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بدن ذهن وچه نظریاتی به رابطه بین 
پرداخته اند؟
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نظریات ذهن و بدن

(dualism)دوگانه انگاری (Monism)یگانه انگاری 
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ماده گرایی

Physicalism

تحویل گرایی 
Reductionism

رفتارگرایی تحلیلی 
analytical Behaviorism

اینهمانی نوعی

Type Identity

اینهمانی مصداقی 

Token Identity

کارکردگرایی

functionalism

غیر تحویل گرایی

Non-reductionism

اینهمانی مصداقی

Token Identity

دوجنبه ای

double aspect

پدیدارگرایی فرعی 
Epiphenomenalism

ایده آل گرایی

Idealism
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(Dualism)دوگانه انگاری 

دوگانه انگاری دکارت

Dualism

فعل موقعی مالبرانش

الیب نیتس( فعل توازی)هماهنگى پیشین 

پدیدار فرعى براد 
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نظریه دوگانه انگاری دکارت
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.است«امتداد»جسمذاتىصفتو«فکر»ذهنذاتىصفت

(امتداد)بدنو(ذهن)فکرقلمروهایبودنمختلف

بااستجسمانىصفاتهرگونهفاقدکهمجردجوهرىچگونهصورتایندر:سؤال
کند؟مىبرقرارارتباطمادىجوهرى

.دارندمتقابلتاثیرامایکدیگرند،ازمتفاوتکامالجوهردواینچندهر:دکارت

دنبالبهمادیغیررواندررادردىرفتهفرومادیانگشتبهکهسنجاقى:مثال
.آوردمى

نظریه دوگانه انگاری دکارت
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.یابدمىآگاهىکند،مىتاثیرمغزدرآنچهبهنسبتفقطذهنبودمعتقددکارت

مغزدربایدارتباطاینوباشدموجودبدنوذهنمیانارتباطواتصالنوعىباید
.بیفتداتفاق

.افتدمیاتفاقاستمغزپایهدرآنمحلکهصنوبرىغدهدربدنوذهنمتقابلعمل

حوادثکهدهدمىرخمتفکرذهنوممتدمغزمیانتاثیرنوعىمغز،ازبخشایندر
.کندمىراهبرىممتدجسمانیحرکاتبهراافکاروافکار،بهراجسمانى

نظریه دوگانه انگاری دکارت
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:دکارتنظریهاشکاالت

معلولوعلتسنخیتاصلشدنمخدوش•

متمایزکامالجوهردوعلىرابطه•

:کندبیاندکارتکهشدسبباشکاالتاین

.استمشکلبسیاربدنباذهناتصالتبیین•

شود،مىفهمیدهبهترآندربارهفکرنکردنبابدنوذهناتحاد•

.پذیرفتفهمیدنبدونراآنبایدکهاسترازهایىازیکىاینو•

اشکاالت نظریه دوگانه انگاری دکارت
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نظریه فعل موقعی مالبرانش
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یحصحتمایزىاستدریافتهذهنوبدنمیاندکارتکهتمایزى
.باشدمى

،آوردهمیانبهبدنوذهنمتقابلتاثیرازسخنکهآنجادراما
.استپیمودهخطابهراراه

هرگونهوجودمانعیکدیگرازبدنوذهنقلمروفراوانتمایز
.بودخواهدآنهامیانارتباط

نظریه فعل موقعی مالبرانش
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.ندارندیکدیگرباعلىاىرابطهجسمانى،وذهنیرویدادهای

خداوندکهشودمىسببقلمروهردررویدادیكوقوعبلکه
.نمایدایجاددیگرىدرراآنمطابقچیزى

بهنهانسانتوسطتلفنزنگصداىشنیدنمثالعنوانبه
ایجاددلیلبهبلکههوادرمنتشرصوتىامواجدلیل

.استخداوندوسیلهبهذهندرشنیدنحالت

نظریه فعل موقعی مالبرانش
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بهربطىهیچبدنیوذهنیامورقلمروکهآنجااز:اشکال
ارزمینهشودمىحادثیکىدرآنچهاستممکنندارندیکدیگر

.کندایجاددیگرىدرربطبىامرىحصولبراى

حکمتزیرادهدنمىرخچیزىچنیناستمعتقدمالبرانش
حاصلدیگرىدررامطابقاىحادثهکهاستآنمقتضىخداوند

.کند

نظریه فعل موقعی مالبرانش
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-استواقعنقطهیكدردوهرهاىعقربهکهساعتىدواگر
بگیریم،نظردررا-دهندمىنشانرا3ساعتدقیقادوهرمثال
اثرتوتاثیردلیلبهنهدواینمیانتطابقکهبگوییمباید

سازندهدوهرکهاستدلیلآنبهبلکهآنهاستمیانمتقابل
.دارندواحدى

دهمشاهفیزیکىوذهنىرویدادهاىمیانکهتطابقىبنابراین
ازىناشبلکهآنهامتقابلتاثروتاثیرازناشىنهنیزشودمى

.باشدمى(خداوند)آنهاواحدسازنده

نظریه فعل موقعی مالبرانش
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برجستگىهیچواجدتاریخىاهمیتجزمالبرانش،نظریه
.نیستدیگرى

لىکباراسپینوزا،نظریاتظهوربراىرازمینه:تاریخىاهمیت
.آوردمىفراهمهیومو

،بدنوذهنمتقابلتاثروتاثیرنظریهبروارداصلىاشکال
دردیگرىبربدنوذهنحیطهدوازیكهرعلىگذارىتاثیر
.باشدمىآنهافراوانتمایزعین

اشکاالت نظریه مالبرانش
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رامشکلبدن،ونفسارتباطدرخداوندکردنواردبامالبرانش
گذاردمىباقىنکردهحل

ذهنجوهردوازیکىباباشدمىجوهرخودکهخداونداگرزیرا
نهاآازیکىروىبرتواندمىفقطباشدداشتهسنخیتجسمو

باشد،داشتهعلىگذارىتاثیر

کهچنانآن–باشدجسموذهنجوهردوهرازمتمایزاگرو
كیهیچبااوعلىارتباط-خوردمىچشمبهدکارتفلسفهدر
.باشدنمىپذیرشقابلبدنوذهناز

اشکاالت نظریه مالبرانش
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( وازیفعل ت)نظریه هماهنگى پیشین 
الیب نیتس
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: اى که در آننظریه

رویدادهاى ذهنى و فیزیکى ارتباطى منظم با یکدیگر داشته باشند، •

.بدون آن که تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم على بر روى یکدیگر داشته باشند•

:اند کهساخته شده( جواهر فرد)از دیدگاه او، همه اشیا از مونادها 

.  شود که یك موناد از جهان بیرون متاثر نشوداى به بیرون از خود ندارند که سبب مىروزنه•

.شود که در دیگرى تاثیرى نداشته باشدفعالیت هر یك از آنها، در خودش جمع است که سبب مى•

.  بنابراین روح و جسم ارتباط على با یکدیگر ندارند

تسالیب نی( فعل توازی)پیشین نظریه هماهنگى 
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.داردوجودمتقابلعملروحوجسممیانکهرسدمىنظربهچنینظاهربهاگرحال

همسازىیکدیگرازمستقلاساسااموررشتهدومیانپیشازخداوندکهاستسبببدین
.استکردهبرقرار

چنانجسمدرتبدیلوتغییرونداردوجودجسمىگویىکهگذردمىچنانروحدرحوادث
.نیستروحىگویىکهگرددمىحادث

.باشندهمسازیکدیگرباجاودانهکهساختهچنانابداوازالراجسموروحصانع،اما

تسالیب نی( فعل توازی)نظریه هماهنگى پیشین 



2020

ك نظریه الیب نیتس همچون نظریه مالبرانش با شهود هر ی
م یابیاى جسمانى مىاى نفسانى را سبب حادثهاز ما که حادثه

.در تعارض است-و بر عکس -

که در باشد خصوصا آنکه مبانى فلسفى او نیزلذا نامعتبر مى
.باشدارائه این نظریه نقش داشته است، قابل مناقشه مى

(فعل توازی)هماهنگى پیشین اشکاالت نظریه 
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پدیدار فرعی برادنظریه 
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.باشداین نظریه معتقد است که ذهن امرى جدا و متمایز از بدن مى

.اما در عین حال تاکید دارند که ذهن از نظر على وابسته به بدن است

.نتیجه رویدادهاى بدنى است. دهدبدین معنا که هرچه در ذهن رخ مى

اما ذهن خود ناتوان از هرگونه تاثیر گذارى بر روى بدن است، 

.باشدروانى وجود دارد اما فاقد کارآیى على مى-یعنی یك حوزه ذهنى

.  گذارددهد همراه است ولى اثرى بر روى آنها نمىیعنى آگاهى با رویدادهاى مادى که در مغز رخ مى

فرعى برادنظریه پدیدار 
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:نظریه پدیدار فرعى

اثر پذیرد با نظریه تاثیر و تدر آنجا که تاثیر گذارى على رویدادهاى بدنى را در رویدادهاى ذهنى مى•
متقابل ذهن و بدن تطابق دارد، 

کند از آن نظریه اما در آنجا که تاثیر گذارى على رویدادهاى ذهنى را بر رویدادهاى بدنى انکار مى•
. شوددور مى

:مرکب از چهار قضیه ذیل است« براد »نظریه 

.رویدادهاى خاص بدنى، علت رویدادهاى خاص ذهنى هستند•

.کندهیچ رویداد ذهنى، نقش على در حصول هیچ رویداد بدنى ایفا نمى•

.کندهیچ رویداد ذهنى، نقش على در حصول هیچ رویداد ذهنى ایفا نمى•

.  تمام رویدادهاى ذهنى، فقط و فقط معلول رویدادهاى بدنى هستند•

نظریه پدیدار فرعى
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بعضى ازمشکالت مسالههر چند نظریه پدیدار فرعى ممکن است
لیکن حیات ذهنی ما رابه . ارتباط ذهن و بدن را از میان بردارد

.  کنددرستى تبیین نمى

ند این نظریه شهود ما را درباره تاثیراتى که افکار ما در بدن ما دار
.سازدمخدوش مى

اشکاالت نظریه پدیدار فرعی
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مساله آگاهی
Consciousness 
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.داردفراوانیآگاهانهتجربه هایروزانهکسیهر

.استحیاطباغچهدرکهقرمزیگلازآگاهی:دیداریآگاهانهتجربه

.استپروازحالدرآسماندرکههواپیماییصدای:شنیداریآگاهانهتجربه

.استفردزبانرویکهشکالتییمزه:چشاییآگاهانهتجربه

مفهوم آگاهی
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مفهوم آگاهی

سرلنظرازآگاهی

:نیگلنظرازآگاهی
ستاکردهتبدیلنشدنیراممسئلةیكبهرابدنذهنمسئلةکهاستچیزیآن،آگاهی•
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مفهوم آگاهی

بالکندپدیداریآگاهی

است؛تجربهپدیداریآگاهی•

.اندتجربیهایویژگیپدیداری،آگاهیهایویژگی•

اند؛تجربیحاالتپدیداری،آگاهیحاالت•

داشتهرابودنتجربیویژگیکهبودخواهدآگاهانهپدیداریلحاظبهشرطیبهتنهاحالتیك•
.باشد

مثال

لذیذ،آشیكمزةچشیدنتجربة•

سرخ،سیبیكبوییدن•

شدهکاریآیینهگنبدیكتماشاکردن•
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.که به مفهوم آگاهی مربوط است• یمسئله توصیف

یعنی اینکه چرا آگاهی وجود دارد و چه نقشی در •
.سایر حاالت ذهنی یا رفتارهای ما ایفا می کند

مسئله کارکردی

یك امر ناآگاه چگونه می تواند آگاهی را به وجود •
آورد؟ 

یمسئله تبیین

مختلف آگاهیمسائل 
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1995مقاله رویارویی با مسئله آگاهی، •
مطرح شده توسط 

چالمرز 

ی مسائلی که به راحتی با روش های رایج علوم شناخت•
.ل اندقابل ح( مانند تبیین محاسباتی یا عصب شناختی)

مسائل آسان 

مسئله ای است که در برابر این روش های مرسوم •
.  مقاومت می کند

مسئله دشوار 

دشوار آگاهیمشکالت آسان و 
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توانایی تشخیص، 
ه طبقه بندی و واکنش ب
محرک های محیطی

دسترسی یك دستگاه
شناختی به اطالعات

متمرکز کردن توجه

ارکنترل هشیارانه رفت
توانایی یك دستگاه 
برای دسترسی به 

حاالت درونی خودش

تفاوت میان خواب و 
بیداری

مسائل آسان آگاهی
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وقتی فکر یا ادراک می کنیم، اطالعاتی در ما پردازش می شوند، 

.فکر و ادراک عالوه بر پردازش ، از یك جنبه سابجکتیو هم برخوردار است

.  به تعبیر نیگل کیفیت خاصی برای آگاه بودن وجود دارد

این جنبه سابجکتیو یا کیفی همان تجربه است؛ 

مانند رنگی که از شیء در تجربه بصری احساس می کنیم، 

.بویی که از شیء در تجربه بویایی احساس می کنیم

.قرار داشتن در هر یك از این حاالت، کیفیت یا احساس خاصی به همراه دارد

(شکاف تبیینی)مساله دشوار آگاهی 
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بهدناآگاهانه انکلیبهکهفیزیکیاموراینازچراوچگونهباشد،داشتهفیزیکیپایه هایتجربهاگر
می آید؟وجود

شود؟میآگاهیبروزموجبمغزدرشناسیزیست-عصبهایپردازشکهاستچگونه:سرلجان

چیست؟پدیداریآگاهیوعصبیفرایندهایمیانمفهومیارتباط

بهدرستعصبیبافت هایانگیزشنتیجهدرآگاهیحالتمثلچشمگیریچیزظهورچگونگی:هاکسلی
.«استتبیین ناپذیرعالءالدینچراغمالشازغولظهوراندازه

(شکاف تبیینی)مساله دشوار آگاهی 
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