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  چکیده

. انـد  داشـته  توجـه لی است که فالسفه و دانشـمندان همـواره بـه آن    ئذهن و بدن یکی از مسا   رابطه   مسأله

بود که در انسان، دو نوع متفاوت از حاالت و رویدادها وجود دارند که تأثیر  روشنهرچند براي پیشینیان نیز 

اي بـوده کـه    پیچیـده    سـأله تکون وارتباط این دو نـوع از حـاالت م     علّی و معلولی بر یکدیگر دارند، اما نحوه

بعضـی از فالسـفه در تبیـین حـاالت و     . به خـود مشـغول کـرده اسـت     شناس را همواره ذهن متفکران انسان

دیگـر ضـمن ابطـال فیزیکالیسـم، اثبـات         فالسـفه . رویدادهاي جسمانی و ذهنی، معتقد به فیزیکالیسم هستند

از زمان دکـارت تـاکنون مشـکل    . ي غیرجسمانیاند که انسان مرکب است از جوهري جسمانی و جوهر کرده

دو نوع . را تفسیر کرد ءهاي میان دو نوع شی توان ارتباط ذهن و بدن به این شکل در آمده است که چگونه می

هـا   به کلی با هم متفاوتند؟ در یک طرف امور ذهنی مانند افکار و احساسات قرار دارند که آن ی که ظاهراًئشی

هـا را   دانـیم و در سـوي دیگـر، امـور فیزیکـی قـرار دارنـد کـه آن         انه و غیرمادي میرا اموري شخصی، آگاه

 کنیم که جرم و امتداد مکانی دارند و به نحو علّی و معلولی با دیگر اشیاي فیزیکی تـأثیر  موجوداتی تصور می

کوچـک و  ها براي حل مشکل ذهن و بـدن، بـه انکـار وجـود یـا بـه نـوعی         حل بسیاري از راه. متقابل دارند

رسد ارسطو با استفاده از اموري  به نظر می. یابد خاتمه می ءاهمیت شمردن موقعیت یکی از این دو نوع شی بی

  . ذهن و بدن موفق بوده است   در حل مسأله شکلنظیر پسوخه و وحدت انضمامی ماده و 

  ذهن، بدن، حاالت ذهنی، فیزیکالیسم، ارسطو، پسوخه :يکلیدهاي  واژه

  

  مقدمه

قدمتشـان،   بـا وجـود  ل فلسـفی  ئخی از مسـا بر

  مسـأله . رونـد  چنان از مباحث مهم به شمار مـی  هم

فلسفی مورد توجه فالسفه بـوده   ذهن از آغاز تفکر 

  رابطـه «   ل پیرامون ذهـن، مسـأله  ئاز بین مسا. است

سزایی برخـوردار اسـت؛    هاز اهمیت ب» ذهن و بدن 

رسـی  زیرا شناخت دقیق انسان مستلزم تحلیل و بر

ل مهـم  ئبسـیاري از مسـا  . ذهن و بدن است   مسأله

دیگر از جمله معاد، هویت شخصـی و آگـاهی بـر    

ابتـدا بـه    ،حاضـر    مقالـه . این مسأله مبتنـی هسـتند  
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هاي گوناگون در ارتباط ذهن  ارزیابی و نقد رویکرد

 1 پسـوخه    پردازد و بـا اسـتفاده از نظریـه    و بدن می

ان دو نوع متفـاوت  کند که در انس ارسطو اثبات می

بـا   کـه کـامالً   از حاالت و رویدادها وجـود دارنـد  

یکدیگر متفاوتند، اما در عین حال در یـک ارتبـاط   

متقابل و وحدت انضمامی با یکدیگر قرار دارند که 

 دیـدگاه از . شـود  ها می مانع تمایز و جدایی بین آن

این    انگاري جوهري و نظریه ارسطو، دوگانه   فلسفه

ن و مغز نقطه ضعف مشترکی دارند و آن همانی ذه

این است که جایگاه نادرستی براي حـاالت ذهنـی   

اولی حاالت ذهنی را به نفس مجرد  .کنند تعیین می

امـا از  . ي انسان دهد و دومی به مغز زنده نسبت می

نظر ارسطو، جایگاه واقعـی حـاالت ذهنـی همـان     

ي خاکی آشناست که هم اوصاف ذهنی  انسان زنده

ــم ــدي   و ه ــود واح ــی را در موج ــاف فیزیک اوص

  . بخشد وحدت می

  

  هاي ذهنی رابطه ذهن با بدن و حالت -1

اي از حـاالت و رویـدادها مثـل     ذهن مجموعـه 

افکار، باورها، عواطف، قصدها، احساسات، امیـال،  

اهداف و ادراکات حسی است کـه در کـل حیـات    

ــی  ــد ذهنــی هــر شــخص را تشــکیل م حــال . دهن

فکـر  : شـوند  دست مطـرح مـی  هایی از این  پرسش

دهـد؟   درد در چه محیطـی رخ مـی     کردن یا تجربه

چـه   زمان با هر رویداد ذهنی در درون ما دقیقـاً  هم

  االت به طرح مسألهؤدهد؟ مجموعه این س روي می

ذهن    براي حل مسأله. انجامند ذهن و بدن می   رابطه 

  و بدن، ابتدا بایـد ماهیـت حـاالت ذهنـی و نحـوه     

وجود دو نوع متفـاوت   .ان را بررسی کنیموجودش 

                                                
1- Psuche 

ــدادها در  ــاالت و روی ــر    از ح ــراي اکث ــان، ب انس

تکون    نحوه شناسان، محرز و قطعی است؛ اما انسان

اي  پیچیـده    و ارتباط این دو نوع از حاالت، مسـأله 

را بـه   شـناس  انسـان بوده که همواره ذهن متفکران 

از دانشـمندان و فالسـفه    .خود مشغول کرده است

متقابل رویدادهاي بدنی  دوران قدیم به تأثیر و تأثر

و ذهن آگاه بودند، اما علوم جدیـد ماننـد   ) مغزي(

 این تـأثیر و  ئیاتعلم فیزیولوژي مغز، تا حدي جز

دست آوردهاي جدید . را نیز کشف کرده است تأثر

علم فیزیولوژي مغز و اعصاب باعث شده است که 

صول فرآیندهاي اي ذهن و حاالت ذهنی را مح عده

ــد  -فیزیکــی ــز بدانن ــیمیایی مغ ــن . ش هــدف از ای

پژوهش، ابتدا اثبات همبستگی میـان ذهـن و بـدن    

است زیرا از زمان دکارت تاکنون، مشـکل ذهـن و   

تـوان   بدن به این شکل درآمده است که چگونه می

دو نوع . هاي میان دو نوع شیء را تفسیر کرد ارتباط

متفاوتنـد؟ در یـک   شیئی که ظاهراً به کلی بـا هـم   

طرف، امور ذهنی مانند افکار و احساسات ما قـرار  

ــد کــه آن ــه و  دارن هــا را امــوري شخصــی، آگاهان

فیزیکـی   دانیم و در سوي دیگر، امـور  غیرمادي می

کنیم که  ها را موجوداتی تصور می قرار دارند که آن

جرم و امتداد مکانی دارند و به نحو علّی و معلولی 

بسـیاري  . یزیکی تأثیر متقابل دارندبا دیگر اشیاي ف

ل ذهـن و  کمشـ حـل  هاي نافرجام بـراي   حل از راه

ــا بــه نــوعی کوچــک و   بــدن، بــه انکــار وجــود ی

اهمیت شمردن موقعیـت یکـی از ایـن دو نـوع      بی

در نظـر داشـتن توفیقـات     بـا . یابد شیء خاتمه می

علوم فیزیکی، تعجبی ندارد کـه در ایـن مرحلـه از    

هویـات ذهنـی را    ه و شـأن مرتبرشد فکري خود، 

  ). 22: 1382سرل، (تنزّل دهیم 
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بـه  که فیزیکالیستی بنابراین، بسیاري از نظریات 

ــازگی ــاره ت ــل       درب ــت مث ــده اس ــج ش ــن رای ذه

رفتارگرایی، کارکردگرایی و این همـانی، سـرانجام   

 ییا ضمن آشکاراگیرند که  در این وضعیت قرار می

ونـه کـه   گ شـیئی را ماننـد ذهـن، آن   نـوع  وجود هر

 یعنـی انکـار   .کنـیم، انکـار کننـد    معموالً تصور مـی 

هاي ذهنـی   کنند که ما واقعاً به طور ذاتی حالت می

کننـد   میاي داشته باشیم و انکـار  شخصی و آگاهانه

اندازه اشـیاي دیگـر موجـود در     ها به که این حالت

هـا   اما چرا آن .باشند 2ناپذیرجهان، واقعی و تحویل

ــی   ــل م ــه عم ــن گون ــیاري از  کن ای ــرا بس ــد؟ چ ن

ــه ــرار   نظری ــن وضــعیت ق ــردازان ســرانجام در ای پ

را انکار  3هاي ذهنی پدیده یگیرند که ویژگی ذات می

  کنند؟ 

شــود بــا تحلیــل  ســعی مــی ،در ایــن پــژوهش

نظریات مختلف مشکالت همبستگی میان ذهـن و  

  ).417-427: 1980سرل، ( کنیمبدن را بازنگري 

  

ارتباط ذهن و بـدن و     هاي موجود در زمینه نظریه

هر یک بـه شـرح    موافق و مخالفهاي  استدالل

  : هستندزیر

  

انگاري جوهري دوگانه -2

سان مرکب از دو انانگاري جوهري  گانهوبنابر د

ذهن غیرفیزیکی و بـدن  : کامالً متفاوت است جزو

بدن شـیئی  . ذهن کامالً مجزا از بدن است. فیزیکی

قـد و وزن   فیزیکی اسـت کـه در فضـا قـرار دارد،    

توانـد   هایی ساخته شده و می از اتم ،مشخصی دارد

                                                
2- Irreducible 
3- Mental phenomena 
4- Substance dualism 

ــا لمــس شــود ــري حــال آن. دیــده ی  کــه ذهــن ام

هایی  تمااست، در فضا قرار ندارند و از غیرفیزیکی 

ــد و وزن اســت و  ــه داراي ق ــه ســاخته نشــده ن  ن

دوگـانگی     بنا بر نظریه. تواند دیده یا لمس شود می

مجزا هسـتند،   در جوهر، ذهن و بدن گر چه کامالً

. ولی در عین حـال بـا یکـدیگر تعامـل نیـز دارنـد      

  . ی استروابط میان ذهن و بدن از نوع روابط علّ

 

  نفع دوگانگی در جوهر هایی به استدالل 2-1

ـ  : دالل تصورپذیرياست -1 اط این اسـتدالل ارتب

چـه   بسیار با استدالل شـک دارد، امـا از مفهـوم آن   

در . کنـد  مـی  صدق آن قابل تصـور اسـت اسـتفاده   

  : خوانیم گفتار در روش و تأمالت می

آن گاه با دقت مطالعه کردم کـه چـه هسـتم و    «

توانم تصـورکنم کـه تـن نداشـته باشـم و       دیدم می

جهان و مکانی که من آن جا باشم وجـود نداشـته   

توانم تصور کنم  ها، نمی این   اما با وجود همه .باشد

همـین   که وجود نداشته باشـم؛ بلکـه بـرعکس، از   

تـوان بـا    تردید کردن در حقیقت چیزهاي دیگر می

بداهت و یقین نتیجه گرفت که من وجود دارم؛ در 

صورتی که اگـر فقـط از فکـر کـردن بـاز ایسـتم،       

انـد   امور دیگر که به تصـور مـن آمـده      هرچند همه

راي وجود داشتن بحقیقت داشته باشند، هیچ دلیلی 

من جوهري  از این رو دانستم. خود نخواهم داشت

ــتم کــه ذات  » او فقــط فکــر کــردن اســت    هس

)Decartes, 1968: 54.(  

اند هنگامی که تحـت   برخی افراد گزارش کرده

اند، به نظرشان رسیده اسـت کـه    عمل جراحی بوده

اند از دیـد نـاظر    اند و توانسته بدنشان را ترك کرده

ایـن نکتـه   . خودشان را روي تخت جراحی ببیننـد 
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که بپذیریم وجـود نامتجسـد    دلیلی است براي این

اما در مقابـل اگـر   . هم قابل تصور است هم ممکن

بکوشید تصور کنید که متفکر یا آگاه نیسـتید، ایـن   

تصور باید خطا باشد، زیـرا بـراي ایـن کـه چنـین      

 ،بنـابراین . تصوري داشـته باشـید بایـد فکـر کنیـد     

  . ماهیت شما باید تماماً جسمانی باشد

  . نداستدالل کتواند  ذهن می: الف -2

  . تواند استدالل کند هیچ شئ فیزیکی نمی: ب

اســتدالل کــردن . ذهـن شــیئی فیزیکــی نیسـت  

ادعـاي دکـارت ایـن    دارد،  حالت کلـی و عمـومی  

شـرایط و  توان براي پاسخ بـه انـواع    است که نمی

در نتیجه . ساز وکار واحدي یافت  حاالت گوناگون

ماشینی کـه بـه صـورت کلـی و عمـومی از خـود       

کارهاي متعـددي   و زسا  نیازمند، کنش نشان دهدوا

کـار مـورد نیـاز     و سـاز   براي هر حالت یک. است

 بـراي ماشـین   اما از نظر دکارت چنین امري، است

کارهـاي موجـود    و ساز  محال است، چرا که تعداد

 . انگیزي زیاد است به نحو شگفت

آخرین استدالل بـه  : شک و وجوداستدالل  -3

. وهر نیز مدیون دکـارت اسـت  نفع دوگانگی در ج

تواند در وجـود   گوید که می مالت میأدکارت در ت

یـا و  ؤدر خواب بین ر بدن خود شک کند و گاه ما

به عنوان مثال به نظر . شویم واقعیت دچار اشتباه می

رسد که در این لحظه کـامالً هوشـیار هسـتم و     می

امـا بایـد پـذیرفت کـه     . ام نشسـته  رایانهروبه روي 

بـه   یاي نشسـتن رو ؤت خواب باشم و رممکن اس

در نتیجه، باور فعلی من مبنـی  . را ببینم رایانهروي 

تواند مـورد   ام، می نشسته رایانهکه روبه روي  بر این

توانم در وجـود بـدنم    شک قرار گیرد و نیز من می

  . شک کنم

او با معرفی یک آزمـایش فکـري ایـن بـاور را     

  یگانـه ممکن اسـت یـک موجـود ب   . کند تقویت می

قدرتمند که افکار مرا در دست دارد، براي به خطـا   

. انداختن افکار من به هر نحو ممکن، مصمم باشـد 

که وجود چنین موجودي را پذیرفتیم،  به محض آن

داشتن  ی برظاهراً باید بپذیریم که باور فعلی من مبن

شاید مـن روحـی   . تواند نادرست باشد بدن نیز می

موجود بیگانه فـریبش داد   بدون کالبد باشم که این

اما یک چیز وجود . و باور دارد که داراي بدن است

تواند در آن شـک کـنم حتـی اگـر در      دارد که نمی

چرا که حتی . من وجود دارم، یا دیدن باشمؤحال ر

یا دیدن نیز باشم، باید وجود داشته ؤاگر در حال ر

  ).Ibid, 1968: 100(یا ببینم ؤباشم تا بتوانم ر

ـ این است  اسـت  تسدالل مبتنی بر قانون الیب نی

یکی  »ب« به لحاظ عددي با »الف«اگر: گوید که می

نیز باشد و  »ب«باید ویژگی »الف«باشد، هر ویژگی 

دست کم یک ویژگی »الف«در نتیجه اگر. بر عکس

آن را نداشته باشد، یا بر عکس، »ب«داشته باشد که 

  .باشد»ب«تواند همان  نمی»الف«در این صورت

اصل در اسـتدالل دکـارت بـه ایـن شـکل       این

تـوانم در وجـود بـدنم شـک      من می: الف: شود می

  . کنم

  . توانم در وجود خود شک کنم من نمی: ب

بر اساس قانون الیـب نیـتس، مـن بـا      ،بنابراین

  . بدنم یا یکی از اجزاي آن یکی نیستم

  

ــتدالل 2-2 ــایی  اس ــالفه ــه مخ ــاري  دوگان انگ

  جوهري
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دوگانگی در جوهر عبارتند    دو ادعاي نظریه -1

  .دهن و بدن دو جوهر کامالً متمایزنذ -1: از

  . اند یذهن و بدن داراي تعامل علّ -2

اگـر  ، این دو ادعا بـا یکـدیگر تعـارض دارنـد    

فرض بر آن است که ذهن و بدن کـامالً متمایزنـد،   

توانـد بـر بـدن     چگونه نفس مجرد فاقد امتداد مـی 

بگذارد و خود نیـز از آن  ثیر أفیزیکی داراي امتداد ت

الیزابت پرنسس بوهم این ایـراد را در   ثیر بپذیرد؟أت

به خوبی بیـان کـرده    1643نامه به دکارت در سال 

کنم به من بگویید چگونه بـدن   خواهش می«: است

تواند حرکت روح را در بدن تعیـین کنـد    انسان می

به طوري که اعمال ارادي انجام دهد؛ در حالی کـه  

 & Geach(» .ري آگــاه اســت صــرفاً جــوه 

Anscombe, 1970: 112 (  

دکارت معتقد است که در سراسر زنـدگی،   -2

انسـان مـرتبط     یک نفس با ارگانیسم خاص و زنده

پرسد دکـارت در برابـر پیشـنهاد     کانت میاما. است

یک هزار نفس که همه تفکـر واحـدي دارنـد و از    

گوید؟  گویند، چه می دهان انسان واحدي سخن می

ر تجربه براي تفکیک میـان مـوردي کـه مفهـوم     اگ

توان  شود و موقعیتی که می اطالق می» نفس واحد«

نفس به لحاظ کیفـی مشـابه امـا بـه لحـاظ      «مفهوم 

را اطــالق کــرد، مبنــایی فــراهم » عــددي متفــاوت

کند، پس در واقع ما هیچ تصوري از نفـس بـه    نمی

ـ عنوان یک جوهر جز ی نـداریم و مفهـوم جـوهر    ئ

ــی مجــرد را، ــرد  چــون ب ــد انکــار ک   معناســت، بای

)Kant, 1963: 342.(  

  5ها انگاري ویژگی دوگانه 2-3

نظریه، مغز جوهري فیزیکی بـا انـواع    ،بنابراین

                                                
5- Property dualism 

هاي فیزیکی و غیرفیزیکـی از قبیـل    مختلف ویژگی

ــتن و   ــتن، درد داش ــاهی داش ــایر آگ . اســت... س

هاي گوناگونی از دوگانگی در ویژگـی ارائـه    شکل

از انواع مهم آن که بسیار مورد توجـه   شده اما یکی

هـاي شـبه    دوگانگی در ویژگـی    قرار گرفته، نظریه

ــدار ــا. ی اســتگرایپدی ــدارگر بن ــر شــبه پدی ، اییب

ـ   ویژگی  هـاي غیـر   ت ویژگـی هاي فیزیکی مغـز علّ

براي نمونه امیل بـا دیـدن شـیر    . فیزیکی مغز است

بنا بر شـبه پدیـدارگرایی، امـواج نـور     . کند فرار می

ی شـکل چشم امیل را بـه     ع شده از شیر شبکیهساط

مغـز او تحـت تـأثیر یـک     . کنند خاص تحریک می

عامل علّی، یک ویژگی فیزیکـی خـاص را کسـب    

یعنی پاهاي او چنان حرکت کنند کـه او از  . کند می

حاالت ذهنی از لحاظ علّی خنثـی و  . شیر فرار کند

آن . تأثیرند داشتن فکر شیر هیچ تأثیر علّی ندارد بی

شـود حالـت فیزیکـی مغـز      چه باعث فرار امیل می

  ). 34-35: 1387کرافت، (اوست 

  

  انگاري در ویژگی مشکالت دوگانه  2-3-1

ـ  اگر ویژگی-1 خنثـی   یهاي ذهنی از لحاظ علّ

هستند، باید از دو وجه عمومی حاالت ذهنی چشم 

  : پوشید

هـایی بـه بـار     برخی حـاالت ذهنـی کـنش    -1

  . آورند می

ـ برخی حاال -2 ت برخـی دیگـر از   ت ذهنی علّ

  . حاالت ذهنی است

: ضــعف دوگــانگی در ویژگــی در توضــیح -2

دوگـانگی     اصوالً مشخص نیست که چگونه نظریـه 

تواند بسط یابد، چنان که بتواند وجوه  در جوهر می

این نظریه بدون هیچ . عمومی ذهن را توضیح دهد
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هاي فیزیکی مغز  کند که ویژگی استداللی فرض می

اند، حـاالت ذهنـی    هاي غیرفیزیکی آن ت ویژگیعلّ

جهـان     توانند دربـاره  اند و حاالت ذهنی می آگاهانه

کـر آن اسـت کـه    مناین نظریه این، عالوه بر. باشند

 اند ها یا سایر حاالت ذهنی ت کنشحاالت ذهنی علّ

  ).71: 1379تیلور، (

 

  ذهن و مغز 6 نظریه این همانی 2-4

ی ذهـن همـان مغـز    این همـان   نظریه بر اساس

کنـد کـه حـاالت ذهنـی      این نظریه ادعا مـی . است

بـراي نمونـه درد بـا    . همان حاالت فیزیکی مغزاند

شـلیک   انواع خاصـی از فرآینـدهاي عصـبی مـثالً    

این نظریه به دو . یکی است cهاي عصبی نوع رشته

  : شود نوع تقسیم می

  

 7این همانی نوعی  نظریه 2-4-1

ییـد ادعایشـان   أانی در تاین هم  قائالن به نظریه

که حاالت ذهنی، در واقع، با حاالت مغـزي یکـی   

هاي بر گرفته از علـوم را   هستند، تعدادي از تحویل

جنبشـی گرمـا     نظریه، در این میان. کشند به رخ می

کـه   شـد  زمانی گمان مـی . ترین جایگاه را دارد مهم

وز است که از اجسام مرمگرما نوعی مایع گرمازاي 

ـ   سام سردتر جریان پیدا مـی گرم به اج دین کنـد و ب

اکنــون . دهــد را افــزایش مــیهــا  وســیله دمــاي آن

دانیم که دماي جسـم عبـارت اسـت از جنـبش      می

هـاي   معرفت به این همانی ،بنابراین. هاي آن ملکول

ـ    دسـت   هعلمی پسینی است و با تحقیـق تجربـی ب

هـا   هـا یـا انـواع پدیـده     آید و همگـی بـه دسـته    می

گوینـد   این همـانی مـی    قدان به نظریهمعت. مربوطند

                                                
6- Identity 
7- Type identity 

ي انـواع   رود کـه همـین مطلـب دربـاره     انتظار مـی 

متفاوت حاالت ذهنی صادق باشـد و مـثالً کشـف    

شـود کـه دردهــا بـا انــواع خاصـی از فرآینــدهاي     

یکـی   Cهاي عصبی نـوع   عصبی، مثالً شلیک رشته

 8سال پیش، پزشکی به نام بروکا 100بیش از . است

افی بیمــاري کــه دچــار هنگــام کالبــد شــک 8بروکـا 

مشکالت تشخیص گفتار بود، کشف کرد که ناحیه 

چپ مغز بیمـارش آسـیب دیـده      خاصی از نیمکره

نامیـده   بروکـا اي که اکنون به افتخار او  است ناحیه

ــی ــود م ــترده. ش ــات گس ــتفاده از   تحقیق ــا اس ــر ب ت

ــویر ــال      تص ــه اعم ــت ک ــان داده اس ــرداري نش ب

ـ      توانایی هـایی در   تهـاي متفـاوت ذهنـی بـا فعالی

هاي مختلف مغز همراه است که ترسیم نقشه  بخش

کنـد   کارکردهاي ذهنی بر روي مغز را ممکـن مـی  

  ). 35: 1389مسلین، (

 

  9اي نمونه/ نظریه این همانی مصداقی 2-4-2

تر از نظریه این همانی نیز وجود  روایتی ضعیف

اي  مصداق، نمونـه . این همانی مصداقی  نظریه: دارد

ي ایـن همـانی    نظریـه . ع اسـت خاص از یـک نـو  

مصداقی مستلزم این است که هر مصداقی از یـک  

مـثالً هـر   . نوع با مصداقی از نوع دوم یکـی باشـد  

یکـی   H2Oمصداقی از نوع آب با مصداقی از نوع 

  . عکسراست و ب

 یایــن همــان  کــه کــدام روایــت از نظریــه ایــن

نـوعی در    پذیریم که نظریـه  تر است یقیناً می معقول

آب : علمی قابل اطالق اسـت هاي  همانیاین  مورد

بـار  شـه تخلیـه   است و صـاعقه همی  H2Oهمیشه 

                                                
8- Broca 
9- Token identity 
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رسـد کـه در خصـوص     اما به نظـر مـی  . الکتریکی

نــوعی بــیش از حــد      حــاالت ذهنــی، نظریــه  

کننـده اسـت، زیـرا مسـتلزم آن اسـت کــه       محـدود 

هـاي زیسـتی انسـان منحصـر      مندي به دستگاه ذهن

توانـد بـراي مـا     مـی  باشد در حالی که تنها تجربـه 

هـایی امکـان وقـوع     آشکار کند که چه نوع چیـنش 

پـس ایـن همـانی    . کننـد  منـدي را فـراهم مـی    ذهن

، در براي مثال. تر است ذهن معقول  مصداقی درباره

شـوند، گـاهی    مغز می  مورد کسانی که دچار سکته

اوقات کارکردي کـه در اثـر آسـیب دیـدن ناحیـه      

هنگامی کـه بخـش    رود، خاصی از مغز از میان می

گیرد، احیا  دیگري از مغز آن کارکرد را به عهده می

ایـن همـان چیـزي اسـت کـه فیلسـوفان       . شود می

نامنــد  حــاالت ذهنـی مــی   پــذیري چندگانـه  تحقـق 

  ). 67 -70: 1387کرافت، (

  

  ي این همانی نقاط قوت نظریه 2-4-3

ایـن    سادگی نظریه مزیـت اسـت و نظریـه    -1

این نظریه فقط یک نوع . تجویانه اس همانی صرفه

پـذیرد و از ایـن    جوهر یعنی جـوهر مـادي را مـی   

هـاي   ما ویژگی را کند که آنچه می يدیدگاه طرفدار

 . دانیم اساساً ماهیت فیزیکی دارند ذهنی می

که  ثر ذهن و بدنأثیر و تأچگونگی ت  لهأمس -2

؛ رود دکارت نتوانست آن را حل کند، از میـان مـی  

حاالت آن وجود دارند که بـدن را  زیرا تنها مغز و 

هایی که به  از طریق دستگاه عصبی مرکزي به شیوه

  . دکنن شناسیم کنترل می خوبی می

  یي این همان مشکالت نظریه 2-4-4

  مندي جمالت این همانی تقارن -1

بـا  » ب« یکی اسـت، آن گـاه  » ب« با »الف«اگر 

نتیجــه ایــن اســت کــه شــما . یکــی اســت »الــف«

ــد بگ نمــی ــط  توانی ــاً فق ــی واقع ــد حــاالت ذهن ویی

اما فرآینـدهاي مغـزي واقعـاً    ، فرآیندهاي مغزي اند

امر فیزیکی را بدون  ادعااین . حاالت ذهنی نیستند

بـه نظـر   . دهد هیچ توجیهی بر امر ذهنی ترجیح می

ایـن    رسد به جاي اینکه یکی از دو طرف رابطه می

همانی را بر طرف دیگر ترجیح دهیم و سعی کنـیم  

به ذهن تحویل ببریم، باید  ارا به مغز یا مغز رذهن 

ــدهاي   ــی فرآین ــدادهاي ذهن بگــوییم کــه اگــر روی

هـاي فیزیکـی    اند، پـس بایـد داراي ویژگـی    مغزي

تقـارن ایـن     اما به واسطه. رویدادهاي مغزي باشند

هـم بایـد بپـذیریم کـه رویـدادهاي       همانی، این را

هـاي ذهنـی هسـتند کـه      مغزي داراي همان ویژگی

ــر حســب آن  رو ــاظر شــان، ب ــی متن ــدادهاي ذهن ی

ما واقعاً دو نوع ماده آب و . ها، ذهنی هستند ویژگی

H2O ــداریم ــابراین. ن ــه از   ،بن ــک مجموع ــط ی فق

  . رویدادها وجود ندارند

ــاکی-2 ــی و   فی ــی اختصاص ــی، دسترس ت ذهن

 ناپذیري امر ذهنی تحویل

حاالت ذهنی خصوصی و مختص بـه شـخص   

الت مغزي را فقـط  حا. صاحب این حاالت هستند

. تـوان شـناخت   از منظر عینـی سـوم شـخص مـی    

ــا  ــه ئحــاالت ذهنــی از منظــر اول شــخص و ق م ب

آنچـه ایـن دسترسـی     شـوند،  شخص شـناخته مـی  

توانـد صـرفاً    کنـد نمـی   مستقیم براي من آشکار می

فرآیندهاي فیزیکی مغز باشد؛ در غیر این صـورت  

ع ام در موقـ  فرآیندهاي مغـزي   من صرفاً با مشاهده

فیلمبرداري، خود به خود آنچه در آن موقعیت بدان 
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-138: 1389، لــو(فهمیــدم  ام را مــی اندیشــیده مــی

135 .(  

  

  حاالت ذهنی التفاتی  -3

تــر امـر ذهنــی را آن   بخـش بـه مراتــب بـزرگ   

دهند که بـاز نمـود یـا     اي تشکیل می حاالت التفاتی

از جملـه  ، متوجه اوضاع امـوري غیـر از خودشـان   

وجود ندارنـد و شـاید هرگـز وجـود     چیزهایی که 

  . اند، هستند نداشته

اگر حاالت التفاتی بـا فراینـدهاي مغـزي یکـی     

: آیـد  درنگ این پرسـش پـیش مـی    گرفته شوند، بی

اوضاع   توانند درباره می حاالت فیزیکی مغزچگونه 

  امور دیگري، از جمله امور غیرموجود، باشند؟ 

ـ    ا امـر  استدالل علیه یکی گرفتن امـر التفـاتی ب

گونـه بیـان    توان به شکل صوري این فیزیکی را می

  : کرد

  حاالت ذهنی التفاتی باز نمود یـا دربـاره  ) الف

اند که خارج از خودشـان هسـتند، از    اوضاع اموري

جمله اوضاع اموري که وجود ندارند و شاید هرگز 

یاها، قصدها، ؤاند مثل باورها، امیال، ر وجود نداشته

ار و نیـز بسـیاري از حـاالت    عواطف، امیدها، افکـ 

  . اند ذهنی دیگر که داراي محتواي باز نمودي

ـ توان حاالت مغزي نمـی ) ب د داراي محتـواي  ن

  . دنبازنمودي باش

توانند با حـاالت   پس حاالت ذهنی التفاتی نمی

  ). 102: 1996چالمرز، ( مغزي یکی باشند

  10گرایی رفتار 2-5

ی ذهن این همان  انگاري و نظریه گانهوهر چند د

و مغز، دو برداشت بسیار متفاوت از ذهن دارند، اما 
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. که ذهن جوهر استاند در این فرض رایج مشترك

کـه تنهـا شـاهد مطمئنـی کـه      رفتارگرایان معتقدند 

هـا اتکـا    تـوانیم بـدان   حیات ذهنی افراد مـی   درباره

کنیم، مواردي هسـتند کـه در رفتـار بـارز و قابـل      

ه غیرکالمی، مشاهده افراد، چه کالمی و چ  مشاهده

ــی ــیم م ــارگرای. کن ــه از رفت ــود دارد یدو گون : وج

گرایـی روش شـناختی    گرایی فلسفی و رفتـار  رفتار

  ). 55: 1389مسلین، (

  

 11گرایی فلسفی رفتار 2-5-1

ــار  ــابر رفت ــی    بن ــاالت ذهن ــفی ح ــی فلس گرای

بـراي رفتـار کـردن بـه     ) هـایی  گرایش(هایی  تمایل

بـه عنـوان   . دان صورتی خاص تحت شرایطی معین

نمونه درد عبارت است از تمایل به گریه کردن یـا  

تـان   چهره در هم کشیدن در زمـانی کـه شـما پـاي    

 یفتـارگرای ر. اسـت  تـان سـوخته   شکسته یا دسـت 

فلسفی گزارش فیزیکی از حاالت ذهنی بـه دسـت   

هـایی   نظریه، حاالت ذهنی تمایـل  ،بنابراین. دهد می

انـد،   معین به بروز رفتارهایی خاص تحت شرایطی

که هم رفتارها و هم شرایط رویـدادهایی   يبه نحو

   ).44: 1387کرافت، (فیزیکی باشند 

  

گرایـی   بـه نفـع رفتـار    یهـای  استدالل 2-5-1-1

  فلسفی

ایـن اسـت   فلسفی  مزیت بزرگ رفتارگرایی -1

یعنـی ایـن   . کند اذهان دیگر را حذف می  لهأکه مس

نی غیـر از  توانیم به وجـود اذهـا   له را که آیا میأمس

بنـابر نظـر   . ذهن خودمان پی ببریم یا نه و چگونـه 

ــکار و      ــادي آش ــدن م ــانی از ب ــر انس ــارت ه دک
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شود که تنها  رویدادهاي خصوصی ذهن تشکیل می

در دسترس شخص صاحب آن ذهـن هسـتند و آن   

طبـق نظـر   . ناپذیر به آنها دارد شخص معرفت خطا

دکارت ما براي همیشه از معرفت به وجود اذهـانی  

اي کـه   مانیم، به گونـه  یر از ذهن خود محروم میغ

افراد دیگر وجود  که دانیمتوانیم ب به بیان دقیق، نمی

م، ایـن اسـت   یتوانیم بگوی تنها چیزي که میدارند، 

شـماریم ممکـن    که آنچه افراد دیگر مشابه خود می

. هـایی بـدون ذهـن باشـند     مبـی واست در واقـع ز 

. بیه مـا هسـتند  ها به لحاظ بیرونی کـامالً شـ   زومبی

ها همان رفتارهایی را که ما داریم از خود بـروز   آن

دهند و در عین حال فاقد آگاهی و به طور کلی  می

خالف حاالت ذهنی درونی بر. حیات ذهنی هستند

تواند معیاري عمـومی باشـد    رفتار میو خصوصی، 

توان درستی اسناد حاالت ذهنی  که به کمک آن می

  . را خواه به خود شخص و خواه به دیگران سنجید

ارتباطی قوي میان حاالت ذهنی و رفتارهـا   -2

تواند به راحتـی   رفتارگرایی فلسفی می. وجود دارد

این ارتباط را توضیح دهد چرا که طبق این نظریـه  

  . اند ي هاي رفتار ت ذهنی همان تمایلحاال

  

  یگرایی فلسف هایی علیه رفتار استدالل 2-5-1-2

ــه      -1 ــمیم گرفت ــل تص ــه امی ــد ک ــور کنی تص

وقتی که با چکـش بـه   . ن باشدترین آدم ممک مقاوم

زند، گریه نخواهد کـرد، فریـاد    ش صدمه میانگشت

او . نخواهد کشید و جاي زخـم را نخواهـد مالیـد   

ش ادامه خواهد داد گویی که هیچ چیز صرفاً به کار

در چنـین  امیـل  آشکار اسـت کـه   . رخ نداده است

امـا  . شرایطی هم چنان درد را احساس خواهد کرد

  . ندارد... م وخه گریه، اباو دیگر تمایلی 

اکنون جماعتی را تصور کنید که همـه تصـمیم   

ها  آن. ها باشند ترین انسان اند مانند امیل مقاوم گرفته

تمایلی به تولید رفتارهـاي حـاکی از   ، ود دردبا وج

 تمابـل بـراي   دهند کـه  نشان میها  این. درد ندارند

رفتارهاي حاکی از درد، شرط الزم بـراي درد  بروز 

ایـن نکتـه را اولـین بـار فیلسـوف      . داشتن نیسـت 

. کایی هیالري پاتنم مطرح کـرده اسـت  یمعاصر آمر

افراد  ی برايقفوق روایا  او از اصطالح فوق شکیبا

  . مقاوم استفاده کرده است

شـود کـه    در رفتارگرایی فلسفی تصور مـی  -2

متناظري از   براي هر کدام از حاالت ذهنی مجموعه

گاه  برید، آن اگر از درد رنج می. رفتارها وجود دارد

کشـید یـا اخـم     یا گریه خواهید کرد یـا فریـاد مـی   

مثال افـراد فـوق شـکیبا نشـان      ... .سایر کنید یا می

 ,Low( هایی صحیح نیست دهد که چنین فرض می

2010: 239(.  

  

  12رفتارگرایی روش شناختی 2-5-2

  دربارهاست طرحی ، یسرفتارگرایی در روانشنا

اینکه چگونه باید تحقیقات روان شناختی را انجـام  

دستورالعمل رفتارگرایی روش شـناختی بـراي   . داد

شناسان آن است که حـاالت درونـی ذهـن را     روان

امـوش کنیـد و در عــوض بـه ایــن کـه چگونــه     فر

هـاي مختلـف واکـنش نشـان      موجودات به محرك

بـراي تبیـین رفتـار     بنـابراین، . دهنـد، بپردازیـد   می

امیـال و  ، شخص باید به جـاي توسـل بـه باورهـا    

اي را که با تکـرار و   هاي شرطی قصدهاي او، پاسخ

مسـلین،  ( انـد در نظـر بگیـریم    پاداش تقویت شـده 
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1388 :167-166 .(  

  

هایی به نفع رفتارگرایی روش  استدالل 2-5-2-1

  شناختی

ــکینر  -1 ــایی، از ) 1990 -1904(اســ آمریکــ

اسـت  معتقـد  طرفداران رفتارگرایی روش شناختی 

هـاي   حـاالت و ویژگـی   موضـوع پردازي در  نظریه

. ارزش است بی ،مهاي علو ناپذیر از خصلت مشاهده

ابـل  هـایی ق  از آن جا که چنـین حـاالت و ویژگـی   

مشاهده نیستند، هیچ راهی بـراي بررسـی درسـتی    

در نتیجه، بـه  . نداریمها  آن خصوصادعاهایمان در 

  حبت دربارهصشناسان باید از هر گونه  نظر او روان

  . حاالت ذهنی دست بکشند

مشــکل چنــین اســتداللی آن اســت کــه تقریبــاً 

. پردازنـد  ناپـذیرها مـی   نیز بـه مشـاهده  ی علوم تمام

با ایـن  . ها را ببینند توانند الکترون ا نمیه دان فیزیک

  حـــال بهتـــرین نظریـــه در فیزیـــک دربـــاره    

  . هاست الکترون

بینی صـحیح   اي تعداد زیادي پیش اگر نظریه -2

بینی نادرست فاحشـی   داشته باشد و در ضمن پیش

توانیم فرض کنـیم کـه ایـن     نداشته باشد، آنگاه می

ا پنجـاه  بیست ت  در فاصله دهه. نظریه صحیح است

میالدي رفتارگرایی روش شناختی موفقیت عظیمی 

بینی گستره وسیعی از رفتارها در حیوانات  در پیش

پنجـاه دالیـل     در نتیجه تا دهه. آزمایشگاهی داشت

خوبی بـراي پـذیرش رفتـارگرایی روش شـناختی     

پنجاه به بعـد ایـن     اما از انتهاي دهه. وجود داشت

وش شـناختی  موضوع روشن شد که رفتـارگرایی ر 

  . شناسی انسان دارد ارزش کمی در روان

گرایـی روش   هایی علیه رفتار استدالل 2-5-2-2

  شناختی 

مشـکلی  ، در مـورد حیوانـات آزمایشـگاهی    -1

امـا  . ك و پاسخ وجود نـدارد براي معین کردن محرّ

هنگـامی کـه بـه بررســی رفتـار آدمـی در زنــدگی      

 ك و پاسـخ بسـیار  معـین کـردن محـرّ   ، پردازیم می

  . شود دشوارتر می

رفتارگرایی روش شناختی بدون هیچ گونـه   -2

کند که روش پاسخ ما بـه هـر    فرض می تنهادلیلی 

امـا  . دشـو  کی کامالً توسط تجارب ما معین میمحرّ

ست است کـه  د درشواهدي ، بر خالف این فرض

 شکلهاي زبانی و شفاهی ما به  برخی وجوه پاسخ

معرفتـی  ی یعنـ  -ريجزئی توسط نوعی معرفت فط

بسـیاري از  . شود معین می -آییم که با آن به دنیا می

شناسان معاصر و از جمله چامسـکی بـر ایـن     زبان

  ). 61-63: 1387کرافت، (باورند 

 

  13کارکردگرایی 2-6

در ایــن رویکــرد ذهــن یــک کــارکرد شــناخته 

شود مثل ترموستات که مهم نیست از چه چیزي  می

م است؛ یعنی ساخته شده است، بلکه کارکردش مه

. بر اسـاس ورودي خـاص خروجـی خـاص دارد    

پـذیري چندگانـه دارد،    قابلیت تحقـق  تیکارکرد ذا

تواننـد   هاي فیزیکی می یعنی انواع زیادي از آرایش

کرافـت،  (نوع واحدي از کـارکرد را محقـق کننـد    

1387 :91-90.(   
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  نقاط قوت کارکردگرایی 2-6-1

عنـی  کارکردگرایی خطـاي رفتـار گرایـی، ی    -1

یکی گرفتن حاالت ذهنـی بـا رفتارهـاي بالفعـل و     

  . شود بالقوه را مرتکب نمی

 قطعــیهمچنــین نفــس غیرفیزیکــی مرمــوز را 

ـ به شـکل  به عالوه، چون کارکردها . گیرد نمی  یذات

پذیري چندگانه دارند، کارکردگرایی محـدود   تحقق

گرایانه نیست که حاالت ذهنـی   حصر  به این نظریه

ـ   فقط مـی  ه عنـوان حـاالت مغـز انسـان و     تواننـد ب

  . حیوانات وجود داشته باشند

ـ   -2 ت و تصور یک حالت ذهنی بر حسـب علّ

به خوبی با فهـم عرفـی مـا    ، هاي نوعی اش معلول

  . ذهن سازگار است  درباره

توان به عنوان آن نوع حالـت ذهنـی    درد را می

ها نتیجه  تصور کرد که معموالً از آسیب دیدن بافت

میل به خالص   رفتار درد به اضافه شود و باعث می

  . شود شدن از درد می

3- رود،  ت ذهن و بدن از میـان مـی  مشکل علی

به عنـوان  ، توانیم بگوییم که درد براي نمونه ما نمی

موجود یا حالتی کـه مسـتقل از رفتـار درد وجـود     

درد داشتن کل . آورد دارد، این رفتار را به وجود می

بـر حسـب ورودي،   حالت کارکردي اي است کـه  

خروجی و روابط با سایر حـاالت ذهنـی توصـیف    

کارکردي مشـخص   شکلبه ها  شود که خود آن می

م مقـو  ورفتار معلول درد نیست، بلکه جز. شوند می

داشـتن را   داسـت کـه در   اي کل حالت کـارکردي 

  . دهد تشکیل می

  

  

  ی علیه نظریه کارکردگرایی یها استدالل 2-6-2

  یهآگا لهأمس -1

ذترین برهان علیه کارکردگرایی این است که ناف

تواند جایی براي آگـاهی بـاز    تحلیل کارکردي نمی

این همانی ذهن و بدن   هیچ کدام از دو نظریه. کند

ــارگرایی ــه روش،  و رفت ــان    ب ــاي متفــاوت ش ه

تواننـد جـایی بـراي خصوصـی بـودن تجربـه        نمی

  . آگاهانه باز کنند

ییـد فقـدان   أدي براي تهاي فکري متعد آزمایش

انـد،   آگاهی در نظریه کـارکردگرایی طراحـی شـده   

  . بالك است ند »ذهن چینی«استدالل ها  نخستین آن

: مشی نهفتـه در ایـن اسـتدالل ایـن اسـت      خط

دستگاهی را تصور کنیم که کارکردها به وسـیله آن  

هـا بـه خروجـی تبـدیل      ديوشـوند و ور  انجام می

 کتیوسـابج  هاي ذهنی یـا  اما اسناد ویژگی. شوند می

در این جا لوازم تحلیل . به آن بسیار نامعقول است

کارکردي حاالت ذهنی بـه لحـاظ صـوري وجـود     

یتی فـراهم  تیودارد با ایـن حـال آگـاهی و سـابجک    

  . نیست

مندي قاعدتاً ابعاد مهمی دارد که  ذهنی ،بنابراین

بـالك از مـا   . گیـرد  ها را نادیده می کارکردگرایی آن

ی را تصور کنیم که بـه لحـاظ   خواهد بدن انسان می

بیرونی شبیه بدن ماست، اما به لحاظ درونی بسـیار  

هاي حسـی اش بـه انبـوهی از     اندام. متفاوت است

ــراغ ــطه   چ ــه واس ــتند و ب ــر متصــل هس ــا در س   ه

اي از کلیدها، با اعصاب حرکتی خروجـی   مجموعه

  . دنیز ارتباطات دیگري دار

ــه    ــود دارد ک ــک وج ــی آدم ــر گروه درون س

شوند، زیرا بـر روي آنچـه    میده مینا بهاي  آدمک
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دهند، این مربع  نامیم عملیات انجام می مربع ب می

اي  هاي جـدول ماشـین پیچیـده    صرفاً یکی از مربع

 یاي روتابلوی برگه. کند است که شما را توصیف می

ایـن  . در سر نصب و روي آن نوشته شده است ب

  . گوید آماده باشند هاي ب می برگه به آدمک

، شروع بـه کـار   1 چراغ ورودي، براي مثال، و

هـا کلیــد   شـود یکــی از آدم  کنــد و باعـث مــی  مـی 

ــی خ  ــه  1خروج ــد و برگ ــار بده ــا  ب  را فش را ب

در . اي که روي آن نوشته شده ت عوض کنـد  برگه

انـد   این مثال ب و ت همان حاالت درونی دستگاه

مشخص  2و ح  1که در مورد دستگاه نوشابه با ح 

  . شده بودند

را  یهـا جـدول ماشـین    به عبارت دیگر، آدمـک 

کنند که ما را به لحاظ کـارکردي توصـیف    اجرا می

درست همان طور که ممکـن اسـت چنـد    . کند می

نفر درون دستگاه فروش نوشابه قرار بگیرنـد و بـا   

دریافت پول و دادن نوشابه جدول ماشین را بـراي  

  . آن اجرا کنند

مهـم   هاسـت  آنچه درونـی هـر یـک از آدمـک    

انجـام کـارکرد     ها صـرفاً بـه واسـطه    نیست، آدمک

هاي ت و عمـل کـردن    هاي ب به مربع عبتبدیل مر

ی اي که این نقش کار کردي به عنوان متصدیان علّ

مسلین، ( ندارندسابجکتیو دهند، تجربه  را انجام می

1389 :87-86 .(  

  

  برهان طیف معکوس -2

 آگـاهی   لهااین برهان همچنان معطوف بـه مسـ  

گوینـد حـاالت    مخالفـان کـارکردگرایی مـی   . است

بـراي  . هاي کیفی خاصی دارنـد  ذهنی آگاهانه جنبه

نفر از نظر ورودي و خروجی  مثال ممکن است دو

بصري   و کارکرد مثل هم باشند، ولی هرکدام تجربه

متفاوتی از دیدن یک گوجه فرنگی داشته باشـند و  

وضوعی این م. ن را سبز ببیند و دیگري قرمزآیکی 

است که کـارکردگرایی از کشـف آن عـاجز اسـت     

  . کند زیرا فقط بر کارکرد تکیه می

  

  دیدگاه ارسطو -7

انگاري جوهري و  ارسطو، دوگانه  از نظر فلسفه

این همانی ذهن و مغز نقطه ضعف مشترکی   نظریه

دارند و آن این است کـه جایگـاه نادرسـتی بـراي     

ت ذهنـی را  اولی حاال .کنند حاالت ذهنی تعیین می

دهـد و دومـی بـه     ی نسبت میئبه نفس مجرد نامر

اما از نظر ارسطو مغز یا حتی کـل  . انسان  مغز زنده

تــوان داراي حــاالت ذهنــی  بــدن شــخص را نمــی

دانست، زیرا این مغز یا حتی بدن مـن نیسـت کـه    

اندیشد، بلکه مـن، یعنـی    کند یا می احساس درد می

هـم  شخص زنده است که هـم اوصـاف ذهنـی و    

اوصـاف فیزیکـی را در موجـود واحـدي وحــدت     

. اف. بیان امـروزین ایـن دیـدگاه را پـی    . بخشد می

  : استراوسن در کتابش با نام افراد مطرح کرده است

مفهوم شخص را نباید به عنـوان مفهـوم بـدن    «

دار داراي بدن تحلیل کـرد، مفهـوم    دار یا جان جان

 فهمید که هـم  ءشخص را باید به عنوان نوعی شی

هاي  آگاهی و هم محمول  دهنده هاي اسناد محمول

هاي جسمانی، موقعیت فیزیکی  ویژگی  دهنده اسناد

به نحو یکسان قابـل اطـالق بـر فـرد آن نـوع      ... و

  ).Strawson, 1959: 103- 104(» هستند

براي درك کامل سهم ارسطو در فلسـفه ذهـن،   

ابتدا باید تفکیک او میان ماده و صـورت و مفهـوم   

صورت جوهري یک . را دریابیم» جوهري صورت«
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سـازد   هایی است که نوع آن چیز را می چیز ویژگی

هـایی   هـا را بایـد نیروهـا یـا قابلیـت      و این ویژگی

هـا   آن  دانست که چیزي از آن نوع دارد و به وسیله

صورت براي مثال . شود قادر به انجام کارکردش می

به تبر قابلیت قطع کردن چوب است و این قابلیت 

اي تیـز و   این است کـه سـري دارد بـا لبـه      واسطه

  مـاده . اي که سر تبر در آن محکم شده اسـت  دسته

که تبر از آن ساخته ) چوب و فلز(تبر چیزي است 

صورت و ماده قابل جدا شدن نیسـتند،  . شده است

اي که  تواند جدا از ماده به این معنا که صورت نمی

ود داشته کند وج صورت، کیفیت آن را مشخص می

. باشد و ماده نیز ضرورتاً باید صورتی داشته باشـد 

هــا ماننــد ســایر موجــودات زنــده ســاختار  انســان

هایی داشته باشـند کـه    اي دارند و باید اندام پیچیده

ها تنها در  این اندام. کارکردهاي خاصی انجام دهند

هاي دیگر که در یک کـل نظـام منـد     رابطه با اندام

انـد   ي انسانی گرد هـم آمـده   ارهو براي ساختن اندام

ــی ــد  م ــان را انجــام دهن ــد کارکردش ــطو . توانن ارس

ي انسـان همیشـه در    گوید صورت یـا پسـوخه   می

شـود   دار یافت می هاي خاکی گوشت و خون انسان

و این صورت قابلیت انجام کارکردهـاي گونـاگون   

  . آورد را براي شخص به وجود می

 

  پسوخه ارسطو و 7-1

دار هم مانند اشیا  وجودات جانبه نظر ارسطو م

در . جان داراي صورت جوهري هستند و اجسام بی

موجودات زنـده، ارسـطو صـورت جـوهري      مورد

پسـوخه را بایـد   . دانـد  ها مـی  ي آن ها را پسوخه آن

 ها دانست که منطقاً اي از قابلیت قابلیت یا مجموعه

تواند فقط بـه عنـوان ویژگـی اشـیایی کـه ایـن        می

معنـاي  . هاست وجود داشته باشد ت آنقابلیت قابلی

ارسـطو در  . اصلی پسوخه نفس یا دم حیات اسـت 

اکنون به طـور کلـی   «: نویسد نفس می  کتاب درباره

  آن، ذات تعریف کننـده : گوییم که نفس چیست می

یک چیز است، یعنی آنچه براي چیستی یک جسم، 

یعنــی جســم طبیعــی داراي (از نــوعی کــه گفتــیم 

فـرض کنیـد    به عنـوان مثـال،  . ، الزم است)حیات

ابزاري مانند تبر جسم طبیعی باشد؛ ذات آن چیزي 

خواهد بود که براي تبر بودن آن الزم است و ایـن  

اگـر ایـن ذات در تبـر نبـود،     . نفس آن خواهد بود

  »دیگر تبـري وجـود نداشـت مگـر بـه لحـاظ نـام       

)Aristotle, 1910: 10-15.(  

ا معادل با این فرض که ارسطو داشتن پسوخه ر

داند که یک موجود زنده دارد و آن  هایی می قابلیت

تـرین   سازد که هسـت، حتـی پسـت    را از نوعی می

چنان . مهرگان هم مانند مهره داران پسوخه دارند بی

نفس . که در واقع گیاهان هم پسوخه یا نفس دارند

گیاه عبارت است از قابلیت آن براي تغذیـه یـا بـه    

نفـس حیوانـات یعنـی    . »نفس غاذیه«تعبیر ارسطو 

گیاهـان بـه   . ها برتر از گیاهان است هاي آن قابلیت

حیوانات نیازمند . توانند حرکت کنند طور کلی نمی

که خود را در محیط اطراف  ادراك هستند براي این

اي هدایت کنند که بتوانند به اهـدافی مثـل    به گونه

هـا   آن. تولید مثل و یافتن وسایل بقـا دسـت یابنـد   

فس حساسـه هسـتند کـه پـیش فـرض آن      داراي ن

هـا فاقـد    از آن جا کـه آن . داشتن نفس غاذیه است

باورهاي عام و کلـی داشـته    توانند زبان هستند نمی

ـ امـور جز   باشندو تنهـا داراي انطبـاع و حافظـه    ی ئ

  در باالترین مرتبـه از مراتـب اشـیاي زنـده    . هستند

نـوع   ویژگـی . مند از پسوخه، انسان قـرار دارد  بهره
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  نسان قابلیت او براي عقالنیت است که شامل قوها

  هئــارا تشــکیل حکــم، قابلیــت اســتدالل منطقــی و

قابلیت . دهد توجیهات اخالقی براي آنچه انجام می

آموختن و به کار بردن زبان بـراي داشـتن و بسـط    

زبان امکـان سـاختن   . عقالنیت امري اساسی است

م تفکر کند و مقو اي را فراهم می هاي گزاره گرایش

تفکر عقالنی کـارکردن بـا     عقالنی است زیرا الزمه

  ). 297 -304: 1388: مسلین(هاست  گزاره

  

  نقاط قوت پسوخه 7-2

ارسـطو همـاهنگی متقابـل میـان تحلیـل        نظریه

شناسی را در رسیدن بـه فهمـی از    فلسفی و عصب

تبیین ارسطو سه امتیاز . سازد ماهیت ذهن ممکن می

  : د ازدیگر دارند که عبارتن

  

 پرهیز از اشکال اذهان کثیر -1

مشکلی که تصور دکارتی از شخص بـه عنـوان   

آورد ایـن اسـت کـه روشـن      نفس مجرد پدید مـی 

 در یابند و نیست چنین نفوسی چگونه تشخص می

تبیـین ارسـطو ایـن    . شـوند  طول زمان شناخته مـی 

در . شـود  مزیت را دارد که دچار این مشـکل نمـی  

خص از شخص دیگر حالت عادي تشخیص یک ش

 گیـرد  هاي مادي صورت مـی  با شمارش انسان تنها

که هر یک در زمان واحد مکان خاصـی را اشـغال   

کنند و این اشغال انحصاري مکان معیار قـاطعی   می

  پسوخه ،بنابراین. کند ها فراهم می براي تشخص آن

 -هاست هاي متمایز آن که قابلیت -چنین موجوداتی

صـی کـه پســوخه از آن   هـویتش را بـه شخ   منطقـاً 

  . اوست، مدیون است

 

 تعامل ذهن و بدن -2

 مشکل چگونگی امکـان تعامـل دو چیـز کـامالً    

دکـارت    ذهن و بـدن کـه در فلسـفه   متفاوت یعنی 

شـود،   براي ارسطو مطرح نمـی  وجود داشت، اصالً

زیرا پسوخه جـوهر منطقـی تیسـت و ایـن مزیـت      

 بدن و ذهـن دو موجـود  . این نظریه است  برجسته

موجــود واحــدي   متمــایز نیســتند، بلکــه دو جنبــه

ــه . هســتند ــن را آرای ــا  ارســطو ذه ــا ی اي از نیروه

گیـرد و از ایـن طریـق بـه حقیقـت       هـا مـی   قابلیت

تعامـل   حل ناشدنیل ئتر شده و گرفتار مسا نزدیک

معناسـت کـه بپرسـیم چگونـه      شود، زیـرا بـی   نمی

هاي شخص براي انجام کارهاي گونـاگونی   توانایی

تواند انجام دهد، با مغز شخص تعامـل دارد   یکه م

  ). 314 -316: 1390مسلین، (

  

 و کل جزو  مغالطه -3

که با یک  کل عبارت است از این و وجز  مغالطه

اي رفتار کنیم که گویا کـل آن چیـزي    به گونه جزو

این مغالطـه  . ي از آن استو، جزواست که این جز

یـن  ا  انگـاري دکـارتی و نظریـه    مخصوص دوگانـه 

همانی ذهن و مغـز اسـت، زیـرا هـر دو نظریـه از      

گوشـت    نسبت دادن حاالت ذهنی به شخص زنده

انگـاري   گانـه  در دو. کننـد  دار اجتنـاب مـی   و خون

هـا را بـه نفـس مجـرد      آن دهـد  دکارتی ترجیح می

این همانی ذهن و مغـز بـه     نسبت دهد و در نظریه

   .ارسطو این خطا را ندارد  مغز، اما نظریه

اندوهگین یا شـادمان   گوییم که نفس می  بارهدر«

است، سرزنده یا ترسان است یا حسـاس و متفکـر   

رسد کـه   ي این امور چنان به نظر ما می است؛ همه

از اینجا ممکن است نتیجـه  . از قبیل حرکات باشند
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بـا ایـن حـال ایـن     . بگیریم که نفس متحرك است

انـدوهگین    فرض کنـیم کـه  . نتیجه ضروري نیست

، شاد بودن یا اندیشیدن از قبیل حرکات باشند بودن

و هریک از این احوال را حرکتی انفعالی بـدانیم و  

خشم یـا   این حرکت را معلول نفس بشناسیم؛ مثالً

تـرس فــالن حرکـت معــین قلـب باشــد و تفکــر،    

... دشـو حرکت این عضو یا عضوي دیگر محسوب 

در این صورت، قول به اینکه نفس خشمگین است 

تنـد   اي می ماند که ادعا شود که نفس خانه بدان می

پس بهتر آن است کـه نگـوییم نفـس    . کند یا بنا می

لکـه  باندیشـد،   آموزد یـا مـی   ورزد یا می شفقت می

» کنـد  نفس خود چنین مـی   ه واسطهببگوییم انسان 

)Aristotle, 1986: 408.(  

  

  گیري نتیجه

هـاي   پس از ارزیابی و نقد دیدگاه ،در این مقاله

ذهن و بدن، دیدگاه ارسـطو را بـر     ح در رابطهمطر

بسیاري از معضالت . دهیم سایر نظریات ترجیح می

انگـاري از جملـه    نظریات فیزیکالیسـتی و دوگانـه  

  مشکل اذهان کثیر، تعامـل ذهـن و بـدن و مغالطـه    

. رونـد  ارسطو از بین مـی   و کل با طرح نظریه جزو

نفع امـر   این همانی نوعی از امر ذهنی به  در نظریه

انگـاري   شـود و در دوگانـه   پوشی می فیزیکی چشم

جوهري با غیر فیزیکی دانستن امر ذهنـی، آن را از  

این در حالی است که . کنیم بررسی تجربی دور می

را یــک شــخص زنــده گوشــت و  "مــن"ارســطو 

دانـد کـه هـم اوصـاف ذهنـی و هـم        دار مـی  خون

بدن و ذهن دو جنبه از یـک  . اوصاف فیزیکی دارد

اقعیت اند و در ارتباط متقابل با هم انسـان را بـه   و

ارسـطو نفـس یـا    . سـازند  عنوان یک شـخص مـی  

» کمـال اول بـراي جسـم طبیعـی آلـی     «پسوخه را 

. هاسـت  اي از قابلیـت  داند؛ یعنی نفس مجموعه می

چـه   یک چیز است و آن  پسوخه ذات تعریف کننده

براي چیستی و حیات یـک شـی الزم اسـت و بـه     

توان آن را یک امر مجـرد و جـوهر    یهیچ وجه نم

تـوان   ارسـطو را مـی   ،بنـابراین . منطقی تلقـی کـرد  

شناسـی نظـري    روان -علم زیست  گذار برنامه بنیان

توان بـه   هم فلسفه و هم علم تجربی را می. داند می

  . طبیعت شخص و حاالت روانی او مربوط دانست
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