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 چکیده

 تمرکز با مولوی و دکارت ديدگاه از را (دوآلیست) انگاری دوگانه تحلیلی -توصیفی روش با مقاله ينا
 .کند می مقايسه و بررسی دو آن تعامل و شناسی معرفت و شناسی هستی منظر از ،بدن و نفس بردوگانۀ

ها به  ( و در رأس آنمادّی)جوهر ممتد يا  بدن )جوهر انديشنده( و نفسدکارت در هستی به دو جوهرِ 
تنها  نه ،دو جوهر نفس و بدن داند. به اعتقاد او و جدا از يكديگر می را متمايز ها آن معتقد است ود خداون

( شناسی هستی) بلكه در عالم خارج هم ،( از هم متمايزندشناسی معرفتعالم ذهن ) درلحاظ مفهوم و  به
 که است اين ،پژوهش اين از هدف. شود می مقايسه هم با ها آن پردازی نظريّه روش همچنین .ندمتمايز
 ،شناسی هستی در و دوآلیست ،شناسی معرفت در مولوی که کنیم هموجّ را فرضیه اين بتوانیم
 به توجّهبا دکارت همچنین .است دوآلیست ،شناسی هستی و شناسی معرفت در دکارت ولی ؛گراست وحدت

 باشد، داشته تمايز و وضوح درونی، انسجام بايد و است فیلسوفانه که پردازی نظريّه در مختارش روش
 نظريّۀ تاريخی مشكالت از که ها آن جوهری اتّحاد و بدن و نفس تعامل از ای کننده قانع تبیین نتوانست

؛ امّا کردن دانستكردن در اين باره را بهتر از فكرنولی درنهايت، فكر .دهد ارائه است، انگاری دوگانه
 و است خود عرفانی و درونی اتتجربیّ بیان و ديندارانه مؤمنانه، که مختارش روش به توجّهبا مولوی
 و موالنا .آيد نمی پیش شهاي ديدگاه تبیین در مشكلی هیچ وضوح، نه است حیرت به رسیدن هدفش
 .دانند نمی اعتماد قابل را یحسّ ادراک و دارند تكیه عقالنی شهود بر دکارت
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 مهمقدّ .1

 دوگانۀ بر تمرکز با مولوی و دکارت ديدگاه ازرا  دوآلیست توصیفی-تحلیلی پژوهش اين

 دکارت .دکنمی مقايسه و بررسی شناسیمعرفت و شناسیهستی منظر از ،بدن و نفس
 در را ها آن و است معتقد (مادّی جوهر) بدن و (انديشنده جوهر) نفس جوهر دو به هستی در

 مولوی شناسیهستی ديدگاه اامّ ؛داندمی متمايز و جدا هم از عین و ذهن عالم
. (عین عالم) است کرده پر را هستی که است جوهر يکبه نظر او  .است گرايانه وحدت
 را مادّی جهان چون ؛است نزديک دکارت هب (ذهن عالم) شناسیمعرفت نظر از مولوی

 . داندمی و کثرات اضداد جهان
 معتقد بود او .نهاد بنا بدن نفس و میان تمايز بر را خود یدوآلیست فلسفۀ دکارت

 پنجمین در دکارت .دانستمی مادّیغیر کامالً نیز را فكر ونیست  تفكّر به قادر جسم
 تأکید دو اين بین اتّحاد و بدن نفس، مفهوم سه بر ،(1388) روش در گفتار کتابِ بخش

 .(631: 1388)دکارت،  داند می بدن و نفس اتّحاد حاصل را حقیقی انسان و است دهکر

 ۀفالسف از عالم، در همادّ و روح يا بدن و نفس از فلسفى بحث هاى هجرقّ لیناوّ    
 دربارۀ معروف نظريّۀ دو فلسفه، تاريخ از نظر .(32: 1376 رفیع، فالح) شد آغاز فیثاغورثى

 از را بدن و روح رابطۀ ارسطو و داشت اعتقاد ثنويّت به افالطون :است داشته وجود نفس
 افالطون نظريّۀ به باب اين در نیز دکارت نظريّۀ. دانستمی همادّ و صورت عالقۀ نوع

 .(104: 1390پیری،) داردشباهت 

 فالح) دانست می غیرجسمانى ازهرجهت را نفس که بود فیلسوفى نینخست افالطون    

 افالطون ؛اند داشته ابراز مختلفى های ديدگاه فالسفه نفس، منشأ بارۀدر. (33: 1376 رفیع،
 ؛ اونشد قائل أیمنش نفس ارسطو براى .اند قائل الهى منشأ نفس براى وى پیروان و

 نیز بدن از آن انفكاک رتصوّ اساساً است، بدن صورت و معیّن کمال نفس»: گويد مى
 بدن و نفس جوهر ثنويّت به ،ارسطو برخالف ،سینا ابن .(46:  1376همان، ) «نیست ممكن

 حقیقت دو را ها آن گاهی دارد؛ بدن و نفس بارۀدر ديدگاه دو نیز سهروردی. بود معتقد
  .(105–104: 1390 پیری،) داندمی حقیقت يک از متفاوت های جنبه نیز گاهی و متفاوت
 از گاهآن و ظاهر جسم به صورت نخست که داندمی مستقل جوهری را نفس ملّاصدرا

 تبديل انسانی ناطقۀ نفس سرانجام و حیوانی نفس نباتی، نفس به جوهری حرکت طريق
 نظريّۀ ها آن بیشتر. است غیرمجرّد و مادّی نفس، مانمتكلّ از نظر .(105: همان) شودمی

 ترينیجدّ از ،بدن و نفس رابطۀ ۀمسئل .(151: 1390علیزاده،) برگزيدند را «لطیف جسم»
 .است غرب معاصر و جديد ۀفلسف مباحث
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 از نظر دوآلیسم» موضوع با ایمقاله يا رسالهپیشینۀ پژوهش، بايد گفت  نظراز
 و مقاالت اامّ ؛نشد مشاهده موضوع اين به نزديک یحتّ يا «مولوی و دکارت

به  را پژوهش حاضر به نزديک موضوعاتی يا موضوع اين که ديده شد یهاي نامه پايان
  کرده بودند. بررسی دکارت يا مولوی مستقل و بدون مقايسه بین صورت

 

 فلسفۀ پیش و پس از دکارت .2

به آسمان  یکه رو بود ایکردن فلسفه آيد دکارت در پی طبیعی و زمینیمینظر به
 اثبات، زمینی شد. دکارت انسان را محلّ و چهجهت انكار ؛ اين فلسفه چه درداشت

ین وجود يقینی است نخست ،)انسان(برای دکارت فاعل شناسا  .حرکت فلسفۀ خود دانست

  م دارد.تقدّ ی خداحتّ ،و بر تمام چیزهای ديگر در هستی

 کامل نخواهد بود. دکارتديشمندی چون نبدون شناخت افهم فلسفه و تمدن غرب 
ه نهادزمین وس و بر معك ،بود های میانه، رو به آسمانانی که در سدهدر اين دوره، نردب

شناسانه  هستیاز راه  وی ۀپیش از دکارت، انسان و انديش .(261: 1388 )رحمتی، شد
شناخت هستی نوبت به او که بعد از  چون انسان جزئی از هستی بود ؛شدشناخته می

يگانه موجود يقینی عنوان  به ،انسان ؛ يعنیولی بعد از دکارت راه معكوس شد ،رسیدمی

او « ...انديشممن می»و جهان و خدا بعد از  در قلب جهان جای گرفت ،و فاعل شناسا
 توانست ظهور و بروز پیدا کند. بود که می

به همین دلیل  و انديشیدمحور اصلی شناخته شد. انسان می ترتیب انسان بدين
 بلكه شد،شناسانه، انديشۀ انسان مطرح و دانسته نمی اکنون از راه هستی«. وجود بود»

ات وجود بود. يگانه موجود ت يا اثبعلّ ،انديشه ؛معكوس شده بود« انديشممن می»در راه 

   .(92: 1373، دی)احم محور اصلی هستی شده بود)فاعل(  هشناسند

 .بودن خارج شده است عینیشده و از انفعال و فاعل شناسا ، دکارت انسان انديشۀدر 
ی خدا را نیز پس دکارت از خود يا انسان شروع کرد و سپس به عالم خارج رسید. او حتّ

 . (272: 1388، )رحمتی دکراز اثبات وجود انسان اثبات 

داند، ولی وجود ذهن انسان بر انسان می اگرچه دکارت خدا را فطری و آفرينندۀ

نوبت به اثبات خداوند  ود،انديشنده اثبات نش م ذاتی دارد؛ يعنی تا منِوجود خداوند تقدّ
 گونه نبود. ولی پیش از دکارت اينرسد، نمی

از نظر دکارت در عالم ثبوت اين خداست که انسان را خلق کرده است، ولی سیر 
اين وجود ذهن انسانی است که بر  ،د که در عالم اثباتدهحرکت فكری او نشان می
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نوبت به اثبات خدا و صفات او  ،شود و تا وقتی اثبات و يقینی نشده استم میخدا مقدّ
 (.280:  1388)همان،  رسدنمی

 از بعد انسان بارۀو انديشیدن در بود هستی ،فلسفه و تفكّرپیش از دکارت محور 
انديشۀ دکارت هستی معدوم است و فقط  ولی در آغازِ، يافت تحقق میهستی شناخت 

دکارت هستی گم و حذف  تفكّردر »ضوعی برای شناخت انسان واقع شود. تواند مومی
ع قوانین رياضی ی آدمی و به سرعت تابشد و جهان تبديل شد به موضوع ادراک حسّ

در انديشۀ » .(93: 1373، )احمدی «، محور شناخت جهان دانستهشد و آگاهی انسان
؛ و اين )انديشنده(کننده  بود؛ من درک منهستی يقینی،  لین()اوّفلسفی دکارت، آغازين 

فلسفی  تفكّرای در سابقه، آغاز بیمننای وضوح بت هستی بر مانیّنگاه يعنی اثبات حقّ

برای اثبات نظام هستی و اشیاء، ابتكار و شیوۀ  هستي انسانگرفتن بود؛ يعنی مبنا قرار
فلسفی را از حقايق عینی به پندارهای ذهنی  تفكّربود که با اين نگرش مسیر دکارت 

 .(93: تابی )مصلح،« تغییر داد
 

 ارسطو  ،افالطون و آکویناس ،گستینوسودکارت و ا .3
دکارت با  تفكّراز اين نظر  ؛شناختی ندارد ی ارزش معرفتدکارت ادراک حسّ تفكّردر 

ت از ارسطو معرفتی آکويناس به تبعیّ نظريّۀ» .سخن نیست آکويناس سازگار و هم تفكّر

معرفت طبیعی  نوع هر اصل نخستین ،یحسّ تجربۀ که است معتقد وی است. بنیادحس
 توانات است که میواسطۀ انتزاع عقالنی از جزئیّ به»و ( 21: 1378)بورک،  .«انسان است

 .(100 :1395آيینی، )شهر «گرفتکار به یکلّ راتتصوّ و مفاهیم بکس برای را طبیعی عقل
 ،آيدنمی دست طريق حواس بهخالف آکويناس معتقد است شناخت ازاوگوستینوس بر»

است که حكم در باب حواس را ممكن  حقایق ازلي عقلبلكه شناخت حاصل از 

  .(102)همان:  «سازد می
ات یّئجز»و دکارت « ات معقول در پرتو اشراق الهیکلیّ»اوگستینوس و افالطون 

ات همانند افالطون کلیّ گستینوساو» .دانندرا اساس عالم واقع می« معقول در ذهن
شويم، ها آگاه می ق الهی از آنداند که در پرتو اشرامعقول را اصل و اساس عالم واقع می

ات معقول است که ، يعنی جزئیّارت، اساس عالم واقع، امور رياضیکه به نظر دکحالیدر
گیرد و نقش خدای هود قرار میق شبلكه در ذهن انسان جای دارد و متعلّ ،نه در خدا

بیش دکارت » .(95)همان:  «فريبكار، جز تضمین اعتبار همین معرفت شهودی نیستغیر
 هاایدهافالطون  از نظر. س باشد، مديون فلسفۀ افالطون استنویر از اوگوستكه متأثّاز آن
 .(102)همان: « ندا کقات سرمدی و ثابت ادرامتعلّ صوريا 
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؛ او ی و ثابت استبه دنبال شناخت کلّ عالم کون و فسادافالطون در میان دگرگونی 
ذات و ثابت است، به که معقول، قائم« صور»يا « ايده»يا « مُثُل» نظريّۀبه  در اين زمینه

  :رسدمی
که اشیای  کندهای اعاليی معرفی میالگوها يا نمونه ۀمثابافالطون اين صور را به

مقابل، در .آورد حساب ها به های آن شترونوها يا توان سايهه را فقط میروزمرّ معمول
يا  «صور»برد و از اصطالح میکار دکارت همین اصطالح را در مورد شناسايی انسان به

و مفاهیم رياضی ذهن بهره  «نفس» ،«خدا» برای اشاره به مفاهیم فطری« مفاهیم»
رات فطری در عقل خود انسان جای دارد و برای درک آن نیازی به برد و اين تصوّمی

توانیم بلكه اگر بتوانیم به کمک عقل به تأمل در خود بپردازيم، می ،اشراق الهی نیست
آوريم.  دست به ،که در ما فطری است ضح و متمايزی از مفهوم خود و خدادرک وا

 (103: 1395)همان، 
و « علم به نفس خود»مطلق را با  خروج از شکّ لین فیلسوفی است کهگوستین اوّوا

 گوستیناو» د.کردکارت دنبال  راآغاز کرد و همین روش  يشحاالت و افعال خو

ما، خود بهترين دلیل بر اين است که وجود داريم، علم به وجود خود  شکّ :گويد می
کند و  اضاگر کسی اعتر .م دانا هستما دانیم که هستم و بر هستیم میداريم و مسلّ

 .(111 :1345 پناه،)خسرو «كه هستمهمین دلیل است بر اين: شايد تو اشتباه کنی! بگويد
 

  دکارت اندیشۀبخش آن در جوهر متعالي و نقش وحدت .4

گاه هان و مبنا و تكیهجاساس وجود است که  نظام فلسفی دکارت خداوند اساس
)خود و  ت در معارفقطعیّدکارت به دنبال يقین، وضوح و تمايز، شناخت جهان است. 

ۀ خیالی که شدن به قوّ و مطمئناست  ی(حقايق عقلی ديگر و امور مربوط به طبیعت جسمان

بستگی ا به وجود خداوند يا جوهر متعالی . همۀ اينهواسطه برای او حاضر استبی ،سمج
براساس آن، تواند که دکارت میاست حلقۀ واسطی  ،پس جوهر متعالی يا خداوند ؛دارد

ن م)اهی دکارت گه در خودآالبتّ ؛انسجام بخشدبنا کند و  را ساختار و نظام فلسفی خود

رسیدن به خودآگاهی خدا و هستی غايب است و فقط بعد از اين مرحله و  انديشم( می
 شود.کنندۀ اين شناخت می تضمینيابد و است که خداوند، با شهود عقالنی وجود می

همه  ۀکه آفرينند داندم مطلق میذات و عالِبه نامتناهی، قائمدکارت خداوند را جوهری 
ی به شناخت خداوند است متكّ ،يقین هرچیزی در هستی .(62: 1391)دکارت، چیز است 

ترين باشم خدايی با عالیآور است که دريافته  وضوح و تمايز وقتی يقین .(89)همان: 
تنها  ت هر معرفتی، نهت و صحّقطعیّ. (90)همان:  نبودن وجود داردصفات، ازجمله فريبكار



 انگاری از نظر دکارت و مولوی / دوگانه204

مربوط به خود و حقايق عقلی ديگر، بلكه امور مربوط به طبیعت جسمانی، تنها  معرفت
ۀ تواند مرا به وجود قوّخداوند می .(91)همان:  به شناخت خدای حقیقی بستگی دارد

شناسايی به ۀ قوّ مگر التفات خاصّت آن چیزی نیست، ل مطمئن سازد که ماهیّتخیّ
 .(93)همان:  بنابراين جسم وجود دارد؛ ه حاضر استواسطه برای اين قوّجسمی که بی

 

 ها دیدگاه پردازش در دکارت روش .5
 تالش اين در او مخاطب و است فیلسوفانه خود های ديدگاه پردازش در دکارت روش
)دستوری  مندی روشبا شكّ شناسیمعرفت در دکارت. است معرفت عمومی ۀعرص ،فكری

به دنبال رسیدن به يقینی  عقالنی شهود و خرد منبع بربا تكیه . او آغازدمی نه واقعی(

 .داندنمی بخشمعرفت اساساَ را تجربه و یحسّ ادراک منبع و وار استاستداللی و رياضی
 سايه نیز او آثار بر او انديشۀ بر حاکم رياضی روح است، ممنظّ بسیار دکارت ۀفلسف»

 .کرد پیدا او آثار کلّ در را روش اين ظهور توان می دقّت با رسدنظرمی هب. است افكنده
 «کندمی تبديل ايجاب به را نفی آن سپس ،رسدمی یخاصّ نفی به مرحله هر اثبات

 و فلسفی هایاستدالل با معرفتی هایاستدالل همسانی اين در هالبتّ ؛(50 :1385 عالمی،)
 صادق باور» شناسیمعرفت در پذيرش معیار چون ؛دارد وجود یجدّ ترديد اتیرياضیّ

 .باشد ناپذير خدشه و يقینی که صادقی باور نه ،است «هموجّ
 نحو هر به خواهدمی ،است کرده انتخاب که دستوری و روشمند شکّ با دکارت

 و کندمی نفی را چیز همه ابتدا دروی  .کند همراه خود هایانديشه با را يشخو مخاطب
 رأس در دکارت» .پردازدمی هستی اجزای اثبات به يقینی و روشن استدالل با سپس

 خود سعی تمام و کندمی دنبال ندم نظام روشی با را شناخت لۀئمس که است فیلسوفانی

 و نموده استنتاج را ها شناخت تمام شا پیشنهادی هایروش از تا بنددکارمی به را
 .(7 :1388 رحیمیان،) «يابد دست يقینی معرفت به وسیله بدين
 

 ها دیدگاه بیان در مولوی روش .6
 پیامبر از تتبعیّ با ديندارانه و مؤمنانه یروش ،خود های ديدگاه بیان در مولوی روش
 :است تسنّ و اهلل کتاب بر تكیه با خود عرفانی و درونی اتتجربیّ بیان و صاسالم

 

 ردگارــــک های پیغام ودــبُ خوش
 اــکی آن و رددــبگ شاهان ۀــخطب

 

 
 

 دارــپاي دــباش یپا تا رــس وزـــک
 اــانبی های هــخطب و اــکی زـــج
 1(103-1/102 :1390 )مولوی،     



 205/ 24 پیاپي شمارۀ ،1398 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،9 سال فارسي، ادب

ۀ شیو اين در .داندمی جاودانه را پیامبر سخنان و کردگار هایپیام باال ابیات درموالنا 
 ها استدالل بین بايد درونی انسجام دلیل بهکه ۀ فلسفی شیو الينحلّ معضالت ،تفكّر

 :داند مین حیرت جز را دين کار مولوی .آيد نمی پیش .باشد داشته وجود
 

 نــه ضدِّ ايــه چنین بنمايد و گــگ
 

 نـد کار ديــی نباشــز که حیرانــج 
 (1/312 :همان)                          

 :داند می مذموم را رفتن سبب و تعلّ دنبال بهاو 
 

 رتتـــود کم حیــی شـــسبب داناز 
 

 د در حضرتتــو ره دهـــرتِ تــحی 
 (5/795: )همان                         

 و رودمی آسمان به و شودمی سبک پشم مانند کوه گیرد،می آتش دريا شیوه اين در

 و (5/627 :)همان شودمی سايه بی صاسالم پیامبر .(1629-2/1628: همان) شودمی پذيرفته
 های ديدگاه بین درونی انسجام به نیازی چون ؛آيدنمی پیش هم شناسیمعرفت مشكل هیچ
 خود درونی اتتجربیّ يا صپیامبر يا الهی کالم به مستند ،سخن اگر و تنها ندارد خود
 وقتی ؛ مثالًنداشت چندان توجّهی خود مخاطبان قضاوت به مولوی .است کافی ،باشد
 و پیغمبر ۀقصّ تنها مثنوی گويد که کند و می می نقد را او سخنان مخاطبانش از يكی

 و خواند می ابله را او مولوی ،در آن نیست عرفانی بلند اسرار از خبری و است پیروی
 .(4234-4232 )همان: داندمی زدن طعنه و جويی عیب را او انتقاد و خرخانهرا  شجاي

 کتاب جايگاه در را مثنوی ،آنان تحقیر با بلكه ،دهدنمی پاسخ تنها نه انتقادها به مولوی
 و حسود ها به آنداند و از  می پیامبر مخالفان با همسان را خود انمنتقد وشمرد  می اهلل

باورکنندۀ  و خواندمی لگد و گند دودِها را انتقاد . ویکند تعبیر می عوعوکن طاعن سگِ

 دلساده افراد نخوردن فريب برای هم را هاپاسخ گونهاين و داندمی دلساده را ها آن
 جدل اهل برای معموالً ورد،آ می استداللی اگر و (4282و  4228-3/4227 :)همان دهد می

 مانند نوآموز طفلی به را آنان تمثیلی در ود نندار را الهی معارف درک توانايی که است
 .(3315-2/3314 :)همان دنکنمی تیتی که کندمی

 خواهممی من :گويدمی چهارطبع، تأثیر ت وعلّیّ رد ضمن موالنا ،ابیاتاين  در

 و باشد مستقیم و واسطهبی کارهايم و باشم داشته تصرّف هستی عالم در همیشه
  :داندمی بیمار یّت رامعتقدان به علّ

 
 

 ما یـــن یـــاول تعلّ و چهارطبع
 

 چ

 مستقیم واست  علّت بی نــــم کار
 

 
 

 ما یــــباق نــم دايماً تصرّف در
 

 

 مـــسقی ای علّت نه رمـتقدي هست
 (1626-1625 :)همان                
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 شناسيمعرفت و شناسيستيه .7
 شناسی معرفت .دارند وجود واقع عالم در که پردازدمی یيهاپديده مطالعۀ به شناسیهستی

 دکنمی بررسی را آن مبانی و معرفت حدود و تماهیّ که است معاصر فلسفۀ از ای شاخه
 شناسیمعرفت. (79 :1384 صمصام،) سنجدمی را معرفتی هایادّعا به اعتماد تقابلیّ و

 واقعی مواردِ تشخیص هدف با را باورها ارزيابی امكانِ که است فلسفی زمینۀ همان
 شمس،) آوردمی فراهم 2(شناسی معرفت منابع از استفاده با) معرفت هایادّعا میان از ،معرفت

 توانايی و دانش حیطۀ که فهماندمی ما به چیز هر از بیش شناسی معرفت . (18 :1387

 فروتنانه تا دارد وامی را آدمی ،شناختیمعرفت ورزیتأمل .است اندازه چه تا ما شناختی
 .(12همان: ) وانهد را چیزدانی همه یادّعا

 

 دکارت شناسي معرفت  .7-1

 يقینی ما معرفتی یادّعا آنكه برای :است چنین شناسیمعرفت در دکارت نديشۀا
 (واقعی نه شکّ دستوری شکّ) روشمند یشكّ معرض در را آن بايد ابتدا ،باشد ترديدناپذير

 یحسّ ادراک در ترديد با وی .برسیم ترديدناپذيری و يقینی باورهای به تا قراردهیم
 يقینی در را آن ،خواب و رؤيا با آن ۀمقايس و معرفتی منبع يک عنوانبه (یحسّ ۀتجرب)

 خرد منبع بر شناسیمعرفت در دکارت .داندمیاعتمادناپذير  ،معرفتی یادّعا يک دانستن
 و است 4عقلی شهود و استداللی يقین به رسیدن دنبالبه او .کندمی تكیه 3عقلی شهود و

    5.دارد تكیههم  غیرمعرفتی منابع به ،يقین اين به رسیدن برای
او  اک دانست، تا شک بنیان فكری او باشد؟ شکّشكّ یفیلسوفتوان دکارت را آيا می

آغازی برای برای رسیدن به يقین و سر، نه واقعی؛ شكّی که دستوری و ابزاری است
ساز بود و مسیر  ه دورانکه البتّ است محوری فلسفه در فضای اومانیستی زمانانسان

نه آنچه به او  ،برای انديشیدن او بود آغازیدکارتی نقطۀ  یر داد. شکّیفلسفی را تغ تفكّر
توان شک او را ابزاری تعلیمی برای آموزش و رسیدن به ی میاعتقاد داشته باشد. حتّ

کند تا به حقیقت برسد با فیلسوفی که توان فیلسوفی را که شک میآيا می يقین دانست.
 ؟کند تا حقیقت را انكار کند، يكی دانستشک می

 

 مولوی شناسي معرفت  .7-2
 فراخت آن رایــب را ما داـــخ ونــچ
 

 شناخت را قتیحق وانــبت اــم به که 
 (1/3550 :1390،مولوی)              
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 در ويژه ؛ بهاست عقالنی شهود موالنا مثنوی در معرفت منابع ترينمهمّ از يكی
 واسطهبی که دهدقرارمی معرفتی یتموقعیّ در را خود مخاطب که هاداستان و هاتمثیل

 وی موردنظر معنای پذيرش برای آگاهی ۀآستان در ،تجربه از مستقلّ و غیراستنتاجی و
 .گیرد قرار

 

  است خویش صدق گواه دعوی آن عین که یا دعوی بیان. 7-2-1

 نوشتن و گفتن، کاتبم من بنويسد کاتبی يا زبانمتازی من بگويد تازی به عربی اگر .الف
 .(3585-2/3582: همان) هاست آن صدق گواه خود هاادّعا اين
 )پیشی و خويشی( دو آن گواه ادّعا اين صرف باشد، خود خويش پیش خويشی اگر. ب

 :است
 ماَوــتُ شــپی شب میــن مــبگوي رــگ

 دبوَ یـمعن وـــت پیش ویـدع دو اين
 لیک بود، دعوی دو ی،ـخويش و یـپیش

 
 

 متُواَ خويش من که شب از مترس نـهی 
 خَود ويشاوندـــخ بانک شناسی ونــچ
 نیک مِـفه پیشِ ودــب یـمعن دو رــه

      (3576-3573 )همان:                     

 موالنا و حسّي ادراک. 7-2-2
 حقیقت شناخت از ناتوان را یحسّ ادراکِ منبع ،آن در مولوی که یيهاداستان از يكی
 ایخانه درآورده،  پیلی هاهندی ؛است فیل مواجهۀ مردم با مشهور داستان ،داندمی

و در آن  گردآمدند تماشا برای بودند، نديده پیلهرگز  که مردم و بودند دادهجای  تاريک

 پیل خرطوم بر دست که آن کشیدند؛ هريک بر عضوی از بدن فیل دست  ،تاريكی
 را آن ،درسان می شگوش بر دست که آن؛ کرد می رتصوّ ناودان به صورت را آن ،کشید می

از آن  ستونهمچون  گرفت، تصوّری میرا  پیل پای که کسی دانست؛ می بادبزنچون 
 تخت مانند يککشید، در ذهن خود آن را  می پیل کمر دست بر که فردی داشت و

 چون که گیردمی نتیجه از اين داستان مولوی. (1265-1262: 3همان، ) کرد می مجسّم

 :دبو متفاوت ها آن هایگفته نبود، يكی شانديد زاويۀ
  

 مختلف دـــش گفتشان هــرگـنظ از
 

 الف نـــاي داد، لقب شــدال یــيك آن 
 (3/1267 :همان)                           

 :کندمی بیان را خود اصلی مقصود بعد ابیات در او
 

 بس و است دست کف همچون حس چشم
 
 
 

 رســدست او ۀــهم رــب را کف نیست 
 (1269)همان:                               
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  موالنا شناسي هستي .7-3
 ما دکان وحدت است مثنویّ

 

 غیر واحد هرچه بینی آن بت است 
                                                                                                                                (6/1528)همان:                           

 هستی يک به را خود جای مولوی شناسیهستی در (شناسیمعرفت) قطبی دو جهان

 در مولوی .است شده تشكیل مختلف( مراتب) هایبطن از که دهدمی ساده و بسیط
. است خداوند با وصل محل او نگاه در هستی پهنای تمام و بیندنمی فصلی، هستی

 (49 :1391 شیرپور،)
 

 انوارشان ۀـهم دـــباش کـي لیک
 

 میان از وارـدي وــت برگیری هـک ونـچ 
 (417: 1390/4 مولوی،)                

 صورتبه در را کثرت و داندمی سره نورِ و منبسط جوهر يک را هستی همۀ مولوی
آن صورت از میان  اگر حقیقی، نه است اعتباری که صورتی؛ داندمی جوهر آن آمدن

 .رودمی ازبین تفرقه و شودمی پديدار واحد جوهر فقط ،(کنگره) داشته شودبر
 هــهم وهرـج يک بوديم منبسط

 آفتاب ونـهمچ مـوديـب رــگه يک
 سره نور آن دــآم صورت به ونــچ

 یقنمنج از دــکنی رانــوي رهــکنگ
          

 هـهم رـس آن ديمبُ پا یـب سر و یــب 
 آب وـچهم صافی و مــبودي رهــگ یـب

 رهـکنگ های سايه ونــچ ددــع دــش
 قـفري نــاي میان از رقـــف رود تا

 (689-1/686 :همان)                          

 :نماست فانی هستِ ،خداوند مطلق وجود ،است عدم چیز همهموالنا  از نظر
 

 ما های یــهست و مـهايی دمــما ع
      

 اـنم یـــفان یـــمطلق ودــوج وـــت 
 (602)همان:                              

 /6 :)همان داندمی (عدم) بت را (واحد جوهر) واحد غیر و وحدت اندکّ را مثنویاو 

 «ديوار» و انگاریيگانه و وحدت ۀنشان و نماد مولوی بینش در «نور». همچنین (1538
 نمايان هستی ۀيگان جوهر شود، برداشته کثرت نماد اين اگر ؛است انگاریدوگانه نمادِ
 .(417-416: 4)همان،  شودمی

 

 بدن و نفس .8
 افالطون منظر از :بدن از نفس تمايز .1: دارد وجود ديدگاه دو مورد اين در یطورکلّبه

 و نفس وحدت .2؛ است بدن از تفكیک قابل لذا و مستقل و مادّیغیر، نفس حقیقت
 اين مطابق .حدندمتّ يگديگر با صورت و همادّ همچون بدن، و نفس ارسطو از نظر :بدن

 بالفعل زندۀ موجود به را بدن که است چیزی ،بدن جوهری صورت منزلۀ به نفس ،ديدگاه
 .(176: 1390مهر،  حكمت) کندمی مبدُل
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 ترينمهمّ ؛مطرح شد مختلفی هاینگرش بدن و نفس تعاملدربارۀ  هفدهم، قرن در
 بنا بدن و نفس میان تمايز براو اين فلسفه را  که بود دکارت یدوآلیست نظريّۀ ،ها آن

را  جوهر دو اين او بود. بدن معتقد نفس و يعنی ،جوهر دو به هستی در دکارت . نهاد
 متمايز هم از ،نیز ذهن از بیرون عالم در بلكه ،ذهن عالم در و مفهوم لحاظ به تنهانه

 تواندمی جوهری هر که معنا اين به ؛است واقعی ،دانست و معتقد بود اين تمايز می
 بر ،روش در گفتار بخش پنجمین در دکارت .باشد داشته وجود ديگر جوهر از مستقل

 را حقیقی انسان و کند می تأکید «نفس و بدن بین اتّحاد» و «بدن» ،«نفس» مفهوم سه

 .(21 1393زهره عبد خدايی،  ،افضلی) داندمی بدن و نفس اتّحاد حاصل
 

  موالنا و جسم و تن (روح و نفس) جان. 8-1
 

 

 نیست مستور تن ز جان و جان ز تن
 

 نیست دستور جان ديدِ را کس لیک 
 (1/8 :1390)مولوی،                        

 اجازه بدن به ولی ،هستند آشكار هم برای تن و جان است شده ادّعا باال بیت در
  :گويدمی بیت اين شرح در سبزواری ملّاهادی .ببیند را جان که اندنداده

 ،تن قوای و تن انسانی، توحید هیكل اين در که قبل بیت مطلب برای است تنظیر
 .اويند اشراقات و شئون بلكه ،نیستند جان از جدا لیكن و نیستند جان مرتبۀ در اگرچه

 البَقاء نیَةُروحا و الحدوث نیَةُجِسما النَّفسُ :اندفرموده هم حكما ۀهمتألّ از بعضی و
(1374: 1/25) . 

 :شمارد برمی بدن برای را ممتدبودن و داربودن جهت مانند همادّ صفات تمام مولوی
 

 است تن وصف پس و پیش باالو  زير
 

 است روشن جان ذات آن جهت بی 
                    (1390: 1/2008) 

 :داندمیجان را نامتناهی  و ممتد را بدن ويژگی دکارت مولوی مانند
 

 جسمت يک دو گز خود بیش نیست حدّ
 

 ست جان تو تا آسمان جوالن کنی 
 (4/1882 :همان)                         

 باخبرتر هرکه و اوست دانش و آگاهی عین آدمی نفس و جان که است معتقد موالنا

 جان و جان جانِ ،اوّل جانِ از زير بیتدر .(2/3326 :)همان است ترباجان ،باشد ترآگاه و
 متفاوت مراتب دارای را جان مولوی که است اين بیانگر و بردمی نام نتعیّ بی و المكان

 :داندمی
 دــش اهـدرگ رــمظه اوّل جان

                     
 شد اهلل مظهر خود جان جانِ 

 (6/152)همان:                    

  :است صورتبی و کیفبی ،جان و است روح و باکیف ،بدن
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 کیف محبوس دهــش کیفی بی جان
 

  
 

 یفحَ اينت دهــقعُ سـحب یـآفتاب
 (5/3582 :همان)                     

 يادآور روح به تن تبديل .است روح ويژگی ،نهانی اسرار ديدنِ و تن ويژگی ،غفلت

  :است ملّاصدرا ۀنظريّ
 شد روح نـت ونـچ ودـب تن از غفلت

           
 دــبُ چــهی یـب را رارــاس او دـبین 

 (3/3566همان: )                     
 

 بدن از نفس جدایي. 8-2

 ،جسم خلقت از قبل روح. داندمی جدا بدن از را نفس يا روح شناخت،  مرتبۀ در مولوی
 آن از بعد و بود جسم در مستقرشدن برای الهی امر منتظر (ثابته اعیان عالم) روح هانج در
 :از سورۀ اعراف دارد( 54)اشاره به مضمون آيه  گرددبرمی ارواح عالم به الهی امر با

 

 خاک شد صورت ولی معنی نشد
 در جهان روح هرسه منتظر
 امر آيد، در صور رو در رود

 االمرش بدانالخلق و لهپس له
 

 «نشد نی» گويش وـت« شد» دـگوي رکهـه 
 رـــمستق هــگَ و اربـه ورتــص ز هـــگَ

 ودــش می رّدــــمُجَ رشـــزاَم مـــه باز
 آن بر راکب جان امرصورت  لقخ

 (78 -75 /6: همان)                         

جدايی روح و نفس از بدن  نیز به اين مثنوی ابیات ديگر، يادشدهعالوه بر ابیات 
 .(5/1742و  6/2936 ؛926-1/925همان:  ←) کند اشاره می

  :است دهمآ باال ابیات ۀدربار شريف مثنوی شرح مدو جلد در
 معرفت و رزق و نبودند صورت احكام بستۀ و بودند دمجرّ بدن، به تعلّق از قبل ارواح [...]
 حرص و افتادند کار کسب در ،پذيرفتند تعلّق بدن به چون ،[...]خوردندمی حق خزانۀ از
  .(367 :1391،فروزانفر) گشت عارض ها آن بر ،است حسّی وجودِ لوازم از که قناعت و
 :است شده مند مكان بدن به پیوستنش در که بوده المكان روح اصل

 

 المكان در تو اصل مكانی تو
 

 دکان آن بگشا و بند بر دکان اين 
 (612/ 2:  1390)مولوی،                 

 راهزن که داندمی همراه دو را تن و جان ناقه، با مجنون تنازع داستان در مولوی
 (ها چنگال زمین در تنزده در) حضیض در يكی ؛دارند هم با یمتضادّ غايت و يكديگرند

 آن صفت» داستان در او. (1546-1544: 4)همان،( هابال باال سویِ گشايد جان) اوج در ديگری
 را( نفس) جان اصل و فرشی و زمینی را جسم و تن اصل ،«بود کش آدم که مسجد

 .(4438-3/4435 :همان) داندمی خود اصل به را ها آن بازگشت و عرشی و آسمانی
 و پردازدمی جسم و روح به ديگر بار يک ،پنجم دفتر در نصوح توبۀ داستان درهمچنین 



 211/ 24 پیاپي شمارۀ ،1398 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،9 سال فارسي، ادب

 ؛است شده تن ۀکُند گرفتار که داندمی بازی همچون را جان و شمردمی جان ننگ را تن
 .(2281-5/2278)همان:  است زمینی با آسمانی تقابل ،کنده با باز تقابل

 

  دکارت ظرن از بدن و نفس جدایي. 8-2-1

از راه ادراک  را بدن ،دستوری شکّ با ابتدا ،روش در گفتار کتاب چهارم بخش در دکارت

 متمايز بدن از کامالً را آن و کندمی اثبات را نفس ،عقلی استدالل با سپس و انكاری حسّ
 داشته اتّحاد آن با که دارد وجودی به نیاز هم فكر که گیردمی نتیجه گاه آن .داندمی

 :کندمی اثبات هم را بدن ،عقلی استدالل روش اين با و باشد
 تن مطلقاً که شوم قائل توانممی ديدم و هستم چه که کردم مطالعه تدقّ با گاه آن

 فكر که همین ،برعكس ؛ندارد وجود( نفس) خود که کنم تصوّر توانمنمی اامّ ؛ندارم
 من که دهدمی نتیجه يقین و بداهت به دارم، ديگر چیزهای حقیقت در تشكیک
 تصوّر به که ديگر امور کلیۀ هرچند شود، برداشته من از فكر اگر کهدرصورتی موجودم؛

 نخواهم خودم وجود به شدن قائل برای دلیلی چیه باشد، داشته حقیقت ،آمده من
 و است فكرداشتن فقط او طبع يا تماهیّ که هستم جوهری من دانستم روازاين ؛داشت
 يعنی ،«من» آن بنابراين، و نیست مادّی چیزی به قائم و مكان به محتاج او هستی

دکارت، ) است متمايز تنم از کامالً هستم، هستم، آنچه او واسطۀبه که (نفس) روح
25:1388). 

 پس دارم فکر“ ۀقضیّ اين در اينكه به برخوردم پس» که گیردمی نتیجه او سپس

 بینممی روشن اينكه مگر ،نیست آن حقیقت به من اطمینان مايۀ چیز هیچ ،”دارم وجود
 .(625: همان) «نیست فكری ،نباشد( تن) وجودی تا

سم ج :گويدمی بدن از نفس جدايی بارۀدر ،التتأمّاز  ششم لتأمّ در دکارت
اجزاء  تواندانديشنده نمی پذير نیست؛ زيرا نفسِاست، ولی نَفس قسمت پذير قسمت

است. اگر عضوی از بدنم  ولی واحد و تامّ ،حد استگرچه نفس با بدن متّا ؛داشته باشد

کردن  و احساس کردن اراده مانند یيقوا همچنین .شودنمی قطع نفسم زا چیزی شود، قطع
 . (108-107: 1391) دند اجزای بدن باشنتواننمی
  

 (ها آن مستقلّ شناخت) بدن از نفس جدایي برای دکارت دیگر دلیل. 8-2-2

 ،کافیاند متفاوت همديگر با يا متمايز يكديگر از چیز دو کنم يقین اينكه برای پس»
 سو ازيک» .(99:  )همان «کنم ادراک تمايز و وضوح با ديگری بدون را يكی بتوانم است

 بدون و انديشدمی که هستم چیزی که  حیثازآن ؛دارم خودم از متمايزی و واضح مفهوم
 حیثآناز ؛دارم بدن از هم متمايزی مفهوم ديگر، سوی از و است (انديشنده جوهر) امتداد

 من، اين ترديد، بدون پس؛ فكر از عاری و (ممتد جوهر) امتداد دارای تنها است، چیزی که
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 و است متمايز بدنم از یکلّهب و امالًک ؛هستم همان آن، ۀوسیلبه که من نفس يعنی
 .(99: همان ) «باشد داشته وجود بدن بدون تواند می

 .داندمی بدن وجود نشانۀ آدمی در را احساس و لتخیّ ۀقوّ دو وجود همچنین 
 قوايی عنوان به را ها آن و جويدمی ياری هقوّ دو اين از جسمانی من اثبات برای دکارت
 ،و شهرآيینی باروقی زيرک) است جسمانی تالیّفعّ نیازمند ها آن قتحقّ که کندمی معرفی

 گويد:  . وی می(116: 1395
 جسمانی جوهری به بايد ،باشند موجود واقع در اگر ه،قوّ دو اين که است بديهی کامالً اامّ
 ،اه اين متمايز و واضح مفهوم زيرا ؛عاقل جوهری به نه ،باشند داشته قیام امتداد دارای يا

 .(100: 1391 دکارت،) نیست عقل نمتضمّ هرگز اامّاست،  امتداد نوعی نمتضمّ
 

 بدن و نفس رابطۀ. 8-4

 اين. است غرب معاصر و جديد ۀفلسف مباحث ترينیجدّ از بدن و نفس رابطۀ مسئله
 وحدت ارتباط نحوۀ به ديگر، سوی از و مادّی و دمجرّ امر ارتباط ۀنحو به سو ازيک مسئله

 . گرددبرمی کثرت و
 دار مكان موجودی با یعلّ ارتباط و تعامل در دار مكانغیر موجودی است ممكن چگونه
 برقرار تعادل و تناسب بدن، و نفس بین بايستمی که است معتقد افالطون باشد؟
 تشكیل را واحدی تماهیّ دو، آن که طوریبه ؛داندمی بدن صورت را نفس ارسطو .باشد
از  .واقعی و خارجی نه ،است ذهنی و اعتباری تفكیكی هم، از ها آن تفكیک و دهندمی
 بدن در و شده حادث بدن حدوث با که است دیمجرّ کامالً جوهر ،نفس سیناابن نظر
 را نفس ملّاصدرا اامّ و .دارند متقابل رثّأت و ثیرأت بدن، و نفس ،حالدرعین. گیردمی قرار

 .شود می نائل عقلی دتجرّ ۀمرحل به خود جوهری حرکت با که داندمی الحدوثةنیجسما
 روح ايشان از نظر. است عالم و خداوند نسبت مانند بدن و روح نسبت عرفااز نظر 
 آن به بدن، در فتصرّ و تدبیر ازجهت اامّ ؛است مغاير بدن با دتجرّ و تجوهريّ ازحیث

 .(1: 1393 دهباشی،) دارد قتعلّ

 گرچه .است دوآلیست ۀفالسف هایمشغولیدل ترينمهمّ از بدن و نفس رابطۀ تبیین
و  تبیین در سزايیب نقش نیز دکارت گردد، بازمی افالطون به دوآلیسم تفكّر خاستگاه
 -افالطونی نظريّۀ به دوآلیسم ۀنظريّ گاه تاآنجاکه ؛است دهکر ايفا نظريّه اين گسترش

 .(19: 1393 ،عبد خدايیو  افضلی) دارد شهرت دکارتی
 

  6(صنوبری ۀغدّ) بدن و نفس تعامل چالش برای دکارت حل راه. 8-4-1

 وابستگی بر و تأکید تعامل بین نفس و بدن دکارت انديشۀبزرگ  هایناسازگاری از يكی
وی  .نامدمی «جوهری اتّحاد»را  آن او و بدن وجود دارد و نفس بین که است ایدوسويه
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با طرح  گرفتن از حواس و احساسات و کمک با جوهری را اتّحاد مفهوم تا است تالش در
 :کند توجیههای عملی، چون گرسنگی و تشنگی مثال

 من به ها اين و مانند درد، گرسنگی، تشنگی هایاحساس اين وسیلۀبه طبیعت
نیست،  کشتی در بانکشتی گرفتنجای فقط بدنم در من گرفتنجای که آموزد می

 امآمیخته درهم آن با چنانآن تعبیری و به متّحدم بدنم با سخت ،[اين از باالتر] بلكه
 مجروح من بدن نبود، وقتی طوراين اگر زيرا؛ دهیممی تشكیل را تامّی واحد هم با که
 کردم؛ بلكهنمی درد احساس، انديشدمی که هستم چیزی فقط که من ،شدمی

 باصره وسیلۀبه را آن بانکشتی ،بیندمی آسیب کشتی از چیزی وقتی که طور همان
 همچنین کنم، ادراک فاهمه با فقط را جراحت اين بايستمی هم کند، منمی ادراک
 وضوح با را همان فقط بايستمی شد،می محتاج خوردنی يا نوشیدنی به من بدن وقتی

؛ بارۀ آن به من هشدار دهنددر تشنگی گرسنگی، مبهم هایاحساس آنكهبی دريابم؛
 فقط ها اين های مبهم گرسنگی، تشنگی، درد و ماننداحساس زيرا در حقیت همۀ اين

 و به اند بدن و نفس آشكار امتزاج و اتّحاد مولود از فكر که هستند مبهمی هایگونه
 .(103-102: 1391دکارت، ) دارند قیام ها آن

 را مغز از بخشی هیچ من بخش، اين جزبه که است آن امر اين بر من اعتقاد دلیل
 تنها و بینیممی چشم دو با را چیز يک تنها ما چراکه ؛نباشد تا دو که بیابم توانمنمی
 فكر يک از بیش زمان يک در هرگزكه آن کوتاه و شنويممی گوش دو با را صدا يک

 گوش دو با يا چشم دو با که هايیبرداشت که باشد گونهاين بايد ضرورتاً پس ؛نداريم
 نفس طتوسّ اينكه از قبل و شوندمی بدن وارد ادراکات ساير ،ترتیب همین به و داريم

 برای سر تمامی در واحد مكانی آنكه حال. ندشومی حدمتّ يكديگر با شوند، رگرفتهظدرن
 .(23-22: 1393 ،و عبد خدايی افضلی) «است غیرممكن هغدّ اين جزبه ،اتّحاد برقراری

 چگونه متمايزند، هرهايیجو بدن، و نفس اگر که است باقی هنوز پرسشاين  اامّ
 را ذاتی تغاير دکارت ؟يابند اتّحاد يكديگر با یحتّ و باشند داشته تعامل هم با توانندمی

 :داندنمی رتأثّ و تأثیر مانع
 و نفسرابطۀ  تنها که کندمی خاطرنشان (kelerseliye) کلرسلیه به پاسخ در دکارت

 کرد حكم ها آن بین تعامل و ارتباط به توانمی آن تماهیّ تبیین بدون که نیست بدن
 چون اعراضی که هستند کسانی زيرا ؛ندانست ها آن رتأثّ و تأثیر از مانع را ذاتی تغاير و

 تأثیر جسم جوهر بر اعراض اين که ندارند یشكّ و داشته قبول را آن امثال و وزن گرما،
 با ؛اندنكرده ارائه تبیینی هیچ ،جسم بر اعراض ارتباط و تأثیر چگونگی از ولی ،کنندمی

 .(100 :1393 غفاری،) است بدن و نفس مغايرت از بیش جوهر و اعراض بین مغايرت اينكه

 بدن و نفس اتّحاد :گفت او به ،نوشت الیزابت سپرنس به که ديگر ای نامه در دکارت
 آنكه بدون که است رازهايی از يكی اين و شودمی فهمیده بهتر آن دربارۀ فكرنكردن با
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وضوح و فاقد ها ه اين پاسخالبتّ؛ (198: 1390 مهر، حكمت) بپذيريم بايد ،نیمک فهم را آن
 .داندصفت يک استدالل يقینی می آن را ه دکارتک است یتمايز

 نیةروحا» نفس که کنیم بیان گونهاين نفس بارۀدر را دکارت ديدگاه توانیممی
 نیةروحا و الحدوث نیةجسما» ديدگاه برابر در ديدگاه اين .است« البقاء نیةروحا و الحدوث

 و نفس با بدن جوهری اتّحاد از ،پنجم دفتر در ابیاتی در هم مولوی. گیردمی قرار «البقاء
 :1390) داندنمی انسان کار را امعمّ اين حل و دشمرمی زاحیرت را آن و کندمی ياد روح

5/3419-3420). 
 

 نفس دربارۀ «البقاء نیةروحا و الحدوث نیةجسما» دیدگاه .8-4-2

 در همادّ وقتى يعنى آيد؛ مى پديد همادّ جوهرى تكامل براثر روح است معتقد ملّاصدرا 

 شكند مى را ىمادّ هاى چارچوب تمام که رسد مى جايى به ،گیرد قرار خود تكاملى بستر
اری در اين باره غفّ. شود مىوارد  «داتمجرّ عالم» باالترِ وجودى ۀمرتب و مرحلهبه  و

 ثنويّت گرفتار ابتدا از که است طوری ملّاصدرا نزد بدن و نفس ۀلمسئ طرحگويد:  می
 با جسمانی صورت اين .است دانسته جسمانی ،پیدايش ابتدای در را نفسوی  ؛شودنمی
 حرکت اثربر  ،واحد تهويّ اين؛ اندداده تشكیل را واحدی تهويّ با آن و شده حدمتّ بدن

 اين مرتبۀ تريننازل. شودمی نايل گوناگون مراتب و درجات به و يابد می تكامل وهریج
 تحلیل در. است ناطقه نفس مرتبۀ آن، مرتبۀ ترينعالی و جسمانی صورت ،حقیقت
 نهو  است مفهومی و ذهنی ،بدن و نفس تمايز دکارت، برخالف ،نفس حقیقت از ملّاصدرا
 .( 105: 1393)غفاری،  عینی و خارجی

 که بود اين آمد، پیش دکارت ۀانديش در بدن و نفس بین تعامل در که اشكالی

 ؛است تأثیرگذار آن روی يا ندکمی برقرار تعامل و ارتباط مادّی بدن با دمجرّ امر چگونه
 نظريّۀ در اشكال اين آيدنظرمی به. هستند هم از مستقلّ جوهر دو اينها کهدرحالی
 دغیرمجرّ و مادّیی امر چگونه که است اين ،آن و دهدمی روی ديگری شكل به ملّاصدرا

 عدم از آيا است؟ آن فاقد که شودمی چیزی به تبديل يا شود؟میتبديل  دمجرّ امر به
نه  ،د استی به مجرّمادّت تبديل امر وهری هم علّجحرکت  رسید؟ وجود به توانمی

 دلیل و چگونگی آن.
 

 بدن و نفس تعامل ایبر دکارت پاسخ بهترین .8-4-3

 داده کلرسیه بهبا طرح اين پرسش  که است پاسخی بهترين پاسخ دکارت به اين تعامل،
 هم با و باشد داشته تأثیر ديگری چیز بر که هرچیزی است قرار آيا: است اين ،آن و است
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 نام جسمبر  گرما تأثیر از نمونه عنوانبه یو ؟باشد تبیین قابل د،نباش داشته یذاتّ تغاير
 است اینامه و است نداشته وجود آن برای ایکنندهقانع تبیین زمان آن در که بردمی

 به آن اشاره شد. ازاين است که پیش نوشته الیزابت سپرنس به که
 طرح قابل اند،گرفته بدن و نفس میان تعامل به که كاالتیاش بارۀدر هايی پرسش

  :است
 قابل ولی ،وجود داردیم که مطمئنّ را چیز چند يا دو بین ارتباط يا تعامل ما اگر .الف

 طوراين گرا؟ کنیم انكار و نفی را آن بايد کنیم، معرفتی هتوجینتوانیم  نیست، تبیین

 مگر ؟آنان استزدايی از مجهوالت و راز انسان در پی حلّ ،چرا از سرآغاز هستی ،باشد
 تبیین قابل ولی ،است ثیرگذارأت و دارد وجود دانیممی ما که ستنی چیزی همان مجهول
 ؟نیست

 آن برای ایکنندهقانع تبیین زمان آن در که بردمی نام جسم بر گرما تأثیر از دکارت
 قابل چندان انسان برای که وجود دارد بسیاری هاینمونه هم ناکنو .است نداشته وجود

 بیش و است ناشناخته بسیار که تاريک انرژی و تاريک ۀمادّ وجود مانند ند؛نیست تبیین
: 1392 د،موحّ) شودمی هستی انبساط موجب و است کرده پر را و فضا کیهان درصد نود از

17). 

 داشته تأثیر هم بر توانندنمی ،دارند ذاتی تغاير که چیز دو کنیم اثبات توانیممی آيا .ب
 ؟باشند

 

 تیجهن .9

 چون ؛است متفاوت کامالً دکارت ديدگاه با شناسیهستی نظر از مولوی ديدگاه 

 ،داندمی جاری هستی در را منبسط جوهر يک و دارد گرايانه وحدت ديدگاهی مولوی
 .است معتقد مستقل و متمايز جوهر دو به يعنی ؛است دوآلیست دکارت ولی

 دو بر هر هستند. گراو کثرت دوآلیستو مولوی هردو دکارت  ،شناسیدر معرفت
مولوی عالوه بر گواهی  دانند.اعتماد نمی ی را قابلو ادراک حسّ شهود عقالنی تكیه دارند

تجربۀ عرفانی  ، بهدر مقام عارفوحی و به  ،در مقام مؤمن شناسی،منابع معرفت از ت()سنّ
فريبكار، رويكردی غیرجوهر متعالی يا خدای برای انديشۀ دکارت،  کند.هم استناد می

ی گوناگون و گاهی ناسازگار هاکنندۀ اليهآفرين و تضمینبخش و انسجاموحدت
   .دارد شناسیهت معرفتاو ازجهای  انديشه

 نظر ترينروشن .است نداده ارائه بدن و نفس دربارۀ واحدی و منجسم نظريّۀ مولوی 

  است. بدن نفس از جدايی او،
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 سه مشكل اين حلّ برای دکارت .است انگاریدوگانه مشكالت بدن از و نفس تعامل 

 تعامل يكديگر با بدن و روح آن در که یمقرّ عنوانبه را صنوبری ۀغدّ .الف :داد ارائه راه
دلیلی بر اين  ،دنبنبودن رابطۀ نفس و  قابل تبیین؛ ب. کرد پیشنهاد کنند،می برقرار

 است رازهايی از يكی بدن، و نفسوهری ج اتّحاد. ج؛ ها با هم تعامل ندارند نیست که آن

  .يمپذيرب آن را بايد ،آن فهم بدون که

 هستی در یيچیزها نیز هامروز چون ؛باشد ترشرپذي قابل ج و ب های راه آيدنظرمیبه
 و تأثیرها اين از ایکنندهقانع تبیین ولی ،دارد ثیرأت هستی بر دانیممی که دارد وجود

 شناسیمنمی را ها آن ما که دارد وجود یيچیزها هستی در يعنی ؛نداريم ها آن چگونگی
. بشناسیم را ها آن بايدو  )علم اجمالی( ندگذارتأثیر هستی در که دانیممی و (مجهول)

 نفس با بدن جوهری اتّحاد ازهم  مولوی. استهستی در  تأثیرگذار مجهولِ شناختِ ،علم
 .داندنمی انسان کار را امعمّ اين حلّ و داند،می زاحیرت را آن و کندمی ياد روح و

 تالش اين در او مخاطب و است فیلسوفانه خود های ديدگاه پردازش در دکارت روش 

 متمايز و واضح يقینی، علم به رسیدن هدفش و است معرفت عمومی عرصۀ ،فكری
 دو در ،کم دست ،او .شد آورده مقاله در کهطور همان ،است دکارت یادّعا اين هالبتّ؛ است
 مواردی در .ب  ؛بدن و نفس تعامل در .الف :است نكرده تتبعیّ خود یادّعا اين از مورد

 است. کرده استناد غیرمعرفتی منابع به خود مدعای اثبات برای که

 بیان هدفش. است ديندارانه و مؤمنانه روش ،خود های ديدگاه بیان در مولوی روش
 و گويدمی را خود سخن مولوی ،کالم يک در ؛است يشخو عرفانی اتتجربیّ و سخنان

 .ندارد شمخاطبان قضاوت به چندانی توجّه

 شک با دکارت .رسدمی هستی وحدت به و آغازدمی( جدايی) کثرت از مولوی 

 .رسدمی( بدن و نفس دوگانۀ) کثرت به و آغازدمی هستی همۀ نفی و دستوری
 

 نوشتپي
 آنهای شمارۀ بیت يا بیت بعداست و عدد يا اعداد  مثنویدفتر  شمارۀ  (1390سال )عدد بعد از  .1

 است.

 حافظه، ی،حسّ ادرک: از اند عبارت که شود می اشاره معرفتی منبع پنج به معاصر شناسی معرفت در .2
 .(143 :1387، شمس) گواهی  و عقل گری، درون

 عقل نزد که داندمی چیزی آن را واقعی معلوم دکارت،» :نويسدیم اروپا در حكمت سیر در فروغی .3

 شهود يا کشف وجدان، را آن توانمی که است کرده اختیار اصطالحی مقام، اين در و باشد بديهی
(intuiton) حقايق دربارۀ مستقیم عقلی آگاهی از است عبارت دکارت نظر در شهود بنابراين، ؛ «گفت 

   .(127: 1377فروغی، ) ديهیب
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 و غیراستنتاجی و واسطهبی ،معرفت قِمتعلّ که ايمکرده شهود را چیزی کنیم ادّعا توانیممی وقتی .4
 :1387 شمس،) باشد داشته ضروری صدق و باشد داشته حضور يا حاضر ،یحسّ ادراک از استفاده بدون
177). 

 يقین» :آوردمی مادّی اشیای وجود برای که دلیلی: غیرمعرفتی منابع به دکارت استناد از اینمونه .5
 ملحوظ صلمتّ کمّ عنوان به يعنی، هندسی براهین موضوع عنوانبه که حیثازآن اشیاء اين که دارم
 رتصوّ کامل تمايز و وضوح با را ها آن توانممی حیثازاين زيرا ؛باشند داشته وجود است ممكن ،شوند می
 من .آورد وجود به ،کنم ادراک تمايز با بتوانم که را هرچیزی است قادر خداوند ترديد، بدون چون. کنم

 مادّی وجود برای دکارت استدالل اين در .(92 :1391 دکارت،) دانمنمی محال او برای را چیزی هرگز
 .هستند شناسانهغیرمعرفت هردو کهآورد می دلیل دو

ای کوچک در میان هآل و يا چشم سوم نیز معروف است، غدّ پینه ۀفیز که به غدّصنوبری يا اپی ۀغدّ  .6
ای از  وسیلۀ ساقه مغز، به ۀشكل کوچكی است که به خارج از مادّ ه تودۀ بافتی مخروطی. اين غدّاستسر 

ده شصل ( متaqueduct of Sylviusّبطن سوم تا بطن چهارم، نزديک کانال ورودی مجرای سیلويوس )
های  گری سنگاست و نقش غربال( ماسۀ مغز شن واين غدّه اغلب دربردارندۀ کلسیفیكاسیون ) است.

 (21: 1393)افضلی و زهره عبد خدايی،  عهده داردکلسیمی در مغز را بر
 

 منابع
 .، تهران، مرکزمدرنیته و انديشۀ انتقادی ،(1373) احمدی، بابک

 و بهار، 1ش ،فلسفه، «ی برای روحمقرّدکارت؛  صنوبری ۀغدّ»، (1393) خدايی عبدزهره  و علی افضلی، 
 .38-19ص ،تابستان

،  کیهان انديشهحسن اسالمی، ترجمۀ سیّد، «انديشه و آثار توماس آکويناس» ،(1378) بورک، ورنون جی
 .37-18ص ،84ش

 ملّاصدرا فلسفی نظام در بدن و نفس رابطۀ تطبیقی بررسی» ،(1390)ايسماعیلوف فرمان  و پیری، علی
 .118-103ص ،26ش، پژوهی دينی انسان، «برگسون و

-175ص ،بهار، 45، شذهن ،«دکارتی انگاری دوگانه نقد و بررسی»، (1390)دمهدی مهر، محمّ حكمت
199. 

 ، مؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ايران.«تاريخ فلسفۀ غرب»(، 1345خسروپناه، عبدالحسین )
 .سمت ،تهران ،10چاحمدی،  احمد ، ترجمۀاولی فلسفۀ در التتأمّ، (1391)رنه  دکارت، 

 دعلیمحمّ ، ترجمۀ(اروپا در حكمت سیر) عقل بردن راه روش در گفتار رسالۀ، (1388) ـــــــــــــ
  نیلوفر. ،فروغی، تهران

 و ذهن رابطۀ در گوناگون های رهیافت ارزيابی و تحلیل»، (1393)شجاعی نسرين  و دهباشی، مهدی
 .16-1ص ،1، شجهان نقش انسانی علوم های پژوهش ،«ارسطو غالب نظر و بدن

های فلسفۀ دکارت و اومانیسم سخنیدکارت و نردبان معكوس هم»(، 1388) رحمتی، حسینعلی،
 .286-261ص ،، پايیز1، شپژوهشی دانشگاه قم -فصلنامۀ علمی، «رنسانس
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 التتأمّ، «سهروردی و دکارت فلسفی نظام در شناسی معرفت»، (1388)رهبر حسن  و سعید رحیمیان،
 .25-7ص ،4، شفلسفی

 فكری نظام در تخیّل و احساس جايگاه»، (1395) شهرآيینیسیّدمصطفی  و باروقی، عزيزه زيرک
 .116-99ص ،، زمستان4ش، ت و فلسفهحكم ،«دکارت
 و فرهنگ وزارت، ، تهران1ج ،مصطفی بروجردی چاپ، معنوی مثنوی شرح ،(1374) ملّاهادیسبزواری، 
 .اسالمی ارشاد

ذهن به مثابه آينه طبیعت: انديشۀ دکارتی در بوتۀ نقد ( »1395)اهلل و سید مسعود سیف سلیمانی، نبی
 .132-95ص ،، بهار و تابستان29، شجستارهای فلسفی ،«رورتی

 نو. طرح ،، تهران2چ، شناسی معرفت با آشنايی، (1387)منصور  شمس،
شناسی دکارت و نقش خدا در نظام معرفت» (،1395) غازیمريم  و مصطفیشهرآيینی، سیّد
 .118-95ص ،و تابستان بهار ،11، ششناختیهای معرفتپژوهش، «اوگوستینوس

 ،11ش، اديان پژوهشنامۀ ،«موالنا شناسی هستی»، (1391) ابراهیمی حاجطاهره  و حبیب شیرپور،
 .71-49ص

 و زبان ،«مولوی منظر از شناسی معرفت بر نظری»، (1384)فر   همايون ارنجّفرشید  و حمید صمصام،
 .94-9، صپايیز و زمستان، بلوچستان سیستان دانشگاه فارسی ادبیّات

، فلسفه و حكمت، «دکارت رنه های پاسخ و اعتراضات کتاب بررسی و نقد»، (1385)اهلل  عالمی، روح
  .51-49ص، ، تابستان2ش

 مقايسه و هنری آثار در شهود مالحظۀ»، (1395) زاده شريفمحمّدرضا  و زاده شیخمرجان  ،پور، رضا علی
 .34-27ص، ، مرداد و شهريور40، شباغ نظر، «کانت محض عقل نقد در آن مفهوم با

 .180-151ص، 3، شنظر و نقد ،«اسالمی تفكّر در نفس جسمانیّت نظريّۀ»، (1390) بهرام علیزاده،

، «ملّاصدرا و دکارتیان ۀفلسف در بدن و نفس رابطۀ تطبیقی حلیلت» ،(1393)اری، ابوالحسن غفّ
 .114-97ص، 23، شدينی پژوهی انسان

 زوّار.، شريف، تهران مثنوی شرح، (1391)الزمان  عفروزانفر، بدي
 .البرز ،، تهرانسیر حكمت در اروپا، (1377)فروغی، محمد علی 

نسبت انسان با خدا در فلسفۀ دکارت و نقد آن از »م، مقدّ موسویاهلل رحمتسیّداصغر و  مصلح، علی
 .112-91ص، 4، شتابی، پژوهشی دانشگاه قم-ۀ علمیفصلنام، «طباطبايیدحسین ديدگاه محمّ

 دانشگاه، ، تهرانکیهان در تاريک ۀمادّ لۀئمس ،(1392) فیروزآبادیمحمّدمهدی  و دصادقد، محمّموحّ
 .بهشتی شهید

 العات.اطّ ،، کريم زمانی، تهرانمعنوی مثنوی جامع شرح(، 1390)ين مولوی، جالالدّ

 


