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  چکیده

 مادی و جسمانی موجودی برخی از فالسفه، انسان را 
ً
 و نفس و ذهن نیز دانندمیصرفا

غیرمادی که  یدیگر، به جوهر ایدسته ،در مقابل. داز دیدگاه ایشان ماهیتی مادی دار 

جان فاستر مالصدرا فیلسوف حکمت متعالیه و . در تعامل با بدن است باور دارند

اثبات  بریتانیایی در دسته اخیر قرار دارند و با تکیه بر دالیلی، به معاصر ذهن فیلسوف

پردازیم های تجرد نفس میدر این مقاله به آن دسته از استدالل. اندپرداخته تجرد نفس

هایی که در آنها بر توجه مستقیم انسان به نفس نگرانه دارند؛ یعنی برهانکه جنبه درون

روش این دو فیلسوف در ارائه . شودغیرمادی او تاکید میخود یا بر خودآگاهی درونی و 

 به آگاهی درونی انسان از حاالت 
ً
براهین، متفاوت است؛ بدین معنا که فاستر مستقیما

های نفس با بدن ها را بر مقایسه ویژگیاش تمرکز کرده و مالصدرا، استداللذهنی

توانند در عین آمد هستند که مینگرانه از این جهت کار براهین درون. استوار نموده است

سادگی، بدون نیاز به مقدمات پیچیده، هر انسانی را به درون خویش ارجاع دهند؛ البته 

پیش از اقامه این . اندنگری توجهی نکردهمالصدرا و فاستر، به اشکاالت وارد بر درون

اثبات  سنخ براهین باید خطاناپذیری دسترسی به حاالت ذهنی و صحت شهودهای اولیه

  . نگری، پاسخ دادهمچنین باید به دستآوردهای تجربی نافی صحت درون. شود
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  مقدمه. ۱

شناسی، پرسش از ابعاد متفاوت وجود یکی از نخستین مسائل مطرح در مباحث انسان

اند و از فارابی و مطرح ساخته» علم النفس«در فالسفه اسالمی این بحث را . انسان است

ابعاد وجود انسان و ارائه ادله بر تجرد نفس  سینا تاکنون، در تالش برای واکاویابن

غالب در  دیدگاه. دنبال کرد »فلسفه ذهن«در فلسفه غرب، این مبحث را باید در . اند بوده

بین نفس مجرد و بدن مادی  داند؛ یعنی ازفلسفه ذهن معاصر، ذهن را امری مادی می

و در شکل  ١این دیدگاه به ماتریالیسم. داندفقط بدن را موجود واقعی و خارجی می

انگاری دکارت شکل شهرت دارد که در مقابل دیدگاه دوگانه ٢ترش به فیزیکالیسمخاص

 چیزیاین باور که ؛ یعنی است اصالت ماده یا اصالت امور مادی ،ماتریالیسم .است گرفته

واژه فیزیکالیسم تحت تأثیر . تابع امور مادی است وجود دارد، جز ماده وجود ندارد یا اگر

که هر دو از اعضای حلقه  ٤و رودولف کارناپ ٣ویراتتوسط اتو ن ۱۹۳٠فلسفه علم در دهه 

بر اساس تفکر فیزیکالیستی، شیوه تفکر، قدرت   ]p.1 ,19[ .وین بودند، وارد فلسفه شد

ای از ت، احساسات، عواطف و نظام ارزشی انسان، نتیجه پارهانتخاب، تصمیما

ها خود معلول های مغزی است و این فعالیتهای بیولوژیک و فرآیندهای نورون فعالیت

. حرکت جبری و تحت سلطه قوانین فیزیکی و شیمیایی حاکم بر امور مادی هستند

و ] ۱٦٤، ص ٦[شود مطابق این رهیافت در وجود انسان امری فراطبیعی یافت نمی

که بنیادین هم  یعلم به همین جهت. اصالت با ماده یا امور مادی استاساسا در همه جا 

قابل تقلیل _ ولو با چند واسطه_ علوم  و همه فیزیک است رود علمبه شمار میو اصلی 

 جامعه
ً
 ، روانشناسی به زیستگرددبر می شناسی به روانشناسیبه فیزیک هستند مثال

، ٥[. نمایدباز گشت می شیمی به فیزیکدر نهایت به شیمی و شناسی  زیست ،شناسی

   ]٥٠ص 

ای خاص از براهین اقامه شده از سوی مالصدرا و این مقاله به بررسی و مقایسه دسته

نگری و مالصدرا برای اثبات پردازد، که عبارتند از براهین مبتنی بر درونمی ٥جان فاستر

 انیبرا. کنندرای اثبات تجرد قلمرو ذهن از آنها استفاده میتجرد نفس و جان فاستر ب

 انهگراییماد هایدگاهیاست که با د ییایتانیبر لسوفیف) ۲٠٠۹- ۱۹٤۱(جاناتان فاستر 

                                                                                                                                            
1. Materialism 
2. Physicalism 
3. Otto Neurath  
4. Rudolf  
5. John Foster  



  ١٠٥   تجرد نفس جان فاستر بر مالصدرا و نگرانهدرون تطبیقی براهینبررسی 

 .استبه فلسفه ذهن معطوف شده وی کتاب آخرینو  نینخست و معاصر موافقت ندارد

]15, p. 141-142; 18, p. 135-140[  از اعتقاد دوگانه یدفاع: مجّردمِن «کتاب او در

قرار داده و  قیدق یرا مورد بررس جیرا یستیکالیزیف هایدگاهید ١»از ذهن یکارتد  انگاری

 انگاریجوهر مجرد در انسان استدالل نموده و دوگانه کیها، بر وجود  با رد کردن آن

  : داردیبر م بیترتاین سه گام را به  ،یهدف نیچن یفاستر برا. ردپذییرا م یدکارت

که  )گراییحذف( »انگارانستین«در برابر ( یاثبات وجود حاالت نفسان گام نخست،

   ؛)اندیحاالت نفسان یناف

مانند ( گرالیتقل یهاستیکالیزیدر برابر ف( یدوم، اثبات اصالت حاالت نفسانگام 

   ؛)اندیاصالت حاالت نفسان یکه ناف )رفتارگرایی و اینهمانی

نفس  تیجوهر یکه ناف ومیه دگاهیدر برابر د(نفس  تیفاع از جوهرد ،سومگام 

  ).است

به گفته روزنکرانتز، . گام اول و دوم فاستر، مسیر سلبی و گام سوم او مسیر اثباتی دارد

دارد و  یدرون یخودشکن ،گرایینشان داده که باور به حذف یخوب کتاب، به نیفاستر در ا

کتاب  نیا ]p. 489 ,16[ .کند ییمتوجه کارکردگرا یرومندیتوانسته با برهان معرفت، نقد ن

 ر ، به٢»ادراک تیماه«به نام  گرشیدر کنار کتاب د
ً
به مسئله  ایشهیطور شفاف و کامال

دفاعی «در مقاله او همچنین  .کندیم یانسان معرف یاصل تهوی را ذهن و ذهن پرداخته

انگاری، غیرقابل برای دوگانه های مفروض ضمن برشمردن بدیل ٣»انگاریاز دوگانه

انگاری که به دوگانهرا کوشد اعتراضاتی  سپس می ؛دهد ها را نشان می پذیرش بودن آن

  ] p.1 ,13[ .وارد است پاسخ دهد و از تجرد ذهن و امور ذهنی دفاع کند

 
  پیشینه تحقیق. ۲

گردد؛ اما پس از اگرچه سابقه پرداختن به ُبعد مجرد وجود انسان، به پیش از سقراط برمی

رنه دکارت، این بحث شکلی متفاوت به خود گرفت و عموم فالسفه بعد از او، به نوعی به 

مسئله تجرد . تفسیر یا نقد آرای دکارت پرداختند و اندیشه خود را در ضمن آن، ارائه دادند

در فلسفه ذهن نیز مباحثی  .شودطرح می» فلسفه ذهن«نفس، در فلسفه غرب بیشتر در 

هایی نیز در طرح گردد؛ اگرچه تفاوتابه آنچه در علم النفس اسالمی است مطرح میمش

                                                                                                                                            
1. The Immaterial Self: A Defense of the Cartesian Dualist Conception of Mind  
2. The Nature of Perception  
3. A Defense of Dualism 
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ای که تجرد نفس یا ذهن را فالسفه. و در روش مواجهه با مسئله ذهن یا نفس وجود دارد

اند؛ به عنوان مثال اند، براهین متنوع و متکثری بر اثبات تجرد نفس اقامه کردهپذیرفته

ن، انسان را با حیوانات مقایسه کرده، با بیان تفاوت عملکرد رفتاری دکارت در برخی براهی

سینا و مالصدرا هم در یا زبانی میان آنها، بر تجرد نفس انسانی استدالل نموده است؛ ابن

بخش قابل توجهی از براهین خود، اوصاف مادی را از ساحت مجرد انسان، سلب 

پیش از ورود به بیان براهین دو . کنندمی کنند و از این طریق به تجرد نفس استدالل می

اراده » نفس«و » ذهن«فیلسوف، الزم است به بیان معنایی که هر یک از دو متفکر از واژه 

  .کنند، پرداخته شودمی

 
  ذهن و  ماهیت نفس. ۳

بیشتر  ١آثار متفکران مسلمان و جهان غرب تا قرن هفدهم، در مقابل بدن، واژه نفسدر 

. شوداستفاده می ٢ما در امروزه در میان فیلسوفان غربی غالبا از واژه ذهنکاربرد داشت؛ ا

» نفس مجرد است«اثبات تجرد نفس، حکایت از اقامه برهان بر صدق گزاره ] ۱، ص۲[

تجرید به معنای جدا کردن ضمایم . مجرد یعنی بدون لواحق و ضمائم، تنها و برهنه. دارد

شود که با ر اصطالح فالسفه مجرد اطالق مید. وسیله ذهن است و خصوصیات شیء به

شناسی متعالیه، نفس واژه پرکاربردی در انسان ]۱٤۱و  ٤٤۱، ص۳[. ماده مخلوط نباشد

مالصدرا برای . شوداست که به بخش مجرد وجود انسان در برابر بدن مادی اطالق می

طبیعی کمال نخستین جسم : روشن شدن ماهیت نفس از این تعریف استفاده می کند

اش با انجام افعال حیاتی مثل احساس و حرکت ارادی، محقق آلی که کمال ثانوی

کند که ذات نفس بسیط است و جنس صدرا خاطر نشان می] ۱٦، ص۸ج ، ۱۱. [شود می

و فصل ندارد لذا قابل تعریف نیست، و تعریفی که ذکر شد تعریف نفس از جهت اضافه 

اش به بدن منظور از این که نفس از جهت اضافه] ٦،ص۸ج ، ۱۱. [شدن آن به بدن است

توان نفس را تعریف شده این است که اضافه نفس به بدن مادی، ذاتِی نفس است و نمی

بدون تعلقش به بدن در نظر گرفت، مگر هنگامی که با استکمال جوهری به عقل تبدیل 

   ]۳۸۹و  ۱۲- ۱۱، ۸ج ، ۱۱[. شده باشد

اندیشد، که می استآن چیزی  معتقد است که ذهن نذهدر مقام تبیین مفهوم  فاستر

 انسانتمامی اعمال و رفتارهای بدنی و حتی روانی  ،آگاهی بدان وابسته است ،عد نداردبُ 

                                                                                                                                            
1. Soul 
2. Mind 
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 مادی نیست و است مبتنی بر آن
ً
این سخن ] p. 221-235 ,14[. قابل تقلیل به امر صرفا

موضع  است و حاالت ذهنی به مثابه جوهری مستقل پذیرش ذهنفاستر که 

های مادی را که فقط پدیده قرار داردانگاری موضع مادی است و در مقابِل  یانگار دوگانه

 هم) ذهن( جوهر غیرفیزیکییک  و معتقد است در کنار بدن و مغز مادی انسان، پذیردمی

دهد و از آن تأثیر  بدن است و آن را تحت تأثیر قرار می حیات دنیوی همراه رد ،وجود دارد

، ٦[ . دهد ش ادامه مییخومستقل به حیات  نحو پذیرد و با مرگ از آن جدا شده و به می

  ] ٦٦- ٦٥ص

  :است ادعا پنجبه دنبال اثبات در مبحث فلسفه ذهن، فاستر 

قلمرو فیزیکی ) ۳(قلمرو ذهنی بنیادین است؛ ) ۲(قلمرو ذهنی وجود دارد؛ ) ۱(

 ] ذهنی و فیزیکی[دو قلمرو ) ٥(قلمرو فیزیکی بنیادین است؛ ) ٤(وجود دارد؛ 
ً
وجودا

کند؛ فاستر در نخستین گام، حساب قلمرو مادی و مجرد را جدا می ]p.1 , 14[ . متمایزند

این قلمروهای وجودی اصالت دارند؛ یعنی اگر موجود را کند که هر دوی ولی تاکید می

 اصالت را به موجود مجموع قلمرو ذهنی و فیزیکی بدانیم، می
ً
توانیم بگوییم فاستر عمال

 .دهد، نه وجودمی

مفهوم ذهن مد نظر فاستر با مفهوم نفس در فلسفه در مقام مقایسه باید گفت 

 موضع ستر نشان میاند؛ چرا که فا دیگر نزدیکمالصدرا به یک
ً
دهد که دقیقا

های ذهنی را ذهن و پدیده یتوجودمتنها عدم  ای است که نه گونه انگارانه او به دوگانه

 .های مادی و بدنی نیز مخالفت داردهای ذهنی به پدیدهپذیرد؛ بلکه با تقلیل پدیدهنمی

مراد، نفس ) عموما(رود و  البته در فلسفه اسالمی اصطالح نفس در مقابل بدن به کار می

که در فلسفه ذهن وقتی از ؛ در حالی١ناطقه یعنی همان جوهر مجرد وجود انسان است

  .شود، نه جوهریت مد نظر است و نه تجرد آن، یعنی معنای خنثی دارد ذهن استفاده می

 
  نگریماهیت براهین مبتنی بر درون. ٤

رود و مراد از آن درک میدر فلسفه ذهن معاصرمفهومی محوری به شمار  ٢نگریدرون

حاالت یا فرآیندهای ذهنِی هم اکنون یک شخص و یا درک حاالتی مربوط به گذشته 

به تعبیر دیگر، مقصود این است که هر فرد می تواند مانند سایرین، . نزدیک فرد است

                                                                                                                                            
استفاده شده به این معناست که واژه نفس، گـاهی بـه مجموعـه نفـس انسـانی » عموما«اینکه از تعبیر  .١

 . اطالق می شود و گاه به بخش ممیز نفس انسانی از سایر موجودات؛ یعنی نفس ناطقه
2. Introspection 
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فالسفه ذهن، دعاوی فلسفی . حاالت ذهنی خود را با نظر به درون خویش کشف کند

، احساسات، اختیار، اینهمانی شخصی، تفکر، باور، تصورات، ادراک و سایر درباره آگاهی

برخی فالسفه، ] p.1 ,17. [اندنگرانه دانستههای ذهنی را اغلب واجد نتایج درونپدیده

  ]p.4 ,17. [اندنگری را کشف حاالت ذهنی دانستهیکی از اهداف درون

رود که حداقل سه شرط به شمار مینگرانه از نگاه فلسفه ذهن معاصر، فرآیندی درون

  : زیر را داشته باشد

ها و باورهایی درباره ذهنی بودن؛ یعنی فرآیندی باشد که یا معرفت، قضاوت: ۱

رخدادها و حاالت ذهنی ایجاد کند و یا هدفش ایجاد آنها باشد؛ نه این که درباره چیزی 

از این جهت، درون نگری با فرآیندهای حسی که معموال . خارج از ذهن شخص باشد

  . اطالعاتی درباره بدن شخص به دست می دهند، تفاوت دارد

ها و باورهایی درباره اشد که یا معرفت، قضاوتاول شخص بودن؛ یعنی فرآیندی ب: ۲

به طور مستقیم ایجاد کند و یا هدفش ایجاد  - نه ذهن شخص دیگری - ذهن خود شخص 

  .آنها باشد

هایی قرابت زمانی داشتن؛ یعنی فرآیندی باشد که یا معرفت، باورها و قضاوت: ۳

البته این . ها باشددرباره حیات ذهنی کنونی شخص به دست دهد و یا هدفش ایجاد آن

تواند درباره گذشته نزدیک باشد؛ مثال ممکن است بدانید که دیروز در حین فرآیند می

توانید این واقعیت بودید؛ اما نمی) متفکر فرانسوی(روی در حال تفکر درباره مونتنی پیاده

نید که نگری بدانگری کنونی بدانید؛ گرچه شاید بتوانید از طریق درونرا از طریق درون

  ]p.2-3 ,17. [در حال حاضر خاطره روشنی از آن تفکر درباره مونتنی دارید

نگری به نحو نسبتا مستقیم یا بی واسطه، احکام یا معرفتی مستقیم بودن؛ درون: ٤

  .دهددرباره فرآیندهای ذهنی کنونی خود شخص به دست می

ای رویداد ذهنینگری مستلزم نوعی هماهنگی با حالت یا شرط تشخیص؛ درون: ٥

از پیش موجود یا نوعی تشخیص این حالت یا رویداد است که در آن، حکم یا معرفت 

ی، به حالت مورد نظر وابسته است؛ به عبارت دیگر تامل درباره درون
ّ
نگرانه به لحاظ عل

  .آیدنگری به شمار نمیحاالت ذهنی، درون

ما دائما در حال . نیست نگری، ثابت، بدون تالش و خودکارشرط تالش؛ درون: ٦

. نگری نیستیم؛ بلکه باید با نوعی تامل خاص، به حیات ذهنی خودمان واقف شویمدرون

  ]p.3-4 ,17. [اندالبته برخی فالسفه این شرط را نپذیرفته
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نگرانه، براهینی توان گفت منظور از براهین درونبا در نظرگرفتن شروط فوق، می

دهند و انسان را متوجه حاالت درونی ثبات نفس قرار میهستند که خود نفس را واسطه ا

 . کننداو می
ً
انسان به آگاهی مستقیم درونی و  تامالت مبتنی بر این دالیل، عموما

 در درون .است )خودآگاهی( شیاحواالت خو
ً
ها و احساسات یک نگری، اندیشهمعموال

 و شود و حاصلش این است که شخص، شخص نسبت به خودش بررسی می
ً
مستقیما

در این مقاله با . اش در ارتباط باشد و آنها را کشف کندواسطه با حاالت ذهنی و نفسانی بی

نگری ذکر شد، به بررسی، مقایسه و نقد براهین در نظر گرفتن مفهومی که برای درون

  .شودنگرانه مالصدرا و فاستر پرداخته میدرون

 
  نگرانه بر تجرد نفسادله درون. ٥

  ادراک مستقیم نفس له مبتنی براد . ٥.۱

هر کس ذات خود را ادراک کند،  معتقد است و داند واسطه میمالصدرا علم به نفس را بی

اوصاف به واسطه و مستقیم  تواند بیانسان می. شود برایش آشکار می آن ماهیت

از بدن و که  و مستی بیهوشیخواب، احوالی مانند حتی در و  شوداش آگاه  درونی

که ذات او غیر از سایر اعضاء مادی  پس. از ذات خود غافل نیست ؛غافل است آن یاعضا

انسان « برهاناصل این سخن صدرا ماخوذ از ] ۲۷- ۲٦ص ،۱٠[ . است؛ یعنی مجرد است

اگر فرض که  تقریر مالصدرا به این شکل است و حاصل ]۲۳۳، ص۱[سیناست  ابن» معلق

  یانسان شود
ً
 و نیزبا هم ش اما اعضای بدن آفریده شده باشد مکامل و سالو به شکل دفعتا

 با محیط بیرون هیچ تماسی نداشته باشند هیچ چیزی از عالم خارج نخواهند دانست؛ اما

، مستقیم وبی واسطه، عین ذات ،علم او به ذاتش فطری .نیستاز ذات و درون خود غافل 

بایست شک اکتسابی بود، میعلم این اگر . بدون نیاز به استدالل و بدون حد وسط است

که چنین نیست؛ پس علم انسان به ذاتش  من حاصل شده یا نه؛ درحالی کند که آیا ذات

 و بدون  این استدالل                                                             ]۲۱۲ص ،۸؛   ۲۷ص ،۱٠[ . درونی و غیر اکتسابی است
ً
مستقیما

 هیچ ؛ به گونهجود نفس را همزمان اثبات کردهتجرد و وتوجه به بدن،
ً
ای که اگر فرضا

                                                                                          .کرد را اثبات توان وجود نفس مجردمیبا تکیه بر آن جسمی هم وجود نداشته باشد، 

به نفس، به اثبات  درونیمحوریت علم همان  باو  دیگر استداللیصدرالمتالهین در 

تواند تجرد نفس انسانی را نیز اثبات کند؛  پردازد که این برهان میمی یتجرد نفس حیوان

چراکه انسان به لحاظ وجودی در مرتبه باالتری از نفس حیوانی قرار دارد و بنابراین تمام 

علم حیوان به ذاتش اکتسابی و  اگر :کماالت مرتبه پیشین را به نحو اتم و اکمل داراست
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 فرض اول باطل است زیراحصولی باشد، یا از طریق حس پدید آمده و یا از طریق فکر؛

قوای حسی از ادراک خود نیز ناتوان هستند؛ اما اگر علم حیوان به ذات از طریق فکر 

این استدالل یا و حاصل شده باشد بدین معناست که از استدالل حاصل آمده است 

آید؛ یا معلول ذاتی باالتر از ل ذات حیوان است؛ که در این حالت دور پیش میمعلو

در نتیجه . که حیوان به چنین علتی دسترسی ندارد) یعنی مفارقات عقلی(حیوان است 

. نفسه است، نه مأخوذ از حس یا استداللباید اذعان نمود که علم حیوان به ذاتش، به

   ]٤٤- ٤۳ص، ۸ج  ،۱۱[ 

  : کندواسطه نفس از خود را چنین بیان میادراک بی ی دیگر،برهانمالصدرا در 

عضو  ای بود دارای درقوه) ناطقه و قوه عاقله مانند سایر قوای جسمانی( اگر نفس

و (توانست ذات خود، عضو بدنی ، انگاه مثل قوه باصره، نمی)و محل جسمانی(بدنی 

قوه عاقله تمامی این امور را ادراک اما . و ادراک خود را تعقل کند خود) محل مفروض

  ]۲۱٦، ص۸. [پس عاقله، مادی و جسمانی نیست. کندمی

توان مشاهده اثبات نفس با توجه به علم مستقیم به نفس را در براهین فاستر نیز می

 بر ذهن، ١تأمل در شهود اولیه"معتقد است  او. کرد
ّ
ای که  گونه مندی انسان است بهدال

ما بر اساس  معنای این سخن آن است که ."دانست ٢مسئله را یک امر بدیهیتوان این می

 وجود دارد بدون آنیا حرکتی فهمیم که نامعقول است فرض کنیم شکلی شهود اولیه می

اندیشنده که  وجود دارد بدون آنو فکری  باور یا و حرکت باشد؛که چیزی دارای آن شکل 

تر نامعقول است فرض کنیم فهمی بسی عمیقهمچنین  .و باورمندی وجود داشته باشد

او در این ] p. 212-213 ,14[ . ندارد فهم از آن باورها وجود دارد و هیچ انتسابی به فاعل

ی از وجود معلول به علت آن پی ببرد؛ یعنی از این که باور انسان  تقریر می
ّ
کوشد به نحو ان

از اینجا معلوم . برد ت پی میکه امری مجرد است، معلول وجود چیزی است، به وجود عل

 تجرد نفس شود بدیهی بودن  می
ً
نزد فاستر به معنای این نیست که اثبات تجرد نفس اصال

رساند و این  که اندک تأملی ما را به مقصود می استبه برهان نیاز ندارد؛ بلکه منظور این 

 تالزم تأمل چیزی نیست جز در نظر گرفتن تالزمی که بین علت و معلول برقرار ا
ً
ست؛ مثال

  .عنوان علت عنوان معلول و اندیشنده آن به ضروری بین باور به

هر کس در موضع توجه به یک ادعا قرار گیرد، دهد او در استدالل دیگری نشان می

 از حاالت و کنش
ً
 ممکن نیستای که  گونه اش آگاه است؛ بههای ذهنی کنونیمستقیما

                                                                                                                                            
1. initial intuition 
2. self-evident 
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نگاه فاستر نادیده گرفتن آگاهی ناممکن است؛  از. که آگاهی خودش را نادیده بگیرد

 هم
ً
مشغول  ست کهاید و کاغذی جلوی شمااکنون شما آگاهید که نشسته چراکه مثال

ما حتی گاهی به . دانستغیرواقعی  توانتوجه و تجربه را نمیاین . مطالعه آن هستید

یقین باید   و به کنیم و هیچ تردیدی در کفایت افکارمان نداریمموضوعات فلسفی فکر می

معنای این سخن آن است که ] p. 20-21 ,14[. کنیمگفت که ما آن موضوعات را تفکر می

 به حاالت ذهنی خود آگاهی دارد و آن را درک می
ً
  . کندانسان در هر لحظه، مستقیما

توان میهای مستقیم فاستر بر مطلوب بود؛ اما عالوه بر این، آنچه آمد استدالل

ی مبتنی بر براهینوارد کرده است به عنوان  ،١رفتارگرایی رکه فاستر ب را شکاالتیا

با ادعای  تاین اشکاال  در وی وجود جوهر مجرد قلمداد کرد؛ چراکه در اثبات نگری درون

های ذهنی چیزی جز رفتار نیست، مخالفت د معنای گزارهنگویتحلیلی که می انرفتارگرای

های ذهنی یا حاالت رفتارگرایی تحلیلی این است که معنای گزاره مدعای ٢.کندمی

در نهایت باید با اصطالحات رفتاری محض بیان  رودکه درباره انسان به کار می را ذهنی

عنوان  بههستند؛  - بالفعل یا بالقوه -یعنی حاالت ذهنی همان الگوهای رفتاری ؛کرد

البته اگر  ؛چیزی نیست جز رفتار برداشتن چتربارد، که من باور دارم باران میاین مثال

و اگر درون اتاق ) دارم چتر بر می(دهم نشان میبالفعل باشم این رفتار را  از اتاق من بیرون

. شودبالفعل می اتاق خارج شوم، محض آن که از و به باشم، این رفتار در من بالقوه است

 ]14, p. 33-34[   

رفتارگرا، ذهن را به رفتارهای مشهود تقلیل  :ستبیان فاستر در این خصوص چنین ا

 از طریق  است معتقد دهد و می
ً
ما تنها به نحو سوم شخص با دیگران در ارتباطیم و صرفا

توانیم به ها شناخت حاصل کنیم؛ اما وقتی می توانیم به آندهند میرفتاری که بروز می

                                                                                                                                            
1. Behaviorism 

امـا از آنجـا کـه او . کند، در وهله اول براهین سلبی هسـتندرد رفتارگرایی بیان می براهینی که فاستر در .٢

پس از نقد رفتاری بودن حاالت ذهنی، انسان را متوجه علل درونی و پیشینی مقدم بـر رفتـار کـرده و بـه 

، نگـریتوان با در نظر گرفتن شرایط الزم بـرای درونکند، میاول شخص بودن ادراکات ذهنی حکم می

ها توانیم انگیزهمعتقد است اینکه ما می) Bem(ِبم . نگرانه داشتاز این استدالالت فاستر برداشت درون

توضیح دهیم، در وهله نخست به دلیـل آن اسـت ) ها و تمایالت دیگراناز انگیزه(و تمایالت خود را بهتر 

کسـانی چـون بـم، نیسـبت ] p.5 ,17. [ایمکه ما رفتارهای خود را بیش از هر کس دیگری مشاهده کرده

)Nisbett( ویلسون ،)Wilson ( و گاپنیک)Gopnik (  همگی به نوعی خودآگاهی معتقدند که متفـاوت از

  ]p.6 ,17. [آگاهی انسان نسبت به حیات ذهنی دیگران است
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ها شناخت پیدا کنیم،  به آن نحو سوم شخص از طریق رفتار موجودات پیرامونمان، نسبت

حداقل از حاالت درونی و - شخص  واسطه و به نحو اولطور مستقیم، بی چرا نتوانیم به

به این فهم دست یابیم؟ ممکن است گفته  - مانآگاهی درونی خودمان از وضعیت ذهنی

ا نیز فهمم؛ اما این بدان معنا نیست که درد خودم ر شود من درد دیگران را از رفتارشان می

حتی فهم من از رفتار دیگران نیز در نهایت به فهم من . فهمممیاز رفتار خودم یا دیگران 

ام و از گردد که مکرر در خود حس کردهگردد؛ یعنی به تصوری باز میاز درد خودم بر می

توجه به این  با ]p. 37-38 ,14[. گذردتوانم بفهمم چه در درون دیگران میاین طریق می

 اها ب شود که شیوه مواجهه معرفتی انسانبه این نتیجه مهم رهنمون میاو ، تفکیک

 متفاوت از نوع مواجهه انسان با جهان خارج است
ً
انسان جهان خارج را . خودشان کامال

ای که برای ادراک حاالت درونی ذهن واسطه یابد؛ درحالی گری حواسش در میبا واسطه

  . الزم نیست

کنند، این اشکال نگرانه که از مفهوم اول شخص استفاده میهای درونبه استدالل

وارد شده که در بسیاری از مواقع، شخص تحت تاثیر سوم شخص، کاری را انجام داده و 

خواند؛ مثال کسانی که بی آنکه خود بدانند، تحت در مقام توضیح، آن را اول شخص می

توان به برخی اختالالت روانی همچنین می. اندهای هیپنوتیزمی قرار گرفتهتاثیر تلقین

  ]p.25-26 ,17[. نیز اشاره کرد

واسطه آگاهی  این است که ما به دارد فاستر به رفتارگرایی ی کهاز اشکاالتدیگر یکی 

که  هنگامی. فهمیم که ذهن ما همان رفتار ما نیستخوبی می درونی که به خود داریم، به

طور وجدانی به این مهم آگاهیم که  دهیم، بهنسبت میحاالت و اعمال ذهنی را به انسان 

 درباره رفتار سخن نمی
ً
بر این رفتار  ١گوییم، بلکه درباره شرایط و تمایالتی که مقدمصرفا

و  ٢ناشی از آن علل درونی ،یابیم که این رفتارگوییم؛ یعنی در میسخن می نیز است

های خواهد حاالت و پدیدهرگرا میرفتا ]p.161; 14, p. 35, 40 ,12[  .است ٣پیشینی

  ؛ اما این تالش بیددههای فیزیکی تقلیل ذهنی را به پدیده
ً
معلوم نتیجه است زیرا نهایتا

فرض کنیم که مطابق نگاه رفتارگرا، . بر رفتار هستندمقدم  حاالت ذهنی، که خواهد شد

 » بارد باران می«
ً
رسد عامل می نخست به نظر .است »برداشتن چتر« به معنیمفهوما

شویم که امر دیگری برداشتن چتر، بارش باران بوده است؛ اما با کمی دقت متوجه می

                                                                                                                                            
1. primarily 
2. internal  
3. prior to 
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میل برای جلوگیری از خیس «مقدم بر این فعل رفتاری وجود داشته و آن عبارت است از 

این میل، خودش یک مفهوم ذهنی است؛ بنابراین رفتارگرا برای تبیین مفاهیم . »شدن

  ]۸ص ،۲[ . شوندسایر مفاهیم ذهنی می رگیردناچار  ذهنی به

 
  مقایسه و تحلیل. ٥.۲

و این دو در  دانندمی واسطه و مستقیمبیمالصدرا و فاستر، هر دو علم انسان به نفس را 

  : گیرداز دو تعبیر کمک می برای این امر فاستر .اندنگرانهواقع از شروط براهین درون

 ،سوم شخص بودن علم به رفتار دیگران و شخص است علم انسان به خودش به نحو اول .۱

  . کندبه رفتار دیگران و محیط پیرامون کسب می نسبتکه انسان است  علمی به معنای

نکته مهمی که در تقریرهای هر دو . استبینی و بدیهی  درونعلم به نفس به نحو . ۲

اند، به هر دو فیلسوف از ما خواسته. شرط تالش استفیلسوف وجود دارد، در نظر گرفتن 

دهد، مراجعه به خود، متفاوت از آگاهی دائم و روزمره ما این نشان می. خود مراجعه کنیم

 .نسبت به خودمان است

بودن علم به  نگرانهر درونتفاوت روشمندی که بین دو فیلسوف در ارائه استدالل ب

های جسمانی و سلب آن از نفس  ا از توصیف ویژگینفس وجود دارد این است که مالصدر 

های جسمانی، به  شود؛ در حالی که فاستر بدون اشاره به ویژگی نائل میمطلوب خود به 

متوسل شده و با بیان تفاوت نحوه علم به درون و بیرون، به نحوه و چگونگی علم 

 سراغ علم  او در بیان دیگری. رسد مقصودش می
ً
ود و آن را بدیهی و ر  می به نفسمستقیما

در براهین هر دو و ادراک، ثبوت علم در توان گفت واسطه  شمرد؛ بنابراین می اولی می

نزد  اثباتدر واسطه  :آنها متفاوت است برای فیلسوف، نفس است؛ اما واسطه اثبات

مالصدرا نفی اوصاف جسمانی است، ولی فاستر خود علم و شهود اولیه و اقسام آن را 

  .گیرد ثبات میواسطه در ا

اشاره کرد که وقتی مالصدرا برای هم به این تفاوت مهم  باید ،دیدگاهدو در ارزیابی 

برد به مقصودش که تجرد نفس است  های بدنی بهره می اثبات تجرد نفس از سلب ویژگی

متوسل ) شخص و سوم شخص اول(رسد؛ در حالی که فاستر که به اقسام علم  می

د وجود نفس و نه تجرد آن را اثبات کند؛ چرا که ممکن است توان شود؛ بالمآل می می

شخص بودن علم به نفس را بپذیرد، ولی در عین حال معتقد باشد این علم  کسی اول

فاستر برای اثبات تجرد، باید  دیگرشخص و شهودی، از اوصاف جسم است؛ به عبارت  اول

شخص به چیزی یا  اول یک مقدمه دیگر نیز به تقریرش اضافه کند و نشان دهد علم
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تواند از اوصاف جسم و جسمانیات باشد و در انتها نتیجه بگیرد که  بودن آن، نمی مستقیم

تر  توان گفت که استدالل مالصدرا صائب می و با توجه به این نکته، نفس مجرد است

  .است

امکان تحقق مالصدرا، » انسان معلق«استدالل  که حاصلآخرین نکته قابل ذکر این

؛ چرا که این برهان مبتنی بر یک مثال نه ضرورت وجود آن استس مجرد یا امر ذهنی نف

که اگر چیزی  چنین مثالی بر این مبنای فلسفی استوار استاستفاده از مفروض است و 

به عبارت دیگر تصورپذیری،  .و نه ضروری است آن چیز ممکنتحقق ، شود تصوربتواند 

 بر امکان
ّ
 امکان چون تصورکردتوان نمیدایره مربع را چنان که مثال  است وجود دال

مجرد را  تحقق نفس تواند امکانمی انهایتبر همین اساس این برهان هم . ندارد تحقق

   .نشان دهد نه ضرورت آن را

های ناظر به توان به این مهم اشاره کرد که از نگاه برخی، تببیندر مقام نقد می

در  ٣با قول به خطاناپذیری) ٢معرفت به خود(نگرانه روندر براهین د ١خودتشخیصی

نگرانه، باید از این رو فاستر و مالصدرا پیش از اقامه برهان درون ]p.21 ,17[. تعارضند

های پیشینی به همچنین استدالل. خطاناپذیری این دست از براهین را تضمین کنند

به طور کلی به همان اندازه . ربیهای تجاند نه پژوهشمالحظات عام روانشناسی وابسته

های تجربی بر نگری بر امتیاز و دقت آن اصرار دارند، تبیینهای پیشینی درونکه تبیین

مالصدرا و فاستر، به این مهم التفات  ]p.25 ,17[. اندهای آن تاکید کردهناتوانی

  . بایست پاسخی نسبت به این انتقادها داشته باشنداند و می نداشته

 
  ادله مبتنی بر غیرمادی بودن ادراکات عقلی. ٥.۳

تواند این است که قوه عاقله می بر غیرمادی بودن ادراکات عقلینخستین استدالل صدرا 

شیء خارجی را از مواد و عوارضی که همراه آن است تجرید کند و صورت ماهیت کلی آن 

این امر زمانی شود و این صورت بر اعداد و اشخاص متفاوت حمل می. را به دست آورد

، ۸ج ، ۱۱؛ ۲٠۹- ۲٠۸ص ،۸. [ممکن است که مفاهیم مجرد از عوارض مادی باشند

  ] ۲۸٠-۲۷۹ص

: کنددر شواهد الربوبیه نیز با استفاده از تجرد صور معقول، بر تجرد نفس استدالل می

                                                                                                                                            
1. self-detection 
2. self-knowledge 
3. infallibilism 
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د علت تجر . سازدای دارد که صورت معقول را از ماده و عوارض ماده، جدا میانسان قوه

  :می تواند یکی از موارد زیر باشد

این فرض باطل است؛ زیرا اگر تجرد اقتضای ذاتی : ذات این صورت مجرد است. ۱

آن باشد، نباید هیچ فردی از این حقیقت، در خارج مقارن با ماده و عوارض ماده باشد؛ 

  .چرا که امر ذاتی تخلف پذیر نیست

و لذا صورتی هم (مجرد است ) عقلیماخوذ منه صورت (صورتی که در خارج بوده . ۲

این فرض باطل است چون .): که نفس انسان از آن اصِل خارجی اخذ کرده مجرد است

 که ماخوذ منه صور معقولند فرض این بود که صور خارجی(موجب تناقض می شود؛ 

  .)اندمادی باشند؛ ولی اکنون مجرد فرض شده

این : ده آن صورت، مجرد استتجرد صورت معقول ناشی از این است که گیرن. ۳

  ]۲۱٠، ص۸. [فرض صحیح است؛ یعنی قوه عاقله، مجرد است

 ،از دست رفته صورت  دنجسم برای بازگردان گویدمالصدرا در استدالل دیگری می

  نیازمند مراجعه مجدد به سبب و موجد آن صورت
ً
 اگر آِب گرمی که سرد شده است؛ مثال

 نیازمند حرارت یا آتش است؛ اما نفس برای اعاده و 
ً
بخواهد دوباره گرم شود مجددا

زایل  صورت ،حضور مجدد سببصوری که از دست داده می تواند بدون نیاز به یادآوری 

در  شده را دوباره حاضر کند؛ بنابراین نفس در بازیابی کماالتش مکتفی به ذات است

 ،۷[ . ر نتیجه نفس از ماده و مادیات مبرا و مجرد استد .حالی که اجسام چنین نیستند

                                                                                                                   ]۲۱٤، ص۸؛ ۳٠۳- ۳٠۲ص، ۸ج  ،۱۱؛ ۲۹۹

 را در ما خوداز نگاه او، . بیان فاستر برای این دست براهین، کمی متفاوت است

که بیم یادرمی انهنگر ؛ یعنی به نحو درونکنیم ادراکات و تجارب آگاهانه کشف می

عالوه  به خود من،شود ترکیبی است از می مکشوفآنچه پس م؛ یای حسی دار تجربه

 انهنگر ای به نحو درونچنین تجربه اه فاستر،از نگ .هستمدر حال تجربه چیزی که  این

آگاهی بصری  مصداق ،یک تجربه بصری مثال گونه که همان کند و اثبات میفاعلش را 

کننده  و این آگاهی، اثبات اندنگرانهذهنی هم مصداق آگاهی درون سایر اموراست، 

  :کندرا به این صورت تقریر می استدالل او .فاعلش است

 –ام  آگاهی بصری. (نگرم، واجد یک آگاهی بصری هستمبه چیزی میکه  هنگامی - 

  .)هاستدرباره نظم فضایی رنگ - فارغ از تفسیرهایی که شده

سوای از عینی یا ذهنی . (نگرانه از آگاهی بصری خودم آگاهی دارممن به نحو درون - 

ه عبارت دیگر فقط از این اطمینان دارم که من از آن آگاهی، آگاهی دارم؛ ب بودن رنگ،
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ا حالتی تجربی که در آن واقع ی گویم؛ یعنی چیزی که آن را دارمسخن می ١من از درون

   ).امشده

تنها دارای آگاهی بصری هستم؛ بلکه از این آگاهی داشتنم نیز آگاهم و  پس من نه

که دارای  ٢خویشتن خویش بهدهد که من این نشان می. واجد آگاهی مضاعف هستم

توان خویشتن را بدون پنداشت نمیکه می کسیاکنون . ، آگاهماستآگاهی بصری 

  ] p.214-216 ,14[ . توان ادراک را بدون خویشتن دریافتادراک دریافت، باید بگوید نمی

واسطه توان به این نکته پی برد که ادراکات عقلی، بیاز این استدالل فاستر می

وجه مشترک این . امور جسمانی نیستهستند و برای توجه به آنها نیازی به وساطت 

نخست این که ادراکات عقلی : استدالل فاستر با آنچه از مالصدرا نقل شد، دو چیز است

واسطه و مستقیم هستند؛ دوم این که هر دو با وساطت ادراکات کلی عقلی، اقدام به بی

  .انداثبات تجرد نفس کرده

 
  مقایسه و تحلیل. ٤.٥

ای که اطالعات غیرذهنی نگرانه ذهنی بودن است؛ به گونهونیکی از شرایط براهین در 

مالصدرا در براهینی که ادراک عقلی را واسطه . نگری نیستدرباره بدن شخص، درون

دهد، بیشترین تمرکز و تکیه اش بر تفاوتی ادراکات عقلی با ادراکات اثبات نفس قرار می

ی از مفهوم کلی، همین مقایسه را این در حالی است که فاستر بدون ذکر نام. حسی است

البته هیچ یک از . رسددهد و به نتیجه مشابه میبین نوع ادراک حسی و عقلی انجام می

براهین مطرح شده از سوی دو فیلسوف، بدون در نظر گرفتن ادراکات حسی، شکل 

  .گیرد نمی

که به فراتر کند فاستر از تعبیر آگاهی به آگاهی، یا تعبیر آگاهی مضاعف استفاده می

براهین دو فیلسوف اگر چه از این جهت . بودن ادراکات نفس از ادراکات حسی اشاره دارد

مشترک هستند، اما مالصدرا بیشتر بر قدرت استرجاع قوه عاقله در اعاده صور تکیه 

استفاده از تجرد . گویدواسطه بودن ادراکات عقلی سخن میکند و همچنین از بی می

. ی در فاستر بر علم مضاعف، بر صور علمی حاصله نزد نفس تکیه داردادراکات کلی عقل

 از آنجا که. توان از هر دو طریق نشان داداساسا کلی بودن این دسته از ادراکات را می

و این دسته از  ، ادراک مفاهیم کلی استدر این دسته از براهین محور اثبات تجرد نفس

                                                                                                                                            
1. from the inside 
2. myself 



  ١١٧   تجرد نفس جان فاستر بر مالصدرا و نگرانهدرون تطبیقی براهینبررسی 

توان آنها را از اقسام براهین شوند، میمیمفاهیم به نحو مستقیم و درونی ادراک 

  .نگرانه به شمار آورد درون

 
  نتیجه. ٦

نگرانه و مقایسه دیدگاه مالصدرا و فاستر، سه دسته نتیجه حاصل با تامل در براهین درون

  :شودمی

  :نتایج حاصل از تحلیل براهین مالصدرا و فاستر :الف

فلسفی متفاوت هستند  - متعلق به دو سنت فکری مالصدرا و فاستربا وجود این که  - 

ارزشمندی میان آنها  اشتراک قاطاما ن؛ نفس دارند تجرد دالیلروش متفاوتی در ارائه  و

وجود دارد که شامل اشتراک در نوع ادله مطرح شده و اشتراک در خود براهین 

د و آن را نشو یمتوسل مدرونی های  به دریافت از حیث کیفی هر دو. نگرانه می شود درون

نگرانه فاستر و مالصدرا، براهین درون. دنکن با بیانات و اصطالحات مختلفی حمایت می

  . نگری را دارندعموما شرایط کلی درون

 برد بهره می و جسم نفس با بدن هایویژگیاز مقایسه های خود استداللمالصدرا در 

شود و آن را در و سوم شخص می متوجه رفتار انسان به عنوان یک عنصر بیرونیفاستر  و

یک نتیجه  هر دو فیلسوف از مقدمات گذارد؛ اما در نهایتمقابل ادراک درونی می

  .اثبات تجرد نفس: شوندبه یک مقصد منتهی میو  گیرند می

آید این است که هر دو اگر چه  یکی از نتایجی که از تالش فاستر و مالصدرا بر می - 

دانند، اما در مقام اثبات، خود را مستغنی از  می واسطهبیوت، علم به نفس را در مقام ثب

  .دهند ارائه می نگرانهدرون رو براهین متنوع دانند و ازاین استدالل و برهان عقلی نمی

کوشند با استفاده از تفاوت ادراکات، انسان را متوجه فاستر و مالصدرا هر دو می - 

مالصدرا فاعل همه ادراکات را قوه عاقله  فاعل ادراکات عقلی کنند با این تفاوت که

ادراکات، ما را متوجه تمایز ادراکات عقلی  داند و به همین سبب از طریق تفکیک نوع می

دهد که این سنخ ادراکات بر خالف ادراکات کند، یعنی نشان میبا سایر ادراکات می

عف از حسی، مجرد محض هستند؛ اما فاستر معتقد است که داشتن ادراکات مضا

دهد که سنخ این ادراک از ادراک حسی متمایز است و بنابراین ادراکات حسی، نشان می

  .فاعلی مستقل و فراتر از ُمدِرک ادراکات حسی وجود دارد

براهین لذا  ؛ها محال است جسمانیت و تجرد نقیضین هستند و اجتماع و ارتفاع آن - 

کنند از این جهت کارآمدتر  مالصدرا که اوصاف جسمانی را از ساحت نفس سلب می
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 هم برایفاستر باید بعد از اثبات استقالل نفس، گام دیگری این در حالی است که . است

  .اثبات تجرد آن بردارد

  : نگرانهنتایج انتقادی؛ در مقام نقد براهین درون: ب

استدالالت همه  که درفرض مهم هستند نگرانه مبتنی بر دو پیشبراهین درون - 

ها تصریح نکرده و در صدد ملحوظند؛ اما فاستر و مالصدرا به این پیش فرضرانه نگدرون

دسترسی بدون واسطه و خطاناپذیر  ها عبارتند ازاین پیش فرض. انداثبات آنها بر نیامده

رستی شهودهای اولیه هر کس درباره و د فاعل شناسا به ذهن و محتویات ذهنی خود

   .خودش

 ن - 
ً
از آنجا که شواهد . نگری هستندافی صحت و درستی درونشواهد تجربی عموما

 صحت و درستی درون
ً
دانند، مالصدرا و فاستر در ارائه نگری را منتفی میتجربی عموما

  . اندنگری، بر شواهد علوم تجربی نظری نداشتهبراهین مبتنی بر درون

پنوتیزمی اول شخص بودن فهم هر کس از خودش نیز موارد نقضی چون تلقینات هی - 

نگرانه را و ابتالء به برخی اختالالت روانی دارد که این مسائل، صحت براهین درون

  . کنددار میخدشه

  : نگرانههای براهین درونمزیت: ج

 اند و هر انسانی میدارای سادگی درونیاین است که نگرانه براهین درونویژگی  - 

براهین فلسفی، به وجود قلمرو  و بدون نیاز به مقدمات و تواند با مراجعه به درون خویش

؛ شودنمیبرای نیل به این مهم، بدن یا هر چیز دیگری واسطه اثبات نفس . ببردذهنی پی

توان گفت، در مقایسه ادله ارائه شده، می. است بلکه خوِد نفس یا اثرات آن واسطه اثبات

مالصدرا نیز . س و تجرد آن را اثبات کنداز برخی اوصاف نفسانی، وجود نف هفاستر توانست

درونی نفس سخن  بنفسه و از آگاهی ادراک مستقیم، ادله مبتنی بردو برهان نخست در 

توان نمی سایر ادله مالصدرادر ؛ اما شده و از این جهت، به براهین فاستر نزدیکه گفت

  .ختپرداهای امور جسمانی، به اثبات تجرد نفس  بدون شناخت و فهم ویژگی

فهم و درک تجرد  نگرانه این است که هر انسانی بتواند بهحاصل عام براهین درون - 

ها نیازمند مقدمات دیگری  ؛ اگرچه تعمیم آن به سایر انساننایل شود قلمرو ذهنی خود

  . ؛ پس هر فرد می تواند با تکیه بر تجربه شخصی، تایید دیگران را حاصل کندباشد

 
 بعمنا

                                               . ، قم، بوستان کتاباالشارات و التنبیهات). ۱۳۸۱(ابن سینا، حسین بن عبدالله   ] ۱[



  ١١٩   تجرد نفس جان فاستر بر مالصدرا و نگرانهدرون تطبیقی براهینبررسی 

شماره  حوزه و دانشگاه،فصلنامه  ،»رابطه نفس و بدن نزد فیلسوفان پس دکارتی«) ۱۳۷٦(اکبری، رضا ] ۲[

                                    .۱٤- ۱، صص ۱۱- ۱۲

وزارت فرهنگ و ارشاد  ،تهران ،فرهنگ اصطالحات فلسفی مالصدرا). ۱۳۷۹(سجادی، سید جعفر ] ۳[

    .اسالمی

های فلسفی ، فصلنامه علمی پژوهش»اگزیستانسیالیسم و فیزیکالیسم«). ۱۳۹۸(عبدالکریمی، بیژن ] ٤[                                                  

  .۱۸٥- ۱٦۳، صص ۲۷، شماره دانشگاه تبریز

، ویراسته محمد تقی جعفری، های فلسفی فیزیکدانان معاصر تحلیلی از دیدگاه). ۱۳۸٥(گلشنی، مهدی  ]٥[

                                                                                                      .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  ،قم ،مهدی ذاکریترجمه  ،درآمدی به فلسفه ذهن). ۱۳۹۱(مسلین، کیت ] ٦[

                           .اسالمی

انجمن  ،، تصحیح سید جالل الدین آشتیانی، تهرانالمبدأ و المعاد). ۱۳٥٤(مالصدرا، محمد بن ابراهیم   ] ۷[

                                                                                                                               . حکمت و فلسفه ایران

الدین آشتیانی، ، تصحیح سید جاللالشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة). ۱۳٦٠( ----------- ] ۸[

                                                           .مرکز نشر دانشگاهی تهران،

                                                                                                                              .  موسسه تحقیقات فرهنگی ،تهران ،محمد خواجویتصحیح  ،مفاتیح الغیب).  ۱۳٦۳( ------------   ] ۹[

بنیاد حکمت اسالمی  ،تهران ،بدالله شکیباتصحیح ع ،اجوبه المسائل العویصه).  ۱۳۷۸( ------------ ] ۱٠[

  .صدرا

، چاپ  دار احیاء التراث ،، بیروتالحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة). ۱۹۸۱( ------------   ] ۱۱[                                                            
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