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مساله ذهن و بدن در فلسفه ذهن
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Mind-body Problem

یکی از اصلی ترین و قدیمی
ترین مسائل فلسفه ذهن

تاثیر آن بر سایر مسائل 
فلسفه ذهن

ذهن چه جایگاهی فلسفه بدن در مساله ذهن و 
دارد؟
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کیفیزیذراتشاملتنهاکه)مکانیکیجهاناستممکنچگونه
دارایکهباشدداشتهخوددرهاییانسان،(استآگاهیفاقد

هستند؟آگاهی

برقرارارتباط(مادیامر)مغزبا(مادیغیرامر)ذهنچگونه
کند؟می

سواالت پیش روی مساله ذهن و بدن
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آگاهی

حیث التفاتی

شخصی بودن حالت های 
ذهنی

علیت ذهنی

چرا مساله ذهن و بدن دشوار است؟



66

.  ما دارای آگاهی هستیم

ند می توان( مغزمثل )فیزیکی اما چگونه سیستمهای صرفا 
آگاهی داشته باشند؟

(consciousness)آگاهی 
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مربوط می شود،•

یا بدان ها اشاره می کنند،•

.  یا واجد آن ها هستند•

:ویژگی ای که به سبب آن، حالت های ذهنی ما به سوی اشیا و امور موجود در جهان خارج

می تواند درباره چیزی باشد، •

یا به چیزی اشاره کند،•

با چیزی را بنمایانند؟•

:چگونه مغز و اتم های مغز من

(Intentionality)التفاتی حیث 
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.توانیدنمیشماوکنماحساسرادردمتوانممیمن

.خودتانمنظرازشماوبینممیخودممنظرازراجهانمن

مردمدیگرذهنیهایحالتوخودازکامالکهامدرونیذهنیهایحالتوخودمازمن
.آگاهمجداست،

سدستردریکسانبهگرانمشاهدههمهبرایکهاستچیزیواقعیت:واقعیتازعلمیتصور
.(باشدعینی).باشد

،(عینیامر)واقعیتازعلمیتصورباراشخصیذهنیهایپدیدهواقعیتبایدچگونهحال
کنیم؟سازگار

شخصی بودن حالت های ذهنی
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.رودمیباالدستموکنمبلندرادستمگیرممیتصمیممنمثال•

فیزیکیاموربهذهنیامورعلیت.1

سوزشاحساسودستدرسوزنرفتنفرومیانرابطهمثل•

ذهنیاموربهفیزیکیامورعلیت.2

.دارمباورخدابهزیرادارمباورمعادبهمن•

.استدیگرباورعلتباوریک•

ذهنیاموربهذهنیامورعلیت.3

(Mental causation)ذهنی علیت 
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بدن ذهن وچه نظریاتی به رابطه بین 
پرداخته اند؟
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نیتزالیبواسپینوزامالبرانش،دکارت،سینا،ابنارسطو،:مانند•

.پرداختنددواینارتباطتبیینبهبدنوذهنپذیرشبانظریاتازبرخی

ماخوهگلمالصدرا،فیخته،:مانند•

.دانندمیمعنادارآنپرتودررابدنوجودوپذیرفتهراذهنوجودکهنظریاتی

فودرودیویدسونویتگنشتاین،رایل،مارکس،:مانند•

.شوندمیذهننامبههویتیوجودمنکروپذیرفتهرابدنوجودکهنظریاتی

چند نوع نگاه به رابطه ذهن و بدن وجود دارد؟
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نظریات ذهن و 
بدن

یگانه انگاری 
(Monism)

ایدئالیسم 
(Idealism)

ماده گرایی 
(Physicalism)

دوگانه انگاری 
(dualism)

تعامل گرایی 
Interactionism

متوازی گرایی 
(Parallelism)
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نظریات 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
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رفتارگرایی تحلیلی
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جزو نظریه های ماده گرایی و 
تحویل گرایی

طقیتحت تاثیر پوزیتیویسم من

ار ارائه نظریه برای نخستین ب
توسط گیلبرت رایل در کتاب

مفهوم ذهن

رفتار گرایی تحلیلی

15
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:راذهنرایل

کند،میتشبیهاستبدنماشیندرکهاسرارآمیزموجودیبه•

معناست،بیاسرارآمیزیموجودچنینکهقدرهماناستمعتقدو•

.معناستبیکامالذهنیهایپدیدهمرکزعنوانبهنیزذهن•

:کتابایندررایلاصطالح

Category)مقولهاشتباه• Mistake)

:اصطالحاینتوضیحدررایلتمثیل

...دهیدنشاناوبهراپزشکیعلومدانشگاهبخواهدشخصی•

دیدگاه رایل در کتاب مفهوم ذهن



1717

.  طرفداران وجود ذهن گرفتار اشتباه مقوله ای هستند

زیرا فکر می کنند انسان چیزی ورای رفتارهایی است که از یک 
ساختار زیستی سر می زند،

و لذا ذهن را روحی مجزا و غیر قابل دیدن تلقی می کنند، 

حال آن که ذهن در مقوله ای دیگر نمی گنجد و همان مجموع 
.رفتارهاست

دیدگاه رایل در کتاب مفهوم ذهن
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جمالت مربوط به حالت های ذهنی، قابل تحویل به 
.ندجمالتی هستند که وضعیت رفتاری فرد را بیان می ک

ن مثال کلمه درد به معنای گفتن آخ، خوردن قرص یا رفت
.به نزد پزشک است

مدعای اصلی رفتارگرایی تحلیلی
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:سوال

،(استذهنیایپدیدهباور)داردباورامریبهانسان•

.شودنمیصادرویازخاصیرفتارکهآنحال•

:پاسخ

نیست،خاصرفتاررفتار،ازمقصود•

.است(استعدادومیل)ممکنرفتارمقصودبلکه•

:مثال

کند،نمیایجابراخاصیرفتارچندهربارد،میبارانخانهبیروندرکهاینبهباور•

.برداردچترخودبابرودبیرونخانهازبخواهداگرکهآوردمیوجودبهشخصدررامیلاین•

سوال درباره باور در این نظریه
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.  میل و استعداد صفتی فیزیکی است نه غیر مادی

لی با اسناد صفت شکستنی به لیوانی که هنوز نشکسته است و: مثل
اص یعنی دارای استعداد و میل شکستن در شرایط خ. ضربه می شکند

.است

لذا باور که به معنای میل به ابراز رفتاری خاص در شرایطی خاص 
.است، غیرمادی نیست

سوال درباره باور در این نظریه



2121

:دردواقعاآیا.گیردمینادیدهراهاآنذهنیصفتودرونیهایتجربهرفتارگرایی

.کندمیبروزفردازکهاستخاصیرفتار•

.کندمیوجدانخوددروندرکهاستبودندردناکاحساسهمانیا•

:لذا

.استعرفیشهودخالفرفتارگرایی•

کنند،میتوجهشخصرفتاربهصرفادرونیحاالتکردنفراموشبارفتارگرایانو•

.سازندمیمعلومرااوحاالتفرد،رفتاراساسبرو•

اشکال اول رفتارگرایی تحلیلی
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ر،متناظذهنیحالتداشتنبدونکهکنیممیمشاهدهراافرادیاوقاتگاهی
.نیستآنانذهنیحالتبامتناظرکهدهندمیبروزخودازرارفتاری

دردیکهاینبدوندهند،میبروزرادردازناشیرفتارکهبازیگرانمانند
.باشندداشته

.کننداحساسرادردواقعاافرداینکهاسترفتارگراییالزمهاما

تحلیلیدوم رفتارگرایی اشکال 
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:رفتارگرایاندیدگاهاساسبر

.دشکنمیگیرد،قرارخاصیشرایطدرلیواناگرکهمعناستاینبهلیوانبهشکستنیصفتاسناد•

د؟شومیخاصشرایطدرآنشکستنسببلیواندرویژگیکدامکهاستاینسوال

لیوانمولکولیچینشخاصوضعیت:پاسخ•

.اندبودهغافلعلیتمسالهازرفتارگرایانلذا

.استانساندرونیحالتمعلول(خاصرفتاربهمیل)باوربنابراین•

.استنظریهایننادرستیمعنایبهکه•

تحلیلیسوم رفتارگرایی اشکال 
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لماتکبهذهنی،هایپدیدهبهکنندهاشارهکلماتتحویلدررفتارگرایانکوشش
.استناموفق(رفتار)مادیهایپدیدهبهکنندهاشاره

.باردمیبارانبهباور:مثال•

.است(چتربرداشتنمثال)خاصرفتاریبروزبهمامیلمعنایبهباوراین•

.آیدنظربهکاملتحویلیاستممکنامربدودرتحویلی،چنین

ریدیگذهنیپدیدهخودکهاستشدنخیسازجلوگیریبهمیلازناشیچتر،برداشتنبهمیلاما•
.است

میحاصلکند،میجلوگیریشدنخیسازچترکهاینبهباورتبعبهخودنشدنخیسبهمیل•
.شود

تحلیلیچهارم رفتارگرایی اشکال 
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اینهمانی نوعی
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عصب شناسی: خاستگاه

.  در هر یک از پدیده های ذهنی تحریکات خاص عصبی صورت می گیرد

.، تحریک شود(cمثال عصب )مثال درد زمانی حاصل می شود که عصبی خاص 

.در مقاله احساسات و پردازش مغز این نظریه را ارائه نمود1962اسمارت در 

.  در شهود عرفی تحریک عصب و پدیده ذهنی حاصل از آن رابطه علیت دارند

.اما اسمارت، این رابطه را به رابطه اینهمانی تبدیل می کند

اینهمانی نوعی
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تحریکبلکهآید،نمیوجودبهcعصبتحریکاثربردردنوعی،اینهمانیدیدگاهاساسبر
.استدردهمانخودCعصب

بهمردمآنچهکهشدمعلومعلمیفیزیکدرولی.شودمیاشارهنوربهعرفیفیزیکدرمثال
.نیستالکترومغناطیسامواججزچیزیگویند،مینورآن

.بدانیمالکترومغناطیسامواجواقعیتمقابلدردیگرواقعیتیرانورنبایدبنابراین

.یابدنمیافزایشوجودشناختیمفاهیمتحویلیچنینبا

مختلفتعبیردودو،اینبلکهنیست،cعصبتحریکمقابلدردیگریمستقلحقیقتدردلذا
.هستندواقعیتیکبرای

ادعای اصلی
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(Jackson)و جکسون ( Nagel)اشکال نیگل 

یکی از اگر دو چیز واقعا یکی باشند، هر صفتی که: مبتنی بر قاعده الیب نیتز
.آن دو دارد، دیگری نیز الزم است واجد آن باشد

مثال از آنجا که جیحون همان آمودریاست، اگر جیحون رود خروشانی باشد، 
.آمودریا نیز رود خروشان است

اشکال اول اینهمانی نوعی
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.اشکال نیگل و جکسون به جنبه های کیفی حاالت ذهنی مربوط می شود

.حاالت ذهنی یک شخص فقط از منظر اول شخص قابل شناسایی است

ی در حالی که حاالت فیزیکی از منظرهای مختلف قابل دسترسی  و شناسای
.هستند

ی امر)لذا با توجه به تفاوت نحوه شناسایی حاالت ذهنی و تحریکات عصبی 
.معلوم می شود که این دو دارای رابطه اینهمانی نیستند( فیزیکی

اشکال اول اینهمانی نوعی
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.کنندمیفراموشراذهنیموضعادراک،تبییندرتجربیعلومگویدمینیگل

یمتواننمیخفاشبیناییوصوتیسیستمبهمربوطاطالعاتکلیهسازیفراهمبامثال
.شودمیپدیدارچگونهخفاشیکمنظرازجهانکهدریابیم

وندمیشوادراکشخصاولطریقازفقطکهذهنیهایپدیدهشناسایینحوهتفاوتدلیلبه
.دادنهاآاینهمانیبهحکمنمیتواناند،شناساییقابلمختلفمنظرهایازکهعصبیتحریکات

مدعای نیگل در مقاله خفاش بودن مثل چیست؟



3131

صیشخهایتجربهطبیعتتواندنمیفیزیکیاطالعاتازمقدارهیچکهاستمعتقدجکسون
.کندآشکاررا

...مریداستان

اهآنفاقدفیزیکیحاالتکههستندصفتیواجدذهنیحاالتکهدهدمینشانداستاناین
.هستند

.کندپرراهاآنجاینیستقادرعلمیاطالعاتکهاستکیفیجنبههمانصفتاین

دیدنجایگزینتواندنمیشود،دادهکسیبهقرمزرنگبابدرعلمیاطالعمقدارهریعنی
.شودشخصآنتوسطقرمزرنگ

مدعای جکسون در مقاله آنچه مری نمی دانست 
چیست؟
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اینهمانی مصداقی
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.استشدهارائهذهنیرویدادهایمقالهدردیویدسوندونالدتوسطبارنخستین

.استرویداددربارهدیویدسوندیگرنظریهبرمبتنینظریهاین

اند،فیزیکیرویدادهایتنهادارندوجودجهاندرکهرویدادهاییاستمعتقدوی

.هستندنیزذهنیصفاتواجدفیزیکی،صفاتبرعالوهرویدادهاایناما

فیزیکیصفاتبرعالوهکهنیستمغزدرفیزیکیخاصرویدادجزچیزیدردبنابراین،
.هستنیز(درد)ذهنیصفاتدارای(عصبیتحریک)

اینهمانی مصداقی
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کند،نمیبرقرارعصبیتحریکنوعودردنوعمیانرااینهمانیرابطهدیویدسون

.کندمیبرقرارعصبیتحریکازمصداقیودردازمصداقیمیانرارابطهاینبلکه

هکدردیکهآنحالاست،رویدادیکذهنیصفتکنم،میاحساسامروزکهکهدردیبنابراین
.استدیگررویدادیذهنیصفتکردم،میاحساسدیروز

رویدادازمتفاوتکهاسترویدادیذهنیصفتدارد،وجودالففرددرکهدردیهمچنین
.استواجدرادردذهنیصفتکهاستبفرددرخاص

تفاوت نظریه دیویدسون با اسمارت
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استدالل دیویدسون

.داردوجودعلیرابطهفیزیکی،وذهنیرویدادهایمیان:1مقدمه

.کندمیایجادمادررادرداحساسما،بهایضربهخوردنمثال•

strict)قطعیقوانینتحتدرمندرجعلیروابط:2مقدمه Law)هستند.

است،علیروابطمندیقانونکنندهبیان•

.شودمطرحقانونیکصورتبهتواندمیچیزدومیانعلیترابطهوجودیعنی•

.ندارندوجودفیزیکی-ذهنیقوانین:3مقدمه

.باشدمختلفدالیلبهاستممکنانساندردردحصولمثال•

آنیبراقانونبیانکهایگونهبهاست،یکدیگرازمتفاوتدردموقعیتدرهاانسانالعملعکسهمچنین•
.نیستپذیرامکان
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.(ندارندوجودذهنیرویدادهای)هستندفیزیکیذهنی،رویدادهای:نتیجه

.یکدیگرندباتناقضدرهستند،صحیحمذکورمقدمهسهچندهر•

.پذیردمیرافیزیکیوذهنیرویدادهایمیانعلیروابطاولمقدمه•

.داندمیقطعیقوانینتحتدرراآندوممقدمه•

روابطوداندمیناممکنراقطعیذهنی-فیزیکیقانونهرگونهوجودسوممقدمهاما•
.کندمیانکاررادوآنمیانعلی

کهاستمطلباینپذیرشتناقض،اینازخالصیممکنراهتنهااستمعتقددیویدسون•
.نیستندفیزیکیرویدادهایجزچیزیایمخواندهذهنیرویدادهایراهاآنماچهآن

استدالل دیویدسون
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کارکردگرایی
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:کهاستمعتقدکارکردگرایی

پرداختهوحسیهایدادهویکدیگربهنسبتخودعلیروابطبهتوجهباذهنیحاالت•
.شوندمیمشخصرفتاریهای

:مساله

•xباوردارایPحسیادراکنتیجهباوراینکهاستqمیلباهمراهواستr،رفتاربهa

.شودمیمنجر

کارکردگرایی



مشکل : مشکل اساسی نظریات کارکردگرایانه3939
کیفیات ذهنی

ی این دیدگاه ها، جنبه های کیفی حاالت ذهن
(ند بالک. )را فراموش کرده اند

(absent qualia)جنبه های کیفی غایب 

(Inverted spectrum)طیف معکوس 
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اماهستند،واحدیکارکردیهاینقشدارایچیزدوآندرکهکندمیمجسمراوضعیتیبالکند
.استدیگریکیفیهایجنبهفاقدکامالیکی

زادردموقعیتدرانسانکهراکارهاییدقیقاساختکامپیوتریتوانمی.کامپیوتروذهن:مثال
.دهدانجامدهد،میبروزخود

.نیست(بودندردناکاحساس)دردکیفیجنبهدارایکامپیوترایناما

هایالتحکیفیهایجنبهتبییندرتواناییعدمدلیلبهکارکردیهاینقشکهگیردمینتیجهلذا
.شوندپذیرفتهعنوانبهتوانندنمیذهنی

جنبه های کیفی غایب
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میسبزرنگصورتبهراآبیرنگوآبیرنگصورتبهراسبزرنگایعدهکهکنیمفرض
.بنامندآبیوسبزترتیب،بهراهاآنهاانساندیگرهمانندامابینند،

کارکردیهاینقشانسانهاست،دیگراحساسازمتفاوتهارنگازاحساسشانچندهرافراداین
هستند،کهآنگونهراهارنگکهاستدیگرهایانسانکارکردیهاینقشهمانندآناناحساس

.کنندمیادراک

.باشندذهنیهایحالتتبییندرصحیحامریتوانندنمیکارکردیهاینقشلذا

طیف معکوس
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جمع بندی نظریات یگانه انگاری
(ماده گرایی تحویل گرا)
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Reductionismتحویل گرایی Physicalismماده گرایی 

رفتارگرایی تحلیلی

analytical Behaviorism

اینهمانی نوعی

Type Identity

اینهمانی مصداقی 

Token Identity

کارکردگرایی

functionalism
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نظریهخالصه

رفتاربهذهنیحاالتتحویل•

.رفتارهاستمجموعهمانونیستدیگرایمقولهذهن•

.استمادیوفیزیکیصفتیاستعدادومیلواست(استعدادومیل)ممکنرفتارباور،•

نظریهاشکاالت

.استعرفیشهودخالفکهگیردمینادیدهراهاآنذهنیصفتودرونیهایتجربهرفتارگرایی•

زبروخودازرارفتاریمتناظر،ذهنیحالتداشتنبدونکهکنیممیمشاهدهراافرادیاوقاتگاهی•
.بازیگرانمانند.نیستآنانذهنیحالتبامتناظرکهدهندمی

.استانساندرونیحالتمعلول(خاصرفتاربهمیل)باورکهاینوعلیتازغفلت•

رفتار گرایی تحلیلی
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اینهمانی نوعی

خالصه نظریه
.خود همان درد است  Cبه وجود نمی آید، بلکه تحریک عصب  cدرد بر اثر تحریک عصب  •

نیست، بلکه دو تعبیر مختلف برای یک  cلذا درد حقیقت مستقل دیگری در مقابل تحریک عصب •
.واقعیت هستند

اشکاالت نظریه
جد آن اگر دو چیز واقعا یکی باشند، هر صفتی که یکی از آن دو دارد، دیگری باید وا: قاعده الیب نیتز•

.باشد

.حاالت ذهنی یک شخص فقط از منظر اول شخص قابل شناسایی است•

.در حالی که حاالت فیزیکی از منظرهای مختلف قابل دسترسی  و شناسایی هستند•

شود معلوم می( امری فیزیکی)لذا با توجه به تفاوت نحوه شناسایی حاالت ذهنی و تحریکات عصبی •
.که این دو دارای رابطه اینهمانی نیستند
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نظریهخالصه

اینامااند،فیزیکیرویدادهایتنهادارندوجودجهاندرکهرویدادهایی•
.هستندنیزذهنیصفاتواجدفیزیکی،صفاتبرعالوهرویدادها

برعالوهکهنیستمغزدرفیزیکیخاصرویدادجزچیزیدردبنابراین،•
.هستنیز(درد)ذهنیصفاتدارای(عصبیتحریک)فیزیکیصفات

هبلکشود،نمیبرقرارعصبیتحریکنوعودردنوعمیاناینهمانیرابطه•
.دشومیبرقرارعصبیتحریکازمصداقیودردازمصداقیمیانرابطهاین

اینهمانی مصداقی
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نظریهخالصه

پرداختهوحسیهایدادهویکدیگربهنسبتخودعلیروابطبهتوجهباذهنیحاالت•
.شوندمیمشخصرفتاریهای

نظریهاشکاالت

واحدیکارکردیهاینقشدارایچیزدوآندرکهوضعیتی:غایبکیفیهایجنبه•
کامپیوتروذهنمانند.استدیگریکیفیهایجنبهفاقدکامالیکیاماهستند،

ذهنیهایحالتتبییندرصحیحامریتوانندنمیکارکردیهاینقش:معکوسطیف•
.باشند

کارکردگرایی
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