
 

 

 انگاری نوخاسته )هسکر( و حدوث جسمانیبررسی تطبیقی نظریه دوگانه

 لهین( در نحوه تعلق یا تکون نفسنفس )صدرالمتأ

 1فهیمه شریعتی

 2 یاسر خوشنویس

 چکیده

های معاصتتر در ف هتتهه اهت استتی عه  ی     انگاری نوخاستتته املم ه دیاگا دوگانه

های اخیر م رح شتتتا  استتتیظ ام نیر وی یا  تولته دواار  اه محث  نوخاستتتتگی در دهه

ر نوخاستتتته استتتی عه ارای ای اد ههتتت رب محای ایت نیریهب میااگ هگاهی فرد یو لوه

شودظ مثتاج اه ااگ استی و اعا ام رستیاگ ااگ اه چیدیاگی خاصتیب ایت میااگ ای اد می

دانا اه هتای متاد  نمیاستتتتجراج ام وی گیایت نیریته امهن تاعته وی گی اهنی را لتاات 

لهی عه ارتحا ی   ّی میاگ مغد و اهت ای اد شتتتود و امهگانگتاری نددیتو میدوگتانته

شتتتود و اه نیریه ثاوس لهتتتمانی نهس در انگاری دعارتی لاا میعنتا ام دوگتانهمی

د چذیرد لح  ام ااگب نهس ولوگردد چراعه م اصتتتارا نید نمیث می متعالیه نددیو می

دانا؛ اما ار استتتاص اصتتتو  ث می متعالیهب داشتتتته ااشتتتا و تثرا هگ را درگرو ااگ می
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ی ایت مولود مادی ارترا یافته و شرایط و اصالی ولودب تش یو ولود و ثرعی لوهر

ثتا  نو ی وثتات ی ی نهتتتحی اه همه مراتو و لوای یتااتا و در یتهثتار متهتاوتی می

خویش داردظ یو نیریه عارهما دراار  نهس اایا اه دو مهتته ه چاستتد دهائ مهتته ه لهی 

نهس  گشتتاگ یا تع ا و مهتته ه تااو  نهس چس ام مرن ااگظ اگرچه در نثو  تع ا یا ت و

یه شناسی ث می متعالهایی میاگ نیر ههت ر و صتارالمتهلهیت ولود داردب اما نهسلراای

هس عننا  نهتتحی اه ی ایگر در ادامه محاث  ناه دلی  ولود لوا ا اهتتیار متنوی و ت می 

ص انگاری نوخاستتته در خصتتوعه دوگانه وریشتتود اهاا دوگانگی نوخاستتته متهاوت می

 شودظرن اا مش   مواله میاثحات مناگی چس ام م

  ظهه رب صارالمتهلهیتب دوگانگی نوخاستهب ث می متعالیهب اهتب نهسئ واژگان کلیدی
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 مقدمه

مهه ه اهت/نهس و ااگ ی ی ام مهائ  ع اسیو ف ههه اهت اسیظ در ف ههه اهت معاصرب 

خی رعناظ در مراا ب الریاگ غالو ام اش ا  مجت   تثوی  گرایی اهت اه ااگ دفای می

داناگ ستتعی دارنا دوگانه اهت و ااگ را ثهک عننا و ارخی ام ایت گرو  ام ف استتهه و الهی

ناظ ی ی ام عن نواگ یو هویی متماید ام مغد یا ااگ چشتیحانی میام ولود نهس یا روح اه

و  2استتتیظ امهن تاعه تثوی  گرایی 1«گرایینوختاستتتتته»هتا در دستتتتته اخیرب دیتاگتا 

رور  ور خ اصتتته مها را اهمتافیدی ی رلیو ههتتتتناب ااتاا هگ گرایی دیتاگا نوختاستتتتته

 عنیمظمی

ی عه تواگ گهاگر اجواهیم متا ای ایت دیاگا  را اه شتتت  ی اولیه معرفی عنیمب می

تواگ نثو  اتته ولود همتتاگ و تتتهثیرهتتای   ّی تمتتامی گرایتتاگ معترتتانتتا عتته میتثو 

ناستتی و در اث  ثا،تترب شتتهای مورداررستتی در   ومی ماننا شتتیمیب میهتتیوی گی

هایی انیادی عه در ثا  ثا،تترب در فیدیو ارات انیادی روانشتتناستتی را ار محنای وی گی

ی اینی عردظ تثویت  گرایی دارای انوای مجت هگیرنتتاب تحییت و چیشمورد م تتالعته لرار می

همانی عه اختصتتتاران هگ را ما  تثوی  ایت - 3همانیاستتتیظ دو ما  تثوی  ام  ریا ایت

دیتاگاهی ولود شتتتناختی دراار  ماهیی  4و متا  تثویت  عتارعردی -اهیم خوانتاخو

هتتای مورد م تتالعتته در   و  هتای مورد م تتالعته در   و  ختتاص ارمحنتتای وی گیوی گی

 عنناظتر ارائه میانیادی

گراییب اه ولود هماگ و تهثیرهای   ّی ارخی ام در مرتاا  و  حا دیاگا  نوخاستتتته

تواگ شتتوناب نمیهای نوخاستتته نامیا  میچیدیا  را عه وی گیهای ستتیهتتتمهای وی گی

ا ناشتتی ام اینی عردظ اگر ایت  ا  توانایی رهای ستت ب انیادی تحییت و چیشارمحنای وی گی

 های مثاستتحاتی یا ،تتع  ا  ت ام  فع ی   و  انیادی و خاصب در اثر ،تتع  دستتتگا 

یم شا؛ اما شناختی متمای  خواهمعرفی گراییها ااانیمب اه نوخاستهستیهتتم شناختی انهاگ

                                                           
1. emergentism 

2. reductionism 

3. identity reduction 

4. functional reduction 
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های نوخاستتتته ت ری الاصتتتو  و ناشتتتی ام ماهیی وی گیچنانده ایت  ا  توانایی را   ی

تواگ عنیمب اه لمع  رفااراگ نوخاستتگی ولود شناختی خواهیم چیوسیظ اایت ترتیو می

گرایی ولود شتتتناختی و تثوی  گرایی ولود شتتتناختی دو نیریه گهتی عته نوخاستتتته

راار  هایی د ورع ی نیریههتای والعی و اتهمتتافیدی ی رلیتو دراتار  ستتتاختتار وی گی

 ساختار  الم والع ههتناظ

 هایدر ایت مرالهب چس ام مرور المالی نوخاستتتتگی ولود شتتتناختی دراار  وی گی

گرایی لوهری خواهیم چرداخی و دیاگا  وی یا  ههتتت ر را اا  نواگ اهنی اته نوخاستتتته

اررسی و اا نیریه ث می متعالیه م اصارا مرایهه خواهیم عردظ « ری نوخاستهانگادوگانه»

س انگاری متمرعد اود  استتیب  مومان لائ اگ اه نهستتنی ف هتتهی ام لایم ایشتتتر ار دوگانه

هن ته اشتتت تالتات  میا و معپتتت اتی چیش روی انتاظ ثتا انگتار اود م رد نید دوگتانته

ا  را تا ثا میادی ام لریاگ غالو ف ههی دور عرد  انگاراگ لرار گرفته و ایت دیاگدوگانه

 اسیظ

صتتارالمتهلهیت اا نیریه خاص خود در خصتتوص ت وگ نهس ،تتمت ا تراد اه لوهر 

ا اهیاری چردامد عه اای اه ترریر و ایاگ مهته ه میگونهمتماید م رد در  یت ولود ااگب اه

ظ ایت اررستتی عه اه شتتیو  شتتودام اشتت الات وارد شتتا  اه ااور اه نهس م رد مواله نمی

را میاگ  هاییتوانا لراایگیردب میای و اا هاف توصتتتی  و تث ی  صتتتورت میعتااجانه

 دیاگا  هه ر اا صارالمتهلهیت ترسیم عناظ

 گرایینوخاسته .9

گرایی رهیافتی خاص در مهتته ه اهت استتی عه خود روی ردهای متهاوتی داردظ نوخاستتته

شتتتونا عه  ما  تهاوت مهتتتائ ی ام ی تایگر متمتاید می ایت روی ردهتا در چرداختت اته

های اهت معاصتتر در خصتتوص مهتته ه نهس یا هایی چوگ ث می متعالیه اا ف هتتههف هتتهه

 گیردظاهت ام همیت مهائ  نشهت می

 هاگرایی درباره ویژگینوخاسته .9-9

تیار اخ های اهنی ماننا هگاهی وگرایاگ معترانا عه ارخی ام وی گیارخی ام نوختاستتتته
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 ها را ار محنای هنده در ستتت بتواگ چایا هماگ و تهثیرات   ی هگانا؛ یعنی نمینوخاستتته

دهاب تحییت عردظ ارای مثا ب استالا  اه نهع نوخاسته اودگ هگاهی فیدیولوژی مغر روی می

ریا ای درونی اسی و معنای هگ ام  ار ایت ن ته محتنی اسی عه هگاهی عیهی دارای لنحه

شتتتودظ درنتی ه وی گی هگاهی عیهی را اه لثا   ور عام  تج یه نمیهتایش اهعتارعرد

ها در ایت خصتتتوص ما را ام چذیر استتتیظ لدئیات مراوه اه استتتتالا ناعارعردی تثوی 

 1هاف اص ی ایت مراله دور خواها عردظ

ایی ایت گرانگیدتریت لدء نیریه نوخاستتتهتریت یا منالشتتهشتتایا   یوثا ب در یت

ناچذیر های س ب چایه تثوی های نوخاسته را اه وی گیگرایاگب وی گیعه نوخاستته ااشتا

های ستتت ب چایه های نوخاستتتته اه وی گیوی گی 2ثا  اه وااهتتتتگیداننا؛ اما در یتمی

 نواگ راا ه   س راا ه وااهتتتگی در نیر را اه 3معترا ههتتتناظ در ایت نوشتتته راا ه تعیت

ایت معنا های ستت ب چایه اهای نوخاستتته اه وی گیتگی وی گیگیریمظ درنتی هب وااهتتمی

 شوناظهای س ب چایه متعیت میهای نوخاسته توسط وی گیاسی عه وی گی

اگ گرایدر مهتته ه اهت و ااگ و خصتتوصتتان در مورد وی گی هگاهی عیهیب نوخاستتته

تجاا عنناظ اانگاراگ های تثوی  گرا و دوگانهسعی دارنا مو،ع معتالی میاگ فیدی الیهی

هتا معترتانا عه مولوداتد دارای اهت تنها ام الدای فیدی ی گرایتاگ وی گینوختاستتتتته

 ثا انگاراگ ههتتتناب اما در یتانا و فالا  نصتتر غیرمادی موردنیر دوگانهستتاخته شتتا 

های یهای اهنی دارای توانایهای تثوی  گراب معترانا عه وی گیارخ اف فیدی الیهتتتی

 ناچذیر ههتناظهای فیدیولوژیو تثوی ثا  اه وی گیدر یت  ّی متماید و 

اهتریت مالی عه تاعنوگ ارای تو،تتتیب ایت و،تتتعیی چیدیا  ارائه شتتتا ب ما    ّی 

های نوخاستتگی استی عه توسط اوعانر و ونم م رح شا  اسیظ  حا ایت ما ب وی گی

 های هگاهانه دارایهورناظ ایت وی گیهای هگاهانه را چایا میفیدیولوژیتو مغد وی گی

                                                           
ا  ناچذیری هگاهیب نگها در خصوص تثوی های مجت   ام مههو  هگاهی و ارخی استتالا ی ار ت ریارای مرور 1.

 van Gulick, 2005 عنیا اهئ 

2. dependency 

3. determination 
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هتای   ی ختاص خود ههتتتتنا و مولو چایا هماگ ثالات اهنی دیگر و همدنیتب تواگ

 (ظO'Connor and Wong, 2005شود )ثالات فیدیولوژیو در مغد می

های اهنی هاف مراله گرایی دراار  وی گیهتا و نرای  نوخاستتتتهاررستتتی مدیتی

ها   وی گیگرایی درااره ماافعاگ نوخاستهثا،تر نیهی؛ اما اایا اه ایت ن ته توله عرد ع

دی ی گویناظ لوهرها همگی فیام لوهر متافیدی ی مهتر ی اه نا  نهس یا روح سجت نمی

 های نوخاسته دارنا عه لاا  تثو ههتتنا و ارخی لوهرهای فیدی ی ماننا مغدها وی گی

 های فیدی ی نیهتناظیافتت اه وی گی

ها را اه یگرایی دراار  وی گاستالا  اه نهع نوخاسته تواگ مهتیردر ایانی خ اصتهب می

 ترتیو میر م رح عردئ

 Lمتع ا اه س ب  nBتا  1Bهای نهتحی اه وی گی Hمتع ا اه ست ب  Eی ئ وی گ1 ظ

ثا  های   ّی اایعب اه لنوخاستتته استتیب اگر و تنها اگر ستتیهتتتمیب اایعب دارای توانایی

ااشتتتاظ )تعری   nBتا  1Bهتای  و  وی گیثتا  معنتاچتذیر و در یتعتارعردی تثویت 

 وی گی نوخاسته(

های ئ وی گی هگاهی عیهی متع ا اه ست ب اهنی ستیهتمیب اایعب دارای توانایی2 ظ

 nBتا  1Bهای ثا  مع و  وی گیناچذیر و در یت  ّی اتایعب اته لثا  عارعردی تثوی 

 متع ا اه س ب فیدیولوژیو اسیظ

 nBتا  1Bی هاع ا اه س ب اهنی نهحی اه وی گیئ چس وی گی هگاهی عیهی مت1گظ

 متع ا اه س ب فیدیولوژیو نوخاسته اسیظ

وخاستگی ن»ناچذیری و ما    ی در عتاب لدئیات مراوه اه سیهتمی اودگب تثوی 

ه تواننا امنا میتهصتی  هما  اسی و خوانناگاگ   اله( اه1312)خوشتنویسب « و هگاهی

 هگ مرالعه عنناظ

 گرایی جوهرینوخاسته.9-4

شتتا یا مورد ها م رح میگرایی تنها دراار  وی گیترریحان در تمامی لرگ ایهتتتمب نوخاستتته

های هغامیت لرگ ثا،تتترب های چایانی ایت لرگ و در ستتتا گرفیظ در ستتتا نرادی لرار می
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 اناظداناگ دیاگاهی دراار  نوخاستگی لواهر را م رح عرد ارخی ام ف اسهه و الهی

های مجت هی دراار  ماهیی لواهر م رح شتتا  استتیظ عه تاعنوگ ت ریتو،تتیب ایت

رااینهتوگ اا اررستی تاریجی هرای م رح شا  در خصوص لوهر اا ت یه ار هرای ارس و 

دهاظ و عانیب هشتتتی ت ری دخی  در اث  دراار  مههو  لوهر را اه ترتیو میر تمید می

(Robinson, 2009, § 1 عته ام میاگ ت ری )«دارای اهمیی « 1استتتتر الی»و « ثام ی

 2ایشتتتری ههتتتناظ  حا ت ری ثام یب لواهر مولوداتی ههتتتنا عه مو،تتوی ثم  و ثام 

ها ههتتتناظ ایت ت ری اهمیی خود را در متوگ معاصتتر ثهک عرد  استتیظ   او  ار وی گی

اد  های اخیر ان ا  دایتب لتانتاگ لو ت ا  میادی را ارای تالیا ت ری استتتتر الی در ستتتا 

 ظ(Lowe, 2009, § 4ی )ارای اث  تهصی ی نگا  عنیا اهئ اس

های اخیر موردتوله لرار گرفته اسی عه ثا ب ت ری دیگری ام لوهر  ی ستا ااایت

ها شحاهی نامیاظ ایت ت ری ام لوهر اه ت ری شتومی ر ام وی گی«   ی»تواگ هگ را ت ری می

داد   شاگ ام ی ایگر تشجی   ی هایواست ه تواناییها اهداردظ اه نیر شتومی رب وی گی

(؛ اناارایت چنانده اجواهیم یو وی گی Shoemaker, 1980, pp. 216-8شونا )می

رای هگ های   ّی متمایدی را ا نواگ یو وی گی متماید در نیر اگیریمب اایا تواناییرا اته

 اناظتشجی  دهیمظ تونر و لو دیاگا  مشااهی را در خصوص لوهر اتجاا عرد 

دانتتا عتته والتتا لوای   ّی ر اتتا انترتتاد ام ت ری استتتتر تتالیب لوهر را شتتتیهی میتون

ارد تا (ظ او واژ  شتتتیء را اه عار میToner, 2007, p. 285نتاچتذیر ااشتتتا )تثویت 

هتا و رویتاادهتا را ام ثوم  اث  خود خارج عناظ اایت ترتیوب اجش ادرگی ام وی گی

ها گتواگ لوای   ّی هاب اایت دلی  عه میلواهر مرعو اه نیر تونر دروالع لوهر نیهتتتتن

 ها تثوی  عردظرا اه لوای   ّی الدای تش ی  دهنا  هگ

ها دهائ لوهر شتیهی لدئی اسی عه ثام  وی گیلو نید تعری  مشتااهی را ارائه می

ها دارای لوای   ّی متماید و مهتتتتر ی ااشتتتناظ عه ارخی ام ایت وی گینثویاتاشتتتاب اته

یو  ای ام لوهر اسی و ی نااشتته ااشاب تنها سایهرلوای   ّی مهتت عه شتیهیدرصتورتی

                                                           
1. Independence 

2. Bearer 
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(ظ اگرچه لو در ایت تعری  ام وص  متماید Lowe, 2008, p. 93لوهر اصی  نیهی )

افی تواگ دریو مهتتر  استتهاد  عرد  اسیب اما اا اررسی م الو وی در ایت خصوص می

 ظ تعری    ّی لو ام لوهر ت ریناچذیری استتیعه مرصتتود وی ام تماید و استتتر ا  تثوی 

گیردظ همدنیتب وی همدوگ تونر اا اه عار اردگ واژ  شیء در فرض میثام ی را در چیش

 گذاردظتعری  خود رویاادها را عنار می

ای ام تواگ نشانهت ری   ّی ام لوهر ت ری لایای استی و در متوگ تاریجی عمتر می

شودظ گانه رااینهوگ دیا  نمیدر فهرسی هشی هگ یافیظ اه همیت دلی  اسی عه ایت ت ری

صتتتی  اه تهوی یا  ههتتت ر عه لصتتتا داریم در ایت مراله اه هراء او امردامیمب ااوگ هن ه اه

 گیردظماهیی لوهر امردامدب ت ری   ی ام لوهر را در مهروض می

 عنوان جوهر نوخاستهخویشتن آگاه به. 4

های رایج دراار  مهه ه (ب ااتاا دیاگا Hasker, 1999) خویشتت هگا هه ر در عتاب 

عناظ وی در فصتتت  ههتم ایت عتابب دیاگا  اهت و ااگ و متافیدیو اهت را اررستتی می

 عناظم رح می« انگاری نوخاستهدوگانه»مجتار خود را ای   نواگ 

چردامدظ اتته لدئیتتات ایت تث یتت  می« نوختتاستتتتگی»وی ااتتتاا اتته تث یتت  مههومی 

مراله اعر  1تث ی  ههت ر اشتراعات میادی اا تث ی ی دارد عه در اجش چردامیمب اما نمی

عه  شتتتوناناچذیر ل مااد میهایی تثوی شتتتاب اته ایت معنی عته هگاهی و اختیار وی گی

گیرد عه (؛ درنتی هب هه ر نتی ه میibid, 187های   ی اایع اختصاصی دارنا )لارت

ه و وااهته اه هایی نوخاستهتناب ا  ه وی گیهایی مهتر  ام مغد نیهگاهی و اختیار وی گی

 مغدنائ

 طور ضمنی تصریحانگاری دکارتی[، ما بههایی ]دوگانهانگاریبا رد چنین دوگانه
کنیم که ذهن انسانی محصول مغز انسانی است و عنصری مجزا نیست که از می

ند مبنی رسایشده باشد. این دیدگاه ما را به نتیجه دیگری م« افزوده»بیرون به مغز 
ابند که یها هنگامی بروز میاند: آنهای ذهنی به معنای زیر نوخاستهبر اینکه ویژگی

ا گیرند، امشدت پیچیده و خاص قرار میعناصر مقوم مادی مناسبی در روابطی به
که  شوند و نه از قوانینیتر دیده میهای سادههای ذهنی نه در پیکربندیاین ویژگی
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استخراج کنند، قابلتری توصیف میهای سادهه را در چنین پیکربندیهای مادویژگی
د ای هستنهای علّیِ نوخاستههای ذهنی واجد قدرتدیگر، ویژگیعبارتهستند. به

 .(ibid, 189یابند )که در نبود آگاهی بروز نمی

عناظ هر یو ام ما لریاگ هگاهی خود را وی ستتتمس اه وثات هگاهی اشتتتار  می

ه دها عدانیمظ اه نیر ههتتت رب ایت ن ته نشتتتاگ می ی ی متارچگی و وثات میدارای نو

هایی عه در چایا هماگ یو هویی فردی یا لوهر متماید ولود دارد عه ام تمامی نوروگ

 گویائاناب متماید اسیظ هه ر چنیت میوی گی هگاهی دخی 

نیاز داریم  . آنچههای ذهنی وجود دارندبنابراین، کافی نیست که بگوییم تنها ویژگی
یک هویت فردی نوخاسته است، هویت فردی جدیدی که در اثر پیکربندیِ 

ا آید. مکارکردیِ خاصی از عناصر مقوم مادی در مغز و سیستم عصبی به وجود می
 [که ]جانچنانشویم که آنواسطه داشتن آگاهی و اختیار به فردی تبدیل میبه

ها را با قوای علّیِ توان آنشویم که نمی توانیم علت اموریگوید، میسرل می
 (.ibid, 190ها تبیین کرد )نورون

  را رود و خویشتتتت هگاها فراتر میگرایی وی گیااگ ترتیوب ههتت ر ام نوخاستتته

داناظ ایت دیاگا  یادهور نیریه یو هویی فردی یعنی یو لوهر متماید ام مغد یا ااگ می

ر ادامه اه ایت مو،وی اامخواهیم گشیظ هه ر ثاوس لهتمانی نهس م اصارا اسی و د

 گیردئارای تحییت اهتر دیاگا  خود ام یو تمثی  اهر  می

اشاره  هاییتواند به درک این دیدگاه کمک کند، به میدانعنوان تمثیلی که میبه
رانشی های مغناطیسی، میدان گکنم که در علوم فیزیکی آشنا هستند، مانند میدانمی

ها. برای مثال، یک میدان مغناطیسی هویتی واقعی، موجود و انضمامی و مانند آن
آورد متمایز است. نکته اخیر از این امر است که از آهنربایی که آن را به وجود می

ال تر از فضایی که آهنربا اشغشود که میدان معمولًا فضایی بسیار بزرگآشکار می
اسطه وتشخیص است. این میدان بهبلدهد و در آن قاکند را تحت تأثیر قرار میمی

آهنربا پدید آمده است، به این دلیل که عناصر مقوم مادی آهنربا به نحوی خاص 
هنربا که یک آتوانیم بگوییم همچناناند ... با توجه به این مثال، میآرایش یافته

آورد، یک مغز نیز میدان آگاهی خود را پدید میدانی مغناطیسی خود را پدید می
ای مادی را که عناصر مقوم مغز پایهآورد. همانند میدان مغناطیسی، هنگامییم
آید. در این مورد، سازد که به نحوی مناسب آرایش یافته است، ذهن به وجود میمی
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ات ها و دیگر حیوانشدت پیچیده است که در سیستم عصبی انساناین آرایش به
میدان آگاهی علیت خاص خود را دارد  شود و همانند میدان مغناطیسی، ایندیده می

(ibid, 192.) 

 گیرد و همیت امر دیاگا  ویها فاص ه میگرایی وی گیههت ر صتراثتان ام نوخاسته

 دهائسامدظ وی چنیت تو،یب میرا متماید می

ها نامی مناسب برای این نظریه را گراییِ ویژگیشباهت این دیدگاه با نوخاسته
ی اشاره گرایخی موارد، به این دیدگاه صرفاً با عنوان نوخاستهکند. در برپیشنهاد می

تواند موجب بدفهمی شود، چراکه عنوان اخیر بیشتر برای ام اما چنین نامی میکرده
گاری اندوگانه»رود؛ بنابراین، من عنوان ها به کار میگرایی درباره ویژگینوخاسته
ستگی را در نظر داشته باشم و هم برم تا هم مضمون نوخارا به کار می« نوخاسته

کنم که میان میدان آگاهی یا روحی که در اینجا انکاری اشارهبه نسبت غیرقابل
انگاری سنتی در نظر گرفته که در دوگانهچنانشود و ذهن، آنمفروض گرفته می

 (.ibid, 194کنم )شود، اشارهمی

ب یو رب میااگ هگاهی فردیدیگ حارتار محنای دیاگا  ههت رب خویشتت هگا  یا اه

لوهر نوخاستته استیظ ایت لوهر ارای اه ولود هماگ خود اه ااگ وااهته اسیظ ایت ن ته 

ارتی انگاری دعگرایی لوهری در مرایهتتته اا دوگانهتوانا نر ه افتراق مهم نوخاستتتتهمی

،تتع توانا دلیران موگرایی لوهری میانگاری و نوخاستتتهااشتتاظ همیت تهاوت میاگ دوگانه

 گرایی لوهری اه نیریه خاص م اصارا در خصوص ت وگ نهس ااشاظترریو نوخاسته

 مسئله جفت شدن یا تعلق نفس به بدن.9

 ه تحییت اناب مهتتهانگاراگ دعارتی اه شتت  ی ستتنتی اا هگ مواله اود مشتت  ی عه دوگانه

ت مهتتته ه  نواگ دو لوهر غیرمادی و مادی اود  استتتیظ ایروااط   ّی میاگ اهت و ااگ اه

ثا  انگارانی عه اهت را لوهری غیر فیدی ی اااننا و در یت ورع ی ارای همه دوگانهاه

مای  گرایانی عه اه ایت دیاگا  تاه تعام  میاگ اهت و ااگ معترا ااشنا و املم ه نوخاسته

داشتته ااشتناب م رح اسیظ اه همیت دلی  لام  اسی عه ایت مهه ه را مجتصران م رح عنیمظ 
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انای عرد  اسیظ فرض عنیا صورت« 1مهه ه لهی شاگ»ایت مهته ه را تثی  نواگ  عیم

ولود داشتتتته ااشتتتناظ همدنیتب فرض  mو یو ااگ فیدی ی  bو  aعه دو نهس دعارتی 

ان ا  دهنا و نید فرض عنیا عه  tمماگ  م  اهنی مشااهی را در لثیه هم bو  aعنیا عه 

شتتتودب می tدر لثیه  mمولو تغییری در  aس ام میتاگ ایت دو  مت  تنها  م  اهنی نه

عنائ چه نااردظ عیم ایت چرستتتش را م رح می mتهثیری ار ااگ  bعه  م  اهنی درثالی

ارلرار نیهتتی و مولو تهثیر  mو  bاستتی عه میاگ  ارارلر mو  aای میاگ نوی راا ه   ی

 aاا نهس  mاگ شتتود عه ادیگرب چه امر والعی ستتحو می حارتشتتودب اهمی bار  a  ّی 

ظ ایت راا ه   ّی ل عان ام لنس روااط   ّی م انی میاگ هویات bلهتی شتتتود و نه اا نهس 

چرسش ارائه  تواننا چاسجی اه ایتانگاراگ دعارتی نمیفیدی ی نیهتیظ اه نیر عیمب دوگانه

 (ظKim, 2001, pp. 69-74دانا )فهم میرو دیاگا  ایشاگ را غیر لاا عننا و امایت

ت خود نتوانهتی چاستجی ارای مهه ه تعام  نهس و ااگ یا اه تعحیر عیمب مهه ه دعار

نیتس لهی شتاگ ایاااظ ناتوانی در فائا هماگ ار ایت مهه ه اا   شا عه مالحرانش و لایو

فرض تعام    ّی نهس و ااگ را گرایتاگ چیرو دعارت مثهتتتوب اودناب چیشعته ام  رت 

 امروم  نید یو مش   ارای دیاگا  دعارتی مثهوب ع ی عنار اگذارناظ مهه ه مذعوراه

 2شودظمی

 جفت شدن یا تعلق از دید هسکر .9-9

 انگاری دعارتی داردب الحته اا ایت اخت اف عه ایتدیاگا  ههت ر شحاهی میادی اه دوگانه 

داننا عه چس ام رستتتیاگ ااگ اه انگاراگ دعارتی نهس را هویتی میدو ارخ تاف دوگتانته

عنا و ارای یهور  اه ااگ وااهتتتته استتتیظ اه همیت دلی  اگی یهور میثتای ام چیدیت

ی عیم اناتوانا چاستتد مناستتحی اه مهتته ه لهی شتتاگ ارائه دهنائ  حا صتتورتههتت ر می

ولود داشتتتته ااشتتتناظ  mو یتو ااگ فیدی ی  bو  aعنیم عته دو لوهر اهنی فرض می

                                                           
1. pairing 

یا اهئ سایر انتراداتب نگا  عن انگاراگ دعارتی در مراا  مهه ه لهی شاگ وارای دفا ی متهخر ام مو،ع دوگانه 2.

Jehle, 2006, pp. 568-75  وFoster, 2001ظ 
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ان ا  دهنا  tرا در لثیه  مماگ  م  اهنی مشتتتااهیهم bو  aعنیم عه همدنیتب فرض می

 tدر لثیه  mمولو تغییری در  aو ام میتاگ ایت دو  مت  تنهتا  مت  اهنی لوهر اهنی 

نااردظ عیم ایت چرستتتش را م رح  mتهثیری ار ااگ  bعه  م  اهنی شتتتودب درثتالیمی

لهی شتتود و نه اا  aاا لوهر اهنی  mشتتود عه ااگ عرد عه چه امر والعی ستتحو میمی

)یا اهته  cظ چاستد هه ر ایت خواها اود عه یهور مصااق وی گی هگاهی bلوهر اهنی 

ناچذیر دیگری ماننا اراد  هماد( عه اه دیاگا  ایشتتتاگب مصتتتااق هر وی گی اهنی تثوی 

شود و ام ایت  ریا لوهری اسیب من ر اه یو تغییر لوهری اصی  می mوااهته اه ااگ 

ت توانتا ار هگ تتهثیر اگذاردظ اایرد و میگیعنتا عته تثتی تتهثیر اتاگ لرار مییهور می

خواها اود  aهای م رح شتا ب ایت لوهر اهنی نوخاسته لوهر ترتیو و اا توله اه فرض

لهی  aاا  mشتتود عه مولو می aدیگرب وااهتتتگی یهور لوهر اهنی  حارتظ اهbو نه 

 عنائانای میظ هه ر خود ایت ن ته را چنیت لمعbشود و نه اا 

انگاری دکارتی از رابطۀ طبیعی نزدیکی نشأت نظریه نسبت به دوگانهمزیت این 
شود و در تقابل با جدایی ذهن و مغز گیرد که میان ذهن و مغز فرض گرفته میمی

گیرد. با توجه به این رابطه نزدیک طبیعی است نتیجه در دیدگاه دکارتی قرار می
رسد بنابراین، به نظر میبگیریم که آگاهی نوخاسته خود یک هویت فضایی است؛ 

ابد؛ یعنی یخوبی با مسئله جفت شدن کیم ارتباط میانگاری نوخاسته بهکه دوگانه
خصوص و یک بدن شود یک روح بهاین مسئله که مبنای ارتباطی که باعث می

 ,Hasker, 1999خصوص بتوانند با یکدیگر تعامل عّلی داشته باشند، چیست )به

192). 

ا افتا چوگ دوئیتی رنگر  اته نهس  متاتتان در دا  چالش تع ا نمیدروالع ایت نوی 

عنا تا لام  ااشتتا در چاستتد ایت ستتتا  ارتحاه هگ دو و چرایی میاگ نهس و ااگ لثا  نمی

هگ را تحییت نمایاظ نگر  ههت ر عام ان ار محنای هگاهی انا شا  و هویی شاخ  هگاهی 

 سامدظا مثرا میااگ هماگ امر نوخاسته یا اهت یا هماگ نهس ر

 تعلق نفس به بدن از نظر صدرالمتألهین. 9-4

ای استتی عه نرش مثوری را در مهتته ه لهتتمانی اودگ ثاوس ی ی ام الدای م مو ه
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عناظ ایت نیریه اه همرا  اصالی ولودب تش یو ولود و ثرعی ث می متعالیه اامی می

ه دانهتتی عه اهتتترسام تریت اصتو  ث می متعالیتریت و مثوریتواگ مهملوهری را می

 چذیرتر ث می متعالیه اه لهاگ و انهاگ ههتناظاروم نگر  خاص و انع اف

اایا توله داشتتتی شتتترح مهتتته ه لهتتتمانیی الثاوس اودگ نهس اا تحییت ثرعی 

ته یو ام هگ نیهتتتیظ ام  رفی مهتتته ه ثرعی لوهری نید لوهری چیونا خورد  و لاا 

اه فهم  د؛ اناارایت فهم دلیا نثو  ت وگ نهسوااهتتتگی تا  اه تشتت یو مراتحی ولود دار

گرددظ نیریه ثاوس لهتمانی نهس اجشی ام ف ههه دلیا وثات تشت ی ی ولود ااممی

 ور منهو و دهاب م اصتارا در خصوص مههله نهس اهولودی م اصتارا را تشت ی  می

مهتتتر  اه ایا  ثاوس دستتی نیافتهب ا  ه نیریه ثاوس لهتتمانی نهس ار اهتتتر ولود 

 یاااظشناسانه ث می متعالیه او مههو  میاسانه و معرفیشن

تریت مهتتته هب محنای ثتا  در ایتاگ مهتتته ه مورداث  در ایت مراله اولیت و مهماتاایت

چذیرد مولودی م رد عه لح  لهتمانی لرار دادگ ارای نهس اسیظ اه ایت معنا عه او نمی

س دیگر ثاوس روثانی نهرت حاام ااگ ولود داشتته استی اه ااگ خاصی تع ا گیرد اه

ودظ شتتانگارانه استتی در ث می متعالیه عام ان رد میهای دوگانهعه مثور اصتت ی دیاگا 

 توانا لواثاعنا عه اگر امری م رد ام ماد  ااشا نمیم اصتارا در ایت خصتوص ایاگ می

 عهو  وارض مادی را امذیرد چوگ ماد  را عه لهی استتعااد و لحو  اسی ناارد درثالی

نهس انهتتتاگ چذیرای  وارض مادی استتتی و ایت یعنی م رد نحود  و مادی اود  استتتیظ 

 (223ب 1322)صارالمتهلهیتب 

عه اگر نهس لح  ام ااگ مولود اود ام عنا املم ه ایتم تاصتتتارا دلای ی را اعر می

دو صتتتورت خارج نحود یا مولودی  ر انی و  ر  مثو اود عه در ایت صتتتورت مثا  

ها ی رخ دهتا عه او را م حور اه تر   الم لاص عنا و خود را اه هفیاود ثتالتی در و

عه مولودی نههتتانی اود عه در و  وارض ناشتتی ام تع ا اه لهتتم مثصتتور عنا و یا ایت

داشتیظ چوگ نهس تع ا اه ااگ دارد و در ایت صورت ایت صتورت خود  اایا اانی می

م عار عه در  الفایا  اود درثالیگذاشی و ایت ااگ ایاایا ااگ اص ی خود را مع   می
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( نهس 223شودظ )هماگب شود چس ثاوس ااگ اا لهم هغام می  ی و  ح  ان ا  نمیای

لح  ام ثاوس ااگ اه صتهی وثات مولود نحود  اسی چراعه لحو  تعاد و ت ثر اعا ام 

ها استی و فرض ما ایت اسی عه نهس اه   ی ت رد وثات ام خواص مرادیر و لوام  هگ

 (321ام ماد  دارای مراار نیهیظ )هماگب 

از دیدد ملاصددددرا نف  در ابتدای تکون خویش موجودی از موجودات همین عالم ماده 

کم ارتقا یافته و در مراحل مختلف و متفاوت اسدت؛ اما در سیر تکاملی ذاتی که دارد کم

 ست.تفاوت اشود که گویی نشئه و جهان آن با دیگر مراتبش مدارای مدارج متفاوتی می

تر ایاگ اگر لرار ااشا نثو  ت وگ نهس ام منیر ث می متعالیه م اصارا عمی شهاف

تواگ ام  ریا مهتته ه ام اگ استتتعاادی هگ را تو،تتیب دادظ ام اگ استتتعاادی در شتتود می

ثریری متهاوت ام ام اگ ااتی و یو والعیی خارلی استتیظ م اصتتارا ام اگ مولودات 

دانا یعنی هرچه عه لرار استتی مولودیی ام اگ استتتعاادی میثادس در مماگ را ام نوی 

ب 2ب ج 1181ایااا اایا ام ثا  امتنای خارج شتتود و ام اگ داشتتته ااشتتاظ )صتتارالمتهلهیتب

( ام اگ نید امری استتی عه محتنی ار ماد  استتی یعنی اایا موانع ام ستتر را  ای اد هگ 313

د و ایت ارداشته شاگ موانع هماگ شتیء ارداشتته شود و شرایط ارای تثرا هگ ثاص  شو

ارثهتو شرای ی عه ارای  1ام اگ استتعاادی استی عه امر ثادس مهتحوق اه هگ استیظ

ام  شود ودها مهتیر هگ مم ت عه دارای ام اگ ااتی استی ترستیم میتثرا ن هه رخ می

 ور  ا  ثالی چذیرناگی همه ثالات ام انی ارثهو شرایط و موانعی عه داشته اسی اه

گردد یعنی ام اگ خاصتتی را ای ارای هگ ام اگ ترستتیم میشتتود و مهتتیر هینا می خارج

های گوناگوگ اا هم مجت   استتیظ اعا ام عناظ همیت استتی عه ماثصتت  ن ههمثرا می

تمامیی انهتاگب ام  ریا تشت ی  ن ههب ایت ااگ ثاص ب هماگ نهس اسی اما استعاادهای 

عتاادها مراتو و درلات گوناگوگ و ا وار متهتاوت و گونته گونی داردظ تثرا ایت استتتت

دانا ا  ه هفریناظ صتتتارالمتهلهیت متت والع را متنی ثاای و لایتغیر نمیمتهاوت نهس را می

                                                           
 (ظ1312)ایددیب « ام اگ استعاادی و تهاوت هگ اا ام اگ ااتی»ارای اث  ایشترب نگا  عنیا اه مراله ظ 1
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تنها انهتاگ در ثا  ثرعتی ااتی و لح ی ههتنا عه هگ را اه ثرعی ام منیر او لهاگ و نه

همیت لهاگ استتتی ارترا و عناظ انهتتتاگ عه ااتاا مولودی مادی ام مواد لوهری تعحیر می

لاری گیردظ ایت ماارج تشتتت ی ی او گا  اهرشتتتا یافته و در ماارج تشتتت ی ی لرار می

دها )صتتارالمتهلهیتب ها و هثار متهاوتی را ام خود نشتتاگ میشتتود عه وی گیمتهاوت می

های (ظ ثتی هماگ ن هه هم عه در خود ارثهتتتو شتتترای ی عه داشتتتته ام اگ321ب 1322

 عنا در لریاگ ایت ثرعی ااتی و لح ی لرار داردظهاوتی را ثم  میاستعاادی مت

 مامیی ااگ اسیئام نیر م اصاراب نهس هماگ ت

 -و أیضاً النف  تمام البدن و یحصل منها و من المادة البدنیۀ نوع کامل جسمانی» 
و لا یمکن أن یحصل من مجرد و مادی نوع طبیعی مادی بالضرورة فإذا بطل التالی 

المقدم فعلم أن اقتران النف  بالبدن و تصرفها فیه أمر ذاتی لها بحسب وجودها فکذا 
، 9، ج1891الشخصی فهذه الإضافۀ النفسیۀ لها إلى البدن مقومۀ لها )صدرالمتألهین، 

 (.11ص: 

ها نهس انهتتتاگ لوای متعتاد و گونتاگونی دارد عه ام منیر صتتتارالمتهلهیت همه هگ

لیا اتتایتا لوا را  یت راط و تع ا اته نهس اته شتتتمتار هورد انتتاظ در نیر دمن وی در نهس

  دانا نهس نید در مراگونه عه صتتارا در اث    یی مع و  را  یت راط اه   ی میهماگ

 اثهاص ثس در مرا  ادرا  خیالی هماگ خیا  و در مرا  تعر  هماگ  ر  اسیظ

اسی  و روشتلای لوای نهس ام شهوگ نهس سجت گهته صارا در نیر نهایی خود اه

عه تعحیر شتتتهوگ غیر ام تعحیر لوا استتتیظ تعحیر شتتتهوگ در مورد ثپتتترت ثا ل  و   ی 

شود اا ایت شتود اما هرگد تعحیر لوا در مهتائ  مراوه اه خااشناسی یافی نمیاستتهاد  می

 (ظ11ب 1312گیرد ) دیدی و ااراهیمیب ایاگ ارتحاه نهس اا لوا رنم دیگری اه خود می

 دانائهس را نثو  خاص ولودی او مینم اصارا نههیی 

فإنّ نفسیّۀ النف  نحو وجودها الخاصّ و لی  لماهیّۀ النف  وجود آخر هی » 
بحسبه لا تکون نفساً إلّا بعد استکمالات و تحوّلات ذاتیۀ تقع لها فی ذاتها و جوهرها، 

 «فتصیر حینئذٍ عقلاً فعّالاً بعد ما کانت بالقوّة عقلاً

ثریرتی متاهیتی تع ری اته اتاگ دارد اانی عه اعنوگ ام مهتتتیر  نهس اودگ نهس در 
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خاص اه خود عه شترایط و موانع معینی اود   حور عرد  و تثرا یافته اسیظ م اصارا در 

 حتارات متعتادی اته ثیثیی نهس عه هماگ ثیثیی تع ا و تاایر ااگ استتتی اشتتتار  و یا 

ت نهس اه مرث ه لو   ال ه (ظ ثا  اگر ای221ب1322تصتریب عرد  استی )صارالمتهلهیتب 

 یو ام نرای  ااگ وارترا چیاا عرد و لادر اه تعر  شتتا اگرچه دارای ااگ استتی اما هی 

 منا و ایتای نمیرستتنا ماننا ایماری اه هویی او صتتامها راض لهتتمانی عه اه ااگ می

 عنالو  عه نهس اا هگ  ینیی دارد و،ع خود را ام ثی  مرتحه و شرافی ولود ثهک می

 (ظ328ب 1322)صارالمتهلهیتب 

در ثریری ام نگا  م اصتتارا هگ امر چایه عه ااگ اود اعنوگ هویی اصتتی  خود را عه 

تواگ گهی ای عه درخی را در میاگ دارد اروم داد  و رشتتا عرد  استتیظ هیا میچوگ دانه

 اسی تر هگعه دانه ه و عه اعنوگ درخی ه و شتا  استی ام ایت رفته استیب اهتر و دلیا

عه گهته شود او در یو سیر ت ام ی متثو  شا  و اگرچه ام هگ چیدی االی نیهی اما او 

نا دهولود دارد در ثریری ا وار و نشتت ت گوناگوگ نهس عه هویی نهس را شتت   می

چوگ استعاادی در دانه ااگ نههته اودنا و در ادامه نید ههتنا اما اودگ هگ دانه اودنی ارترا 

 یافته اسیظ

گونه عه در  الم ولود تنها مولود ااری مثت   تالم ولود استتتی هماگ  تالم نهس

تعالی استی و االی شتتونات و ا وار ههتنا در  الم نهس نید ثریری هماگ نهس اسی و 

شتتوناظ وثات نهس در نیر اه  االی شتتتونات ایت اات واثا و ا وار هگ مثهتتوب می

ناگ لامعیتی دارد عه ث می مث  وثات ولود منحهتتط و وثات ثره ی یه استتی عه چ

ب 1312 ب دیدی و ااراهیمیلامع تما  لواستی و هی  نیرویی ام ثی ه نهس ایروگ نیهی )

 (ظ122

 تحلیل و مقایسه. 2

تث ی  اه هه ر چذیرفتت ثالات اهنی والعی و غیرلاا  نیریهن ته اهیار مهم در خصوص 

ی های اهنسی عه چایا نیریه ما دارای ایت مدیی ا»عه خود ایاگ عرد ئ ااگ استی چناگ

خ اف شتناساظ اردارد ا  ه اه رستمیی میها را ام میاگ ارنمیعنا و هگتنها ان ار نمیرا نه
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هتای ااتنتائی عه اهتتتته اودگ   ّید لهاگ فیدی ی را ثهک همتانی اهت و اتاگ و نیریتهایت

اگ  نوشتتناستتی و ثی  التهاتی را اه عنناب نیریه ثا،تتر اه رستتمیی شتتناختت غاییمی

ها و انگاری وی گیچتذیردظ ایت دیتاگتا  ارتحاه نددی ی اا دوگانههتایی چتایته میچتایتا 

 ,Hasker« )چذیردهای نوخاستتتته را میهایی دارد عه شتتت  ی لوی ام وی گیدیتاگا 

 (ظ193 ,1999

اه  ثا  متماید ام ااگ لائ دانا و در یتههتتت ر محنای تثرا نهس را ار چایه ااگ می

  نواگ یو لوهر نوخاستتتتهخویشتتتتت هگا  اه دیگر حارته استتتیظ اهثریرتی نوخاستتتت

لوهری متمتاید ام اتاگ استتتی عه توانایی   ی مجت  اه خود را داردب ایت لوهرب در اه 

م اصارا نید لائ  اه ثاوس لهمانی نهس ار چایه ولود هماگ خود اه مغد وااهتته استیظ 

ت ن ته ایعناظ انگاراگ ل ع میوگانهااگ استی و در این استی عه مهیر خود را اا ارخی د

تواگ شود؛ اناارایت میشتحاهتی استی عه میاگ دیاگا  صتارایی و دیاگا  هه ر دیا  می

نمایا اما گیریب ام اگ مرایهه میاگ ایت دو نیریه اا ی ایگر را فراهم میگهی ایت مو،تع

اهتر  ارای تث ی ستتتا  اصتت ی مراله در نثو  تع ا نهس ام منیر ایت دو استتیظ اهتر استتی 

ایت مهته ه اه  رح ستتا  اه شیو  عیم چرداخته شود عه در لهمی لح  هه ر اه هگ چاسد 

م اگر فرض انای عیعنیمظ  حا صورتگهته اود و چاستد هه ر را اا م اصارا مرایهه می

ولود داشتتته ااشتتناظ همدنیتب فرض  mو یو ااگ فیدی ی  bو  aشتتود دو لوهر اهنی 

ان ا  دهنا و ام میاگ ایت دو  م   tاگ  م  اهنی مشتتااهی را در لثیه ممهم bو  aشتتود 

عه شتتتودب درثالیمی tدر لثیته  mمولتو تغییری در  aتنهتا  مت  اهنی لوهر اهنی 

شود نااردظ چرستش هگ استی عه چه امر والعی ستحو می mتهثیری ار ااگ  b م  اهنی 

عه ایاگ شتتتا ام نیر شتتتودظ چناگلهی  bو نه اا لوهر اهنی  aاا لوهر اهنی  mعه ااگ 

اسیب من ر  mماننا اراد  هماد عه وااهته اه ااگ  cههت ر یهور مصااق وی گی هگاهی 

یر عنا عه تثی تهثشود و ام ایت  ریا لوهری یهور میاه یو تغییر لوهری اصتی  می

ای هتوانتا ار هگ تتهثیر اگتذاردظ اتایت ترتیتو و اا توله اه فرضگیرد و میاتاگ لرار می

 ظbخواها اود و نه  aم رح شا ب ایت لوهر اهنی نوخاسته لوهر 
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ارای چاستد م اصارا اه ایت چرسش لام  اسی تا ااری دیگر راا ه نهس و لوای نهس 

 ام  ای اد امری نوخاسته اسی و هگ امر نوخاسته  mاررستی شتودظ  حا نیر هه ر ااگ 

هایی خوردظ ثنویتی عه در نیر نمیمتع ا اه ااگ استیظ در ایت نگا  نو ی ثنویی اه چشتتم 

شتتودظ شتتروی ثریری انهتتاگ اا لهتتم م اصتتارا در خصتتوص راا ه نهس و ااگ دیا  نمی

استتی اما ثریرتان هماگ لهتتم در ثا  تثو ب چویش و تغییر استتی و در لریاگ رشتتا خود 

لنهس ته یو ام نهس استتیظ اهای لایا غیرلاا یاااظ ایت لاا ییهای لایای میلاا یی

 وثاتها ع  الروا نایر اه همیت اص  اسیظ فی

در ث متی متعتالیته نو ی وثات ولود دارد اه نا  وثات لمعی ولودظ نهس در 

گردد در مرتتا  ثس هر  وری ام ا وار ولودی خود اتتا مولود هگ مرتحتته متثتتا می

مثهتتتوصب در مرا  تجی  خیا  و در مرا   ر  معرو  استتتیظ اگر اا  حیعی متثا گردد 

گردد عه ارای ثواص شتتود اگر اا ثس متثا گردد  یت مثهتتوستتات میمی یت ا پتتا 

گر اا گردد و ااالهع  ثاصت  شتا  استی و اگر اا خیا  متثا گردد  یت صور متجی ه می

شتتتود  رت  اتتالهعتت  متثتتا گردد  یت صتتتور  ر ی عتته اتالهعتت  چتتذیرفتتته ثتتاصتتت  می

استتد استتیظ اا توله اه ترتیو اصتت  ستتتا ب خودب چایت(ظ اه122ب 1381)صتتارالمتهلهیتب 

ار چایه استعاادهایی ردیاای شا   mانای عیم چاستد م اصتارا ایت اسی عه ااگ صتورت

ثاصتتت  شتتتا  استتتیظ ااگ ثاوی و دراردارنا  و متثا اا هگ چیدهایی استتتی عه لوا یا 

شودظ موانع و شرای ی عه لح  ام ثصو  ااگب او را اه سمی و های نهس نامیا  میتوانایی

اروم و یهور یافته استتتیظ ااگ ارومهای  mانتا ثالا در ااگ ستتتوق داد ستتتویی ختاص 

عه ااگ لثا  شتتتا  اود ثریرتان خود  mمتعادی دارد عه هماگ اروم لوای متعاد استتتیظ 

ای عه استعاادها در چه مرث ههماگ نهس اسی عه ثام  استعاادهایی اسی و اهته اه ایت

هب اه هگب تریت نشتتهنتیار  استتیظ در چاییتمتول  اماننا ا وار و نشتت تی گوناگونی در ا

ای هها اا ی ایگر مهاوی نیهتنا در هر چایی ااگشودظ همهن ههب لنیت و سمسظظظ گهته می

ا ارخی تنه نهادی متهاوت اا استتعاادهایی متهاوت ارای صتیرورت و تثرا مولود اسیظ

ا ام اوصتتاف اانی و مادی تواگ هگ ررستتنا عه میای میها ههتتتنا عه اه مرتحهام ایت ااگ



 322   فهیمه شریعتی، یاسر خوشنویس/ ...ی نفس انگاری نوخاسته )هسکر( و حدوث جسمانبررسی تطبیقی نظریه دوگانه 

 

 

 

خ ع شا  تصور عرد )ت رد(ظ نثو  تع ا نهس اه ااگ در ایت دو نوی نگر  اگرچه یاهران 

ا ها و محانی هناگ اا ی ایگر اهیار متهاوت اسیظ تهاوت محانی شایشحیه اه هم اسی اما ایاگ

ای تنیا ای در یو ساختار و نیا  ف ههی درهم حارت درستی نحاشا چراعه لوا ا چیدیا 

شودظ تواگ م اثیه عرد عه در منیومه ف ری ههت ر دیا  نمیاه نا  ث می متعالیه را می

نیریه م اصتتارا چشتتتوانه اصتتالی ولودب وثات ولودب ثرعی لوهری و ظظظرا دارد عه 

های متنوی و وستیعی را در مهته ه چیدیا  نهس اه او   ا عرد  اسی اه همیت لاا یی تحییت

 ه ههتتت ر هنتوانا اامهم اه تحییت امردامد ثا راثتی میارتای نهس اتهدلیت  در مهتتته ته 

 ماناظ  یرغم می  اه تحییت ارا ام ایت عار ااممی

عه در چدشتت ی معاصتترب روشتتت شتتا  استتی عه صتتامات مغدی تو،تتیب م  و ایت

شتوناظ لاو  مهصت ی ام ایت صامات و نرایصی مجت   اه نرایصتی در هگاهی من ر می

شناسی و تجص  مغد و ا صاب در هینا در راهنماهای ثوم   صوا میعه هر یو چای

انا؛ اناارایتب یاهران وااهتتتگی میااگ هگاهی یا خویشتتتت هگا  اه مغد چدشتت ی در دستتترص

یااگ توانا مچس ام چتایا هماگ هگ نید ادامه داردظ در ایانی تمثی یب نرصتتتاگ در ههنراا می

 توانا میااگ هگاهی را تثییو نرصتتتاگ در مغد میمغنا یهتتتی را تغییر دهاب اه همیت ترت

 ع ی ام عار ایهتا یعنی ااگ امیردب چه اتهالی ارای میااگتتهثیر لرار دهتاظ ثا  اگر مغد اه

 هگاهی یا خویشتت هگا  روی خواها دادب

اری انگگرایی لوهری و املم هب دوگانهعنا عه دیاگا  نوخاستتتهههت ر اشتتار  می

شودظ وی چنیت تو،یب گی چس ام مرن اا مشت   مواله مینوخاستته در خصتوص منا

 دهائمی

 انگاری دکارتی یا توماسی موضع کمترانگاری نوخاسته در مقایسه با دوگانهدوگانه
مناسبی برای ارائه پاسخی مناسب ]برای مسئله زندگی پ  از مرگ[ است: نفسی 

یبانی تواند بدون پشتمیکند و نشناختی ظهور میواره زیستیک اندام عملکردکه از 
 (.ibid, 203واره عمل کند، نامزدی تردیدآمیز برای نامیرایی است )آن اندام

در ایاگ تمثی یب میااگ مغنا یهتی عه ارای اه ولود هماگ اه ههنراا وااهتتته اسیب در 

صورت ام ایت رفتت ههنرااب ام میاگ خواها رفیظ اه نثوی مشااهب میااگ هگاهی عه وااهته 
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ای مهم م  رد مغد استتتیب اا تول  ایت  م  رد ام ایت خواها رفیظ ایت ن ته مهتتته هاه  

گرایاگ متهلهی استتی عه ستتعی دارنا ام هموم  نامیرایی نهس و مناگی غیر ارای نوخاستتته

عنا عه خااونا لادر لهتمانی چس ام مرن دفای عنناظ هه ر خود ایت نیر را م رح می

(؛ ibid, 233را ثتی چس ام نااودی ههنراا ثهک عنا )توانا میااگ مغنا یهتتتی م  ا می

توانا یعنا عه چگونه چنیت ام انی ماتار  ارائه توانتا تحیینی متتافیدی ی درایتامتا او نمی

 ماناظمثرا گرددظ هه ر در ایت م ا  ااممی

توانیم اه دیاگا  م اصارا رلوی عنیم و شاها تهاوت در لارت در این اسی عه می

ااشیمظ م اصارا در تما  هثار خویش اث  ثاوس و ارای نهس را اه هم گر  چاسجگویی 

مد  و در اهتتر اصتتو  خاص خود همدوگ اصتتالی و تشتت یو ولود و ثرعی لوهری 

 تهصی  ارای نهس را تحییت عرد  اسیظاه

 هایعته ایاگ شتتتا ام نیر م اصتتتارا لوای نهس عه هریو دراردارنا  تواناییچنتاگ

هیناظ انهاگ در ااتاای ت وگ خویش در ثهتاب میشتهوگ نهس اه خاصتی ام نهس ههتتنا

مرتحه  گیردظ در هر مرتحه فع یی هماگمرتحه نحاتی و سمس ثیوانی و اعاامهگ  ر ی لرار می

و لو  مرتحه دیگر استیظ در هغام امر عام ان مثتاج اه ااگ استی اما در ادامه سیر خود ااگ 

های تریت داشتتتهی خواص انهتتانی ) ر ( در چاییترا رها عرد  استتیظ دروالع انهتتاگ دارا

 ر ی در هخریت درلات و مراتو لهتتمانیی و اولیت مراتو روثانیی استتی )شتتواهاب 

 (ظ331

ایت مهتته ه محتنی ار ع  الروا اودگ نهس استتیظ ار چایه ایت لا ا  لوای نهس انهتتاگ 

اظ نهس رونر میهای مجت   نهس اه شتتتماها ام مرتحهعتارگداراگ نهس نیهتتتتنا ا  ه هگ

سترمنشته عارهای متهاوتی ام انهتاگ استی عه در هر عاری نهس هگ شتهگ ام شتوگ نهس 

شتتود شتتودظ هنگا  ثس مثهتتوص میشتتودظ اا هر فع ی نهس در هماگ مرتحه والع میمی

 هیاظهنگا   ر  و تجی  هم اه هماگ مرتحه درمی

أنّ النّف   -هان علیهحسبما قرّرنا فی مقامه و أقمنا البر -و قد ثبت و تحقّق»
الإنسانیّۀ، مع وحدتها و تجّردها، یصدر عنها لذاتها جمیع الأعمال و التّحریکات البدنیّۀ 

جمیع  ؛ کما یصدر عنها کذلکالحیوانیّۀ و الطّبیعیّۀ حتى الجذب و الّدفع الطّبیعیّین
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مرتبۀ  یالأفعال و الانتقالات العقلیّۀ ... فهی بحسب کلّ قول و فعل و عمل تصیر ف
آلۀ ذلک القول أو الفعل أو العمل: فتکون عند فعل الإبصار باصرة؛ و عند الإسماع 
سامعۀ؛ و عند التّحریک قوّة محرّکۀ؛ ...فإذا تمرّنت فی عمل من الأعمال، صارت 

قبل  نالانتقال منه ما لم یک بحیث تغلب علیهاخاصّیّۀ ذلک العمل و یصعب علیها من
به عاقبۀ أمرها  یکون حکمها بحسب الآخرة ما تختمذلک بهذه الّصعوبۀ و 

 (.171، 1191)صدرالمتألهین، 

در ایت  حارات ت ورات گوناگوگ نهس تحییت شتتا  استتیظ هنگا  ا ما  ثهتتی نهس 

هماگ ثس استتی و هنگا  تعر  نهس ام لنس  ر  و م رد استتی و هویی ثریری نهس 

فإاا ترلّی و تثوّلی و »هوردظ یمرتحته نهایی استتتی عه هخرالهمر نهس هگ را اه دستتتی م

اعثی مت  الم الج ا إلى  الم الهمر یصتتیر ولودها ولودان مهارلان  ر یان لا یثتاج ثینهذإ إلى 

الحاگ و أثواله و استتتتعااد ب فدوا  استتتتعااد الحاگ إیّاها لا یپتتترّها ااتان و اراءن ا  تع ّران و 

ئیب لهگّ الو مادّی و هذا مهارق  ت تصتتترّفان؛ إا لیس ولودها الثاوثی هو ولودها الحرا

المادةب ف یس ثالها  نا ثاوثها عثالها  نا استتت مالها و مصتتیرها إلى المحاأ الهعّا ب فهی 

 (ظ313ب ص 8ب ج 1181)صارالمتهلهیتب ظظظ« االثریرة لهمانیة الثاوس روثانیة الحراء 

ی  ر ی ه اموراگر نهس در اه فع یی رسانیاگ استعاادهای خود تا لایی چیش رود ع

وانا تیااا و میام سند معنا ارای او مثرا گردد ولود  اه ولود مولود  ر ی ارترا می

 هثار غیرمادی داشته و ام ماد  فارغ گرددظ

شتتود اما اایا در نیر داشتتی عه او ارای همه اگرچه م اصتتارا ایت معنا را متذعر می

تواننتتا اتته چنیت هتتا نمینهتتتتاگدانتتاظ چوگ همتته اایت نهوص چنیت نهتتایتی را مرتتار نمی

 هایی ام نهس ارسناظفع یی

م اصتتارا در ارخی ام هثار خویش تهلی  لایا و ترعیو م اد لهتتمانی را شتتره 

ثیات اعر عرد  عه هگ را ثیات ثانوی نا  نهاد  استتی و ثا فاصتت  هگ را ماایت مردگ و 

 (ظ282ب 1322ثیات معرفی عرد  اسی )صارالمتهلهیتب 

گا  م اصتتارا هگ امر چایه عه ااگ اود اعنوگ هویی اصتتی  خود را عه در ثریری ام ن

ای عه درخی را در میاگ دارد اروم داد  و رشتتتا عرد  استتتیظ در ایت شتتترایط چوگ دانه
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م ایت تواگ گهی ا وری ام ا وار استتی و ار ایت استتاص میتهتتمیه نهس اه ااگ تهتتمیه اه

ایی ه اعنوگ امور ارخاستته ام هگ گهتر  معنرفتت امر چایهب ام ایت رفتنشتانی ام امر استی ع

تواگ تصور عرد شرای ی را عه میااگ مغنا یهی اناظ در مثا  ههنراا میتری اه او داد وسیع

عه میااگ مغنا یهتتی خود مثصتتو  ولود ههنراا در ولود دارد اما ههنراا نیهتتی مث  ایت

عه خود  نحاشتتا همدناگ شتترای ی اود  عه  ام  تولیا میااگ مغنا یهتتی شتتود و اا ایت

عه ههنراا اه شتیء ف دی مالش داد  شتتود و هگ شیء خود میااگ مولود ااشتا ماننا ولتی

تواگ ام اگ تثرا شتترای ی را عه می ه همیشتته خاصتتیی ههنراایی خود را ههنراا شتتودظ می

 ثهک عرد  و ام دسی ناها در نیر گرفیظ

 گیری نتیجه

هه اهت تا ثاود میادی توانهته اسی ام ولود یو انگاری نوخاستته در ف هنیریه دوگانه

تث ی  اه ماد  و لهم نیهیظ ایت نیریه لوهر م دا اه نا  اهت دفای عناظ لوهری عه لاا 

انگاری در اصتتت  ولود اهت همراهی عرد  استتتی در ااتنای ایت عه تا ثاودی اا دوگانه

 م ااا نیر ههتتت ر اگرچهگیردظ انگاری فاصتتت ه میامر )اهت( اته امر فیدی ی ام دوگتانه

تواگ هویتی لااگانه ارای هگ در نیر ثصو  اهت امری ارهما  ام ثالات ااگ اسی و می

گرفتی امتا هموار  ایت هویتی ار امر چتایته یعنی ااگ محتنی استتتیظ ار ایت استتتاص نو ی 

شتتود عه فارغ ام منیومه متهاوت ف ری هر یو انگاری در ایت نگر  م اثیه میدوگانه

هگ را ی ی ام نراه تماید مهم میاگ ایت نیریه و نیر نهایی م اصتتارا در خصتتوص تواگ می

 مهه ه تع ا نهس اه ااگ دانهیظ

گاراگ انستتتو در عنار دوگانهصتتتارالمتهلهیت اا توله اه ا تراد اه نهس م رد ام یو

توانا ت رد ااتاایی نهس هنگا  ثاوس را امذیرد ام لهی عه نمیایهتتتاد  استتی اما امهگ

میتنی ار  شناسیاگ فاصت ه گرفته اسیظ نیریه ثاوس لهمانی م اصارا اجشی ام ههتیهن

وثات تشتتت ی ی ولود و ثرعی لوهری استتتیظ ایت نیریه عه ار محنای تثو  ااتی و 

گیرد ا وار و نشتتت ت گوناگونی را ارای نهس در ثرعی لوهری مولودات شتتت   می

د نیریه صتتارا و ههتت ر اسیظ اگرچه گیردظ وثات نهس اا لوا املم ه نراه تماینیر می
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دانا اما در ثریری دیگر اهت می حارتههتتت ر ااگ را شتتتره و مرامه ولود نهس یا اه

ی دانا عه میااگ مغنا یهتتتمیاگ نهس و ااگ تماید لائ  استتتی و ااگ را ماننا ههنراایی می

اگ ااوگ تویعنا و لام  اسی تا اتوانا در ادامه تو،یب دها عه چگونه منهس را ای اد می

ولود اتاگ میتااگ هگتاهی یتا هماگ نهس را ثهک عردظ ایت در ثالی استتتی عه در نگا  

م اصتارا دوگانگی ولود نااشته و نهس عه یهور  ااتاائان در ااگ اسی وثاتی اا تما  

ای ی ی ام ولود نهس استتی و لرار نیهتتی اا ام عه هر مرتحه وریمراتو خویش دارد اه

 هی نهس ام ایت رودظایت رفتت شهگ یا ول

اا توله اه  حاراتی ام م اصتتارا عه در   ر انی را مجصتتوص اه اوثای ام نهوص 

دانا؛ همدنیت در ارخی ام دانهتتتتته استتتی و ت رد را ارای همه نهوص در یو مرتحه نمی

هثار  ماننا هنده ام او در اجش لح  اعر شتتاب تهلی  و ترعیو ااگ را در ثیات م اد 

هایی را در ارا نید اا هه ر م اثیه عرد و هگ تواگ لراایانا اامهم میدو ثانوی شتره می

مشروه اودگ ولود ثانوی اه ترعیو لایا اسیظ الحته در عنار ثالتی میاگ موت و ثیات 

اردظ مهتتته ه ت حیری ارای نهس خود نیام اه عته م اصتتتارا تثی  نواگ ارمخ ام هگ نا  می

 م دا داردظای ای در مرالهتهم ات لای لااگانه

  



 9911  بهار و تابستان ، 42ة تأملات فلسفی، شمار علمی فصلنامهدو    312

 

 

 منابع

های چ وهشب در «ام اگ استعاادی و تهاوت هگ اا ام اگ ااتی»ب 1312ایددیب مثهتتب  -

 ظ22ب شمار  ف ههی و ع امی

 ب چ وهشگا  فرهنم و   و  اس امیب لمظنوخاستگی و هگاهیب 1312خوشنویسب یاسرب  -

تب دار ب ایرولعر یهالث مه المتعالیه فی الهسهار الهراعه اب 1181صتارالمتهلهیت شتیرامیب  -

 إثیاء التراسظ

انیب الایت هشتیب تصثیب و تع یا ل ا الشواها الراوایهب 1322صتارالمتهلهیت شتیرامیب  -

 مشهاب مرعد ال امعی ل نشرظ

 ب تهراگب ان مت ث می و ف هههظالمحاأ و المعادب 1322صارالمتهلهیت شیرامیب  -

 تهراگب انیاد ث می صاراظب عهر أصنا  ال اه یهب 1381صارالمتهلهیت شیرامیب  -

ب راا ه نهس و لوا ام دیاگا  م اصتتتارا و هلا 1312 دیدیب رامیت و ااراهیمیب ثهتتتتب  -

 ظ121-12ب ص  23های ف ههیب شمار    ی منومیب چ وهش
- Foster, J., 2001, “A Brief Defense of the Cartesian” ,in Corcoran, K. 

(ed.), Soul, Body, and Survival Essays on the Metaphysics of Human 

Persons, Cornell University Press, pp. 14-29. 

- Hasker, W., 1999, The Emergent Self, Ithaca: Cornell University Press. 

- Jehle, D., 2006, “Kim against Dualism”, in Philosophical Studies, 

vol.130, pp.565–578. 

- Kim, J. 2001, “Lonely Souls: Causality and Substance Dualism” 

reprinted in O’Connor, T. and Robb, D. (eds.), Philosophy of Mind, 

Contemporary Readings, 2003, Routledge publishing, pp. 65-78. 

- Lowe, E. J., 1996, Subjects of Experience, Cambridge University Press. 

- Lowe, E. J., 2008, Personal Agency, The Metaphysics of Mind and 

Action, Oxford University Press. 

- O'Connor, T. and Wong H. Y., 2005, “The Metaphysics of 

Emergence”, Online Edition: 

http://php.indiana.edu/~toconnor/philosophical_essays.html. 

http://php.indiana.edu/~toconnor/philosophical_essays.html


 313   فهیمه شریعتی، یاسر خوشنویس/ ...ی نفس انگاری نوخاسته )هسکر( و حدوث جسمانبررسی تطبیقی نظریه دوگانه 

 

 

 

- Robinson, H., 2009, “Substance”, in Zalta, E. (ed.), Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, online edition: 

http://plato.stanford.edu/entries/substance/. 

- Shoemaker S., 1980, “Causality and Properties”, reprinted in Causality, 

Identity and Mind, pp. 206-233, Oxford University Press. 

- Swinburne, R., 1997, The Evolution of the Soul, 2nd edition, Clarendon 

Press, Oxford. 

- Toner, P., 2008, “Emergent substance”, in Philosophical Studies, 

No.,141, pp. 281–297. 

- van Gulick, R., 2005, “Consciousness”, in Zalta, E. (ed.), Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, online edition: 

http://plato.stanford.edu/entries/consciousness/

http://plato.stanford.edu/entries/substance/
http://plato.stanford.edu/entries/consciousness/

