
 

 

  

 
 

 
ذیرش هایی استتک  پ  س از  تبیین چگونگی ارتباط نفس و بدن از بحث چکیده:

شود. یکی از انواع ارتباط بین نفس و بدن،  ذیرش علیک وگانگی آن دو مطرح مید

اند و دهاستتک. مدرتتدرا بدن را علک مادس نفس میبین آن دو و تأثیر و تأثر بین آن

شاره می ستر فق س از آن بپ اثرگذارس متقابل نفس و بدن ا ط بپ  ند؛ در حالی  پ فا

انگارس د ارتی، راهی براس مشتتکل میان دوگانپ ردازد. فاستتتر، از حاجهک دوم می

 ند. مشکل اختصاص دهد و وحدت ذهن و بدن را تبیین میاختصاص علّی ارائپ می

سفۀ مدردرا با مبانی جسمانیپ دوث و الحعلّی یک نفس خاص بپ بدن خاص، در فل

شتتتود. از نگاه مدرتتتدرا، نفس و بدن، دو روس یک وحدت نفس و بدن، منتفی می

ستر آرایش وجود ضامن اتحاد آنواحدند؛ اما فا سانی را  داند. نحوۀ این ها میهاس نف

یر و تأثر تواند تأثرستتد  پ بهتر میارتباط در فلستتفۀ مدرتتدرا بپ نوعی یگانگی می

د  استتخ خواهمتقابل آن دو را توضتتید دهد؛ اما این مستتألپ هم نان براس فاستتتر، بی

 اود و فاستتتتر بپ تبیین جودشتتتناستتتانپ میماند. مدرتتتدرا مستتتألپ را بپ رتتتورت و

 ند. از اهداف مقالۀ  یش رو، بررستتتی می ان  ارآمدس شتتتناختی ا تفا میمعرفک

 شده از سوس این دو فیلسوف اسک. ارهاس ارائپراه
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 مقدمه

سان ،انگارسدوگانپ  شناسیدیدگاهی در ان

فلسفی اسک  پ انسان را داراس دو ساحک 

و در مقابل ستتاحک   ندقلمداد میمتفاوت 

ظر عتتد ریرفی یکی در نفی یکی، براس او بُ

س هاس  یش روگیرد. از نخستین  رسشمی

نپ باط ایندوگا  انگار، تحلیل چگونگی ارت

 توانعد استتک. رد  اس این بحث را میدو بُ

در آثار افدطون و ارسطو مشاهده  رد. در 

دن اسدمی، تبیین چگونگی ارتباط ب ۀفلسف

مباحث  در)فی یکی( و نفس )ریرفی یکی( 

النفس مطرح شده اسک. فارابی در آثار علم

تپ و  جپ داشتتت بپ آن تو نا در ابنخود  ستتتی

پ را لأمستتت ابعاد این خود، بپ دقک طبیعیات

لپ را بپ جدّ مستتأمدرتتدرا نی  این .  اودمی

 دنبال  رده و تدش  رده با مبانی جدیدس

یپ عال مک مت ئپ  رده، افق   پ در حک ارا

ر نفس و بدن د ۀجدیدس براس نگاه بپ رابط

 قرار دهد. مخاطب اختیار 

سف این موضوع ررب، از زمان  ۀدر فل

گیرد. او ( قوت میDescartesد ارت )

ق بدن ،نفس د بود ذاتمعت  ،تفکر و ذات 

هر  ستتی  ،. بپ اعتقاد د ارتامتداد استتک

ساس می سک اح شخص واحدس ا  ند  پ 

                                                           

اندیشۀ فدسفۀ یونانی و اندیشمندان قرن  . در0

هفدهم، در مقابل بدن، بیشتر واژۀ نفس  اربرد 

و و این د ، تتپ هم بتتدن دارد و هم تفکر

بپ یکدیگر مرتبط تاً چنان   پ تفکر  ندطبیع

هد و امورس را می بدن را حر ک د ند  توا

ساس  ند پ براس آن رخ می  ؛ امادهد، اح

 امدً   پ این دو جوهرِ اینجاستتک مشتتکل

باط دیگر ارتتوانند با همچگونپ میمتفاوت 

فیلستتتوفان بعد از د ارت  ؟داشتتتتپ باشتتتند

 و ندردارائپ  لپ براس این مستتأهایی حلراه

لیتتل  ح ت نوز  لیه م تعتتا ین  ن کی از  ،چ ی

ذهن استتتک. ناتوانی در  ۀمعضتتتدت فلستتتف

تبیین همین موضتتوع باعث شتتد بستتیارس از 

نپ   رده وگارس را انکار انفدستتتفپ، دوگا

ند ند و بکوشتتت پذیر بدن را ب  فقط وجود 

عد بر استتتاس بُ عملکردهاس انستتتان را تنها

بپ  فی یکی او توضتتتید دهند. این دیدگاه 

مشتتتهور ( Materialism) گراییمتتادس

 اسک. 

در مقابل ماتریالیستتتم، جان فاستتتتر 

(John Foster فیلسوف ذهن معارر و ،)

انی استتک از  یروان د ارت، از جملپ  ستت

باط علّی و اتحاد  ۀ وشتتتد نحو پ می ارت

ند. از آن  0ذهن بدن را تبیین   جا  پ و 

ثنویک نفس و  ،مدرتتدرا و فاستتتر، هر دو

تپ ند و تدشبدن را  ذیرف یا ان هایی براس ب

داشک؛ اما در مباحث جدید، بیشتر از واژۀ ذهن 

 (. 0: 0731شود )ا برس، استفاده می
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ط طعلّ ۀچگونگی راب حا ۀی و نی  راب دس ات

روش و  ۀانتد، مقتایستتتنفس و بتدن  رده

تد ل این  هاس این دو فیلستتتوف دراستتت

در این تواند  ارآمد باشتتتد. موضتتتوع می

مقتتالتتپ در نظر داریم بتتپ بررستتتی این دو 

و  ی نفسعلّ ۀرابط یک، رستتتش بپردازیم: 

فاستتتتر چگونپ  گاه مدرتتتدرا و  بدن از ن

بر هم جا  پ نفس و بدن از آن دوم،اسک؟ 

ثیر متقابل دارند، مدرتتتدرا و فاستتتتر چپ تأ

چی س را ضتتتامن اتحاد یک نفس خاص با 

 دانند؟دن خاص میب

 بدن . رابطه علّی نفس و 0

ین بحث اهمیک دارد بررستتتی چپ در اآن

تأ تانواع  کدیگأثیر و  بدن بر ی ر ثر نفس و 

یک ذهنی می نداستتتتک  پ آن را عل  نام

سلین، ؛ 51: 078۱)ذا رس،  -218: 07۱0م

بطتت یهر  ستتت .(231 بین  ۀیتتک را علّی 

بدن ذهننفس/ ندرک می خود و  از  د. 

گر ی نگتتار،دوگتتانتتپ ۀفدستتتتفتت طرف د   ا

فس/ذهن ننتتد. میمجرد  سجوهررا  ن دا

سک  پ رابط رلی این ا سش ا ر یک ام ۀ ر

مجرد با امر مادس را چگونپ باید توضتتتید 

 داد؟

ی از نگاه علّ ۀبراس درک مفهوم رابط

مدردرا و فاستر،  زم اسک معنایی  پ هر 

 زبیان  نیم. ا ، نندیک اراده می دام از علّ

چی س استتتک  پ از  ،نگاه مدرتتتدرا علک

وجود چی  دیگر و از عتتدمش  ،وجودش

توان عدم آن چی  حارل شود. هم نین می

استتک  پ وجود شتتی  گفک علک، چی س 

: 0۱80)مدرتتتدرا،  متوقف بر آن استتتک

نفس و بدن را  یعلّ ۀرابطمدرتتتدرا  .(023

بدن حث تعلق نفس و  مطرح  در ضتتتمن ب

ا تعلّق، . از نگتتاه مدرتتتتدر رده استتتتک

حکایک از نیاز یک شتتتی  بپ شتتتی  دیگر 

هاس مختلفی تواند بپ شتتتکلاستتتک  پ می

 : از جملپ ،محقق شود

تعلق یک شتتی  بپ شتتی  دیگر از . 0

هم در حدوث و  ،حیث وجود و تشتتتخص

: این رابطپ نیازمندس در تشتتخص هم در بقا

اس  پ شتتی  هم در گونپوجودس استتک؛ بپ

قا شتتتی  بپ  س خود،حدوثش و هم در ب

ند استتتتک. این نحو از تعلق،  یازم دیگرس ن

سک رورت بپ ماده ا رورت . همان تعلق 

شد بپ  ،آن سن و نی  تا زمان بقابراس محقق 

 اس نیازمند اسک.ماده

تعلق یک شتتی  بپ شتتی  دیگر از . 2

حیث وجود و تشخص، تنها در حدوث )نپ 

 بقتتا (: این نوع وابستتتتگی محتتل بحتتث

استتتک. او  نفس و بدن ۀرابط مدرتتتدرا در

یک طرف در این نوع تعلق،  معقتد استتتک
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ما استتک؛ ابراس حدوثش بپ دیگرس نیازمند 

بپ متعلق یازس  قا  ن ندارد و میدر ب ند تبپ  وا

 ۀتداوم یابد. نفس در مرحل مستتتتقلبپ طور 

شش، بپ سطپ و با نیاز بپ بدن، محقق یدای  وا

رورت می شود و از این جهک مانند تعلق 

بپ یک  ،نیاز نفس بپ بدن البتپبپ ماده اسک. 

مادهماده مبهم نپ  اس معین؛ الوجود استتتک 

بدل و تغییر میماده بداس  پ همواره ت و  یا

شتتتود؛ اما نفس دچار  اهش و اف ایش می

وحتتدت و تشتتتخص دارد و  ،آن ۀنتتاطقتت

( 723-725 :0۱80مدرتتدرا، )  ابرجاستتک

این موضع مدردرا مبتنی بر ارل جسمانیپ 

 البقا  بودن نفس اسک.الحدوث و روحانیپ 

بپ شتتتی  دیگر . 7 تعلق یک شتتتی  

جهک استتتکمال و ا تستتاب فضتتیلک، نپ بپ 

این تعلق را  مدرتتدراجهک ارتتل وجود: 

یف ع میضتتت لق  ع ت ین  نوع تر ین  دانتتد. ا

شتپ  سک  پ دو جوهر دا ستگی زمانی ا واب

شیم  پ هر  دام حدوثاً ستق و بقائاً با ل از م

و  لبراس ا تستتاب فضتتای فقطهم باشتتند و 

 ما ت در  نار هم قرار گرفتپ باشتتتند تا 

بپ رشد  بدنی نفس بتواند با استفاده از قواس

سد سعپ وجودس بر  :0۱80مدردرا، ) و تو

723). 

                                                           

. هیوم در اینجا در موضع ارائپ تعریف رحید ن د 0

د  رده عموم اسک؛ ولی در نهایک هر سپ مؤلفپ را ر

ی نفس و بدن را بپ علّ ۀمدردرا رابط

 ند: نخستتک مربوط بپ دو شتتکل ارائپ می

 یدایش نفس از بدن استتتک  پ او بدن را 

مادس نفس می لک  ند؛ دومع بپ  دا مربوط 

نفس و بدن بعد  یدایش آن دو اسک.  ۀرابط

 ۀاین در حالی اسک  پ فاستر در تبیین رابط

ی ذهن و بتتدن، وجود ذهن و بتتدن را علّ

سک مفروض می گیرد. او در این بحث، نخ

معناس علیک را مد نظر قرار داده و ستتتپس 

قادس خو   ند.را مطرح می یشدیدگاه انت

فاستتتتر از حث  حل ب ی تعریفی  پ م ک عل

استتتک، تعریفی استتتک  پ بپ اعتقاد دیوید 

یج David Humeهیوم ) تعریف را  ،)

شتتتود. از نگاه هیوم، علیک محستتتوب می

یک اراده میآن ند، ستتتپ چپ مردم از عل  ن

 : 0لفپ داردؤم

-. متتتتتجتتتتتاورت و هتتتتتم0

: علک و معلول باید (contiguity) هلویی

رل شی  در فا شند و اگر دو   ۀ هلوس هم با

یاد ا یار ز ند، نمیبستتت باشتتت ند ز هم   برتوان

گر من ا دیگر تأثیر بگذارند؛ براس مثال،یک

سرم را در یک شهر بخارانم، ممکن نیسک 

ساختمانی فرو  شهر دیگرس  مگر  ،ری دبدر 

پ  یوستتتهمهاس بپحلقپاس از اینکپ مجموعپ

شود  پ علیک تداعی ذهنی و امرس و معتقد می

 برساختۀ ذهن اسک. 
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علّی، میان سر من  ۀاز وقایع، در یک زنجیر

 و آن ساختمان وجود داشتپ باشد. 

 Priority of) دم زمتتانتتی. تتتقتت2

time) ید از با بل از : علک  مانی ق حیث ز

شود سک، علک بعد  معلول واقع  و ممکن نی

 از معلولش بیاید. 

 Necessary. ارتباط ضتتترورس )7

Connexion ،عدوه بر دو مورد فوق :)

بپ هم مربوط  نان  ید چ با لک و معلول،  ع

 ،معلول را تولید  ند باشتتند  پ علک، عمدً

رد  پ رخ بدهد و آن را ول را وادامعل یعنی

  .(Hume, 1965: 75-77) ایجاب  ند

یل  ،فاستتتتر بدن را ذ یک نفس و  عل

ی )علیک نفس خاص مبحث اختصتتاص علّ

بدن خاص( مطرح می  فرض  نیم ند. بر 

 یتتک بتتدن ( و2و ن 0)ن دو نفس مجرد

جرد (0)ب م فس  ن ین دو  گر ا یم. ا  ،دار

ندهم جام ده مان عمل مشتتتابهی ان  مثدً ،ز

ند و در اثر این هم لک بکشتتت جا مان خ ز

خجالک رنگ چهره ستتترخ شتتتود، از میان 

استتک،  2و ن 0این دو عمل ذهنی  پ در ن

بدن  این استتتک  پ بر 0فقط عمل ذهنی ن

گذارد. ستتتؤال این استتتک  پ چپ تأثیر می

طپ یان نراب ما  0و ب 0اس م استتتتک  پ 

. 2نپ ن ،تأثیر گذاشتتتپ 0بر ب 0گوییم نمی

 0و ب 0علّی ن ۀ دام سلسل ،بپ عبارت فنی

 ،این دو ۀاز آنجا  پ رابط ؟ ندرا جفک می

)چون نفس مجرد، فاقد مکان  مکانی نیسک

یرفتن اس،  ذ، بدون تبیین چنین رابطپاسک(

  لّی نفس و بدن نامعقول خواهد بودع ۀرابط

سبپ این  .(11: 078۱)ذا رس،  ، مشکل لپأم

یا اختصتتتاص علّی  The) جفک شتتتدن 

Problem of Casual Pairing ) گفتپ

  شود.می

انگارس فاستتتتر معتقد استتتک دوگانپ

ند روابط دارد  پ می نایید ارتی مب توا

فعلّی دو بپ بین ۀطر بدن را  خوبی ذهن و 

ین  نتتد ی ب  ;Foster, 2007: 124) ت

ن .(181-182 :2008 عمومتتاً  ،او ظراز 

فرض بر آن استتک  پ ارتباط علّی میان دو 

استتتک  پ آن رویدادها اس گونپرویداد بپ

 لّیریرع هاسها و ارتباطبرساختپ از ویژگی

اده د حرارت ،اس فل اگر قطعپ مثال:هستند؛ 

شتتتود تا ذوب شتتتود، فرض آن استتتک  پ 

موجب ذوب شتتتدن فل   نهایکدر چپ آن

این استتک  پ آن فل  از نوع خارتتی  ،شتتده

استتک  پ در وضتتعیک خاص قرار گرفتپ و 

رده استتک. حرارت خارتتی را بپ دستتک آو

عی ی ب ط نون  ین بتتپ رتتتتورت یتتک قتتا   ا

(natural law )شود  پ هر  جا بیان می

فل س از این نوع، در چنین شتترایطی، چنان 

شتتتود؛ بنابراین هر حرارتی ببیند، ذوب می
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مداد  یداد دیگر قل ّک رو یدادس، عل جا رو

شود بپ معناس آن اسک  پ این ارتباط علّی، 

 از هتتاس ریرعلّیجنبتتپ برخی نتتاشتتتی از

و  مرتبط لی وضتتتعیک مورد نظر و قوانین 

سک معین ستر. ا سی از نگاه فا سا شکل ا  ،م

بارزمانی  یش می ما بخواهیم در  ۀآید  پ 

؛ زیرا اگر ستتتخن بگوییمعلیتتک ذهنی 

هاس فی یکی و ذهنی یداد یل  ،رو بد یک 

ند، معلوم نیستتتتک هم باشتتت تپ  مان داشتتت ز

خواهد قوانینی ارائپ انگار چگونپ میدوگانپ

بپ نحو مناستتب اختصتتاص علّی را  ند  پ 

فرض  نیم یک حالک  ل:مثد ؛تأمین  ند

در مغ  استتتمیک رخ  tدر زمان  Nعصتتتبی 

سک و این علک تجرب درد(  مثد) E ۀداده ا

سمیک در یک شده در ذهن ا دهم ثانیپ بعد 

لک  هم نینباشتتتتد.  حا یک  فرض  نیم 

در مغ  جون   tدر همان زمان  ’Nعصتتتبی 

در  ’E ۀک تجربرخ داده استتتک و این عل

دهم ثانیپ بعد شده باشد. ذهن جون  در یک

بر استتاس  دام  این استتک  پ  رستتش مهم

ها معلول  E  لی،قانون  نپ  Nتن استتتتک 

                                                           

اند از حروف ب رگ یونانی Σو  Φ ،Ψ. نمادهاس 0

وند.  زم شو بپ ترتیب فی،  سی و سیگما تلفظ می

نماد امور  Φبپ ذ ر اسک در ادبیات فلسفۀ ذهن، 

نماد امور ذهنی و روانی )نفسانی(  Ψفی یکی و 

 اسک. 

سی بگوید  ’Nمعلول  شاید   و بالعکس؟ 

ی را قانونی از نوع زیر این اختصتتتاص علّ

  ند: ند و مشکل را حل میتأمین می

: این یک قانون استتتک  پ 1قانون 

در   Φ0اه رویتتدادس از نوع فی یکی گتتهر

تارس  با نوع ستتتتاخ هد، در  Σمغ س  رخ د

ذهنی  ۀدهم ثتتانیتتپ بعتتد، یتتک تجربتتیتتک

 2دهد.رخ می Ψ)نفسانی( از نوع 

طابق    توان گفک لی میقانون این م

N  وN’  از نوع فی یکیΦ ذهن  ؛هستتتتند

اسک و  Σاسمیک و جون  از نوع ساختارس 

E  وE’  از نوع ذهنیΨ .ستند ستر این  ه فا

سنده می سخ را ناب  0انونبر ق بنا زیراداند؛  ا

باید بتوانیم جفک را  Nو  Eشتتتدن بین ما 

ستخراج  نیم صاصحالی در ؛ا   پ این اخت

 آید. از قانونبپ دستتک نمی 0 علّی از قانون

طور شتتفاف و رتتحید نشتتان توان بپنمی 0

یداد ذهنی مختص   دامداد  پ    دامرو

سک. ستر رویداد فی یکی ا ما دو  بپ تعبیر فا

 ادعا داریم: 

معلول  Eیکی ادعاس درستتتک  پ  -

ر این اسک  پ اگر رویدادس فی یکی در منظو. 2

زمانی  س از آن، نفسی، مغ س رخ دهد، در اندک

آن رویداد را تجربپ خواهد  رد. در این قانون، تنها 

ارلۀ  ند، فچی س  پ نفس و بدن را بپ هم متصل می

-زمانی اسک و دقیقاً معلوم نیسک در رویدادهاس هم

 ود.خواهد بزمان،  دام نفس با  دام بدن در ارتباط 
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N  وE’  معلولN’ ؛اسک  

نادرستتتتک  پ  - عاس   Eدیگرس اد

 .Nمعلول  ’Eو  ’Nمعلول 

ما  قانونا  0 مشتتتکل این استتتک  پ 

 شتتدن بپجفکتواند نشتتان دهد چگونپ نمی

 ،درستتک و بپ شتتکل دوم ،شتتکل نخستتک

ز آن ا 0 نادرستتک استتک. نابستتندگی قانون

ستفاده  ررفاً با ا سک  پ این قانون  جهک ا

زمانی، بین رویدادس از نوع  ۀاز یک رابط

فی یکی و رویدادس از نوع نفستتانی اتصتتال 

ع یوقا ، ند؛ اما اختصتتتاص علّیبرقرار می

بپزمان را تعیین نمیهم گر دی عبارت ند؛ 

کال هم نان  توان میجاستتتک و  ابراشتتت

نپ بدندوگا گارس نفس و  ادرستتتک ن را ان

 .(Foster, 1991: 163-164) ستتکناد

سک  پ ا قانون فوق این ۀاز نگاه فاستر نتیج

زمان وجود داشتپ باشد، وقتی یک بدیل هم

مانی می ها ز ی  لیتوان قوانین تن ار در اخت

داشتتک  پ ما رویدادهاس ذهنی را فی یکی 

 ،ذهن و بدن در این رتتتورت، زیرابدانیم؛ 

یک شتتتخص ند و قرار می در  با گیر ما 

 دشتتتدن مواجپ نخواهیم شتتتمشتتتکل جفک

(Foster, 1991: 164).  اما فاستتتر این

جپ را بر بد و در رتتتتدد راهنمینتی حل تا

آید. مستتیر  یشتتنهادس فوق  پ از نگاه میبر

سک، دقیقاً  سیر رلطی ا ستر م سفا ک همان ا

لپ حل و  استتخ مستتأ پ مدرتتدرا آن را راه

حل هاز این رو  زم استتتک ابتدا را داند.می

جاستتک بیان مدرتتدرا  پ مربوط بپ همین

 و  س از آن مسیر فاستر را ادامپ دهیم.  شود

 کار مالصدرا . راه0-0

شکالی  پ بپ قانون ستر از ا وارد  0 تقریر فا

ا بپ هاستک، یعنی اشتکالی  پ فی یکالیستک

گیرند، شتتتبیپ اشتتتکالی انگاران میدوگانپ

استتک  پ مدرتتدرا نی  بیان  رده استتک. 

، منجر 0 تر اعتقاد دارد،  ذیرش قانونفاستتت

سمانی  ؛ودششدن نفس میبپ فی یکی و ج

بل قبول  قا این امرس استتتک  پ از نگاه او 

، فاستتتترخدف برنیستتتک؛ اما مدرتتتدرا 

ان در زم-شدن نفس را فی یکی و جسمانی

اش را  ذیرد و حالک تجردسمی -حدوث

داند. مدرتتدرا مربوط بپ بعد از حدوث می

ل را در نقد حدوث روحانی نفس این اشکا

مطرح ستتتاختپ و بر حدوث جستتتمانی آن 

برهان اقامپ  رده استتتک. او معتقد استتتک 

 ۀدر ستتتیر تکاملی ماد )بما هی نفس( نفس

بد تکوین می ،بدنی طیا نفس  یتعلق ۀو راب

بدن لپ و  قک نفس  ،در این مرح ج   حقی

ک اس نیسگونپنفس بپ ،اسک. در این مرحلپ

 نفستتتپوجود تام فی  پ براس خودش یک

 اتداشتپ باشد و بعد بپ بدن اضافپ شده باشد 
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اس بتواند در بدن چنین اضتتتافپ ۀواستتتطبپ

مادس تصتترف  رده و استتتکمال یابد؛ بلکپ 

، در خود نفس آنتتتدبیر بتتدن و تعلق بتتپ 

سک شده ا ساس از یعنی ؛لحاظ  سیک  ،ا نف

سک  پ بپ بدن دارد. نفس بپ همین ت علقی ا

ان بتتپ لحتتاظ زمتتانی و نی  تورو نمیاز این

ر اس مقدم بر بدن درتبپذاتی، براس نفس، م

فک  ؛3/207 :0۱80 ،مدرتتتتدرا) نظر گر

8/733). ّ عی ت براس  فس  تشتتتخص و  ،نن

یک نفستتتتانی بدن حدوث هو تاج  اش مح

سک   توان از تعلق بدن بپ نفس نیمی البتپ .ا

سخن گفک؛ چرا پ بدن نی  در تحققش بپ 

شک.  ن ای س نیازمندس نفس نیاز خواهد دا

بپ یکدیگر متقابل و از جهات مختلف دو 

هرگ   ؛(8/782 :0۱80 ،مدرتتدرا) استتک

توان براس نفس وجودس در نظر گرفک نمی

ار و قواس آن را بپ   پ متعلق بپ بدن نباشد 

 .(27۱-278: 0710 مدردرا،) نگرفتپ باشد

ردرا  شد با نفی در برهانی میمد  و

ی آن را اثبات دم نفس، حدوث جستتتمانقِ

گاه او اگر نفوس ند. از ن بدن  ،  بل از  ق

لک  حا بپ یکی از این دو  ند،  باشتتت موجود 

موجودند: یا عقلند یا نفستتند. تالی بپ هر دو 

قستتتمش باطل استتتک.  س وجود عقلی و 

نفستتتی نفس، قبل از بدن باطل استتتک. اما 

یا  پ نفوس نمیاین بپ نحو عقلی  ند  توان

 یل اسک:نفس موجود باشند، بپ دو دل

ند  یش از حالک اول: نفوس نمی توان

شند سک ؛بدن بپ نحو عقلی موجود با  این ا

ها عقل باشتتتند و بخواهند نفس  پ اگر آن

شتتتوند، مستتتتل م آن استتتک  پ از  مال بپ 

شند و آفات بدنی  پ در  نقص تن ل یافتپ با

 دنیاسک را بدون جهک  ذیرفتپ باشند. 

 حالک دوم: اما اگر نفوس بخواهند بپ

 یش از بدن موجود شوند، خود، نحو نفسی 

لک دارد: نخستتتتک این حا بدن دو  بپ   پ 

دیگرس متعلقنتتد؛ امتتا این فرض مستتتتل م 

 ؛تناسخ اسک  پ بطدن آن اثبات شده اسک

 پ بپ هیچ بدنی متعلق نیستتتتند  پ دوم این

 بودن نفس، بیکار و معطلاین فرض ۀ زم

دانیم  پ مطابق قواعد فلستتفی، استتک و می

مدردرا، )عطل بودن در وجود راه ندارد م

0711 :227).  

ن ایجستتتمانی بودن نفس دلیل دیگر 

با  بودن پ روحانی و عقلیاستتتک  نفس، 

شتتتتدن آن از تعلق آن بتتپ بتتدن و منفعتتل

د، لذات و آ م بدنی، تناقض ستتتدمتی، در

عبارت بپ .(8/700: 0۱80 مدرتتدرا،) دارد

 دیگر: 

د، از ول: اگر نفس مجرد باشتتا ۀمقدم

  ذیرد؛ثیر نمیأبدن ت

فس از بتتدن تتت ۀمقتتدمتت ن ر یثأدوم: 
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مانی بر   ذیرد؛ مثدًمی لذات جستتت درد و 

  نند؛نفس اثر می

  نتیجپ: نفس مجرد نیسک.

اگر نفس مجرد باشتتتد، داراس فعلیک 

ستعدادس در  ۀیعنی قو ،تام اسک امکانی و ا

. نا ذیر استتتکآن نیستتتک و بنابراین انفعال

واند از تنمی ،نا ذیر باشتتدوقتی نفس انفعال

ین ثیر بپذیرد. اأهیچ چی س )از جملپ بدن( ت

سک  سیب مثدً پ در حالی ا دیدن بدن او آ

شود یا شنیدن باعث ایجاد درد در نفس می

یک رتتتوت خوش، حالک لذت و ابتهاج 

فس  ن ی دمیبردر  گ ن فس ا ن ین  برا بنتتا  .

 جسمانی اسک. 

استد ل مدردرا بر حدوث جسمانی 

گارس انتوان انتقادس علیپ دوگانپمی نفس را

براس  د تتارتی دانستتتتک؛ یعنی معتتادلی 

لیستتتتک یکتتا ی  ف لیتتپ استتتتتتتد ل  ع هتتا 

انگاران.  ستتتانی  پ نفس و بدن را دوگانپ

قل می ند، وقتی دو جوهر مج ا و مستتتت دان

شتتتونتتد، وارد بحتتث تعتتامتتل این دو می

بپنمی ند  طتوان ین این دو را تبی ۀراحتی راب

ب جپ  با تو ند.  بانی مدرتتتتدرا، این  ن پ م

انگارس فاستتتتر هم وارد اشتتتکال بپ دوگانپ

 ،برهان ۀجا با اقاممدرتتتدرا همین. استتتک

 ند؛ زیرا حدوث مادس لپ را حل میأمستتت

  ذیرد.نفس را می

س ستر  ۀدر مقای ر بادیدگاه فا درا مد

ضع ستر می ، باید گفکدر این مو شد  فا و

ررم  تتذیرش دوگتتانگی د تتارتی بتتپ علی

تصتتاص علّی جواب دهد. او در مشتتکل اخ

ردرا ن دیک می ضع مد  شود؛اینجا بپ مو

یک راه فاستتتتر  ما این دیدگاه براس  حل ا

 ،استتتک نپ یک مبنا؛ چرا پ او بپ لحاظ مبنا

بدن را دو چی  مج ا می ند. وجپ ذهن و  دا

فس ن ترس مبناس مدردرا در تبیین رابطۀبر

بدن کال و  ، این استتتتک  پ ارتتتدً اشتتت

 آید؛مدرتتدرا  یش نمی شتتدن براسجفک

 الحدوث، تغایرابق مبناس جستتمانیپچون مط

 ،بین نفس و بدن، خارجی و واقعی نیستتتک

بلکپ تفاوتی اسک  پ در ظرف اعتبار عقلی 

ۀ تج یپ و تحلیل شتتتود و نتیجحارتتتل می

اشتتکال مدرتتدرا،  ۀشتتیو ذهن استتک. در

فک یا اختصتتتتاص علّی، منتفی ج شتتتتدن 

س از همین بدن از نگاه او، نف شود؛ زیرامی

خاطر شود و بپآن حادث می آید و ازمیبر

بدن ار با این  باط دارد و ارتتتدً از همین  ت

شتتده و این دو، یک نوع واحد همان ایجاد

 دهند.را شکل می

 کار فاستر راه. 0-8

رد  ذیفاستر، حدوث جسمانی نفس را نمی

و رداند. از اینبلکپ آن را از ابتدا مجرد می
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ند دیگرس حل   ۀلپ را بپ گونأباید این مستت

ستد ل  یابد. اوآورس او ادامپ میو فرآیند ا

شده ما آنگفک:  0 در نقد قانون چپ باعث 

این  ،نتوانیم اختصتتتاص علّی را تبیین  نیم

استتک  پ انواع مختلف رویدادها رتترفاً با 

فاده از یک رابط بپ یکدیگر  ۀاستتتت زمانی 

حل  یشتتتنهاد اند. او دو راهمتصتتتل شتتتده

 دهد:یم

تبتتاط  (1 ّی را بتتا ار عل تبتتاط  ین ار ا

بپ و اس  پ این دگونپدیگرس  امل  نیم؛ 

با یکدیگر بتوانند اختصتتتاص علّی را تأمین 

ی نفستتان ۀ رده و نشتتان دهند  پ یک رابط

بط  ت مر ی یکی  ف نهتتا بتتپ یتتک رویتتداد  ت

 ، یشتتنهادس فاستتتر ۀگ ین .اختصتتاص دارد

اس استتک  پ بین هر رویداد ذهنی در رابطپ

یداد فی یکی در  عل و هر رو فا یک  ذهن 

اس بدن همان فاعل وجود داشتپ باشد؛ رابطپ

متعلق بپ فاعلی  x»گونپ بیان شتتتود:  پ این

پ ب .«در بدن او رخ داده استتک yاستتک  پ 

 ،بپ لحاظ فاعل x»گوییم: می خدرتتپ طور

انگار ا نون دوگانپ .«استتتک y متصتتتل بپ

 ند در مثال اسمیک و جون  فرض  تواندمی

 ،وجود دارد  پ مطابق با آن اس لیقانون 

انواع رویتتدادهتتاس مرتبط، هم بتتپ لحتتاظ 

                                                           

منظور این اسک  پ اگر رویدادس فی یکی در . 0

زمانی  س از آن، نفسی مغ س رخ دهد، در اندک

ب باط اضتتتافی،  حاظ ارت بپ ل  پزمانی و هم 

 ؛یکدیگر متصلند

استتتک  پ براس  ی: این قانون2قانون

( در مغ س از نوع x)یعنی  Φهر رویتداد 

Σب یک تجر ( وجود y)یعنی  Ψذهنی  ۀ، 

یپ دیرتر از دهم ثان، یک yدارد  پ در آن 

x  استتتک وy  بپ لحاظ فاعل متصتتتل بپx 

 0اسک.

ی یک اختصاص علّ 2 قانون ،در واقع

بپ یک رو می فرد را  یشمنحصتتتر هد و  ن

ند.  یک بدن متصتتتل می پنفس را فقط ب

صبی از نوع  )در مغ  با  Φاگر هر رویداد ع

پ ما قانون باین نوع مرتبط( داشتتتپ باشتتیم، 

 Ψتوانیم معلول گوید  پ دقیقاً  جا میمی

بیابیم؛  -فضتتاس ذهنی در زمان و در–    را 

یمثدً در یک ثان بعد، در ذهن فاعلی  پدهم 

رخ داده اسک.  پ رویداد عصبی در بدن او 

 Ψذهنی از نوع  ۀهم نین اگر هر تجربتت

شیم، قانون بپ ما می شتپ با قیقاً گوید  پ ددا

 در زمان و در–توانیم علک آن را  جا می

ضاس ذهن  پانیدهم ثبیابیم؛ مثدً در یک -یف

فاعلی بدن  بل، در  بپ در ذهن او  ق  پ تجر

-Foster, 1991: 164) رخ داده استتک

165). 

 پ بپ آن مغ  متصل اسک، آن رویداد را تجربپ 

 خواهد  رد. 
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 نآاز نگاه فاستتتتر مشتتتکل این قانون 

استتتتک  تتپ اتحتتاد نفس و بتتدن در آن 

 وقتی فرض گرفتتتپ شتتتتده استتتتک. یش

نپ گاردوگا قانون ان ستتتانی قوانین نف ،2 در 

می قعفرض  یرد، در وا هم گ نون از  ا 

م یش تپ  پ  بدوا میفرض گرف ن توانیم 

گونپ معضتتتلی، از فاعل دچار شتتتدن بپ هر

 رآگاهی سخن بگوییم  پ بدن و ذهن او د

 ۀاند. اگر گذشتتتیک شتتخص متحد شتتده

شود، این ذهنی و عصبی دو فاعل هم زمان 

ند  قوانین ضتتتعیف نمی ند تعیین  ن پ توان

 .  دام ذهن متعلق بپ  دام بدن اسک

حل دوم فاستر براس حل مشکل راه (2

 ۀاین استتتک  پ دامن 0 نابستتتندگی قانون

خاص معین محدود   لیقوانین  بپ اشتتت را 

یک و جون  مثدً می ؛ نیم توان براس استتتم

 گونپ قانون وضع  رد:این

سک  سمیک(: این یک قانون ا قانون )ا

سمیک ) در مغ  Φ پ هرگاه رویداد   (𝐵𝑠ا

دارد  Σستاختارس از نوع  𝐵𝑠در زمانی  پ 

یک هد،  یرخ د ثان ب پدهم  یک تجر عد   ۀب

رخ   ( 𝑀𝑠استتتمیتتک ) در ذهن Ψذهنی 

 . هددمی

قانون )جون (: این یک قانون استتتک 
                                                           

ن خواهد یک قانو. فاستر با وضع این قانون از ما می0

ها، نفسشان و  لی بدهیم و بگوییم آحاد انسان

یداد  گاه رو  ( 𝐵𝑗) جون  در مغ  Φ پ هر

دارد  Σستتاختارس از نوع  𝐵𝑗در زمانی  پ 

یک هد،  یرخ د ثان بپ  پدهم  یک تجر عد  ب

رخ   ( 𝑀𝑗جتتونتت  ) ذهتتندر  Ψذهتتنتتی 

 0دهد.می

فاستتتتر،  ید  ناین قوانین میاز د د توان

شکل جفک ضمین  نندم این  بپ ؛شدن را ت

سمیک بپ  Eو  Nرورت  پ  تحک قانون ا

حک قانون ت ’Eو  ’Nند و یکدیگر متصتتتل

-Ibid: 167) جون  بپ هم اتصتتتال دارند

ممکن استتک  ستتی این اشتتکال را  .(168

انینی  تتپ مطرح قو ۀمطرح  نتتد  تتپ دامنتت

ول شمبوده و هدفی جهان  لیشود باید می

نپ این  پ بپ موردس خاص  ؛داشتتتپ باشتتند

حالی ند؛ در  حدود شتتتو هاس  پ فرمولم

بپ استتتمیک و جون  محدود  را قوانین ،فوق

طورس باشتتتند  پ بر باید قوانین . انده رد

نپ رتتترفًا  تنظیم شتتتوند،استتتاس نوعشتتتان 

ن قد استتک ای. فاستتتر معتهاس فردسویژگی

پ گونپ  توان هماناشکال وارد نیسک و می

براس اسمیک و جون  قانون وضع شد، براس 

 از نگاه او ها قانون وضتتع  رد.آحاد انستتان

ها قانون وضتتتع وقتی ما براس آحاد انستتتان

حی یرقابل توضیر نیم، قانون را بپ نحو می

خاص، بپ هم متصل و جفک شده  بدنشان بپ طورس

 بپ هم اسک.  
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دهیم؛ زیرا وقتی قرار باشتتتد براس تغییر نمی

قانونی وجود داشتتتتپ  یک شتتتخص معین

 همانتواند باشتتتد، براس افراد دیگر هم می

قانون مشتتتابپ وجود داشتتتتپ باشتتتد. اگرچپ 

توان مشتتتخصتتتات فردس را از قوانین نمی

حال با این  ما  نایی  لی  ،حذف  رد، ا مع

وجود دارد  تتپ تمتتام این قوانین را در بر 

همتتمی ین  برا بنتتا یرد؛  ج ا  ۀگ م ین  ن قوا

قانون  لیوضتتتع حک  زیر قرار  شتتتتده ت

 گیرند: می

 در آن استتک  پ ی: این قانون3قانون

یک بپ  یک  بل  قا باط مت ی ،نوعی ارت ان م

هتتاس انستتتتانی وجود دارد؛ مغ هتتا و ذهن

بتتا  Xدر مغ   Φطورس  تتپ هر رویتتداد 

دهم ثانیپ قبل از ، یکΣستتتاختارس از نوع 

ب با  Ψذهنی  ۀتجر باط  Xدر ذهنی  پ  ارت

بل دارد، رخ می قا هدمت -Ibid: 168) د

169). 

 با دانستتتن هویکفاستتتر معتقد استتک 

معلول( عصتتتبی در آن مغ س  پ علک )یا 

دادن معلول )یتتا علتتک(  دهتتد، رخرخ می

ذهنی در آن ذهن، رترفاً تصتادفی نخواهد 

با دانستتتتن هویک ذهنی  پ  بود. هم نین 

دهد، معلول )یا علک( ذهنی در آن رخ می

یا معلول( عصتتتبی در آن  رخ دادن علک )

  رتترفاً تصتتادفی نیستتک؛ زیرا یک مغ  مغ

برخی  ۀواستتتطخاص با یک ذهن خاص بپ

 هتتاس نتتفستتتتانتتیهتتا و آرایتتشتتترتتتیتتب

(psychophysical arrangement  )

پ ما ب ،ند و این اتصتتتالبپ یکدیگر متصتتتل

 فقط خاص بخشتتد  پ این ذهنمی ناطمینا

با این مغ   تعامل متقابل خاص، مستتتتقیماً 

چنین آرایشتتتی  از نگاه او .بالعکسدارد و 

براس اتحاد ذهن و بدن ضتتترورس استتتک و 

همین آرایش نفستتانی استتک  پ مشتتخص 

این ذهن، هر دو متعلق بپ  ند این مغ  و می

شخص ست یک   .(Ibid: 171-172) نده

قانون با تبیین  ج7 فاستتتتر  مان نتی بپ ه  ۀ، 

مدرتتدرا رستتید و نشتتان داد  پ یک بدن 

باط  خاص ارت یک نفس  با  خاص، فقط 

 ل دارد. متقاب

ج قایستتت ۀنتی  ار راه ۀمهمی  پ از م

 این اسک ،شودمدردرا و فاستر حارل می

مدرتتدرا برخدف فاستتتر، فقط بپ بیان  پ 

حا م بر نحوۀ بدن  قانون  یک نفس و  عل

نمی نحوۀ  نتتدا تفتتا  ینتتد و  فرآ لکتتپ   ب

بپ  ردهد. فاستشناختی آن را نشان میهستی

ردازد  لپ میشناختی بپ این مسأنحو معرفک

توانیم ذهن خارتتتی را  پ چپ زمانی ما می

سب و هماهنگ  ری مرتبط، متنا بپ بدن خا

هاس خاص آرایش. او بپ همین دلیل، بدانیم

 داند. نفسانی را محل اتصال این دو می
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  نفس و بدن اتحادی ۀ. رابط8

در  و اینکپ ما نفس و بدن را دو چی  مستقل

با  یک هم بدانیم یا دو امرس  پ درارتباط 

توانتتد انتتد، میوجود واحتتد اتحتتاد یتتافتتتپ

فاوتی از رابطپ علّچشتتتم نداز مت  ی نفس وا

هد؛ چرا ئپ د بدن  بدن ارا  پ اگر نفس و 

اص ثر یک نفس خمتحد باشتتند، تأثیر و تأ

حو روشتتتتن ن تر و بتتا بتتدن ختتاص، بتتپ 

شکال م و  شوند. مدردراترس تبیین میا

س و ی نففاستتر  س از بیان وجود رابطپ علّ

بدن، بپ اتحاد آن دو اشتتتاره  رده و از این 

س و ی نفعلّ ۀ اتحادس، در تبیین رابطۀرابط

ساند. در این قسمک میبدن بهره برده ک بای

 پ هر  دام از  را این اتحاد و معنایی نحوۀ

 جویا شویم.  ، نند، اراده میهااتحاد

 دیدگاه مالصدرا . 8-0

 یتمعی معیک نفس و بدن، ،از نگاه مدردرا

 ۀبلکپ بین آن دو یک عدق اتفاقی نیستتتک

ماده  ؛ل ومی برقرار استتتتک باط  ند ارت مان

 .)بدن( و رتتورت )نفس( یا جنس و فصتتل

هتتا را هم ون معیتتک و نبتتایتتد ارتبتتاط آن

 مراهی دو شتی  متضتایف در نظر گرفکه

 پ ررم اینعلی .(8/782 :0۱80 ،مدردرا)

لک و  حاظ من  بپ ل بدن انستتتتان  نفس و 

هم تفاوت دارند، وجودشتتان در  جایگاه، با

اس ونپگیک موجود محقق شتتده استتک؛ بپ

  پ دو ندهست  پ گویا هر دو شی  واحدس

یکی ارتتتتل و دیگرس فرع  ،جهتتک دارد

بدنی  پ فرعی استتک دائماً در  ۀاستتک. جنب

سک و جنبیتغ سانی  پ ۀیر ا رل ا نف سک، ا

چپ نفس در طول ثابک و  ایدار استتتک. هر

شتتود، بدن و م اج آن  ترتعلق بپ بدن  امل

صال نفستر میتر و لطیفراف  شود و ات

 گرددتر میبتتپ بتتدن شتتتتدیتتدتر و جتتدس

  .(۱۱-۱/۱8 :0۱80 ،مدردرا)

 وحدت نفس و قوا. 8-0-0

قدر اتحاد و آمیختگی نفس و مدردرا آن

چپ داند  پ معتقد استتک هررا قوس می بدن

 -هوامثدً - بپ بدن متصتتتل و مرتبط شتتتود

  ،امدرتتدر) شتتودا آن مرتبط مینفس نی  ب

 نفس، رتدرالمتألهین از نگاه (0/۱۱: 0۱80

ود؛ شهاس معین بدنی متصف میبپ ویژگی

، خورمنوشم، میتوان گفک من میمثدً می

شم، میمی سوس دیگر هرچ  چی سبینم. از 

 پ متصتتتف بپ رتتتفات معین شتتتی  دیگر 

سک شی  دوم ا شود، عین آن  . نتیجپ این ب

: 0۱80 ،مدردرا) دن اسک پ نفس عین ب

حادس از ستتتوس  .(5/281  ذیرش چنین ات

ی مدرتتدرا بپ معناس نفی تر یب انضتتمام

نفس و بدن اسک؛ چرا پ از نگاه مدردرا 
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مامی، اج اس مر ب در  در تر یب انضتتت

هتتایی ختتارج، در عین تر یتتب، واقعیتتک

ارد  پ امکان ندبالفعل و متکثرند؛ درحالی

، اسک ددسچی س  پ موروف بپ  ثرت ع

 بتتپ وحتتدت عتتددس نی  متصتتتف شتتتود

 ذیرش  .(2۱5-5/2۱0: 0۱80 ،مدرتتدرا)

ناس  بپ مع بدن  مامی نفس و  تر یب انضتتت

 ذیرش دوگانگی وجودس آن دو استتتک؛ 

ا دوگانگی ر ، پ تر یب اتحادسدر حالی

 ند. تر یب اتحادس بین دو چی  بپ نفی می

 عدم وجود یکی از دو طرف نیستتکمعناس 

ضا  موجود بپ یک ،هر دو  ندی  مبلکپ اقت

ند باشتتت  :0۱80 ،مدرتتتدرا) وجود واحد 

نفس و بتتدن بتتپ نحو  از نگتتاه او .(5/713

 وتشتتتکیکی، دو روس یک وجود واحدند 

  ،مدردرا) دن اسکرورت  مالی ب ،نفس

0۱80 :8/780).  

ضمن این  تأثیر و تأثر نفس و بدن در 

اس استتک  پ هر یک گونپاتحادس بپ ۀرابط

حا ت  بدن میاز  ند از موطن نفس و  توان

ارتتتلی خود فراتر یا فروتر رفتپ و هر یک، 

دیگرس را تحک تأثیر قرار دهد؛ چپ حالک 

باشتتتد و چپ عملی.  س هر  مد نظر علمی 

بپ  -فعلی باشتتتد یا ادرا ی–ویژگی بدنی 

 ند و حالک عقلی بپ عالم نفس رتتعود می

کخود می  فعلی-نفستتتتانی  ۀگیرد و هر مل

شد یا ادرا بپ عالم بدن ن ول  رده و  - یبا

سی بپ خود می ضب ؛ مثدًگیردحالک ح  ر

 پ یک  یفیک نفسانی اسک در بدن ظهور 

باعث ستتترخی چهره می تپ و  یا یاف شتتتود 

بپ لرزه اس از ملشتتتنیدن آیپ کوت، بدن را 

بدنیمیدر  )مثدً آورد. هم نین ادرا ات 

وقتی بپ عالم عقل انستتتانی  درد جستتتمانی(

ل شتتده و باید با بصتتیرت و روند، معقومی

نپ با چشتتتم  ،ها را مشتتتاهده  ردآن ،اعتبار

  .(0۱1-0۱5: 0750 مدردرا،) مادس

 القوا بودن نفسکل. 8-0-8

معتقدند انستتان فقط یک  ۀ مشتتاییفدستتف

نفس دارد )نفس نتتاطقتتپ(؛ امتتا این نفس، 

داراس نیروها و قواس متعددس استتتک  پ با 

ننتتد. در  اب ار و آ ت براس آن  تتار می

مقابل این دیدگاه، مدرتتدرا معتقد استتک 

نفس در عین اینکپ موجود واحدس استتک، 

م کپ خودش ه  ۀداراس قوا هم نیستتتتک؛ بل

م ها را خود نفس  ۀقواستتتتک؛ یعنی ه  ار

جام می هد )ان -223: 0711، مدرتتتتدراد

ثال: ؛(228 قل نفس در  م قل، تع مان تع ز

یرد گزمان دیدن، بپ چشم تعلق می ؛ ندمی

عل یدن رخ می و ف هد. همیند طور براس د

نود؛ شگیرد و میشنیدن بپ گوش تعلق می

م عل ه فا ها خود نفس استتتتک.  ۀ س  این

 ۀعاقلپ، قو ۀل ومی ندارد  پ براس نفس، قو



 

 ب

 پور ، فروغ السادات رحیم حمیدرضا عبدلی مهرجردی /ی تطبیقی رابطه علّی نفس و بدن از نظر مالصدرا و فاسترررسب

 

 
212 

 

 

 

 

 

تعریف  نیم  پ در  ...سامعپ و  ۀبارره، قو

درا مدرخدمک و اختیار نفس قرار گیرند. 

یک حد و  چپ انستتتتان را موجودس وا  ار

و در عین قواستتتک  ۀ پ واجد هم داندمی

با آن حدت داردحال  ، مدرتتتتدرا) ها و

سک و  .(8/220 :0۱80 شم و گوش و  و چ

سایر اعضا ، آ ت و اب ارس هستند  پ در 

تا نفس از آن تپ  یار نفس قرار گرف ها اخت

ستفاده  ند. ب ار ا براس ادرا ات مورد نظر ا

درا، چی س ج  همین جستتتم براس مدرتتت

 ؛228: 0711 ،رتتتتدرامد) بدنی نیستتتتک

ین  پ نفس ا .(30و  8/50 :0۱80 مدردرا،

اش براس برخی بپ آ ت بدنی و جستتتمانی

با  عارضتتتی  ند استتتتک، ت یازم ادرا ات ن

بودن نفس نتتدارد. نفس در زمتتان درکمُتت

ادراک محستتوستتات، عین حواس استتک و 

ک ن اسآنقشی  پ بدن در این فرآیند دارد 

 م ند.  س هنگا پ با نفس مشتتتار ک می

شتتتود: یکی احستتتاس، دو امر حارتتتل می

رس حس )بتتدن( و دیگرس ادراک اثر تتذی

                                                           

فاستر بین مفهوم فاعل ذهنی  پ داراس امور ذهنی . 0

ویژه آن را فاعل ذهنی  طوربپچپ او مجرد اسک و آن

نامد، تمای  قائل ( میBasic Subject ایپ )

شود. از نگاه او، هویتی فاعل ذهنی بپ حساب می

اجد باشد  پ و اس پ اگر و تنها اگر بپ گونپ آیدمی

 ؛هاس ذهنی شودحا ت ذهنی باشد یا درگیر  نش

  .(8/270  :0۱80 مدردرا،) )نفس(

 دیدگاه فاستر. 8-8

ستر،   0اسهاس  ایپاگرچپ فاعلاز دیدگاه فا

اما هر  ،  امدً مجردندهستتتتند مندذهن  پ

 بافاعل، حداقل در فاز خارتتتی از عمرش 

گی مبستته ،یک ارگانیستتم زیستتی خاص

و همین اتصتتال خاص استتک  ن دیک دارد

 واجتتد بتتدن او راشتتتود  تتپ بتتاعتتث می

(having a body )یتتا متتتتتجستتتتتد 

(embodied)  ذ ر  نیم. همین اتصتتتتال

 فاعل را عضتتوسبتوانیم شتتود  پ باعث می

هتتاس حیوانی ختتاص بتتدانیم  تتپ از گونتتپ

ماهیک جستتتمانی دارد و جایی در فضتتتاس 

ا ن اجازه ر ند بپ ما ایفی یکی اشتتتغال می

نداز د ارتی، دهد  پ حتی از چشتتتممی ا

سی را ( person) شخص بدانیم  پ هم  

شود و ویژگی سبک داده  هاس بدنی بپ آن ن

بارم ویژگیه فاستتتتر در  ۀهاس نفستتتتانی. 

شخص  سک  پ  شخص، معقتد ا رطدح  ا

اما زمانی فاعل ذهنی  ایپ اسک، اگر و تنها اگر هم 

فاعل ذهنی باشد و هم در قالب مفهوم بنیادین از 

واقعیک وجوداً بنیادین ) ایپ( ارائپ شود؛ یعنی وقتی 

اس ه، متمایل و وابستپ بپ تحلیلشودیمتحلیل 

-foster, 1991: 203باشد. )مفهومی دیگر ن

204) 
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انستتتان، یک نهاد یا هویک وحدانی دارد و 

 عد فاعل  ایپ )مجرد( و بدن )جسمانی(،دو بُ

تحک نظارت این هویک وحدانی استتتک. 

نهایتاً همین اتصتتتال استتتک  پ ما را قادر 

(  human)  ند فاعل  ایپ را انستتتانیمی

سانیچی س را نمیبدانیم؛ زیرا   توان فاعل ان

 -ولو مختصتتتر– پ شتتتمار آورد ج  آنبپ

را  اسزندگی انستتانی  رده باشتتد و زندگی

سانی بپ حساب آورد ج  آننمی پ  توان ان

یپح فاز اول قل در  ندگی دا با ز اش،  امدً 

 حیوانی یک ارگانیستتم نوع مناستتب متحد

(united )شد  :Foster, 1991) بوده با

باید دانستتتک ماهیک  .(261-262 ا نون 

این اتصتتال چیستتک  پ یک فاعل مجرد را 

بپ یک ارگانیسم زیستی متصل  رده اسک. 

بررستتی بخشتتی از ابعاد این  ،از نگاه فاستتتر

پ مربوط بپ ج ئیات ری  و میکرو لپ  أمستتت

بپ دانشتتتمندان -فی یکی نفستتتانی استتتک، 

صب سع ر تشناس تعلق دارد. براس همین فا

  ردازد. یلپ مأبپ برخی ابعاد فلسفی مس فقط

 فاعل تنها نفس را یگانپمدرتتتدرا نپ

 ،بلکپ معتقد استتتک داندۀ ادرا ات میهم

با تمام قواس حستتتی، خیالی و عقلی  نفس 

این نوع ارتباط هماهنگ در متحد استتتک. 

پ هاس نفستتانی خدرتتبیان فاستتتر بپ آرایش

باط نفس و قوا، طرح  شتتتده و بحثی از ارت

و در  استتتخ بپ توضتتتید اینکپ ا شتتتود.نمی

شکال جفک شاره  ردأشدن بپ این مسا  لپ ا

خاص  یک ذهن  با  خاص  یک مغ    پ 

طبپ یب ۀواستتت هاس رایشها و آبرخی ترت

ا نون  .ندهستتت نفستتانی بپ یکدیگر متصتتل

همین آرایش نفستتانی استتک  پ باید گفک 

این ذهن، هر  ند این مغ  و مشتتتخص می

ند یک شتتتخصتتت بپ   ,Idem) دو متعلق 

1979: 162-163; 1991: 167-

سک از نگاه فاستتر،  .(262 ,172 معقول ا

 پ بگوییم این آرایش نفستتتانی در زمانی 

بپ وجود می بدن  ید، مبتنی بر مفهوم  پ  آ

  س وقتی از تجسد فاعل  ایپزیستی اسک. 

 شود، منظور، اتصالدر بدن سخن گفتپ می

 تتار ردس مستتتتقیم بین فتتاعتتل  تتایتتپ و 

وان ت. البتپ نمیارگانیستتتم زیستتتتی استتتک

چی هاس نامربوط را بپ هم مرتبط دانستتتک؛ 

ثدً می م گونتت ۀتوان انتتدازن  ۀختتال روس 

شتتخصتتی را مرتبط با میل او بپ فیلستتوف 

یتتک نظتتام پ بلکتت ،بودن در نظر گرفتتک

 متناستتب با نفستتانیک فاعل باید  ار ردس

 هاسنظامتوان بپ باشتتد. در مورد انستتان می

 زیر اشاره  رد: 

 ۀیلوس: نظام ادرا ی انسانی  پ بپالف

آن، تجارب حستتی فاعل، توستتط ورودس 

سم  نترل  سی ارگانی پ شود، بپ نحوس  ح

هان بدنی، ج بپ نحوسازد تا بتواند او را قادر 
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 ؛د ناطدعات  سب  و را درک فی یکی

 ۀیلوستت: نظام رفتارس انستتانی  پ بپب

مال  بدن اع عل از روس قصتتتتد بر  فا آن، 

 نترل  ند، بپ نحوس  پ او را قادر سازد تا 

از طریق حر ک بدنی ارگانیستتم، بر جهان 

 ؛هدفعل انجام د ،فی یکی

سانی  پ بپج سیل: نظام باور ان آن،  ۀو

زمان، بپ نحو ر باورهاس فاعل در ه ۀمجموع

 :Idem, 1991) عقدنی  نترل شتتتود

264). 

ین حقیقک  پ انستتان از نگاه فاستتتر ا

 فی یکی ادراک بتپ نحوجهتان فی یکی را 

 ند )یعنی ادرا ی  پ سازگار با موضع می

فی یکی بدن استتتک(، این نگاه را در فاعل 

 ند  پ او واقعاً در آن نقطپ واقع ایجاد می

ب از آنجا  پ شتتتده استتتک. بپ همین ترتی

صمیم شفاف هات صدها بپ نحو   وبپ نح ،و ق

شتتتوند، این نگاه را در رفتارس تفستتتیر می

جاد می عل ای ند  پ این وا نشفا ها،  

افعالی هستتتتند  پ او مستتتتقیماً انجام داده 

بدن با   ،استتتتک. چنین احستتتتاس وحدتی 

توان گفک فاعل اس استتتک  پ میگونپبپ

پ جستتد بمجرد داراس بدن استتک. بنابراین ت

 از نگاه .تناستتتب نظام  ار ردس نیاز دارد

شد سب  امل با سک این تنا ستر  زم نی  ؛فا

ممکن استتک فاعلی متجستتد در بدنی  مثال:

باشتتد، اما دستتتگاه بینانی او بستتیار ریرقابل 

اعتماد باشتتد و نتواند اطدعات درستتک از 

 ،محیط اطراف بدهد یا ممکن استتک فاعلی

تپ اش داشتتقصتتی بر حر ات بدنی نترل نا

  .(Ibid: 264-266) باشد

و  اتحادس ذهن ۀفاستتتر در تبیین رابط

هن را مرتبط بپ هم بدن، دو جوهر بدن و ذ

ند و نحومی با آرایش ۀدا باط را  هاس ارت

 پ نظام  ار ردس  داندخاص نفستتتانی می

بپ ند؛  یک نفس گونپخارتتتی دار اس  پ 

شتتتود. خاص بپ یک بدن خاص مربوط می

این استتتک  پ بگوییم این   ار فاستتتترراه

آرایش نفستتانی در زمانی  پ بدن بپ وجود 

آید، مبتنی بر مفهوم زیستی اسک؛ یعنی می

شده و بین آن و  سد  فاعل  ایپ در بدن متج

س تصتتال  ار ردارگانیستتم زیستتتی بدنی ا

مان راه وجود دارد. این راه فاستتتتر ه حل 

حلی استتتک  پ مدرتتتدرا  یش از او بدان 

نحو فلستتتفی آن را اثبات  دستتتک یافتپ و بپ

  رده اسک: حدوث جسمانی نفس.

تفاوت دیدگاه فاستتتر و مدرتتدرا در 

این اسک  پ فاستر از نوعی اتحاد انضمامی 

بک می تألیفی رتتتح ند و مدرتتتتدرا و   

حادس را حا ی از دو  ات مد نظر دارد  پ 

وجودس از یک چی  واحد استتتک. بپ  مرتبۀ

بدن با  ذهن و انگاشتتتنیکی  ،ترتعبیر دقیق
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فاستتتتر می ناقض توضتتتیحی  پ  هد، ت د

 ۀلأطور  لی مستتتمفهومی بپ دنبال دارد. بپ

حل  طۀستتتنتی راب مانی م بدن، ز نفس و 

اشتتتکال استتتک  پ این دو متباین  نداشتتتتپ 

 پ مدرتتتدرا با دیدگاه حالی شتتتوند. در

نپوحدت یا باطی ذاتی گرا اس  پ دارد، ارت

را  ند. مدرتتدبین نفس و بدن تعریف می

  پ نفسرح وحدت نفس و بدن و اینبا ط

بپ این مهم  ۀهم ،در بستتتاطتش قواستتتک، 

سان یک  یابد.دسک می از نگاه مدردرا ان

ب بپ  پ مرت با دو مرت  ۀوجود واحد استتتک 

ب عالی وجودش )نفس( بر مرت  مادونش ۀمت

  ند. )بدن( احاطپ دارد و آن را تدبیر می

هم مدردرا و هم فاستر بپ دوگانگی 

عتقدند؛ اما هر  دام تقریرهاس نفس و بدن م

جتتا  تتپ از آن ننتتد. متفتتاوتی ارائتتپ می

مدرتتدرا معتقد استتک یک موجود مجرد 

باید داراس وحدت باشتتد، این دوگانگی را 

امرس ظتتاهرس و در ظرف تحلیتتل ذهن 

یک می بپ  خارجی  قام تحقق  ند و در م بی

بپ نام انستتتان معتقد  داروجود ممتد و  ش

توان او را وارس میرو بپ دشتتاستتک. از این

بپ معنایی  پ مد نظر فاستتتتر دوگانپ انگار 

ث مدرتتتدرا با طرح بحاستتتک، دانستتتک. 

بودن وجود انستتان و  تشتتکیک و ذومراتب

بپ بدن نی  مرت یان این نکتپ  پ  از نفس  اسب

بپ نوعی ثنویک نفس و بدن را رد  استتتک، 

  ند. می

 گیری نتیجه 

شتتناختی مدرتتدرا و دیدگاه نفس ۀمقایستت

نپ نمواضتتتع دوگا گارا  ۀجدید در حوز ۀان

شان می ۀفلسف ی دهد  پ مبانی فلسفذهن، ن

سامانگونپمدردرا بپ شدهاس  اند  پ دهی 

یم و توان از آنمی ق ت حو مستتت ن هتتا، بتتپ 

ریرمستتتتقیم در حتل برخی معضتتتدت و 

سش سفی در این حیطپ بهره  ر هاس مهم فل

باحثی  پ ام روزه هنوز در برد. برخی از م

یان بپ طور مستتتتقیم جر مد نظر  استتتتک، 

مدردرا بوده اسک. برخی دیگر از مباحث 

شتتوند اما اگرچپ با عناوین جدید مطرح می

رول و مبانی آنمی ها را در حکمک توان ا

یافک یپ  عال  هاییحل، راهبارز آن . نمونۀمت

استتتک  پ مدرتتتدرا براس حل مشتتتکل 

اختصتتتاص علّی، تعلق نفس بپ بدن و تبیین 

اتحادس نفس و بدن،  یش  ۀطچگونگی راب

سک. در مقال شتپ ا ضر، دیدیم  ۀرو گذا حا

 تپ جتان فتاستتتتر براس دفتاع از موضتتتع 

نگتتارس د تتارتی  وشتتتیتتد بتتا دوگتتانتتپ ا

 ارهاس فلسفی و گاه علمی معارر، این راه

معما را حل  ند. این در حالی استتتک  پ 

شان داد  سفی مدردرا ن تأمل در مباحث فل
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ررف همین مباحث بپ نحو دقیق ًا و حلّی، نپ 

مد نظر رتتتدرالمت قادس،  لهین هم بوده أانت

بپ نحو معرفکاستتتک.   ،شتتتناختیفاستتتتر 

 بپ بدن ذهن خاصهماهنگی و تناسب یک 

 براس همین تناستتب  ند؛را تبیین می خاص

سپ نظام ادرا ی، رفتارس و باور   ار ردس 

. او بحث دهدقرار میرا مدک تشتتتخیص 

و   نتتد و چیستتتتیشتتتنتتاختی نمیوجود

چگونگی وجودس این ارتبتتاط را متتتذ ر 

سک  پ مدردرا نمی شود. این در حالی ا

یپ ناختی بحث جستتتمان -بپ نحو وجودشتتت

حتتل عنوان یتتک راهالحتتدوث بودن را بتتپ

مطرح ساختپ و آن را بسط داده و بالمآل بپ 

بدن می بپ عبارت رستتتد. وحدت نفس و 

هد دفاستتتر بپ این  رستتش  استتخ می ،دیگر

 فدن ذهن با بهمان بدن همیمبفچگونپ » پ 

و مدرتتدرا  استتخگوس این « متحد استتک؟

پ چگون بپ لحاظ وجودس» رسش اسک  پ 

یکتتدیگر  همتتان بتتدن بتتا  ب فس و  ن فدن 

 «متحدند؟

سوف در بپ نظر می سد روش دو فیل ر

 ی وعلّ ۀتبیین مبتتاحتتث مربوط بتتپ رابطتت

لی ع فس و بتتدن،  ن تحتتادس  تمتتام ا رم  ر

و در  هاس استتاستتی، متفاوت استتکشتتباهک

هاس مطرح شتتده و و تبیین هالنوع استتتد 

لپ حارتتت تایج  فاوت ،ن هایی وجود دارد. ت

سف ستر بپ روش فل ازس ستحلیلی، قانون ۀفا

مدرتتتدرا  پ بپ ستتتنک منطقی و  ؛ ندمی

  وشتتد درفلستتفی استتدمی تعلق دارد، می

تد ل یاس و  هاساستتت بپ نفس از ق مربوط 

 برهان عقلی ررف بهره ببرد.

شیوهدوگانپ :دیگر مهم ۀنتیج اس انگارس بپ 

 ۀ نتد، یعنی شتتتیو تپ فتاستتتتر دنبتال می

 سهااشتتتکال  نندۀتواند حلد ارتی، نمی

؛ براس شوداساسی باشد  پ بپ آن گرفتپ می

بینیم فاستر بپ وضع قانون و فرض همین می

سل می ر شود. دگرفتن برخی مقدمات متو

یک ها بدن  ،ن یدن جوهر نفس و  نپ د گا دو

اس  پ در بدو حدوث هیچ ارتباطی گونپبپ

ند، نمی باشتتت تپ  نداشتتت کدیگر  ندبا ی  توا

باشتتد.  ها استتخگوس این دستتک اشتتکال

استتک  پ بپ نوعی این  آنحل این معما راه

 و دسک بدانیمدو جوهر ذاتاً متمای  را، یک

نپ گا مک ی گارس حر ک  نیم. ابپ ستتت ن

تواند تعامل وحدت ذاتی این دو جوهر می

حل  ند. بنابراین یا باید بپ  نفس و بدن را

ستی و مادس ضع فی یکالی گارانپ انسمک موا

کار  فک و از استتتتاس، جوهر مجرد را ان ر

 رد؛ یتتا اینکتتپ جوهر متتادس را انکتتار و 

یدگاه فک. این دو د ئالیستتتم را  ذیر ید  ،ا

ستن یکی از دو حیط ن بپ نفس و بد ۀفرو ا

ماند: دیگرس استتک. اما راه ستتومی باقی می
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 پ اگرچپ  هستتتند دو جوهرس نفس و بدن

اما در خارج یک چی ند. این  ،ذاتاً متمای ند

همان چی س استتک  پ در مواضتتع فلستتفی 

 مدردرا بپ وضوح مشهود اسک. 

  
  مالحظات اخالقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 منافع ندارد. : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض تعارض منافع

ساله: پایان نامه/برگرفته از  ساله نگارنده اول با عنوان ر سه تحلیلی»این مقاله برگرفته از ر و تطبیقی  مقای

ساس آرای جان فاستر )با محوریت مباحث ماهیت و حقیقت نفس، « فلسفه ذهن»مالصدرا و « نفس شناسی» بر ا
 می باشد.« اثبات تجرد نفس و رابطه نفس با بدن



 

 ب

 پور ، فروغ السادات رحیم حمیدرضا عبدلی مهرجردی /ی تطبیقی رابطه علّی نفس و بدن از نظر مالصدرا و فاسترررسب

 

 
221 

 

 

 

 

 

 منابع

 نفس و بدن ن د  ۀرابط» .(0731) .ا برس، رضا
ه و حوزنامۀ فصتتتل .«فیلستتتوفان  س د ارت 

  .00-0، رص 00-02شماره  دانشگاه،

 ( .مهتتدس ، «علیتتک ذهنی»(. 078۱ذا رس، 
نامۀ نقد و نظر، ستتال  ان دهم، شتتماره فصتتل

 . 88-55، رص 58دوم، شمارۀ 

  درآمدس بپ فلستتفپ  .(07۱0) .مستتلین،  یک
قم:  ژوهشتتتگاه  .مهدس ذا رس ۀ، ترجمذهن

 علوم و فرهنگ اسدمی.

 صحید أ و المعادالمبد . (0750). مدردرا ، ت

یدجدل یانیستتت لدین آشتتتت تهران: انجمن  .ا

 .حکمک و فلسفپ ایران

 .الشتتتواهد الربوبیۀ فی  . (0711) مدرتتتدرا
سلو یۀ صحید المناهج ال دین السید جدل، ت

   .مر   نشر دانشگاهی: تهران .آشتیانی

 ( .0710مدرتتتتدرا  .)یۀ ، تصتتتحید العرشتتت

 ولی. ردمحسین آهنی. تهران: انتشارات م

  .یۀ فی  .(0۱80)مارتتتتدرا عال مۀ المت الحک
عۀ یۀ ا رب فار العقل یا  .ا ستتت  بیروت: دار اح

 .التراث

 Foster, John (1979) In Self-

Defence, In G. F. Macdonald, 

London: Macmillan Education 

UK, pp. 161-185. 

 ------------- (1991) The 

Immaterial Self: A Defence of 

the Cartesian Dualist 

Conception of the Mind, London 

& New York: Routledge. 

 ------------- (2007) The Divine 

Lawmaker: Lectures on 

Induction, Laws of Nature, and 

the Existence of God, New 

York: Oxford University Press.  

 ------------- (2008) A World 

for Us: The Case for 

Phenomenalistic Idealism, 

Oxford & New York: Oxford 

University Press.  

 Hume, David (1965) A Treatise 

of Human Nature, Great Britain: 

Oxford University Press. 


