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  . نتايج مهمي در علم النفس دست يافتبه
 1 ذهني ه تأكيد بر اين تمايز، واژبرايدكارت تمايز مفرطي بين نفس و بدن قرار داد و 

كه ذهن ويژگي اصلي نفس، يعني انديشيدن را،   چه اين؛ نمود2 روحي را جايگزين واژه
 در ،تقّات مأخوذ از آن ذهن و مشي ه واژ،تدريجه بعد از دكارت، ب. نماياند بيشتر و بهتر مي

 ل مختلف نفسيكه به مسا 3 ذهني هاكنون فلسف  هم. رايج و راسخ گشت، غربي فلسفه
هاي  ترين شاخه پردازد، از مهم  مي...از جمله آگاهي، حيث التفاتي، عليت ذهني و ) ذهن(

  .شود  تحليلي محسوب ميي فلسفه
از اهميـت بـسزايي     »  بـدن   نفـس و   ي هرابطـ «ي   ل پيرامـون نفـس، مـسأله      ياز بين مسا  
 آگـاهي    و ل مهم ديگر از جمله معاد، هويت شخصي       يچرا كه بسياري از مسا    ؛  برخوردار است 
ـ          اين مسأله كه از مشكل    . هستندمبتني  بر اين مسأله     شـمار  ه  تـرين مباحـث فلـسفي نيـز ب

عالوه بر . شود مطرح مي» mind – body problem« غرب با عنوان ي  در فلسفه،آيد مي
 آن با بـدن،     ي هويژه رابط ه  ل مربوط به ذهن، ب    يهاي ديگري نيز به بررسي مسا      ه، دانش فلسف
 علـوم كـامپيوتري از جملـه         و شناسـي  االعـصاب و فيزيولـوژي مغـز، روان        علـم . پردازنـد  مي

امروزه علم فيزيولـوژي مغـز، در       . ل ذهني ارتباط وثيقي دارند    يهايي هستند كه با مسا     دانش
آوردهـاي مهمـي نائـل        به دسـت   ،غزي و تأثير آن بر رويدادهاي ذهني       رويدادهاي م  ي هزمين

هاي مغز با تحريك الكتريكـي مغـز و فـرو كـردن الكترودهـايي در              فيزيولوژيست. شده است 
هـاي   تحريـك قـسمت   . انگيزند انسان برمي  ميان جمجمه، حاالت و رويدادهاي خاصي را در       

شده، بروز شـادي      ن موضوعات فراموش  مشخصي از مغز باعث بلند كردن دست، به ياد آورد         
  .)357: ، ص9( شود و خنده يا اضطراب و گريه مي

و ) ذهن(  نفسي رابطه«ي  كند منشأ اصلي پيدايش مسأله  حاضر ابتدا سعي ميي مقاله
ها منشأ  حاالت و رويدادهاي بدني و ذهني و كيفيت تكون و تعامل آن. را تبيين نمايد» بدن

گردد كه اين دو نوع از حاالت و   اثبات مي،در اين مقاله. وق است في اصلي بروز مسأله
 در انسان وجود دارند و همين حاالت و رويدادها ،ندا ديگر متفاوت  كه كامالً با يك،رويدادها

ها را  هاي آن بست مواجه و رهيافت  بناست كه مكاتب فيزيكاليسم را ب اها و تفاوت بين آن
 نفس و بدن ي گرايي نسبت به مسأله هاي دوگانه  مقاله، رهيافتي در ادامه. نمايد ناموفق مي
ها مبني بر تجرد نفس به كرسي اثبات  ترين براهين، ديدگاه آن گردد و با قاطع بررسي مي

گرايان در  هاي دوگانه رغم حقانيت ديدگاه بهشود كه   مشخص مي،در پايان مقاله. نشيند مي
و بدن با ) ذهن(  نفسي در توجيه و تبيين كيفيت رابطهها  اعتقاد به تجرد نفس، اكثر آن

  .باشد  و فقط مشرب مالصدرا است كه با توفيق قرين ميرو به رويندمشكل جدي 
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  حاالت و رويدادهاي جسماني و ذهني. 2
  تبيين فيزيولوژيكي از حاالت و رويدادهاي جسماني و ذهني. 1. 2

بينـي   هـيچ فيلـسوف واقـع   . ا تحقـق دارنـد   دو نوع از حاالت و رويـداده ،در وجود انسان 
 نـسبت بـه ايـن حـاالت و رويـدادها و             ،و بدن ) ذهن(تواند در تحقيقات مربوط به نفس        نمي

ها و يـا تفـاوت بـين      وجود آن،بيني يا در عين واقع   باشد و  اعتنا ها بي  تفاوت بنيادين بين آن   
 از تحقيقـات و     دذهنـي، نبايـ   در تبيين حاالت و رويدادهاي جسماني و         .ها را منكر گردد    آن

  .آوردهاي نوين علوم  تجربي معاصر غافل بود دست
 محترم را بـه     ي شناسي، توجه خواننده   آوردهاي علوم زيست   از استفاده از دست   اما پيش   

بـر رسـالت و     بنـا )از جمله فيزيولوژي(اوالً علوم تجربي  : نمايم  مهم معطوف مي   ي هچند نكت 
پردازد و لذا طبيعـي اسـت كـه نتـايج و             اده و حاالت آن مي     به توصيف م   ،روش تجربي خود  

 بمـا   ،يك دانشمند فيزيولوژيست  . گرايانه داشته باشد   اي مادي  آوردهاي اين علوم صبغه    دست
مـا بـه    «و نه با نگـرش مرآتـي و         (» ما فيه ينظر  «با نگرش   تا هنگامي كه    هو فيزيولوژيست،   

االت و رويـدادهاي مغـزي و بـدني را          نگـرد و حـ     به موضوع مورد تحقيق خـود مـي       ) »ينظر
بـسياري از   . باشـد   در مقام اثبات يا انكار نفـس مجـرد نمـي           ،نمايد، به هيچ وجه    توصيف مي 

گرايانه از مغز     توصيفي مادي  ،كه در تحقيقات فيزيولوژيكي خود     رغم اين  به - ها فيزيولوژيست
 بـدن   بـا تـرابط آن     ايز و  معتقد به تجرد نفـس و تمـ        ، به شدت  -دهند و عملكرد آن ارائه مي    

  .)55 :ص ،12( سرجان اكلز يكي از اين دانشمندان است. اند بوده
شناسي و  شود كه مطالب منقول از علوم زيست  فوق، روشن ميي ثانياً، با عنايت به نكته

كه   توصيفي وگزارشي داشته باشد؛ چه ايني تواند جنبه فيزيولوژي در اين مقاله، فقط مي
كه اين مطالب با  بي با روش و قواعد فلسفي قابل نقد نيست، ضمن اينمطالب علوم تجر

كارگيري علوم تجربي  هب كه  چنان هم ؛ طبيعي هيچ منافاتي نداردياعتقاد به امور ماورا
 يجهت توصيف و تبيين قوانين تكويني عالم طبيعت، با اعتقاد به خداوند و علل ماورا

  . مت و سازگاري دارديطبيعي مال
ها و متخصصان مغز و اعصاب، به        شناسي، از جمله فيزيولوژيست    ندان علوم زيست  دانشم

هر . اند  عملكرد نظام فيزيولوژيك بدن انسان نائل شده       ي هآوردهاي مهمي در مورد نحو     دست
ا و اگرهـاي فراوانـي همـراه               ي هشده دربار  هاي ارائه  چند بعضي از نظريه    مغز و اعصاب بـا امـ 

 دانشمندان اين حوزه برخـي از       -هاي مربوط به فرايند حافظه و ادراك         هويژه نظري ه   ب -است
 بـر اسـاس همـين نتـايج علمـي، بـه درمـان               ، اعتماد دانـسته   شاياندست آمده را    ه  نتايج ب 
  .نمايند هاي مغز و اعصاب مبادرت مي بيماري
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از هايي   احساسي وسيلهه هاي عصبي ب  بيشتر فعاليت،ات اين دانشمندانقبر تحقي بنا
خاطرات و . شود طريق قواي حسي، يعني بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و المسه آغاز مي

. گردند هاي بعدي مغز مي تجارب بعد از انتقال از اين قوا وارد مغز شده و موجب واكنش
به نورون ديگر، ) هاي عصبي سلول( سيناپس كه عبارت است از نقطه اتصال يك نورون

  ). 614 :ص ،4(كند  ي به نورون ديگر هدايت ميها را از نورون پيام
اي در اغلب مناطق  به اعتقاد جيمز كاالت، يادگيري مبتني است بر تغييرات گسترده

مغز، هر چند نواحي مختلف مغز تأثير متفاوتي در فرايند يادگيري دارند، يادگيري به 
 ها بستگي دارد يناپسها و تسهيل انتقال در بعضي س افزايش سنتز پروتئين در برخي نرون

  .)551 :، ص13(
باشد و همين امر باعث   چپ مغز ميي هها نيمكر  درصد از انسان95قسمت غالب مغز در 

اي دارد  عملكرد اين قسمت اهميت ويژه. ها راست دست باشند  درصد انسان95شود كه  مي
كه نقش هوش . نمايد  نقش مهمي را ايفا مي،هاي ديگر مغز و اين بخش در ميان بخش

  .)796 :، ص4(  در همين بخش است،كند اي در ادراكات ايفا مي برجسته
هاي تجارب  اند كه قرار گرفتن در حالت بعضي از متخصصين مغز به اين نتيجه رسيده

 مشرف ي رؤيا، تخيل، مستي، حالت جذبه، تجربه. باطني مقارن است با فعل وانفعاالت مغز
، 12(ند ا معروف» حاالت تغيير يافته آگاهي«ند كه به ا  حاالتهايي از اين نمونه...  و به مرگ

  .)466 :ص
 -1: شود، از جمله هاي متعددي براي حافظه ذكر مي بندي  دسته،در فيزيولوژي مغز

 كوتاه مدت را ي حافظه.  بلندمدتي  حافظه-3 مدت  مياني  حافظه-2 مدت  كوتاهي حافظه
هاي عصبي در مداري از  ثر گردش مكرر پيام عصبي كه در اي ناشي از فعاليت پيوسته

مدت و بلندمدت را نيز ناشي از تغييرات   مياني حافظه. اند آيد دانسته وجود ميه ها ب نورون
: ، ص4(دانند  سيناپسي مي سيناپسي يا غشاي پس هاي پيش شيميايي و فيزيكي در پايانه

806(.    
كاهش يا افزايش ترشّح بعضي از مواد ها اثبات نموده است كه  هاي فيزيولوژيست آزمايش

در بدن، موجب اختالالت در سالمتي و عدم تعادل رواني، جسمي و شخصيتي انسان 
شناختي   رفتار انسان متأثر از علل زيستي ه نحو،ها  فيزيولوژيستي به عقيده. گردد مي

 شيميايي ي  به يك ماده،شود است؛  مثالً مولكول سروتونين وقتي در بدن انسان تجزيه مي
 تبديل شده و در خون، ادرار و مايع نخاع شخص Hydroxyindolacetic acidبه نام 

 ، پرخاشگري و تجاوزگري در انساني  روحيه،اساس تحقيقات دانشمندان بر. گردد وارد مي
  .)317 :ص ،12( مستقيمي با كمبود سروتونين در خون دارد ي رابطه
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هاي  غدد تناسلي تأثير شگرفي بر روي فعاليتآلكسي كارل معتقد است ميزان ترشحات 
تنها عامل فعاليت   نه،مواد مترشّحه از اين غدد. ها دارد فيزيولوژيكي، رواني و معنوي انسان

هايي نظير تهور، شادابي، تفوق  جنسي و حفظ نسل بشري است، بلكه منشأ پيدايش خصلت
  .)101: ، ص8(  گردد طلبي مي و جاه

 ردپايي از اختالالت مغزي و بدني نشان ،هاي ذهني اي اغلب بيماريها بر فيزيولوژيست
پپتيد به . بيماري آلزايمر همراه است با افزايش مقادير پپتيد بتا آميلوئيد در مغز. اند داده

 از جمله نواحي قشر مغز، ،اي از مغز  در نواحي گسترده،هايي آميلوئيد صورت پالك
  ).829: ، ص4(شود  هيپوكامپ تاالموس و مخچه يافت مي

وجود  -1: اند متخصصين مغز و اعصاب سه عامل را منشأ بيماري اسكيزوفرني دانسته
شوند يا  هاي عصبي مسدود مي ها پيام هاي پيش پيشاني كه در آن نواحي متعدد در لوب

هاي مراكز   تحريك بيش از حد گروهي از نورون-2 ؛گردد ها دچار اختالل مي پردازش آن
 عملكرد غير طبيعي -3؛ كنند هاي پيشاني كه دوپامين ترشح مي ، از جمله لوبرفتاري مغز

بخش مهمي از دستگاه كنترل رفتاري ليمبيك در مغز كه اطراف هيپوكامپ متمركز 
  ).829 :ص ،4( اند شده

اگر . شود گستر يكپارچه مي ها و هيپوكامپوس باعث فراموشي پيش آسيب ديدن آميگدال
اي كه  گونهه  ب،رود  واقعي حافظه از بين ميي  خزانه، آسيب برسدگاهي به كورتكس گيج

تواند   ديگري را نيز نميي ديده عالوه بر از دست دادن خاطرات قبلي، خاطره شخص آسيب
  كه در قسمت غالب مغز، ورنيكهي در صورت آسيب ديدن ناحيه). 385: ، ص4( ضبط كند

 تقريباً تمام عملكردهاي فكري مرتبط به قرار دارد، شخص مبتال) معموالً سمت چپ مغز(
هاي مربوط به آن مانند خواندن، توان انجام اعمال رياضي و حتي قدرت تفكر  زبان يا مهارت

  .)798: ، ص4( دهد ل منطقي را از دست مييدر مسا
 تحتاني ي دهد كه تحريك الكتريكي ناحيه شده روي مغز نشان مي تحقيقات انجام

شود شخص به خوابي طبيعي فرو رود، كما  ، باعث مي)عمق مغز(اي مغز  ساختار شبكه
كه تحريك نواحي ديگري از جمله هيپوتاالموس و نواحي پيشين مغز كه در باالي آن  اين

  .)81: ، ص32( قرار دارند همين تأثير را دارد
 مغز همان تأثيري را خواهد داشت كه از دردزداهايي مانند مرفين و ي تحريك ساقه

 طبيعي شبه ي تواند باعث شود كه مغز ماده چنين تحريكي مي: شود ها ناشي مي افيون
را توليد نمايد كه اين سيستم در مغز خاصيت دردزدايي را تشديد » انكفالين«مرفين به نام 

 تحريك الكتريكي ناحيه ورنيكه در فرد هوشيار، موجب پيدايش .)166: همان، ص( كند مي
ويژه اگر الكترود محرّك را به مقدار كافي در عمق آن ناحيه ه ، بشود افكار بسيار پيچيده مي
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ند از ديدن مناظر پيچيده، ديدن تصاوير دوران ا  عبارت،بعضي از آثار اين تحريك. فرو ببريم
  ). 793 :، ص4( كودكي، شنيدن قطعاتي از موسيقي

.  را نام برداي  حلقهAMPتوان   مي،از ديگر مواد تأثيرگذار در ساختار ادراكي انسان
AMP ها به ويژه در ارتباط با  اي شيميايي است كه در بسياري از نرون اي، ماده حلقه
 ي هاين ماد. شود پامين يافت مي هاي سيناپسي حساس به نوراپي نفرين و دو گيرنده

  .)575: ، ص13( هاي بسياري براي يادگيري اهميت دارد شيميايي در موقعيت
  الت و رويدادهاي جسماني و ذهنيتبيين فلسفي از حا. 2. 2

رويداد جسماني رويدادي است كه هيچ شخصي لزوماً در  «،به اعتقاد برخي از فالسفه
رويدادهاي جسماني عمومي . را بهتر از شخص ديگري بفهمد گيرد كه آن موقعيتي قرار نمي
ك رويداد بنابراين مربع بودن ميز ي. ها وجود ندارد رسي متمايزي به آن هستند؛ هيچ دست

ام،   را مشاهده كرده  چون اگرچه ممكن است من تنها شخصي باشم كه اين،جسماني است
رويدادهاي مغزي از . را بيازمايد  مربع بودن آن،تواند مانند من هر شخص ديگري مي

شليك كردن يك سلول عصبي معين در مغز، در زماني معين، . ندا رويدادهاي جسماني
چنين خود  طور مساوي قابل رؤيت است و همه  ناظران زيادي بي وسيلهه چيزي است كه ب

عكس، رويدادهاي ذهني آن رويدادهايي هستند كه رب. شليك نيز يك رويداد جسماني است
شخصي . ها دارد  واقعي، راه مخصوصي به درك آني  تجربهي هفقط شخص واحدي بوسيل

اي براي   وسيله:ن رويدادها داردرسي متمايزي به اي كه داراي چنين رويدادهايي است دست
 .آن شريك نيست ها دارد كه هيچ كس ديگري در درك آن

 بنابراين رويدادهاي ذهني بايد از رويدادهاي مغزي يا هر رويداد جسماني ديگر متمايز 
تندي بوي  ميدان بينايي من، يا تواند كيفيت رنگ در يك فيزيولوژيست اعصاب نمي. شوند

  .)31: ، ص38(»  مالحظه نمايد،بويم من ميكه را گوشت برياني 
اگر تقسيم حاالت و رويدادها به جسماني و ذهني را تقسيمي حاصر بدانيم، در 

 ،دهد  قرار مي1 در مقابل جهان 3 و جهان 2كارل پوپر با عنوان جهان را چه  صورت آن اين
بندي، دنياي  هايشان در يك دست. شمار آوريمه توانيم از مصاديق رويدادهاي ذهني ب مي

هاي  و فراورده» 2جهان« و دنياي رويدادهاي ذهني را» 1جهان« رويدادهاي فيزيكي را
ه  ذهن، حاالت ذهني را بي بعضي از كتب فلسفه). 46: ، ص31( نامد مي» 3جهان«ذهني را 

  :اند بندي نموده صورت زير دسته
اعتقاد : ها شناخت؛ ها  سوزش وها ها، تپش ها، خارش ها، دردها، غلغلك رنج: ها احساس

ترس، حسادت، غبطه، :  عواطف؛ دليل آوردن ودانستن، فهميدن، درك كردن داشتن،
 لمس  ويدنيديدن، شنيدن، چشيدن، بو: ادراكات حسي؛ عصبانيت، غصه، خشم، لذت
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؛ و خاطر آوردنه يا، تصور كردن، تجسم كردن، تخيل كردن، بؤر: ادراكي  حاالت نيمه؛كردن
  .)8: ، ص38( عمل كردن، كوشيدن، خواستن، قصد كردن، آرزو كردن :حاالت كنشي

شود حاالت ذهني را متمايز و مغاير با حاالت جسماني بدانيم،  چه باعث مي آن
ها مختص حاالت  بعضي از اين ويژگي. ها هستند هايي است كه اين حاالت واجد آن ويژگي
 شان كاركرد،شند، اما در عين حالند و برخي نيز ممكن است در حاالت جسماني باا ذهني

ترين  جا به بررسي مهم در اين. در مورد حاالت ذهني و حاالت جسماني متفاوت است
  .)24:، ص11(پردازيم  هاي حاالت ذهني مي ويژگي
ها به همين   و قوام و دوام آناند حاالت ذهني آگاهانه: آگاهانه بودن حاالت ذهني) الف

 بدون ، تحقق يابندمكن استرويدادهاي جسماني كه مبرخالف حاالت و . ويژگي است
ها علم داشته باشد، تحقق حاالت و رويدادهاي ذهني و علم به  كه شخص فاعل به آن اين
دهند در   ما رويدادهاي جسماني زيادي رخ ميي هدر مغز هم. ديگرند ها مالزم يك آن

 و قصد مستلزم آگاهي انسان به  اما حاالت ذهني نظير اراده؛ها آگاهي نداريم كه به آن حالي
  .ست اها آن

 عيناً خودآگاهي و ادراك ،»درد« بعضي از حاالت ذهني مانند، به اعتقاد مالصدرا
چيزي نيست جز علم به درد و اگر علم به درد موجود نباشد خود » درد«باشند، چرا كه  مي

  .)63:، ص24 ؛126: ، ص23( درد نيز موجود نيست
لزوماً ) مثالً رويدادهاي مغز( رويدادهاي جسماني: ذهنيشخصي بودن حاالت ) ب

هم شخص واجد . ها آگاهي يافت توان به آن ها نيستند، اما مي مقتضي آگاهي انسان به آن
 حاالت و ،ها آگاهي يابند؛ به عبارت ديگر توانند به آن آن حاالت و هم اشخاص ديگر مي

ها و  چه شخص واجد آن(ها   انساني هاي هستند كه براي هم رويدادهاي جسماني به گونه
اما حاالت و رويدادهاي ذهني، اوالً . ندا رسي  قابل دست،طور يكسانه  ب)چه ديگران

ها آگاه  ها به آن ست؛ ثانياً فقط و فقط شخص واجد آن اها  مقتضي آگاهي به آنشان وقوع
  .ها آگاهي يابند توانند فقط به آثار آن ديگران مي و است

در علم : گويند  در تبيين آن مي،م را به حصولي و حضوري تقسيم نمودهفالسفه، عل
 خود معلوم نزد ،شود، اما در علم حضوري  صورتي از معلوم براي عالم حاصل مي،حصولي

 صور به معلوم ي ه در علم حصولي، شخص عالم با واسط،به عبارت ديگر. عالم حاضر است
در علم . يابد  به وجود خود معلوم آگاهي مي مستقيماً،شود، اما در علم حضوري آگاه مي
 با معلوم بالذات ، اما در علم حضوري، شخص عالم با معلوم بالعرض مواجه است،حصولي

توان گفت ويژگي دوم حاالت و   بنابراين مي.)184: ، ص21( مرتبط و متصل است
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 ؛ آگاه استها رويدادهاي ذهني اين است كه شخص واجد اين حاالت، با علم حضوري به آن
  .كه علم به حاالت جسماني، علمي حصولي است در حالي

حيث « نظران، اصطالح به اعتقاد بعضي از صاحب: در حاالت ذهني 4حيث التفاتي) ج
 ي اي دارد، از فلسفه  ذهن معاصر غرب كاربرد و اهميت ويژهي ، كه در فلسفه»لتفاتيا

 ي هاي ابن رشد وارد فلسفه ترجمهاصل اين اصطالح از طريق . اسالمي نشأت گرفته است
شود  به آن ويژگي از حاالت ذهني اطالق مي» حيث التفاتي «.)118: ، ص14( غرب گرديد

بسياري از حاالت ذهني . نمايد كه اين حاالت را معطوف و متوجه اشيا و اوضاع جهان مي
 ،د انجام كاري قص، ميل به چيزي، مثالً باور داشتن به چيزي؛ چيزي هستندي هناظر و دربار

 حاالت ... . و  ترس از چيزي، به خاطر آوردن چيزي، عشق به كسي يا چيزي،اميد به چيزي
توانند حتي متوجه و معطوف به چيزي باشند كه آن چيز وجود خارجي نداشته  ذهني مي

 كه سيمرغ را خواهد ديد يا اعتقاد يك كودك به اين  مانند اعتقاد به بخت و اقبال و؛باشد
  .)94:  ص،10(

شوند و هم  حاالت و رويدادهاي ذهني هم علت واقع مي: عليت در حاالت ذهني) د
 عليت در ،طور كليه ب. پذيرند گذارند و هم از چيزي تأثير مي معلول؛ هم بر چيزي تأثير مي

 ، عليت حاالت ذهني براي ايجاد حاالت جسماني-1: حاالت ذهني به سه روش رخ مي دهد
 عليت برخي از حاالت ذهني براي -3و سماني براي ايجاد حاالت ذهني  عليت حاالت ج-2

  .ايجاد حاالت ذهني ديگر
گاه كه به بيان تأثير و تأثّر نفس و بدن   آناشارات و تنبيهات،ابن سينا در كتاب 

 :دهد كه قابل توجه است اي از عليت حاالت ذهني بر جسم را ارائه مي پردازد، نمونه مي
لرزد و  كني، چگونه پوستت مي  خداوند و جبروت او فكر ميي تي دربارهتوجه كن كه وق«

تواند هم عليت حالت ذهني بر   اين مثال مي.)307: ، ص1(» شود موي بر بدنت راست مي
و هم عليت يك حالت ) عليت خشيت براي تأثيرگذاري روي بدن( جسم را نشان دهد

  ). براي ايجاد خشيتعليت تصور عظمت خداوند( حالت ذهني ديگر ذهني بر
اي از عليت حالت جسماني بر حالت ذهني، عبارت است از فرورفتن سوزن در  نمونه

از بين چهار ويژگي كه براي حاالت و رويدادهاي ذهني . شود دست كه باعث ايجاد درد مي
  .شود در حاالت و رويدادهاي جسماني نيز يافت مي) عليت( ذكر شد، فقط ويژگي چهارم
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هاي فيزيكاليستي در تبيين حاالت و رويدادهاي ذهني و  ترهياف. 3
  )نفس و بدن(بدني 

گونه كه در مطالب گذشته روشن شد، در ساحت وجودي انسان دو نوع حالت و  همان
در اين قسمت، به اجمال، نگرش مكاتب فلسفي فيزيكاليست به . رويداد متفاوت تحقق دارند

 ي هاي فيزيكاليستي در فلسفه مشهورترين ديدگاه. مكني اين حاالت و رويدادها را بررسي مي
و مدل  7، كاركردگرايي6هماني ، اين5هاي رفتارگرايي ديدگاه: ند ازا ذهن معاصر عبارت

  .)8هوش مصنوعي( كامپيوتري ذهن
   رفتارگراييي نظريه. 1. 3

. ، مشهورترين فيلسوفي است كه نگرش رفتارگرايي داشته است)1945( گيلبرت رايل
 آن اقسام اين ي  محتواي مشترك همهاما ،كنند  اقسام متعددي ذكر مي،ي اين نظريهبرا

 چرا كه ؛هاي رفتاري او توجه نمود  به دادهد بايتنها ،است كه براي تحقيق و شناسايي انسان
براي . پذيري آن چيز تنها مالك معتبر براي شناختن هر چيزي عبارت است از مشاهده

رسي  هرگز نبايد به حاالت دروني او، كه شخصي و غير قابل دست ،بررسي و شناخت انسان
نادهاي حاكي از حاالت و امور ذهني صرفاً به معناي تاس. براي همگان است، استناد نمود

مجيد درد « كه  مثالً اين؛هاي رفتاري به تأثيرات محيطي  پاسخي هچيزهايي است دربار
 بلكه فقط مبين اين است كه مجيد ؛ست، مبين يك رويداد دروني در مجيد ني»كشد مي

 به درد ،، كه از آن)... و  مصرف كردن دارو،مانند ناليدن( دهد رفتاري را از خود بروز مي
 ،تنها حاالت ذهني مورد توجه نيستند  نه،در نزد رفتارگرايان. كنند داشتن وي تعبير مي

اي براي  وع شايستهبلكه حاالت و رويدادهاي مربوط به فيزيولوژي اعصاب نيز موض
  .)11:، ص15 ؛12:، ص35( روند شمار نميه پردازي راجع به انسان ب نظريه

كه به   از جمله اين؛ديدگاه رفتارگرايي مورد نقد و انتقادهاي شديدي قرار گرفته است
 ي  فقط از طريق مشاهده،»زده هستم من هيجان« تصديق جمالتي نظير،اعتقاد رفتارگرايان
اين ادعا كامالً . امكان دارد)  لرزش دستمي مثالً مشاهده(  آن حالت استرفتاري كه مبين

 از مقاصدش ، حاالت بدني خودي هيچ انساني از طريق مشاهده. مغاير واقعيات بديهي است
توان گفت كه هيچ شخصي افكار و مقاصد خود را بر اساس   ميدست كم. گردد مطّلع نمي

كه براي گزارش افكار و مقاصد   ولو اين،كند ش نمياش گزار  رفتارهاي جسمانيي مشاهده
  .)85 :، ص33( ها استفاده نمايد  رفتار خارجي آني  از مشاهده،ديگران

3 .2 .اين همانيي هنظري   
  از طرفداران مشهور اين ) 1968( و دي آرمسترانگ) 1962( ارتـاسم .يـس .يـج .يـج
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يم ي بگود باي،دگاه اين مكتب را بيان كنيم دي، سادهاي اگر بخواهيم در جمله. ظريه هستندن
 كرديم، بيان نوشتار اين پيشينهاي  اين مكتب از بين دو نوع رويدادهايي كه در قسمت

داند و معتقد است حاالت ذهني و حاالت  فقط رويدادهاي جسماني را واقعي و متحقّق مي
، عنوان مثاله ب. شوند ان مياند كه با دو زبان متفاوت بي مغزي تعابير متفاوتي از يك واقعيت

 هر دو بر يك واقعيت ،اگرچه دو مفهوم و معنا هستند»  مغزBهاي  حركت سلول«و» درد«
 و 9هماني نوعي اين: هماني دو قسم است  ايني نظريه. داللت دارند و نه دو واقعيت

دني هاي ب هاي ذهني را با انواع حالت اگر كسي انواع مختلف حالت. 10هماني مصداقي اين
است و اگر هر مصداقي از يك حالت ذهني را با » هماني نوعي اين«متناظر بداند، معتقد به 

، 19( باشد مي» هماني مصداقي اين«مصداقي از حالت بدني يكسان بداند معتقد به 
  .)17: ، ص35؛ 124:ص

 . رفتارگرايي در معرض اشكاالت مهلكي بوده استي هماني نيز مانند نظريه  ايني نظريه
به اعتقاد برخي . مشكل اصلي اين نظريه به آگاهانه بودن حاالت ذهني مستند است

توان گفت آن حالت چگونه  ، معناي آگاهانه بودن يك حالت ذهني اين است كه ميانمنتقد
 نگرش آن نوع موجود و مخلوقي را در نظر بگيريم كه در د باي،براي درك اين مطلب. است

جا   تبيين يك چيز تنها تا آن،كنند كه با اين حال تأكيد ميايشان . اين حالت واقع است
كه آگاهي قطعاً با   اما با توجه به اين؛عيني است كه وابسته به هيچ نوع نگرشي خاص نباشد

  آن ممكن نيست و اين بدان معناي ه هيچ تبيين عيني دربار،ها گره خورده است نگرش
اشكال  ).72 :، ص17(ت بدني نيستند ست كه حاالت آگاهانه به هيچ وجه همان حاالا

 چون با ،كند  واحدي منحصر ميي هماني مراتب وجود را در مرتبه  ايني هكه، نظري ديگر اين
كلي از امور فراجسماني پاك ه ارجاع حاالت ذهني به حاالت جسماني، قلمرو وجود را ب

  .)17 :، ص15( كند مي
   كاركردگراييي هنظرّي. 3. 3

اين . اند از بانيان مشهور اين نظريه بوده) 1968( و جري فودر) 1967(  هيلري پاتنم
 و ديگري كاركردگرايي 11يكي كاركردگرايي ماشيني: رهيافت با دو روايت معروف است

  .12علّي – نظري
 در ، هوش مصنوعي را فراهم نمودي  ورود به نظريهي زمينهكه  ،كاركردگرايي ماشيني

 توصيفي متمايز را سامان ي كاركردگرا سه مرتبه« :گويد مي  كاركردگراييي تبيين نظريه
يك حالت جزئي . كند ها را بر يك واقعيت بنيادين تطبيق مي  آني  اما همه،دهد مي

 اما ،جسماني در مغز شخص در يك زمان خاص، توصيفي مربوط به فيزيولوژي اعصاب دارد
 ماشيني است كه ي ك برنامهممكن است توصيفي كاركردي هم داشته باشد كه مربوط به ي
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 ممكن است توصيفي ذهني هم داشته ،بخشد و افزون بر اين را تحقق مي مغز از قضا آن
 كه آن حالت اي كاركردي باشد، در صورتي كه يك حالت ذهني روزمره، به درستي با مقوله

پس روي هم رفته معنايي وجود . ذهني مصداق آن است، نوعاً يكسان انگاشته شده باشد
هر چند احتماالً هيچ ماده . متمايزند» امور جسماني« به آن معنا از» امور ذهني« دارد كه

يا جوهر غير جسماني وجود ندارد و هر حالت جزئي ذهني كامالً جسماني است، توصيف 
ذهني، توصيف جسماني نيست و خصيصه درد بودن صرفاً خصيصه فالن تهييج عصبي 

سرل حاالت و رويدادهاي ذهني را محصول فرايند  .آر . جان.)80: ، ص36(» بودن نيست
داند و معتقد است ذهن و حاالت ذهني شأني   شيميايي مغز و سلسله اعصاب مي-فيزيكي 

   .)70 :، ص11(باشند  اي از مراتب مغز مي از شئون و مرتبه
يك فرد تنها وقتي « : كاركردگرايي نيز مورد ايرادهاي متعددي بوده استي نظريه

 است كه خودش آن احساس را داشته Eتواند بداند كه چه چيزي شبيه داشتن احساس  مي
 ولو اين ديدگاه عينيت آن احساس ،توان به ديدگاه سوم شخص اكتفا نمود باشد و لذا نمي

  .)40:، ص15(» يد نمايديرا تأ
تواند تبيين كند كه چرا   كاركردگرايي نميي نظريه« :چنين اشكال شده است كه هم

 اين ،به عبارت ديگر. چنان است كه هست  براي مدرك، آنP همراه ادراك حسيEحساس ا
 شبيه اين A كاركردگرايي ندارد كه چرا عمل كاركردي ي ال هرگز پاسخي در نظريهؤس

  .)42: همان، ص(» كند احساس را ايجاد مي
3 .4 .هوش مصنوعيي هنظري   

 هوش مصنوعي را براي ناميدن ي ژه جان مك كارتي وا،1956براي اولين بار در سال 
تعريفي كه تا حدودي بتواند مبين اين شاخه . اي وضع نمود  خاصي از علوم رايانهي شاخه

هوش مصنوعي بخشي از علوم : علمي باشد، تعريفي است كه نيگن باوم ارائه نموده است
ني  يع؛مند است اي هوش هاي رايانه اي است كه معطوف به طرّاحي سيستم رايانه

از خود به نمايش گر هوش در رفتار انساني است  هايي را كه تداعي هايي كه ويژگي سيستم
  .)26: ، ص28( ... فهم زبان، يادگيري، استدالل، حل مسأله و: از قبيل ،گذارند مي

 تقريري كه فقط مدعي :سه تقرير وجود دارد) هوش مصنوعي( از مدل كامپيوتري ذهن
ترين تقرير از هوش  را ضعيف  اين.اي انجام دهد مندانه رهاي هوشتواند كا است كامپيوتر مي

اي را كه انجام  مندانه  كه مدعي است كامپيوتر، كارهاي هوش، تقرير دوم؛دانند مصنوعي مي
 ادعا ،ترين تقرير  و هوش مصنوعي در قوي؛كند  آدميان عمل ميي دهد به همان شيوه مي
شناختي و ذهني نظير فكر، آگاهي، عاطفه، احساس  نكند كه كامپيوتر داراي اوصاف روا مي
  .)25: ، ص35(  است...و 
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هاي ميان عملكرد مغز آدمي و   مدل كامپيوتري ذهن بر مشابهتي بنابراين نظريه
ترين روايت از اين نظريه، مغز تنها يك  بر اساس افراطي. كند كامپيوتر رقمي تأكيد مي

 ،به عبارت ديگر. باشد  كامپيوتري ميي برنامهكامپيوتر رقمي است و ذهن نيز فقط يك 
  .)56: ، ص11( به سخت افزاراست ) نرم افزار( نسبت ذهن به مغز مانند نسبت برنامه

يكي از .  گروه زيادي از دانشمندان نقد شده استي وسيلهه  هوش مصنوعي بي هنظري
 :، ص11(  و علمذهن، مغز هم در كتاب كه سرل است .آر .منتقدين جدي اين نظريه، جان

اشكال جان . به نقادي اين نظريه پرداخته است» ذهن، مغز و برنامه«ي  و هم در مقاله) 55
اتاق «استداللي است كه به » و برنامه ذهن، مغز«ي  هسرل بر هوش مصنوعي در مقال

 ي هفرض كنيد من در يك اتاقي محبوس هستم و مجموع« :مشهور شده است» چيني
عالوه بر آن فرض كنيد، كما . شود چيني به من داده مي] به زبان[ يها بزرگي از نوشته

دانم  اينكه واقعيت هم دارد، كه من اصالً زبان چيني را، چه نوشتن و چه صحبت كردن، نمي
معنا تشخيص  هاي ژاپني يا خطوط بي هاي چيني را از نوشته حتي قادر نيستم نوشته و

هاي چيني، دومين مجموعه از   نوشتهي هموعاكنون فرض كنيد، بعد از اولين مج. دهم
 دوم را به ي هاي از قواعد به من داده شود تا مجموع هاي چيني همراه با دسته نوشته

من مانند هر شخص ديگري كه   قواعد به زبان انگليسي است و.  اول مرتبط سازمي مجموعه
اي از  كند كه دسته قادر مياين قواعد مرا . فهمم انگليسي زبان مادري اوست اين قواعد را مي

اين » صوري« و منظور از- م صوري مرتبط سازمي ديگري از عالي هم صوري را با دستيعال
حال فرض كنيد . ها را تشخيص دهم توانم آن م ميياست كه من فقط از طريق اشكال عال

تيار م چيني به همراه دستوراتي، باز هم به زبان انگليسي، در اخي سومي از عالي همجموع
م مربوط ي سوم را با عالي هم مربوط به مجموعيكند عال شود كه مرا قادر مي من گذاشته مي
دهد كه در پاسخ به انواع   اول ربط دهم، و اين دستورات به من ياد ميي هبه دو مجموع

م معين چيني همراه با انواع معيني از اشكال ي چگونه عال، سومي همعيني از اشكال مجموع
 .يرون از اتاق بفرستمرا به ب

 ي ه مجموع،دهند م را در اختيار من قرار ميي اين عالي هكه هم  كساني،بدون اطّالع من
. نامند مي» االت ؤس«  سوم را ي هومجموع» داستان« دوم را ي ه، مجموع»حروف«اول را 

 پاسخ به«فرستم   سوم بيرون ميي ه كه من در پاسخ به مجموع رامييها عال چنين آن هم
براي . نامند مي» برنامه«كه به من دادند را  قواعد به زبان انگليسي ي همجموع و» االتؤس

هايي به زبان انگليسي كه  كه مسأله مقداري پيچيده شود، تصور كنيد آن افراد داستان اين
ها از   آن داستاني االتي به زبان انگليسي دربارهؤسپس س فهمم در اختيارم قرار دهند و مي

چنين فرض كنيد بعد از  هم. ها را به زبان انگليسي بيرون بفرستم من پاسخ سند ومن بپر
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ها در  نويس م چيني در پيروي از دستورات و برنامهيكارگيري مناسب عاله مدتي براي ب
 شخصي كه بيرون از - يك شخص بيرونيديدگاهها چنان ماهر شوم كه از  نوشتن برنامه

هاي كسي  االت از پاسخؤهاي من به س پاسخ -قرار دارداتاقي كه من در آن محبوس هستم 
هاي مرا  هر شخصي كه پاسخ. كه زبان چيني زبان مادري اوست غير قابل تشخيص باشد

. كنم تواند بگويد كه من يك كلمه هم به زبان چيني صحبت نمي كند نمي مالحظه مي
هاي اشخاص  ز پاسخاالت به زبان انگليسي اؤهاي من به س چنين فرض كنيم كه پاسخ هم

ترديد  كه بي ست غير قابل تشخيص است، كما اين اها ديگري كه انگليسي زبان مادري آن
 يك شخص بيروني، شخصي كه ديداز . زبان هستم چنين است، بدين دليل كه من انگليسي

االت به زبان ؤهاي به س االت به زبان چيني و پاسخؤها به س خواند، پاسخ مرا مي» هاي پاسخ«
 اما در مورد زبان چيني، برخالف زبان انگليسي، من اند؛ نگليسي به نحو يكساني خوبا

  ييجا  تا آن. نمايم ه ميينشده ارا م صوري ترجمهيكارگيري درست عاله ها را از طريق ب پاسخ
كنم؛ من عمليات  كه مربوط است به زبان چيني، دقيقاً مانند يك كامپيوتر رفتار مي

براي مقاصد مربوط به زبان . دهم س مباني مشخص صوري انجام ميمحاسباتي را براسا
  . كامپيوتري هستمي ه بارزي از برنامي هچيني، من فقط نمون

ها را  ريزي شده داستان ادعاهاي هوش مصنوعي قوي اين است كه كامپيوتر برنامه
ه در مثال براي من بديهي است ك. كند فهمد و برنامه از جهتي فهم انساني را تبيين مي مي

ها و  ورودي. شوم هاي به زبان چيني را متوجه نمي من يك كلمه از آن داستان] مذكور[
كه زبان چيني زبان مادري   هاي كسي ها وخروجي هاي مربوط به من از ورودي خروجي

 صوري كه شما بخواهيد هستم، اما ي اوست غير قابل تشخيص است و من داراي هر برنامه
كامپيوتر شنك، بخاطر همين ادلّه، هيچ چيزي از . فهمم نميمع الوصف من چيزي 

زبان در نسبت،  چه در موردي كه من . چه به زبان چيني يا انگليسي؛فهمد ها را نمي داستان
چه در غير آن مورد، كامپيوتر هيچ چيزي بيش از من   نقش كامپيوتر را دارم و،چيني
: ، صص37(» فهمد شوم، نمي متوجه نميچيزي را ] زبان داستان چيني است و[كه  ييآنجا
335-333(.  

دانم كه هر چند مكاتب فيزيكاليسم منكر تجرد  جا تذكر اين نكته را الزم مي در اين
كه مدلل  ند، اوالً چنين انكاري بيش از آنا حاالت ذهني و يا تجرد مصدر و محل اين حاالت

و »  نفس و بدني رابطه «ي لهأباشد معلل است و يكي از علل آن عبارت است از صعوبت مس
ثانياً فيلسوفان فيزيكاليستي كه و  ؛)438:  ، ص38(عجز اين مكاتب در گشودن اين گره 

 در اين اصل با ،هايشان  تنوع و تعدد رهيافتي  با همه،اند  ذهن تحقيق نمودهي درباره
 يل مساي ملهاز ج» 13 نفس و بدني رابطه «ي لهأاند كه مس عقيده گرا هم فيلسوفان دوگانه
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 بزرگ را به خود ي  فالسفهي چنان انديشه ساز و در خور توجه است كه هم فلسفي سرنوشت
 عزيمت هر دو رهيافت ي توان به عنوان نقطه له را ميأاين مس. معطوف نموده است
  .  به شمار آورد،ذهنمربوط به ل يگرايي در مسا فيزيكاليسم و دوگانه

  
 در تبيين حاالت و رويدادهاي ذهني و 14گرايي هاي دوگانه  رهيافت.4

  ) نفس و بدن(بدني 
، معتقدند انسان مركب است از دو جوهر ان و معاصرانبسياري از فالسفه، اعم از متقدم

اين فالسفه به هيچ وجه منكر . متمايز، يكي جوهر جسماني و ديگري جوهر غيرجسماني
ها هيچ  آن. الت ذهني نيستندها در حا وجود حاالت و رويدادهاي جسماني و تأثير آن

ترين افعال  منافاتي بين اعتقاد به نفس مجرد و اعتقاد به تأثير رويدادهاي مغز، حتي در مهم
كه اين فالسفه، نفس را متعلق به بدن دانسته و  اين  يابند؛ چه نفس، يعني ادراك، نمي
 محتاج و متعلّق ،د اما در افعال خو،جوهري كه ذاتاً مجرد است«: درتعريف نفس مي گويند

حاالت و رويدادهاي مغز مولّد حاالت و  بنابراين). 176: ، ص21(» باشد به بدن مي
پس با توجه به . ندا رويدادهاي ذهني نيستند، بلكه اين دو نوع حاالت و رويدادها مقارن هم

ابزار بديهي است فقدان يا نقص اين  ،اند  ابزار كار نفسي همنزله  آن بيكه بدن و اعضا اين
 بدن و مصدر حاالت ،لذا محلّ حاالت و رويدادهاي جسماني. ثر خواهد بودؤدر افعال نفس م

سينا،  اي مانند افالطون، ارسطو، فارابي، ابن فالسفه. باشد و رويدادهاي ذهني، نفس مي
هايي، معتقد به   با اختالف...سبزواري، طباطبايي، ريچارد سوين برن و  دكارت، مالصدرا،

  .ريه هستنداين نظ
  )ذهن(اثبات جوهريت نفس . 1. 4

 ي هاز جمل. اند  جوهر بودن نفس را با براهين متعددي اثبات نموده،گرا  دوگانهانفولسيف
 مبدأ ، مبدأ آثار و افعال تغذيه و نمو، و در حيوان،چه در نبات آن«: كه است  ها اين  برهان آن

 ؛ همانا نفس است،باشد  مبدأ ادراك كليات مي،آثار و افعال حركت و احساس، و در انسان
چه جسم را   آن،به عبارت ديگر.  مبدأ فصول نبات، حيوان و انسان است،يعني نفس در واقع

دهد در نبات بودن، حيوان بودن و انسان بودن، فصلي است كه به آن منضم  تحصل مي
ارد كه مبدأ اين فصل  نياز به يك فصل د،جسم البشرط مبهم است و براي تحصل. شود مي

كه هر فصلي مقوم نوع است و انواع نبات، حيوان و  با توجه به اين. باشد همان نفس مي
  .)25: ، ص25(» باشند، لذا خود فصل نيز جوهر است انسان نيز جوهر مي
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  )ذهن(  اثبات تجرد نفس.2. 4
را جوهري ) ذهن (اند، نفس  بوده15انگاري جوهري اي كه معتقد به دوگانه  فالسفهي ههم

 ،اند ها فقط به تجرّد عقلي نفس قائل بوده اند؛ با اين تفاوت كه گروهي از آن دانسته مجرد مي
گروه ديگري نفس را در   غرب وي  اسالمي و دكارت در فلسفهي سينا در فلسفه مانند ابن

  .اند، مانند مالصدرا دانسته  مراتب، اعم از عقل، خيال وحس مجرد ميي ههم
) 260:، ص25( و مالصدرا) 354: ، ص29( ، امام فخر رازي)187: ، ص3(سينا  ابن

امام فخررازي بعد از تقرير دوازده دليل . اند براهين متعددي در اثبات تجرد نفس اقامه نموده
فهذه جمله ما وجدناه من االدلّه علي «: گويد ها مي  تجرد نفس و نقد و بررسي آني از ادلّه

 منها للشكوك المذكوره فمن قدر علي حلّها امكنه ان ئو لم يقنعا شاثبات تجرد النفس 
 ،دليل اول. پردازد داند، مي ها را مقنع مي گاه به توضيح سه دليلي كه آن آن. »يحتج بها

سينا در اين برهان  ابن. »انسان معلّق« سينا، مشهور به تقرير مختصري است از برهان ابن
كه انسان اگر در حالتي قرار بگيرد كه  كند مبني بر اين را مطرح مي 16»اي نظري تجربه«

به هويت با تمام اين اوصاف، از جمله بدن خود، منصرف نمايد،  چيز، توجه خود را از همه
  ).292 :ص ،1( هويت انسان، حقيقتي است غير از بدن جسماني او؛ بنابراين خود علم دارد

اجزاي بدن ما در طول : اند اين است كهد را بال اشكال مي دليل دومي كه فخر رازي آن
بار عوض  گاه يك چند هاي بدن هر ؛ سلولاند  همواره در معرض تغيير و تبدل،زندگي

 از سوي ديگر، ما در طول حيات ؛ندا هاي مغز نيز در معرض تحول شوند و حتي سلول مي
اينك   چه را كه ما هم كنيم و آن را با علم حضوري درك مي» نفس« وحدت شخصي ،خود

بنابراين . شناختيم شناسيم همان است كه در گذشته مي مي» من«يا » خود«عنوان ه ب
 مي ماده، مبين تجرد نفس استيتحول دا انحفاظ وحدت شخصي نفس با توجه به تبدل و

  .)387: ، ص29(
 مدرك ،گونه كه اثبات شده است همان«: گويد فخر رازي در توضيح سومين دليل مي

يا : اين مدرك از سه حال خارج نيست.  واحدي استئدراكات در انسان ش انواع اي همه
ه شق اول ب. جسم و يا نه جسم است و نه صفتي قائم به جسم جسم است يا صفتي قائم بر

 شق ؛تواند مدرك باشد  چون جسم از آن جهت كه جسم است نمي،طور بديهي باطل است
 بدن و يا قائم يئم است به تمام اجزا چون صفت قائم به جسم يا قا،دوم نيز باطل است

  چون در، بدن باطل استيقيام صفت ادراك به تمام اجزا.  بدنياست به برخي از اجزا
 در ؛ بدن شنوا، بينا، متخيل، متفكر و عاقل باشندي اجزاي هآيد كه هم  الزم مي،صورت اين

شنوند و  ينند، نميبي كنند، نمي  انسان تخيل نمييكه انگشتان انسان و اكثر اعضا حالي
آيد    چون الزم مي،قيام صفت ادراك به برخي از اعضا نيز باطل است. كنند تعقل نمي
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  در،عضوي در بدن باشد كه اين عضو واحد شنوا، بينا، متخيل، متفكر، عاقل و فهيم باشد
 يك چيز ،بنابراين مدرك در وجود انسان. يابيم كه چنين چيزي را در خود نمي حالي

  .)388 :همان، ص( »اني استغيرجسم
 تجرد نفس و مغايرت آن با بدن را تأمالت،دكارت نيز در تأمل دوم و ششم از كتاب 

كه  ، و نيز اين»انديشم، پس هستم مي«با استفاده از اصل اصيل خود،  وي. اثبات نموده است
نه امتداد، و صفت ذاتي بدن امتداد است و نه  انديشيدن است و» من«صفت ذاتي

 دكارت .)92-102 : و صص36-41 :، صص16( كند نديشيدن، تجرد نفس را اثبات ميا
برهان خود را بسيار يقيني دانسته و معتقد است ذهن بشر راهي براي كشف بهتر از اين 

 اين گروه .اي بر اين باورند كه اشكاالتي بر برهان دكارت وارد است برهان ندارد؛ اما عده
بر دكارت وارد است،  بيان نموده اشارات و تنبيهاتدر نمط سوم سينا  كه ابنرا اشكالي 

دهد كه با مقدمه قرار دادن فعلي از افعال  جا خواننده را تنبه مي سينا در آن ابن. دانند مي
  ).296: ، ص2( را اثبات نمود توان وجود آن  نمي،نفس

نمايد كه عالوه بر  ، اثبات مي» نظريي تجربه« ريچارد سوين برن نيز با استفاده از يك
. باشد جوهر جسماني بدن، جوهر ديگري نيز در وجود انسان هست كه غيرجسماني مي

 A شخص ي  از جمجمه، آني كند كه به واسطه برده يك جراحي پيوند مغز را فرض مي نام
اي  ها، در دو جمجمه شوند و هر يك از آن دو نيمكره هاي راست و چپ مغز جدا مي نيمكره
 B شخص ي چنين از جمجمه هم. گيرند قرار مي) YوX جمجمه ( اند  خالي شدهكه قبالً

 X شوند و هر يك از آن دو نيز در جمجمه مي هاي راست و چپ مغز او برداشته نيز نيمكره
ال اين است كه هر ؤهم اكنون س. گيرند تا دو شخص جديد كامل پديد آيند  قرار ميYو

مل روي اين  تأ، سوين برني اند؟ به گفته منطبق Y وX  با كدام يك از B و A يك از 
 ، وقايع مغز يك شخص آگاه باشيمي دهد كه هر اندازه هم درباره  نظري نشان ميي تجربه

  )33-36 :، صص38(لزوماً به حقيقت اصلي او واقف نخواهيم شد 
  و بدن) ذهن(  نفسي رابطه. 3. 4

 دارند و ذهن را نه جوهري  ذهن و بدني كساني كه نگرشي فيزيكاليستي به مسأله
دانند، براي حل   مغز ميي و يا فراورده) مغز( مجرد و مستقل از بدن، بلكه خود بدن

جاي ه هايي ب  چرا كه چنين نظريه؛ نيستندرو به رو با مشكل بزرگي ، ذهن و بدني مسأله
 هايي  ديدگاه چنين، كارل پوپري و به گفته اند كلي پاك نمودهه را ب پاسخ دادن به مسأله، آن

در برف فرو برنده   سري واري براي حل يك مسأله از طريق نوعي فلسفه هاي نمونه تالش«
كه كسي وجود جسم يا ذهن را منكر  ذهن به محض آن -  جسمي  رابطهي هستند و مسأله

  .)54: ، ص31( »گيرد شود، در حاشيه قرار مي
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االت بسيار ؤ به سددانند، باي سنخ مي كه نفس و بدن را دو جوهر متمايز و ناهم   كسانياما
  .مهمي پاسخ دهند

 ي االتي كه در برابر طرفداران نظريهؤس : رابطه نفس و بدني  طرح مسأله.1. 3. 4
ها بدهند از اين  هاي معقول و مقبولي به آن  پاسخدگرايي جوهري قرار دارند و باي دوگانه
 و ديگري غيرجسماني است با هم چگونه ممكن است دو جوهر كه يكي جسماني: اند قبيل

موجود   ارتباط و تعامل اين دوي هو موجود واحدي را تشكيل دهند؟ نحو تركيب شوند
چگونه است؟ اگر نفس جداي از بدن خلق شده است و حدوثي روحاني دارد، آيا بعد از قرار 

مند با  مكانتواند به آن بپيوندد و بدن را تدبير كند؟ چگونه يك موجود   مي،گرفتن در بدن
بدن تأثير و تأثر  شود؟ با توجه به اينكه نفس و مند متحد و مرتبط مي موجودي غيرمكان

يك رويداد فيزيكي در بدن، موجب تحقق رويدادي  ديگر دارند و علّي و معلولي بر يك
دو را   علّي و معلولي بين آني هتوان رابط عكس، چگونه مي هشود و ب ذهني در نفس مي

 تأثيرگذاري يك موجود جسماني بر چيزي مشروط است به ، به اعتقاد فالسفهتبيين كرد؟
  : حكيم سبزواريي هبه گفت. ثر و متأثرؤ مئبرقراري وضع و محاذات خاصي بين ش

  .)169: ، ص21( وليست ايضاً اثرّت الّا بان                 منفعل بها بوضع اقترن
تواند در نفس   محاذات نيست، چگونه بدن ميكه موجود مجرد داراي وضع و با توجه به اين

تأثيرگذار باشد؟ و باالخره آيا ارتباط موجود مجرد با موجودي مادي تجافي از مرتبه 
  باشد؟ نمي

در اين قسمت  : نفس و بدني گرايان در تبيين رابطه هاي دوگانه رهيافت. 2. 3. 4
است،  نفس و بدن ارائه گرديده ي ي رابطه ههايي كه دربار به بيان و بررسي برخي از نظريه

 مالصدرا ي ه نظري،در اين رابطه ترين نظريه  موفقر،پردازيم؛ به اعتقاد راقم اين سطو مي
 ي ههاي ديگر، نظري  اين بخش از مقاله، ضمن بررسي اجمالي بعضي از نظريهرو، از اين ؛است

  .نمايد مالصدرا را تحليل مي
 كه همان ، انساني ه افالطون معتقد است اصل و ماي: افالطوني نظريه. 1. 2. 3. 4

: ، ص6( روح غيرمادي اوست، قبل از قرار گرفتن در بدن مادي، در عالم ديگري بوده است
 .)1726: همان، ص( داد  خداوند خرد را در روح قرار داد و روح را در جسم جاي.)381

  .)1794: همان، ص( اردجاي د) سر( روح در بلندترين قسمت تنو ترين جز بلندمرتبه
داند، اما به تأثير و تأثر  سنخ مي كه افالطون روح و بدن را دو جوهر ناهم رغم اين علي

دو را موجب بروز بيماري در ديگري  دو اذعان دارد و بروز بيماري در يكي از اين متقابل اين
 معتقد است  ايجاد تناسب و تعادل بين روح و بدن را از ضروريات دانسته ووي. داند مي

 ؛)1912: ، ص7(  روح را پرورش دهد، بدن را تقويت كند و با مطالعه، با ورزشدانسان باي
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كه با كدام مبناي فلسفي است  اساسي اين است كه افالطون مشخص نكرده ي نكتهاما 
 و  است يكي حادث،، كه به اعتقاد وي را بين اين دو جوهر مادي و مجردي توان رابطه مي

   تبيين نمود؟ديگري قديم
4 .3 .2 .2.ه: ارسطوي ه نظرياز  نفس، صورت و بدن، ماده است و ، ارسطوي  بنابر نظري
ارسطو در توضيح . باشد  از نوع رابطه بين صورت و ماده مي، بين نفس و بدني ه رابطرو اين

تبر و برندگي آن   بينايي وي  از تمثيل موم و نقش بر روي آن، چشم و قوه،اين مطلب
كه   با توجه به اين.)77-81:، صص5( نمايد تفاده كرده و نفس را كمال بدن معرفي مياس

دو در تصور ذهني متغايرند و نه در   اتحادي است و نه انضمامي و آن،تركيب ماده و صورت
چنان باقي است كه يك موجود مجرد اوالً چگونه در ابتداي  ال همؤواقعيت خارجي، اين س

كه  طوريه گردد، ب پيوندد و با آن متّحد مي مي يك موجود مادي با ،حدوث و پيدايش
  بدن، نفسيدهند؟ ثانياً چگونه ممكن است بعد از مرگ و فنا موجود واحدي را تشكيل مي

  به بقاء و حيات خود ادامه دهد؟)  عقلي نفسي هولو مرتب(
4 .3 .2 .3 .ناب: سينا  ابني هنظري راري نسبت ماده و  ارسطو مبني بر برقي هسينا نظري

مالزم است با انطباع » صورت« داند، چرا كه مفهوم صحيح نمي صورت بين بدن و نفس را
حقيقت و ذات نفس يك حقيقت تعلّقي . كه نفس منطبع در ماده نيست در ماده، حال آن

 ي هقصيد.  عرضي به بدن دارديباشد، بلكه فقط جهت تدبير و تصرّفي موقت، تعلّق نمي
اما در عين ،سينا گوياي همين حقيقت است كه نفس تعلّقي ذاتي به بدن ندارد بن اي هعيني 
 ،سينا به اعتقاد ابن.  بعد از قرار گرفتن در بدن، انس و الفت به آن پيدا نموده است،حال

، كه عبارت است از بدن، براي نفس قرار داد و لذا نسبت نفس  راحكمت الهي بهترين مزاج
هايي،   نمونهي سينا با ارائه  ابن.)286: ، ص1( اش نده است به آشيانهبه بدن نظير نسبت پر

به نظر . )175: همان، ص( نمايد به تأثر و تأثير علّي و معلول بين نفس و بدن تصريح مي
 ذهن و بدن پاسخ ي االت مسألهؤترين س تواند به مهم سينا نيز نمي  ابني هرسد نظري مي

سينا، با حدوث  بر اعتقاد ابن  كه بنا،ل كه چگونه نفساؤ از جمله اين س؛معقولي بدهد
 - در تعامل علّي،تواند با بدن متحد شده  مي،روحاني حادث شده و در بدن قرار گرفته است

  معلولي با آن قرار گيرد؟
4 .3 .2 .4 .داند و  دكارت نفس و بدن را دو جوهر كامالً متمايز مي:  دكارتي هنظري

 ،و خاصيت ذاتي و اصلي بدن» انديشيدن«، ي و اصلي نفسمعتقد است خاصيت ذات
، وي منكر ارتباط و تأثير و تأثر متقابل نفس و بدن و حتي  اينجودوبا . است» امتداد«

 محل تالقي نفس و بدن عبارت ، دكارتي هبر نظري  بنا؛)102: ، ص16( اتحاد آنها نيست
 ي ار كوچكي كه در وسط ماده مخصوص بسيي هترين جزء مغز، يعني غد است از دروني
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 اعتراضات زيادي به .)154: ، ص30( گويند  صنوبري ميي ه غد، كه به آن،دماغ جاي دارد
 ؟كه آيا اين غده جسماني است يا غيرجسماني  از جمله اين؛ دكارت وارد شدي اين نظريه

 اگر ل مكان نيست؟ ومتواند در كنار چيزي باشد كه شا اگر جسماني است، چگونه مي
تواند در كنار مغز باشد؟ دكارت، خود، در اواخر عمرش اذعان  غيرجسماني است چگونه مي

 ذهن و بدن ارائه دهد و لذا به يكي ي پاسخ مناسبي براي حلّ مسألهاست نمود كه نتوانسته 
 بهتر فهميده ، آني هاز دوستانش نوشت كه كيفيت اتحاد نفس و بدن با فكر نكردن دربار

:  ص،18( 17كه فهميد  بدون آنپذيرفت،اين يكي از آن رازهايي است كه بايد شود، و  مي
153(.  
4 .3 .2 .5 .مالبرانش نيز معتقد است كه بدن و نفس دو جوهر : مالبرانشي هنظري 

چنان  دو جوهر آن   اين،به اعتقاد وي. متمايزند كه اولّي جسماني و دومي غيرجسماني است
رو،  از اينديگر داشته باشند؛  گونه ارتباط و تعاملي با يك ند هيچتوان اند كه نمي سنخ ناهم

را   آنادو رخ دهد، خداوند حالت و رويدادي مطابق ب  هرگاه حالت و رويدادي در يكي از اين
 بلكه فقط ،حوادث موجود در يكي، علل حوادث ديگري نيست. نمايد در ديگري ايجاد مي

ن مالبرانش دو جوهر نفس و بدن را علت حاالت و بنابراي. مواقع افعال خداوند هستند
: همان، ص (18دارد داند، بلكه عليت را فقط به خداوند منسوب مي ديگر نمي رويدادهاي يك

157(.   
دو جوهر مانع ارتباط علّي و  سنخي اين بر اين نظريه اعتراض شده است كه اگر ناهم

 چون ؛دو جوهر نيز ناممكن است ست، پس عليت خداوند نسبت به اين اها معلولي بين آن
 علّي دارد؟ و اگر جسماني ي  چگونه با بدن جسماني رابطه،اگر خداوند غيرجسماني است

 برخي ي   به عقيده؟)158: همان ، ص(  علّي داردي هاست چگونه با نفس غيرجسماني رابط
 ،ا انكار كندديگر ر چه باعث شد مالبرانش تأثير علّي نفس و بدن بر يك از نويسندگان، آن

» علت طبيعي«نفس و بدن اگرچه . داند مي» علت حقيقي« اين است كه وي فقط خداوند را
  .)238: ، ص30( نيستند» علت حقيقي «،هستند

ديگرند   نفس و بدن مستقل از يك،نيتس  به نظر اليب:نيتس  اليبي نظريه. 6. 2. 3. 4
نيتس معتقد است نفس و بدن  اليب. اند ساخته شده) جوهر فرد( و هر يك از آن دو از موناد

بر نظامي كه در كار آفرينش خداوند   بلكه بنا،ديگر تأثير علّي و معلولي ندارند بر يك
كه  طوريه كنند، ب بنياد عمل مي دو براساس همين هماهنگي پيش ست، آن افرما حكم

هنگ است و حوادث در اها را طوري آفريده كه با ديگري ازالً و ابداً هم خداوند هر يك از آن
 در .)159: ، ص18( يكي چنان مقدر و مرتّب شده است كه با ديگري مطابقت كامل دارد

. شود نيتس، عليت غايي با عليت مكانيكي تلفيق مي  اليب،بنياد  هماهنگي پيشي هنظري
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ها  بدن. كنند  اميال و غايات و وسايل بر طبق قوانين علل غايي عمل ميي هوسيله نفوس ب
ديگر  نمايند و اين دو قلمرو با يك راساس قوانين علل فاعلي يا قوانين حركت عمل ميب

نيتس، اين نظريه از لحاظ   اليبي  نظريهان به اعتقاد منتقد.)393: ، ص30( هماهنگي دارند
  . )160:، ص18(  معمولي و مشترك ما باورنكردني و نامعتبر استي هتجرب

4 .3 .2 .7 .اسالمي ي گونه كه آشنايان به فلسفه همان :لهين صدرالمتأي هنظري 
.  توانست طرحي نو در فلسفه در اندازد،دانند، مالصدرا با ابتكار چند اصل مهم فلسفي مي
.  حركت جوهري و وحدت تشكيكي وجود،اصالت وجود: ند ازا ترين اين اصول عبارت مهم

 اساسي كه مالصدرا از همين يكي از نتايج. اين اصول مبدأ تحوالت مهمي در فلسفه گرديد
  آندر برابر . »النفس جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا« اصول استنتاج نمود، عبارت است از

از مالصدرا معتقد به تجرد نفس بودند، يا معتقد به قدم نفس پيش اي كه  دسته از فالسفه
 از ،ن چيزي نزد منگويد چني  مالصدرا مي،دانستند را روحانيه الحدوث مي بودند و يا آن

 از يك جوهر عقلي و ،صورت  چون در اين؛ترين محذورات است ترين محاالت و شنيع محال
 :گويد مالصدرا مي). 330 :، ص22( آيد وجود نميه  نوع واحدي ب،يك جوهر جسماني

 از هر كمال صوري و صورت محسوسه و متخيله ، مانند هيوالي اولي،نفس در آغاز تكونش«
رسد كه صور معقوله را  اي مي  به مرحله، خالي است و سپس در مسير تكاملو معقوله
كه معتقدند جوهر نفس از ابتداي تعلّق  پس چقدر سخيف است رأي كساني. كند ادراك مي

  .)328: ، ص25( » واحدي استئ ش،به بدن تا آخر بقاء
ت به معراج  از بستر جسماني، نفس در مسير استكمال جوهري خود،به اعتقاد مالصدرا
 ؛براي نفس محال نيست كه جسمانيت و تجرد در آن جمع شوند. نمايد روحانيت عروج مي

چون اجتماع جسمانيت و تجرد در موجودي محال است كه داراي اطوار و انحاء وجودي 
 ،هاي متعدد وجودي است هئكه نفس انساني واجد نش  اما با توجه به اين؛)مانند عقول( نباشد
 وجود عنصري و جمادي ،نفس قبل از تعلق به بدن. مع جسمانيت و تجرّد باشدتواند جا مي
 نفس نباتيه و ي  بالقوه است و در طي تكامل، به مرتبه، نفسيت نفس در اين مرحله.دارد

 اما در حد عقل منفعل ،يابد  نفس انساني فعليت مي، دومي در مرحله. شود حيوانيه نائل مي
 عقل به ، سومي در مرحله.  نفس متعلق و وابسته به بدن است،مرحله در اين .و عقل بالفعل

  .)378 :همان، ص( گردد  عقل فعال نائل ميي مرحله
 ، تكونشي همرحلنخستين و در   از وجود نفسانيپيشاز ديدگاه مالصدرا، نفس 

 البته ؛رسد  عقل فعال ميي موجودي جسماني بوده است و بعد از وجود نفساني به مرتبه
 نه در ،شود  عقل فعال نائل ميي ها بعد از مرگ و مفارقت از بدن به مرحله فس اكثر انسانن

  .)284 :همان، ص( شان آميخته با حس و خيال است اين عالم كه عقل
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 مالصدرا سه مرحله براي تكامل نفس وجود دارد و از اين ي هكه در نظري با توجه به اين
عنوان دو جوهر متحد و متمايز در كنار هم ه بدن ب نفس و ، دومي سه مرحله، در مرحله

 مالصدرا مشروط است ي  نفس و بدن در فلسفهي ه رابطي وجود دارند، بنابراين حلّ مسأله
  .به بررسي مرحله دوم از مراحل تطور نفس

نفسيت نفس كه .  تعلّق نفس به بدن ذاتي آن است،مالصدرا معتقد است در اين مرحله
ماهيت نفس داراي يعني  ؛باشد  وجود آن ميي ه بدن است، همان نحوههمان تعلّق نفس ب

 مگر بعد از استكماالت و ،وجود ديگري كه به حسب آن وجود ديگر، نفس نباشد نيست
مالصدرا براي اثبات اين . رسد  عقل فعال ميي ه به مرحل،تحوالت ذاتي، كه در آن صورت
  .)10-12: صص همان،( مدعا براهيني نيز اقامه كرده است

 تعلّق نفس به بدن معتقد است تعلق نفس به بدن مانند ي هاين فيلسوف، راجع به نحو
تعلق صورت به ماده نيست كه به حسب وجود و تشخّص، هم در حدوث و هم در بقا، به آن 

تعلّق آن صرفاً به حسب استكمال و اكتساب فضايل هم نيست، چنان كه  هم ؛متعلّق باشد
 بلكه تعلق نفس به بدن به حسب وجود و تشخّص ؛اند ر فالسفه معتقد بودهگونه كه جمهو آن

 هم نظر ارسطو را ،مالصدرا با بيان فوق). 325: همان، ص(  نه در بقا،است، اما در حدوث
  .سينا و دكارت را اي مانند افالطون، ابن داند و هم نظر فالسفه مردود مي

و جوهرند، اما چنان با هم اتحاد دارند صدرالمتألهين معتقد است اگرچه نفس و بدن د
انسان در دنيا متشكل است از مجموع نفس و بدن و «: كه گويي با وجود واحدي موجودند

باشند كه   واحدي ميئ وجود واحدي هستند و كانّه شي همنزله رغم تمايزشان، ب بهدو،  اين
يت دارد و طرف  فرعي  كه جنبه، يك طرف آن متبدل و فاني است:داراي دو طرف است

تر و   بدن صافي،شود تر مي هرچه نفس كامل.  كه اصالت دارد،ديگر آن ثابت و باقي است
كه نفس به وجود عقلي نائل  گردد، تا اين تر شده و اتصال آن به نفس شديدتر مي لطيف

  .)98: ، ص26( »گردند  واحدي ميئگردد و نفس و بدن ش مي
تواند مبين عباراتي نظير عبارت فوق  الصدرا كه ميالنفس م ترين مباني علم يكي از مهم

النفس «او،  قواي نفس است و به اعتقاد ي باشد، اين است كه مالصدرا معتقد به تجرد همه
 ادراكات ي هكننده در هم ادراك« :گويد اين باره مي مالصدرا در. »في وحدتها كل القوي

 تحريكات صادره از قواي محركه ي چنين فاعل حركت در همه منسوب به قواي انساني و هم
حيواني، نباتي و طبيعي در انسان، عبارت است از نفس و اين مطلب شريفي است كه 

  .)221: ، ص25( »براهين زيادي براي اثبات آن وجود دارد
ديگر نيز براساس حضور قواي   تأثير وتأثر نفس و بدن نسبت به يك،به اعتقاد مالصدرا

 اعضا از طريق مراتب ي ه قواي نفس در هم،بر اين اساس. استنفس در بدن قابل توجيه 
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 نفس از تألّمات ،صورت كه در غير اين  چه اين؛حيواني، نباتي و طبيعي ساري و جاري است
بود در  گشت و تألّمات نفس منحصر مي شود متألم نمي و دردهايي كه بر بدن وارد مي

  .)76: همان، ص( دشون هايي كه از طريق تصورات عقلي حاصل مي ترس
 ي  نازلهي كه بدن مرتبه توان براي اعتقاد مالصدرا مبني بر اين هايي كه مي يكي از محمل

بر  بنا. نفس است يافت، عبارت است از حضور قواي حيواني، نباتي و طبيعي نفس در بدن
: ، ص26( »ين استيبدن از توابع وجود نفس در مراتب پا« :گويد  مالصدرا مي،همين اصل

 وي). 76 :، ص25( داند مالصدرا وقوع مرگ را نيز مربوط به قواي حاضر در بدن مي). 49
دارد كه مرگ طبيعي، محصول قوت يافتن نفس   اظهار مي،اسفاردر بخش ديگري از كتاب 
كند، بدن  شود و فعليت جديدي پيدا مي تر مي چه نفس قوي هر« :و ضعيف شدن بدن است

شود و بدن هم ويران  كه نفس قائم به ذات خود مي  تا اين،گردد تر مي عاجزتر و ضعيف
  .)52: ، ص26(» نه بالعكس شود و لذا ارتحال نفس باعث ويراني بدن مي. گردد مي

 مالصدرا در بخشي از سخنان خود ،گردد گونه كه از مطالب گذشته مشخص مي همان
 اما در بخش ديگري ،كند يرا رها م گويد نفس در اثر تكامل تدريجي، بدن و تعلق به آن مي

تر شده و اتصال آن به   بدن لطيف،شود تر مي هر چه نفس كامل: گويد از سخنان خود مي
 اين است پرسشحال . شوند  واحدي ميئكه نفس و بدن ش  تا اين،گردد نفس شديدتر مي

ا ند؟ در پاسخ بايد گفت كه منظور مالصدرا از بدني كه با دو اعتقاد متعارض كه آيا اين
گردد، بدن طبيعي جرماني  شود و تعلق نفس به آن نيز كمتر مي تر مي تكامل نفس ضعيف

تر شده و اتحاد آن با نفس   لطيف، اما منظور او از بدني كه با تكامل نفس؛دنيوي است
پندارند  گونه كه اكثريت مي حقيقت امر آن« :گردد، بدن مثالي اخروي است بيشتر مي

د نفس بعد از تبدل وجود دنيويش به وجود اخروي، بدن خود را پندارن اكثريت مي. نيست
پندارند  خاطر آن است كه ميه اين گمان ب. كند شود رها مي مانند كسي كه عريان مي

كه اين  شود، بدن حقيقي نفس است، در حالي همين بدن جرماني كه بعد از مرگ رها مي
بدن حقيقي .   ...ف و تدبير خارج استاز موضوع تصرّ) ناخن -مو(د ي مانند زوا،بدن جرماني

 ،حيات، بالذات در آن هست و نه بالعرض، و نسبتش به نفس بدني است كه نور حس و
  .)99: همان، ص( » ... مانند نسبت نور است به خورشيد

شود كه به اعتقاد مالصدرا، رابط بين نفس و بدن اوالً و   مشخص مي،با اين توضيح
روح بخاري ثانياً و بالعرض رابط . است و نه روح بخاري) ل متّصلخيا(بالذات، بدن مثالي 
اند مبني   ديگر وارد كردهي  بنابراين انتقادي كه بر فالسفه.)98: ، ص20( محسوب مي شود

هاي منسوخ طب قديم است، ثانياً لطافت روح بخاري  از نظريه» روح بخاري«كه اوالً  بر اين
  .)74: ، ص27(باشد  را وارد نميمانع جسمانيت آن نيست، بر مالصد
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  گيري نتيجه. 5
وجود دو . است» نفس و بدن«ي  شناخت دقيق انسان مستلزم تحليل و بررسي مسأله

شناسان، محرز و  نوع متفاوت از حاالت و رويدادها در انسان، براي اكثر قريب به اتفاق انسان
اي بوده كه   پيچيدهي ه، مسأل تكون و ارتباط اين دو نوع از حاالتي هقطعي است؛ اما نحو
دانشمندان و فالسفه از . خود مشغول كرده استه شناس را ب  انسانانهمواره ذهن متفكر

اند، اما  و ذهني متفطن بوده) مغزي(قديم به تأثير و تأثّر متقابل رويدادهاي بدني دوران 
و تأثر را نيز كشف يات اين تأثير يعلوم جديد، مانند علم فيزيولوژي مغز، تا حد زيادي جز

اعصاب باعث شده است كه  آوردهاي جديد علم فيزيولوژي مغز و  دست،از طرفي. كرده است
 شيميايي مغز بدانند و از طرف -اي ذهن و حاالت ذهني را محصول فرايندهاي فيزيكي عده
اً  پيشرفت علوم كامپيوتري نيز به اين پندار دامن زده است كه نسبت مغز و ذهن دقيق،ديگر

  .كامپيوتر) برنامه( منطبق است با نسبت سخت افزار و نرم افزار
دسته از انديشمنداني كه معتقدند وجود دو نوع متفاوت از حاالت و رويدادها در  آن

 يكي بدن جسماني و ديگري نفس :ست ااو انسان، مبين وجود دو قلمرو متفاوت در
 ديدگاه خود را اثبات ،ق عقلي ضمن ابطال فيزيكاليسم، با براهين دقي،غيرجسماني

  با اين مسألهروياروييرسد در  به نظر مي. اند اي مواجه  پيچيدهي هنمايند، هرچند با مسأل مي
را از اسرار و رموزي بدانيم كه تبيين علمي و فلسفي را بر   آند، يا باي) نفس و بدني هرابط(

ه مبادرت كنيم، از مباني فلسفي خواهيم به تبيين اين مسأل كه مي تابد و يا در صورتي نمي
 مزبور اين است كه چگونه موجودي مجرد ي ه اساسي مسألي هگر. مالصدرا كمك بگيريم

ه دو موجود واحدي ب اي كه از تركيب آن گونهه تواند با موجود جسماني مرتبط شود، ب مي
كه   از اينگشاي مالصدرا در اين مسأله عبارت است اصل اصيل و گره. نام انسان تشكيل شود

برخالف تصور بسياري از انديشمندان، نفس از همان ابتدا مجرد نيست تا ارتباط و اتحاد آن 
 بلكه موجودي ذومراتب است كه از طريق ؛با بدن جسماني مستلزم محذور عقلي گردد

. باشد  روحاني متحول و متطور ميي ه جسماني تا مرتبي  از مرتبه،حركت جوهري تكاملي
 بعد، ي ه در مرحل؛اي از مراحل، وجود نفس فقط بالقوه است كه در جسم قرار دارد در مرحله

 ي ه نازلي ه اما از طريق قواي خود در بدن حضور دارد و لذا بدن مرتب،يابد نفس فعليت مي
شود و از بدن   عقلي نائل ميي  بعد، نفس به مرحلهي ه در مرحل؛شود نفس محسوب مي
 نفس و ي ه عاليي هكه رابط بين مرتب) برزخي( بدن مثالي. گردد نياز مي جرماني دنيوي بي

  .باشد بدن جرماني است، در آخرين مرحله از مراحل تكامل نفس نيز به آن متّصل مي
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  ها يادداشت
1. mind                                        

2. soul                      

3. philosophy of mind    
4- Intentionality                          

5- Behaviourism      

6- Identity theory 

7- functionalism                          

8- Artificial intellgence 

9-The type identity theory          

10- Token identity theory 

11- machine functionalism         

12- causal – theoretical functionalism 

13- Mind - body Problem           

14- Dualism 
15- Substential dualism              

16- Gedankenexperiment 

كه قسمتي از مغز، رابط بين روح و بدن است مـورد اهتمـام                اگر چه اعتقاد دكارت مبني بر اين       -17
سـرجان اكلـز    . اند هايي مشابهي ابراز نموده    دان نظريه عضي از دانشمن  باكثر انديشمندان قرار نگرفت،     
 –م ( فيزيولوژيـست مـشهور انگليـسي   )Sir J.Eccles( اكلـز . سرجان .يكي از اين دانشمندان است

 كه به خاطر تحقيقات فراوان       است هاي مغز دوران معاصر    ترين فيزيولوژيست  و يكي از بزرگ   ) 1903
يي و  هاي شـيميا   ها وانتقال دهنده   وكسلي درباره سيناپس  بنيادي به همراه همكارانش، هوچكين و ه      

نمايـد،   هاي عصبي منتقل يا بازداشت مـي       هاي عصبي را در سلول     ي ديگر كه طپش   تركيبات شيمياي 
گـري ذهـن و      ن سرسخت ثنـوي   ااكلز از مدافع  . دريافت كرد آنان  همراه  ه  ب 1963در  را   نوبل   ي  زهيجا

تحقيقـات او و    . فكر، جداي از بـدن و مغـز وجـود دارنـد           / ذهناست و اعتقاد دارد روح و       ) مغز(بدن  
 هـاي عـصبي، و      بلكه در درمان بيمـاري     ،اي نه تنها در قلمرو علم مغز       همكارانش اثرات تعيين كننده   

هاي تخصـصي او     كتاب. ها و قلب وعملكرد مغز بر جاي گذاشته است          كليه ي  هتحقيقات بنيادي دربار  
. نـد ا  معـروف ) 1957 (هـاي عـصبي    فيزيولوژي سلول و  ) 1932 ( شوكي فعاليت بازتابي نخاع  از جمله   

خـويش    جامعه شناس و فيلسوف معروف معاصر كتابي تحت عنوان،عالوه بر اين، اكلز به همراه پوپر      
 رابط بـين نفـس و   ي ه اكلز دربار.)55: ، ص36 ( نوشته است The Self and Its brainو مغزش
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  Supplementary Motorمــان ناحيــه مكمــل حركتــي مغــز رابــط دقيقــاً ه«:گويــد بــدن مــي
Area(SMA)    هـاي عـصبي     فكر در گوش سـلول    / ي است كه ذهن   يجا جا   اين .باشد  در قله مغز مي

» نـدازد ا     آزاد انسان دستگاه يا ماشين را به كـار مـي           ي  كند، جايي كه اراده    دستورات خود را نجوا مي    
  .)38: ، صهمان(

ـ     ي  ي رابطـه    خصوص مـسأله   ريچارد سوين برن نيز در       -18  تبيينـي  ي ه روح و بـدن، معتقـد بـه ارائ
هـا و    رسـد از قـدرت     بـين روح و مغـز روابطـي علّـي وجـود دارد كـه بـه نظـر نمـي                    «: الهياتي است 

بـين انـواع    . توانـد تبيـين نمايـد ناشـي شـده باشـد             مادي كه علم مي    يهاي نوعي از اشيا    ليتؤومس
صوصي از رويدادهاي ذهنـي و بـين رويـدادهاي مغـزي و             مخصوصي از رويدادهاي مغزي و انواع مخ      

ي علـت وجـود       ي  ه روابط علّي هست كامالً ممكن است كه حاالت مغزي اوليـ           ،وجود خود روح   خاصـ 
شود روح بـا     رسد موجب مي    معيني از رشد كه مي     ي  كه مغز جنيني به مرتبه      كما اين  -ها باشند    روح

كه كـدام روح      عبارت است از تعيين اين     ،تواند موجب شود   چه را كه مغز نمي     اما آن . آن مرتبط گردد  
هاي اين جنين كـه از       تواند در توانايي اين مغز و مولكول       اين عمل نمي  . به آن مرتبط شود   ] بايستي[

شود روح من به اين مغز و روح شما بـه آن مغـز              عملي كه باعث مي    ؛گيرند باشد  ها نشأت مي   اين ژن 
شما به روشـي مغـاير بـا روش فعلـي بـه              كرد كه من و    علم كشف مي  اگر  . عكسرمرتبط شود و نه ب    
نـوعي از نظـام مغـز و        ( ضوابط موجود بين انـواع رويـدادها         ي  هطور يكسان با هم    همغزها مرتبطيم، ب  
اصالً امكان هيچ كشف علمي وجود ندارد كه كسي بتواند          . بود سازگار مي ) نام روح ه  وجود موجودي ب  

كـه   زماني. جاي آن روش اتفاق افتاد     هتوان تبيين نمود كه چرا اين روش ب        تصور نمايد كه چگونه مي    
شويم؛ با مرتبط شدن به يك مغز مذكّر، من          يابد، ما با مغز مخصوصي هماهنگ مي       ارتباط تحقق مي  

كـه  » من«ال ندارد كه چرا     ؤ اما اين مطلب هيچ ربطي به اين س        ،كنم به داشتن افكار مذكّر     شروع مي 
جـا   در ايـن . نه مغز مؤنّث  با يك مغز مذكّر هما هنگ شد و     ،تعين نيافته مربوط بود   به يك شخصيت    

  )43: ، ص39(» شود علم كامالً متوقف مي
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