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چکیده
اين مقاله با روش توصیفی -تحلیلی دوگانهانگاری (دوآلیست) را از ديدگاه دکارت و مولوی با تمرکز
بردوگانۀ نفس و بدن ،از منظر هستیشناسی و معرفتشناسی و تعامل آن دو بررسی و مقايسه میکند.
دکارت در هستی به دو جوهرِ نفس (جوهر انديشنده) و بدن (جوهر ممتد يا مادّی) و در رأس آنها به
خداوند معتقد است و آنها را متمايز و جدا از يكديگر میداند .به اعتقاد او دو جوهر نفس و بدن ،نهتنها
بهلحاظ مفهوم و در عالم ذهن (معرفتشناسی) از هم متمايزند ،بلكه در عالم خارج هم (هستیشناسی)
متمايزند .همچنین روش نظريّهپردازی آنها با هم مقايسه میشود .هدف از اين پژوهش ،اين است که
بتوانیم اين فرضیه را موجّه کنیم که مولوی در معرفتشناسی ،دوآلیست و در هستیشناسی،
وحدتگراست؛ ولی دکارت در معرفتشناسی و هستیشناسی ،دوآلیست است .همچنین دکارت باتوجّهبه
روش مختارش در نظريّهپردازی که فیلسوفانه است و بايد انسجام درونی ،وضوح و تمايز داشته باشد،
نتوانست تبیین قانعکنندهای از تعامل نفس و بدن و اتّحاد جوهری آنها که از مشكالت تاريخی نظريّۀ
دوگانهانگاری است ،ارائه دهد .ولی درنهايت ،فكرنكردن در اين باره را بهتر از فكرکردن دانست؛ امّا
مولوی باتوجّهبه روش مختارش که مؤمنانه ،ديندارانه و بیان تجربیّات درونی و عرفانی خود است و
هدفش رسیدن به حیرت است نه وضوح ،هیچ مشكلی در تبیین ديدگاههايش پیش نمیآيد .موالنا و
دکارت بر شهود عقالنی تكیه دارند و ادراک حسّی را قابلاعتماد نمیدانند.
واژههای کلیدی :هستیشناسی ،معرفتشناسی ،نفس ،بدن ،دکارت ،مولوی ،دوگانهانگاری.
* .رايانامۀ نويسندۀ مسئول:

A.zndi@razi.ac.ir
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 .1مقدّمه
اين پژوهش تحلیلی-توصیفی دوآلیست را از ديدگاه دکارت و مولوی با تمرکز بر دوگانۀ
نفس و بدن ،از منظر هستیشناسی و معرفتشناسی بررسی و مقايسه میکند .دکارت
در هستی به دو جوهر نفس (جوهر انديشنده) و بدن (جوهر مادّی) معتقد است و آنها را در
عالم ذهن و عین از هم جدا و متمايز میداند؛ امّا ديدگاه هستیشناسی مولوی
وحدتگرايانه است .به نظر او يک جوهر است که هستی را پر کرده است (عالم عین).
مولوی از نظر معرفتشناسی (عالم ذهن) به دکارت نزديک است؛ چون جهان مادّی را
جهان اضداد و کثرات میداند.
دکارت فلسفۀ دوآلیستی خود را بر تمايز میان نفس و بدن بنا نهاد .او معتقد بود
جسم قادر به تفكّر نیست و فكر را نیز کامالً غیرمادّی میدانست .دکارت در پنجمین
بخش کتابِ گفتار در روش ( ،)1388بر سه مفهوم نفس ،بدن و اتّحاد بین اين دو تأکید
کرده است و انسان حقیقی را حاصل اتّحاد نفس و بدن میداند (دکارت.)631 :1388 ،
اوّلین جرقّههاى بحث فلسفى از نفس و بدن يا روح و مادّه در عالم ،از فالسفۀ
فیثاغورثى آغاز شد (فالح رفیع .)32 :1376 ،از نظر تاريخ فلسفه ،دو نظريّۀ معروف دربارۀ
نفس وجود داشته است :افالطون به ثنويّت اعتقاد داشت و ارسطو رابطۀ روح و بدن را از
نوع عالقۀ صورت و مادّه میدانست .نظريّۀ دکارت نیز در اين باب به نظريّۀ افالطون
شباهت دارد (پیری.)104 :1390،
افالطون نخستین فیلسوفى بود که نفس را ازهرجهت غیرجسمانى میدانست (فالح
رفیع .)33 :1376 ،دربارۀ منشأ نفس ،فالسفه ديدگاههای مختلفى ابراز داشتهاند؛ افالطون
و پیروان وى براى نفس منشأ الهى قائلاند .ارسطو براى نفس منشأی قائل نشد؛ او
مىگويد« :نفس کمال معیّن و صورت بدن است ،اساساً تصوّر انفكاک آن از بدن نیز
ممكن نیست» (همان .)46 : 1376 ،ابن سینا ،برخالف ارسطو ،به ثنويّت جوهر نفس و بدن
معتقد بود .سهروردی نیز دو ديدگاه دربارۀ نفس و بدن دارد؛ گاهی آنها را دو حقیقت
متفاوت و گاهی نیز جنبههای متفاوت از يک حقیقت میداند (پیری.)105–104 :1390 ،
ملّاصدرا نفس را جوهری مستقل میداند که نخست به صورت جسم ظاهر و آنگاه از
طريق حرکت جوهری به نفس نباتی ،نفس حیوانی و سرانجام نفس ناطقۀ انسانی تبديل
میشود (همان .)105 :از نظر متكلّمان ،نفس مادّی و غیرمجرّد است .بیشتر آنها نظريّۀ
«جسم لطیف» را برگزيدند (علیزاده .)151 :1390،مسئلۀ رابطۀ نفس و بدن ،از جدّیترين
مباحث فلسفۀ جديد و معاصر غرب است.
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ازنظر پیشینۀ پژوهش ،بايد گفت رساله يا مقالهای با موضوع «دوآلیسم از نظر
دکارت و مولوی» يا حتّی نزديک به اين موضوع مشاهده نشد؛ امّا مقاالت و
پاياننامههايی ديده شد که اين موضوع يا موضوعاتی نزديک به پژوهش حاضر را به
صورت مستقل و بدون مقايسه بین مولوی يا دکارت بررسی کرده بودند.
 .2فلسفۀ پیش و پس از دکارت
بهنظرمیآيد دکارت در پی طبیعی و زمینیکردن فلسفهای بود که روی به آسمان
داشت؛ اين فلسفه چه درجهت انكار و چه اثبات ،زمینی شد .دکارت انسان را محلّ
حرکت فلسفۀ خود دانست .برای دکارت فاعل شناسا (انسان) ،نخستین وجود يقینی است
و بر تمام چیزهای ديگر در هستی ،حتّی خدا تقدّم دارد.
فهم فلسفه و تمدن غرب بدون شناخت انديشمندی چون دکارت کامل نخواهد بود.
در اين دوره ،نردبانی که در سدههای میانه ،رو به آسمان بود ،معكوس و بر زمین نهاده
شد (رحمتی .)261 :1388 ،پیش از دکارت ،انسان و انديشۀ وی از راه هستیشناسانه
شناخته میشد؛ چون انسان جزئی از هستی بود که بعد از شناخت هستی نوبت به او
میرسید ،ولی بعد از دکارت راه معكوس شد؛ يعنی انسان ،بهعنوان يگانه موجود يقینی
و فاعل شناسا ،در قلب جهان جای گرفت و جهان و خدا بعد از «من میانديشم »...او
بود که میتوانست ظهور و بروز پیدا کند.
بدينترتیب انسان محور اصلی شناخته شد .انسان میانديشید و به همین دلیل
«وجود بود» .اکنون از راه هستیشناسانه ،انديشۀ انسان مطرح و دانسته نمیشد ،بلكه
راه در «من میانديشم» معكوس شده بود؛ انديشه ،علّت يا اثبات وجود بود .يگانه موجود
شناسنده (فاعل) محور اصلی هستی شده بود (احمدی.)92: 1373 ،
در انديشۀ دکارت انسان ،فاعل شناسا شده و از انفعال و عینیبودن خارج شده است.
دکارت از خود يا انسان شروع کرد و سپس به عالم خارج رسید .او حتّی خدا را نیز پس
از اثبات وجود انسان اثبات کرد (رحمتی.)272 :1388 ،
اگرچه دکارت خدا را فطری و آفرينندۀ انسان میداند ،ولی وجود ذهن انسان بر
وجود خداوند تقدّم ذاتی دارد؛ يعنی تا منِ انديشنده اثبات نشود ،نوبت به اثبات خداوند
نمیرسد ،ولی پیش از دکارت اينگونه نبود.
از نظر دکارت در عالم ثبوت اين خداست که انسان را خلق کرده است ،ولی سیر
حرکت فكری او نشان میدهد که در عالم اثبات ،اين وجود ذهن انسانی است که بر
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خدا مقدّم میشود و تا وقتی اثبات و يقینی نشده است ،نوبت به اثبات خدا و صفات او
نمیرسد (همان.)280 : 1388 ،

پیش از دکارت محور تفكّر و فلسفه ،هستی بود و انديشیدن دربارۀ انسان بعد از
شناخت هستی تحقق میيافت ،ولی در آغازِ انديشۀ دکارت هستی معدوم است و فقط
میتواند موضوعی برای شناخت انسان واقع شود« .در تفكّر دکارت هستی گم و حذف
شد و جهان تبديل شد به موضوع ادراک حسّی آدمی و به سرعت تابع قوانین رياضی
شد و آگاهی انسان ،محور شناخت جهان دانسته» (احمدی« .)93 :1373 ،در انديشۀ
فلسفی دکارت ،آغازين (اوّلین) هستی يقینی ،من بود؛ من درککننده (انديشنده)؛ و اين
نگاه يعنی اثبات حقّانیّت هستی بر مبنای وضوح من ،آغاز بیسابقهای در تفكّر فلسفی
بود؛ يعنی مبنا قرارگرفتن هستي انسان برای اثبات نظام هستی و اشیاء ،ابتكار و شیوۀ
دکارت بود که با اين نگرش مسیر تفكّر فلسفی را از حقايق عینی به پندارهای ذهنی
تغییر داد» (مصلح ،بیتا.)93 :
 .3دکارت و اوگستینوس ،افالطون و آکویناس ،ارسطو
در تفكّر دکارت ادراک حسّی ارزش معرفتشناختی ندارد؛ از اين نظر تفكّر دکارت با
تفكّر آکويناس سازگار و همسخن نیست« .نظريّۀ معرفتی آکويناس به تبعیّت از ارسطو
حسبنیاد است .وی معتقد است که تجربۀ حسّی ،نخستین اصل هر نوع معرفت طبیعی
انسان است( ».بورک )21 :1378 ،و «بهواسطۀ انتزاع عقالنی از جزئیّات است که میتوان
عقل طبیعی را برای کسب مفاهیم و تصوّرات کلّی بهکارگرفت» (شهرآيینی.)100 :1395 ،
«اوگوستینوس برخالف آکويناس معتقد است شناخت ازطريق حواس بهدستنمیآيد،
بلكه شناخت حاصل از حقایق ازلي عقل است که حكم در باب حواس را ممكن
میسازد» (همان.)102 :
اوگستینوس و افالطون «کلیّات معقول در پرتو اشراق الهی» و دکارت «جزئیّات
معقول در ذهن» را اساس عالم واقع میدانند« .اوگستینوس همانند افالطون کلیّات
معقول را اصل و اساس عالم واقع میداند که در پرتو اشراق الهی از آنها آگاه میشويم،
درحالیکه به نظر دکارت ،اساس عالم واقع ،امور رياضی ،يعنی جزئیّات معقول است که
نه در خدا ،بلكه در ذهن انسان جای دارد و متعلّق شهود قرار میگیرد و نقش خدای
غیرفريبكار ،جز تضمین اعتبار همین معرفت شهودی نیست» (همان« .)95 :دکارت بیش
از آنكه متأثّر از اوگوستینوس باشد ،مديون فلسفۀ افالطون است .از نظر افالطون ایدهها
يا صور متعلّقات سرمدی و ثابت ادراکاند» (همان.)102 :
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افالطون در میان دگرگونی عالم کون و فساد به دنبال شناخت کلّی و ثابت است؛ او
در اين زمینه به نظريّۀ «مُثُل» يا «ايده» يا «صور» که معقول ،قائمبهذات و ثابت است،
میرسد:
افالطون اين صور را بهمثابۀ الگوها يا نمونههای اعاليی معرفی میکند که اشیای
معمول روزمرّه را فقط میتوان سايهها يا رونوشتهای آنها بهحسابآورد .درمقابل،
دکارت همین اصطالح را در مورد شناسايی انسان بهکارمیبرد و از اصطالح «صور» يا
«مفاهیم» برای اشاره به مفاهیم فطری «خدا»« ،نفس» و مفاهیم رياضی ذهن بهره
میبرد و اين تصوّ رات فطری در عقل خود انسان جای دارد و برای درک آن نیازی به
اشراق الهی نیست ،بلكه اگر بتوانیم به کمک عقل به تأمل در خود بپردازيم ،میتوانیم
درک واضح و متمايزی از مفهوم خود و خدا که در ما فطری است ،بهدستآوريم.

(همان)103 :1395 ،
اوگوستین اوّلین فیلسوفی است که خروج از شکّ مطلق را با «علم به نفس خود» و
حاالت و افعال خويش آغاز کرد و همین روش را دکارت دنبال کرد« .اوگوستین
میگويد :شکّ ما ،خود بهترين دلیل بر اين است که وجود داريم ،علم به وجود خود
داريم و مسلّم میدانیم که هستم و بر هستیام دانا هستم .اگر کسی اعتراض کند و
بگويد :شايد تو اشتباه کنی! همین دلیل است بر اينكه هستم» (خسروپناه.)111 :1345 ،
 .4جوهر متعالي و نقش وحدتبخش آن در اندیشۀ دکارت
اساس نظام فلسفی دکارت خداوند است که اساس وجود جهان و مبنا و تكیهگاه
شناخت جهان است .دکارت به دنبال يقین ،وضوح و تمايز ،قطعیّت در معارف (خود و
حقايق عقلی ديگر و امور مربوط به طبیعت جسمانی) است و مطمئنشدن به قوّۀ خیالی که
جسم ،بیواسطه برای او حاضر است .همۀ اينها به وجود خداوند يا جوهر متعالی بستگی
دارد؛ پس جوهر متعالی يا خداوند ،حلقۀ واسطی است که دکارت میتواند براساس آن،
ساختار و نظام فلسفی خود را بنا کند و انسجام بخشد؛ البتّه در خودآگاهی دکارت (من
میانديشم) خدا و هستی غايب است و فقط بعد از اين مرحله و رسیدن به خودآگاهی
است که خداوند ،با شهود عقالنی وجود میيابد و تضمینکنندۀ اين شناخت میشود.
دکارت خداوند را جوهری نامتناهی ،قائمبهذات و عالِم مطلق میداند که آفرينندۀ همه
چیز است (دکارت .)62 :1391 ،يقین هرچیزی در هستی ،متكّی به شناخت خداوند است
(همان .)89 :وضوح و تمايز وقتی يقینآور است که دريافته باشم خدايی با عالیترين
صفات ،ازجمله فريبكارنبودن وجود دارد (همان .)90 :قطعیّت و صحّت هر معرفتی ،نهتنها
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معرفت مربوط به خود و حقايق عقلی ديگر ،بلكه امور مربوط به طبیعت جسمانی ،تنها
به شناخت خدای حقیقی بستگی دارد (همان .)91 :خداوند میتواند مرا به وجود قوّۀ
تخیّل مطمئن سازد که ماهیّت آن چیزی نیست ،مگر التفات خاصّ قوّۀ شناسايی به
جسمی که بیواسطه برای اين قوّه حاضر است؛ بنابراين جسم وجود دارد (همان.)93 :
 .5روش دکارت در پردازش دیدگاهها
روش دکارت در پردازش ديدگاههای خود فیلسوفانه است و مخاطب او در اين تالش
فكری ،عرصۀ عمومی معرفت است .دکارت در معرفتشناسی با شكّی روشمند (دستوری
نه واقعی) میآغازد .او با تكیه بر منبع خرد و شهود عقالنی به دنبال رسیدن به يقینی
استداللی و رياضیوار است و منبع ادراک حسّی و تجربه را اساساَ معرفتبخش نمیداند.
«فلسفۀ دکارت بسیار منظّم است ،روح رياضی حاکم بر انديشۀ او بر آثار او نیز سايه
افكنده است .بهنظرمیرسد با دقّت میتوان ظهور اين روش را در کلّ آثار او پیدا کرد.
اثبات هر مرحله به نفی خاصّی میرسد ،سپس آن نفی را به ايجاب تبديل میکند»
(عالمی)50 :1385 ،؛ البتّه در اين همسانی استداللهای معرفتی با استداللهای فلسفی و
رياضیّاتی ترديد جدّی وجود دارد؛ چون معیار پذيرش در معرفتشناسی «باور صادق
موجّه» است ،نه باور صادقی که يقینی و خدشهناپذير باشد.
دکارت با شکّ روشمند و دستوری که انتخاب کرده است ،میخواهد به هر نحو
مخاطب خويش را با انديشههای خود همراه کند .وی در ابتدا همه چیز را نفی میکند و
سپس با استدالل روشن و يقینی به اثبات اجزای هستی میپردازد« .دکارت در رأس
فیلسوفانی است که مسئلۀ شناخت را با روشی نظاممند دنبال میکند و تمام سعی خود
را بهکارمیبندد تا از روشهای پیشنهادیاش تمام شناختها را استنتاج نموده و
بدينوسیله به معرفت يقینی دست يابد» (رحیمیان.)7 :1388 ،
 .6روش مولوی در بیان دیدگاهها
روش مولوی در بیان ديدگاههای خود ،روشی مؤمنانه و ديندارانه با تبعیّت از پیامبر
اسالمص و بیان تجربیّات درونی و عرفانی خود با تكیه بر کتاب اهلل و سنّت است:
خوش بُــود پیغامهای کــــردگار
خطبــۀ شاهان بگــردد و آن کیــا

کـــوز ســر تا پای باشــد پايــدار
جـــز کیــا و خطبــههای انبیــا
1
(مولوی)103-102/1 :1390 ،
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موالنا در ابیات باال پیامهای کردگار و سخنان پیامبر را جاودانه میداند .در اين شیوۀ
تفكّر ،معضالت الينحلّ شیوۀ فلسفی که به دلیل انسجام درونی بايد بین استداللها
وجود داشته باشد .پیش نمیآيد .مولوی کار دين را جز حیرت نمیداند:
گــه چنین بنمايد و گــه ضدِّ ايــن

جــز که حیرانــی نباشــد کار ديـن
(همان)312/1 :

او به دنبال علّت و سبب رفتن را مذموم میداند:
از سبب دانـــی شــود کم حیـــرتت

حیــرتِ تـــو ره دهــد در حضرتت
(همان)795/5 :

در اين شیوه دريا آتش میگیرد ،کوه مانند پشم سبک میشود و به آسمان میرود و
پذيرفته میشود (همان .)1629-1628/2 :پیامبر اسالمص بیسايه میشود (همان )627/5 :و
هیچ مشكل معرفتشناسی هم پیش نمیآيد؛ چون نیازی به انسجام درونی بین ديدگاههای
خود ندارد و تنها اگر سخن ،مستند به کالم الهی يا پیامبرص يا تجربیّات درونی خود
باشد ،کافی است .مولوی به قضاوت مخاطبان خود چندان توجّهی نداشت؛ مثالً وقتی
يكی از مخاطبانش سخنان او را نقد میکند و میگويد که مثنوی تنها قصّۀ پیغمبر و
پیروی است و خبری از اسرار بلند عرفانی در آن نیست ،مولوی او را ابله میخواند و
جايش را خرخانه و انتقاد او را عیبجويی و طعنهزدن میداند (همان.)4234-4232 :
مولوی به انتقادها نهتنها پاسخ نمیدهد ،بلكه با تحقیر آنان ،مثنوی را در جايگاه کتاب
اهلل میشمرد و منتقدان خود را همسان با مخالفان پیامبر میداند و از آنها به حسود و
سگِ طاعن عوعوکن تعبیر میکند .وی انتقادها را دودِ گند و لگد میخواند و باورکنندۀ
آنها را سادهدل میداند و اينگونه پاسخها را هم برای فريبنخوردن افراد سادهدل
میدهد (همان 4228-4227/3 :و  )4282و اگر استداللی میآورد ،معموالً برای اهل جدل
است که توانايی درک معارف الهی را ندارند و در تمثیلی آنان را به طفلی نوآموز مانند
میکند که تیتی میکنند (همان.)3315-3314/2 :
در اين ابیات ،موالنا ضمن رد علّیّت و تأثیر چهارطبع ،میگويد :من میخواهم
همیشه در عالم هستی تصرّف داشته باشم و کارهايم بیواسطه و مستقیم باشد و
معتقدان به علّیّت را بیمار میداند:
چهارطبع و علّت اولـــی نـــیام

در تصرّف دايماً مــن باقــــیام

کار مــــن بی علّت است و مستقیم

هست تقديـرم نه علّت ای سقیـــم
(همان)1626-1625 :

چ
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 .7هستيشناسي و معرفتشناسي
هستیشناسی به مطالعۀ پديدههايی میپردازد که در عالم واقع وجود دارند .معرفتشناسی
شاخهای از فلسفۀ معاصر است که ماهیّت و حدود معرفت و مبانی آن را بررسی میکند
و قابلیّت اعتماد به ادّعاهای معرفتی را میسنجد (صمصام .)79 :1384 ،معرفتشناسی
همان زمینۀ فلسفی است که امكانِ ارزيابی باورها را با هدف تشخیص مواردِ واقعی
2
معرفت ،از میان ادّعاهای معرفت (با استفاده از منابع معرفتشناسی) فراهم میآورد (شمس،
 .)18 :1387معرفتشناسی بیش از هر چیز به ما میفهماند که حیطۀ دانش و توانايی
شناختی ما تا چه اندازه است .تأملورزی معرفتشناختی ،آدمی را وامیدارد تا فروتنانه
ادّعای همهچیزدانی را وانهد (همان.)12 :
 .1-7معرفتشناسي دکارت

انديشۀ دکارت در معرفتشناسی چنین است :برای آنكه ادّعای معرفتی ما يقینی
ترديدناپذير باشد ،ابتدا بايد آن را در معرض شكّی روشمند (شکّ دستوری نه شکّ واقعی)
قراردهیم تا به باورهای يقینی و ترديدناپذيری برسیم .وی با ترديد در ادراک حسّی
(تجربۀ حسّی) بهعنوان يک منبع معرفتی و مقايسۀ آن با رؤيا و خواب ،آن را در يقینی
دانستن يک ادّعای معرفتی ،اعتمادناپذير میداند .دکارت در معرفتشناسی بر منبع خرد
و شهود عقلی 3تكیه میکند .او بهدنبال رسیدن به يقین استداللی و شهود عقلی 4است و
5
برای رسیدن به اين يقین ،به منابع غیرمعرفتی هم تكیه دارد.
آيا میتوان دکارت را فیلسوفی شكّاک دانست ،تا شک بنیان فكری او باشد؟ شکّ او
دستوری و ابزاری است ،نه واقعی؛ شكّی که برای رسیدن به يقین و سرآغازی برای
انسانمحوری فلسفه در فضای اومانیستی زمان است که البتّه دورانساز بود و مسیر
تفكّر فلسفی را تغییر داد .شکّ دکارتی نقطۀ آغازی برای انديشیدن او بود ،نه آنچه به او
اعتقاد داشته باشد .حتّی میتوان شک او را ابزاری تعلیمی برای آموزش و رسیدن به
يقین دانست .آيا میتوان فیلسوفی را که شک میکند تا به حقیقت برسد با فیلسوفی که
شک میکند تا حقیقت را انكار کند ،يكی دانست؟
 .2-7معرفتشناسي مولوی
چــون خـــدا ما را بــرای آن فراخت

که به مــا بتــوان حقیقت را شناخت
(مولوی)3550/1 :1390،
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يكی از مهمّترين منابع معرفت در مثنوی موالنا شهود عقالنی است؛ بهويژه در
تمثیلها و داستانها که مخاطب خود را در موقعیّتی معرفتی قرارمیدهد که بیواسطه
و غیراستنتاجی و مستقلّ از تجربه ،در آستانۀ آگاهی برای پذيرش معنای موردنظر وی
قرار گیرد.
 .1-2-7بیان دعویای که عین آن دعوی گواه صدق خویش است

الف .اگر عربی به تازی بگويد من تازیزبانم يا کاتبی بنويسد من کاتبم ،گفتن و نوشتن
اين ادّعاها خود گواه صدق آنهاست (همان.)3585-3582/2 :
ب .اگر خويشی پیش خويش خود باشد ،صرف اين ادّعا گواه آن دو (پیشی و خويشی)
است:
گــر بگويــم نیــمشب پیــش تُــواَم
اين دو دعـوی پیش تـــو معنـی بوَد
پیشـی و خويشـی ،دو دعوی بود ،لیک

هیـن مترس از شب که من خويش تُواَم
چــون شناسی بانک خـــويشاوند خَود
هــر دو معنـی بــود پیشِ فهـمِ نیک
(همان)3576-3573 :

 .2-2-7ادراک حسّي و موالنا

يكی از داستانهايی که مولوی در آن ،منبع ادراکِ حسّی را ناتوان از شناخت حقیقت
میداند ،داستان مشهور مواجهۀ مردم با فیل است؛ هندیها پیلی آورده ،در خانهای
تاريک جای داده بودند و مردم که هرگز پیل نديده بودند ،برای تماشا گردآمدند و در آن
تاريكی ،هريک بر عضوی از بدن فیل دست کشیدند؛ آن که دست بر خرطوم پیل
میکشید ،آن را به صورت ناودان تصوّر میکرد؛ آن که دست بر گوشش میرساند ،آن را
چون بادبزن میدانست؛ کسی که پای پیل را میگرفت ،تصوّری همچون ستون از آن
داشت و فردی که دست بر کمر پیل میکشید ،در ذهن خود آن را مانند يک تخت
مجسّم میکرد (همان .)1265-1262: 3 ،مولوی از اين داستان نتیجه میگیرد که چون
زاويۀ ديدشان يكی نبود ،گفتههای آنها متفاوت بود:
از نظـرگــه گفتشان شـــد مختلف

آن يكــی دالــش لقب داد ،ايـــن الف
(همان)1267/3 :

او در ابیات بعد مقصود اصلی خود را بیان میکند:
چشم حس همچون کف دست است و بس

نیست کف را بــر همــۀ او دستــرس
(همان)1269 :
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 .3-7هستيشناسي موالنا
مثنویّ ما دکان وحدت است

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

جهان دو قطبی (معرفتشناسی) در هستیشناسی مولوی جای خود را به يک هستی
بسیط و ساده میدهد که از بطنهای (مراتب) مختلف تشكیل شده است .مولوی در
هستی ،فصلی نمیبیند و تمام پهنای هستی در نگاه او محل وصل با خداوند است.
(شیرپور)49 :1391 ،
لیک يـک باشـــد همـۀ انوارشان

چـون کـه برگیری تــو ديـوار از میان
(مولوی)417 :4/1390 ،

مولوی همۀ هستی را يک جوهر منبسط و نورِ سره میداند و کثرت را در بهصورت
آمدن آن جوهر میداند؛ صورتی که اعتباری است نه حقیقی ،اگر آن صورت از میان
برداشته شود (کنگره) ،فقط جوهر واحد پديدار میشود و تفرقه ازبینمیرود.
منبسط بوديم يک جـوهر همــه
يکگهــر بـوديـم همچـون آفتاب
چــون به صورت آمــد آن نور سره
کنگــره ويــران کنیــد از منجنیق

بــی سر و بـی پا بُديم آن سـر همـه
بـیگــره بوديــم و صافی همچـو آب
شــد عــدد چــون سايههای کنگـره
تا رود فـــرق از میان ايــن فريـق
(همان)689-686/1 :

از نظر موالنا همه چیز عدم است ،وجود مطلق خداوند ،هستِ فانینماست:
ما عــدمهايیـم و هستــیهای ما

تـــو وجــود مطلقـــی فانـــینمـا
(همان)602 :

او مثنوی را دکّان وحدت و غیر واحد (جوهر واحد) را بت (عدم) میداند (همان/6 :

 .)1538همچنین «نور» در بینش مولوی نماد و نشانۀ وحدت و يگانهانگاری و «ديوار»
نمادِ دوگانهانگاری است؛ اگر اين نماد کثرت برداشته شود ،جوهر يگانۀ هستی نمايان
میشود (همان.)417-416 :4 ،
 .8نفس و بدن
بهطورکلّی در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد .1 :تمايز نفس از بدن :از منظر افالطون
حقیقت نفس ،غیرمادّی و مستقل و لذا قابل تفكیک از بدن است؛  .2وحدت نفس و
بدن :از نظر ارسطو نفس و بدن ،همچون مادّه و صورت با يگديگر متّحدند .مطابق اين
ديدگاه ،نفس بهمنزلۀ صورت جوهری بدن ،چیزی است که بدن را به موجود زندۀ بالفعل
مبدُل میکند (حكمتمهر.)176 :1390 ،
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در قرن هفدهم ،دربارۀ تعامل نفس و بدن نگرشهای مختلفی مطرح شد؛ مهمّترين
آنها ،نظريّۀ دوآلیستی دکارت بود که او اين فلسفه را بر تمايز میان نفس و بدن بنا
نهاد .دکارت در هستی به دو جوهر ،يعنی نفس و بدن معتقد بود .او اين دو جوهر را
نهتنها بهلحاظ مفهوم و در عالم ذهن ،بلكه در عالم بیرون از ذهن نیز ،از هم متمايز
میدانست و معتقد بود اين تمايز ،واقعی است؛ به اين معنا که هر جوهری میتواند
مستقل از جوهر ديگر وجود داشته باشد .دکارت در پنجمین بخش گفتار در روش ،بر
سه مفهوم «نفس»« ،بدن» و «اتّحاد بین نفس و بدن» تأکید میکند و انسان حقیقی را
حاصل اتّحاد نفس و بدن میداند (افضلی ،زهره عبد خدايی.)21 1393 ،
 .1-8جان (نفس و روح) تن و جسم و موالنا
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

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

در بیت باال ادّعا شده است جان و تن برای هم آشكار هستند ،ولی به بدن اجازه
ندادهاند که جان را ببیند .ملّاهادی سبزواری در شرح اين بیت میگويد:
تنظیر است برای مطلب بیت قبل که در اين هیكل توحید انسانی ،تن و قوای تن،
اگرچه در مرتبۀ جان نیستند و لیكن جدا از جان نیستند ،بلكه شئون و اشراقات اويند.
و بعضی از متألّهۀ حكما هم فرمودهاند :النَّفسُ جِسمانیَةُ الحدوث و روحانیَةُ البَقاء
(.)25/1 :1374

مولوی تمام صفات مادّه مانند جهتداربودن و ممتدبودن را برای بدن برمیشمارد:
زير و باال پیش و پس وصف تن است

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

مولوی مانند دکارت ويژگی بدن را ممتد و جان را نامتناهی میداند:
حدّ جسمت يک دو گز خود بیش نیست

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

موالنا معتقد است که جان و نفس آدمی عین آگاهی و دانش اوست و هرکه باخبرتر
و آگاهتر باشد ،باجانتر است (همان .)3326/2 :دربیت زير از جانِ اوّل ،جانِ جان و جان
المكان و بیتعیّن نام میبرد و بیانگر اين است که مولوی جان را دارای مراتب متفاوت
میداند:
جان اوّل مظهــر درگـاه شــد

جانِ جان خود مظهر اهلل شد
(همان)152/6 :

بدن ،باکیف و روح است و جان ،بیکیف و بیصورت است:
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جان بیکیفی شــده محبوس کیف

آفتابـی حبـس عُقــده اينت حَیف
(همان)3582/5 :

غفلت ،ويژگی تن و ديدنِ اسرار نهانی ،ويژگی روح است .تبديل تن به روح يادآور
نظريّۀ ملّاصدرا است:
غفلت از تن بـود چـون تـن روح شد

بینـد او اســرار را بـی هیــچ بُــد
(همان)3566/3 :

 .2-8جدایي نفس از بدن

مولوی در مرتبۀ شناخت ،روح يا نفس را از بدن جدا میداند .روح قبل از خلقت جسم،
در جهان روح (عالم اعیان ثابته) منتظر امر الهی برای مستقرشدن در جسم بود و بعد از آن
با امر الهی به عالم ارواح برمیگردد (اشاره به مضمون آيه  54از سورۀ اعراف دارد):
خاک شد صورت ولی معنی نشد
در جهان روح هرسه منتظر
امر آيد ،در صور رو در رود
پس لهالخلق و لهاالمرش بدان

هـرکه گويـد «شد» تـو گويش «نی نشد»
گَـــه ز صــورت هـارب و گَــه مستقـــر
باز هـــم زاَمـــرش مُجَــــرّد میشــود
خلق صورت امر جان راکب بر آن
(همان)78 -75 /6 :

عالوه بر ابیات يادشده ،ابیات ديگر مثنوی نیز به اين جدايی روح و نفس از بدن
اشاره میکند (← همان926-925/1 :؛  2936/6و .)1742/5
در جلد دوم شرح مثنوی شريف دربارۀ ابیات باال آمده است:
[ ]...ارواح قبل از تعلّق به بدن ،مجرّد بودند و بستۀ احكام صورت نبودند و رزق و معرفت
از خزانۀ حق میخوردند[ ،]...چون به بدن تعلّق پذيرفتند ،در کسب کار افتادند و حرص
و قناعت که از لوازم وجودِ حسّی است ،بر آنها عارض گشت (فروزانفر.)367 :1391،

اصل روح المكان بوده که در پیوستنش به بدن مكانمند شده است:
تو مكانی اصل تو در المكان

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

مولوی در داستان تنازع مجنون با ناقه ،جان و تن را دو همراه میداند که راهزن
يكديگرند و غايت متضادّی با هم دارند؛ يكی در حضیض (درزده تن در زمین چنگالها)
ديگری در اوج (جان گشايد سویِ باال بالها) (همان .)1546-1544 :4،او در داستان «صفت آن
مسجد که آدمکش بود» ،اصل تن و جسم را زمینی و فرشی و اصل جان (نفس) را
آسمانی و عرشی و بازگشت آنها را به اصل خود میداند (همان.)4438-4435/3 :
همچنین در داستان توبۀ نصوح در دفتر پنجم ،يک بار ديگر به روح و جسم میپردازد و
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تن را ننگ جان میشمرد و جان را همچون بازی میداند که گرفتار کُندۀ تن شده است؛
تقابل باز با کنده ،تقابل آسمانی با زمینی است (همان.)2281-2278/5 :
 .1-2-8جدایي نفس و بدن از نظر دکارت

دکارت در بخش چهارم کتاب گفتار در روش ،ابتدا با شکّ دستوری ،بدن را از راه ادراک
حسّی انكار و سپس با استدالل عقلی ،نفس را اثبات میکند و آن را کامالً از بدن متمايز
میداند .آنگاه نتیجه میگیرد که فكر هم نیاز به وجودی دارد که با آن اتّحاد داشته
باشد و با اين روش استدالل عقلی ،بدن را هم اثبات میکند:
آنگاه با دقّت مطالعه کردم که چه هستم و ديدم میتوانم قائل شوم که مطلقاً تن
ندارم؛ امّا نمیتوانم تصوّر کنم که خود (نفس) وجود ندارد؛ برعكس ،همینکه فكر
تشكیک در حقیقت چیزهای ديگر دارم ،بهبداهت و يقین نتیجه میدهد که من
موجودم؛ درصورتیکه اگر فكر از من برداشته شود ،هرچند کلیۀ امور ديگر که به تصوّر
من آمده ،حقیقت داشته باشد ،هیچ دلیلی برای قائلشدن به وجود خودم نخواهم
داشت؛ ازاينرو دانستم من جوهری هستم که ماهیّت يا طبع او فقط فكرداشتن است و
هستی او محتاج به مكان و قائم به چیزی مادّی نیست و بنابراين ،آن «من» ،يعنی
روح (نفس) که بهواسطۀ او آنچه هستم ،هستم ،کامالً از تنم متمايز است (دکارت،
.)25:1388

او سپس نتیجه میگیرد که «پس برخوردم به اينكه در اين قضیّۀ “فکر دارم پس
وجود دارم” ،هیچچیز مايۀ اطمینان من به حقیقت آن نیست ،مگر اينكه روشن میبینم
تا وجودی (تن) نباشد ،فكری نیست» (همان.)625 :
دکارت در تأمّل ششم از تأمّالت ،دربارۀ جدايی نفس از بدن میگويد :جسم
قسمتپذير است ،ولی نَفس قسمتپذير نیست؛ زيرا نفسِ انديشنده نمیتواند اجزاء
داشته باشد؛ اگرچه نفس با بدن متّحد است ،ولی واحد و تامّ است .اگر عضوی از بدنم
قطع شود ،چیزی از نفسم قطع نمیشود .همچنین قوايی مانند ارادهکردن و احساسکردن
نمیتوانند اجزای بدن باشند (.)108-107 :1391
 .2-2-8دلیل دیگر دکارت برای جدایي نفس از بدن (شناخت مستقلّ آنها)

«پس برای اينكه يقین کنم دو چیز از يكديگر متمايز يا با همديگر متفاوتاند،کافی
است بتوانم يكی را بدون ديگری با وضوح و تمايز ادراک کنم» (همان « .)99 :ازيکسو
مفهوم واضح و متمايزی از خودم دارم؛ ازآنحیث که چیزی هستم که میانديشد و بدون
امتداد (جوهر انديشنده) است و از سوی ديگر ،مفهوم متمايزی هم از بدن دارم؛ ازآنحیث
که چیزی است ،تنها دارای امتداد (جوهر ممتد) و عاری از فكر؛ پس بدون ترديد ،اين من،
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يعنی نفس من که بهوسیلۀ آن ،همان هستم؛ کامالً و بهکلّی از بدنم متمايز است و
میتواند بدون بدن وجود داشته باشد» (همان .)99 :
همچنین وجود دو قوّۀ تخیّل و احساس را در آدمی نشانۀ وجود بدن میداند.
دکارت برای اثبات من جسمانی از اين دو قوّه ياری میجويد و آنها را بهعنوان قوايی
معرفی میکند که تحقّق آنها نیازمند فعّالیّت جسمانی است (زيرکباروقی و شهرآيینی،
 .)116 :1395وی میگويد:
امّا کامالً بديهی است که اين دو قوّه ،اگر در واقع موجود باشند ،بايد به جوهری جسمانی
يا دارای امتداد قیام داشته باشند ،نه به جوهری عاقل؛ زيرا مفهوم واضح و متمايز اينها،
متضمّن نوعی امتداد است ،امّا هرگز متضمّن عقل نیست (دکارت.)100 :1391 ،

 .4-8رابطۀ نفس و بدن

مسئله رابطۀ نفس و بدن از جدّیترين مباحث فلسفۀ جديد و معاصر غرب است .اين
مسئله ازيکسو به نحوۀ ارتباط امر مجرّد و مادّی و از سوی ديگر ،به نحوۀ ارتباط وحدت
و کثرت برمیگردد.
چگونه ممكن است موجودی غیرمكاندار در تعامل و ارتباط علّی با موجودی مكاندار
باشد؟ افالطون معتقد است که میبايست بین نفس و بدن ،تناسب و تعادل برقرار
باشد .ارسطو نفس را صورت بدن میداند؛ بهطوریکه آن دو ،ماهیّت واحدی را تشكیل
میدهند و تفكیک آنها از هم ،تفكیكی اعتباری و ذهنی است ،نه خارجی و واقعی .از
نظر ابنسینا نفس ،جوهر کامالً مجرّدی است که با حدوث بدن حادث شده و در بدن
قرار میگیرد .درعینحال ،نفس و بدن ،تأثیر و تأثّر متقابل دارند .و امّا ملّاصدرا نفس را
جسمانیةالحدوث میداند که با حرکت جوهری خود به مرحلۀ تجرّد عقلی نائل میشود.
از نظر عرفا نسبت روح و بدن مانند نسبت خداوند و عالم است .از نظر ايشان روح
ازحیث جوهريّت و تجرّد با بدن مغاير است؛ امّا ازجهت تدبیر و تصرّف در بدن ،به آن
تعلّق دارد (دهباشی.)1 :1393 ،

تبیین رابطۀ نفس و بدن از مهمّترين دلمشغولیهای فالسفۀ دوآلیست است .گرچه
خاستگاه تفكّر دوآلیسم به افالطون بازمیگردد ،دکارت نیز نقش بسزايی در تبیین و
گسترش اين نظريّه ايفا کرده است؛ تاآنجاکه گاه نظريّۀ دوآلیسم به نظريّۀ افالطونی-
دکارتی شهرت دارد (افضلی و عبد خدايی.)19 :1393 ،
 .1-4-8راهحل دکارت برای چالش تعامل نفس و بدن (غدّۀ صنوبری)

6

يكی از ناسازگاریهای بزرگ انديشۀ دکارت تعامل بین نفس و بدن و تأکید بر وابستگی
دوسويهای است که بین نفس و بدن وجود دارد و او آن را «اتّحاد جوهری» مینامد .وی
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در تالش است تا مفهوم اتّحاد جوهری را با کمکگرفتن از حواس و احساسات و با طرح
مثالهای عملی ،چون گرسنگی و تشنگی توجیه کند:
طبیعت بهوسیلۀ اين احساسهای درد ،گرسنگی ،تشنگی و مانند اينها به من
میآموزد که جایگرفتن من در بدنم فقط جایگرفتن کشتیبان در کشتی نیست،
بلكه [باالتر از اين] ،سخت با بدنم متّحدم و به تعبیری آنچنان با آن درهمآمیختهام
که با هم واحد تامّی را تشكیل میدهیم؛ زيرا اگر اينطور نبود ،وقتی بدن من مجروح
میشد ،من که فقط چیزی هستم که میانديشد ،احساس درد نمیکردم؛ بلكه
همانطور که وقتی چیزی از کشتی آسیب میبیند ،کشتیبان آن را بهوسیلۀ باصره
ادراک میکند ،من هم میبايست اين جراحت را فقط با فاهمه ادراک کنم ،همچنین
وقتی بدن من به نوشیدنی يا خوردنی محتاج میشد ،میبايست فقط همان را با وضوح
دريابم؛ بیآنكه احساسهای مبهم گرسنگی ،تشنگی دربارۀ آن به من هشدار دهند؛
زيرا در حقیت همۀ اين احساسهای مبهم گرسنگی ،تشنگی ،درد و مانند اينها فقط
گونههای مبهمی هستند از فكر که مولود اتّحاد و امتزاج آشكار نفس و بدناند و به
آنها قیام دارند (دکارت.)103-102 :1391 ،
دلیل اعتقاد من بر اين امر آن است که بهجز اين بخش ،من هیچ بخشی از مغز را
نمیتوانم بیابم که دو تا نباشد؛ چراکه ما تنها يک چیز را با دو چشم میبینیم و تنها
يک صدا را با دو گوش میشنويم و کوتاه آنكه هرگز در يک زمان بیش از يک فكر
نداريم؛ پس ضرورتاً بايد اينگونه باشد که برداشتهايی که با دو چشم يا با دو گوش
داريم و بههمینترتیب ،ساير ادراکات وارد بدن میشوند و قبل از اينكه توسّط نفس
درنظرگرفته شوند ،با يكديگر متّحد میشوند .حال آنكه مكانی واحد در تمامی سر برای
برقراری اتّحاد ،بهجز اين غدّه غیرممكن است» (افضلی و عبد خدايی.)23-22 :1393 ،

امّا اين پرسش هنوز باقی است که اگر نفس و بدن ،جوهرهايی متمايزند ،چگونه
میتوانند با هم تعامل داشته باشند و حتّی با يكديگر اتّحاد يابند؟ دکارت تغاير ذاتی را
مانع تأثیر و تأثّر نمیداند:
دکارت در پاسخ به کلرسلیه ( )kelerseliyeخاطرنشان میکند که تنها رابطۀ نفس و
بدن نیست که بدون تبیین ماهیّت آن میتوان به ارتباط و تعامل بین آنها حكم کرد
و تغاير ذاتی را مانع از تأثیر و تأثّر آنها ندانست؛ زيرا کسانی هستند که اعراضی چون
گرما ،وزن و امثال آن را قبول داشته و شكّی ندارند که اين اعراض بر جوهر جسم تأثیر
میکنند ،ولی از چگونگی تأثیر و ارتباط اعراض بر جسم ،هیچ تبیینی ارائه نكردهاند؛ با
اينكه مغايرت بین اعراض و جوهر بیش از مغايرت نفس و بدن است (غفاری.)100 :1393 ،

دکارت در نامهای ديگر که به پرنسس الیزابت نوشت ،به او گفت :اتّحاد نفس و بدن
با فكرنكردن دربارۀ آن بهتر فهمیده میشود و اين يكی از رازهايی است که بدون آنكه
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آن را فهم کنیم ،بايد بپذيريم (حكمتمهر)198 :1390 ،؛ البتّه اين پاسخها فاقد وضوح و
تمايزی است که دکارت آن را صفت يک استدالل يقینی میداند.
میتوانیم ديدگاه دکارت را دربارۀ نفس اينگونه بیان کنیم که نفس «روحانیة
الحدوث و روحانیة البقاء» است .اين ديدگاه در برابر ديدگاه «جسمانیة الحدوث و روحانیة
البقاء» قرار میگیرد .مولوی هم در ابیاتی در دفتر پنجم ،از اتّحاد جوهری بدن با نفس و
روح ياد میکند و آن را حیرتزا میشمرد و حل اين معمّا را کار انسان نمیداند (:1390
.)3420-3419/5
 .2-4-8دیدگاه «جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء» دربارۀ نفس

ملّاصدرا معتقد است روح براثر تكامل جوهرى مادّه پديد مىآيد؛ يعنى وقتى مادّه در
بستر تكاملى خود قرار گیرد ،به جايى مىرسد که تمام چارچوبهاى مادّى را مىشكند
و به مرحله و مرتبۀ وجودى باالترِ «عالم مجرّدات» وارد مىشود .غفّاری در اين باره
میگويد :طرح مسئلۀ نفس و بدن نزد ملّاصدرا طوری است که از ابتدا گرفتار ثنويّت
نمیشود؛ وی نفس را در ابتدای پیدايش ،جسمانی دانسته است .اين صورت جسمانی با
بدن متّحد شده و با آن هويّت واحدی را تشكیل دادهاند؛ اين هويّت واحد ،بر اثر حرکت
جوهری تكامل میيابد و به درجات و مراتب گوناگون نايل میشود .نازلترين مرتبۀ اين
حقیقت ،صورت جسمانی و عالیترين مرتبۀ آن ،مرتبۀ نفس ناطقه است .در تحلیل
ملّاصدرا از حقیقت نفس ،برخالف دکارت ،تمايز نفس و بدن ،ذهنی و مفهومی است و نه
خارجی و عینی (غفاری.) 105 :1393 ،
اشكالی که در تعامل بین نفس و بدن در انديشۀ دکارت پیش آمد ،اين بود که
چگونه امر مجرّد با بدن مادّی ارتباط و تعامل برقرار میکند يا روی آن تأثیرگذار است؛
درحالیکه اينها دو جوهر مستقلّ از هم هستند .بهنظرمیآيد اين اشكال در نظريّۀ
ملّاصدرا به شكل ديگری روی میدهد و آن ،اين است که چگونه امری مادّی و غیرمجرّد
به امر مجرّد تبديل میشود؟ يا تبديل به چیزی میشود که فاقد آن است؟ آيا از عدم
میتوان به وجود رسید؟ حرکت جوهری هم علّت تبديل امر مادّی به مجرّد است ،نه
دلیل و چگونگی آن.
 .3-4-8بهترین پاسخ دکارت برای تعامل نفس و بدن

بهترين پاسخ دکارت به اين تعامل ،پاسخی است که با طرح اين پرسش به کلرسیه داده
است و آن ،اين است :آيا قرار است هرچیزی که بر چیز ديگری تأثیر داشته باشد و با هم
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تغاير ذاتّی داشته باشند ،قابل تبیین باشد؟ وی بهعنوان نمونه از تأثیر گرما بر جسم نام
میبرد که در آن زمان تبیین قانعکنندهای برای آن وجود نداشته است و نامهای است
که به پرنسس الیزابت نوشته است که پیشازاين به آن اشاره شد.
پرسشهايی دربارۀ اشكاالتی که به تعامل میان نفس و بدن گرفتهاند ،قابل طرح
است:
الف .اگر ما تعامل يا ارتباط بین دو يا چند چیز را که مطمئنّیم وجود دارد ،ولی قابل
تبیین نیست ،نتوانیم توجیه معرفتی کنیم ،بايد آن را نفی و انكار کنیم؟ اگر اينطور
باشد ،چرا از سرآغاز هستی ،انسان در پی حلّ مجهوالت و راززدايی از آنان است؟ مگر
مجهول همان چیزی نیست که ما میدانیم وجود دارد و تأثیرگذار است ،ولی قابل تبیین
نیست؟
دکارت از تأثیر گرما بر جسم نام میبرد که در آن زمان تبیین قانعکنندهای برای آن
وجود نداشته است .اکنون هم نمونههای بسیاری وجود دارد که برای انسان چندان قابل
تبیین نیستند؛ مانند وجود مادّۀ تاريک و انرژی تاريک که بسیار ناشناخته است و بیش
از نود درصد کیهان و فضا را پر کرده است و موجب انبساط هستی میشود (موحّد:1392 ،
.)17
ب .آيا میتوانیم اثبات کنیم دو چیز که تغاير ذاتی دارند ،نمیتوانند بر هم تأثیر داشته
باشند؟
 .9نتیجه

 ديدگاه مولوی از نظر هستیشناسی با ديدگاه دکارت کامالً متفاوت است؛ چون
مولوی ديدگاهی وحدتگرايانه دارد و يک جوهر منبسط را در هستی جاری میداند،
ولی دکارت دوآلیست است؛ يعنی به دو جوهر مستقل و متمايز معتقد است.
 در معرفتشناسی ،دکارت و مولوی هردو دوآلیست و کثرتگرا هستند .هردو بر
شهود عقالنی تكیه دارند و ادراک حسّی را قابلاعتماد نمیدانند .مولوی عالوه بر گواهی
(سنّت) از منابع معرفتشناسی ،در مقام مؤمن ،به وحی و در مقام عارف ،به تجربۀ عرفانی
هم استناد میکند .برای انديشۀ دکارت ،جوهر متعالی يا خدای غیرفريبكار ،رويكردی
وحدتبخش و انسجامآفرين و تضمینکنندۀ اليههای گوناگون و گاهی ناسازگار
انديشههای او ازجهت معرفتشناسی دارد.
 مولوی نظريّۀ منجسم و واحدی دربارۀ نفس و بدن ارائه نداده است .روشنترين نظر
او ،جدايی نفس از بدن است.
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 تعامل نفس و بدن از مشكالت دوگانهانگاری است .دکارت برای حلّ اين مشكل سه
راه ارائه داد :الف .غدّۀ صنوبری را بهعنوان مقرّی که در آن روح و بدن با يكديگر تعامل
برقرار میکنند ،پیشنهاد کرد؛ ب .قابل تبییننبودن رابطۀ نفس و بدن ،دلیلی بر اين
نیست که آنها با هم تعامل ندارند؛ ج .اتّحاد جوهری نفس و بدن ،يكی از رازهايی است
که بدون فهم آن ،بايد آن را بپذيريم.
بهنظرمیآيد راههای ب و ج قابلپذيرشتر باشد؛ چون امروزه نیز چیزهايی در هستی
وجود دارد که میدانیم بر هستی تأثیر دارد ،ولی تبیین قانعکنندهای از اين تأثیرها و
چگونگی آنها نداريم؛ يعنی در هستی چیزهايی وجود دارد که ما آنها را نمیشناسیم
(مجهول) و میدانیم که در هستی تأثیرگذارند (علم اجمالی) و بايد آنها را بشناسیم.
علم ،شناختِ مجهولِ تأثیرگذار در هستی است .مولوی هم از اتّحاد جوهری بدن با نفس
و روح ياد میکند و آن را حیرتزا میداند ،و حلّ اين معمّا را کار انسان نمیداند.
 روش دکارت در پردازش ديدگاههای خود فیلسوفانه است و مخاطب او در اين تالش
فكری ،عرصۀ عمومی معرفت است و هدفش رسیدن به علم يقینی ،واضح و متمايز
است؛ البتّه اين ادّعای دکارت است ،همانطورکه در مقاله آورده شد .او ،دستکم ،در دو
مورد از اين ادّعای خود تبعیّت نكرده است :الف .در تعامل نفس و بدن؛ ب .در مواردی
که برای اثبات مدعای خود به منابع غیرمعرفتی استناد کرده است.
روش مولوی در بیان ديدگاههای خود ،روش مؤمنانه و ديندارانه است .هدفش بیان
سخنان و تجربیّات عرفانی خويش است؛ در يک کالم ،مولوی سخن خود را میگويد و
توجّه چندانی به قضاوت مخاطبانش ندارد.
 مولوی از کثرت (جدايی) میآغازد و به وحدت هستی میرسد .دکارت با شک
دستوری و نفی همۀ هستی میآغازد و به کثرت (دوگانۀ نفس و بدن) میرسد.
پينوشت
 .1عدد بعد از سال ( )1390شمارۀ دفتر مثنوی است و عدد يا اعداد بعد شمارۀ بیت يا بیتهای آن
است.
 .2در معرفتشناسی معاصر به پنج منبع معرفتی اشاره می شود که عبارتاند از :ادرک حسّی ،حافظه،
درونگری ،عقل و گواهی (شمس.)143 :1387 ،
 .3فروغی در سیر حكمت در اروپا مینويسد« :دکارت ،معلوم واقعی را آن چیزی میداند که نزد عقل
بديهی باشد و در اين مقام ،اصطالحی اختیار کرده است که میتوان آن را وجدان ،کشف يا شهود
( )intuitonگفت» ؛ بنابراين ،شهود در نظر دکارت عبارت است از آگاهی عقلی مستقیم دربارۀ حقايق
بديهی (فروغی.)127 :1377 ،

ادب فارسي ،سال  ،9شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1398شمارۀ پیاپي 217/ 24

 .4وقتی میتوانیم ادّعا کنیم چیزی را شهود کردهايم که متعلّقِ معرفت ،بیواسطه و غیراستنتاجی و
بدون استفاده از ادراک حسّی ،حاضر يا حضور داشته باشد و صدق ضروری داشته باشد (شمس:1387 ،
.)177
 .5نمونهای از استناد دکارت به منابع غیرمعرفتی :دلیلی که برای وجود اشیای مادّی میآورد« :يقین
دارم که اين اشیاء ازآنحیث که بهعنوان موضوع براهین هندسی ،يعنی بهعنوان کمّ متّصل ملحوظ
میشوند ،ممكن است وجود داشته باشند؛ زيرا ازاينحیث میتوانم آنها را با وضوح و تمايز کامل تصوّر
کنم .چون بدون ترديد ،خداوند قادر است هرچیزی را که بتوانم با تمايز ادراک کنم ،به وجود آورد .من
هرگز چیزی را برای او محال نمیدانم (دکارت .)92 :1391 ،در اين استدالل دکارت برای وجود مادّی
دو دلیل میآورد که هردو غیرمعرفتشناسانه هستند.
 .6غدّۀ صنوبری يا اپیفیز که به غدّۀ پینهآل و يا چشم سوم نیز معروف است ،غدّهای کوچک در میان
سر است .اين غدّه تودۀ بافتی مخروطیشكل کوچكی است که به خارج از مادّۀ مغز ،بهوسیلۀ ساقهای از
بطن سوم تا بطن چهارم ،نزديک کانال ورودی مجرای سیلويوس ( )aqueduct of Sylviusمتّصل شده
است .اين غدّه اغلب دربردارندۀ کلسیفیكاسیون (شن و ماسۀ مغز) است و نقش غربالگری سنگهای
کلسیمی در مغز را برعهده دارد (افضلی و زهره عبد خدايی)21 :1393 ،
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