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در اين پژوهش ابتدا اصول كلي و مشترك قائلان به نظريههاي ماديانگارانه و ديدگاههاي مخالف

دوگانهانگاري ،كه براي اختصار آنها را »قائلان به ماديت ادراك« ميناميم ،بر ميشماريم؛ ادلة يادشده در
اثبات ديدگاههاي يگانهانگاري ارائه گرديده است .سپس به تحليل و بررسي اين دلايل ميپردازيم .در

پايان با بررسي دلايل مختلف ،مشخص شد كه دو ديدگاه رفتارگرايي و كاركردگرايي براي ادعاي خود

دليلي اقامه نكردهاند .دلايل مطرحشده براي ماترياليسم حذفگرا و اينهماني به اين دليل كه بر پاية استقرا
هستند يا اميد به پيشرفت دانش عصبشناسي در آينده ،بسي جاي تأمل ندارند؛ ولي نشان داده شد كه

برهانهاي ناتواني تبيين ديدگاه دوگانهانگاري ،تاريخ تكاملي ،وابستگي عصبي ،تأثير روانگردانها بر
آگاهي و برهان مغز دوپاره ،خدشهپذير نيستند؛ ولي با نظر صدرالمتألهين مبني بر جسمانيةالحدوث
وروحانيةالبقا بودن نفس انساني سازگاري دارند.
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 دانشجوي دكتري حكمت متعاليه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي )نويسنده مسئول(.
foroughi@um.ac.ir
 استاديار گروه پژوهشي حكمت معاصر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
drhvakili@gmail.com
 استاديار گروه پژوهشي حكمت معاصر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
zamakbarsedigheh@gmail.com
تاريخ دريافت٩٦/٦/١٥ :

تاريخ تأييد٩٦/١١/٢٤ :

تحليل انتقادي دلايل قائلان به ماديت ادراك ،با نگاه به مباني حكمت متعاليه

دو دستة كلي قرار ميگيرند :دلايلي كه در رد دوگانهانگاري جوهري اقامه شده است و دلايلي كه براي

مقدمه
در حال حاضر ديدگاه دوگانهانگاري جوهري در ميان فلاسفة ذهن چندان مطرح نيست
و اصل ًا جزو ديدگاههاي رايج و مد نظر نيست و شمار اندكي از فيلسوفان در صدد اصلاح
و دفاع از اين ديدگاه برآمدهاند )مسلين ،١٣٩١ ،ص .(١٨بااينهمه ،به نظر نميرسد كه

٢٦

بتوان سازوكار آگاهي ) (Consciousnessو ادراك ) (Perceptionرا به فعاليتهاي مغز

فرو كاهيد .لايبنيتس بهزيبايي در سدة هفدهم اين مطلب را بيان كرده است و اذعان
ميكند كه هرگز نميتوان در يك كارخانة بزرگ چيزي را يافت كه بتواند ادراك حسي

را تبيين كند و ما هر قدر هم كه مداقه داشته باشيم ،جز اجزايي درهمتنيده كه همديگر
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را فشار ميدهند ،چيز ديگري نخواهيم يافت )همان ،ص .(٣١درواقع او با اين مثال مي-
خواهد بيان كند كه هر قدر هم كه يك سامانه پيچيده و پيشرفته باشد ،باز نميتوان در

آن نشاني از آگاهي و ادراك يافت؛ گويا وي ميپذيرد كه پيچيدگي يك ساختار هرگز به
توليد آگاهي نميانجامد .وي ميخواهد مغز آدمي را به يك كارخانة عميق ًا پيچيده و

بزرگ تشبيه كند و بگويد همانگونه كه در كارخانه -با وجود پيچيدگي زياد – نميتوان

آگاهي را به مجموع اجزاي پيچيده نسبت داد ،دربارة مغز آدمي نيز نميتوان بيان كرد كه

آگاهي حاصل پيچيدگي مغز است؛ بلكه بايد آگاهي امري وراي اين ساختارهاي پيچيدة
مغزي باشد؛ يعني امري غيرمادي باشد.

ميتوان ريشة دوگانهانگاري را دستكم تا يونان باستان رساند )راسل،١٩٤٥ ،

ص ،(١٣٤ولي اين دكارت بود كه اين آموزه را به شكلي تازه ،رسمي و همراه با

استدلالهاي فلسفي مطرح كرد و دلايلي نيز براي اثبات مدعاي خود ارائه داد )دكارت،

 ،١٣٩٤ص .(٩٧به همين دليل است كه پس از وي ،اين نظريه بيشتر با نام دوگانهانگاري
دكارتي ذكر ميشود )بورچرت ،٢٠٠٦ ،ج ،٢ص.(٧٤٨

دربارة دوگانهانگاري و يگانهانگاري دلايلي در رد و تأييد آن اقامه شده است كه

رويهمرفته چهار گونه دليل ميتوان برشمرد :دلايل رد دوگانهانگاري؛ دلايل اثبات
دوگانهانگاري؛ دلايل رد يگانهانگاري و دلايل اثبات يگانهانگاري؛ ولي ازآنرو كه پژوهش

جاري در خصوص دلايل ماديت ادراك است ،از چهار دسته دليل ذكرشده تنها به دلايل
رد ديدگاه دوگانهانگاري و اثبات ديدگاه يگانهانگاري ميپردازيم؛ سپس نخست اشارة

مختصري به نظر صدرالمتألهين دربارة نفس انساني كرده ،بيان ميكنيم كه نظر وي در

ميان ديدگاههاي دوگانهانگارانة گوناگون چه جايگاهي دارد و سرانجام به تحليل استدلال-

هاي نظريههاي ماديانگارانه با استفاده از ديدگاه صدرالمتألهين ميپردازيم.

الف( براهين عليه دوگانهانگاري
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با اينكه براي اثبات ديدگاههاي دوگانهانگار براهين گوناگوني اقامه شده است ،چون در
دلايلي كه عليه ديدگاه دوگانهانگاري اقامه شده و همچنين دلايلي كه براي اثبات

ديدگاههاي ماديانگارانه آورده شده ،ميپردازيم و به دلايل اثبات دوگانهانگاري و رد
فيزيكاليسم -مگر در موارد ضروري -نميپردازيم.
 .١برهان سادگي ديدگاه ماديانگارانه )(Simplicity Argument

شايد بتوان ريشة اين برهان را در اصلي كه برگرفته از نام فيلسوف قرون وسطايي ،ويليام
اوكام است ،يافت .اصل »تيغ اوكام« ) (Occam's Razorبيان ميكند كه اگر در وضعيت
يكسان دو فرضية رقيب وجود داشته باشند ،اقتضاي روش علمي اين است كه فرضية

سادهتر را بپذيريم )بورچرت ،٢٠٠٦ ،ج ،٧ص(٥٠٦؛ به بيان ديگر »براي توجيه پديدهها-
بيش از ح ِد نياز -موجوديت در نظر نگيريد« .مشخص است كه ديدگاه ماديانگارانه به

موجوديتهاي كمتري معتقد است؛ ازاينرو در مقايسه با ديدگاه دوگانهانگاري ،منطقي
است كه ديدگاه ماديانگارانه را برتري بدهيم )چرچلند ،١٩٨٨ ،ص.(١٨
 .٢برهان ناتواني تبيين ديدگاه دوگانهانگاري )(Explanatory Impotence
ريشه اصلي اين برهان در مقايسة ميان توانايي تبيين علو ِم اعصاب و ديدگاههاي دوگانه-
انگار است .عصبشناسي توان تبيين دقيق و با جزئيات كافيِ سازوكار سامانههاي عصبي

را دارد؛ ازقبيل شيوة ارتباط بخشهاي مختلف با يكديگر و با اعصاب حسي ،جزئيات
شيميايي فرايندهاي مغزي ،اينكه آسيب به هر قسمت از مغز موجب نقصان در كدام
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اين پژوهش بر آنيم كه به نقد دلايل ديدگاههاي ماديانگارانه بپردازيم ،صرفاً به بررسي

مهارت شخص ميشود -سخنگفتن ،خواندن ،فهم گفتار ،تشخيص چهره و -...حتي
تبيين روابط شيميايي موجود در مغز كه موجب يادگيري ميشوند .در مقابل ،آنچه دوگانه-

انگار دربارة سازوكار ارتباط ذهن غيرمادي با مغز مادي ميتواند به ما ارائه دهد ،بسيار
ناچيز و نزديك به صفر است .ميپذيريم كه عصبشناسان هم از تبيين بخشهايي از مغز
و عملكرد آن ناتوان هستند ،ولي برتري مطلق توانايي تبيين عصبشناس در برابر توانايي

٢٨

تبيين دوگانهانگاري را نميتوان انكار كرد .پاسخ مشهور و رايج دوگانهانگار و فيلسوفان
ن غيرمادي را
مسلمان اين است كه مغز و سازوكارهاي پيچيدة آن نقش ُمعِد براي ذه ِ

دارد .پاسخي كه با وجود دور از ذهن بودنش ،استحالة ذاتي ندارد؛ ولي بايد پذيرفت كه
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دوگانهانگار در پاسخ به اين پرسش كه »اگر ذهن و اعصاب صرف ًا ُمعِد هستند ،بايد انتظار

ن غيرمادي مانند استدلال ،عاطفه ،آگاهي و ادراك
داشت كه فرايندهاي وابسته به ذه ِ
كليات رابطة ناچيزي با آسيب به مغز داشته باشند؛ درحاليكه اينگونه نيست و برعكس
رابطة بسيار قوي دارند« ،ناتوان است )همان ،ص.(٢٠-١٨

 .٣برهان وابستگي عصبي
بحث از برهان ناتواني تبيين ،ما را به برهان ديگري به نام برهان وابستگي عصبي) Neural

 (Dependencyهمة فرايندهاي ذهني به مغز ،ميكشاند؛ برهاني كه شبيه برهان قبلي-
ولي قويتر از آن -است و ميتوان آن را به صورت خلاصه اينگونه بيان كرد:
بيشتر فرايندهاي ذهني بهطوركامل به بخشهاي خاصي از اعصاب مغز وابسته
هستند و ناحية دقيق مغزيِ شمار زيادي از آنها ،كشف شده است و با

آزمايشهاي تجربي فراواني ثابت شده كه آسيب به قسمت مربوطه ،موجب

اختلال در فرايند ذهني مرتبط با آن ميشود .هنگام بحث از فرايند مغزي ،منظور
اموري مانند توانايي استدلال ،تشخيص چهره ،محاسبههاي رياضي و ...است كه
دوگانهانگار آنها را بهطوركامل به ذهن غيرمادي مرتبط ميداند )همان ،ص.(٢٠

تفاوت اين دو برهان در اين است كه تكية برهان ناتواني تبيين ديدگاه دوگانهانگاري
بر اين امر است كه پيشرفتهاي دانش عصبشناسي بسي زياد بوده و بسياري از فرايند-
هاي ذهني تبيين شدهاند و براي تعداد زيادي از آنها محل دقيقي در مغز نيز مشخص شده

است؛ ولي ديدگاه دوگانهانگاري نميتواند با اين دقت به تبيين موضوع بپردازد .برهان
وابستگي عصبي بر اين امر تكيه دارد كه با آسيبرساندن به قسمتهايي از مغز ،فعاليت-
هاي ذهني متناظر با آن مختل شده و اين امر با ديدگاه دوگانهانگار كه به غيرمادي و

مستقلبودن )جوهر( ذهن معتقد است ،سازگار نيست.

دربارة اين امور -بر خلاف اموري مانند بينايي -نميتوان گفت كه مغز صرف ًا ُمعِد

است :شايد در بدو امر پاسخي به نظر فيلسوفان مسلمان برسد كه اينگونه امور
ن غيرمادي
)فعاليتهاي مغزي( صرف ًا نقش اعدادي دارند و اصل حالت ذهني توسط ذه ِ

٢٩

درك ميشود .بايد گفت كه اين پاسخ براي مسائلي چون ادراكِ بصري پذيرفتني است و
عصبي كه در مغز انجام ميشود ،براي حصول ادراك بصري توسط نفس )ذهن( نقش
مُعِد را دارند؛ ولي خود فيلسوفان مسلمان نيز بر اين باورند پارهاي از حالتهاي ذهني-
مثلا ادراك كليات -وجود دارند كه بهقطع و يقين توسط امر مادي انجام نميشوند ،حتي
همين را دليل تجرد نفس ذكر ميكنند .پرسش اينجاست كه چرا اموري مانند ادراك

كليات و استدلال عقلي كه به باور فيلسوفان مسلمان نميتوانند مادي باشند ،با

آسيبرسيدن به بخش مربوطه در مغز -يا با مصرف داروهاي روانگردان كه در ادامه بيان
خواهد شد -مختل ميشوند؟
 .٤برهان تاريخ تكاملي )(Evolutionary History
اين برهان كه ريشه در نظرية فرگشت ) (Evolution Theoryدارد ،داراي دو مؤلفة
ت بيهدف و تصادفي در ژنهاي اجداد ما در درخت تنومند
اصلي است :نخست تغييرا ِ

تكاملي ،دوم بقاي ژنهايي كه توانايي تطبيق بيشتري با محيط پيرامون خود داشتهاند .نكتة
مهمي كه با پذيرش فرگشت ميتوان به آن اذعان كرد ،اين است كه گونة كنوني انسان و
همة ويژگيهاي آن حاصل فرايندي تمام ًا فيزيكي و مادي است و تنها تفاوت ما با

جانداران ديگر پيچيدگي بيشتر سيستم عصبي ماست؛ ازاينرو براي تبيين سرشت انسان،
نيازي به يك جوهر غيرمادي احساس نميشود )چرچلند ،١٩٨٨ ،ص.(٢١-٢٠
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ميتوان گفت كه همة فعاليتهايي كه در چشم صورت ميگيرد و همچنين پردازشهاي

 .٥برهان تأثير روانگردانها بر آگاهي ) Drugs and Consciousness

(Argument
داروهاي روانگردان دستهاي از داروها هستند كه بر فعاليتهاي ذهني تأثير ميگذارند؛
در همة فرهنگهاي شناختهشدة بشري اين داروها وجود داشتهاند و به نظر ميرسد كه
هميشه نوع بشر از دستكاري وضعيت آگاهي خود لذت فراواني ميبرد )بلك مور،٢٠٠٥ ،

٣٠

ص .(١٠٤دستهاي از مخالفان دوگانهانگاري معتقدند كه بررسي آثار داروهاي روانگردان
بر مغز ،شاهدي بر بطلان ادعاي دوگانهانگار است؛ بدين صورت كه اگر به جز مادة مغز
آدمي ،امري غيرمادي به نام ذهن )روح( وجود داشته باشد ،دليلي ندارد داروهاي روان-
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گردان چنين تأثير عميق و ژرفي بر هوشياري و آگاهي شخص بگذارد؛ درواقع تأثير شديد
داروهاي روانگردان بر آگاهي فرد ،اين نظر را تقويت ميكند كه حالتهاي ذهني چيزي

غير از حالتهاي مغزي -يا درنهايت از عوارض حالتهاي مغزي -نيستند .تأثيرات

داروهاي روانگردان روي آگاهي افراد بسيار گوناگون است؛ گروهي با مصرف حشيش
دچار بدگماني شديد ميشوند ،دستهاي دچار تمدد اعصاب ) ،(Relaxationتقويت

ادراكات حسي ،افزايش لذت از احساسهاي ابتدايي و ساده ،ميل شديد به خنديدن،
افزايش لذت جنسي ،احساس راحتي زياد با ديگران ) ،(Openness to Othersاحساس

كندشدن زمان و تأثيرات مخربي بر حافظة كوتاهمدت ميشوند .استفاده از حشيش كه از

گياه شاهدانه ) (Cannabis Sativaيا كنف ) (Hempگرفته ميشود ،قدمتي بالغ بر پنج
هزار سال دارد .بسياري از هنرمندان قرن نوزدهم براي كارشان از اين ماده سود ميبردهاند

)همان ،ص.(١٠٦

شگرفتر از حشيش ،تأثير مصرف مادهاي صنعتي به نام »الاسدي« است كه افرادي

كه آن را تجربه كردهاند ،گزارش از سفري هشت تا ده ساعته دادهاند .دليل نامگذاري اين
تجربه به »سفر« اين است كه مدت آن بسيار طولاني و حتي بيپايان به نظر ميرسد و

مانند سفر بزرگي در زندگي فرد است .سفري كه در آن رنگها بسيار قوي ميشوند،
شكلهاي طبيعي ،شكل و شمايلي خيالانگيز و گاهي زنده پيدا ميكنند؛ حتي ممكن

است شخص بهطورموقت من ّيت و خوديت خود را از دست بدهد يا گمان كند كه شخص
ديگري -يا حتي -جانور ديگري است )همان ،ص.(١٠٧

تحقيقات روي داروهاي روانگران اين ايده را به ذهن پژوهشگران انداخت كه شايد

بتوان با مصرف مواد روانگردان تجربة ديني )مذهبي( براي افراد ايجاد كرد .در مطالعهاي
مشهور به نام آزمايش جمعة خوب ) (Good Friday Experimentوالتر پانك ،پزشك

آمريكايي ،به بيست نفر قرصهايي داد كه نصف آن »دارونما« (Placebo) و نيمي از


قرصها »سايلوسيبين«

) (Psilocybinبود .افراد مورد آزمايش ،به اجراي مناسك

٣١

مذهبي و مراقبه پرداختند؛ ده نفري كه به آنها دارونما داده شده بود ،تنها حالتهاي ملايم

هشت نفر گزارش كردند كه تجربههاي عرفاني قدرتمندي داشتهاند )همان ،ص.(١٠٨

استدلال تأثير روانگردانها بر آگاهي را ميتوان به اين صورت جمعبندي كرد:
اگر ذهن امري غيرمادي و غير از عوارض مغز باشد ،نبايد داروهايي كه روي فعاليت

مغز تأثير ميگذارند موجب اختلال و تغييرات شديد در ذهن و آگاهي شخص شود؛ ولي
تجربه خلاف اين را نشان ميدهد.

 .٦برهان مغز دوپاره )(Split Brain
جسم پينهاي ) (Corpus Callosumكه پيونددهندة دو نيمكرة مغز است ،در كنار روش

درماني عجيبي كه در سال  ١٩٥٠ميلادي براي درمان گونة شديدي از صرع استفاده شده
است ،هرچند پس از مدتي اين روش بيرحمانه كنار گذاشته شد ،نقش اصلي را در اين
برهان ايفا ميكند .در سال  ١٩٥٠ميلادي در كاليفرنيا آزمايشهايي روي حيوانات انجام

شد كه نشان داد قطع ارتباط ميان دو نيمكرة مغز با بريدن جسم پينهاي موجب هيچ اختلال
جدياي در ادراكات يا حركات حيوان نميشود .از سويي بيماراني وجود داشتند كه از
نوع شديدي از صرع رنج ميبردند ،بهگونهاي كه زندگي عادي آنها تقريب ًا مختل شده بود،
 دارونما قرصي است كه كاملاً شبيه قرص اصلي ساخته شده است ،ولي هيچ خاصيتي يا عوارضي ندارد.
 نوعي داروي روانگردان.

تحليل انتقادي دلايل قائلان به ماديت ادراك ،با نگاه به مباني حكمت متعاليه

مذهبي را تجربه كردند ،ولي از ميان ده نفري كه داروي روانگردان دريافت كرده بودند،

فرضية اصلي دربارة توجيه صرع شديد اين بيماران ،انتشار اختلالهاي الكتريكي در زمان
بروز حملههاي صرع به همة مغز بود .در روشي عجيب -و شايد هم بيرحمانه -تصميم

گرفته شد كه با قطع جسم پينهايِ مغز بيمار ،از انتشار اختلالهاي الكتريكي ميان دو
نيمكرة مغز جلوگيري شود .گرچه اين روش درماني در همان زمان كامل ًا مؤثر بود ،امروزه
بهطوركامل كنار گذاشته شد و درمان دارويي جايگزين آن شده است؛ ولي دستاورد اين

٣٢

عملهاي بيرحمانه افرادي بودند كه دو نيمكرة مغزشان از هم كامل ًا مجزا -اگر از اندك

ارتباطات باقيمانده صرفنظر كنيم -بود .گرچه در بدو امر اين افراد از نظر باليني كامل ًا
سالم و بدون هيچ اختلال خاصي به نظر ميرسيدند ،آزمايشهاي دقيقتر ،نشانههايي را
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آشكار كرد كه موجب شد ،به نظر برسد اين افراد دو مركز آگاهي مجزا دارند )بلكمور،

 ،١٣٨٩ص.(٢٣٥-٢٣٢

راجر اِسپري و همكارانش در مؤسسة فناوري كاليفرنيا اين فرصت طلايي را پيدا

كردند تا افرادي را كه داراي مغز دوپاره هستند ،معاينه كنند .آزمايشهاي اوليه هيچ
ناهنجاري يا علامت غيرطبيعي را نشان نميداد و افراد كامل ًا عادي به نظر ميرسيدند؛ ولي
آزمايشهاي دقيقتر روي آنها نتايج حيرتانگيزي در پي داشت ،نتايجي كه اسپري براي

نخستين بار در اجلاسي در آكادمي اسقفي علوم ) Pontificial Academy of

 (Sciencesارائه داد؛ وي در سخنراني خود با عنوان »مغز و تجربة آگاه« گفت:
هر آنچه ما تاكنون ديدهايم ،گواه بر اين است كه در نتيجة عمل جراحي ،اين

افراد داراي دو ذهن جداگانه شدهاند؛ يعني دو قلمرو آگاهي كه جدا از يكديگرند.
آنچه در نيمكرة راست تجربه ميشود ،در ظاهر بهكلي خارج از قلمرو آگاهي در
نيمكره چپ است )ترِوِرثِن ،١٩٩٠ ،ص.(٣٧٣

آزمايش اسپري بر اين نكته استوار است كه تصوير دريافتشده توسط چشم راست

به نيمكرة چپ مغز منتقل ميشود و تصوير دريافتشده توسط چشم چپ به نيمكرة

ص داراي مغز دوپاره را در وضعيتي قرار دهيم كه
راست منتقل ميشود .حال اگر شخ ِ
تصوير شيئي را تنها با چشم راستش ببيند ،ميتوان نتيجه گرفت كه تنها نيمكرة چپ مغز

او از تصوير آگاه است .از سويي در افراد راستدست ،نيمكرة چپ مغز وظيفة تكلم را

بر عهده دارد و نيمكرة راست وظيفة حركات بدن را بر عهده دارد و در افراد چپدست
برعكس اين است؛ زيرا تصوير به نيمكرة چپ منتقل شده است ،انتظار داريم كه فرد

بتواند اسم جسمي را كه در تصوير ديده ،به زبان بياورد كه بهطوردقيق همين اتفاق نيز
رخ ميدهد؛ سپس از فرد خواسته ميشود از ميان چند مجسمة كوچك ،مجسمة مربوط

به چيزي را كه ديده است ،بردارد كه در كمال ناباوري آزمايشها نشان ميدهد كه توانايي

انجام اين كار را ندارد؛ يعني نيمكرة راست مغز فرد از تصوير بيخبر است .وي آزمايش

را برعكس نيز انجام داد ،تصويري به چشم چپ فرد نشان داده شد كه بهطورطبيعي

٣٣

تصوير به نيمكرة راست فرد منتقل ميشود .فرد ميتواند از ميان اجسام روي ميز جسمي
 ،١٣٨٩ص.(٢٣٨-٢٣٦

در آزمايشي ديگر فردِ داراي مغز دوپاره را در وضعيتي قرار دادند كه چشم چپ وي

تصوير چهرة يك زن و چشم راستش تصوير چهرة يك مرد را ببيند .وقتي از فرد خواسته
پ مغز اظهار ميكند كه تصوير يك مرد را ديده و
شده كه بگويد چه ديده ،نيمكرة چ ِ
وقتي از وي خواسته شد از ميان تصاوير روي ميز تصويري را كه ديده است ،بردارد،

نيمكرة راست مغز تصوير مرد را بر ميدارد )همان ،ص.(٢٤٤-٢٤٢

صورت منطقي استدلال به اينگونه است :اگر مركز آگاهي فرد امري غيرمادي باشد،

نبايد با قطع ارتباط ميان دو نيمكرة مغز ،شخص دو مركز آگاهي مستقل از هم داشته
باشد؛ درحاليكه مشاهدههاي تجربي نشان ميدهد كه افراد داراي مغز دوپاره ،دو مركز

آگاهي مستقل دارند كه از يكديگر بيخبرند.

ب( نظريات ماديانگارانه )(Physicalist Theories of Mind
پس از بررسي اجمالي ديدگاه دوگانهانگاري و دلايلي كه ضد آن اقامه شده بود ،به بيان
مختصر ديدگاههاي رايج ماديانگارانه و دلايل ضد آنها ميپردازيم .البته پرداختن دقيق به
همة اين استدلالها در يك مقاله ،كاري بس دشوار است؛ افزون بر اينكه برخي از اين

ديدگاهها -براي نمونه رفتارگرايي فلسفي – هماكنون طرفدار زيادي ندارد؛ ازاينرو صرف ًا
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كه تصويرش را ديده است ،بردارد؛ ولي نميتواند نام آن را بر زبان بياورد )كالين بلكمور،

جهت احصا به همة اين ديدگاهها اشاره ميشود و تنها به تبيين و نقد ديدگاههاي متقنتر
ميپردازيم.
 .١رفتارگرايي فلسفي )(Philosophical Behaviorism
رفتارگرايي بيان ميكند كه ميتوان گزارههاي توصيفكنندة حالتهاي ذهني را -بدون
٣٤

اينكه معناي آنها از دست برود يا نقصي در معنا به دست آيد -به گزارههايي ديگر ترجمه
كرد ،گزارههايي كه توصيفكنندة رفتارهاي بالقوه يا بالفعل شخص هستند )مسلين،١٣٩١ ،

ص .(١٦٨ايراد اصلي وارد به رفتارگرايي اين است كه بيشتر ديدگاهي دربارة چگونگي

تحليل و فهم واژههاي مرتبط با حالتهاي ذهني است؛ درحاليكه درستتر اين بود كه
تابستان  /١٣٩٧شمارة /٧٤محمد فروغي ،هادي وكيلي ،اعظم قاسمي

نظريهاي ارائه شود كه دربارة چيستي و سرشت ذاتي حالتهاي ذهني بحث كند )چرچلند،

 ،١٩٨٨ص .(٢٣رفتارگرايي دو نقص اساسي دارد :يكي ناديدهگرفتن -و حتي انكار -جنبة
دروني حالتهاي ذهني؛ دومي نقص اين نظريه در تبيين جزئيات رفتارهاي تشكيلدهندة
حالتهاي ذهني )همان ،ص .(٢٤شايان ذكر است كه امروزه با وجود نظريههاي جايگزين

براي رفتارگرايي فلسفي ،اين ديدگاه كنار گذاشته شده و ديگر به آن توجه نميشود

)همان ،ص.(٢٥

 .٢ماترياليسم تحويلگرا
نظريه ماترياليسم تحويلگرا )) (Reductive Materialismنظرية اينهماني( كاملاً ساده
و سرراست است ،حالتهاي ذهني همان حالتهاي فيزيكي مغزي هستند؛ درواقع ادعاي
اين ديدگاه اين نيست كه معناي واژگان مربوط به حالتهاي ذهني و واژگان مربوط به

حالتهاي مغزي يكي است ،بلكه ادعا ميكند كه همة واژگان مرتبط با حالتهاي ذهني

را ميتوان -بدون ازدستدادن معنا -به واژگان مرتبط با حالتهاي مغزي تبديل كرد

)مسلين ،١٣٩١ ،ص .(١٢١قائلان به اين ديدگاه در پاسخ به اين اشكال كه نميتوان براي
همة حالتهاي ذهني حالت مغزي متناظر يافت ،ميگويند كه ما هماكنون دانش كافي

دربارة مغز نداريم و در آينده پژوهشها دربارة عصبشناسي و مغز همة تناظرهاي
گفتهشده را خواهد يافت.

اين پاسخ چند مؤيد تاريخي نيز دارد :گرما و سرما صرف ًا اندازة انرژي جنبشي مولكول
شيء هستند ،آذرخش چيزي جز تخلية الكتريكي ميان ابرها يا ابرها و زمين نيست يا

اينكه صوت چيزي جز دستهاي از امواج متراكمي كه در هوا سير ميكنند ،نيست )چرچلند،
 ،١٩٨٨ص.(٢٦

 .٣استدلالهاي ضد ديدگاه اينهماني
بيشتر استدلالهاي مطرحشده در دفاع از اينهماني ،بهنوعي مانند يا مأخوذ از استدلالهاي

٣٥

مطرحشده ضد دوگانهانگاري هستند .اين استدلالها ميكوشند كه اين ادعا را كه »سرانجام

روزي دانش عصبشناسي پرده از ماهيت اينهمانِ حالتهاي ذهني و مغزي بر ميدارد«،
بشر از مولكولهاي مادي تام ساخته شده كه درون يك تكسلولي كه به صورت ژنتيك

برنامهريزيشده قرار دارند .سلول تقسيم ميشود و انبوه ميشود و در پايان اندام يك
موجود زنده را ميسازد .در همة اين فرايند مادي هيچ امر غيرمادي وجود ندارد .دليل

دوم شباهت زيادي به دليل ذكرشده با نام تاريخ تكاملي دارد .دليل بعدي نيز به پيشرفت-
هاي روزافزون دانش عصبشناسي اشاره ميكند .ايراد آشكاري كه به اين دسته استدلالها

وارد است -حتي اگر درستي آنها را در خصوص فيزيكيبودن سرشت آدمي بپذيريم-

اين است كه آنها اين مسئله را كه »روزي دانش عصبشناسي تبيين كاملي از اينهماني

ذهن و مغز ارائه ميدهد« ،نميتوانند ثابت كنند )همان ،ص.(٢٨-٢٧

 .٤كاركردگرايي
ديدگاه كاركردگرايي ) (Functionalismخيلي ساده و سرراست ذهن را مساوي يك
كاركرد ميانگارد .همانگونه كه در پاسخ به پرسش »ترموستات چيست« ما ميگوييم

»كاركرد ترموستات اين است كه بر اساس دماي محيط ،دستگاه گرمكننده يا سردكننده را
روشن ميكند« ،براي حالتهاي ذهني نيز كافي است كاركرد آن حالتها را توصيف كنيم
)مسلين ،١٣٩١ ،ص.(١٩٥-١٩٤

كاركردگرايي را ميتوان وارث -نسخة اصلاحشده -رفتارگرايي دانست كه بر خلاف
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توجيه كنند .دليل نخست به سرشت و خاستگاه مادي )فيزيكي( نوع بشر اشاره ميكند:

رفتارگرايي ارائة تعريفي تحويلي از حالتهاي ذهني را ناممكن ميداند و معتقد است كه
تعريف حالتهاي ذهني مستلزم ارجاع به ديگر حالتهاي ذهني است )چرچلند،١٩٨٨ ،
ص.(٣٦

اين نظريه نيز جدا از اينكه وجهة ايجابي -استدلالي عليه نظريه -ندارد ،ايرادهايي نيز

به آن وارد است )ر.ك :همان ،ص (٤٢-٣٨كه در اينجا به آنها نميپردازيم.
٣٦

 .٥ماترياليسم حذفگرا )(Eliminative Materialism
اين ديدگاه بر خلاف ديدگاه اينهماني ،اميدي به يافتن تناظر يكبهيك ميان حالتهاي
ذهني و حالتهاي مغزي ندارد ،بلكه برعكس ،معتقد است بعضي حالتهاي ذهني صرف ًا
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ت ّوهم جامعه است و با پيشرفتهاي دانش عصبشناسي به جاي يافتن تناظر )اينهماني(

بهكلي حذف خواهد شد؛ به بيان ديگر با پيشرفت عصبشناسي انطباق يكبهيك پيدا

نخواهد شد ،بلكه مشخص خواهد شد كه فهم متعارف ما از خيلي از امور ذهني اساس ًا
نادرست و گمراهكننده بوده است و عصبشناسي به جاي ايجاد تحول در چارچوبهاي
فه ِ
م متعارف ما ،خيلي ساده آنها را حذف خواهد كرد )همان ،ص.(٤٣

اين ديدگاه براي اثبات ادعاي خود به چند شاهد تاريخي نيز متوسل ميشود :اعتقاد

به وجود جوهري سيال به نام »كالريك« ) (Caloricكه منشأ حرارت است؛ درحاليكه
بعدها ثابت شد حرارت جوهري مستقل نيست ،بلكه عرضي است برآمده از انرژي

جنبشي مولكولهاي جسم يا باور به وجود جوهري شَبَهگونه به نام »فلوژيستون«
) (Phlogistonكه در زمان اشتعال اجسام ،آزاد ميشود .هر دو مورد پيشين با پيشرفت

دانش بشري به جاي اينكه تغيير كنند ،بهكلي از هستيشناسي علميحذف شدند .نمونة
ديگر -بر خلاف دو مثال پيشين نامرئي هم نبوده و با چشم هم رؤيت ميشده است -كه

با پيشرفت دانش بشري بهكلي حذف شده است ،اعتقاد به فلكِ دوا ِر آسمان )Starry

 (Heavens the of Sphereبوده است )همان ،ص .(٤٤-٤٣اين مورد آخر در طبيعيات

قديم اسلامي نيز پذيرفتني بوده است.

 .٦استدلالهاي ضد ديدگاه ماترياليسم حذفگرا
قوام كلي استدلالهاي ضد اين ديدگاه بر انكار امكان »ارائة تحويلي مياننظريهاي از

چارچوب روانشناسي عامه ) (Folk Psychologyبه چارچوب علم عصبشناسي« است؛
درواقع اين ديدگاه معتقد است كه نگاه روانشناسي عامه به كُنشهاي دروني ما نگاهي
عميق ًا بَدَوي و سردرگم است و براي اين ياور سه دليل ارائه ميكند )همان ،ص.(٤٧-٤٥

 .١نقص ذاتي ،كلي و طولانيمدت روانشناسي عامه در تبيين اموري مانند خواب،

٣٧

يادگيري ،تفاوت در هوش افراد ،حافظه و حتي چيستي بيماريهاي رواني .نقصاني كه
 .٢استقرا بر پاية لزوم درسگرفتن از تاريخ دربارة گمراهكننده بودن نظريههاي قديمي در
خصوص حركت ،ساختار آسمان ،سرشت آتش و بسياري امور ديگر و نتيجهگيري كه
بهزودي همين اتفاق براي روانشناسي عام نيز رخ ميدهد.
 .٣بيان اين مطلب كه ارائة تبييني براي امور مطرحشده در روانشناسي عامه از سوي

ديدگاههاي اينهماني و كاركردگرايي بسيار سخت و دور از ذهن است؛ ولي حذف اين
امور توسط پيشرفت عصبشناسي احتمال بيشتري دارد.

ج( بيان اصول كلي بهكاررفته در استدلالها
پس از بيان اجمالي دلايل اقامهشده در رد ديدگاههاي دوگانهانگارانه و در تأييد نظريههاي
ماديانگارانه ،ميكوشيم با دستهبندي اين دلايل ،اصول كلي حاكم بر آنها را بيابيم .در

نگاه اوليه ميتوان استدلالهاي ذكرشده را به چهار دستة اصلي تقسيم كرد:

 .١استدلالهايي كه صرف ًا نظريه بوده و براي اثبات مدعاي خود دليل نياوردهاند كه

رفتارگرايي و كاركردگرايي از اين زمره هستند.

 .٢استدلالهايي كه بر پاية استقرا يا اميد به پيشرفت دانش عصبشناسي در آينده

هستند؛ مانند دلايل ذكرشده براي ماترياليسم حذفگرا و اينهماني.

 .٣برهانهاي فلسفي كه دربردارندة اين موارد ميشوند :سادگي ديدگاه ماديانگارانه،

ناتواني تبيين ديدگاه دوگانهانگاري و تاريخ تكاملي.

تحليل انتقادي دلايل قائلان به ماديت ادراك ،با نگاه به مباني حكمت متعاليه

حدود  ٢٠٠٠سال است ،وجود دارد.

 .٤برهانهاي مبتني بر تفسير آزمايشهاي تجربي انجامشده از سوي عصبشناسان
كه برهانهاي وابستگي عصبي ،تأثير روانگردانها بر آگاهي و برهان مغز دوپاره از اين
دسته هستند.

د( تحليل استدلالها

روشن است كه ديدگاههاي رفتارگرايي و كاركردگرايي به اين دليل كه براي اثبات ادعاي
٣٨

خود دليلي نياوردهاند و همچنين ايرادهاي عمدهاي به آنها وارد است )ر.ك :چرچلند،

 ،١٩٨٨صص ٢٥-٢٣و  ،(٤٢-٣٨نيازي به بررسي ندارند؛ ازاينرو آنها را بهسادگي از ليست
خود حذف ميكنيم.
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دستة دوم استدلالهايياند كه بيان ميكنند در آينده دانش عصبشناسي ميتواند

مسائل مطرحشده دربارة حالتهاي ذهني را تبيين )اينهماني( يا حذف )ماترياليسم
حذفگرا( كند .اين دسته از استدلالها دو ايراد كلي دارند :يكي اينكه بر پاية استقرا

هستند و برهاني نميباشند ،دوم اينكه مسائل را به پيشرفتهاي آينده دانش بشر واگذار
ميكنند .از اين دو دسته كه بگذريم ،دو دستة بعدي به بررسي دقيقتري نياز دارند كه

آنها را مفصلتر بررسي خواهيم كرد.

 .١تحليل برهان سادگي ديدگاه ماديانگارانه
نكتة كليدي اين برهان به اصل اوكام برميگردد و كافي است صحتوسقم آن اصل در

بوتة نقد قرار گيرد .اصل اوكام بيان ميكند كه »اگر در شرايط يكسان دو فرضيه رقيب
وجود داشته باشد ،اقتضاي روش علمي اين است كه آن فرضيه را كه سادهتر است،

بپذيريم« )بورچرت ،٢٠٠٦ ،ج ،٧ص .(٥٠٦از دو جهت ميتوان به اين اصل انتقاد كرد :يكي

اينكه خود اصل اشاره ميكند كه شرايط بايد يكسان باشد .آيا واقعاً ميتوان مطمئن بود
كه شرايط در دو نظرية رقيب -دوگانهانگاري و فيزيكاليسم -يكسان است؟ ممكن است

شخص دوگانهانگار بگويد» :مزيت حاصل از اعتقاد به دوگانهانگاري بهقدري زياد است
كه شرط شرايط يكسان را نقض ميكند«.

از اين ايراد كه بگذريم ،ميتوانيم به انتقاد دوم كه مهمتر و كاريتر است ،بپردازيم.

روش بيانشده از سوي اوكام -چنانكه خود وي نيز اشاره ميكند -روش علمي است و

نتيجهگيري اصل اوكام -به فرض درستي اصل -دانشهايي را در بر ميگيرد كه با شيوة
پذيرفتهشدة علمي پيش ميروند؛ ولي يك فيلسوف ممكن است اصل يادشده را زير
سؤال ببرد؛ درواقع اينكه يك فرضيه از فرضية رقيب سادهتر باشد ،دليل براي صحت
فرضية گفتهشده نميشود .ممكن است اقتضاي روش علمي -طبق قرارداد -اين باشد كه
فرضية سادهتر را بپذيريم ،ولي حجتي فلسفي بر درستي فرضية سادهتر نداريم.

بله ،اگر دربارة يك مسئله دو برهان فلسفي اقامه شود كه يكي مقدمات كمتري داشته

٣٩

باشد ،ميتوان برهان سادهتر را انتخاب كرد؛ ولي اين قاعده الزام ًا دربارة دو فرضية رقيب
اگر داشتند ديگر فرضيه نبودند ،بلكه برهان ناميده ميشدند؛ ازاينرو لزوم ًا نميتوان حكم
كرد كه فرضية سادهتر معتبرتر است .بله ،ميپذيريم كه اقتضاي روش علمياين است كه
فرضية سادهتر را برگزينيم ،ولي اين انتخاب صرف ًا بهمقتضاي روش علمي انجام شده و

حجيت فلسفي ندارد.

 .٢تحليل برهان ناتواني تبيين ديدگاه دوگانهانگاري
اين استدلال واقع ًا استدلالي قوي است و ديدگاه دوگانهانگاري دكارتي و همچنين تجرد
نفس سينوي را زير سؤال ميبرد ،درواقع اصل اشكال وارد است و پاسخي كه فيلسوفان
مشا به اين امر ميدهند كه مغز و فرايندهاي مغزي نقش اعدادي دارند ،دربارة حالتهاي
ذهني ،ازقبيل ديدن و شنيدن ممكن است قابلقبول باشد؛ ولي امروزه يافتههاي عصب-

شناسي پرده از يك درهمتنيدگي شديد ميان حالتهاي ذهني و فعاليتهاي مغز بر
ميدارند .امري كه با صرف ُمعِدخواندن دستگاه عصبي قابل تبيين نيست؛ مگر اينكه در
معناي »اِعداد« َتوَسع ويژهاي بدهيم كه استدلال و استنتاج منطقي را نيز در بر گيرد :اِعداد
در معناي رايج آن ،به معناي آمادهساختن و فراهمكردن مقدمات امري است؛ براي نمونه
ميتوانيم بگوييم كه شكل خاص گوش ،استخوان حلزوني گوش ،اعصابي كه توسط

جسم كرتي داخل گوش تحريك ميشوند و به مغز ميرسند و حتي قسمت مربوط به

تحليل انتقادي دلايل قائلان به ماديت ادراك ،با نگاه به مباني حكمت متعاليه

نيز صادق نيست؛ چراكه هيچكدام از دو فرضية رقيب دليل قاطعي بر ادعاي خود ندارد؛

س مجرد دارند كه ادراك شنوايي
شنوايي در مغز ،همه و همه ،صرف ًا نقش اِعدادي براي نف ِ
را به انجام برساند و اختلال يا آسيب به هر يك از اين علل مُ ِعدِه كه ذكر شد ،جب اختلال
در امر شنوايي ميشود .در مثال شنوايي كاملاً طبيعي است كه آسيب واردشده به قسمت
مربوطه در مغز را بهسان آسيب به استخوان حلزوني يا جسم كرتي بدانيم و بگوييم مغز

نيز مانند استخوان حلزوني براي حصول شنوايي ،نقش اعدادي دارد.
٤٠

اما دربارة اموري مانند ادراك كليات نميتوان به اِعداديبودن مغز در اين امور متوسل

شد؛ زيرا امر از دو حالت خارج نيست :يا ادراك كليات توسط مغز انجام ميشود يا به

وسيلة ذهن غيرمادي .اگر بگوييم توسط مغز انجام شود كه اصل اشكال را پذيرفتهايم و
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به ماديت ادراك قائل شدهايم و اگر بگوييم به وسيلة مغز انجام نميشود ،نبايد آسيب به

بخش خاصي از مغز در توانايي فرد براي ادراك كليات يا استدلال منطقي خلل ايجاد كند.
 .٣دفع يك اشكال در خصوص اِعداد
شايد اشكال شود كه چرا حالتهاي عصبي نميتوانند براي ادراك كليات نقش ُمعِد را
داشته باشند .اشكالكننده ميپذيرد كه »متع َلق« اين ادراكات نميتواند شيء فيزيكي يا
مادي باشد؛ چراكه كليات يا معدومات در عالم مادي وجود ندارند؛ اما اين احتمال منتفي

نيست كه ادراك اين دست امور كه خارج از عالم ماده وجود دارند؛ به وسيلة حالتهاي
عصبي اِعداد شود .اساس ًا معناي اعداد اين است كه اگر امر )الف( ُمعِد باشد ،براي اينكه
كه )ب( عمل )ع( را انجام دهد ،اين )ب( است كه )ع( را انجام ميدهد ،اما شرط »لازم«

اينكه )ب() ،ع( را انجام دهد ،وجود )الف( است .در اينجا نيز ادراك كليات كار ذهن يا
س مجرد است ،اما شرط لازم براي اينكه نفس اين كار را انجام دهد ،وقوع رويدادهاي
نف ِ
مغزي خاصي است.
پاسخ اشكال

براي پاسخ به اين اشكال لازم است بيان كنيم كه اگر معناي ذكرشده در اشكال پيشين
براي اِعداد را بپذيريم ،لازم است بپذيريم )ب( براي انجام فعل )ع( نيازمند به )الف(

است؛ درواقع از اين مطلب نتيجه ميشود كه امر مجرد )نفس( براي فعل خود )ادراك

كليات( نيازمند امري مادي )مغز( است .ميپذيريم كه اين نوع نياز منافاتي با مباني
صدرالمتألهين ندارد ،اما بهطوركامل با نگاه سينوي به تجرد نفس ناسازگار است.

پاسخ ديگري كه به اشكال مطرحشده ميتوان داد ،اين است كه اينگونه تفسير از

اِعداد ،يعني امر مادي )الف( براي تحقق عمل غير مادي )ع( توسط فاعل )ب( لازم است،
ولي اين لزوم ماديت )ب( يا )ج( را نتيجه نميدهد ،پذيرفتني نيست؛ بيان مطلب اينكه

چگونه ميشود امري مادي )الف( براي تحقق عمل غيرمادي )ع( توسط فاعل غيرمادي

)ب( لازم باشد ،تا حدي كه اگر )الف( نباشد) ،ع( حاصل نشود ،ولي نه )ب( مادي باشد

٤١

و نه )ع(؟ تنها گزينة ما براي پذيرش اين مسئلة واحد شخصي ذومراتبودن نفس است
دقت شود كه اشكال به ديدگاه سينوي تنها دربارة نفس و بدن وارد است؛ ولي ديدگاه

صدرايي دربارة رابطة نفس و بدن با ديدگاه سينايي و دكارتي بهطوركامل متفاوت است.
در نگاه حكمت متعاليه نفس برخاسته و زادة بدن جسماني است و اين ماده و جسم است

كه در سير حركت جوهري اشتدادي قوي شده و صورت نفس نباتي را ميپذيرد؛ ازاينرو
ميتوان ميان ديدگاه صدرالمتألهين در خصوص جسمانيةالحدوث بودن نفس انساني و
گونهاي از دوگانهانگاري خاصهاي )پيپديدارگرايي( قرابت و شباهت زيادي يافت ،چيزي
كه با يافتههاي عصبشناسي نوين در خصوص وابستگي بيشازحد حالتهاي ذهني به

حالتهاي مغزي نيز سازگار است.

ميپذيريم كه اين ايراد به روايتهاي قوي دوگانهانگاري وارد است ،ولي

دوگانهانگاري خاصي و ديدگاه دربارة رابطة نفس و بدن با اين استدلال زير سؤال نميرود.

ي ديدگاه صدرالمتألهين و دوگانهانگاري خاصهاي تا جايي است كه نفس
البته اين همافق ِ

از منظر صدرالمتألهين در حركت جوهري اشتدادياش بهقدري تكامل نيافته كه بتواند
بدون نياز به ماده به حيات خود ادامه دهد و در بقا نيازمند ماده است؛ ولي از اين مرحله

كه بگذريم صدرالمتألهين راه خود را جدا كرده و در مراحل پاياني حركت جوهري

اشتدادي نفس ،بهگونهاي شديد به دوگانهانگاري جوهري قائل است و نفس در اين

تحليل انتقادي دلايل قائلان به ماديت ادراك ،با نگاه به مباني حكمت متعاليه

كه مرتبة مادي آن وابسته به مُعِد مادي است و مراتب ديگرش وابسته نيست.

مراحل جوهري مستقل است ،نه عرضي از عوارض جسم كه بازهم اين مسئله براي

صدرالمتألهين اشكالي ايجاد نميكند؛ زيرا وي تنها معتقد است كه اوحدي از انسانها به

مرتبة تجرد عقلي ميرسند و ميتواند مدعي شود كه افرادي كه در آزمايشهاي تجربي

عصبشناسان شركت كردهاند ،جزء آن دسته -اقليت انسانها به لحاظ آماري -نيستند؛
درواقع اين تعداد به لحاظ آماري ناچيز هستند كه احتمال شركت آنها نزديك به صفر

٤٢

است؛ البته در آزمايشها اين موارد مشاهده نشدهاند؛ ولي اگر هم ديده ميشدند ،باز هم

با نظريههاي صدرالمتألهين سازگاري داشت؛ ولي ديگر استدلالها ماديانگارانه در اين
مورد قابل اعتنا نميبود؛ اما ازآنجاكه چنين مواردي مشاهده نشده ،نميتوان به استدلال
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ايرادي وارد كرد.

 .٤تحليل برهان تاريخ تكاملي و برهان وابستگي عصبي
برهان تاريخ تكاملي بر پاية نظرية فرگشت است و اينكه در طول تاريخ تكامل -بهفرض

درستي فرضية فرگشت -در هيچ مرحلهاي از مراحل سير تكاملي ،امري غيرمادي يا مجرد

ديده نميشود؛ تنها چيزي كه وجود دارد ،مغزي است كه طي ميليونها سال پيچيده و
پيچيدهتر شده است؛ بنابراين امري كه اينگونه تكامل يافته است ،نميتواند دربردارندة
جزئي غيرمادي باشد.

بياني كه از ديدگاه صدرالمتألهين ارائه شد ،با نظرية فرگشت سازگاري دارد .وي بر

اين باور است مادة بدن پس از اينكه به اندازة كافي پيچيده شد -ميتوانيم مادة بدن را
متناظر با مادة مغز و پيچيدگي لازم را رشد كافي مغز در نظر بگيريم -براي داراشدن
صورتي به نام نفس نباتي آماده ميشود؛ پس از آن نيز با افزايش پيچيدگي مادة بدن،

انسان نفس حيواني را دارا ميشود و به همين صورت ادامه مييابد تا داراي نفس انساني
شود .درواقع ديدگاه صدرايي با تكامل مادة جسماني كامل ًا سازگار است و همانگونه كه
بيان شد ،تنها تفاوت و نقطة افتراق نظرية صدرايي با ديدگاههاي ماديانگارانه زماني است

كه نفس در مراحل پاياني تكامل خود قرار دارد.

در نگاه صدرالمتألهين -بر خلاف ديدگاه ابنسينا -ميان مادة جسماني و مجرد عقلاني

شكاف وجود ندارد و ماده در سير حركت جوهري اشتدادي به امر مجرد تبديل ميشود.

با اينكه ادعاي صدرالمتألهين بايد در جاي خودش بررسي شود -به فرض قبول درستي

ادعاي وي -ايراد تاريخ تكاملي به ديدگاه صدرايي دربارة تجرد نفس وارد نيست.
همچنين است دربارة ديدگاه دوگانهانگاري خاصهاي ،ولي ايراد به ديدگاههاي قويتر

دوگانهانگار -براي نمونه دوگانهانگاري جوهري -و همچنين مراحل پاياني سير اشتدادي
نفس انساني وارد است.

با بياني كه در پاسخ به اشكال ناتواني تبيين و مبحث اِعداد و همچنين پاسخ به اشكال

٤٣

تاريخ تكاملي گذشت ،ميتوان به صورت مشابه به برهان وابستگي عصبي هم پاسخ داد.
در توانايي استدلال منطقي و درك كليات فرد اختلال ايجاد كند و همانگونه كه بيان شد،
پاسخ مشهور كه مغز و فرايندهاي مغزي مُعِد هستند ،كافي نيست؛ ولي ديدگاه

صدرالمتألهين بازهم با اين نظر سازگار است؛ چراكه نفس در همة مراتبش مجرد نيست
و مراتبي از نفس هست كه قائم به جسم هستند.

 .٤تحليل برهان تأثير روانگردانها بر آگاهي و برهان مغز دوپاره
درواقع اين دو برهان جزو قويترين برهانهايي هستند كه ضد ديدگاه دوگانهانگاري

اقامه شده است .بهجرئت ميتوان گفت كه اگر ديدگاه صدرالمتألهين دربارة طيفواربودن
حقيقت نفس انساني نبود كه يك سر آن مادة جسماني است و با گذر از مراحل تجرد
نباتي ،حيواني و انساني به مرحلة تجرد عقلي ميرسد ،نميشد به اين ايرادها پاسخ درخور
توجهي داد.

تأثيرات روانگردانها بر حالتهاي ذهني فرد آنقدر شديد و واضح است كه جاي
هيچگونه انكار ندارد و ناچاريم بپذيريم كه حالتهاي ذهني شديد ًا از حالتهاي مغزي
تأثير ميپذيرند .اينكه اختلال در بخشي از مغز همچون شنوايي فرد تأثير بگذارد ،خيلي

دور از ذهن نيست و قابل توجه است -به دليل ُمعِددانستن سازوكار شنوايي براي حصول
شنوايي نزد ذهن-؛ ولي اگر اختلال در قسمتي از مغز به وسيلة داروي روانگران يا هر

تحليل انتقادي دلايل قائلان به ماديت ادراك ،با نگاه به مباني حكمت متعاليه

اصل اشكال اين است كه اگر ذهن غيرمادي است ،نبايد آسيب به بخش خاصي از مغز،

عامل ديگري روي قدرت عاقله و توانايي محاسبه يا معيارهاي اخلاقي فرد تأثير بگذارد،
نميتوان بهسادگي از اين مسئله گذشت و با صرف مُعِدخواندن فرايندهاي مغزي مسئله
قابل حلوفصل نيست.

راهي كه ناگزيرم در پيش بگيريم كه با حكمت صدرايي نيز سازگاري داشته باشد،

پذيرش وابستگي حالتهاي ذهني به حالتهاي مغزي و تأثير شديد حالتهاي مغزي
٤٤

روي حالتهاي ذهني -چيزي فراتر از اعداد صرف -است.

دربارة برهان مغز دوپاره دو نكته وجود دارد :يكي اينكه صِرف نتيجهگيريِ وجود دو

ص داراي مغز دوپاره ،از نتايج آزمايشهاي تجربي بايد بررسي
ن آگاه و مستقل در شخ ِ
ذه ِ
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دقيق شود .مورد دوم اينكه به فرض درستي نتايج و اينكه ادعاي گفتهشده از نتايج
آزمايشها قابل استنباط باشد ،بازهم -چنانكه بيان شد -از نگاه حكمت صدرايي و
همچنين دوگانهانگاري خاصهاي ايرادي به مسئله وارد نيست.
حتي ميتوان براي شاهد و براي رفع استبعاد ذهن ،افراد ناقصالخلقهاي را مثال زد

كه در يك بدن دو سر دارند و همه پذيرفتهاند كه داراي دو ذهن مجزا نيز هستند .دربارة
افرادي كه بهصورت مادرزادي دو سر دارند ،حتي راهكار فقهي نيز وارد شده است كه با
يك آزمايش ،بررسي ميكند كه آيا تركيب بهدستآمده -دو سر روي يك بدن -يك فرد

است يا دو فرد؟ روشن است اگر دو نفر باشد ،احكام مربوط به ارث و ديه و موارد مشابه
متفاوت ميشود.

به گزارش جوامع روايي معتبر ،اين راهكار از سوي امام علي ارائه شده است كه

كسي كه دو سر دارد ،اگر در حالت خواب ،با بيداركردن يكي ،ديگري نيز بيدار شود،
ص واحدي قلمداد خواهند شد؛ ولي اگر بيداركردن يكي تأثيري در ديگري نداشته
شخ ِ
و موجب بيداري وي نشود ،دو نفر به شمار ميروند )كليني ،١٤٠٧ ،ج ،٧ص /٥٩طوسي،


 ،١٤٠٧ج ،٩ص /٣٥٨حر عاملي ،١٤٠٩ ،ج ،٢٦ص.(٢٩٥

حمَّ ٍد عَنْ عَلِيِّ بْنِ َأحْ َمدَ بْنِ َأشْ َيمَ عَنِ ا ْلقَاسِمِ بْنِ مُحَ َّمدٍ
 عِدَّ ٌة مِنْ أَصْحَا ِبنَا عَنْ َس ْهلِ بْنِ زِيَا ٍد وَأَحْ َمدَ بْنِ مُ َ

ن مَوْلُودٌ لَهُ
ن أَبِي َعبْ ِد اللَّ ِه قَالَ :قَالَ وُ ِلدَ عَلَى َعهْدِ َأمِيرِ ا ْل ُمؤْ ِمنِي َ
ن حَرِيزِ بْنِ َعبْ ِد اللَّهِ عَ ْ
جوْهَرِيِّ عَ ْ
الْ َ

در فقه اماميه نيز عنوان مزبور بحث شده است و فقيهان در ذيل كتاب الإرث به بيان
احكام اشخاصي كه آنها را در اصطلاح »ذُوالرَأسَين« )داراي دو سر( مينامند ،پرداختهاند
)شهيد ثاني ،١٤١٣ ،ج ،٣ص /٢٥٨اردبيلي ،١٤٠٣ ،ج ،١١ص /٥٨٩خوانساري ،١٤٠٥ ،ج،٥
ص /٣٨٣سبزواري ،١٤١٣ ،ج ،٣٠ص /٢٥٨روحاني ،١٤١٢ ،ج ،٢٤ص.(٤٩١

براي نمونه امام خميني در اين زمينه چنين مينگارد:
اگر براى شخصى روى يك سينه ،دو سر يا روى يك كفل ،دو بدن باشد ،راه
استعلام آن اين است كه يكى از آنها بيدار شود؛ پس اگر او بيدار شد -نه ديگرى-

٤٥

آنها دو نفر مىباشند و سهم دو نفر را ارث مىبرند و اگر هر دو بيدار شدند،

درست است كه بحث ما بحثي فقهي نيست ،ولي ميتوان آزمايش گفتهشده را مؤيدي

براي ادعاي نظرية مغز دوپاره به شمار آورد .در آزمايش فقهي ملاك تعدد بيدارنشدن يك
سر هنگام بيداركردن سر ديگر است .ميتوانيم آن ملاك را به »داشتن دو آگاهي

مستقلازهم« در زبان فلسفة ذهن امروزي تفسير كنيم .رفع استبعاد از اين جهت است كه

اگر هر دو با هم بيدار نشدند ،ميتوان نتيجه گرفت كه دو شخص هستند و دو ارث
ميبرند؛ ازاينرو دو مركز آگاهي وجود دارد .بله ،در حالتي كه هر دو ،با هم بيدار شوند،

نميتوان چنين نتيجهاي گرفت.
 .٥تحليل دليل مغز دوپاره
چنانكه گذشت ،دليل يادشده را از دو ناحيه ميتوان بررسي كرد :يكي درستي نتيجهگيري
مذكور -فرد داراي دو مركز مستقل آگاهي است كه از هم بيخبر هستند -از آزمايشهاي
صورتگرفته و دوم اينكه به فرض درستي برايند ذكرشده ،اصل دليل چقدر دوگانه-

انگاري را زير سؤال ميبرد.

اگر فرض كنيم كه نتيجهگيري درست است ،بيگمان دوگانهانگاري جوهري و ديدگاه
ن يُوَ َّرثُ مِيرَاثَ اثْ َنيْنِ أَوْ وَاحِدٍ َفقَا َل يُتْرَكُ حَتَّى يَنَامَ
ل أَمِيرُ ا ْل ُمؤْ ِمنِي َ
حدٍ فَسُ ِئ َ
ح ْقوٍ وَا ِ
رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي َ
حدٍ وَ ِإنِ ا ْنتَبَهَ وَاحِ ٌد َو َبقِيَ الْآخَرُ نَائِماً ُيوَ َّرثُ مِيرَاثَ اثْ َنيْنِ.
ح بِهِ فَ ِإنِ ا ْنتَ َبهَا جَمِيعاً مَعاً كَا َن َلهُ مِيرَاثُ وَا ِ
ثُ َّم ُيصَا ُ

تحليل انتقادي دلايل قائلان به ماديت ادراك ،با نگاه به مباني حكمت متعاليه

ارث يك نفر را ارث مىبرند )موسوي خميني ،١٤٠٤ ،ج ،٢ص.(٤٠٠

سينوي به تجرد نفس انساني با مشكل جدي روبهرو ميشود؛ ولي -همچنانكه بيان شد-
دليل مغز دوپاره نميتواند ديدگاه پيپديدارگرايي و دوگانهانگاري خاصهاي و همچنين

ك ذومراتببودن نفس انساني را رد كند.
ديدگاه صدرايي مبني بر واحد مش ِك ِ

اما دربارة درستي نتيجهگيري يادشده -اينكه نتيجه گرفته شود شخص داراي دو مركز

آگاهي و دو ذهن است -از آزمايشهاي انجامشده ،بايد گفت كه يك تفاوت اساسي
٤٦

دربارة مثال انسان دوسر با انسان داراي مغز دوپاره وجود دارد ،آن هم اين است كه دربارة

انسان دوسر ميتوان بهسادگي زماني كه هر دو سر ،مشغول خواب و استراحت هستند،
تنها يكي را بيدار كرد ،يا از تكتك سرها پرسش كرد و با پرسشهاي گوناگون متوجه
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شويم كه مركب بهدستآمده از دوسر و يك بدن ،يك فرد است يا دو نفر .ولي دربارة

فردي كه مغز دوپاره دارد ،به دليل اينكه فرد يك دهان بيشتر ندارد -آنهم -چنانكه بيان
شد -در افراد راستدست توسط نيمكرة چپ مغز كنترل ميشود -نميتوان سؤال و
جواب كرد .دقيق ًا به همين دليل است كه پژوهشگران از روش پرسش همراه با انتخاب
شيء كه هر دو نيمكره را جداگانه به كار ميگيرد ،استفاده كردهاند.

مشكل ديگر اين است كه پس از مدتي براي درمان صرع ،شيوة درماني دارويي

استفاده شد و ديگر عمل جراحي قطع جسم پينهاي مغز منسوخ شده است؛ ازاينرو در
زمان كنوني نمونهاي براي آزمايش دوباره وجود ندارد.

تنها امري را كه ميتوان مؤيدي براي درستي نتيجهگيري گفتهشده از آزمايشهاي

انجامشده ،ذكر كرد اين استدلال است كه اگر فرد داراي يك ذهن غيرمادي واحد باشد
كه با تقسيم مغز به دوپاره ،تقسيم نميشود ،لازم است اطلاعات توسط ذهن مذكور كه
واحد است ،ميان دو نيمكره مغز ردوبدل شود.

نتيجهگيري
با بررسي دلايل ضد دوگانهانگاري و دلايل ضد يگانهانگاري ،موارد زير مشخص شد:

 -دو ديدگاه رفتارگرايي و كاركردگرايي براي ادعاي خود دليلي اقامه نكردهاند؛

درواقع ديدگاه رفتارگرايي نيازي به بررسي ندارد؛ چراكه -همانگونه كه بيان شد -امروزه

منسوخ شده و طرفداري ندارد .ديدگاه كاركردگرايي نيز صرف ًا يك نظريه است و از تبيين
سازوكار دقيق ارتباط ذهن و بدن عاجز است.

 -دلايل مطرحشده براي ماترياليسم حذفگرا و نظرية اينهماني به اين دليل كه بر

پاية استقرا و اميد هستند ،به پيشرفت دانش عصبشناسي در آينده ،جاي درنگ زيادي
ندارند.

 -برهان سادگي ديدگاه ماديانگارانه بر پاية پذيرفتن اصل اوكام و روش علمي

هستند و چنانكه ذكر شد ،پشتوانة برهاني و فلسفي ندارد.

٤٧

 -دربارة برهانهاي ناتواني تبيين ديدگاه دوگانهانگاري ،تاريخ تكاملي ،وابستگي

صدرالمتألهين مبني بر جسمانيةالحدوث و روحانيةالبقا بودن نفس انساني و ديدگاه

دوگانهانگاري خاصهاي سازگاري دارند؛ ولي با ديدگاههاي شديدتر دوگانهانگاري و
همچنين نظر ابنسينا دربارة تجرد نفس انساني سازگار نيستند.

تحليل انتقادي دلايل قائلان به ماديت ادراك ،با نگاه به مباني حكمت متعاليه

عصبي ،تأثير روانگردانها بر آگاهي و برهان مغز دوپاره ،نشان داده شد كه با نظر
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