
  

  
  
  
  

  میمون و اسپینوزاارتباط نفس و بدن از دیدگاه ابن
  ١ فنی اصل عباس

  2 یوسف نوظهور
  ٣ مرتضی شجاري

  
   چکیده

معتقـد   یمـون بن م یموس. است مرکّب از نفس و بدن يموجود یآدم یهوديدر تفکر 
 یـا نفـش  «و ) نفـس  یبخش جسـمان (»  نشامه« يها با نام یزنفس از دو نوع عقل متما است
نشـامه بـا بـدن،     ۀرابطـ  ینبیـ در ت يو. است یافته یلتشک) نفس یجسمانیربخش غ(»  روخ

معتقـد   -تاز نوع اتحاد مـاده و صـور  -آن دو هريو به اتحاد جو رددا ییارسطو یدگاهد
 ۀآن دو را رابطـ  یـان م ۀرابطـ  ،داشـته  یناییسـ   یـدگاه دنفش با بدن،  ۀرابط ییناست و در تب

و کسـب   یـت عقل بـالقوه بـه فعل   یدنرس ياست برا يبدن ابزاردر آن که  داند یم يابزار
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موجـودات از   رکیـب بـه ت  یزن ینوزااسپ. عقل مفارق یقازطر یعقل اکتساب ۀافاض یستگیشا
روح و  ين از نظـر و چـو  ؛یسـت آن دو قائـل ن  ینبـ  ینتیمبا یول است روح و جسم معتقد

واحد اشاره دارند که باطن آن روح و ظـاهر آن جسـم    یقتمختلف حق ۀجسم به دو جنب
 یـین در تب یولـ  انـد؛ نفس و بدن را رد کرده يجوهر یزتما یهودي، یلسوفهر دو ف. است
 کـه  یو تـأثر متقابـل نفـس و بـدن اسـت؛ درحـال       یرمعتقـد بـه تـأث    یمونمآن دو، ابن ۀرابط
  . داند یآن دو را همانند ارتباط تصورات با ذهن م یانم ۀطراب ینوزااسپ

  .، تصورات تامگرایی، عقل فعال، عقل مفارقنفس، ثنویت: يکلید واژگان
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  مقدمه
است که در  ايیفهلط يو محسوس، دارا ياست که عالوه بر بدنِ ماد يموجود یآدم

 ،ینوزاو اسـپ  یمـون مه ابـن ازجمل ،یهودي یلسوفانف. شده است یدهنام» روح« یآسمان یاناد
. اندعالقه نشان داده) روح(بدن و نفس  ۀمسئل یینبه تب ،و مسلمان یحیمس ۀهمچون فالسف

 يهـا  موجـب شـباهت   مسـلمان  یشـمندان از اند یلسوفدو ف ینا یعو وس یقعم تأثیرپذیري
 نیشـمندا از اند یبرخ که ينحو به است؛ ها با نظرات مسلمانان شده نظرات آن یانم یاديز

غـرب بـه مسـلمانان     یـد جد یلسـوف ف تـرین  یهشـب  یـز را ن ینوزارا مسـلمان و اسـپ   یمـون مابن
ملـل   یـان م يتبـادل فکـر   ۀتوسع نضم یهود، یلسوفدو ف ینا یدگاهبا د ییآشنا. اند  دانسته

 ملـل  یرها بر تفکرات سا آن یرتأث یزانمسلمانان و م هاي  یشهدر شناخت اند یمختلف، گام
  . است
نامنـد کـه هـر دو فیلسـوف یهـودي      مـی » گـرا ثنـوي «تمایز نفس و بـدن را   ن بهمعتقدا 

یـان  گرا وحـدت . است» ییگرا وحدت«گرایی در مقابل ثنویت .اندموردبحث از آن جمله
بعـد    اي از ایشان حقیقـت آدمـی را  معتقد به یک حقیقت در وجود آدمی هستند که عده

اي دیگر حقیقت آدمـی را بعـد   عده و 1نندداروح را نیز امري مادي می ،مادي وي دانسته
گرایـان کـه    ثنـوي  .2داننـد بدن را ماننـد قفسـی بـراي روح مـی     ،او دانسته) روح(یرمادي غ

میـان آن دو بـا    ۀداننـد، در تبیـین رابطـ   آدمی را مرکب از دو امر اصیل نفـس و بـدن مـی   
  .اندمشکالتی مواجه بوده

 يبـرا  یـق طر ۀاز نفس و بدن، در ارائـ  یآدم یتضمن باور به ثنو ،ینوزاو اسپ یمونمابن
بخش  ،میمون به باورِ ابن. اند اختالف داشته یکدیگربا  یلدو امر اص ینا ۀحل مشکل رابط

                                                        
 .ها معتقد به این دیدگاه هستندمذهب و اخباریون و در غرب ماتریالیستاي از صوفیان اشعريدر عالم اسالم عده .1
پنداشتند و آن را شیء زمختی  افالطون و بسیاري از حکماي باطنی قبل و بعد از او، بدن را زندان واقعی نفس می .2

افکند، روزي  پرد یا چون ماري که پوستش را می قفس می اي که از دانستند که نفس همچون پرنده از گل رس می
تیلور، (شود تا زندگی خویش را مستقل از بدن و فارغ از قیدوبندهاي آن سپري کند  شادمانه از قید آن رها می

  ).62. ، ص1379
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دارند؛ امـا   یکدیگرمتقابل در  یرو آن دو تأث استنفس با بدن ذاتاً و فعالً مرتبط  یجسمان
 کـرده  را حـل  نفس و بـدن  ۀمشکل رابط ،»یزیکیـ ف   یروان يتواز« يتئور ۀارائبا  ینوزااسپ

 تواند ینم یزذهن را به تفکر وادارد، ذهن ن تواند یطورکه بدن نمهمان اعتقاد داردو  است
 ةبحـث نفـس و بـدن و نحـو     ییندر تب یلسوفدو ف ینا. دارد بدن را به حرکت و سکون وا

انـد،   از خود بـوده  یشپ ۀخود و فالسف یفلسف يها نگرش یرتأثتنها تحت ارتباط آن دو، نه
 یممباحث مذکور بـا تعـال   یقارتباط وث. اند نبوده بهره یب یزن ینید هاي یشگرا یربلکه از تأث

دو  یـن موجـب شـده اسـت ا    س،نفـ  یازجمله اعتقاد به جهـان آخـرت و جـاودانگ    ،ینید
 ینـی د يبـا باورهـا   یدارنـد کـه تعارضـ    یـان ب ينحـو نظرات خـود را بـه   یهودي یشمنداند

  . تقادات جامعه نداشته باشدو اع شانخود
 یلسـوف دو ف یـدگاه نفـس و بـدن از د   ۀرابطـ  یـین تب یپـژوهش بررسـ   ینا یاصل ۀمسئل
 یکدیگراز  یزگرچه هر دو نفس و بدن را متما ،ینوزاو اسپ یمونمابن. است یهوديبزرگ 

 یگرمواجه است که در آن نفـس و بـدن مـرتبط بـا همـد      یتیبا ثنو یمونماما ابن ،دانندیم
مواجه اسـت   یتیاز دکارت، با ثنو مانده یسبب مشکل باقبه ینوزااسپ که یدرحال ؛دنباش یم

دو  یـن ا ۀرابطـ  یـین و تب انـد شـده  یتلق یگراز همد یزکه در آن نفس و بدن دو جوهر متما
  . مواجه کرده است يدکارت را با مشکل جد یروانپ یز،جوهر متما

و در  دارد ییارسـطو  یدگاهد» نفس یسمانبخش ج«با » بدن« ۀرابط ییندر تب یمونمابن
 ينظـر و  از. اسـت  یناسـ  ابن یرو، پ)عقل ةقو(»  نفس یجسمانیربخش غ«رابطه با  ینا یینتب

 ؛ثر متقابـل دارنـد  أو تـ  یرو آن دو تـأث  استنفس با بدن ذاتاً و فعالً مرتبط  یبخش جسمان
 یل اکتسـاب بـه عقـ   شـدن  لو بـد  یـافتن  یـت نفـس، پـس از فعل   النـی بخش عق که یدرحال

-یو جـاودان مـ   مانـد مـی   یبدن، باق يپس از فنا ،از بدن شده نیاز یعقل فعال، ب ۀواسط به
  .شود
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  )نفس و بدن(حقیقت آدمی  .1
در قالـب   یـا  :اسـت  یآدمـ  یـت واقع یـین و تب یرفلسفه همواره شاهد دو گونه تفس یختار
 یـی گرا دوگانـه در قالـب   یـا  ؛یگانـه و باور به وجـود جـوهر   ) ییگرا وحدت( گرایی یگانه

  .و ذهن ینع ؛ماده و روح: متضاد یباور به وجود دو جوهر اصل یعنی ؛)یتثنو(
  هاي مختلف از آن گرایی و تبیین وحدت. 1,1

است که براساس آن، از دو امرِ نفـس و بـدن،    یدگاهید )Monism( گرایی وحدت
پرتـو امـر    در یـا  ،انکـار شـده   یگريو وجود د استاز اصالت برخوردار  یکیتنها وجود 

 يو یـدگاه ارسـطو اسـت کـه از د    یـه نظر ینمعتقدان به ا ینتر از مهم. شود یم یینتب یلاص
 یمصـطف (واحـد برخوردارنـد    ياز وجـود  ،اشـته بـاهم د  يو صورت اتحاد جوهر یولیه

ــراه ــنا). 110 .، ص2001 یم،اب ــدنما ی ــل ةین ــدگاهد یاص ــه ی ــی یگان ــر جد گرای ــدينظ  ی
بـا اسـتنتاج دو    يو. قوه و فعل است یانم یزبر تما ید که مبتنعرضه کرخصوص نفس در

 ارسـطو، (دانست که با ماده تالزم دارد  یءش یتصورت را فعل ،»صورت«و » ماده«مفهوم 
خود را در  یتمحض است و فعل ةماده بدون صورت، قو یدگاهد یندرا). 12 .، ص1363

د آن دو را اتحاد اتحا يو) . 227 .، ص1366ارسطو، ( آورد یتالزم با صورت به دست م
 یگريبدون د یکیو تحقق  هستند یگراز همد تفکیک یرقابلکه منطقاً غ داند یم يجوهر

  .یستممکن ن
  : اند از که عبارت اند شده یمبه دو گروه تقس نیز خود »ییگرا وحدت« ۀیبه نظر انمعتقد

 يدوجود بـدنِ مـا   یدگاهد یندر ا ؛)Materialism( یالیستیماتر گرایی یگانه -الف 
 یـت واقع يدارا ییتنها که ماده به یمعن ینبه ا شود؛ یانکار م یرمادينفسِ غ ،شده  یرفتهپذ

از مـاده عـدم و پـوچ اسـت و      یـر غ. دهد یم یلرا تشک یوجود آدم یو عنصر اساس است
از  یـرون از ماده، ب یرونب یزيچ یستممکن ن«: گوید یم ینلن. یستبر آن مترتب ن یقتیحق

  . »موجود شود -یمکه همگان با آن آشنا هست-عییطب یعالم خارج ینا
 ۀیی این است که همگرا مادهشده درخصوص متعدد مطرح هاي دیدگاهوجه اشتراك 

  .چیز دیگري وجود ندارد  جز ماده هیچاذعان دارند  که به این ها  آن
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کــه وجــود نفــس را  اســت یــدگاهید ؛(Idealism) لیســتیئاگرایــی اید یگانــه -ب
دیـدگاه بـرخالف   در ایـن  . دانـد  یوجـود بـدن را در پرتـو آن معنـادار مـ     و است پذیرفته 

هرگونه ماده و  ،شدهاز میان دو امر ماده و نفس، فقط وجود نفس پذیرفته دیدگاه پیشین، 
قـرون  ازجملـه اندیشـمندان   » وایتهـد «و » هگـل « ،»بارکلی«، »فیخته«. شودامر مادي رد می
  .)5و  6 .، ص1359،  نیکاالیویچ( هستندستی لیئا گرایی اید یگانهمتأخر معتقد به 

  گرایی و تاریخچۀ مختصر ثنویت .2,1
 يامرهر دو  ، نفس و بدن،دو بعد وجودي انسان (dualism) ییگرادیدگاه ثنويدر 
 عبـارت اسـت از ایـن   نظریـات  این اصلی  ۀمشخص و است حساب آمدهه و اصیل بواقعی 

 همدیگرنـد  نیـز متفـاوت بـا   ر منشـأ و خاسـتگاه   بلکـه د  ،تنهـا در معنـا   ماده و ذهـن نـه  که 
)Robinson, 2011, On line Stanford Encyclopedia(.  

در میـان اندیشـمندان    تـاریخ طـول  گرایی، همـواره در  گرایی و ثنوي دو دیدگاه یگانه
 ؛گرایـی برجسـته و مسـلط شـده اسـت      وحـدت  ۀگاهی جنب که ينحو بهاست؛ مطرح بوده 

 تر شده و بر گرایی پررنگ کثرت ۀو گاهی نظری ؛شود ن مشاهده میچنانکه در نظام الئائیا

نحلۀ  گذار یانبن(اتمی لوکیپوس  ۀچنانکه در فلسف ؛هاي عصر خود غلبه یافته است دیدگاه
این تغییر نگـرش  . خورد یبه چشم م) م. ق 370-460(و دموکریتوس ) اتمی اهل میلتوس

 ولـی  ؛بودنـد  مونیسـت  و یونانی ماتریالیستنخستینِ  ۀفالسفلذا  .همواره مطرح بوده است
خـود را بـر بنیـاد جـدایی      ۀفلسـف  و ندگرفت یشبعدها فیثاغورس و هوادارانش راه دوم را پ

بـه جـدل    یشها کامل عین از ذهن یا جسم از روح بنا کردند و دوباره هراکلیت در نوشته
 و بـر  دادقـرار  » گرایـی  هدوگانـ «را در برابر » گرایی یگانه«و مکتب  پرداختبا فیثاغوریان 

  ).158 .، ص1392سپهر، (کرد تاکید کل طبیعت  یگانگی
درخصوص تمایز نفس و بدن، به قرن سیزده پیش از  ساده و مجملهاي  دیدگاه ۀسابق

آن را از عالم قدسـی   ،اي، ضمن اعتقاد به نفس ن به آیین اُرفهامعتقد گردد که یمیالد برم
 .، ص1388راسـل،  ( آوردنـد  یري براي نفس به شمار مـ و بدن را گو دانستندمیو علوي 
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و از  رسـیدند  یبـه واقعیـت مـ    طـرف  یـک از ،عـدد  ةبا بحث دربار 1فیثاغوریانسپس  .)48
اي  تحت تأثیر آیـین ارفـه   که ییو ازآنجا شدند یطرف دیگر به عالم ماوراي حس وارد م

  .)185 .، ص1370خراسانی، ( دانستند بودند، نفس را نامیرا می
 درخصوص تمایز نفس و بـدن  هاي جدي و مفصل بحث و یا  افالطون اکساگوراسآن

اولـین   ،فیلسوف یونانی ،)م.ق 428 - 500(آناکساگوراس  برخی معتقدند. کنندمطرح می
عنـوان اصـل حـاکم     به ،یا عقل را) Nous(بحث نوس ،ثنویت ا اعتقاد بهکه باست کسی 
ی، سـ کلبا(گردانـد   مـی عقـل را از مـاده متمـایز     وسیله ه این ب و کندمیمطرح  ،چیز بر همه
بحـث فلسـفی ثنویـت     ةآغازکنندرا افالطون برخی دیگر از اندیشمندان  ).17 .، ص1378

 کـه  داننـد مـی اولـین کسـی    را ويو  )308 .، ص1380چایدسـتر،  ( انددانسته روح و ماده
ن ادعـا کـرده   چون افالطـو  .قائل شد استبین نفس و بدن تمایز  روشن و دقیقصورت  به

و پـس از تشـکیل    اسـت  نفس جوهري است که قبل از پیدایش بـدن وجـود داشـته   است 
 .، ص2 .، ج1380افالطـون،  ( اسـت  قرارگرفتـه  بدنخود نزول یافته و در  ۀجسم، از مرتب

529(.  

  گرامیمون و اسپینوزا، دو فیلسوف ثنويابن .2
خصوصاً انسـان،   ي،عالم مادموجودات  یهر دو معتقدند که تمام ینوزاو اسپ یمونمابن

بـاهم   یگر،از همـد  یزتمـا  یندر عـ  ي،دو بعـد وجـود   ینا ،متشکل از ماده و صورت بوده
 یـین در تب ینوزااسپ. آن دو در عالم خارج وجود ندارد ییو امکان تصور جداهستند متحد 

تـالش   يو. ماده و صـورت مواجـه اسـت    يجوهر تمایز یبا مشکل موروث یت،بحث ثنو
نفـس و   ۀبا مشـکل رابطـ   یت،به ثنو یبنديضمن پا که کند یینتب ينحورا به یزاتم کند یم

  .شودبدن مواجه ن

                                                        
 .)40. ، ص1375کاپلستون، (بنیاد نهاده بود . م.اعضاي انجمن دینی که فیثاغورس در نیمۀ دوم قرن ششم ق - 1
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  میمون به بحث ثنویتنگرش دینی و فلسفی ابن. 1,2
 مجـرد  به وجود نفس ،مادي بن میمون، عالوه بر وجود بدن موسی ،گرا فیلسوف ثنوي

از نوع  یزشانو تما هستندیکدیگر متمایز از  از دیدگاه وي این دو بعد که معتقد است یزن
ضـمن تأثیرپـذیري از   وي   ،)Roth, 1963, p. 129( و نـه فیزیکـی   اسـت تمایز منطقـی  

بلکه تمـامی مخلوقـات     تنها انسان سینا، نه اندیشمندان پیش از خود، خصوصاً ارسطو و ابن
از ماده و  را مرکب -ها عم از حیوانات، نباتات، مواد معدنی، افالك و ستارها-عالم مادي

 ،ي بـوده بعد سبب غیرجسمانی بودن، یکبه ،تنها فرشتگان معتقد است و داندمیصورت 
  .هستندمند از صورت  فقط بهره

 یشـنا مشروع ارسطو در بحـث مـاده و صـورت، در     ۀاز نقط یتبا تبع ،یهودي یلسوفف
 »یافتـه  یلاز دو جـزء مـاده و صـورت تشـک     ي،و هر موجود فرد  هر ماده« :گویدمی توراه

)Nadler, 2001, p. 69  (»از دو جـزء   ي،از موجـودات مـاد   یکـی عنوان  به یزو انسان ن
  ). 123 .، ص1972 یمون،مابن( »تاس یافته یلنفس مدرکه و جسم تشک

 بـر بخش اعظم تالش خود را  یهود، ینبه د یبندمعتقد و پا یلسوفیعنوان فبه یمونم ابن
 زمینـه  یـن ا و در کرده استمتمرکز  اش یفلسف يها شتاساس بردابر یند ینا یمتعال یینتب

در نگـرش  . اسـت  یسـته و فلسفه نگر یناز دو افق د یت،به مباحث مهم، ازجمله بحث ثنو
بـا   ،ینـی و در نگـرش د  ،»ماده و صـورت «با عنوان  نسانا يدو بعد وجود یزاز تما ،یفلسف

نگـرش،   ةدو نحو نیا .)Nadler, 2001, p. 70(بحث کرده است » نفس و بدن«عنوان 
و هماهنـگ بـاهم    هسـتند لحاظ معنا و مقصود، مشترك  تفاوت در اصطالح، از رغم یعل

  :شود یاشاره م يکه به موارد اندرفته یشپ یکدیگر ییددر تأ
یاد کرده  »بدن«عد جسمانی انسان با عنوان از ب ،میمون در نگرش دینی خودابن -الف 

که این دو اصطالح در عـین تفـاوت ظـاهري،     ،»ماده«با عنوان  ،و در نگرش فلسفیاست 
اشـاره   از عناصر مـادي متشکل عد به ب اصطالح هر دو .است کار برده شدهه به یک معنا ب

ها ترکیـب   به عناصر متعددي که از آن ،شده  و پس از مرگ متالشی است دارد که متغیر
  .شود یافته است تجزیه می
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برده میمون دو اصطالح متفاوت به کار ز ابندرخصوص بعد غیرجسمانی انسان نی -ب
و در نگـرش فلسـفی بـا عنـوان     » نفـیش «یـا  » نفـس «که در نگـرش دینـی بـا عنـوان      است

، اشاره به جزء غیرمادي است اصطالح هر دو در وي مقصود .کند از آن یاد می» صورت«
 ۀوشـت وي در ن. تا شـخص حاصـل آیـد    شده استآمیخته  با آن که در عین تمایز از بدن،

نفـس هـر   «: دکنـ  بیان می ،در اشاره به این دو اصطالح متفاوت ،توراه یشنام ،مذهبی خود
 .Quoted from Nadler, 2001, p( »جسم عبارت است از صورتی کـه خـدا داده  

  با متالشی شدن ماده، صورت نیز همانند موضـوعش متالشـی  . و آمیخته با بدن است )70
  .گردد می ناف ،شده

متمـایز   وجـودي را  عددو بمیمون ابن ،ش دینی و هم در نگرش فلسفیهم در نگر -ج
. نیز تمایز منطقـی در نظـر گرفتـه و نـه فیزیکـی     را و تمایز آن دو  است دانستهاز همدیگر 
حـالی کـه براسـاس     ، درعـین »مـاده و صـورت  «یـا همـان   و » نفس و بـدن «که  توضیح این

 و اسـت این تمایز همراه بـا اتحـاد    ،اند در نظر گرفته شدهنگرش ثنوي، متمایز از همدیگر 
چـون جـدایی هرکـدام بـه      ؛عد در عالم خارج وجود نـدارد امکان تصور جدایی این دو ب

و دلیل عدم جدایی این دو بعد متمایز این اسـت کـه تمـایز     شودمینابودي دیگري منجر 
تمـایز   ایـن  و )Roth, 1963, p. 129( موردنظر در اینجا تمایز منطقی است و نه فیزیکی

سبب منطقی بودن، همیشه در سرنوشت آن دو ماندگار است و تـا زمـان مـرگ امکـان     به
شـما  « دلیـل بـه همـین    .)Cohen, 1927, p. 22( جدایی فیزیکی وجود نخواهد داشـت 

ترکیبـی   ،شـود  هـر بـدنی کـه مشـاهده مـی      وتوانید ماده را بدون صورت ببینید  هرگز نمی
  . (Maimonides, 2007, 4: 7)»است از ماده و صورت

  نگرش فلسفی اسپینوزا به بحث ثنویت. 2,2
 ی اسـت کـه دکـارت   مشـکل  رايبـ  تالش اسپینوزا در تبیین بحث ثنویت، یـافتن پاسـخ  

نفـس و بـدن انسـان دو جـوهر متمـایز و مسـتقل از        کـه  معتقـد بـود   دکـارت . کـرد  ایجاد
ایـن   ۀارائـ وي بـا   .دهـد  واقعیت وجود انسان را نفس یا فکر تشـکیل مـی   و استهمدیگر 

چـون  ؛ (Nadler, 2002, p. 232) میان نفس و بدن ناکـام مانـد   ۀنگرش، در تبیین رابط
توضیح دادن چگونگی  ،شوند متفاوت در نظر گرفته می دو جوهر »امتداد«اندیشه و وقتی 
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اندیشـمندان   برايرا  مشکالتی شکستاین و  شود ها در انسان ناممکن می ن آنیگانه شد
  .رث گذاشتبعدي به ا

 ،برخـی . هـاي متعـددي ارائـه دادنـد     حل این مشکل، دیدگاهتقالي پیروان دکارت در 
ــه ــته     ازجمل ــودي دانس ــت وج ــا واقعی ــر روح، آن را تنه ــز ب ــمن تمرک ــالبرانش، ض ــا  ،م ب

برخی ). لیستیئااید  ۀنظری(آن را تصوري بیش ندانستند  ةگردانی از بدن، تفکر دربار روي
با انکار روح، تمام هم خـود را   ،خالف موضع قبلی اتخاذ کردهنیز همچون هابز، موضع م

  .)Frost, 1989, p. 130( )ماتریالیستی ۀنظری( کردندانگارانه متمرکز ماده ۀدر نظری
تبیـین وي از بحـث ثنویـت را     ةنحـو تنهـا  نـه  ،دکارت از رغم تأثیرپذیري علیاسپینوزا 

و  دانسـت نصـحیح  نیـز   ارائه کرده بودند پیروان وي  را که ییهاحل راهبلکه  ،نکردقبول 
ی نادیـده گـرفتن بـدن اسـت و اشـکال      لیسـت ئاحل اید راه اشکال :ها بیان داشتدر نقد آن

وي تـالش  . دارداشـکال  حـل  راه روح؛ لـذا هـر دو   گـرفتن  هم نادیده تیحل ماتریالیس راه
عـد وجـودي، معضـالت و    ضـمن حفـظ هـر دو ب    کـه کنـد   نحـوي حـل  کرد مسـئله را بـه  

  .را هم پاسخ دهد تیدکار موروثی دیدگاه مشکالت
  اسپینوزاگرایی اعتقاد به جوهر واحد و ثنویت. 1,2,2

جسـم و روح جـدایی و مبـاینتی     میـان و  بـیش نیسـت  اسپینوزا، جوهر یکی  ۀطبق فلسف
کـه بـاطن آن روح و ظـاهر آن     هسـتند  يمختلف چیز واحـد  ۀچون دو جنب ؛وجود ندارد
جهـان و   ۀرا در مـورد همـ   دیـدگاه وي ایـن  . (Nadler, 2002, p. 232) جسـم اسـت  

موجودات آن ساري و جاري دانست که به درجـات و مراتـب مختلـف زوج ترکیبـی از     
ترکیبی است از حالتی خـاص از   نیز انسان و )211 .، ص1385بریه، (هستند روح و جسم 

بـدن اسـت و مـا     که تصـور » فکر«نامیم و همچنین حالتی خاص از  که ما بدن می» امتداد«
انسـان مرکـب   « بنـابراین از دیـدگاه اسـپینوزا    ).Turner, 2007, p. 419(نامیم  نفس می

چـون جوهریـت    ؛ولـی جـوهر نیسـت   « ؛)97. ، ص1388اسـپینوزا،  (» است از نفس و بدن
ذات انسـان  . کـه وجـود انسـان ضـروري نیسـت      مستلزم ضرورت وجودش است، درحالی

وي در عین اعتقاد  .)84. ، ص1388اسپینوزا، (» خداستمتقوم از بعضی از احوال صفات 
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گرایی نیز هست که برطبق به وجود یک جوهر واقعی، معتقد به دوآلیسم یا دیدگاه ثنوي
که هـر دو امـر، حقیقـی     نحوي به ؛داند آن تمامی اشیاي عالم را متشکل از نفس و بدن می

بیـان   ،دار دانسـته  قعیـت معنـی  وي تـن را وا . انکـار نیسـت   کـدام قابـل   و واقعیت هیچ است
تـن و نـه تنـی     نه روحی بی» .کنیم، وجود دارد تن آدمی بدانسان که درکش می«: دارد می
باشـد کـه بـر وحـدت      وجود آدمی در وحدت آن دو مـی  ۀبلکه پای ؛روح ممکن است بی

  ).67 .، ص1387یاسپرس، (وجود خدا استوار است 
 رد دوگانگی واقعی نفس و بدن. 2,2,2

کـار  ه تالش زیادي ب مانده از دکارت درخصوص ثنویت، نوزا در حل مشکل باقیاسپی
این بحـث  . به رد تمایز حقیقی میان دو امر ماده و صورت پرداختو در آثار خود  بست 

: نویسـد  مـی هالینگ ویـل   .گرفتقرار  ،اخالقکتاب ، اسپینوزاترین اثر  آغازین مهم ۀنقط
دوگـانگی مـاده و روح اسـت     ةنشـد  حل ۀمسئل خالقاآغاز بحث اسپینوزا در کتاب  ۀنقط

را  اخـالق علت طرح بحث فیزیک در کتاب  اسپینوزا حتی). 147. ، ص1370خراسانی، (
اهتمـام   ).70. ، ص1388اسـپینوزا،  ( دانـد مینفس و بدن  ۀرابطسازي براي تبیین هم زمینه

در رابطـه  وزا اسـپین ه ولفسـن، بحـث   اساسی و مهم است ک حدياین مشکل به به حل وي
اسـت   آوردهبـه شـمار    ويچهار بحث اساسـی   یکی از ناپذیري نفس از بدن را با جدایی

   .)83: 1368ولفسون، (دهند  او را تشکیل می ۀکه امهات فلسف
انگـاري  آفـرین دوگانـه   کنـد بـا تبیـین دیـدگاه خـود، بحـث مشـکل        اسپینوزا سعی مـی 

از  .گـذارد بطـورکلی کنـار    بـه  ،دانسـت که اندیشه و امتـداد را دو جـوهر مـی    را، دکارتی
هـا   و تفکیـک در آن  که باهم اتصال دارند فکر  عد است و همخدا، هم ب دیدگاه اسپینوزا

ک جـوهر یـا   دو تجلیـان یـ  اندیشه و امتـداد نیـز     .)78. ، ص1368ولفسون، ( یابد راه نمی
ست و نامتناهی چیز ا خدا همه. که این جوهر یا هستی، خداست دان هاي هستی اصلی جلوه

هـا تنهـا اندیشـه و امتـداد را      نهایـت اسـت کـه مـا از ایـن جلـوه       هاي هسـتی او بـی   و جلوه
ذهن و ماده را دو صـفت بـراي یـک    لذا وي  ).147 .، ص1370هالینگ ویل،(شناسیم  می

حال این دو صفت را بالکل مسـتقل از یکـدیگر    درعین ؛دانست می ،یعنی خداوند ،جوهر
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 ,p.186) Frost گـذارد  هـا بـر دیگـري اثـر نمـی      یـک از آن  هـیچ  گرفت که در نظر می

 .دید نمی حالتی از خداوند را نیز چیزي جز و انسان ),1989

  از دیدگاه اسپینوزا در عین تمایز وحدت نفس و بدن. 3,2,2
انحالل هرگونه کثرت و ثنویـت در وحـدتی   - با عنایت به هدف متعالی خوداسپینوزا 

تـالش کـرد تـا ضـمن نفـی       -موجودي خـارج از آن قـرار نگیـرد    که هیچ نحوي به ،جامع
دکارت ایجاد کرده بود، به اثبات وحـدت   ۀهرگونه کثرتی که مشکالت اساسی در فلسف

وحدت اساسی و بنیادین مسـتحیل  ها در یک  ثنویت ۀکه هم نحوي به ؛نفس و بدن بپردازد
اسـپینوزا،  (ایز دیگـر وي با معرفی وجود یـک جـوهر و رد هرگونـه جـوهر متمـ     . شوند می

موجـودات دیگـر را از حـاالت صـفات آن جـوهر یگانـه دانسـت         ۀهم ،)28. ، ص1388
در عـین   ،اسپینوزا در اثبـات اتحـاد نفـس و بـدن    براین اساس  ).50. ، ص1388اسپینوزا، (

لـذا مسـتقل    ؛درك کرد یکدیگرتوان بدون  نفس و بدن را می استقالل آن دو، معتقد شد
متمـایز از همـدیگر نیسـتند،     هـاي جوهرآن دو، از سـوي دیگـر چـون     .دهستناز همدیگر 

نحو است کـه نفـس و    ه اینهم هستند و این اتحاد بمتحد با  ،تفکیک از هم بوده غیرقابل
در  کـه  جوهرنـد  حالـت  و بـدن  نفـس بنابراین . هستندلحاظ وجودي امري یگانه  بدن از
   .دارند مغایرت باهم که و چیزندد مفهومی ازنظر اند و تنها شده ظاهر متفاوت صفات

، 1388اکوان، ( است نداشته را قبول و بدن نفس و دوگانگی ثنویت بنابراین اسپینوزا
 بلکه ؛دارند وجود نفسانی جوهر هم و جسمانی جوهر هم که ندارد و اعتقاد«) 37 .ص

 و کـامالً  واقعـی  طـور یکسـان،   به هردو و بدن معنا نفس یک به که است او بر این نظر

، 21 ۀطـی قضـی   اخالقدر بخش دوم کتاب  وي ).82 .، ص1381، ونپارکینس(» متمایزند
 ؛ما نشان دادیم که نفس با جسم متحد است«: دارد در اثبات وحدت نفس با جسم بیان می

بـه همـین    .)بخـش دوم  13و  12قضـایاي  (زیرا همان جسم است که موضوع نفس اسـت  
به همان صورتی که  ؛متحد باشد ،یعنی خود نفس دلیل باید تصور نفس نیز با موضوعش،

  ).103. ، ص1388اسپینوزا، (» مطلوب ثابت شد. نفس با جسم متحد است
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  نحوة تمایز نفس و بدن در عین اتحاد. 4,2,2
در عالم تصـور  -عواملی ۀواسط به را دو اسپینوزا در عین باور به اتحاد نفس و بدن، آن

معنـا   ه ایـن ایـن تمـایز بـ   از دیـدگاه وي  . ددانـ  می دیگرمتمایز از هم -و نه در عالم خارج
-مـی حسـاب   و دو ذات متمایز بـه  رندکه هرکدام از روح و تن ماهیت جداگانه دانیست 

بلکـه یـک ذات اسـت از دو نظرگـاه و یکـی بـی دیگـري نیسـت و ایـن در مـورد            ؛آیند
، 1387یاسپرس، ( اند ها جسمانی روح ۀاند و هم اجسام روحانی ۀهم .چیز صادق است همه
یعنـی نظـام    ،دو نظـام مختلـف   .این نظام نامتناهی نظـامی واحـد اسـت   «بنابراین  .)65 .ص

: توان به ایـن نظـام واحـد نظـر کـرد      وجود ندارد؛ ولی از دو وجه می ،نفوس و نظام ابدان
متنـاظر بـا هـر حـالتی     . توان آن را تحت صفت فکر یا تحت صفت امتداد تصور کـرد  می

دوم را اسـپینوزا   د، حالتی تحت صفت فکـر وجـود دارد و ایـن حالـت    تحت صفت امتدا
  ).281 .، ص1390کاپلستون، ( »نامد می "تصور"

ازجملـه تقـدم و    شـود؛  عواملی چند از دیدگاه اسپینوزا منجر به تمایز نفس و بـدن مـی  
 وي. گـردد  عد دیگر عامل تمایز آن دو از همـدیگر مـی  عد و تأخر بکه تقدم یک ب ،تأخر

 ؛متفاوتی ارائه کرده استتقدم و تأخر نظر تأثیر، در تعیین مصداق این رغم اذعان به  لیع
 لـی و اسـت،  طور ناخودآگاه بدن را مقدم دانسته بخش دوم اخالق، بهدر که  ازجمله این

  .(Fullerton, 1899, p. 109) دهد تقدم را به نفس می ،بخش پنجم در
موجب آن ایـن دو   است که به مربوط توصیف ةنحو بهعامل دیگر تمایز نفس و بدن، 

اسـپینوزا  در ایـن دیـدگاه   . شـوند  مـی  از همـدیگر متمـایز   ،لحاظ مفهـومی به ،بعد وجودي
 ؛چیز واحدنـد   نفس و بدن یک. آمیزد یگانگی وجودي را با دوگانگی مفهومی به هم می

نـی جـاي   عنـوان بـدن، بـه مع    عنوان نفس و توصیف آن بـه  ولی توصیف این چیز واحد به
 .، ص1389اسـکروتن،  (دادن آن در دو نظام جداگانه و غیرقابل قیاس با یکـدیگر اسـت   

هاي محـدود   در مورد اول، بدن .دنیاي مستقل ولی موازي هم وجود دارد درواقع دو). 76
فردي است و در دیگري، تصورات محدود فردي که این دو عالم، تمـامی موجـودات را   

  .(Fullerton, 1899, p. 24) گیرد دربرمی



 1396  بهار و تابستان، 18ة تأمالت فلسفی، شمار پژوهشی - علمی فصلنامهدو    196

     

  

توان گفت هـر دو   می ،میمون و اسپینوزا درخصوص نفس و بدندر تطبیق دیدگاه ابن
فیلسوف معتقد به ترکیب انسان و تمامی موجودات عالم از دو بعد متمایز ماده و صـورت  

هـر دو  . انکـار نیسـت   کـدام قابـل   واقعیت هـیچ  ،که هر دو امر حقیقی بوده نحوي به هستند؛
را متحـد بـا همـدیگر     دو و آن انـد ز فیزیکـی مـاده و صـورت را رد کـرده    فیلسوف، تمـای 

وجـود   ۀپایـ  و انددانند و وجود هرگونه ماده بدون صورت در عالم خارج را رد کرده می
اتحـاد دو بعـد وجـودي     ،گـرا این دو فیلسوف ثنوي .دانند آدمی را در وحدت آن دو می

میمون تمـایز را  ابن اند؛ با این تفاوت کهکرده را رد و  تمایز فیزیکی آن دو را قبول انسان
نگـرش و توصـیف    ةرا ازلحاظ تقدم و تأخر و نحـو  دو منطقی دانسته و اسپینوزا تمایز آن

  .است دانسته

  گرایی و مشکل رابطۀ نفس و بدن ثنوي .3
 شـده نفـس و بـدن مواجـه     ۀتبیین رابطـ  ةسخت و پیچیدگرایانه با مشکل دیدگاه ثنوي

نظـر فـراوان و    به بـروز اخـتالف  به تکلف واداشته و  مسئلهدر حل این  را نامعتقدو  است
در گذشـته  ایـن بحـث    ).16 .، ص1332 سیاسی،( ه استشدمنجر پیدایش مکاتب متعدد 

و اخیراً در میان غربیان با عنوان  (Soul-body problem) »بدن-نفس ۀمسئل«با عنوان 
  .گرفته استبررسی قرار  مورد (mind-body problem) »بدن-ذهن ۀمسئل«

  ننفس و بد و رابطۀمیمون  ابن. 1,3
کـه خـدا داده    دانـد  مـی  عبارت از صـورتی را نفس هر جسم  میشنا توراهدر میمون ابن
، بـا  دو نـوع عقـل متمـایز   وي معتقـد اسـت در نفـس     .(Nadler, 2001, p. 70)اسـت  

در  او. وجـود دارد   (Maimonides, 2007, 4: 8-9)»نفش یا روخ«و » نشامه«هاي  نام
سـینا اثـر   نفش با بدن از ابن ۀثر از ارسطو بوده و در تبیین رابطأنشامه با بدن مت ۀتبیین رابط

  . پذیرفته است
مـادي در حـواس موجـود زنـده و      امـري » نشـامه «یـا  » عقل اول« ،میموناز دیدگاه ابن

عـین   در ،بـوده  جزئی غیرمادي ،صورت انسانیعنوان  است و بهوابسته و تحت نفوذ بدن 
فـس صـورت   ن ،در ایـن دیـدگاه   .تمایز از بدن، آمیخته با آن است تا شخص حاصل آیـد  
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 وي. دارنـد  -و نـه فیزیکـی  -در عین اتحـاد، تمـایز منطقـی     و ندمتحدبا هم  که استبدن 
را تعلـق از نـوع مـاده و صـورت      دو و تعلـق آن  ،این اتحاد را اتحاد کامل ،همانند ارسطو

 تفـاوتی دارد و آن اینکـه  سـینا   ابـن در این خصوص با دیـدگاه  میمون ابنه دیدگا .داند می
 ؛دانـد  نیـاز از همـدیگر مـی    را کـامالً بـی   دو سینا تمایز نفـس و بـدن را جـوهري و آن    ابن

نفـس و بـدن را نیازمنـد همـدیگر      ،جـوهري ندانسـته   ایـن تمـایز را  میمـون  که ابن درحالی
این صورت  ،بنابراین. رود از بین می ،او نیز فانی شده با فناي بدن، نفس به نظر او. داند می

با تجزیـه و فنـاي    ،است آنشود و چون ذاتاً و فعالً مرتبط با  همراه بدن موجود میفقط به
   (Nadler, 2001, p. 71).  دشو نیز متوقف می آنبدن، فعالیت 

ا یـک  تنهـ  وغیرمـادي و منطقـی   امـري   -)ناطقـه (عقـل   ةقـو  همان -عقل دوم یا نفش
ایـن   .از جانب خدا به انسان و حیوان بخشیده شده است در ابتداي تولد که استعداد است

نفـس   ةاین قـو  ،تالش ۀدرنتیج. استعداد، نیاز به عنایت و رسیدگی دارد تا به فعلیت برسد
–Jacobs& Broydé, 1901) شـود و از ارگـانیزم بـدن مسـتقل مـی     رسدمیبه فعلیت 

1906, Jewish Encyclopedia)  و بـه بقـا    یابـد مـی   ایـن فعلیـت، تعـالی    ۀواسطو به
و بـا فنـاي    اسـت مسـتقل از بـدن    -ش عقالنی نفسبخ-) nephesh( نفشلذا . رسد می

تنهـا بشـر    را عقل اکتسابیاین  .Nadler, 2001, p. 72)(شود  بدن، حیات آن قطع نمی
علـوم را مطالعـه    ۀه همـ کسانی ک و استد و مبرا از ماده و مستقل از بدن ورآ به دست می

  ).193 .، ص1972میمون، ابن( دابنی دست میآن اند به  کرده
 داند که از جانب خدا عطـا  وي این روح و صورت مجرد را اصل حیاتی تمام بدن می 
ناپـذیر و   تجزیـه  ،از عناصـر تشـکیل نیافتـه    ،استبدون ماده و مجرد  مانند فرشتگان ،شده

 جاوید باقی خواهد بـود  و گرددمیبه خدا بر ،یی از بدنبعد از جدا وعلوي و الهی است 
 ماند، همـان روحـی   از مرگ باقی می پسبنابراین روحی که . )24.، ص1972میمون، ابن(

آنچه انسان هنگام تکـون و وجـود   «چون  ؛است که شخص هنگام تکون دارا شده نیست
 از مرگ، چیزي سپشیء مفارق که درحالی ؛صاحب شده، صرفاً استعدادي بالقوه است

، 1972میمـون،  ابـن (» این روح با آن روح اولیـه یکـی نیسـت    .که بالفعل شده است است
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چون این روح یا نفس بـا تـالش خـود انسـان بـه فعلیـت رسـیده و شایسـتگی          ؛)172.ص
  .دست آورده استه دریافت عقل جدید، از عقل فعال را ب

 دارد، دیـدگاه ارسـطویی   با بدن فسبخش جسمانی ن ۀدر تبیین رابطمیمون ابنبنابراین 
از نوع اتحاد مـاده و صـورت   اتحاد و این  دارندنفس و بدن اتحاد جوهري معتقد است و 

بخـش   ۀرابطـ  کـه در تبیـین   درحـالی  ؛شـود  که با فناي یکی، دیگـري نیـز نـابود مـی     است
 ،جسـم صورت نه را نشامه و  داردسینایی  ابن  دیدگاه ،با بدن )عقل ةقو(غیرجسمانی نفس 

 و مـاده  ۀرابطـ و نـه   اسـت ابـزاري   ۀرابطمیان آن دو  ۀرابطداند که  بلکه صورت نفس می
یـن  ه ابـ و برسدیابی به کمال، به فعلیت بدن ابزاري است تا عقل بالقوه با دست ؛ لذاصورت
این بخش . دست آورده را باکتسابی ازطریق عقل مفارق  عقل دریافتشایستگی  ترتیب،

  .است و نه در بقاي خود به جسم نیاز دارداز نفس، نه جسمانی 
  تأثیر و تأثر نفس و بدن. 1,1,3

ولـی   ؛ثر از یکـدیگر هسـتند  أثیر و تـ أنفس و بدن همـواره در تـ   ،میمونابن از دیدگاه 
ثر مابین بدن و بخش جسمانی و بخش عقالنی نفـس متفـاوت   أثیر و تأنحوه و میزان این ت

سـبب اتحـاد جـوهري، بسـیار وثیـق و عمیـق       بـه  ،بدن با بخش جسمانی نفس ۀرابط. است
ذاتی و فعلی آن دو، وجود یا عدم هریک بـه وجـود یـا     ۀسبب رابطنحوي که بهبه ؛است

 ۀرابطـ  ،میان بدن و بخش جسمانی نفس ۀهمین اساس رابط بر .شود عدم دیگري منجر می
 ؛Cohen, 1927, p. 24)( همدیگر هستند بر ثر ؤم و آن دو کامالً استوجود و عدمی 

 ۀسبب تمایز و استقالل آن دو، نـه رابطـ  به ،بین بدن و بخش غیرجسمانی نفس که درحالی
آن دو غافــل از  دلیــل،و بــه همــین  داردابـزاري وجــود   ۀبلکــه تنهــا رابطــ ،ذاتـی و فعلــی 

  . ثراتی دارندأثیر و تأی تمدتو تا  نیستندهمدیگر 
 (TZEDAKAH) صـدقه  ۀر رسالمزلر ب ۀتوان به مقدمدر تبیین بیشتر این بحث می

چگونه بدن و شهوات  که دهد میمون در این متن نشان میابن: دارداشاره کرد که بیان می
قواي بدنی  ممانعت دربارة گذشته ۀفالسف وي با اشاره به نظر. شوندمیآن مانع رشد عقل 

یـن  در ا .کنـد  ، بحـث مـی  تفکر محـض  ودر جوانی از اکتساب بسیاري از فضایل اخالقی 
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 باشد میاکتساب مفاهیم عقلی غیرممکن  ،وجوش است بدن در جنبکه تا زمانی  دیدگاه
و  گـردد  مـی تر  شود، عقل قوي که قواي بدنی ضعیف و آتش شهوات خاموش می و وقتی

آنچـه ادراك کـرده    از ،تر شده ادراك آن ناب ؛آورد وسیعی به دست می ةنور آن گستر
عد دیگر را نیـز  عد از انسان بهر بلذا  .(Maimonides, 2003, Xxvi) شود شاداب می

 ۀ، زمینـ و الزم است بـا شـناخت بیمـاري و سـالمت نفـس و بـدن       دهد تأثیر قرار میتحت
کنیمعد فراهم تکامل الزم را براي این دو ب.  

در  ینـه کـه هرآ هسـتند  ثبات بی نفس و بدن انسان دو امر ،میمونابنبنابراین از دیدگاه 
این تغییر و تحول بـه کمـال و تعـالی و یـا بـه نقـص و فنـا منتهـی         و  اندحولحال تغییر و ت

عد ازلحاظ صحت باشد و چه ازلحاظ نقص و ضعف، در یک بچه این تغییرات . شود می
تنهـا خـودش تغییـر پیـدا      لـذا نـه   .گـذارد  نمـی  نصـیب  یعد دیگر را بـ و ب ماندنمیمحصور 

  .دهد قرار می تأثیرعد دیگر را نیز تحتببلکه  ،کند می
  »فیزیکی–توازي روانی«اسپینوزا و تئوري . 2,3

ارتبـاط   ةتبیین نحو براي، وحدت نفس و بدن و توازي آن دو اسپینوزا ضمن اعتقاد به
نفـس و بـدن   به رد تأثیر و تأثر میان  مانده از دکارت، این دو بعد متحد و حل مشکل باقی

 ،ذهن و ماده به یک جـوهر دگاه وي از دی .)67 .، ص1387یاسپرس، ( متوسل شده است
این دو صـفت   چون حال ولی درعین ؛اندمتحد و یگانه لذا ؛شوند منتهی می ،یعنی خداوند

 ,Frost( گـذارد  ها بر دیگري اثـر نمـی   یک از آن هیچ ،هستند مستقل از یکدیگر کلیبه

1989, p. 186(. »را به حرکت و  دارد و نه روح تن تواند روح را به اندیشیدن وا نه تن می
نظام کاملی که نفـس بـه آن تعلـق دارد دقیقـاً     چون  ؛)145 .، ص1388اسپینوزا، ( »سکون

سـبب ایـن   و بـه  )146 .ص ،1388اسـپینوزا،  (همان نظامی است که بدن به آن تعلـق دارد  
نـه   ؛گونه تأثیر و تأثر و علیتی در میان این دو وجود نخواهد داشت وحدت و اتحاد، هیچ

شود و نه رویدادهاي ذهنی به تغییرات  انی رویدادهایی را در ذهن سبب میحوادث جسم
علـی میـان دو چیـز     ۀرابطـ چون  ؛)85و   84 .، ص1389 هریس،(انجامد  فیزیولوژیک می

اسـکروتن،  (تنها در صورتی وجود دارد که ادراك یکی متضـمن ادراك دیگـري باشـد    
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اعمـال  « چـون  ؛دن وجـود نـدارد  که این تضمن میـان نفـس و بـ    درحالی ؛)82 .، ص1389
   .)145. ، ص1389اسکروتن، (» امر واحدي هستند ...هاي جسمانی روحانی و خواهش

اسکروتن، (شود  چیز است که از دو جنبه نگریسته می  ، بلکه یکیستمطرح ن دو چیز
 اســت  )متضــایف در فکــر (نفــس انســان بــا بــدن او متضــایف     لــذا  .)62 .، ص1389

خـدا  «یعنی همان ، چیز  جوهر متفکر و جوهر ممتد یک و )107 .، ص1381، پارکینسون(
ارتباط نفس و بـدن فقـط از طریـق جـوهر      و )31 .، ص1379استراتن، (است  ،»یا طبیعت

   .شود برقرار می) خداي خالق(
بر همین اساس اسپینوزا معتقد است اعمال مغزي نه علت اندیشه است و نه معلـول آن  

فقـط یـک    ؛دو سلسله یـا دو هویـت وجـود نـدارد     ینجام؛ زیرا او نه مستقل و نه موازي ه
 دورانـت، (سلسله موجود است که باطن آن اندیشه و ظـاهر آن جنـبش و حرکـت اسـت     

 به ایـن ر بدن نفوذ کرده است، درسد که ذهن  به نظر می ظاهراًکه  این .)160 .، ص1369
ر و عمـل را در تـوازي   لذا ما فک .هستند صفات خداوندي ها حالتدو   آن سبب است که
مشـهور  » فیزیکـی  –روانـی «اي است کـه بـه تئـوري     این همان نظریه .کنیم هم مشاهده می

براسـاس  « .(Wolf, 1941, p. 229)کـرد  مطـرح   آن را است و براي اولین بار اسـپینوزا 
طـور ظـاهري مـؤثر در همـدیگر      بـه  ،گیـرد  فکر که در توازي با عمل قرار می ،این تئوري

 ,Frost( »ن دو وجـود نـدارد  که هیچ نفوذ مستقیمی بـین ایـ   درصورتی شود؛ مشاهده می

1989, P. 186( مسـتقل تـأثیر و    دو صفت براي یـک جـوهر   عنوان به ذهن و مادهچون ؛
  .تأثر متقابلی ندارند

  علت حرکت بدن خود بدن است و نه روح. 1,2,3
ح است، پنـدار غلطـی   از دیدگاه اسپینوزا این پندار که عامل ایجاد حرکت در بدن رو

کـه عـالم جسـمانی از     ایـن توضـیح  . درواقع عامل اصلی حرکت خـود بـدن اسـت    ،بوده
هـر   .نـد ای بـاهم مـرتبط  طور علّـ  که به است نهایت چیزهاي فردي محدود تشکیل یافته بی

  و بـدن  اسـت حاصل وقوع تغییرات قبلی در همان عـالم   ،افتد تغییري که در آن اتفاق می
علـل   ۀواسـط  اي مکـانیکی اسـت کـه تنهـا بـه     زاز اج ايبسیار پیچیده ۀجموعها نیز م انسان
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لـذا حرکـت یـا سـکون     ؛ (Fullerton, 1899, p. 23) گیرد تأثیر قرار میفیزیکی تحت
بـدن دیگـري بـه حرکـت و      ۀوسـیل  بدن باید از بدن دیگري ناشی شود که آن بدن هم بـه 

افتد بایـد از خـدا ناشـی     ن اتفاق میطور مطلق هر آنچه در بد سکون وادار شده است و به
پنـداریم علتشـان روح    کـه مـا مـی    ،حرکات تن بنابراین . (Ratner, 2010, p. 98)شود

 ؛)67 .، ص1387یاسـپرس،  (ها باید در خود تـن باشـد    است، از دیدگاه اسپینوزا علت آن
خ هـر آنچـه در ذهـن ر    شته،دهد، علل جسمانی یا مادي دا چون هر آنچه در بدن رخ می

  .)85و  84 .، ص1389هریس،( شناختی دارد دهد علل روان می
گویند که این فعل یـا آن فعـل از    ها می وقتی انسان«بر همین اساس از دیدگاه اسپینوزا 

د و کـاري  نـ گوی د که چه میندان گیرد، خود نمی راند نشأت می نفس که به بدن فرمان می
علت فعل  ةکنند که نه دربار ی اعتراف مینمایدهند که با کلمات موجه جز این انجام نمی

اسـپینوزا،  (» بیننـد کـه باعـث حیرتشـان باشـد      دانند و نه در آن چیـزي مـی   خود چیزي می
  .)147. ص ،1388

  نسبت میان نفس و بدن. 2,2,3
کارهایی که  وي معتقد است ،علیت میان نفس و بدن به عدماسپینوزا رغم اعتقاد  علی

گـاه  و  جنبـد  یروح گـاه مـ   ةکند که تن بـا اشـار   را متقاعد می ما دهیم یلحظه انجام م هر
هـا   اسپینوزا میان نفس و بدن و حاالت آنشود  در توجیه این امر گفته می. شود ساکن می

 ؛از دیدگاه وي میان نفس و بـدن علیـت و تـأثیر و تـأثري نیسـت     . تفاوت قائل شده است
نسـبتی ضـروري میـان     چـون  ؛کنـد  ولی درخصوص حاالت نفس و بدن وضـع فـرق مـی   

لـذا   .)111. ، ص1381، پارکینسـون (حاالت بدن انسان و حاالت نفس انسان وجود دارد 
شـود کـه    ، تغییراتی هم در بدن واقـع مـی  پیوندد یتغییراتی که در روح به وقوع مهمراه با 

دانـد  کسی نمـی « معتقد استاسپینوزا  در عین حال. شده در نفس است نظیر تغییرات واقع
توانـد بـدن را بـه حرکـت      اي، به چه طریقـی و بـا چـه سـرعتی مـی     فس به چه وسیلهکه ن

  .)147 .، ص1388اسپینوزا، ( »درآورد
. ، ص1388اسپینوزا، ( دانسته) بدن(جزئی  یءمتقوم از تصور شرا نفس انسان اسپینوزا 

دهـد، نفـس    رخ مـی  -یعنی بدن انسـان -هر آنچه در موضوع این ایده  و معتقد است )88
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-Turner, 2007, p. 419)تصـوري از آن دارد   تضـرور هایـد ادراك کنـد؛ یعنـی بـ    ب
اسـپینوزا،  (د کنـ درك ن آن را لذا ممکن نیست چیزي در آن رخ دهـد کـه نفـس   ؛  (420
خاصـی داشـته    ةکاري را به شیو دادن اگر ذهن نیت انجامین اساس بر ا). 87 .، ص1388

 ة، تبصراخالقاسپینوزا در بخش دوم . آید یباشد، بدن متناسب با آن نیت به حرکت درم
 ،که نفس انسان با بدن او متحد اسـت  فهمیم یفقط م  نه ینجاا از«: گوید می ،سیزدهم ۀقضی

  ).89 .، ص1388اسپینوزا، (» شود این اتحاد نیز فهمیده می ةبلکه همچنین نحو
گیرد و  لذا نفس در قلمرو خود مستقل از بدن است و قدرت خود را از صفت فکر می

توانـد   تواند نظام احوال بدنی را با نظام تصورات خود هماهنگ کند؛ بنابراین عقل می می
نسبت نفـس و  ). 96 .، ص1386، پارکینسون(بدن را تحت نظر گیرد و به آن دستور دهد 

م و معلـوم  عـال  ۀهماننـد رابطـ  اسـت   يا بلکه رابطـه  ،متضایف نیست ۀبدن صرفاً یک رابط
در  .)103 .، ص1388اسـپینوزا،  (ارتبـاط تصـورات بـا ذهـن      و) 88 .، ص1388اسپینوزا، (

 ،انـد  طور که افکار و تصورات اشیا در بدن منتظم و مـرتبط شـده   همان نزدیک، ۀرابطاین 
انتظـام و ارتبـاط    نفسنیز درست به همان صورت در  ،یعنی صور خیالی اشیا ،احوال بدن

بـدن   توانـد  ینفس را به اندیشیدن وادارد و نه نفس م تواند ینه بدن م« با این حال .اند یافته
نسـبتی ضـروري میـان    ؛ ولـی  )145 .ص ،1388اسـپینوزا،  ( »دارد سکون وا را به حرکت یا

  ).38 .، ص1388اکوان، (حاالت بدن و حاالت نفس انسان وجود دارد 
  نتایج

فیلسوف اندلسی معتقـد بـه دیـن یهـود و      ،دو هر ،میمون و اسپینوزاابن -
 .اندند به این دین بودهپایب

حـدي کـه   بـه  انـد؛ ثر از اندیشـمندان اسـالمی بـوده   أهر دو فیلسوف مت -
تـرین فیلسـوف    برخی دیگر اسپینوزا را شبیه و میمون را مسلمان دانستهبرخی ابن

 .اند جدید غرب به مسلمانان دانسته

 خصوصـاً  ،هر دو فیلسوف معتقد به ترکیـب تمـامی موجـودات عـالم     -
امر حقیقـی  را هر دو  که ينحو بههستند؛ و بعد متمایز ماده و صورت از د ،انسان
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 .دانندنمی انکار را قابلکدام  واقعیت هیچو  انددانسته

 دو آنو  انـد هر دو فیلسوف تمایز فیزیکی ماده و صورت را رد کرده -
دانند و معتقدند در عالم خارج هرگز ماده بدون صورت  یممتحد با یکدیگر  را

  .ستادر وحدت آن دو نیز وجود آدمی  ۀپای و است تههستی نداش
در عین قبول اتحاد ماده و صورت، نوعی تمایز  ،گرادو فیلسوف ثنوي -

و اسـپینوزا   میمـون ایـن تمـایز را منطقـی    کـه ابـن   انـد  گرفتـه میان آن دو در نظر 
 .است در نظر گرفته نگرش و توصیف ةو نحو تأخرتقدم و  ازلحاظ

دیـدگاه   ،»بخـش جسـمانی نفـس   «بـا  » بـدن « ۀرابط میمون در تبیینابن -
و ایـن   داردنفس اتحاد جوهري با بـدن   معتقد است این بخش داشته،ارسطویی 

بخش غیرجسـمانی  «در تبیین این رابطه با در حالی که  ؛عقل صورت بدن است
ن عقـل نـه صـورت    معتقد است ایـ  دارد وسینایی  ابن، دیدگاه )عقل ةقو(» نفس

ابـزاري اسـت و نـه     ۀآن بـا بـدن رابطـ    ۀفس است که را بطجسم بلکه صورت ن
 .ماده و صورت ۀرابط

عد دیگر میمون نفس و بدن هرآینه با تغییر و تحولشان، باز دیدگاه ابن -
 ۀسـبب رابطـ  بـه . ثیرات یکسـان نیسـت  أولی ایـن تـ   ؛دنثیر قرار می دهأترا تحت

و اساسـی و  ثر آن دأثیر و تـ أجوهري و ذاتی بـدن بـا بخـش جسـمانی نفـس، تـ      
ابزاري و نه وجودي بـدن بـا بخـش روحـانی      ۀکه رابط در حالی است؛وجودي 

ثیراتی در همـدیگر  أتـا زمـانی تـ    ،نفس موجب شده آن دو از هـم غافـل نبـوده   
  .  داشته باشند

ــدن توســط دکــارت،    - دو جــوهر متمــایز و مســتقل دانســتن نفــس و ب
بـدن مواجـه کـرد کـه     میـان نفـس و    ۀاندیشمندان بعدي را با مشکل تبیین رابطـ 

این مشکل » فیزیکی –توازي روانی«تئوري  ۀبا ارائ ،اسپینوزا ضمن رد این تمایز
 .ه استکردرا حل 

معتقـد اسـت    ،میمون با تقسیم قـواي نفـس بـه جسـمانی و عقالنـی     ابن -
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تـأثیر متقابـل در   و آن دو  اسـت مرتبط بـا بـدن   ذاتاً و فعالً بخش جسمانی نفس 
بـه  شـدن  پس از فعلیت یافتن و تبدیل  ،عقالنی نفسولی بخش  ؛یکدیگر دارند
  پس از فناي بدن، بـاقی  ،نیاز از بدن شده بی -عقل فعال ۀواسط به -عقل اکتسابی

و تـأثیر آن   که اسپینوزا ارتباط نفـس و بـدن   ؛ درحالیشود و جاودان می ماند می
 دو در یکدیگر را رد کرده و معتقد است نفس و بدن دو هویت مسـتقل از هـم  

یک سلسله موجود است که باطن آن اندیشه و ظاهر آن جنـبش و  بلکه  نیست،
توانـد   ذهـن مـی   و نـه  تواند ذهن را به تفکر وادارد بدن میلذا نه  ؛حرکت است

وي حتی تأثیر و تـأثر ظـاهري آن دو را نیـز     .دارد بدن را به حرکت و سکون وا
 .ه استصحیح ندانست

، میـان حـاالت آن دو   س و بـدن علیـت میـان نفـ   رغم رد اسپینوزا علی -
زمان با تغییـر  هم ،نوعی تغییر مبهم در بدن که به است نسبت ضروري قائل شده

 .کنداشاره می ،در روح
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  .آموزش انقالب اسالمی، چاپ دوم

نشر الکترونیکـی،   .یابندرينجف در ۀ، ترجمغرب ۀتاریخ فلسف ).1388. (راسل، برتراند -
  .1ج 

 ، جهاي اجتمـاعیِ آن  پیدایش و تکوینِ خرد در تاریخ و زمینه ).1392. (سپهر، هوشنگ -
 .انتشارات پروسه .1

، درسـهاي اساسـی فالسـفه بـزرگ، ترجمـه منـوچهر شـادان،        )1394. (اي. فراست، اس -
  .  انتشارات بهجت، چاپ سوم
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  .نشر ارس :نتهرا ایران،

احمـد   ترجمـۀ مروري بر نتایج اساسی فلسفه اسپینوزا،  ).1368. (ولفسون، هاري آسترین -
  .)88تا  74 .ص(،24 ةشمار، خرداد و تیر .اندیشه کیهان ۀمجلنساري، واخ
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سـازمان   :تهـران . عبـاس زریـاب   ۀ، ترجمـ تـاریخ فلسـفه   ).1369. (دورانت، ویلیام جیمـز  -
  .می، چاپ هشتمانتشارات و آموزش انقالب اسال

. عبدالحسـین آذرنـگ   ترجمـۀ ، غـرب  ۀمبانی و تاریخ فلسف ).1370( .ج.هالینگ ویل، ر -
 .چاپ دوم ،انتشارات کیهان :تهران

 :تهران .یینیشهر آ یمصطف ۀ، ترجماسپینوزا ۀطرح اجمالی فلسف ).1389. (هریس، ارول -
  .نشر نی

 .حسـن لطفـی   ۀ، ترجمـ )سـت فلسـفه، الهیـات و سیا  ( ینوزااسـپ  ).1387. (یاسپرس، کـارل  -
  .انتشارات طرح نو، چاپ سوم
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