،شيء نخست باا شايء دوم
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متحد است و شيء اولي در اين اتحاد نابود نميشود بلكه تنها نقاص خاود را از
دست ميدهد و نقص يك وصف سلبي است كه او را رها ميكند و ،با رها كردن
نقص ،بدون آنكه هويت خود را كه هستي اوست از دست بدهد ،با كمال بعادي
جمع ميشود و همراه با آن كمال يك واحد حقيقي را تشكيل ميدهاد»( .جااادي
آاللي )653/5/5 :6871

مالصدرا دربار ارتباط نفس و بدن مي نويسد :ارتباط مياان نفاس و بادن باه
صور

مالزمت است ،البته ،نه همچون همراهي دو امر اضافي و نه همراهاي دو

معلول يك علت در وجود ،كه ميان آنها ارتباط و وابستگي نيست .ارتباط نفس و
بدن همچون همراهي دو شيء است كه به نحوي مالزم يكديگرند ،همچون مااده
و صور

 ...به طوري كه هر يك نيازمند ديگري است ،بدون آنكه دور الزم آياد

كه محال است .بنابراين ،بدن نيازمند همة نفس و ناه جزئاي از آن اسات و نيااز
نفس به بدن نه از حيث حقيقت مطلق عقلي اش بلكه به لحااظ وجاود متعاين و
شخصي و حدوث هويت نفسانياش است( .صدتالدين شيرازي )383/3 :6832

پس ،نفس ،در عين وحد

خود ،جامع همه قواي نطقاي و حياواني و نبااتي

است .نفس در همة مراتب وجود انساان ،حتاي در مراتاب نبااتي و طبيعاي آن،
سريان يا ،به تعبير دقيقتر ،حضور دارد( .االيد )6833:588

حركت جوهري صدرالدين را بدين نكته رهنمون ميشود كاه روح محصاول
حركت جوهري بدن است .بادين قارار ،بادن و روح رابطاه اي همچاون رابطاة
درخت و ميوه دارند و به همان اندازه كه ميوه و شاخه ،به طور طبيعاي ،در كناار
هم و با هم زيست ميكنند ،روح و بدن هم از اين گونه ارتبااط مهرآمياز باا هام
برخوردارند.
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ازاينرو ،روح محصول حركت جوهري بدن است( .سروش  )73 :6833البتاه؛
اين سخن بدان معنا نيست كه روح معلول بدن است يا متكي و قائم به بدن است
و يا عرضي و صفتي است براي بدن ،همچون ساير صفا

و اعراض بدن ،بلكاه

صورتي است نسبت به ماد بدن .حق اين است كه نفاس انسااني در حادوث و
تصرف جسماني است ،اما در بقاء و تعقل روحاني .تصرفش در اجسام جساماني
است اما تعقلش از خودش و از ذا

خالقش روحاني است .عقول مجرد محض،

ذاتاً و فعالً ،روحانياند و طبايع جسماني ،ذاتاً و فعاالً ،جسامانياناد( .صادتالدين
شيرازي )387/3 :6832

مالصدرا در كتا

الشااهد الربابيه نحو حركت انسان از ماده به سوي عقل را

در قوف صعود به وضوح توضيح ميدهد .وي وجود انسان را باه قوساي تشابيه
نموده است كه از ماده آراز شده ،سرانجام ،باه عقال اول و ذا

اقادف واجاب

الوجود منتهي ميشود ،بهگونه اي كه ميان اين دو مرتبه مراتب و مناازل متعاددي
وجود دارد .بنابراين ،انسان صراط و معبري است كه مياان دو عاالم جساماني و
روحاني كشيده شده است( .هما )11 :6873

هانري كربن جريان تكامل نفاس را چناين توضايح مايدهاد :انساانشناساي
مالصدرا با نوعي نظرية عظيم مربوط به تكاوين جهاان و نفاس پيوناد دارد كاه
عبار

است از هبوط نفس در اسفلالسافلين و صاعود تادريجي آن تاا صاور

انساني ،به عنوان نقطة ظهور آن در آساتانة ملكاو  ،و تاداوم انساانشناساي در
طبيعيا

و مابعدالطبيعة معاد( .كربن )338 :6832

رابطه نفس و بدن در نظام حكمت متعاليه مالصدرا

صدرالمتألهين نفس را در ابتداي پيادايش جساماني مايداناد و هرگاز آن را
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روحانية الحدوث يا قديم نميداند تا سخن از ارتباط مجرد باا امار جساماني باه
ميان آيد .از ديدگاه وي ،تركيب ميان نفس و بادن اتحاادي اسات ،ناه انضامامي
(صدتالدين شيرازي  )6/2 :6831اين مسئله بدين معناسات كاه نفاس در ابتاداي
پيدايش صورتي جسماني است كه با بادن متحاد شاده اسات و باا هام هويات
واحدي را تشكيل دادهاند .همين هويت وحداني در اثر حركت جاوهري تكامال
مييابد و به درجا
درجا

و مراتب گوناگون نايل ميشود ،به گونهاي كه هيچيك از آن

گسسته و متبااين نباوده ،بلكاه همگاي مراتاب ياك حقيقات واحدناد.

نازل ترين مرتبه اين حقيقت بدن و صور

جسماني است و عاليترين مرتباة آن

مرتبة نفس ناطقه است .مالصدرا از اين مسئله باه «الانفس جسماانيةالحادوث و
روحانية البقا» تعبير نموده است .در تحليال ايشاان از حقيقات نفاس ،بارخالف
دكار  ،تمايز نفس و بدن ذهني و مفهومي است ،نه خارجي و عيني ،زيرا بدن به
لحاظ خارجي مرتبه اي از مراتب نفس است .نفس هرگز از بدن جدا نمايشاود،
چون نفسيت به تدبير بدن است ،نه عروض بر بدن .اين سخن بدين معناست كه
نميتوان به نفس نگاهي مستقل و بدون ارتباط با بدن داشت:
نفسيت نفس اضافهاي نيست كه نارض بر وجود نفس باشد ه برخالف آنچهه
اكثر حنما گمان كرده اند و ،در نتيجه ،نسبت نفس به بدن را همانود نسبت پادشاه
به كشور و ناخدا به كشتي دانستهاند ه ،بلنه نفسيت نفس نحوة وجود اوست ،نهه
مثل پادشاه نسبت به مملنت و ناخدا نسبت به كشتي و پهدر نسهبت بهه فرزنهد،
زيرا اي امور داراي ذاتي مخصوصاند كه اضافه به غير نارض بهر آن ها اسهت.
نفس تا متعلق به بدن نبوده ،قواي بدن را به كار نگيرد نفس نيست ،مگهر زمهاني
كه وجودش موقلب شود و در اثر اشتداد جوهري مسهتقل گهردد و ،در نتيجهه ،از
تعلق به بدن بينياز شود و به اصل خود بازگشت نمايهد ،در حهالي كهه مسهرور
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است( .صدتالدين شيرازي  87 :6352ا )83

به نظر وي ،نفس جوهري مستقل است كه نخست باه صاور

جسام ظااهر

مي گردد و آنگاه ،از طريق حركات جاوهري باه نفاس نبااتي ،نفاس حياواني ،و
سرانجام ،نفس ناطقه انساني تبديل ميشود( .هما  )522/5 :6832ايشان بار ايان
عقيده است كه نفس ،در آراز پيدايش خود ،صورتي است مادي و ،حتاي قبال از
آن« ،ال شيء محض» است( ،همرن )838/3 :يعني فاقاد مرتباة فعليات و وحاد
است .به عباار

ديگار ،نفاس در آخارين مرحلاه جسامانيت و اولاين مرحلاه

روحانيت قرار دارد ،بدين صور

كه نه جسم محض و ناه روح محاض اسات،

بلكه تنها كمال جسم و قو روح است كه ،در نهايت ،به تجرد ميرسد و از جسم
بينياز ميشود« :نفس انساني از لحاظ حدوث و تصرف مادي اسات؛ تصارف او
در اجسام مادي است و تعقل ذا

خود و ذا

جاعل خود در او روحاني است».

(همرن)325 :

مالصدرا مينويسد:
نفس تمام بدن است كه از آن و مادة بدني يك نوع كامهل جسهماني حاصهل
مي شود ،در حالي كه قطعاً ممن نيست كه از يك امر مجرد و يهك امهر مهادي
نوني طبيعي و مادي حاصل گردد ...پس ،دانسته ميشود كه اقتران نفهس و بهدن
و تصرف آن در بدن امري ذاتي و برخاسته از وجود شخصي آن است .پس ،ايه
اضافه ذاتي نفس به بدن مقوم نفس است اما نه به گونهاي كه از آن الزم مي آيد

كه نفس از باب مضاف باشد( .همرن)65 :

وي ،در استدالل بر اينكه نفسيت نفس عين تعلق و اضافه آن باه بادن اسات،
مينويسد:
اگر نفسيت نفس نارض بر ذات آن باشهد ،بايهد ذات نفهس جهوهر مجهرد و
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مستقل از بدن بوده ،تعلق به بدن خارج از ذات آن باشد .در اي صورت ،وقتي به
بدن تعلق مي گيرد ،اي تعلهق يها نهرض الزم آن اسهت يها مفهارص .در صهورت
نخست ،نبايد هرگز از معروض خود جدا شهود ،در حهالي كهه در مرحلههاي ذات
بدون تعلق مي تواند باشد و ،در صورت دوم ،نروض محتاج به حصهو اسهتعداد
در معروض خود بوده ،استعداد مووط به ماده است ،حا آننهه ذات نفهس مجهرد
است نه مادي و استعداد در امر مجرد معوا ندارد .بوابراي  ،نروض تعلق به نفهس

محا است( .صدتالدين شيرازي )65/3 :6832

بدين ترتيب ،به عقيد مالصدرا اينگونه نيسات كاه دو موجاودي كاه در دو
عرصه متفاو

و در دو افق متباين به سر مي برند با هم مرتب شوند ،بلكه نفاس

در آراز پيدايش خود مرتبة نازلة بدن ،و صور

جسماني بدن عين بادن و ماواد

جسماني است كه در اثر حركت جوهري به مقاما

گوناگون نايل ميشود .وقتي

نفس در ابتداي حدوث مجرد نباشد ،اشكال ثنويت نفس و بدن در اصال مطارح
نميشود و ،در پي آن ،مسئله نحوه ارتباط نفس و بدن ،آنگونه كه در فلسفههااي
مشاء ،اشراق ،دكار

و دكارتيان مطرح است ،از ريشه منتفي است .و اگر ساخن

از تغاير و تمايز بين نفس و بدن به ميان آيد ،تمايز عقلي ماراد اسات ،ناه تماايز
خارجي و عيني ،آنگونه كه دكار

ادعا ميكرد.

مالصدرا در نظرية خود ،برخالف دكار  ،بين نفس و بدن هايچ چياز حتاي
روح بخاري را واسطه در نظر نمي گيرد .بلكه آنچاه در حكمات متعالياه مطارح
مي شود سخن از مراتب حقيقي واحد است .گرچه مالصادرا نياز ساخن از روح
بخاري به ميان آورده (صادتالدين شايرازي  )855 :6832و تصاريح دارد كاه روح
بخاري بدن اول براي نفس است( ،همارن )827 :باور دارد كه روح بخاري واساطة
نفس مجرد و بدن مادي نيست بلكه روح بخاري مرتبهاي از مراتب نفس اسات،

77

نقد و بررسی رابطة نفس و بدن از دیدگاه دکارت با بهرهگیری از نظام حکمت متعالیه

به اين معنا كه نفس در پايين ترين مراتب خود باه صاور
مي كند .به عبار

روح بخااري ظهاور

ديگر ،نفس از ضعيفترين مرتباه شاروع مايشاود و مراتاب

مختلف را سپري ميكند؛ در مرتبة جنين و پايينتر از آن ،نشانهاي از مرتبة تجرد
يافت نميشود .بدين رو ،نفس در اين مرتبه نفس نباتي اسات و هناوز باه مرتباه
تجرد نرسيده است( .صدتالدين شيرازي  )681/3 :6831درجاه پاايينتار از نفاس
نباتي مرتبة طبع است كه در اين مرحله صرفاً به نفاس صافت جساميت اطاالق
مي شود .از آنجا كه روح بخاري از خون تكاوّن يافتاه و در مرتباة جسامانيت و
مرتبة طبع قرار دارد ،ميتوان جايگااه آن را در چناين مرتباهاي قارار داد( .همارن:

 )71/2اما اعتقاد به وجود آن در اين مرتبه به معناي وساطت روح بخاري بين امر
مادي و مجرد نيسات و پاريرش روح بخااري باه معنااي ثنويات نفاس و بادن
نمي باشد ،زيرا چنان كه گرشت ،نفس حقيقت واحدي است كه عارض عريضاي
دارد و تعبيراتي همچون طبع ،روح بخاري ،نفاس نبااتي ،نفاس حياواني ،تجارد
برزخي و  ...براي تحليال مراتاب مختلاف ياك وجاود واحاد و نحاوه ارتبااط
آنهاست .بدين ترتيب ،مالصدرا نظرية خود را بر روح بخااري كاه نظرياة راياج
طبي در آن دوره بود مبتني نميكند.
نتيجهگيري

نظرية مالصدرا بيانگر اين مطلب است كه نفس انسان ،بهتدريج ،در طول عمر
وي به مدد مكتسبا

و افعالش ساخته مي شود ،نه اينكه هر شخص داراي نفسي

ثابت باشد كه همواره به يك صور

باقي است ولي حاال

و صافا

آن متغيار

باشد« :چقدر سخيف و سبك مايه است كه كساني تصور كردهاند كه نفس جوهراً
و ذاتاً از ابتداي تعلق به بدن تا انتهاي عمر چيز يكسان و ثابتي است ،در حالي كه
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دانستي نفس در ابتدا هيچ نيست ...و در او خود به مرحلة عقل فعال ميرساد».
(صدتالدين شيرازي )382/3 :6832

نظرية مالصدرا آشكارا دوگونة روانشناسي را طرد ميكند :يكي روانشناساي
مبتني بر ثنويت فلسفي كه آنچه را نميتواند به بدن مربوط سازد به موجود مجرد
جداگانهاي به نام نفس مرتب ميكند كه در بدن مستقر اسات .دوم ،روانشناساي
مبتني بر وحد گرايي مادي كه در آن روان شناسي وجود نفس مجرّد مورد انكار
قرار مي گيرد و همة رفتارها و پديادارهاي رواناي باا توسال باه فيزيولاو ي ياا
نوروفيزيولو ي تبيين ميشود .اين ثنويتِ افراطيِ نفس و بدن است كه دكار

را

در مسئله رابطه نفس و بدن گرفتار كرد و او نتوانست راهحل قانعكنندهاي در اين
باره پيدا كند و ،در نهايت ،اعالم كرد كه فكر نكردن دربار ارتباط نفاس و بادن
بهتر از فكر كردن دربار اوست و اين رازي است كه بايد پاريرفت ،بادون آنكاه
فهميد.
مالصدرا ،بر اساف اصول حكمت متعالية خويش ،از جملاه اصاالت وجاود،
تشكيك وجود و حركت جوهري ،معتقاد اسات كاه نفاس در ابتاداي پيادايش
صور

جسماني است .تركيب اتحادي نفس با بدن هويات واحادي را تشاكيل

داده اند و همين هويت وحداني در اثر حركت جوهري تكامل يافته ،به درجا
مراتب گوناگون نايل ميشود.
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منابع
ا ابن سينا ،حسين بن عبداله ( )6777الشفائ االهیات ،قم :منشورا

مكتبة آية اهلل العظمي

المرعشي النجفي.
ا اااااااااا ( )6777االشارات و التنبیهات ،تهران :دفتر نشر كتا .
ا جوادي آملي ،عبداهلل ( )6709رحیق مختوم ،شرح حكمت متعاليه ،بخش  ،7جلد  ،7قم:
نشر اسراء.
ا سهروردي ،شها الدين ( )6777مجموعه مصنفات ،باه كوشاش هاانري كاربن ،تهاران:
مؤسسه مطالعا

و تحقيقا

فرهنگي.

ا سروش ،عبدالكريم ( )6777نهاد ناآرام جهان ،تهران :مؤسسة فرهنگي صراط.
ا اااااااااا ( )6777الشواهد الربوبیه ،تصاحيح و تحقياق و مقدماة سيدمصاطفي محقاق
داماد ،به اشراف سيدمحمد خامنهاي ،تهران :بنياد حكمت اسالمي صدرا.

ا اااااااااا ( )6777الحنمة المتعالية في االسفار االربعه،

 7 ،7و  ،6به ضميمه تعليقاا

سبزواري ،تصحيح و تحقيق و مقدمة علياكبر رشاد ،با اشراف سيدمحمد خامنهاي ،تهران :بنياد
حكمت اسالمي صدرا.
ا اااااااااا ( )6707رسالة شواهد الربوبیه ،در مجموعة رسائل فلسفي صدرالمتألهين ،باه
كوشش حامد ناجي اصفهاني ،تهران :حكمت.
ا اااااااااا (بيتا) العرشية ،ترجمه رالمحسين آهني ،اصفهان :انتشارا

مهدوي.

ا اااااااااا ( )6797المبدأ و المعاد ،به كوشش سيدجاللالدين آشاتياني ،تهاران :انجمان
فلسفه ايران.
ا دكار  ،رنه ( )6779انتراضات و پاسخها ،ترجمة علي موسائي ،تهران :شركت انتشاارا
علمي و فرهنگي.
ا اااااااااا ( )6796تأمالت در فلسفة اولي ،دكتار احماد احمادي ،تهاران :نشار مركاز
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دانشگاهي ،چاپ دوم.
ا اااااااااا ( )6707رسالة گفتار در روش (سیر حكمت در اروپا) ،ترجمة محمد علاي
فروري ،تهران :زوار ،چاپ سوم.
ا اااااااااا ( )6709فلسفة دكارت ،ترجمه منوچهر صانعي درهبيادي ،تهاران :انتشاارا
الهدي.
ا اااااااااا ( )6709انفعاالت نفس ،ترجمة منوچهر صانعي درهبيادي ،تهاران :انتشاارا
بينالمللي الهدي.
ا راسل ،برتراند ( )6799تاريخ فلسفة غرب ،ترجمة نجف دريابندري ،تهران :نشار پارواز،
چاپ پنجم.
ا پايكين ريچارد ،و استرول آوروم ( )6707كلیات فلسفه ،ترجمة دكتار مجتباوي ،تهاران:
حكمت ،چاپ هشتم.

ا صدرالدين شيرازي ،محمد بن ابراهيم ( )6779الحنمة المتعالية في االسفار العقلية االربعة،
قم :مصطفوي.
ا اااااااااا ( )6777العرشية ،بيرو  :مؤسسة التاريخ العربي.
ا اااااااااا ( )6777المبدأ و المعاد ،قم :مطبعة مكتب االعالم االسالمي.

ا كاپلستون ،فردريك ( )6777تاريخ فلسفه،
رالمرضا اعواني ،تهران :انتشارا

علمي و فرهنگي و انتشارا

ا اااااااااا ( )6777تاريخ فلسفه،
ثاني ،تهران :انتشارا

 ،7از دكار

تا اليبنياتس ،ترجماة دكتار
سروش.

 ،6ترجمة عبدالحساين آذرناگ و محماود يوساف

علمي و فرهنگي و انتشارا

سروش.

ا كربن ،هانري ( )6777تاريخ فلسفه اسالمي ،تهران :كوير.

ا مصباح يزدي ،محمدتقي ( )6799آموزش فلسفه،

 ،7تهران :سازمان تبليغا

ا اااااااااا ( )6777شرح جلد هشتم اسفار اربعهه ،قام :انتشاارا
پژوهشي امام خميني .

ا مطهري ،مرتضي ( )6799حركت و زمان،

 ،6تهران :حكمت.

اسالمي.

مؤسساه آموزشاي و

نقد و بررسی رابطة نفس و بدن از دیدگاه دکارت با بهرهگیری از نظام حکمت متعالیه

. صدرا: تهران،67
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،) مجموعه آثار6777( ا اااااااااا

- Gottigahm john: The Cambridge companion to Descartes,
Cambridge university press. 1992.
- Magee, Bryan, The Great philosophers, Oxford university press.
1987.

