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 چکیده

فلسفه  های طرفداران مکاتب فیزیکالیستیِدر این پژوهش ابتدا اصول کلی استدالل

گیرند. هدف بندی و مورد تحلیل قرار می، سپس این دالیل دستهشودمیذهن بررسی 

با  یستیکالیزیفی نظریات برا شدهاقامهپژوهش این است که به نقد و تحلیل دالیل 

است، کمک گرفتن از اصولی که در حکمت متعالیه برای بیان تجرد نفس استفاده شده

دریابیم که اگر مرحوم صدرالمتالهین زنده بود چه پاسخی به که ای گونهبپردازد؛ به

داد. برای نیل به این مقصود ابتدا همه برای اثبات مادیت ادراک می شدهاقامهدالیل 

 –اعم از نفس حیوانی و نفس انسانی  –الیل صدرالمتالهین در خصوص تجرد نفس د

بندی شده دالیل دسته نهایتاًاحصاء شده، سپس دالیل ضعیف یا ناکارآمد حذف شده و 

با استفاده  در پایانم. نماییو اصول کلی صدرالمتالهین برای تجرد نفس را استخراج می

دهیم؛ و سرانجام برای نیل یل مادیت ادراک پاس  میبه دال ،شدهاستخراجاز اصول کلی 

روز به خود بگیرد، یک نمونه کاربردی از حالت عملیاتی و به پژوهشبه این مقصود که 

سازی ادراک بصری انسان پرداخته است، به شبیه های اخیردر سال هوش مصنوعی که

 گردد.معرفی شده و تحلیل فلسفی می

ای که در جبهه گرفته شد این بود که سه دلیلی عمدهوهش در پایان پژای که نتیجه

با مادیت ادراک وجود دارد با در نظر گرفتن اصل واحد تشکیکی بودن نفس ناطقه 

انگاری ولی با تجرد نفس سینوی و دیدگاه دوگانه ،سازگاری داردتجرد نفس صدرایی 

های دانش هوش فتکه با توجه به پیشر دادیمنشان همچنین  جوهری سازگاری ندارد.

از وجاهت  نذهن و بد مسئلهها به مصنوعی، نگاه کارکردگرایی در بین سایر نگاه

تواند ضربه محکمی به و حتی برهان اتاق چینی هم نمی ؛بیشتری برخوردار است

شود که در دو جبهه گیری مینتیجه نهایتاً .مباحث هوش مصنوعی و کارکردگرایی بزند

ای تا به امروز نتوانسته است دالیلی مادیت ادراک هیچ جبههتجرد ادراک صدرایی و 

 ارائه دهد. انکاررقابلیغمتقن و 

 هاکلیدواژه

مراتب نفس ناطقهانگاری، فیزیکالیسم، تجرد  نفس، مادیت ادراک، دوگانه
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 پیشگفتار

تجرد نفس و مسائل مرتبط با آن و  مسئلههای اصلی نگارنده ت که یکی از دغدغهاسها مدت

-ای شد برای پرداختن به یک دلبوده است، این رساله بهانهمعاصر فلسفه ذهن  همچنین مباحث

ابتدا در فصل اول به بررسی دقیق مادیت و تجرد و در این رساله سعی شده  ؛مشغولی قدیمی

برای مادیت و تجرد  شدهارائهکه خواهیم دید تعاریف که چنان - هاآنه شد برای تعاریف ارائ خصوصاً

 بپردازیم. -به یکدیگر وابسته هستند 

کنیم که در فصل اول رساله بعد از بررسی تعاریف موجود، با کمک گرفتن از منطق فازی سعی می

ر نفس انسانی که به بیان واتعریفی جدید از امر مادی و مجرد ارائه دهیم که با ساختار طیف

یک سر آن ماده جسمانی است و با عبور از مراتب  و ک استصدرالمتالهین یک واحد شخصی مشکِ

سازگارتر  د،رستجرد نباتی، تجرد حیوانی و تجرد انسانی در اوحدی از ناس به تجرد عقلی هم می

 باشد.

کمک گرفتن از نظرات صدرالمتالهین هدف رساله تحلیل انتقادی دالیل مادیت ادراک با  کهییازآنجا

اعم از تجرد  -وم سعی شده همه دالیلی که صدرالمتالهین در خصوص تجرد نفس داست، در فصل 

ذکر شود و احیاناً دالیلی که با توجه به  ،ارائه کرده است -نفس حیوانی و تجرد نفس انسانی 

شناسی و فیزیولوژی و اسی و عصبشنزیست های کنونیِطبیعیات قدیم معتبر بوده ولی با پیشرفت

کاررفته در سپس به استخراج اصول مشترک به ؛دیگر اعتبار ندارند حذف شود ،سایر علوم مرتبط

 ها بپردازیم.این استدالل

انگار برای دفاع از ادعای خود فصل سوم رساله اختصاص دارد به بررسی دالیلی که مکاتب یگانه

. در این اندآورندهانگار ها برای رد دیدگاه دوگانهی دالیلی که همانبررس نیچنهماند؛ و اقامه کرده

پرداخته و نهایتاً قوت و اتقان هر دسته  هاآنبندی های مختلف به دستهفصل بعد از طرح استدالل

 را بررسی خواهیم کرد.

تحلیل  فصل چهارم را شاید بتوان یکی از نقاط قوت این رساله دانست، در این فصل به بررسی و

فلسفی یک نمونه کاربردی از هوش مصنوعی که ادراک بصری انسان را با استفاده از یک سامانه 

 پردازیم.کند، میسازی میخِبره شبیه هایسامانههای عصبی مصنوعی و ترکیبی از شبکه

آمده م سعی شده که با استفاده از اصول مشترکی که در فصل سوم به دست پنجدر فصل  نهایتاً

اهتمام محقق بر آن اند پاس  داده شود، بندی و تنقیه شده، به دالیلی که در فصل دوم جمعتاس

داد؛ و اگر مرحوم صدرالمتالهین زنده بود، همان پاس  را میکه باشد ای به گونهها است که پاس 

در  ؛ وشود مگر با کمک گرفتن از اصول کلی که در فصل سوم احصاء شده استاین مهم میسر نمی

 .میپردازیم های پژوهشبندی یافتهبه جمعپایان 
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 اول: کلیات فصل -1

 

 بخش اول: کلیات تحقیق -1-1

 

 مقدمه -1-1-1

های فلسفی گونه دستگاهنقطه قوت اینو  ؛حکمت متعالیه یک دستگاه فلسفی منسجم است

شود که سبب می فلسفی هایامگونه نظاینپیوستگی  .نیز هست هاآن ضعفنقطه عیناً ،منسجم

و اصول در یکی از مقدمات اصلی یا خللی یار استوار و منسجم باشند، از سوی دیگر اگر خطایی بس

این خطا به تمام به دلیل انسجام و وابستگی اجزاء نظام به یکدیگر،  ،رخ دهد هابنیادی این نظام

راک( که اد مسئلهع آن بَعلم )و به تَ مسئلهسیستم فلسفی سرایت خواهد کرد. بر این اساس اگر در 

این رخنه به تمام مباحث حکمت  قطعاًای افتد یکی از مباحث اصلی فلسفه اسالمی است، رخنه

متعالیه سرایت خواهد کرد. به عنوان نمونه صدرالمتالهین از تجرد علم، تجرد عالم را نتیجه گرفته 

قیم یا لذا نفی تجرد علم ضربه سختی بر مبحث تجرد نفس خواهد بود. این صدمه به نحو مست

 های دیگر فلسفه صدرایی نیز آشکار خواهد شد.در بخش میرمستقیغ

این  تأثیرو هوش مصنوعی و  شناسیعصبهای های جدید علمی در زمینهاز سوی دیگر پیشرفت

-راه را برای اشکال بر تجرد ادراک گشوده است و چنین می یطورجدبه ،ها در فلسفه ذهنپیشرفت

ادی بودن ادراک نیست. بر این اساس پژوهش در باب قوت و ضعف دالیل نماید که هیچ مانعی در م

برود، آن دسته از دالیل  سؤالاگر تجرد ادراک زیر  چراکه ؛مادیت و تجرد ادراک ضروری است

 خواهد رفت. سؤالهم زیر  شده استحکمت متعالیه که در خصوص تجرد علم اقامه 

و در حیطه تجرد یا  ل قائلین به مادیت ادراک استبر سنجش و ارزیابی دالی تأکیددر این پژوهش 

و آشکار است که طریقه پاس  گفتن به دالیل مادیت  خاص وارد نخواهیم شد طوربهمادیت علم 

بر حکمت متعالیه خواهد بود و به طریق استلزام ناگزیر از ورود به دالیل تجرد  یمبنادراک 

و بالذات بررسی و نقد  اوالًموضوع پژوهش  آنجاکهازاما ؛ در حکمت متعالیه خواهیم بود شدهمطرح

دالیل مادیت ادراک است، اگر دالیل کافی در نقد مادیت ادراک اقامه شد، دیگر نیازی به ورود 

 مستقل به دالیل تجرد ادراک یا تجرد علم صدرایی نخواهد بود.

ای در ان ویژهنکته دیگر این است که چون هدف رساله بررسی دالیل مادیت ادراک است، جری

های فلسفه ذهن که در خصوص اثبات مادیت فلسفه ذهن مراد نیست، بلکه از هر یک از جریان

شد. توان پژوهشگر استفاده خواهد  در حداند، ادراک یا رد تجرد ادراک، دلیل درخور توجهی آورده

دراک و همچنین های قائلین به مادیت ادر استدالل شدهاستفادهنی مشترک ابرای این منظور مب

اصلی پژوهش مطرح شده است. همچنین گرچه کوشش آن است  سؤاالت صورتبهمبانی صدرایی 

اثبات تجرد، دلیل دیگری از منابع  در جهتکه در مقام نقد از حکمت متعالیه استفاده شود، اما اگر 
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از حکمت متعالیه دفاع  لزوماًزیرا هدف اصلی رساله ؛ دیگری موجود باشد، از آن استفاده خواهد شد

نیست، بلکه نقد مادیت ادراک است و ممکن است دالیلی از سوی محققان دیگر در این خصوص 

 وجود نداشته باشد. هیمتعالاقامه شده باشد که در حکمت 

رویه تحقیق در خصوص هریک ای دیگر ضروری است: برای پیشگیری از گسترده شدن بیذکر نکته

تقریر از دلیل  ترینقوین به مادیت ادراک اقامه شده است، تنها به از دالیلی که از سوی معتقدا

های دیگر در این باب سخن به میان نخواهد آمد، مذکور بسنده خواهد شد و از اختالفات و تقریر

 در آن وجود داشته باشد. یتأملقابلنکته علمی جدید و  کهنیامگر 

د و از سوی دیگر )به دلیل سابقه تحصیلی پژوهش جاری از یک سو ریشه در حکمت متعالیه دار

ای بر رشتههای میانگونه پژوهشپژوهشگر( ریشه در فلسفه ذهن و هوش مصنوعی. مزیت این

-اشاره کرد که این مسئلهتوان به این کرسی پوشیده نیست، ولی عیوبی هم دارند؛ از این عیوب می

یاتی ناهمگون دارند و برای مثال قسمتی که ها چون دارای دو یا چند جنبه هستند، ادبگونه پژوهش

پردازد، برای یک شناسی میدر پژوهش به بیان مبانی هوش مصنوعی یا مطالب مرتبط با عصب

و غریب است؛ به همین ترتیب مباحث حکمت متعالیه برای  نامأنوسمتعالیه  حکمتمحقق حوزه 

 .نمایدو ثقیل می نامأنوسمخاطبین فلسفه ذهن و هوش مصنوعی 

ای است و رشتههای میانکه تا حدودی از لوازم و تبعات پژوهش شدهاشارهشاید بتوان گفت نقص 

توان نقیصه مذکور را با علم به اینکه نمی رونیازاکه البته سخن صحیحی است.  نیست اجتنابقابل

ث هوش ایم که در قسمت بیان ادبیات موضوع با مرور مقدمات مباحبالکل رفع نمود، سعی کرده

 مصنوعی و فلسفه ذهن تا حدودی اشکال را تعدیل کنیم.

نکته دیگر که الزم به ذکر است، تصریح به موضع پژوهشگر در خصوص منطق فازی و منطق 

در فصل اول سعی شده با استفاده از منطق فازی تعریفی جدید برای امر  نکهیبااارسطویی است، 

-پژوهشگر خود را ملزم به تبعیت از منطق ارسطویی می وجودنیباامادی و مجرد ارائه گردد، ولی 

واحد ذومراتب نفس انسانی کاربرد خود  قتیحقوار بودن طیف مسئلهمنطق فازی در  همهنیباا داند.

 را خواهد داشت.

برای  صرفاًباشد، ولی ذکر این نکته الزم است که منطق فازی  تناقض نماشاید این امر در نگاه اولیه 

ر مانند نفس ناطقه انسانی که واحد شخصی مشکِک و ذومراتب است، مناسب بوده و واامری طیف

در مواجهه با براهین به اصول منطق ارسطویی  خصوصاًهای پژوهش، پژوهشگر در سایر قسمت

 پایبند است.

دیگری که الزم است در مقدمه بدان تصریح گردد این است که ممکن است ایراد گرفته شود  مسئله

کرد. در پاس  به این اشکال باید گفت که  تأییدتوان پژوهش فلسفی را با مبانی علمی رد یا که نمی

توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی مسائل تماماً فلسفی بندی کلی میمسائل فلسفه را در یک تقسیم
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یا معنی طبیعیات قدیم( و دیگری مسائلی که  scienceکه هیچ مقدمه علمی )علم به معنی 

 ات یا اصول موضوعه علمی دارند.مقدم

های پارادایمی بین نگاه فلسفه ذهن همچنین الزم است خاطرنشان شود که پژوهشگر به تفاوت

 شده استمعاصر و روش حکمی صدرایی واقف است و به دلیل وجود همین شکاف پارادایمی سعی 

انی قائالن به مادیت با احصاء مبانی و اصول طرفین )هم مبانی صدرایی در تجرد نفس و هم مب

 رساند. لادراک( این شکاف را به حداق

خیلی  مسئلهعلمی است،  هاآندر خصوص مسائلی از فلسفه که بعضی مقدمات یا اصول موضوعه 

ساده و سرراست است، با پیشرفت دانش بشری و تغییر آن مقدمات باید در براهین و مسائل 

که در فصل سوم پژوهش همین موارد است و )چناننفس یکی از  مسئلهرا بازبینی کرد.  ذکرشده

شده برای اثبات تجرد نفس مبتنی بر دانش علمی زمان خواهیم دید( خیلی از براهین اقامه

صدرالمتالهین است و در زمان حال باید مجدداً بازبینی شود و احیاناً دیگر از اتقان کافی هم 

فلسفی نیست که شخص ایراد بگیرد علم  اصالًبرخوردار نیستند. دقت شود که در این موارد بحث 

و در زمان صدرالمتالهین  کند. برعکس، بحث تماماً علمی است تأییدتواند مبانی فلسفی را رد یا نمی

یکی از مقدمات برهان خود استفاده  عنوانبهای علمی بیان کرده و صدرا آن را طبیعیات قدیم گزاره

 شناسی آن مقدمه دیگر صادق نیست.شناسی و عصبزیست ؛ و امروزه با پیشرفت دانشکرده است

ممکن است علم جدید  بازهماما در خصوص آن دسته از مسائل فلسفه که هیچ مقدمه علمی ندارند: 

بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد. به این صورت که علم در خصوص یک برهان تماماً فلسفی که 

المثل الف ب است، مثال نقضی بیاورد از یک مصداق ه فیکند کهیچ مقدمه علمی ندارد و ثابت می

گونه موارد باید به مثال نقض علم توجه کرد و حداقل واکنشی که فیلسوف الف که ب نیست! در این

شرح  مجدداًهای جدید علمی الزم است داشته باشد این است که برهان خود را با توجه به یافته

 باشد. دی از آن ارائه دهد که با یافته جدید سازگارجدی لیتأودهد و احیاناً تفسیر و 

 ضرورت پژوهش -1-1-2

مباحثی  ژهیوبهکند. پیوستگی و انسجام نظام حکمت متعالیه، اثبات برهانی مسائل آن را طلب می

ترین مباحث ایترین و پایهعلم از مهم مسئلهتری دارند. نقش اساسی ،های دیگرکه در اثبات بخش

مورد  ،ادراک و علم مسئلهو مباحث فراوانی بر آن مبتنی است. از سوی دیگر حکمت متعالیه است 

ضعف و استواری این مبحث در همه علومی که  رونیازاپژوهش مستقیم برخی از علوم نیز قرار دارد، 

 خواهد بود. مؤثربه نحوی با علم و ادراک سروکار دارند 

 

جدی  دنظریتجدیت ادراک در معرض تغییر اساسی، نمونه برخی از مباحثی که با اثبات ماد عنوانبه

 از: اندعبارتیا ابطال قرار خواهند گرفت 
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های تجرد نفس: گرچه همه دالیل تجرد نفس مبتنی بر تجرد ادراک نیستند، اما استدالل .1

مهمی مانند استدالل علم حضوری و نیاز علم مجرد به قابل مجرد، مخدوش خواهند شد. 

کاوان نیز هست، مورد روان موردتوجهار مهم علم انسان به خود که بسی مسئلهدر پی آن 

 خدشه خواهد بود.

 مثالًزیرا ؛ اثبات مجرداتی مانند ارباب انواع و عقل فعال، به نحوی مبتنی بر تجرد علم است .2

دلیل آورده شده که چون صورت علمی مجرد است فاعل آن هم باید مجرد باشد. نیز 

)از قبیل حقیقت وحی( محل تغییر جدی  اندمرتبطو هم به فلسفه مباحثی که هم به کالم 

یا بررسی مجدد خواهد بود زیرا تحلیل حکمای ما از این مباحث بر مبنای تجرد علم و 

 محل علم است.تجرد 

 ءشیاتحاد نفس با مدرکات خود ابطال خواهد شد، زیرا به نص صدرالمتالهین اتحاد دو  .3

ماده از خود و اجزاء خود غایب  ن به اعتقاد صدرالمتالهینچو همچنینمتحصل محال است. 

 مبنایی برای اتحاد مذکور وجود نخواهد داشت. ینبنابرااست، 

معاد که بر اساس حکمت متعالیه به سبب اتحاد نفس با صور ادراکی و بر مبنای تجرد  .4

ن از با مرگ و فنای بد ،نفس و علم است مخدوش خواهد گشت زیرا اگر علم مادی باشد

میان خواهد رفت و تصویر بقای انسان بعد از مرگ جز به طریق اعاده معدوم ممکن نخواهد 

 بود.

گیرد، زیرا یکی از دالیل اثبات جوهر نظریه وجود جوهر در معرض نقد جدی قرار می .5

نفسانی علم ما به خودمان است و مبنای این دلیل هم تجرد علم و تجرد نفس است. روشن 

ات مادیت ادراک فرض وجود جوهر نفسانی یا ابطال خواهد شد و یا حداقل است که با اثب

 جدی خواهد بود. تأملدر معرض 

مادیت/تجرد ادراک امری بسیار مهم و ضروری است، از طرفی در حال حاضر  مسئلهلذا پرداختن به 

جوهری )که  یارانگدوگانه خصوصاًانگار، در بین مکاتب فلسفه ذهن اعتناء چندانی به مکاتب دوگانه

. پرداختن به این (18 ص ش،.ه 1391 ن،یمسل) شودمدنظر حکمت مشاء و متعالیه است( نمی

که اگر حکمت متعالیه بخواهد در دنیای امروز و در بین مکاتب  استضروری  جهتنیازا مسئله

هری فلسفه ذهن حرفی برای گفتن داشته باشد، باید بتواند از ادعای خود مبنی بر دوگانگی جو

 دفاع کند.نفس مجرد و بدن مادی )هرچند از یک نظر بدن از مراتب نفس است( 

 پیشینه پژوهش -1-1-3

ای به این صورت که بین حکمت متعالیه و فلسفه ذهن در خصوص ادراک به پژوهشی مقایسه

جانبه و در یکی از هایی یکبررسی و تحقیق پرداخته باشد، تاکنون انجام نشده است. لیکن پژوهش

نمونه در خصوص نفس و مباحث تجرد نفس کتب و مقاالت  عنوانبهن بحث انجام شده است. طرفی

شناسی نوین انگارانه آن در فلسفه ذهن و عصبمتعدی وجود دارد. در خصوص ادراک و توجیه مادی

مباحث زیادی مطرح شده است، لیکن تطبیق دقیق و نه مقایسه اجمالی و همچنین حکمیت بین 
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سابقه. اگرچه در مادیت/تجرد ادراک کاری است بی مسئلهشرق و غرب در خصوص آراء فالسفه 

هایی نگاشته شده است، اما پژوهش حاضر نسبت به ها و کتابخصوص ادراک و تجرد آن رساله

سابقه است. جهات توان گفت در نوع خود بیکه می یاگونهبهاز جهات متعددی برتری دارد  هاآن

 ت به کارهای مشابه:ویژه این رساله نسب

بسیاری از تحقیقات فقط دارای یک جنبه هستند یعنی یا تنها درباره ادراک در حکمت  .1

اما رساله حاضر  ،ندهستشناسی باشند و یا در باب ادراک در مباحث معرفتمتعالیه می

 جنبه تطبیقی دارد.

ت، اما چون نظر از جریانات دیگر اسبه قیمت صرف غالباًتحقیقات مذکور  یساز یجزئ .2

، ضمن داشتن تشخص و (محور لسوفیفو  مکتب محور)نه  محور است مسئلهرساله حاضر 

 .بردهای مخالف تجرد سود میهای همه جریانجزئیت از استدالل

استداللی محض  کالمکیجنبه منطقی بودن و کوشش برای رسیدن به بدیهیات اولیه و در  .3

ها ترین دلیلین جهت در هریک از دو جانب از قویاست، به ا موردتوجهبودن در این رساله 

 ی هستند پرهیز شده است.عناقجدلی یا ا استفاده شده و از دالیلی که احیاناً

دالیل مشترک میان دو طرف مورد بحث قرار گرفته است، این کار سبب فراهم آمدن امکان  .4

از جانب  خصوصبهگردد، بنابراین دالیلی که )گفتگو بین دو سنت متمایز فلسفی می

حکمت متعالیه( در فلسفه ذهن نظیری ندارد یا حداقل بررسی تطبیقی آن به مقدمات 

 .ای نیازمند است، از این پژوهش کنار گذاشته شده استبعیده

گونه که در حوزه فیزیکالیسم یا مبحث مادیت و تجرد، همان شدهانجامهای در خصوص پژوهش

-نمونه می عنوانبهپژوهش نزدیک باشد انجام نشده است، ولی اشاره شد کاری که به موضوع این 

 توان موارد زیر را اشاره کرد:

 1378های فلسفی، بررسی و نقد نظریه رفتارگرایی فلسفی، عبدالرسول کشفی، پژوهش 

  بررسی و نقد برهان دنیل دنت در موافقت با سازگارگرایی، آرش خاکساری، حکمت و

 1395فلسفه، 

 1390الیسم، مهدی غیاثوند، فلسفه علم، فیزیک و فیزیک 

 گرایانه، عبدالرسول کشفی، اندیشه دینی، نقد روایت پاول چرچلند از فیزیکالیسم حذف

1387 

 .اندنپرداختهکدام به تحلیل دالیل مادیت ادراک از منظر صدرایی و موارد متعدد دیگری که هیچ

 روش انجام پژوهش -1-1-4
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ها فیلسوف به عمق و ریشه پدیده چراکهو برهانی است، روش انجام پژوهش فلسفی، روش عقلی 

. فالسفه مسلمان برای اثبات حجیت روش عقلی، مباحث گرداندیبازمنگرد و نمودها را به بودها می

تنها قیاس برهانی را حجت یقین آور  هاآن. انددهیکشحجت و صناعات خمس منطق را پیش 

-در علم منطق اثبات می - استکه همان برهان  - ، لذا مشروعیت روش پژوهش فلسفیشمارندیم

 مبتنی بر روش تعقلی و برهانی باشد. صرفاًبنابراین پژوهش فلسفی باید ؛ شود

های های علوم انسانی شاید بتوان روشدلیل انتخاب روش برهانی این است که در سایر شاخه

های صحت همه روش تنهانههای فلسفی متفاوتی را برشمرد، ولی فرضمختلف مبتنی بر پیش

هاست، بلکه در حوزه پژوهش فلسفی غیر از روش برهان روش فلسفی/عقلی آن تأیید درگرومذکور 

. البته هستیمتا بتوان آن را برگزید. لذا ناگزیر به استفاده از روش برهان  ستینمتصور  اصوالًدیگر 

-طریق تجربی باشد، از دستاورد هاآنهایی که روش کار در است که در پژوهش ذکرانیشااین نکته 

شناسی را با های عصبنمونه بنا نیست یافته عنوانبههای تجربی آن رشته استفاده خواهد شد. 

 ها نگاهی فلسفی خواهد بود.برهان مورد بررسی قرار دهیم، بلکه نگاه محقق به این یافته

خواهد  نکامل شفاف و روش صورتبهشیوه انجام پژوهش به این صورت است که در ابتدا محل نزاع 

پژوهشگر با روش برهانی به  نهایتاًو  شد، سپس اقوال و حجج طرفین نقل و شرح خواهد شد

 حکمیت بین آراء خواهد پرداخت.

برای اثبات  شدهاقامهپردازیم، سپس دالیل در این پژوهش ابتدا به مرور ادبیات موضوع و تعاریف می

انگاری و دالیل انگارانه را در دو دسته کلی دالیل رد نظریات دوگانهو یگانه یستیکالیزیفنظریات 

دهیم. سپس در فصلی بندی قرار میانگاری مورد بررسی و تحلیل و دستهاثبات نظریات یگانه

گیریم. با این کار اصول کلی جداگانه همان روش را برای دالیل اثبات تجرد نفس صدرایی به کار می

توانیم در شود و میراک و همچنین اصول کلی تجرد ادراک صدرایی احصاء میقائلین به مادیت اد

 پژوهش به مقابله و داوری بین این اصول بپردازیم. گیرینتیجهفصل 

در فصل اول پژوهش با استفاده از منطق فازی به ارائه تعریفی جدید از امر مادی و  کهییازآنجا

ها هم جاد شود که روش پژوهش و نقد و تحلیل استداللپردازیم، ممکن است این شائبه ایمجرد می

در  شدهمطرحبا استفاده از منطق فازی است، در اینجا الزم است تصریح گردد که روش نقد دالیل 

برای بازتعریف امر مادی و مجرد  صرفاًاین پژوهش مبتنی بر منطق ارسطویی بوده و منطق فازی 

 استفاده شده است.

 

 پژوهش سؤاالت -1-1-5

این است  ،اصول مشترکمبنا و فیزیکالیست چیست؟ مراد از فالسفه های بنا یا مبانی استدالل. م1

اختالف در برخی از مبانی در چند اصل با یکدیگر  رغمبهفلسفه ذهن های فیزیکالیستی که گرایش

. پرسش ویژه این رساله، هدف ما بررسی و نقد همان اصول مشترک استعنایت به  ااشتراک دارند. ب
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نیست، بلکه ما محل بحث خاصی از فلسفه ذهن های هیچ گرایش فیزیکالیستی بر این اساس ویژگی

 با تجرد ادراک منافات دارد. ی فیزیکالیستیهااصولی است که در همه گرایش سؤالاز این مراد 

 مستقیماًهای مذکور . پاس  مالصدرا به مبانی فوق چیست؟ اگرچه مباحث فلسفه ذهن و گرایش2

مذکور به چند اصل که در پرسش اول به  مسئله فروکاست، ولی نشده استدر کتب فلسفی ما ذکر 

، شود که بتوان پاس  حکمت متعالیه به اصول مذکور را استنباط کردآن اشاره شد سبب می

که اگر در زمان حال مرحوم صدرالمتالهین در قید حیات بودند با توجه به اصول و مبانی  یاگونهبه

 دادند.هایی نزدیک به این موارد میها یا پاس مت متعالیه همین پاس حک

 ءنیز احصا سؤالتجرد ادراک چیست؟ مراد از این  مسئلهدر خصوص  صدرالمتالهین. دالیل متقن 3

که هم در فلسفه اسالمی و  یلیدالهمه دالیل تجرد نفس صدرایی نیست، بلکه مقصود آن است که 

 اند مورد بررسی قرار گیرند تا فهم مشترکی برای داوری حاصل شود.دههم در فلسفه ذهن ذکر ش

. واضح است راهگشاهای اول و دوم به پرسش شدهداده هایبرای نیل به این مقصود مقایسه پاس 

 نیست. بحثقابلاست که برخی دالیل صدرالمتالهین در فضای فلسفه ذهن امروز 

های صدرالمتالهین به بعد از بررسی پاس  راک چیست؟. موضع نهایی پژوهشگر در باب تجرد اد4

نظر خود را  نهایتاًها را بررسی کرده و پاس  وسقمصحتطرفانه پژوهشگر با نگاه بی ذکرشدهموارد 

 کند.داور در این امر اعالم می عنوانبه

 های پژوهشفرضیه -1-1-6

 هاآناقل چند اصل میان ، حدفلسفه ذهن گرایانههای مادیگرایشبین اختالف وجود  رغمبه. 1

 مشترک است:

های هیچ امر متافیزیکی که به نحوی قابل تبیین با قوانین ماده نباشد، وجود ندارد و تبیین الف(

 با پیشرفت علوم، کافی خواهند بود. یزودبهخواص ادراک کافی هستند یا  مادی برای صفات و

همه علوم تبیین حصولی وجود ندارد و  ب( تفاوتی میان علم از ناحیه تقسیم آن به حضوری و

 مشترکی خواهند داشت.

 های طبیعی ناگشوده خواهد بود.بدن بدون تبیین تعامل نفس و مسئلهج( 

 به این دالیل: های صدرالمتالهین. پاس 2

باید به این نکته توجه داشت ماده در ادراک،  تأثیراتو پذیرش جدید الف( ضمن قبول نتایج علوم 

در  نیبنابرا، ندقابل تبیین با قوانین مادی نیستآن صفات است که  ت ادراک دارای صفاتیحقیقکه 

انگاری دکارتی دیگری از وجود سروکار داریم. اگرچه این امر به معنای دوگانه ساحت ادراک با نوع

 .نیست
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-شباهت ب( تقسیم علم به حصولی و حضوری حاصل حصر عقلی است و گرچه این دو نحوه علم

و  ؛نیست امر است که علم حضوری خطاپذیر در این هاآنی فراوانی دارند، ولی تمایز اصلی ها

 .تجرد ادراک در فلسفه اسالمی است مسئلههمین امر کلید حل 

از آغاز مباین وجودی رابطه نفس و بدن است فرض دو حقیقت  مسئلهسبب دشواری  آنچهج(  

دیگر چنین  ،باشندمراتب وواحده ذرتبه یک حقیقت ، اما اگر نفس و بدن دو م)نگاه سینوی( است

و درک به نفس شناسی حکمت متعالیه  مشکلی وجود نخواهد داشت، تبیین کامل این امر وابسته

 .استانسانی نفس  اشتدادی صحیح سیر حرکت جوهری

شده  تأکیدهای خود ادراک بر خصلت هاآنای از . در بسیاری از دالیل بر علم حضوری و در پاره3

بر  تأکیدک است و دالیلی که بر مدرِ تأکیددو دسته اصلی اند: دالیلی که  هاآن گریدعبارتبهاست، 

، «من» یریانقسام ناپذاز: برهان انسان معلق در فضا،  اندعبارت، دالیل مذکور لیتفصبهادراک است. 

 .)که از کاربردهای دلیل حیث التفاتی است(« من»کلی نبودن مفهوم 

است، ولی نتیجه نهایی در  تأییدمورد  اجماالًر مقام فرضیه، احتمال اتقان دالیل مالصدرا . د4

های مالصدرا با برخی از گرایش یرأ. این فرض نیز قوی است که گرددیمانتهای پژوهش مشخص 

پدیدارانگاری( که مرز قاطعی میان مادیت و تجرد قائل نیستند همسو باشد، فلسفه ذهن )مانند شبه

-داند و نفس در طول سیر تکاملیکه صدرالمتالهین نفس انسان را در بدو امر مادی میاین خصوصاً

لذا شاید بتوان مرز مشترکی بین  شود.حرکت اشتدادی جوهری به مجرد تبدیل می واسطهبهاش، 

که آسیبی به نظام حکمت  یاگونهبهدر فلسفه ذهن یافت  ذکرشدهدیدگاه صدرای و گرایش 

 ی هم وارد نگرد.صدرای
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 پژوهش اتیادب :دوم بخش -1-2

 مادی و مجرد -1-2-1

 مقدمه -1-2-1-1

 ،گرددهستند که ابتدا امر مادی تعریف می یاگونهبهبرای مادی و مجرد  شدهارائهبیشتر تعاریف  

: مجرد شودیمیا وابستگی به ماده( تعریف  سپس امر مجرد به گونه سلبی )سلب ماده، خواص ماده

توان تعاریف سلبی این است که دیگر نمی گونهنیاست. ایراد وارد به آن چیزی است که مادی نی

تعاریف  گونهنیاسومی تعریف کرد. لذا بر اساس  ءیشو  حد واسط، ءاول و سلب آن شی ءبین شی

تعریف کرد. در این را مجرد برزخی(  مثالًتوان بین ماده صرف و مجرد تام دسته دیگری از امور )نمی

، سپس شودعی شده ابتدا تعاریف موجود در خصوص مادی و مجرد بررسی س قسمت از پژوهش

نشان داده شود که با توجه به نظر صدرالمتالهین در خصوص حرکت جوهری اشتدادی نفس ناطقه، 

الزم است بین مادی صرف و مجرد تام طیفی از امور داشته باشیم، طیفی شامل مادی محض، اندک 

تجرد عقلی و فوق تجرد و همچنین مراتبی باید بین این مراتب تجرد نفس نباتی، تجرد مثالی، 

دهیم که این نگاه طیف گونه به اشیاء با تعاریف مبتنی بر وجود داشته باشد. آنگاه نشان می ذکرشده

سلبی( سازگار  -مجرد )تعریف دوگانه ایجابی -با تعریف سنتی مادی یاولقیطربهحصر عقلی و 

شود تعریفی جامع برای امری که واحد شخصی ذومراتب است و یم که نمیکنبیان می نهایتاً. ستین

 ؛ وو مرتبه اعلی آن مجرد تام عقلی است، ارائه داد مرتبه ادنی آن ماده جسمانی و دارای امتداد است

 ؛ ونگاه کرد مسئلهفازی به  یاگونهبهکنیم که باید میدر پایان با اشاره مختصر به منطق فازی بیان 

 .میدهیماستفاده از منطق فازی ارائه  با یف جدیدتعری

در مقاله پنجم از شرحی که بر  1بخنرکه لودویگ  کندیمعالمه طباطبایی در اصول فلسفه بیان 

صحبت  اندبوده انگاریمادهدر خصوص قدمایی که معتقد به  تفصیلبهنظریه داروین نوشته است 

از بین قدما فقط  و معتقد است ردیپذینما نظر وی ر کرده است، هرچند عالمه طباطبایی

ذیمقراطیس و اپیکور و پیروانشان منکر تجرد روح و همچنین منکر بقای نفس انسانی بعد از مرگ 

 .(26-24، ص 1، ج 1390)طباطبائی،  اندبوده

عدم بقای نفس بعد از »)حدود قرن شانزدهم( در اروپا طرفدارانی برای نظریه  ازآنپس هاسال

کتابی  2بومبوناتیوس پطرسشخصی به نام  1516اولین بار در سال  ظاهراًپدیدار شدند.  «مرگ

عقایدی رواج یافت و  بود که چنین ازآنپس ،نوشت در رد نظر ارسطو در خصوص تجرد روح

 .(26 ص ،1 ج ،1390 ،یطباطبائ) متعدد در این خصوص نگاشته شد هایرساله
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