
 

  انجمن علمی فلسفه دین ایران ،فلسفۀ دینجستارهاي 
  79 - 59، صص 1392 پاییز ،سوم، شمارة ومدسال 

  »بدن و نفس انگاري دوگانه« نظریۀ تطبیقی بررسی
  برن سویین و غزالی آراي در

  *پور نسرین سراجی

  ***رضا اکبري، **عبدالرسول کشفی

  چکیده
 ،انگـاران  دوگانه یعنی اند، قائل بدن با همراه نفس جاودانگی به که متفکرانی میان در
 دیـدگاه  اسـاس  بر. جدید بدن دیدگاه و برانگیختگی دیدگاه دارد؛ وجود دیدگاه دو

. شـود  مـی  برانگیخته آخرت در مجدداً دنیوي بدن با و است باقی نفس برانگیختگی
. اسـت  نفـس  و جسم واجد و دوبعدي موجودي انسان جدید بدن دیدگاه بر مبناي

 تفـاوتی  و اسـت  انسـان  شخصـیت  همـانی  ایـن  و حافظ جاودانه مادي، غیر نفس
. باشـد  دیگـر  بدنی با یا دنیایی بدن همین با نفس اخروي زندگی تداوم که کند نمی

 دو دیدگاه اساسی شباهت. معتقدند جدید بدن دیدگاه به دو هر برن سویین و غزالی
 ایـن  در آنـان  هاي تفاوت اما. است جدید بدن نظریۀ مبانی و اصول پذیرش متفکر،
 بـدن  بدون نفس حیات تداوم و است ذاتی نفس جاودانگی غزالی نظر از که است

 ایـن  تمـام  در او کنـد  متوقـف  را نفـس  فعالیـت  تواند می خداوند اما است، ممکن
 جـاودانگی  بـرن  سـویین  نظـر  از که حالی در. داند  می شرع به ملتزم را خود مباحث

 البتـه  نیسـت،  فعـالیتی  گونـه  هیچ به قادر مغز بدون نفس و است الهی ارادة به نفس
  .کند فعال بدن بدون را نفس تواند می خدا

 .غزالی برن، سویین جدید، بدن جاودانگی، نفس، :ها کلیدواژه

                                                                                                     

 )مسئول نویسندة( تهران تحقیقات و علوم واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه تطبیقی، فلسفۀ دکتري دانشجوي *
nasrineseraj47@gmail.com  

  a_kashfi@yahoo.com تهران دانشگاه ،الهیات دانشکدة اسالمی، فلسفۀ گروه دانشیار **
 r.akbari@isu.ac.ir ع)( صادق امام دانشگاه ،اسالمی معارف و الهیات دانشکدة کالم، و فلسفه گروه دانشیار ***

  23/2/1392، تاریخ پذیرش: 12/11/1391تاریخ دریافت: 



 ... »بدن و نفس انگاري دوگانه« نظریۀ تطبیقی بررسی   60

  

  مقدمه. 1
 ادیان در. است و بوده بشر دیرینۀ هاي  دغدغه از یکی مرگ از پس حیات و جاودانگی مسئلۀ

 توضـیح  و آن را تبلیـغ کـرده   پیـامبران  که است اعتقادي مبانی از یکی مسئله این ابراهیمی،
 و متکلمـان  و اندیشـمندان  اندیشه، مورد توجه فـراوان بسـیاري از   و فکر عالم در و اند داده

  .است شده مطرح مختلفی و متفاوت هاي دیدگاه حوزه این در و بوده است فالسفه
 نظریـۀ  و دانسـته  ممکـن  را معـدوم  اعـادة  برخـی  و مسـیحی،  مسلمان متفکران میان در

 شـدن  پراکنـده  و انسـان  مـرگ  از پس نظریه این اساس بر اند؛ پذیرفته را اجزا »برانگیختگی«
 که دارد اشکاالتی دیدگاه این .آورد گرد را آن اجزا مجدداً است قادر خداوند بدنش اجزاي
 اشـکاالت  رفـع  براي مسلمان و مسیحی متکلمان .است مأکول و آکل شبهۀ آن ترین قدیمی
 در غزالی مسلمان متفکران از میان .برگزیدند را متفاوتی هاي حل راه اجزا، برانگیختگی نظریۀ
 خواند می نظر دقت بی مقلدانی اجزا را برانگیختکی دیدگاه داران طرف الفالسفه تهافت کتاب

. کنـد  مـی  مطرح را جدید بدن دیدگاه جسمانی، معاد مبحث در فالسفه نظر نقد منظور به و
 بـر  مسیحی متکلمان میان رایج اجزاي برانگیختگی دیدگاه مشکالت به با توجه 1برن سویین
 انگـاران  مـاده  به گویی پاسخ عالوه بر کند می تالش جدید، شناسی معرفت هاي دیدگاه مبناي

 مـرگ  از پـس  حیـات  از قبـول  قابـل  تبیینـی  سـوي  به اي دریچه مسیحی الهیات از دفاع در
 ایـن  کند، با می اتخاذ را» جدید بدن« دیدگاه یعنی غزالی دیدگاه شبیه دیدگاهی وي .بگشاید
ـ  بـرن  سـویین  نظـر  از که تفاوت  را آنـان  او کـه  دکـارت  و افالطـون  ماننـد  اي فالسـفه  ۀادل
 طبیعـی  و ذاتی جاودانگی اثبات براي نامد می) hard dualist) (افراطی( سخت انگاران دوگانه
) soft dualist( )معتدل( نرم انگار دوگانه را خود او بنابراین نیست اشکال بدون و کافی نفس

  جدید، بدن دیدگاه منظر از. نامد می داند نمی نفس ذاتی را جاودانگی اما جاودانه، را نفس که
 حیـات  طـول  در کـه  همـان طـور   و است شخصیت همانی این حافظ تنهایی به نفس وجود
 و اسـت  نفس همان نفس نیز اخروي حیات در است باقی نفس بدن، تغییر با وجود دنیوي

 حال. کند می کفایت جسمانی هاي لذت و ها عذاب تحقق براي اخروي حیات در جدید بدن
 متفکـر  دو از چیست؟ هر یک جدید بدن نظریۀ مبانی که هستیم سؤال این به پاسخ درصدد
 بـرن  و سـویین  غزالـی  دیـدگاه  اشتراك و افتراق نقاط کنند؟ می مبرهن را خود مبانی چگونه
 از هـر یـک   توضیح ضمن سؤاالت این به پاسخ منظور به چیست؟ جدید بدن نظریۀ دربارة

هـر   ادلـۀ  و توضیحات ابتدا که ترتیب بدین پردازیم؛ دو متفکر می آراي مقایسۀ به مبانی این
  .شود می مطرح ها آن هاي تفاوت و اشتراك وهوج و سپس شود می ارائه متفکر دو از یک
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 نفس وجود. 2

 واقعیتـی  بـه مثابـۀ   نفـس  وجـود  به اعتقاد جدید بدن دیدگاه مبناي ترین مهم و ترین ابتدایی
 کردن مستدل براي و بوده واقف مسئله این به هر دو برن سویین و غزالی است بدن از مستقل

  .اند کرده بیان را اي ادله مطلب این
 

  نفس وجود براي غزالی دلیل 1.2
 و ادراك قـدرت  همان نفس و آثار شود می شناخته آثارش از راه نفس که است معتقد غزالی
 روش همـان  کـه  عقلی روش به و خصوصیات این بر تکیه با وي است ارادي افعال و تعقل

 و در شـود  می متوسل ایمان و شرع به نهایتاً اما دارد، نفس اثبات در سعی مشا است فالسفۀ
: 1993غزالـی،  (دانـد   مـی  و ایمان حدس مبناي بر را نفس به وجود اعتقاد العلم معیار کتاب
 و نفـس  ارادي حرکـت  و تعقـل  و ادراك ماننـد  صـفاتی  و حـاالت  اساس بر غزالی). 167

  پردازد: می نفس وجود اثبات به قرآن آیات اساس بر و نفس وجود بداهت همچنین
 هسـت  ویژگـی  دو اما است آن بودن بعدي سه مادي جوهر ویژگی است الف) او معتقد

 وي. اسـت  تعقـل  قـوة  و ارادي حرکـت  آن و شود می دیگر یک از اجسام تمایز موجب که
 سـکون  و حرکـت  در امـا  نـد ا مشـترك  گانه سه ابعاد داشتن در همه اجسام که کند می اذعان

 داراي اجسـام  برخـی  حـالی کـه   در ندارد ارادي حرکت سنگ مثالً که معنا این به متفاوت؛
 و اسـت  حرکـت  عامل که اند جسم از غیر چیزي واجد دلیل همین به هستند ارادي حرکت

 در غزالی دیگر برهان). 12: ب 1988غزالی، (اوست  طبیعی برهان همان این است نفس آن
 بـر  مبتنـی  کـه  این اساس بر اجسام حرکات و افعال که است دیدگاه این بر مبتنی کتاب همان
 بـر  مبتنـی  اجسـام  برخـی  افعـال  که معنا بدین شود می متفاوت نباشد یا باشد و شعور درك

 به ادراك و شعور .نیست شعور و ادراك بر مبتنی اجسام برخی افعال است و شعور و ادراك
 و مشـترك  اجسـام  همـۀ  بایـد افعـال   صورت این در زیرا نیست، مربوط اجسام جسمانیت

  ).44همان: ( است نفس شعور، بر مبتنی منشأ افعال بنابراین .بود می شعور بر مبتنی
 غافل خود درون از اما غافل خود جسم از انسان است ممکن که است معتقد غزالی ب)

. اوسـت  بـدن  از جـداي  که یابد می خود در درونی و شهود دریافت به را من یک او نباشد
 انسـان،  مردة جسم که کند می تأکید مطلب این بر نفس، وجود بداهت به اشاره غزالی ضمن

 و ببنـدد  را خـود  چشـم  انسـان  وقتی طرفی از. است جان بی و تهی قالب یک و ندارد روح
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 درك را خود بدن زمین گرفته تا آسمان و از چیز هیچ است ممکن کند فراموش را خود بدن
 خودآگـاه  شناسد؛ یعنـی  می را خود بالضروره و دارد خبر خود از و یابد می را خود اما نکند،
  .است خود به حضوري علم بر مبتنی برهان این ).21: تا غزالی، بی( است

 یـا  روح بارهـا  قـرآن  در خداوند دیگر عبارت به متکی است؛ قرآن بر او دیگر ج) دلیل
 باشد موجود باید نفس که دهد می نشان این و است قرار داده مستقیم خطاب مورد را نفس
  ).42: ب 1988 غزالی،(دهد  نمی قرار خطاب مورد را معدوم امر خداوند زیرا

  
 برن سویین نظر از نفس وجود دلیل 2.2

 درونـی  حـاالت  در موجـودات  سـایر  و انسـان  میان تفاوت ترین اساسی است معتقد او
 و صـفت ) هـدف  فکـر،  احساس، میـل، بـاور،  ( درونی حاالت این که جا آن از و .هاست آن

 که باشد بدن از غیر جوهري باید بنابراین است جوهري به متکی عرضی هر و است عرض
 کتـاب  در او اسـتدالل  خالصـۀ . باشـد  موجود نفس باید پس باشد آن به متکی حاالت این

  :است قرار بدین نفس تکامل
  پذیرم؛ می و یابم می خود درون در را حاالت این من حس بداهت اساس . بر1
  نیست؛ آگاه من درون به من خود اندازة به کس . هیچ2
  کند؛ نمی خطا هرگز آگاهی این در و است آگاه خود درونی حاالت و خود از . انسان3
  دارند؛ تداوم من در اند و مداوم درونی حاالت این .4
هـر   متمایزنـد  انسان رفتار از و مغزي رخدادهاي از و دیگر یک از درونی حاالت . این5
  گذارند؛ می اثر دیگر یک در که چند

 بنـابراین  .باشـند  جوهر بر متکی باید پس هستند عوارض حاالت این که جایی آن . از6
  است. موجود نفس جوهر
 )simplicity( »سـادگی « و )credulity( »بـاوري  آسـان « اصـل  اساس بر برن سویین نظر از

 ایـن  هر چند است معتقد او است انگاري ماده از تر ساده دیدگاهی نفس وجود پذیرش
 بـر  نـدارم،  علم دیگران درونی حاالت به و کنم درك توانم می من خود فقط را حاالت
 همـان  گرفـت  نتیجـه  توان می) charity(ظن  حسن و و سادگی باوري آسان اصل اساس

 هسـتند  نفـس  واجـد  هـم  هـا  آن هسـت. پـس   هم دیگران در هست در من که حاالتی
)Swinburne, 1986: 130-140 .(ایـن  با است دکارت استدالل مشابه برن سویین استدالل این 

نفسـانی،   انفعـاالت  ماننـد  درونـی  حاالت تمام از عبارت فکر از دکارت تعریف که تفاوت
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 باور تمایز هدف، و احساس، مثل حاالت بقیۀ و فکر میان برن سویین اما است و اراده شک،
  .برد می نام آن از )mental life( »درون زندگی« کلی عنوان با و شود می قائل

  
 برن سویین و غزالی آراي مقایسۀ 3.2

 :که فهمید توان می متفکر دو مبانی و ادله در نظر دقت با حال
 نفـس  وجود به حکم یابند می انسان در که عوارضی و حاالت مبناي بر متفکر . هر دو1

 غزالـی  کـه  تفـاوت  ایـن  با. دارند اعتقاد جهان عرضی و جوهر نظام به هر دو یعنی کنند می
 کـه  درونـی  حـاالت  امـا  گیـرد  مـی  درنظـر  را ارادي حرکـت  و تعقـل  خصوصیت دو فقط

 و تجربـی  تحلیـل  بـه  او است ارادي حرکت و تعقل از بیش کند می اشاره آن به برن سویین
اسـت،   تجربی و علمی هاي یافته بر مبتنی او هاي تحلیل پردازد می نفس حاالت شناسانۀ روان

  .بیند نمی ها آن علمی تحلیل به نیازي غزالی اما
 را در آن هم برن سویین باشد که انسان مختص تفکر همان غزالی تعقل گفت بتوان شاید

 حیـوان  از وجه تمایز انسـان  را اختیار و اراده برن سویین اما داند، می متفاوت انسان و حیوان
  کند؛ نمی مطرح را آن نفس وجود اثبات براي داند و می

 بـه  غزالـی  که حالی در است، سادگی و باوري آسان اصل بر مبتنی برن سویین استدالل .2
  ندارد؛ باور اصول این

 و کنـد  مـی  تکیـه  بر علم تر بیش برن سویین اما دارد، هم وحی بر مبتنی استدالل غزالی .3
  بیند؛ نمی نفس اثبات در دین واردکردن به لزومی
 متوجه نیز غزالی چه آن اوست استدالل کلید برن سویین تفکر در خود به انسان آگاهی .4

  ندارد. تأکید آن بر برن سویین اندازة به اما است، بوده آن
 طریـق  هـا از  آن . استدالل1: است وارد متفکر ایراداتی هر دو بر نظر تفاصیل این تمام با

 جـوهر  ایـن  کـه  ایـن  امـا  کنـد،  اثبـات  را جسم از غیر جوهري وجود تواند می فقط حاالت
 جوهر این اند ممکن است کرده اشکال برخی که چنان زیرا کند، نمی اثبات را باشد مادي غیر
 کـه  کنـد  می متبادر ذهن به را سؤال متفکر این هر دو هاي استدالل .2 باشد؛ ... یا لطیف مادة
 خـود  درك بـدون  آیا یعنی را، خود درونی حاالت و سپس کنیم می درك را خود ابتدا ما آیا
 درك را خـود  بعـد  و کنـیم  مـی  درك را حـاالت  اول یـا  کرد درك را نفس حاالت توان می
  .اند نپرداخته این مسئله به متفکر این دو از یک هیچ نگارندگان نظر به کنیم؟ می
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 نفس تجرد. 3

 کتـاب  و در پـردازد  مـی  نفـس  تجرد دربارة استدالل به خود کتب در پراکنده به طور غزالی
 ←( الفالسـفه  تهافـت  کتـاب  در اما کند، می بیان نفس تجرد براي عقلی ادلۀ القدس معارج
 نفـس  تجـرد  بـراهین  نقـد  و بـه  ندانسته کافی مقصد این براي را عقل )260: 1382 غزالی،

 متفکـر  هر دو در که استداللی اما است، تجربی هاي تمثیل بر مبتنی برن سویین ادلۀ .پردازد می
 متفاوتی تقریرهاي با که است نفس ناپذیري تقسیم و بدن تقسیم به توجه است مشابه تقریباً

  .شود می بیان متفکر دو سوي از
  
 غزالی در نفس تجرد ادلۀ 1.3

 نفس تجرد به اعتقاد که این بر تأکید ضمن )260: 1382غزالی، ( الفالسفه تهافت در غزالی
 کـه  اسـت  فالسـفه  ادعاي این رد او قصد که کند می ندارد، اذعان شرع با مغایرتی هیچ

 در غزالی .است اثبات قابل بر عقل اتکا با فقط و شرع نیاز به بدون نفس تجرد معتقدند
 قابـل  بـرن  سویین براهین با ها برخی از آن که پردازد می براهینی ذکر به خود متعدد آثار

  .است مقایسه

  معقول هاي صورت انقسام برهان 1.1.3
 ذهن نزد آن از حاصل صورت اما است، کمیت و مکان و وضع واجد جسم غزالی اعتقاد به

 صـورت  کـه  جـایی  آن از. نیست حسی اشارة قابل صورت آن و است اوصاف این از خالی
 اوصـاف  از خـالی  باید نیز نفس پس بندد، می نقش نفس در یعنی است نفس به قائم معقول
 غیـر  نـدارد  را اوصاف این که چیزي ندارد و و مکان و وضع کمیت نفس یعنی .باشد جسم
  ).51 - 49 :ب 1988 غزالی،( است مادي

  علم راه از استدالل 2.1.3
 شیء از حاصله صورت معناي به علم اگر است؛ اندوزي علم انسان هاي ویژگی از یکی
 مـثالً  جسـم  در علم اگر زیرا ببندد، نقش ماده در تواند نمی صورت این باشد، عقل نزد

 کند، پس می حلول دیگر جزء در است آن ضد که جهل کند حلول قلب یا مغز از جزئی
 ضدین ولی اجتماع شود می جاهل هم و عالم هم چیز یک در مورد زمان یک در انسان
 - 248: 1382 غزالـی، (کنـد   نمـی  حلول چیزي از جزئی در علم پس. است محال عقالً
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 نفس نبودن جسم اثبات براي السالکین عمده و الطالبین روضه در کتاب برهان این). 249
  .)117: 2006غزالی، (شود  می ذکر

  نقلی دالیل 3.1.3
 اذا«آیـۀ   از کـه  کسـانی  بـه  در پاسـخ  االخرویـه  المسائل فی الغزالی االجوبه کتاب در غزالی
 نسـبت  دهد نشان که است خواسته خدا که گیرند می نتیجه »روحی من فیه نفخت و سویته
 اذعان است مادي غیر انسان روح که این نه است خاك با بدن نسبت مثل خدا با انسان روح
 مـن  الروح قل« آیۀ اساس و بر است متفاوت خدا خلق و خدا امر که جایی آن از که کند می
 و خیـال  و حـس  از خـارج  موجـودات  عـالم  امر و عالم است خداوند امر از روح »ربی امر

  .)174: 1994 غزالی،(نیست  مادي روح پس است و تحییز جهت
 که است نفس به سبب و است معارف محل نفس :گوید می القدس معارج کتاب در وي

و  ثواب خطاب مورد و دارد را خداوند لقاي استعداد و دارد شرافت حیوانات همۀ بر انسان
 خسـران  صورت این غیر در و شود می رستگار انسان شود تزکیه اگر و است اخروي عقاب

 »فضـله  مـن  اهللا آتـیهم  بمـا  فرحین یرزقون ربهم عند احیاء« :فرماید می . و خداوند.. بیند می
باشـد   محـل  داراي و مـادي  تواند نمی جوهر این که گیرد می نتیجه . سپس)170عمران:  آل(
  ).55: ب 1988 غزالی،(

  
  برن سویین نظر از نفس تجرد 2.3

 را نفـس  تجرد دیگر یک از بدن جوهر و نفس جوهر تمایز تبیین با کند می تالش برن سویین
 متشـکل  مجموعۀ یک یعنی است جسم فقط انسان آیا«سؤال  طرح با برن سویین .دهد نشان

) Swinburne, 1986: 145( »اسـت؟  و روح جسـم  از یـا مرکـب   زنده هاي ملکول و ها اتم از
 داراي انسان او اعتقاد به کند؛ می دفاع جوهري انگاري دوگانه از پاسخ در کند سپس می آغاز

 فیزیکـی  خصایص و عوارض داراي جوهر .است بدن و نفس یعنی هم به مرتبط دو بخش
 روایـت  کـه  تمثیل دو با او .است نفس درونی خصایص داراي جوهر و است بدن یا جسم

  .پردازد خود می نظر اثبات به است نفس تقسیم عدم و بدن تقسیم از دیگري
 پیونـد  متفـاوت  جمجمـۀ  دو به و کند تقسیم دو قسمت به را من مغز جراحی الف) اگر

 و باشد من باید ها آن از یکی باشند دو شخص اگر زیرا هستم، من کدام گفت توان نمی بزند
  .باشند تا دو توانند نمی باشند شخص یک اگر
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 پیونـد  جمجمـه  دو بـه  و کنـد  تقسیم قسمت دو به را شما مغز اي دیوانه جراح ب) اگر
 کـه  را انتخاب این و کند شکنجه را دیگري و بدهد پول میلیون یک یکی به بخواهد و بزند

 یـک  کـدام  دانید نمی شما بگذارد شما برعهدة بدهد را جزا یک کدام و به پاداش یک کدام به
 شـخص  کـه  است این تمثیل دو این نتیجۀ .بزنید انتخاب به دست بخواهید که هستید شما
  ).ibid: 147-150نیست ( قسمت قابل

 بر مبتنی برن سویین استدالل انسان: این آگاهی وحدت راه از برن سویین استدالل ج)
 بـداهت  و آگـاهی  وحـدت  بـر  تکیه با او است خود ادراك از و درونی دریافت بداهت

. یابد می را آگاهی وحدت خودش، در درون تأمل با که انسان رسد می نتیجه این به حس
 یعنـی  سر هم پشت رخدادهاي و متوالی مراحل شامل که است رخدادي سیگارکشیدن

 متوالی اي سلسله خارج در پس است سیگار شدن کوچک و دودشدن، سیگار، شدن روشن
 حـال  .کند می درك را وحدتی متوالی سلسلۀ این میان انسان و دارد وجود حسی ادراك

 مغـز  هاي سلول به واسطۀ باید پس نباشد نفس به واسطۀ رخداد یک وحدت درك اگر
 از بنـدد و  مـی  نقشـی  رخـداد  یـک  از بخشـی  فقـط  مغز هاي سلول از باشد در هر یک

 متـوالی  رخـدادهاي  ایـن  کـه  این متمایزند درك دیگر یک از مغز هاي سلول که جایی آن
 نـاظر  و عامـل  و آن باشـد  مربـوط  جسـم  و مغـز  از غیـر  عـاملی  باید به دارند وحدت

 هاي سلولو  ندارد شعور و درك قدرت ماده زیرا نیست، نفس جز وحدت، کنندة درك
 رخـداد  ایـن  از بخشـی  واجد فقط سلول هر نیستند و شعور واجد و هستند مادي مغز

 بـه . نـدارد  ربطی مغز هاي سلول به متوالی رخدادهاي میان وحدت درك بنابراین است
 از متـوالی  وحـدت رخـدادهاي   درك چگونگی تبیین به قادر علم که است دلیل همین
  ).ibid: 157-158نیست ( مغز طریق
  
  نفس تجرد مبحث در برن سویین و غزالی ادلۀ مقایسۀ 3.3

 ایـن  از یکـی  و انـد  متفاوت هاي ویژگی با دو جوهر و نفس جسم که معتقدند متفکر هر دو
 متفکـر  دو پـذیرد. هـر   مـی  قسمت جسم اما پذیرد نمی قسمت نفس که است این ها ویژگی

 بـداهت  بـه  متفکـر  دواسـت. هـر    متفاوت نفس حاالت با جسم صفات و حاالت معتقدند
 و اسـت  مغز بدن اساسی عضو برن سویین نظر از که تفاوت این معتقدند، با درونی دریافت

  نیست. ممکن نفس فعالیت آن بدون
 نفـس  ناپـذیري  تقسـیم  به معقول هاي صورت و کلی مفاهیم ناپذیري تقسیم از راه غزالی
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 قاعدة بر خصوصیت این و هستند مادي غیر خود معقول هاي صورت حالی که در رسد، می
 از بـرن  سـویین  امـا . اسـت  متکـی  »واحـد  یجـوز  ال مـا  فـی  و یجـوز  مـا  فی االمثال حکم«

 و نفـس  جـوهر  دو تمایز به مغز تقسیم هنگام به شخص ناپذیري تقسیم و مغز پذیري تقسیم
 سرچشـمۀ  و ندارنـد  حیـات  در نقشی بدن اعضاي از یک هیچ غزالی نظر رسد. از می جسم
 نفـس  آن بـدون  که است حیاتی و اصلی عضو مغز برن سویین نظر از اما است، نفس حیات

  .نیست فعالیت به قادر
 امـا  اسـت،  نـداده  رخ واقـع  عالم در تاکنون که است بر فرضی مبتنی برن سویین استدالل

  است. منطقی امکان بر مبتنی یعنی نیست محال آن دادن رخ امکان
 نفـس  در حـال  کلـی  مفـاهیم  که این و است کلی مفاهیم قبول اساس بر غزالی استدالل

 نیسـت. یعنـی   پـذیر  قسمت کلی مفاهیم خود مانند است نفس که کلی مفاهیم محل و است
 بـر  بـرن  سـویین  تمثیـل  است. امـا  درونی تجربۀ و دریافت قابل نفس هم و کلی مفاهیم هم

 درونـی  تجربـۀ  امکـان  شـود  می تقسیم من مغز وقتی هستم من یک کدام که این درك اساس
  .است فرضی پدیدة یک و ندارد
 است شناخت آغاز حسی ادراك معتقدند متفکر هر دو که دریافت توان می خوبی به

 ذهـن  در اشـیا  تصـویر  انعکاس و انسان ادراکی قوة توسط حسی ادراك هاي صورت و
  .بندد می نقش

 این نتایج تبیین به ببندد نقش مغز هاي سلول بر تصاویر این که این فرض با متفکر هر دو
 اگـر  کـه  کنـد  می فرض کنند؛ غزالی می دنبال را متفاوتی شیوة هر یک پردازند، اما می فرض

 علـم  اجتماع موجب نبندد این نقش دیگر سلول در و ببندد نقش مغز از سلولی در صورتی
  .است محال منطقاً که شود می شخص در زمان یک در و جهل

 در آن هـر قطعـۀ   که کند می بخش بخش زمان سیر در را خارجی رخداد یک برن سویین
 و خودآگاهی بر تکیه با بعد و. هستند واحد رخداد یک هم با همه و شود می ثبت سلول یک
 به وحدت این که این اثبات و کند می درك وحدت متوالی رخدادهاي این میان انسان که این
 نتیجـه  نـدارد  ارتبـاطی  هـم  مغـز  هـاي  سلول با و ندارد ربطی )خارجی رخداد( آگاهی منبع
 بیـان  بـا  غزالـی  ،دیگـر  عبارت باشد. به مربوط نفس همان یعنی آگاه عنصر به باید گیرد می
 بـه  مربـوط  تمامـاً  را علـم  و ادراك دارد قصـد  است محال منطقاً جهل و علم اجتماع که این

 ولی داند می آگاهی و علم در الزم و دخیل عنصري را مغز وجود برن سویین اما بداند، نفس
  .داند می نفس به مربوط را آگاهی وحدت
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  شخصیت همانی این مالك .4
  خود نظر اثبات براي و اوست نفس انسان هویت حافظ که معتقدند هر دو برن سویین و غزالی
  کنند؛ می بیان خود متعدد آثار در متفاوت تقریرهاي با را نفس استمرار و بدن تغییر برهان
  
  غزالی نظر از نفس استمرار و بدن تغییر 1.4
 و آمـده  نهـم  برهان عنوان با) 256 - 255: 1382 غزالی،( الفالسفه تهافت کتاب در برهان این

غزالـی،  ( القـدس  معـارج  کتـاب  در برهان و همین است شده واقع غزالی انتقاد مورد سپس
 انسـانی  خـود  یـا  مـن  ثبـات  و بدن تغییرات بر مبتنی و آمده سوم برهان ذیل )52 :ب 1988
 تمـام  سـال  چهـل  از پـس  باشـد  تغییر حال در دائماً انسان بدن اگر که مضمون بدین است

 از پـس  باشـد  انسان بدن اجزاي انسان حقیقت تمام اگر شود حال عوض می او بدن اجزاي
 باشد در حالی که انسان همان انسان این باشد و باقی او من از چیزي تغییر، نباید سال چهل
 پـس . اسـت  نکـرده  تغییـر  او کـودکی  دوران علمیۀ هاي صورت و است انسان همان انسان

  .او نیست بدن انسان حقیقت
اسـت:   نقـض  مثـال  یک ذکر با برهان این نقد در الفالسفه تهافت کتاب در انتقاد غزالی

 و و رشد است درخت همان درخت گوییم می ما کند می تغییر ،رشد دوران طول در درخت
او  نظر به. دارد جسم از غیر وجودي درخت کنیم تصور ما که شود نمی باعث درخت تغییر
 تکرار را کار این هم بار صد اگر کنیم اضافه آبی آن به و سپس برداریم آب آبی مخزن از اگر

 غزالی دیگر نقد .است آب همان آب و هست آب این در قبلی آب اجزاي گوییم می باز کنیم
 این ماندن محفوظ دلیل او نظر از است؛ کودکی دوران خاطرات و علمی هاي دربارة صورت

  .)256: 1382 غزالی،( باشد خیال قوة بلکه نباشد نفس تواند می ذهنی هاي صورت
  
  شخص ثبات و بدن تغییرات و برن سویین 2.4

 بیـان  به شده ارائه شخصیت همانی این براي که متعددي هاي مالك بررسی ضمن برن سویین
 کـه  غزالـی  اسـتدالل  مشـابه  اسـتداللی  بـه  اشاره با پردازد و می ها آن از یکهر  هاي ضعف

 تغییـر  مانند دهد می رخ انسان بدن در زمان گذر با که تغییراتی یعنی اند، کرده نقل گذشتگان
 کنـد  مـی  اشاره تغییر از هایی نمونه به پشت شدن خمیده و پوست شدن چروکیده و مو رنگ

  .پالستیک جراحی با انسان صورت تغییر مانند است نداشته معنا گذشته در که
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 سان هم دوقلوهاي مانند اشخاص تمایز و ها بدن شباهت راه از او که است این او ابتکار
 وحـدت  دلیل بدن سانی هم که گیرد می نتیجه هستند دو شخص اما دارند سانی یک بدن که

نیسـت   بـدن  شـخص  همانی این مالك که گیرد می نتیجه مطلب همین و از نیست اشخاص
)Swinburne, 1986: 161-174(. 

 بـاقی  تغییرات این تمام در چه آن اما است تغییر حال در دائماً ها بدن که کند می اذعان او
  .)Swinburne, 1985: 49-66است ( نفس است
 بدن جزء هر که است روشن زیرا نیست، بدن سازد می من مرا چه آن« برن سویین نظر از

 تـداوم  خـودم  از تجربـۀ مـن   حال عین در و شود تعویض می واقعی و تدریجی نحو به من
  ).Swinburne, 1989: 179( »دارد

 شوند امـا اتومبیـل   می عوض کامالً اتومبیل یک که اجزاي است آمده او استدالل نقد در
 اتومبیـل  بدنـۀ  از غیـر  چیزي همانی این عامل کند نمی تصور کس هیچ و است اتومبیل همان
 شیء کنیم می تصور ما است تدریجی تغییرات این چون که است این برن سویین پاسخ باشد
  .نیست شیء همان درواقع است، اما شیء همان
  
  شخص همانی این مالك مبحث در غزالی و برن سویین دیدگاه مقایسۀ 3.4

 از بیرونـی  دریافـت  و تجربه و من از درونی دریافت و تجربه بر مبتنی متفکر هر دو استدالل
  است. بدن

 طـرح  با غزالی که تفاوت این با اند بوده نظریه این بر وارد انتقادات متفکر متوجه هر دو
 ضـمن  نیـز  رشـد  ابـن  و اسـت  اسـتدالل  ایـن  ناقـدان  از خـودش  درخت و آب هاي مثال

 داند نمی شده ثابت علمی لحاظ به را بدن دائمی تغییر برهان این بر غزالی انتقاد وارددانستن
 تغییر چون که است معتقد او بر وارد نقد به پاسخ در برن سویین . اما)854: 1965 رشد، ابن(

 اسـت  این واقعیت اما اند جسم همان مذکور اجسام شود می تصور است تدریجی اجسام در
 یـک  و بـدن  تغییـر  مسـئله  سوي یک استدالل این در. نیست شیء قبلی تغییریافته شیء که

 اسـت  شـخص  اول منظر از ثابت امر و بدن به نگاه است و خود از ثابت امر دریافت طرف
بیرونـی   تجربـی  هـاي  یافتـه  بـر  تکیه با و شخص سوم منظر از را استدالل این برن سویین اما

 سـوم ( عـام  عـرف  در بـدن  تشابه وجود با که سان هم دوقلوهاي مثال با یعنی دهد می بسط
 مـالك  بـدنی  همـانی  ایـن  کـه  گیرد می نتیجه شوند نمی پنداشته شخص یک هرگز) شخص

  .نیست شخص همانی این
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 تغییـرات  بر عالوه برن سویین اما است انسان بدن طبیعی تغییرات به معطوف غزالی نظر
شـود، مـثالً    مـی  ایجـاد  بدن در که بنا بر پیشرفت دانش پزشکی تغییراتی انسان، بدن طبیعی

  .کند می مطرح نیز را جراحی،
 مبحـث  بـر  او عـالوه  اسـت؛  تر گسترده بسیار غزالی براي استدالل این کاربرد دامنۀ

 اما کند، می مبرهن استدالل این با را نفس بقاي حتی و نفس، تجرد شخصیت، همانی این
  .است شخصیت همانی این محدودة در استدالل این کاربرد دامنۀ برن سویین در تفکر

 اتومبیـل  و درخـت،  آب، تغییـر  ماننـد  هـایی  نمونـه  ذکـر  که این دلیل نگارندگان نظر به
 خود آگاهی این به و است خودآگاه که انسان است این باشد استدالل نقض دلیل تواند نمی
 نگریم می ماشین یا درخت یا آب به ناظر و بیرون از شیء نگاه از ما دارد، اما حضوري علم

 ماننـد  قبـولی  قابـل  و تجربـی  دلیل هیچ جسم، از غیر امري یا نفس وجود دربارة بنابراین و
  نداریم. کنیم می درك را خودمان وقتی
  

  نفس جاودانگی و بقا. 5
 سـعادت  کیمیاي و) 180 :الف 1988غزالی، ( االربعین مانند متعدد خود هاي در کتاب غزالی

 الفالسـفه  تهافـت  کتـاب  در امـا . پـردازد  مـی  نفـس  بقاي از بحث به )76 /1: 1361 غزالی،(
 عنـوان  بـه  خـود  آثـار  دیگـر  در مشا را که حکماي از برهان دو) 285 - 282: 1382غزالی، (

 آیـات  بر تکیه با را نفس بقاي کند و در نهایت و نقد می نقل است آورده نفس بقاي استدالل
  .پذیرد می روایات و

 و دالیـل  پـردازد  مـی  نفـس  بقـاي  موضـوع  در افالطـون  استدالل نقد به نیز برن سویین
 بـر ارادة  با تکیـه  را نفس جاودانگی نهایتاً و دانسته ناکافی را نفس ذاتی یا طبیعی جاودانگی

  .پذیرد می انجیل نص اساس بر و خداوند
  
  نفس جاودانگی و غزالی 1.5

  :دارد نفس بقاي بر اي ادله خود آثار در پراکنده به طور غزالی
 کـه  گیـرد  مـی  نتیجـه  کند نمی تغییر نفس اما کند می تغییر بدن که این به استناد با او الف)

 نفـس  جـاودانگی  دلیـل  را ثبـات  و او تغییرناپذیري .است جاودان و باقی نکند تغییر چه آن
 نفـس  ذاتـی  را جـاودانگی  ایـن  )109: 1986 غزالـی، ( السـالکین  معراج کتاب در و داند می
 تعلقـی  هیچ وجود نظر از نفس«او  عقیدة به. ندارد راه نفس در عدم که معنا این به داند؛ می
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 دیگـري  مبـادي  به واسـطۀ  و الهی وجود به وجود در بدن به نفس تعلق ندارد، بلکه بدن به
  ).122 :ب 1988غزالی، ( »ندارد راه ها آن در نابودي و تباهی که است

 است بدن فناي به سبب یا شود فانی نفس اگر که است این دیگر او برهان خالصۀ ب)
 نفـس  محـل  بـدن  زیرا نیست، بدن فناي به الهی؛ اما قدرت به سبب ضد یا یک به سبب یا

 قـدرت  چـون  نیست خدا علت قدرت به و ندارند؛ ضد جواهر زیرا نیست، ضد به نیست؛
  .)122 - 120:همان( گیرد نمی تعلق عدم به الهی

 را کـه  فالسـفه  برهـان  ایـن  او) 285 - 281: 1382غزالـی،  ( الفالسفه تهافت کتاب در اما
 الهـی،  ارادة به علـت  یا عرضی امر به علت یا است آن ذات به علت یا شیء عدم گویند می
 قرار انتقاد است مورد جاودان نفس پس شود نمی مربوط نفس به عوامل این از کدام هیچ اما
 این به جز شیء عدم معتقدید که چیست شما دلیل« :گوید می فالسفه به انتقاد دهد و در می
 نفـس  عـدم  علـت  آن کـه  شود افزوده دیگري دلیل، دلیل سه این به شاید نیست، طریق سه

  ).287همان: ( »ندارد وجود طریق سه این به عدم علت منحصرکردن براي دلیلی هیچ باشد
 وقتـی  بنـابراین  نـدارد،  جـزء  چون نیست پذیر قسمت بسیط امر و است بسیط نفس ج)

 فسـاد  با ناپذیري انقسام و بساطت دلیل نفس به اما رود می بین از یابد می انقسام اجزا به بدن
  .رود نمی بین از بدن

 رابطـۀ  چگـونگی « دهـد  می قرار نقد مورد را برهان این غزالی الفالسفه تهافت کتاب در
 کـه  باشد اي گونه به مجهول رابطۀ این که نیست بعید اما است مجهول ما براي بدن و نفس
 بنـابراین  بـرود  بـین  از بـدن  فاسدشدن محض به و باشد محتاج بدن به خود بقاي در نفس
 دیگـر شـبیه   جـاي  در امـا  ).285 همان:( »کرد صادر قطعی حکم توان نمی مجهول امر براي

 حـق  و اسـت  حق معرفت محل نفس چون که است معتقد و کند می عرضه را برهان همین
 نیسـت  پـذیر  قسـمت  نفس که جایی از آن .نیست پذیر قسمت نفس پس پذیر نیست قسمت

  .)75 /1 :1361غزالی، (است  باقی پس
 مانند آیاتی به استناد با او پذیرد می را نفس بقاي قرآن آیات بر تکیه با غزالی نهایت د) در

 کـه  ایـن  دوم و اسـت  بـدن  از غیر نفس اوالً که پذیرد می» عنهم اهللا رضی ابداً فیها خالدین«
  .است باقی نفس
  
  نفس جاودانگی و برن سویین 2.5

 داننـد؛  مـی  نفـس  ذاتی را جاودانگی او از قبل انگاران دوگانه که است معتقد برن سویین
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 او اسـت  جـاودان  و بـاقی  بیرونی عامل به نیاز طبیعی بدون به طور نفس که معنا بدین
  .داند می مغالطه را نوعی شده ارائه نفس طبیعی جاودانگی براي تاکنون که هایی استدالل

 افالطـون  کـه  ایـن  توضـیح  ضـمن  و کنـد  مـی  اشاره افالطون استدالل به برن سویین
 دانسته نفس فساد عدم و جسم فساد علت را جسم پذیري انقسام و نفس ناپذیري انقسام
  .دارد تداوم همیشه نفس که گرفت نتیجه توان نمی استدالل این از که کند می اذعان است

 اسـت؟ توضـیح   فسـادپذیري  معنـاي  بـه  اجـزا  تفکیک آیا که سؤال این جواب در وي
 میـز  کـه  ایـن  مثل شود می نابود دهد دست از را خود ذاتی خصایص شیء وقتی که دهد می
 وجـود  امکان این اگر که حال رود می بین از بدهد دست از را خود جامدبودن خاصیت اگر

 وجـود  امکـان  ایـن  پس برود بین از تجزیه و تقسیم از غیر اي شیوه به شیء که باشد داشته
 از اسـت  بودن پذیر از تقسیم غیر خود که ذاتی خصایص دادن دست از با هم نفس که دارد
  ).Swinburne, 1986: 306( برود بین

 ناکافی و ناتمام نیز را در انسان جاودانگی به میل بر مبتنی آکوئیناس استدالل او
 جایی آن از و دارد وجود ها انسان همۀ در جاودانگی به میل آکوئیناس نظر داند. از می
و  جاودانگی، بقا به میل پاسخ بنابراین نیست پاسخ بدون انسان در میلی هیچ که

 در امیال برن برخی سویین باور است. به جاودانه نفس پس است، نفس جاودانگی
 بیهوده انسان در میلی هیچ که گفت توان نمی یقین و قطع به و است بیهوده انسان
 نیست کافی نفس ذاتی جاودانگی براي »سخت انگاران دوگانه استدالل« بنابراین .نیست

 نفس ذاتی و طبیعی جاودانگی بر مبتنی که باشیم انگاري دوگانه نوعی دنبال به باید و
 خود برن سویین که معتدل یا نرم انگاري دوگانه یعنی ).Swinburne, 1998: 4( »نباشد

  .داند می آن تابع را
 وگرنـه  خداسـت،  خواسـت  علـت  بـه  فقط مرگ از پس نفس حیات تداوم وي از نظر

 از پـس  نفـس  خواهـد  مـی  خدا نیستند؛ نفس بقاي براي قطعی براهینی موجود عقلی دالیل
 بـه  و زنـده  را او مـرده «که  است آمده مقدس کتاب در زیرا دهد، ادامه خود حیات به مرگ
 از). ibid: 4( »خواهـد  بـد  جاویـدان  زندگی بد مردة و به نیک جاویدان زندگی خوب مردة

اسـت   مـبهم  رابطـه  ایـن  ماهیـت  امـا  دارد وجـود  رابطه نفس و مغز میان دانیم ما می نظر او
)Swinburne, 1986: 306.(  

 بـه  بـاور  و مقـدس  کتـاب  و خـدا  به اعتقاد مبناي بر نفس جاودانگی به او باور بنابراین
 دو میـان  کـه  زمان هر که است این سادگی اصل مبناي او بر است. دلیل صادق پیامبر وجود
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 دالیـل  آینـده  شـاید در  بمـانیم  منتظـر  بایـد  است تر ساده یک کدام که بفهمیم نتوانیم رخداد
  .کنیم می تکیه مقدس کتاب به اکنون اما بیابیم تري بیش

  
  نفس و جاودانگی بقا مبحث در برن و سویین غزالی آراي مقایسۀ 3.5

 زمـان  رایـج  هـاي  اسـتدالل  نقد به متفکر دو هر که شود می دریافته قبل مباحث به نگاهی با
 اسـت. هـر دو   ناتوان امر این اثبات از عقل معتقدند و پرداخته نفس جاودانگی دربارة خود

 قرار انتقاد مورد دقت به را نفس جزءنداشتن و بسیط یعنی نفس بقاي افالطونی دلیل متفکر
  .اند شده آن هاي ضعف متوجه و داده

 تواند می دیگري عامل نفس ناپذیري انقسام از غیر به که اند اندیشیده این به متفکر هر دو
 خـود  هـاي  ویژگـی  اساس بر که این بر عالوه غزالی که تفاوت این با .باشد نفس عدم علت
 بخواهـد  اگر خـدا  که شود می قائل هم را امکان این .کند می اشاره نفس عدم امکان به نفس
 مـا  بـراي  است ممکن که نفس صفات اساسبر  تر بیش برن سویین اما .شود می معدوم نفس

 میز مثل مادي اشیاي حکم تمثیل یک او با .کند می نفس عدم امکان به حکم باشد ناشناخته
 بـدن  و نفـس  رابطـۀ  ماهیت است معتقد غزالی مانند برن سویین. دهد می سرایت نفس به را

  .است ناشناخته ما براي
 با دارد امکان که رسد می نتیجه این به بدن با نفس رابطۀ بودن ناشناخته به توجه با غزالی

 عـدم  امکـان  اثبات براي را مطلب این برن سویین اما. برود بین از هم نفس بدن رفتن بین از
  .داند نمی طرح قابل نفس

 معتقـد  هر دو حال عین در است نفس فناي و عدم امکان رسند می آن به متفکر هر دو چه آن
 اسـت  معتقـد  برن هستند. سویین خداوند سخن و مقدس متون اساس بر نفس جاودانگی به

 علم طبیعی قوانین تمام به ما زیرا نیست طبیعی قوانین ناقض خداوند ارادة به نفس جاودانگی
 غزالـی  اما .نیست یا هست طبیعی قوانین ناقض خدا عمل دهیم تشخیص بتوانیم که نداریم
  کند. معدوم را نفس تواند می بخواهد خدا اگر است، ذاتا ًجاودانه نفس هرچند است معتقد
  

  بدن با نفس . رابطۀ6
 نفس میان است، ناشناخته امري بدن و نفس میان رابطۀ هرچند غزالی معتقدند و برن سویین

  .دارد وجود ارتباط و تعلق بدن و
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  بدن با نفس ارتباط و غزالی 1.6
 آشـکار  ما براي رابطه این ماهیت اما هست اي رابطه بدن و نفس میان که است معتقد غزالی
 .1 اسـت:  فعالیـت  نوع دو به قائل نفس براي غزالی. داند می الهی اسرار جزو را آن و نیست

 صـور  و ایجـاد  حسـی  ادراك مانند است بدن ابزار به نیازمند نفس آن در که فعالیتی نوع آن
 آن و نیسـت  بـدن  به نیازي آن در و دارد نفس به اختصاص که فعالیت نوعی .2 محسوس؛

  .است تعقل
 آلـت  و ابـزار  مثابـۀ  به نفس براي بدن که دهد می توضیح اول نوع فعالیت اساس بر وي

 ادراك و تعقل به قادر نفس اما شود می مختل نفس هاي فعالیت از بخشی آن نبود در که است
 اسـت  معتقد کلی طور به او .است جسم آلت و ابزار بدون نفس تعقل و قدرت است عقلی

 رابطـۀ  او کیفیت نظر از حال هر به .نیست بدن از بیرون و آن عرض بدن در منطبع نفس که
  .)876/ 4: 1939غزالی،  ←؛ 56 - 54: ب 1988غزالی، (است  مجهول ما بر بدن با نفس
  
  بدن با نفس رابطۀ و برن سویین 2.6

 اذعـان  خـود  نظـر  اثبـات  براي و است فعال غیر بدن بدون نفس که است معتقد برن سویین
 در انسـان  وقتـی  کـه  اسـت  آن از حـاکی  آمـده  به دست علمی و تجربی شواهد که کند می

 و تفکـر،  هـدف،  ماننـد  اي آگاهانـه  فاقـد حـاالت   یعنی ندارد آگاهی نوع هیچ است خواب
 نفـس  شـوند. بنـابراین   مـی  آغـاز  مجدداً ها فعالیت این شود می بیدار وقتی اما است احساس

 علـت  بـه  که جنینی دوران یعنی حیات اولیۀ دوران مانند درست نیست فعال اما دارد وجود
 حیوانـاتی  سمت به تر ساده حیوانات از هرچه او نظر از. نیست فعال نفس مغز نبودن متکامل

اخالقـی،   آگـاهی  ماننـد (تـر   پیچیـده  درونی حاالت رویم می دارند پیش تري پیچیده مغز که
 الزم نفـس  فعالیـت  بـراي  مغـز  وجود که دهد می نشان بمطل این شود می) انتخاب، و زبان
در  را بـدن  دیگـر  اعضـاي  دانـد و  مـی  کـافی  نفـس  شدن فعال براي را مغز است. او وجود

 میـان  رابطۀ کیفیت او نظر از ).Swinburne, 1986: 174-187داند ( نمی دخیل نفس شدن فعال
 ).ibid: 299اسـت (  مغـز  نیازمنـد  خود فعالیت در نفس و است مجهول ما براي بدن و نفس

 اگـر  .کنـد  مـی  تشـبیه  آن سـرپیچِ  به را مغز و چراغ المپ به را نفس توضیح، در برن سویین
 روشن المپ باشد خراب سرپیچ شد و اگر خواهد روشن چراغ گیرد قرار سرپیچ در المپ
 رفتن مغز بین از با و شود وصل مغز به بود اگر خواهد فعال نفس ترتیب همین به شود نمی
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 دالیــل ماننـد  را بــدن بـدون  نفــس او ادلـۀ . )ibid: 310شــود ( مـی  مختــل نفـس  عملکـرد 
 این او باور به دهد قرار می نقد مورد و دانسته تقریبی ناکافی و مرگ ها، مدیوم شناسانه، روان

 بـر  دال علمی و تجربی دالیل و باشد فعال تواند می مغز بدون نفس که کند نمی دالیل اثبات
 .اسـت  تـر  قبـول  احساس و تفکر قابـل  مانند هایی فعالیت انجام براي مغز به نفس نیازمندي

 خداونـد  بـاور او  بـه  دهـد  مـی  توضـیح  خداوند دخالت با را بدن و نفس رابطۀ برن سویین
 حـاکم  جهـان  ادارة بـراي  کـه  قـوانینی  و نـوامیس  اسـاس  بر و است جهان وراي موجودي
 بـر  حاکم قوانین اساس بر و منظم اي شیوه به نیز مغز و نفس. کند می اداره را جهان گردانیده

 خداوند وجود با فقط که است اسراري از مغز با نفس رابطۀ او نظر از .هستند مرتبط هستی
  ).Swinburne, 1986: 305کرد ( تبیین را آن توان می

  
  بدن با نفس در مورد رابطۀ برن سویین و غزالی آراي مقایسۀ 3.6
 از رابطـه  این ماهیت اما هست اي رابطه بدن و نفس میان قطع به طور معتقدند دو متفکرهر 

 قابل یدیدگاه الهی فعل بر اساس نظر این توضیح است معتقد برن سویین. است الهی اسرار
  .است پوشیده ما بر درونی و مغزي رخدادهاي میان هرچند رابطۀ است فهم

 اسـت  معتقـد  برن سویین اما پذیرند می مرگ از پس را نفس وجود استمرار متفکر هر دو
 اسـت  مغـز  وجـود  بـه  وابسته نفس فعالیت چون دارد، وجود مرگ از بعد نفس هر چند که

  .است فعال غیر مرگ از بعد نفس
 انسان خواب روي که مطالعاتی مثل تجربی شواهد به خود ادعاي اثبات براي برن سویین

  .کند می استناد است گرفته صورت
 بـه  قـادر  دلیـل  همین به کند تبیین را انسان درونی حاالت تواند نمی علم است معتقد او

 رخـدادهاي  که است این دارد علم که تبیینی یگانه نیست مغز با حاالت این ارتباط توضیح
  .است مغزي رخدادهاي با ارتباط در درونی

 باشـد  فعـال  توانـد  می نیز بدن بدون و است نفس آلت بدن چون که است معتقد غزالی
 توانـد  می بدن از مستقل نفس اما شود مختل بدن بدون نفس فعالیت از بخشی است ممکن
 نور وي دارد برن سویین سرپیچ و المپ شبیه تمثیلی آخرت معرفت در کتاب در. باشد فعال
 امـا  اسـت  چراغ تابع چراغ نور که تفاوت این با داند می بدن را چراغ و روح همان را چراغ
  .)124: 1364غزالی، (نیست  بدن تابع روح
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  جدید بدن. 7
 ایـن  شـود  مـی  زنـده  قیامـت  روز در دنیوي بدن با انسان اجزا، برانگیختگی نظریۀ بر مبناي

 کتب در و بوده اشکاالت این متوجه هم غزالی و برن سویین دارد اي عدیده اشکاالت دیدگاه
  .اند پرداخته ها آن به خود

  
  جدید بدن و غزالی 1.7

 اشکاالت این جملۀ از است کرده مطرح را اشکاالت این الفالسفه تهافت کتاب در غزالی
است.  طبیعت عالم مواد و اجساد تناهی و نفوس، بودن نامتناهی معدوم، اعادة امتناع مسئلۀ

 را دیگـري  انسان گوشت انسانی اگر شود بازگردانده عینه به و تماماً بدن باشد قرار اگر
 وقتـی  نخورد را دیگر انسان انسانی اگر حتی و شود می محال دو آن حشر باشد خورده

 آن از حیـوان  و انسان و آید می به وجود میوه و درخت آن و از شود می خاك مرده بدن
 عینـه  بـه  انسان بدن چگونه حال کند می تغذیه حیوان گوشت از انسان کنند و می تغذیه

  شود؟ برانگیخته
 ابـزار  بـدن  و اوسـت  نفـس  انسان حقیقت چون که گیرد می نتیجه غزالی دلیل همین به
. بـازگردد  دیگـر  به بدن یا بازگردد بدن همین به نفس که کند نمی فرقی بنابراین است نفس
 بـه  اعتقـاد  ایـراد  او بـه  او منتقدان و برانگیخت زیادي هاي بحث جدید بدن به غزالی اعتقاد
 بـدن  بـه  نفـس  انتقال او نظر از زیرا نپذیرفت، را ایراد این غزالی دانستند. اما وارد را تناسخ

 تناسـخ،  دیگر دنیاي در دیگر بدن به نفس انتقال مورد در اما است تناسخ عالم این دیگر در
  .)285: 1382غزالی، ( معناست بی

  
  جدید بدن و برن سویین 2.7

 بـه  نفـس  بازگشت با شود، می فعال غیر نفس انسان مرگ از پس هرچند برن سویین نظر به
 جمـع  آن اجـزاي  سپس و کنیم قطعه قطعه را اگر مغز شود؛ یعنی می فعال مجدداً نفس بدن،
 که دارد مشکالتی اجزا جمع نظریۀ شود، اما می فعال نفس شود همراه نفس با مجدداً و شود
 انسـان  مسـئلۀ  او .نیسـت  محـال  منطقـی  از نظـر  هرچند است بعید مجدد اجزا جمع عمالً
 زنـده  قیامـت  در روز شـده  خورده انسان خوار و آدم انسان اگر که کند می را مطرح خوار آدم

  .خوار است یا آدم شده خورده انسان به متعلق شده زنده بدن نیست شوند، معلوم
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 انسـان  بـدن  اصـلی  برانگیختگی بخـش  یعنی آکوئیناس حل راه که این ضمن برن سویین
 هاي سلول که جایی آن از است معتقد داند، نمی قبول قابل تجربی شواهد مبناي بر را) اسپرم(

 و شـود  مـی  دیگـر خـورده   حیوانات توسط یا شود می متالشی سوزد یا می مرگ از بعد مغز
 مرگ از بعد مغز اجزاي جمع بنابراین رسد می صفر به عقالً آن آوري جمع و بازسازي امکان

 ).Swinburne, 1996: 435-436است ( ممکن غیر
 بـدن  انسـان  به خداوند اگر داند، زیرا می» جدید مغز« یا »جدید بدن« را تر ساده راه وي
 نکرده عمل طبیعت قوانین مخالف هرگز ببخشد حیات نفس به بدن بدون و یا بدهد جدید
 بـا  شـخص  وجود« او نظر بنا بر .نداریم آگاهی خلقت بر حاکم قوانین تمام به ما زیرا است
 کـه  همچنـان «). زیـرا  Swinburne, 1985: 22( »نیست تناقض مستلزم آخرت جدید در بدن

 نفـس  هـم  دیگـر  بـدن  یک با شود می آن شدن روشن باعث المپ سرپیچ تعویض یا تعمیر
  ).Swinburne, 1996: 442( »یابد می باز را خود فعالیت
  
  جدید بدن مبحث در غزالی و برن سویین آراي مقایسۀ 3.7

 حـل  راه آن مشـکالت  رفـع  منظور به اجزا، جمع نظریۀ مشکالت از آگاهی با متفکر هر دو
 محـال  را بـدن  همـان  شـدن  زنـده  الهی قدرت بر تکیه با دهند؛ غزالی می ارائه را جدید بدن
 بـراي  و نیسـتیم  آشـنا  خلقـت  نـوامیس  و الهی هاي سنت تمام به ما است معتقد و داند نمی

  .است قائل عقلی امکان خدا قدرت بر تکیه با برانگیختگی
 تـر  معقـول  و تـر  سـاده  جدیـد را  بدن نظریۀ برانگیختگی، در مقایسه با نظریۀ برن سویین

 کـار  این و است نفس کردن فعال به قادر خداوند نباشد هم بدن اگر حتی باور او به. داند می
 نکتـۀ  .نیسـتیم  واقـف  خلقت قوانین تمام به ما زیرا نیست طبیعت قوانین با تعارض در خدا

 بـدن  علـت مسـئلۀ   ایـن  به برن سویین که است این داد قرار توجه مورد توان می که دیگري
 کـه  اسـت  بخشـی  مغـز  علمـی  هـاي  تبیـین  و ها یافته به توجه با که کند می مطرح را جدید

 نـه  امـا  نفس، فعالیت تمام که است بدن ابزاري او نظر از و است دار عهده را بدن فرماندهی
 در کـه  اسـت  معـاد  بـودن  جسمانی مسئلۀ غزالی دغدغۀ اما .است وابسته آن به نفس، وجود
 انـد  بـرده  سـؤال  زیـر  را آن ندارد عقلی اثبات که این به اعتقاد با فالسفه و آمده مقدس متون
 حـالی کـه   در .اسـت  فلسـفی  عقـل  مقابل در دینی هاي آموزه از صیانت غزالی دغدغۀ یعنی

  .است مدرن دنیاي در علم هاي برابر یافته در دین از دفاع برن سویین دغدغۀ
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  گیري نتیجه. 8
 شـباهت  دارد؛ وجـود  هایی شباهت و ها تفاوت متفکر دو میان جدید بدن نظریۀ دربارة
 نفس .1: از اند عبارت که است »جدید بدن« نظریۀ مبانی و اصول پذیرش در ها آن اساسی
 .4اسـت؛   نفس شخص همانی این . مالك3است؛  متمایز بدن از نفس .2 است؛ موجود

. 1 :کـه  اسـت  این در ها آن هاي تفاوت. است ممکن جدید بدن .5است؛  جاودانه نفس
 هـاي  اسـتدالل  کـه  معنـا  بـدین  اسـت  متفاوت اصول این متفکر براي دو استدالل شیوة

 اما است منطقی امکان و علمی، هاي تبیین باوري، آسان سادگی، اصول بر مبتنی برن سویین
 تأکید منطقی امکان بر نیز او البته است قدیم منطق هاي نگرش بر مبتنی غزالی هاي استدالل

 دریافـت  بـداهت  مسـئلۀ  بـه  و ارسطویی عرضی و جوهر نگرش به متفکر هر دو. دارد
  دارند؛ باور درونی
 و گرایـی  مـادي  هجـوم  برابـر  در تیمسـیح  دیـن  سـاحت  از دفاع برن سویین . دغدغۀ2

 غزالـی  امـا  .اسـت  دیـن  و علـم  رابطۀ مسئلۀ طرح آن متعاقب و تکنولوژي و علوم پیشرفت
  ندارد؛ را بشر سؤاالت همۀ به پاسخ فالسفه توانایی عقلی براهین دهد نشان دارد قصد
 داند می را ذاتی نفس جاودانگی غزالی اما اند پذیرفته را نفس جاودانگی متفکر . هر دو3

 بـه  بـرن  سـویین  کـه  حالی در شود، می متوقف نفس وجود کند اراده خدا اگر است معتقد و
 جهان در نفس فعالیت و جاودانگی عامل از نظر او خدا و نیست قائل نفس ذاتی جاودانگی

 قائـل  برن سویین که حالی در گیرد می قرار سخت انگاران دوگانه زمرة در غزالی. است دیگر
  است؛ نرم انگاري دوگانه به

 داراي نفـس  زیرا دهد، می ادامه خود حیات به هم بدن بدون نفس است معتقد غزالی .4
 الزم را بـدن  ابـزار  خـود  هـاي  فعالیت از برخی در فقط و است بدن از مستقل هایی فعالیت

 فعـالیتی  گونـه  هـیچ  بـه  قـادر  مغـز  بدون نفس که است معتقد برن سویین حالی که در دارد،
  .کند فعال بدن بدون را نفس تواند می خدا گرچه نیست،
  

 

  نوشت پی
 از التحصـیل  فـارغ  و آکسـفورد  دانشگاه استاد انگلیسی، معاصر متفکر ،)1934( برن سویین ریچارد. 1

 بـه  لنـدن  لیـدز  دانشگاه در وي است؛ اقتصاد سیاسی، و علوم فلسفه، هاي رشته در دانشگاه همین
 متمرکـز  دیـن  فلسفۀ حوزة را به خود فلسفی فعالیت و پرداخته علم تاریخ و فلسفه و علم مطالعۀ
  .دهد نشان را مسیحی الهیات معرفتی اعتبار فلسفی هاي شیوه با کند می تالش و است کرده
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