
 

 

 

 

 

 

 یانسان شناخت گراییعتیو نقد طب  یبررس

   یحذف  سمی کال یز ی بر ف دی با تاک

 حمیدرضا شاکرین

 ده یچک

از    ی است و بر اساس آن شمار  د ی مهم الحاد جد  ي از جمله مبان  شناختي طبیعتگرایي انسان 

در فلسفه    یي گرا عت ی قسم از طب   ن ی . ا رد گی ي مورد مخالفت قرار م   ي ن ی د   های و آموزه   د ی عقا 

  ي تکامل   شناسي مانند روان   ، ي از علوم انسان   ی مورد توجه قرار گرفته و شمار   ز ی ن   ي علوم انسان 

و هم کاوشگران فلسفه    ي ات ی هم باحثان مباحث اله   روی ن ی است. بد   ي متک   ن آن بدا   ر ی و غ 

.  اند مسئله   ن ی در ا   ق ی و تدق   ق ی تحق   ازمند ی ن   ي اجتماع   - ي علوم انسان   ان ی و متعاط   ي علوم انسان 

  د ی است که تعارض آن با عقا   ي حذف   سم ی کال ی ز ی ف    د ی جد   انه ی عتگرا ی طب   ی کردها روی   جمله   از 

پ   ت اس   تر آشکارتر و متعصبانه   ي ن ی د  پ   ی د ی جد   ی ها چالش   رو ش ی و در بحث  دارد.    ي را در 

به    شناختي انسان   یي عتگرا ی و نقد طب   ي حاضر بر آن است که ضمن بررس   ق ی تحق   روی ن ی بد 

افکنده و آن را در معرض سنجش قرار دهد.    ي حذف   سم ی کال ی ز ی هم به ف   ي نگاه   ، ي طور کل 

  جه ی بود. نت   خواهد   ي ل ی تحل   -   ي عقل   ی و روش داور   ی اسناد   ق ی تحق   ن ی در ا   ی روش گردآور 

  سم ی کال ی ز ی ف   ژه ی در همه اشکال آن، بو   شناختي گرایي انسان طبیعت   انگاری مردود   ز ی ن   ق ی تحق 

  ي معهود در علم النفس اسالم   ی ها از روش   ی با کاربست شمار   ی جوهر   انگاری دوگانه   ت ی و تثب 

 است.   ي حذف   سم ی کال ی ز ی ف   د ی و فلسفه ذهن و دفع چالش نوپد 
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 . ي حذف   سم ی کال ی ز ی ف   ، ی جوهر   انگاری دوگانه   ، شناختي انسان   یي عتگرا ی طب   ، یي گرا عت ی طب   :هادواژهیکل 

 مقدمه 

است که به جهت اهمیت   2شناختیگرایی هستیبخشی از طبیعت  1شناختی انسانگرایی  طبیعت

های مختلف فلسفی، الهیاتی و علمی، به طور و نقش آن در حوزه  ویژه مباحث مربوط به انسان

که شماری از آنها در رابطه با   شدهمستقل درخور توجه است. در رابطه با انسان مسائلی مطرح  

کمتر آن چندان جدی تلقی نشده است.    اهمیتبه لحاظ  های جهان مطرح نبوده و یا  دیگر پدیده

 اهم این مباحث عبارتند از:  

بویژه1 انسان،  یا ساحت وجودی   ( چیستی  این جهت که موجودی مادی محض است  از 

 دیگری دارد که حقیقتی فرامادی و مجرد است.

زیستی در سطح  2 تکامل  نگره  پذیرش  بر فرض  اینکه حتی  و  انسان  آفرینش  ( چگونگی 

گیاهان و حیوانات؛ آیا نوع کنونی انسان آفرینشی مستقل از دیگر زیستندگان دارد، یا چیزی جز 

 فرگشت طبیعی تدریجی نیست؛ برونداد

 ؛ رابطه ذهن و بدن و 4خودآگاهی  مسئلهانسان، بویژه  3ها و حاالت ذهنی ( آگاهی3

توان برای انسان اختیار و آزادی در تصمیمات، ، اینکه آیا می5( عاملیت انسانی و اراده آزاد4

بیش نبوده، جبر علی و معلولی با ها در نظر گرفت؛ یا اینکه اختیار و اراده توهمی  کنشها و فعالیت 

شود که انسان تر می بویژه آنگاه جدی   مسئلهگذارد. این  است و جایی برای آن باقی نمی  6آن ناسازگار

های او را هایی صرفا طبیعی انگاشته و حاالت ذهنی، تصمیمات و فعالیت و ذهن و روان او را پدیده

 حاکم بر رویدادهای طبیعی بیانگاریم؛   7جبر   های عصبی و محکومپاسخ  -  تنها در قالب محرک 

 
1. anthropological naturalism 

2. ontological naturalism 

3. qualia 

4. self consciousness 

5. free will 

6. incompatible 

7. determinism 
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اینکه اساسا زندگی چه معنایی دارد؛ چرا برای انسان این  1( معنای زندگی5 مطرح   مسئله ؛ 

 است؛ معنای زندگی امری اکتشافی است، یا جعلی و وضعی؛ شخصی و نسبی است یا نوعی و فراگیر؛

پذیرد؛ یا  هانی است و با مرگ پایان می( گستره حیات انسان، که آیا محدود به حیات اینج6

 جهان است و حقیقت مرگ انتقال از جهانی به جهان دیگر است؛  فراختر از این

 های اخالقی او؛  در منش انسان، منشا زیست اخالقی و مسئولیت 2اخالق  مسئله( 7

 در حیات انسان؛ ورزی، چرایی تمایل و گرایش انسان به دین و پیدایی و پایایی آن  دین   مسئله (  8

 و...   5یا بیرون از بدن   4های پیشامرگیتجربه  و کشف و شهودهای عرفانی،   3های دینی( تجربه9

های مختلفی داده شده  در رابطه با مسائل فوق از سوی ارباب معرفت، مکاتب و ادیان پاسخ

تقسیم کرد. در مسائل یاد شده  گرایانه  گرایانه و فراطبیعتتوان به دو نگاه طبیعتکه آنها را می 

ترین تفاوت که  ناپذیری وجود دارد. اساسیو آشتی  های چشمگیر و تحویلبین این دو نگاه تفاوت

طبیعت نگره  دو  تعارض  اصلی  کانون  و  داشته  مسائل  دیگر  حل  برای  زیربنایی  و  نقش  گرا 

به مثابه  فراطبیعت از همین روی طرح آن  برابر پرسش نخست است.  آنها در  گرا است، موضع 

از سویی و مباحث ناظر به علوم انسانی و تحول علم اهمیت    شناختی الحاد جدید انسانمبنای  

 مسئله دارد. در عین حال این  یابد و تحقیق حاضر نیز هم و غم خود را مصروف آن میمضاعفی می

گیرد. به عبارت دیگر اگرچه دوم و از طریق آن مورد بحث و بررسی قرار می   لهمسئگاه همراه با  

شناختی است؛ ولی یکی از راههایی  نخست مبنای حل بسیاری از دیگر مسائل انسان  مسئلهثبوتا  

دوم است    مسئلهواکاوی در  شود  که در مقام اثبات برای تعیین مادیت یا تجرد نفس پیموده می

آن می از طریق  استمداد کرد.  تو  آن  عدم  یا  نفس  تجرد  اثبات  برای  علوم    مسئلهوان  فوق در 

یستی ذهن؛ رابطه ذهن و بدن و چگونگی  همراه با مسائلی چون چ  7از جمله فلسفه ذهن   6شناختی

 
1. the meaning of life 

2. morality 

3. religious experiences 

4. near death experiences 

5. out of body experiences 

6. cognitive science 

7. philosophy of mind 
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؛  یادگیری،  توجه،  حافظه، تفکر و استدالل کردن،  بینایی گیری احوال و رفتارهای ذهنی مانندشکل

   شود.در تفکر و... دنبال می وجوه برتری و قابلیت بیشتر انسان

 ها در حقیقت نفس و رابطه ذهن و بدن نگره

در رابطه با ماهیت نفس یا ذهن و نحوه رابطه آن با بدن دیدگاههای متنوعی رخ نموده است.  

شوند. هریک  تقسیم می  2انگارو یگانه  1انگار دیدگاههای استاندارد در این زمینه به نظریات دوگانه

 شود. شوند که امهات آنها در جدول زیر مشاهده میاقسامی را شامل میاز این دو 

 
آنچه بیش از همه در مدعیات پیشگامان الحاد نو خودنمایی کرده و با مبانی آنها سازگارتر  

در الحاد  گرایی است.  ترین گونه طبیعت، یعنی افراطی3نماید فیزیکالسم، بویژه نوع حذفی آنمی

 اطبیعی نفی شده و هستن برابر با مادیت و هویت فیزیکی داشتن است. جدید هرگونه هویت فر

 
1. dualism 

2. monism 

3. eliminative physicalism 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87_%28%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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-دوگانهطور معمول تحت عنوان  ، که بهمجـردو ذهن  نفس  جایی برای وجود    نگره این  بنابراین در  

توان یافت. البته نفی تجرد نفس و ذهن نقطه مشترک شود، نمیاز آن یاد می  1جوهری  انگاری

های آن است. لیکن آنچه غریب با زیرشاخه  2انگاری وصفی انگار و حتی دوگانههای یگانههمه نگره

گرایان تا آنجا پیش رفته که به نفی کوالیا یا  نماید اینکه نگرش حذفی از سوی شماری از مادهمی

وجوه پدیداری حالتهای  ،  کیفیات ذهنییا  مراد از کوالیا  حاالت و رویدادهای ذهنی انجامیده است.  

اسـتاست  ذهنـی  مـا  در دسـترس  نگـری  از طریـق درون  کـه   ،  (Tye, 2017).    بیان دیگر به 

از تجربه  در ذهنحالت و کیفیتی  احساس،   با رخ دادن برخی  گلهای  ها مانند دیدن  است که 

  ای دلخراش ، مواجهه با حادثهمشاهده امواج خروشان دریا  ،اشتشمام بوی دلربای عطرهاارنگ،  رنگ

 Stanford Encyclopedia of)برای آشنایی با تعاریف کوالیا، کاربردها و اقسام آن بنگرید:     شودحاصل میو...  

Philosophy, Qualia).  بر  ایجاد میهایی در ذهن  هایی حالتتجربه چنین صحنه افزون  کند که 

 دریافت اطالعات علمی و فیزیکی مربوط به آنها مثل طول موج و... است. برای روشن شدن مطلب 

گوید فرض کنید  فیلسوف استرالیایی، فرانک جکسن توجه کرد. او می  3توان به آزمایش فکریمی

مربوط به دیدن    م است که در زمینه فرایندهای مغزیبیست وسومری، عصب شناسی در قرن  

سیاه با یک مانیتور  مری تمام عمر خود را در یک اتاق در بسته    ای است.رنگها، کارشناس برجسته

است. او همه چیز گذرانده و هرگز رنگهای متنوع را ندیدهمرتبط با منابع اطالعاتی الزم  و سفید  

داند.  می  -  شامل زیست شناسی، ساختار و کارکرد آن  -  را در باره فرایندهای فیزیکی درون مغز

زبانی تولید کند. با    هایآوری کرده و گزارشدهد اطالعات را جمعاین شناخت به او امکان می

های زبانی دارد، نام رنگ متناظر با هر طول موج خاص ها و نشانهشناختی که او از بینایی رنگ

ها وجود دارد که بسیار مهمی درباره دیدن رنگ  ، مطلب همهداند. با اینها را نیز میدر طیف رنگ

، چگونه است. از این رو اگر او را  : اینکه دیدن یک رنگ، مثال قرمزبی خبر استآن  از  مری هنوز  

اش بیرون آورند و چشمش به رنگ قرمز افتد نوعی درک، احساس و حالت ذهنی  از اتاق دربسته

یک چشمش به    که اوبرای اولین بار    جدید برایش پدید خواهد آمد که پیشتر فاقد آن بوده است.

 « جوریه هقرمزی چ  فهمیدم  تازهن!  جوخآگوید: »میافتاد، بالفاصله  گوجه فرنگی در نور مناسب  

 
1. substance duality 

2. duality 

3. thought experiment 
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(Jackson, 198, 291-295)  .وجود دارد که قابل  ما  هایی درباره تجربه آگاه  دهد واقعیتاین نشان می

 ملکرد مغز نیست. های فیزیکی درباره ع استنتاج از واقعیت

از حیات ذهنی را   رایج   فهم   3همانیه این گر نو    2کارکردگرایی  ،1رفتارگراییهایی چون  دیدگاه

بـه آن   مشیر   الفاظو    شته وجود ندا   اساسًاچنین هویاتی  که  ند  برآنحـذف گرایان  لیکن  پذیرند،  می

  4گرایانهفروکاهشگرایی  ه مادحتی د شد.  ن دهنده حذف خواه   واژگـان معنادار و ارجاع قلمرو  نیـز از 

 تحویلبه حاالت فیزیکی    ؛ اماشود، وجود دارد که تصور می   سان ذهنی آن  های حالت   بر آن است که 

 یاز حاالت ذهنی با نـوعی حالت فیزیکی و عصب  ای گونه هر  در این نگره    . ( Ramsey, 2016)   د پذیر می

مربوط به حاالت ذهنی، معنایی متفاوت از واژگان مربوط به حاالت های هدر مغز یکی است، اما واژ 

 است   نی برآ حذفدر مقابل، فیزیکالیسم  تحلیلی نیست.    یاد شدههمانی  این  الجرم  و  شته مغزی دا 

و   ه شت واقعی ندا و طرف اضافه  ق  »ترس« مطاَب  و  «»باور«، »میل  ،امید« »عشق«، »   چونی  کلمات که 

بـه   فرونهاده، از هرگونه امر ذهنی را  گفتگو  باید    . درنتیجه دهند خارج ارجاع نمی   جهان به چیزی در  

: 1395و دیگران،    موسوی کریمی)بنگرید:   رد شناختی بسنده ک و عصب فرآیندهای مغزی  به بیان  جـای آن  

آیند و الجرم وجودشان می ها و حاالت ذهنی به حساب  ها از ویژگیبه تعبیر ناگل این حالت   .( 19-4

 کیفیات ذهنی. از همین روی دنت  (See: Nagel, 1974, 83: 435-456)نماید  با حذفگرایی ناسازگار می

 ؛ دسترسی مستقیم و ذاتی بودن 7؛ خصوصی بودن6درونی بودن  ؛ 5ناپذیریبیان را با ویژگیهایی چون  

ب  را  تناقض یتوصیف کرده و آن  از شهود دکارتی  آمیز،  معنی،  یک هویت نظری و  نشـأت گرفته 

 ,See: Dennett, 1988, 42–77, Dennett, 1990)کند  قلمداد می   ،به متافیزیک منسوخ شده  وابسته 

  8های شهود« پ»پمآنچه از جکسون نقل شد را  مانند  های ذهنی  آزمایش   همچنین   دنت،   . (519–548

 9سرایی«تر از طریق »داستانپیچیده فلسفی را به زبان سادهند تا امور  وشکگویی می  خواند کهمی

 :see) بر ما هجوم آورد   رسیده  آنچه به نظرمان  باره تصدیق برای ما بازگو کنند، به نحوی که به یک

 
1. behaviorism 

2. functionalism 

3. identity theory 

4. reductionistic materialism 

5. ineffability 

6. intrinsicality 

7. privacy 

8. intuition pumps 

9. story telling 

https://philpapers.org/s/Frank%20Jackson
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Dennett, 1991)  یید و أ کند تا با آزمایش فرضی دیگری شرایط را برای تدرعین حال او تالش می

 . (See: Dennett, 1988)ه خود هموار کند تثبیت دیدگاه حذفگرایان 

در    رویکرداین    هایمایهبن و    چونانی  اندیشمندرا  فایرابند   ,Rorty) رُرتیریچارد  کواین، 

گرایی  در عین حال حذف  .(See: Broad, 1925, pp. 607-611)  یافت  توانمی  (121–112 :24 ,1970

اینکه کدام پدیده یا حالت ذهنی محذوف است اتفاق  گرایان در  و همه حذف اقسام و مراتبی دارد

تقلیلگرا آگاهی پدیداری    بابدر    وبوده  گرا  حذف  کیفیات ذهنیبرای مثال دنت در باب    .نظر ندارند

 :Churchland, 1981, 78)  و پاتریشیا چرچلند  1مانند پاول ی از فیلسوفان  است. برخالف وی شمار

حالت ذهنی شخص نسبت یعنی    ،2ایهای گزارهگرایش  و  پدیداریآگاهی  منکر وجود  ،  (67– 3 .90

طلبد و از حوصله ستقلی میتحقیق م   مسئلهتفصیل این    .باشندمی  ، آنباور به    مانند   به یک گزاره؛ 

 . ( 72 –  53 :  1390؛ پور اسماعیل، 4- 19: 1395و دیگران،  موسوی کریمی )بنگرید:این دفتر خارج است 

 اثبات تجرد نفس و نقد فیزیکالیسم حذفي 

اند که در  های مختلفی را پیمودهشناختی روشگرایی انساناندیشمندان در مخالفت با طبیعت

این مختصر مجال بررسی آنها نیست. این راهها در بادی امر به دو گونه ایجابی و سلبی تقسیم  

اند. از جمله دف اثبات تجرد نفس اقامه کردههای ایجابی دالیلی است که به هشود. مراد از راهمی

کید دارند یکی ادراک حضوری نفس و حاالت نفسانی  أ هایی که اندیشمندان مسلمان بر آن تراه

به بعد؛    7:  تاراههای متعدد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. بنگرید: فارابی، بی)  و دیگری تجرد ادراک است

، دفتر سوم؛ معلمی،  1362، حسن زاده آملی،  322  -   260:  9، ج1981؛ صدراالمتالهین،  294  -  288:  1357سینا،  ابن 

 مسئله رود  کید میأ های کالسیک آنچه امروزه بر آن تدر غرب نیز افزون بر روش  .(168  -  162:  1395

  نقدهایی است که به طور عام یا خاص نیز  های سلبی  پدیدارهای ذهنی )کوالیا( است. مراد از راه

اثباتی در  به اختصار برخی از دالیل    اکنون  .شده استوارد    هاالیل آن دگرا یا  های طبیعتنگره   رب

 گرایی خواهیم داشت.  این زمینه را برسیده و سپس نقدی بر حذف

 
1. paul churchland 

2.  propositional attitudes 
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 . خودآگاهي 1

های حسی، مفاهیم،  با وساطت گیرنده   را  دیگر  امور  و   یابد می  حضوری  علم  با  را  خویشتن  انسان

 است که  روح  نام  و مجرد به  مادی  غیر  حقیقتی  دارای  کند، الجرم اومی  ادراک  تفکر  و  اندیشه

خودآگاهی   . (118 - 117: 3، ج1386بنگرید: عبودیت، )  ندارد  راه  او در مادی  قوانین و  ماده  احکام  هرگز

لیکن آنچه محل  نیاز از اثبات و مورد قبول الهیون و مادیون است؛  امری همگانی، بدیهی و بی

هایی را نشان  ویژگی  مسئلههای آن است. واکاوی در این  بحث است حقیقت این آگاهی و ویژگی

ها عبارتند از درک تمایز خود از بدن،  دهد که به خوبی حکایت از تجرد نفس دارند. این ویژگیمی

ایی و شهید  فراموشی ناپذیری خود، ثبات، وحدت، صرافت و عدم غیبت از خویش. عالمه طباطب

 دهند: مطهری این مطلب را به شرح زیر توضیح می

ما  .  1 از  به   است  که حقیقتی  یابددرمیهر یک  آن؛  و خواص  بدن  از  متمایز  و  متشخص 

کند  زیاده و نقیصه اعضا تفاوت نمى  یک از اعضای بدن نبوده، زیرا باکه قابل انطباق به هیچای  گونه

   .شودتر مىتر و روشنجز اینکه کامل،  پذیردنمىری  قوا تغیی  تحلیل رفتن  و با اختالف سنین عمر و

ولى    ، دکن فراموش مىرا  یک یا چندین عضو و گاهى همه بدن  انسان  شود که  گاهى مى  .2

 فراموش شدنى نیست. هرگز »خویشتن« 

-سلولاست.  ثابت و باقى در ضمن جمیع حاالت و عوارضیابد که حقیقتی انسان درمی .3

اند،  اند دائماً با همه محتویات خود در تغییر و تبدیلمراکز سلسله اعصاب را تشکیل دادهایى که  ه

گیرند، و حال آنکه هر کسى حضوراً تشخیص میرند و دسته دیگر جاى آنها را مىیک دسته مى

دهد که بدون تغییر و تبدیل و زیاده و نقصان )البته در خود نه در حاالت( همان کسى است مى

تواند از روزهاى گذشته خود به  از آن دمى که مى  است و   شصت یا هفتاد سال پیش بوده  که در

آورد را متذکر شود  یاد  این حال شهودى خود  را  ثابت و    امر  پیوسته یک   ،و  ناشونده  دگرگون 

 بیند.  دیده و نمىکرده و کمترین تبدل و تغییرى در خود »من« نمىمشاهده مى

هیچ    و  نه بیشتر  ،دهد که در گذشته و حال یکى استص مىهر کسى بالوجدان تشخی  .4

 نویسد: استاد مصباح یزدی در این باره میندارد. در او راه تکثر و انقسام   ، گونه تعدد

حتى به   رایمعنا اتحاد با آن دارد جسمانى نخواهد بود؛ ز  کیکه به    نروح متعلق به بد

اعراض اجسام مانند رنگ و شکل  بر خالف صفات و    ست، ین  ریپذتبع بدن هم انقسام  
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ا از  و  انقسام هستند  قابل  اجسام  تبع  به  مى  نیکه  شمار  به  امورى جسمانى   روند رو 

 . (135: 2ج،  1379 ،مصباح یزدی)

ى است صرف و خالص که هیچ گونه تحدید  واقعیتکند که مىهر شخصی از درون شهود  .5

   .نهایى و خلیط در وى موجود نیست

  او و از خود ندارد و هیچ حائلى میان    یهیچ گونه غیبتیابد که  نفس آدمی همواره می  . 6

 خودش نیست. 

دهد  باالتر از این، نتیجه مى  ؛ بلکهدهد که علم به نفس، مادى نیستنتیجه مىها  ویژگیاین  

در مورد نفس یکى    یعنى واقعیت علم و واقعیت معلوم  ،باشد که نفس خودش علم به خودش مى

 . (، مقاله چهارم1، ج1364؛ طباطبایی، 150-142: 6ج، 1382، مطهرى) است

ذهن انسان، هم آنچه را که در برابرش واقع است دارد  در این باره اظهار می  مطهرى  استاد

این یکى    .نه فقط »غیرآگاه«  ،»خودآگاه« استو  کند و هم خودش را، یعنى خودیاب  ادراک مى

اند که  رسیده ژرف تعمّق بسیار اینترین مسائل فلسفى است و فالسفه در این زمینه به از ظریف

»آگاه« یک چیز است )من(،    - کنداهى پیدا مىیعنى وقتى انسان به دنیا آگ  -در سایر آگاهیها

»آگاهى« چیز دیگر )صورتى از جهان که در ذهن من است(، و »آنچه انسان، آگاه به آن شده« 

و به تعبیری    عامل »آگاه«  ، چیز دیگرى است )عالم عینى(. اما در »خودآگاهى« به معناى دقیق

»آگاه شده به او« هر سه یکى  موضوع  یا    هم متعلق آنو    ،»آگاهى«  نیز نفس  ،  فاعل شناسایی

به خودش.    یو هم آگاه شده  است  آگاهىاست؛ یعنى نفس انسان در آن واحد هم آگاه است، هم  

ناپذیرى که فالسفه بر تجرّد روح و تجرّد  ترین مسائل است، و اولین دلیل خدشهاز لطیف  یکی این  

 . (424-423: 13ج، 1374، مطهرى) آورند خودآگاهى استنفس مى

 . تجرد ادراک 2

است    مجرد  نزد  مجرد  حضور  علم،  ندارد.  را  ماده  های ویژگی  و  است  غیرمادی   و  مجرد  امری  ادراک

اند. از عالیم تجرد  مجرد  است،  نفس  که  عال م  هم  و  ذهنی،  وجود  علمیه؛ یعنی  صورت  و از همین رو

زمانمند    امری  .2ندارد،    راه  آن  در  تغییر  و  قوه  و  است  محض  فعلیت  ادراک،  .1ادراک این است که:  

  موجود  کهدرحالی  نیست؛  پذیرتقسیم  .5پذیرد،  حسی نمی  اشاره  . 4  مند است،مکاننا  .3  نیست،

امتناع انطباع کبیر بر صغیر نیز به   .6  ،است  پذیرتقسیم  و  مکانی  زمانی،   تغییرپذیر،  امری  مادی،
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طباطبایی،  بنگرید:  )   در ک داللت داردروشنی بر تجرد ادراک و فرافیزیکی و غیر مادی بودن نفس مُ 

گرایان برآنند که آنچه در عین حال برخی از ماده  (119 -112: 6ج ،1382؛ مطهرى، 59-56: 1، ج1364

ای نظیر میکروفیلم است که در دستگاه عصبی ما به وجود  های کوچک شدهبینیم صورتما می

طباطبایی،  بنگرید:  بریم )اندازه واقعی آنها پی میها به  آید و ما به کمک قرائن و نسبت سنجیمی

 . (119 -112: 6ج ،1382؛ مطهرى، 59-56: 1، ج1364

 نویسد: استاد مصباح در جواب از این اشکال می

دانستن مساحت غیر از دیدن صورت بزرگ است و ثانیا، به فرض اینکه صورت مرئي،  

آوریم و با استفاده رب به دست ميهایي که در اثر تجاخیلي کوچک باشد و ما با مهارت

دهیم،  بین ذهن، قرار ميکنیم گویي زیر ذرهها آن را بزرگ ميسنجياز قرائن و نسبت

یابیم و دلیل مزبور عینا درباره این صورت اما سرانجام، صورت بزرگي را در ذهن خود مي

 . (206: 2، ج1379مصباح یزدی، )  شودميذهني و خیالي تکرار 

خواسته باشیم با مثالی تفاوت اندازه صورت مرئی و آنچه بزرگی آن با محاسبه دریافت  اگر  

های جغرافیایی توجه کرد ها یا نقشههای ساختمانتوان به تصاویر، نقشهشود را دریابیم، میمی

های ساختمانی،  آگاهی داریم. در نقشه  مسئلهکه همه آنها با مقیاس معینی کوچک شده و ما از این  

سازند که  راه و شهرسازی و جغرافیایی به طور معمول مقدار تفاوت را مشخص ساخته، روشن می

نسبت نقشه و واقعیت خارجی مثال یک در میلیون یا کسر دیگری است. سپس ما با ضرب کردن  

توانیم به اندازه واقعی آن امر خارجی پی ببریم، لیکن در عین حال تصویر را همچنان کوچک می

شود. جالب اینکه حتی  با صرف عملیات ریاضی ضرب کردن تصویر مرئی بزرگ دیده نمیدیده و  

اگر ما پس از ضرب کردن تصویر بزرگتری در ذهن خود پدید آوریم، این تصویر صورت خیالی  

جدیدی افزون بر صورت مرئی است که ذهن ما قادر به خلق آن بوده و صورت مرئی همچنان در  

 شود.ه میاندازه کوچک خود مشاهد

 پدیدارهای ذهني   .3

بدن و اثبات دوگانگی این دو از طریق  -ذهن  مسئلههای حل چنانکه پیشتر اشاره شد یکی از راه

که چندان هم بیگانه با مباحث مطرح شده در تجرد ادراک نیست. برای   پدیدارهای ذهنی است

آنها خواهیم  های  ویژگیپس  و سپدیدارهای ذهنی  ای به اقسام  آشنایی با این روش ابتدا اشاره
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احساسات؛ مانند درد و رنج، احساس خارش،  .1داشت. مهمترین اقسام حاالت ذهنی عبارتند از: 

ادراکات حسی؛   .3ها؛ از قبیل: ترس، حسادت، غبطه، عصبانیت، اندوه و...، شناخت .2سوزش و... 

حاالت نیمه ادراکی یا شبه ادراکی؛ از قبیل رویا، تصور و تخیل،    . 4.  . دیدن، شنیدن و.همچون  

باور    ،شنود ولی واقعا اینگونه نیست(بیند یا میپندارد چیزی را میتوهم، )حالتی که شخص می

حاالت کنشی؛ مانند قصد کردن،    .5کاذب )که برخالف باور صادق بازنمود واقعیتی عینی نیست(  

 آرزو کردن، خواستن و... 

ویژگیح ذهنی  پدیدارهای  و  از  االت  متمایز  جسمانیهایی  دارند.    پدیدارهای  فیزیکی  و 

 ها از قرار زیراند: شماری از این ویژگی

چه بسا ناآگاهانه تحقق پدیدارهای جسمانی  اند، اما  انهپدیدارهای ذهنی آگاه  ؛1آگاهانگي.  1

آگاهی است و   از جنس  پدیدارهای ذهنی  عبارتی سنخ  به  آگاهی هیچ تحققی  پذیرند.  منهای 

برایشان متصور نیست؛ بر خالف امور فیزیکی که صرفنظر از آگاهی امکان وجود دارند. از طرف  

که هیچیک از ، مانند توهمات و... مابازای خارجی ندارند؛ درحالیپدیدارهای ذهنی دیگر برخی از  

 فیزیکی اینگونه نبوده و چنین نظیری ندارند. امور صرفاً

به نحو اول شخص، با علم   ؛ هر کسی مستقیما، یعنی2بودن   ناپذیر مشارکت  و صي  شخ.  2

خود آگاهی و دسترسی دارد. ولی دیگران در این جهت مشارکت  حاالت ذهنی  حضوری و شفاف به  

ها و پدیدارهای فیزیکی ثانوی  نداشته و مرجع آگاهیشان عبارت است از مدعای شخص و یا نشانه

دال بر آن. این ویژگیها برخالف امور فیزیکی مانند شکل و قیافه شخص است که دسترسی به آن 

 درونی، اختصاصی و به صورت اول شخص نبوده؛ بلکه از بیرون و به نحو سوم شخص است. 

اهی، یادآوری؛ شماری از حاالت روحی، مانند کنشهای شناختاری چون آگ  ؛ 3حیث التفاتي.  3

 همچنین حاالتی چون ترس، امید و... افزون بر علت، دارای طرف اضافه، تعلق و متناظر به چیزی

اسـت  یاد شده و ناظر به این معنا  یا قصدمندی، دربار گی  حیـث التفـاتی هستند. از این ویژگی به 

هـا متوجه عـین وده و  ب   تجربة« چیزی خاص » های ما ضرورتاً »شناخت« یا  تجربه  ا و هکـه شناخت 

 
1. consciousness 

2. privacy 

3. intentionality 
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بوستان یا دشت و   گل، کنیم، یک »عین« دیدنی، مانند  اند. اگر نگاه میهـای شناسـایی یـا متعلـق

را می  را د   یـادآوری، یـک »عـین«   فراینددر  .  نگـریم دریا  به زمان گذشته   ر ذهن حاضرمربوط 

 . حتی آنگاه کهاست   واقعیتک  ی وضعیتی از امور یا    نیز   کنیم، موضوع آن داوری می   اگر م؛  کنی می

؛ سـازدرا حاضر می مانند غول، بخت، سیمرغ و...  ورزیم، قوة خیال ما یک »عین« خیالی  تخیل می

در حیث التفاتی یاد شده غیر   1د« »قص  از  درحالیکه امور فیزیکی اینگونه نیستند. گفتنی است مراد 

 :see)،  انجام دادن کاری در نظـر داریـمهنگام    که  است    به معنای هدف و مقصودی   2قصد«از » 

Sokolowski, 2000: Part 1 )   هرچند از جهت تعلقی و ذات اضافه بودن فرقی بین این دو نیست و

 قصد و اراده نیز یک پدیدار ذهنی ذات اضافه و دارای حیث تعلقی است. 

های  ورونهای عصبی و نمانند سلول  های پدیدارهای جسمانیاز ویژگی؛  مندینامکان .  4

مانند آگاهی و ...  در حالی که پدیدارهای ذهنی    ؛استخاص  داشتن موقعیت مکانی    مغزی و...

   .توان آنها را جایگزیده در وضعیت مکانی معینی انگاشته و نمیدبوچنین ن

های پدیدارهای جسمانی و فیزیکی دارا بودن ابعاد و از ویژگی   ؛ کیفیات پدیداری خاص.  5

فاقد   نی ذه پدیدارهای  پذیری و... است. درمقابل  زمانی، تجزیه و انقسام   -  امتدادهای چهارگانه فضا

خصوصیات .  ناپذیری دارنداین خصوصیات بوده و ویژگیهای متفاوتی چون فقدان بعد، تجزیه و انقسام 

تفصیل در دیگری برای پدیدارهای ذهنی بیان شده است، مانند کلیت و... که به جهت اختصار از  

 گیریم که: از آنچه گذشت نتیجه می ( 59:  1391  ن،ی مسل :  د ی بنگر)کنیم  آن چشم پوشی می

همانی  های اساسی داشته و حاالت ذهنی با امور فیزیکی به هیچ روی این ذهن و بدن تفاوت  -

 نداشته و به آنها تحویل ناپذیر نیستند.  

اینکه امور ذهنی بتوانند بدون وجود    زیرا اوالًامور ذهنی قائم به نفس و وابسته به آنند؛    -

و... ممکن نیست؛ چنانکه حرکت  عالم، درد بدون دردمند  علم منهای  موضوع رخ دهند مانند 

نشاید.  متحرک  تفاوت  ثانیاً   بدون  با  اعصاب  سلسله  و  مغز  مانند  فیزیکی  منظر امر  از  که  هایی 

نفس یا ذهن که امور نی باشد. در نتیجه  تواند محل و موضوع امر ذهشناختی دارد، نمیهستی

 ذهنی بدان قائم است حقیقتی مجرد و غیر فیزیکی است.

 
1. intention 

2. purpose 
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ای چون انگار در باب نفس و بدن و حتی نگرههای مادی و یگانهبر این اساس آن همه نگره 

ابطال واقع میدوگانه از این گمانهانگاری وصفی مورد نقد و  ها دچار  شوند. ضمن آنکه هر یک 

)در نقد هریک بنگرید:  ای نیز هستند که بررسی آنها از حوصله این مختصر خارج است  کاالت ویژهاش

 . (1391کیت مسلین، 

و اینکه با وجود  چگونگی رابطه نفس و بدن    . 1ماند:  در اینجا دو اشکال باقی می  اشکال:

با یکدیگر  است، چگونه فیزیکی دیگری جوهری عقلی و آن دو، که یکی حقیقتی جوهری تفاوت 

های  پدیدهبا توجه به شخصی بودن و مشارکت ناپذیری    .2اند؟  پیوند یافته و ترکیب یا متحد شده

بفهمیم کسی که در کالبد جسمانی معینی در گذشته با ما سخن گفته همان کسی    ذهنی، از کجا

 گوید؟است که امروز با ما سخن می

هر دو اشکال در نگره صدرایی بر اساس جسمانیه الحدوث بودن نفس و مرتبه تجرد پاسخ:  

 آن حل شده است؛ توضیح اینکه: 

نفس محصول عالی و مرتبه برین تکامل ماده است. بنابراین رابطه نفس و بدن یک رابطه  .  1

وند آن دو  تلفیقی نیست؛ بلکه پیوندی ذاتی و اتحادی است. در نتیجه مشکلی در پیانضمامی و  

تام یا محض   . مجردندشویم  میتقس ناقصمجردات به تام و  هلسف فوجود ندارد. از طرف دیگر در 

نیز آن است که   از نظر ذات  آن است که در ذات و فعل خود هر دو مجرد باشد. مجرد ناقص 

.  تاسی، یعنی نیازمند استفاده از ابزار و معدات مادی و جسمانی  فعل ماد  به لحاظمجرد، اما  

مصباح  ؛  134  :1ج؛  193:  2ج  ،1981  صدرالمتالهین، )تجرد نفس از گونه اخیر، یعنی ناقص و بدنمند است  

بنابراین نفس اگرچه جوهری مجرد است، لیکن در مرحله نخست    .( 133-130:  2، ج1379  ،یزدی

فروترین مرتبه تجرد و نزدیکترین وضعیت به جسم فیزیکی را دارا بوده و بتدریج ارتقاء یافته و  

   دهد. هایی متناسب با مرتبه وجودی خود ادامه حیات میهمواره با بدن 

تواند داشته بدن عرضی واحدی می. بر اساس رابطه اتحادی نفس و بدن، هر نفس تنها  2 

 شود.  از وحدت بدن زنده، وحدت شخص نیز نتیجه می مسئلهباشد. در پرتو این 
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 گرایيحذف  بطالن  .4

ویژه فیزیکالیزم را از اساس ابطال هچنانکه گذشت دالیل تجرد نفس همه اشکال یگانه انگاری، ب

مله جگرایی از این جهت ضرورت دارد که فی الکند. لیکن در این میان توجه به نگره حذف می

موضوع دلیل سوم، یعنی پدیدارهای ذهنی را منکر است و به اصطالح آن را سالبه به انتفاء موضوع  

کند. با توجه به این نکته به اختصار  ساخته و چالش جدیدی فراروی اثبات تجرد ذهن ایجاد می

 توان گفت:  در نقد آن می 

بر این باورند که وجود کوالیا    انفولسیاز فو شمار زیادی    ف شهود استخال بر  گرایی  حذف.  1

را    آنتوانـد  هیچ اسـتداللی نمیو روشن است که  واضح  و ... چنان    هویاتی چون احساس دردو  

تر از داشتن برای انسان واضحبه بیان دیگر چیزی    .(See: Nagel, 1974, 83: 435-456)  کند  انکار

که شخص صـادقانه از خـود   نمایدرخ می  ترآشکارآنها آنگاه     ت و وجودساین حاالت ذهنی نی

  مندحاجت  حووض  از شدتحذفگرایی  بطالن  بنابراین،    «؟نهحـاالت ذهنی وجود دارند یا  »  :بپرسـد

 ,Lycan)های ذهنی نیازمند استداللی نیرومند است  نبوده؛ بلکه در مقابل، انکار پدیده استدالل  

& Pappas, 1972, pp:149-59). 

پذیر است. توضیح اینکه در تفکر اسالمی از طریق علم حضوری به نحو بهتری تبیین   مسئله این  

از جمله کاربردهای   1ای ابهامات و خلط کاربردهای مختلف نیست.شهود در اندیشه غربی خالی از پاره 

عبا  از  آن  است  بدون  رت  چیزی  دریافت  و  استداللدرک  و  مقدمه   ,see: Wikipedia) وساطت 

Intuition) .  چنین چیزی اعم است از ادراکات حضوری و حصولی، و در میان معلومات حصولی اعم

همین آید. از  است از بدیهیات، حدسیات و استحسانات، یا به تعبیری آنچه در بادی امر به نظر می 

بر به نظر رسد خورشید    رو چرچلند در مخالفت با اعتبار معرفتی شهود مدعی است که چه بسا 

، ممکن سانهمین به  با همه وضوحش نادرست است.    پنداره این    که درحالیچرخـد،  گـرد زمین می 

 دارنـدبرخور واقعیت  از رخدادهای عصبی، حاالت ذهنی هم    افزون بر ید که  آاسـت آشکار بـه نظـر  

 . (Churchland, 1981, 78: 67– 90)  تصـور نادرستی باشدآن نیز    و 

 
 جهت آگاهی بیشتر پیرامون معنای شهود و کاربردهای مختلف آن بنگرید:   .1

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Intuition, also:  Wikipedia, the free encyclopedia, 

Intuition. 

https://plato.stanford.edu/index.html
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و مبتنی بر نوعی قیاس مع الفارق است. به عبارت  در نقد اشکال چرچلند گفتنی است بیان ا

از سنخ ادراکات شهودی    دیگر پنداشت گردش خورشید بر گرد زمین، یا بنابر برخی تعاریف، اساساً

دیگری مانند بدیهیات    آید و یا اگر به حساب آید از نوع استحسانات است، نه گونهبه حساب نمی

و  ، بیم و امیدها  علم ما به وجود حاالت ذهنی، باورهایا ادراکات حضوری. این درحالی است که  

یعنی    ؛ایواسطهبدون هیچ  به طور مستقیم و  از سنخ علم حضوری است که  هایمان  عشق و نفرت

استدالل تنها بدون وساطت مقدمات و  بلکه  نه  تصورات  بدون واسطه شدن مفاهیم و  حتی  ها، 

   .یمیابمیخود  روجودشان را دهای حسی،  ابزارها و اندامذهنی و 

گرفته و شناسی اندیشمندان مسلمان مورد توجه قرار  بنابراین عنصر مهمی که در معرفت

آن  علم حصولی، واقعیت  علم حضوری است. علمی که برخالف    مسئلهکلید حل این معما است  

احساسی    کنیم، یااراده کاری را میکه  ه  آنگا  رای مثال. باست  آن  نبوده؛ عیناز واقعیت معلوم جدا  

وجود    ؛ بلکهنزد ما حاضر است  آنهاواقعیت    عین،  آیدمیدر ما پدید  ی  شاد  و   اندوهچون ترس،  

بیش نیستند.  واحدی شان است و علم و معلوم در آنها واقعیت  عینی آنها عین همان وجود ذهنی 

-قضاز همین رو شک و تردید و خطا در اینگونه امور هیچ جایگاهی نداشته و فرض وقوعشان تنا 

پدیدهآمیز است.   انکار چنین  نیرومند  بنابراین برخالف گفته لیکان که  هایی نیازمند استداللی 

پدیده چنین  گفت  باید  اوالًاست؛  که  چرا  نیست،  انکار  قابل  استداللی  هیچ  با  هر    هایی  مفاد 

استداللی از جنس علم حصولی و مفهومی است، اما پدیدارهای ذهنی با علم حضوری درک شده  

علم حضوری افزون بر خطاناپذیری،    ثانیاًو علم حصولی توان تعارض با معلوم حضوری را ندارد.  

ی،  زیرساخت و بنیاد اعتبار دهنده به معلومات حصولی است و مخالفت با آن از طریق علم حصول

 ترین ارکان معرفت و ایجاد شکاکیت بزرگ معرفتی است. نابودی بنیادی ،بر سر شاخ بن بریدن

 نتیجه گیری

علوم    شناختیانسانگرایی  طبیعتچنانکه گذشت   انسان، که مورد مطالعه  فیزیکی  بعد  از  غیر 

و نفس    زیستی است، حقیقت دیگری را باور نداشته و با تقریرهای متفاوتی ذهنو    یفیزیولوژیک

برد. این پنداره از جهات مختلفی  را با مغز و کارکردهای آن یکی انگاشته و یا بدان تحویل می 

در نقد آن و اثبات دیدگاه مخالف پیموده شده  هایی که  از جمله راهشده است.  مورد نقد واقع  
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متمایز از متشخص و    حقیقتی  یابددرمی  کسیهر  است که بر اساس آن  ادراک حضوری نفس  

ناپذیری  و خلیط صرافت، وحدت شخصیت، فراموشی ناپذیری خود، ثبات است. افزون بر آن  بدن

تن و اتحاد علم و عالم و  و عدم غیبت از خویشناپذیری آن؛ حائل ناپذیری  نفس، تجزیه و انقسام

 دهند.  معلوم در خودآگاهی، هر یک بر تفاوت جوهری نفس و بدن و  تجرد نفس گواهی می

نفس   تجرد  اثبات  بر  مادهاست  ادراک  مسئلهروش دیگر  برخالف  ادراک    فعلیت   ؛ چرا که 

قابلیت    پذیرنا تقسیم،  مکانمندنا  وزمانمند  نا  امری،  قوهفاقد    و  محض  .است  حسی  اشارهو فاقد 

به روشنی بر تجرد  در عین امکان رویت صور کبیره،    ،امتناع انطباع کبیر بر صغیر  افزون بر آن

     . مادی بودن نفس مُدر ک داللت داردرافادراک و 

پدیدارهای ذهنی  راه دیگر برای اثبات دوگانگی نفس و بدن و فرامادی بودن نفس از طریق  

حاالت کنشی    وحاالت نیمه ادراکی یا شبه ادراکی    ،ادراکات حسی  ،هاشناخت  ،احساساتچون  

ی  هاویژگی از فیزیکی دارند. شماریو    پدیدارهای جسمانیهایی متمایز از است. این امور ویژگی 

از: آگاهانگی   بیان شده التفاتی  اشتمال بر    ، بودن  ناپذیرمشارکت  وصی  شخ،  عبارت بود  و حیث 

های جوهری  بدن با یکدیگر تفاوت   دهد ذهن و که نشان میکیفیات پدیداری  شماری از دیگر  

ته و به آنها تحویل پذیر نیستند؛  همانی نداشداشته و حاالت ذهنی به هیچ روی با امور فیزیکی این

 الجرم نفس یا ذهن که این امور قائم و وابسته به آنند نیز حقیقتی مجرد و غیر فیزیکی است. 

باوری جوهری شناختی را از اساس ابطال و دوگانهگرایی انسانهمه اشکال طبیعتاین دالیل  

رود تا  فت با پدیدارهای ذهنی میکند. در عین حال فیزیکالیزم حذفی به دلیل مخالرا اثبات می

موضوع ساخته و آن را به چالش بکشاند. در مقابل گفته آمد که این   عانتفاه  روش سوم را سالبه ب

به   شود، بلکه مغایر با علم حضوری است و آنچه با علم حضوری درک میخالف شهودپنداره بر  

 با هیچ استداللی قابل انکار نیست.  هیچ روی و 
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