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مساله ذهن و بدن در فلسفه ذهن
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مساله ذهن و بدن در فلسفه ذهن چه جایگاهی
دارد؟
Mind-body Problem

یکی از اصلی ترین و قدیمی
ترین مسائل فلسفه ذهن
تاثیر آن بر سایر مسائل
فلسفه ذهن
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سواالت پیش روی مساله ذهن و بدن
چگونه ممکن است جهان مکانیکی (که تنها شامل ذرات فیزیکی
فاقد آگاهی است) ،انسان هایی در خود داشته باشد که دارای
آگاهی هستند؟

چگونه ذهن (امر غیر مادی) با مغز (امر مادی) ارتباط برقرار
می کند؟
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چرا مساله ذهن و بدن دشوار است؟
آگاهی

علیت ذهنی

حیث التفاتی

شخصی بودن حالت های
ذهنی
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آگاهی ()consciousness
ما دارای آگاهی هستیم.

اما چگونه سیستمهای صرفا فیزیکی (مثل مغز) می توانند
آگاهی داشته باشند؟
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حیث التفاتی ()Intentionality
ویژگی ای که به سبب آن ،حالت های ذهنی ما به سوی اشیا و امور موجود در جهان خارج:
• مربوط می شود،
• یا بدان ها اشاره می کنند،
• یا واجد آن ها هستند.
چگونه مغز و اتم های مغز من:
• می تواند درباره چیزی باشد،
• یا به چیزی اشاره کند،

• با چیزی را بنمایانند؟
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شخصی بودن حالت های ذهنی
من می توانم دردم را احساس کنم و شما نمی توانید.
من جهان را از منظر خودم می بینم و شما از منظر خودتان.
من از خودم و حالت های ذهنی درونی ام که کامال از خود و حالت های ذهنی دیگر مردم
جداست ،آگاهم.
تصور علمی از واقعیت :واقعیت چیزی است که برای همه مشاهده گران به یکسان در دسترس
باشد( .عینی باشد).
حال چگونه باید واقعیت پدیده های ذهنی شخصی را با تصور علمی از واقعیت (امر عینی)،
سازگار کنیم؟

9

علیت ذهنی ()Mental causation
 .1علیت امور ذهنی به امور فیزیکی
• مثال من تصمیم می گیرم دستم را بلند کنم و دستم باال می رود.
 .2علیت امور فیزیکی به امور ذهنی

• مثل رابطه میان فرو رفتن سوزن در دست و احساس سوزش
 .3علیت امور ذهنی به امور ذهنی

• من به معاد باور دارم زیرا به خدا باور دارم.
• یک باور علت باور دیگر است.
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چه نظریاتی به رابطه بین ذهن و بدن
پرداخته اند؟
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چند نوع نگاه به رابطه ذهن و بدن وجود دارد؟
برخی از نظریات با پذیرش ذهن و بدن به تبیین ارتباط این دو پرداختند.
• مانند :ارسطو ،ابن سینا ،دکارت ،مالبرانش ،اسپینوزا و الیب نیتز

نظریاتی که وجود ذهن را پذیرفته و وجود بدن را در پرتو آن معنادار می دانند.
• مانند :فیخته ،مالصدرا ،هگل و ماخ

نظریاتی که وجود بدن را پذیرفته و منکر وجود هویتی به نام ذهن می شوند.
• مانند :مارکس ،رایل ،ویتگنشتاین ،دیویدسون و فودر
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نظریات ذهن و
بدن

یگانه انگاری

دوگانه انگاری

()Monism

()dualism

ایدئالیسم

ماده گرایی

تعامل گرایی

متوازی گرایی

()Idealism

()Physicalism

Interactionism

()Parallelism

نظریات ماده گرایی
Physicalism
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غیر تحویل گرایی

تحویل گرایی

Non-reductionism

Reductionism

Token Identity

رفتارگرایی تحلیلی
analytical
Behaviorism

دوجنبه ای

اینهمانی نوعی

double aspect

Type Identity

پدیدارگرایی فرعی

اینهمانی مصداقی

Epiphenomenalism

Token Identity

اینهمانی مصداقی

کارکردگرایی
functionalism
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رفتارگرایی تحلیلی

15

15

رفتار گرایی تحلیلی
جزو نظریه های ماده گرایی و
تحویل گرایی

تحت تاثیر پوزیتیویسم منطقی

ارائه نظریه برای نخستین بار
توسط گیلبرت رایل در کتاب
مفهوم ذهن
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دیدگاه رایل در کتاب مفهوم ذهن
رایل ذهن را:
• به موجودی اسرارآمیز که در ماشین بدن است تشبیه می کند،

• و معتقد است همان قدر که چنین موجود اسرارآمیزی بی معناست،
• ذهن نیز به عنوان مرکز پدیده های ذهنی کامال بی معناست.
اصطالح رایل در این کتاب:
• اشتباه مقوله ()Category Mistake

تمثیل رایل در توضیح این اصطالح:
• شخصی بخواهد دانشگاه علوم پزشکی را به او نشان دهید ...
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دیدگاه رایل در کتاب مفهوم ذهن
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.
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مدعای اصلی رفتارگرایی تحلیلی

جمالت مربوط به حالت های ذهنی ،قابل تحویل به
جمالتی هستند که وضعیت رفتاری فرد را بیان می کند.

مثال کلمه درد به معنای گفتن آخ ،خوردن قرص یا رفتن
به نزد پزشک است.
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سوال درباره باور در این نظریه
سوال:
• انسان به امری باور دارد (باور پدیده ای ذهنی است)،
• حال آن که رفتار خاصی از وی صادر نمی شود.

پاسخ:
• مقصود از رفتار ،رفتار خاص نیست،
• بلکه مقصود رفتار ممکن (میل و استعداد) است.

مثال:
• باور به این که در بیرون خانه باران می بارد ،هر چند رفتار خاصی را ایجاب نمی کند،
• این میل را در شخص به وجود می آورد که اگر بخواهد از خانه بیرون برود با خود چتر بردارد.
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سوال درباره باور در این نظریه
میل و استعداد صفتی فیزیکی است نه غیر مادی.
مثل :اسناد صفت شکستنی به لیوانی که هنوز نشکسته است ولی با
ضربه می شکند .یعنی دارای استعداد و میل شکستن در شرایط خاص
است.
لذا باور که به معنای میل به ابراز رفتاری خاص در شرایطی خاص
است ،غیرمادی نیست.
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اشکال اول رفتارگرایی تحلیلی
رفتارگرایی تجربه های درونی و صفت ذهنی آن ها را نادیده می گیرد .آیا واقعا درد:
• رفتار خاصی است که از فرد بروز می کند.

• یا همان احساس دردناک بودن است که در درون خود وجدان می کند.
لذا:
• رفتارگرایی خالف شهود عرفی است.

• و رفتارگرایان با فراموش کردن حاالت درونی صرفا به رفتار شخص توجه می کنند،
• و بر اساس رفتار فرد ،حاالت او را معلوم می سازند.
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اشکال دوم رفتارگرایی تحلیلی

گاهی اوقات افرادی را مشاهده می کنیم که بدون داشتن حالت ذهنی متناظر،
رفتاری را از خود بروز می دهند که متناظر با حالت ذهنی آنان نیست.

مانند بازیگران که رفتار ناشی از درد را بروز می دهند ،بدون این که دردی
داشته باشند.
اما الزمه رفتارگرایی است که این افرد واقعا درد را احساس کنند.
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اشکال سوم رفتارگرایی تحلیلی
بر اساس دیدگاه رفتارگرایان:
• اسناد صفت شکستنی به لیوان به این معناست که اگر لیوان در شرایط خاصی قرار گیرد ،می شکند.

سوال این است که کدام ویژگی در لیوان سبب شکستن آن در شرایط خاص می شود؟
• پاسخ :وضعیت خاص چینش مولکولی لیوان

لذا رفتارگرایان از مساله علیت غافل بوده اند.
• بنابراین باور (میل به رفتار خاص) معلول حالت درونی انسان است.
• که به معنای نادرستی این نظریه است.
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اشکال چهارم رفتارگرایی تحلیلی
کوشش رفتارگرایان در تحویل کلمات اشاره کننده به پدیده های ذهنی ،به کلمات
اشاره کننده به پدیده های مادی (رفتار) ناموفق است.
• مثال :باور به باران می بارد.
• این باور به معنای میل ما به بروز رفتاری خاص (مثال برداشتن چتر) است.

چنین تحویلی ،در بدو امر ممکن است تحویلی کامل به نظر آید.
• اما میل به برداشتن چتر ،ناشی از میل به جلوگیری از خیس شدن است که خود پدیده ذهنی دیگری

است.
• میل به خیس نشدن خود به تبع باور به این که چتر از خیس شدن جلوگیری می کند ،حاصل می
شود.
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اینهمانی نوعی
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اینهمانی نوعی
خاستگاه :عصب شناسی
در هر یک از پدیده های ذهنی تحریکات خاص عصبی صورت می گیرد.
مثال درد زمانی حاصل می شود که عصبی خاص (مثال عصب  ،)cتحریک شود.
اسمارت در  1962در مقاله احساسات و پردازش مغز این نظریه را ارائه نمود.
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.
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ادعای اصلی
بر اساس دیدگاه اینهمانی نوعی ،درد بر اثر تحریک عصب  cبه وجود نمی آید ،بلکه تحریک

عصب  Cخود همان درد است.
مثال در فیزیک عرفی به نور اشاره می شود .ولی در فیزیک علمی معلوم شد که آنچه مردم به
آن نور می گویند ،چیزی جز امواج الکترومغناطیس نیست.
بنابراین نباید نور را واقعیتی دیگر در مقابل واقعیت امواج الکترومغناطیس بدانیم.
با چنین تحویلی مفاهیم وجودشناختی افزایش نمی یابد.
لذا درد حقیقت مستقل دیگری در مقابل تحریک عصب  cنیست ،بلکه این دو ،دو تعبیر مختلف
برای یک واقعیت هستند.
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اشکال اول اینهمانی نوعی
اشکال نیگل ( )Nagelو جکسون ()Jackson

مبتنی بر قاعده الیب نیتز :اگر دو چیز واقعا یکی باشند ،هر صفتی که یکی از
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.
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اشکال اول اینهمانی نوعی
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.

در حالی که حاالت فیزیکی از منظرهای مختلف قابل دسترسی و شناسایی
هستند.
لذا با توجه به تفاوت نحوه شناسایی حاالت ذهنی و تحریکات عصبی (امری
فیزیکی) معلوم می شود که این دو دارای رابطه اینهمانی نیستند.
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مدعای نیگل در مقاله خفاش بودن مثل چیست؟
نیگل می گوید علوم تجربی در تبیین ادراک ،موضع ذهنی را فراموش می کنند.

مثال با فراهم سازی کلیه اطالعات مربوط به سیستم صوتی و بینایی خفاش نمی توانیم
دریابیم که جهان از منظر یک خفاش چگونه پدیدار می شود.

به دلیل تفاوت نحوه شناسایی پدیده های ذهنی که فقط از طریق اول شخص ادراک میشوند و

تحریکات عصبی که از منظرهای مختلف قابل شناسایی اند ،نمیتوان حکم به اینهمانی آنها داد.
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مدعای جکسون در مقاله آنچه مری نمی دانست
چیست؟

جکسون معتقد است که هیچ مقدار از اطالعات فیزیکی نمی تواند طبیعت تجربه های شخصی

را آشکار کند.
داستان مری ...
این داستان نشان می دهد که حاالت ذهنی واجد صفتی هستند که حاالت فیزیکی فاقد آن ها
هستند.
این صفت همان جنبه کیفی است که اطالعات علمی قادر نیست جای آن ها را پر کند.
یعنی هر مقدار اطالع علمی در باب رنگ قرمز به کسی داده شود ،نمی تواند جایگزین دیدن
رنگ قرمز توسط آن شخص شود.
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اینهمانی مصداقی
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اینهمانی مصداقی
نخستین بار توسط دونالد دیویدسون در مقاله رویدادهای ذهنی ارائه شده است.
این نظریه مبتنی بر نظریه دیگر دیویدسون درباره رویداد است.
وی معتقد است رویدادهایی که در جهان وجود دارند تنها رویدادهای فیزیکی اند،
اما این رویدادها عالوه بر صفات فیزیکی ،واجد صفات ذهنی نیز هستند.
بنابراین ،درد چیزی جز رویداد خاص فیزیکی در مغز نیست که عالوه بر صفات فیزیکی
(تحریک عصبی) دارای صفات ذهنی (درد) نیز هست.
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تفاوت نظریه دیویدسون با اسمارت
دیویدسون رابطه اینهمانی را میان نوع درد و نوع تحریک عصبی برقرار نمی کند،

بلکه این رابطه را میان مصداقی از درد و مصداقی از تحریک عصبی برقرار می کند.

بنابراین دردی که که امروز احساس می کنم ،صفت ذهنی یک رویداد است ،حال آن که دردی که
دیروز احساس می کردم ،صفت ذهنی رویدادی دیگر است.

همچنین دردی که در فرد الف وجود دارد ،صفت ذهنی رویدادی است که متفاوت از رویداد
خاص در فرد ب است که صفت ذهنی درد را واجد است.

35

استدالل دیویدسون
مقدمه  :1میان رویدادهای ذهنی و فیزیکی ،رابطه علی وجود دارد.
• مثال خوردن ضربه ای به ما ،احساس درد را در ما ایجاد می کند.

مقدمه  :2روابط علی مندرج در تحت قوانین قطعی ( )strict Lawهستند.
• بیان کننده قانون مندی روابط علی است،
• یعنی وجود رابطه علیت میان دو چیز می تواند به صورت یک قانون مطرح شود.

مقدمه  :3قوانین ذهنی-فیزیکی وجود ندارند.
• مثال حصول درد در انسان ممکن است به دالیل مختلف باشد.
• همچنین عکس العمل انسان ها در موقعیت درد متفاوت از یکدیگر است ،به گونه ای که بیان قانون برای آن
امکان پذیر نیست.
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استدالل دیویدسون
نتیجه :رویدادهای ذهنی ،فیزیکی هستند (رویدادهای ذهنی وجود ندارند).
• هر چند سه مقدمه مذکور صحیح هستند ،در تناقض با یکدیگرند.
• مقدمه اول روابط علی میان رویدادهای ذهنی و فیزیکی را می پذیرد.

• مقدمه دوم آن را در تحت قوانین قطعی می داند.
• اما مقدمه سوم وجود هرگونه قانون فیزیکی-ذهنی قطعی را ناممکن می داند و روابط
علی میان آن دو را انکار می کند.

• دیویدسون معتقد است تنها راه ممکن خالصی از این تناقض ،پذیرش این مطلب است که
آن چه ما آن ها را رویدادهای ذهنی خوانده ایم چیزی جز رویدادهای فیزیکی نیستند.

37

کارکردگرایی
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کارکردگرایی
کارکردگرایی معتقد است که:
• حاالت ذهنی با توجه به روابط علی خود نسبت به یکدیگر و داده های حسی و پرداخته
های رفتاری مشخص می شوند.

مساله:
•  xدارای باور  Pاست که این باور نتیجه ادراک حسی  qاست و همراه با میل  ،rبه رفتار a
منجر می شود.
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مشکل اساسی نظریات کارکردگرایانه :مشکل
کیفیات ذهنی
این دیدگاه ها ،جنبه های کیفی حاالت ذهنی
را فراموش کرده اند( .ند بالک)

جنبه های کیفی غایب ()absent qualia

طیف معکوس ()Inverted spectrum
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جنبه های کیفی غایب
ند بالک وضعیتی را مجسم می کند که در آن دو چیز دارای نقش های کارکردی واحدی هستند ،اما
یکی کامال فاقد جنبه های کیفی دیگری است.
مثال :ذهن و کامپیوتر .می توان کامپیوتری ساخت دقیقا کارهایی را که انسان در موقعیت درد از
خود بروز می دهد ،انجام دهد.
اما این کامپیوتر دارای جنبه کیفی درد (احساس دردناک بودن) نیست.
لذا نتیجه می گیرد که نقش های کارکردی به دلیل عدم توانایی در تبیین جنبه های کیفی حالت های
ذهنی نمی توانند به عنوان پذیرفته شوند.
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طیف معکوس
فرض کنیم که عده ای رنگ سبز را به صورت رنگ آبی و رنگ آبی را به صورت رنگ سبز می
بینند ،اما همانند دیگر انسان ها آن ها را به ترتیب ،سبز و آبی بنامند.

این افراد هر چند احساسشان از رنگ ها متفاوت از احساس دیگر انسانهاست ،نقش های کارکردی
احساس آنان همانند نقش های کارکردی انسان های دیگر است که رنگ ها را آنگونه که هستند،

ادراک می کنند.

لذا نقش های کارکردی نمی توانند امری صحیح در تبیین حالت های ذهنی باشند.
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جمع بندی نظریات یگانه انگاری
(ماده گرایی تحویل گرا)
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رفتارگرایی تحلیلی
analytical Behaviorism

اینهمانی نوعی
Type Identity
Reductionism تحویل گرایی
اینهمانی مصداقی
Token Identity

کارکردگرایی
functionalism

Physicalism ماده گرایی

44

رفتار گرایی تحلیلی
خالصه نظریه
• تحویل حاالت ذهنی به رفتار

• ذهن مقوله ای دیگر نیست و همان مجموع رفتارهاست.
• باور ،رفتار ممکن (میل و استعداد) است و میل و استعداد صفتی فیزیکی و مادی است.

اشکاالت نظریه
• رفتارگرایی تجربه های درونی و صفت ذهنی آن ها را نادیده می گیرد که خالف شهود عرفی است.
• گاهی اوقات افرادی را مشاهده می کنیم که بدون داشتن حالت ذهنی متناظر ،رفتاری را از خود بروز

می دهند که متناظر با حالت ذهنی آنان نیست .مانند بازیگران.
• غفلت از علیت و این که باور (میل به رفتار خاص) معلول حالت درونی انسان است.
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اینهمانی نوعی
خالصه نظریه

• درد بر اثر تحریک عصب  cبه وجود نمی آید ،بلکه تحریک عصب  Cخود همان درد است.
• لذا درد حقیقت مستقل دیگری در مقابل تحریک عصب  cنیست ،بلکه دو تعبیر مختلف برای یک

واقعیت هستند.

اشکاالت نظریه

• قاعده الیب نیتز :اگر دو چیز واقعا یکی باشند ،هر صفتی که یکی از آن دو دارد ،دیگری باید واجد آن
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.
• لذا با توجه به تفاوت نحوه شناسایی حاالت ذهنی و تحریکات عصبی (امری فیزیکی) معلوم می شود
که این دو دارای رابطه اینهمانی نیستند.
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اینهمانی مصداقی
خالصه نظریه
• رویدادهایی که در جهان وجود دارند تنها رویدادهای فیزیکی اند ،اما این
رویدادها عالوه بر صفات فیزیکی ،واجد صفات ذهنی نیز هستند.
• بنابراین ،درد چیزی جز رویداد خاص فیزیکی در مغز نیست که عالوه بر
صفات فیزیکی (تحریک عصبی) دارای صفات ذهنی (درد) نیز هست.
• رابطه اینهمانی میان نوع درد و نوع تحریک عصبی برقرار نمی شود ،بلکه
این رابطه میان مصداقی از درد و مصداقی از تحریک عصبی برقرار می شود.
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کارکردگرایی
خالصه نظریه
• حاالت ذهنی با توجه به روابط علی خود نسبت به یکدیگر و داده های حسی و پرداخته
های رفتاری مشخص می شوند.

اشکاالت نظریه
• جنبه های کیفی غایب :وضعیتی که در آن دو چیز دارای نقش های کارکردی واحدی

هستند ،اما یکی کامال فاقد جنبه های کیفی دیگری است .مانند ذهن و کامپیوتر
• طیف معکوس :نقش های کارکردی نمی توانند امری صحیح در تبیین حالت های ذهنی
باشند.
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