مقایسه روششناسی ابنسینا در مسئله نفس
با روش علوم شناختی
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چکیده
بهدنبال پی بردن به ضرورت مطالعه میانرشتهای درباره ذهن و نفس ،در قرن بیستم دانشی به
نام علوم شناختی ایجاد شد .ابنسینا در رویکردی مشابه ،در آثار متعددش از زوایای مختلف به
شناخت نفس پرداخته و از علوم گوناگون پزشکی ،عصبشناسی ،عرفانی و عقلی در این باره بهره
برده است .این مقاله در پی شناخت روش و متدولوژی ابنسینا در طرح مسائل نفس است تا
بتواند آن را با روش علوم شناختی مقایسه کند .بهرغم مشابهتهای کلی رویکرد ابنسینا در
مسئله نفس با علوم شناختی ،اختالفاتی عمده نیز وجود دارد که باعث بهدست آمدن محتوا و نتایج
متفاوت درباره نفس در هریک از این مطالعات شده است .روش ابنسینا که در خطوط کلی مشابه
شیوه علوم شناختی است و بسیار پیشتر از این علوم وجود داشته است ،روش میانرشتهای
است .این روش درحوزه نفسشناسی در میان متفکران مسلمانان ادامه نیافت.
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طرح مسئله
براي انجام پژوهشی همه جانبه درباره نفس ،ذهن ،و ادراک الزم است پژوهشگر داراي تخصص
ميانرشتهاي باشد ،یا گروهی از پژوهشگران با تخصصهاي متعدد به بررسی مسئله بپردازند .کسی
یا گروهی که در حوزه پزشكی ،عصبشناسی ،انسانشناسی ،روانشناسی و فلسفه متخصص باشد،
قادر خواهد بود پژوهشی همهسویه با نتایج قابلاطمينان درباره مسئله پيچيده نفس ارائه دهد .در
چنين شرایطی است که اطمينان حاصل خواهد شد زوایاي گوناگون مسئله پيچيده نفس که در حال
حاضر در بسياري از موارد به ذهن تقليل یافته ،مورد توجه و بررسی کامل واقع شده است .با توجه به
گسترده نبودن علوم در روزگار ابنسينا و نيز نظر به گوناگونی مهارتهاي علمی او ،میتوان گفت که
ابنسينا به معناي واقعی کلمه پژوهشگر ذوالفنونی بوده که تا حد زیادي توانسته است نفس را از
مناظر گوناگون مورد مداقّه قرار دهد .شاهد این مدعا نظرات درخورتوجه ،ارزشمند و علمی او در
زمينه پزشكی ،انسانشناسی ،روانشناسی ،فلسفه ،جامعهشناسی و سياست ،دینشناسی و کالم،
تفسير ،مكانيک و ...است.
ابنسينا در مسئله نفس از تمام علومی که در آنها تبحر داشته ،بهره برده است .بهرهبرداري او در
این مسئله بيش از همه از زوایاي علومی چون فلسفه ،روانشناسی ،عصبشناسی و پزشكی بوده
است.
علوم شناختی نيز از ابعاد گوناگون در پی حل مسائل عمده مربوط به ذهن است .در این مقاله با
مروري اجمالی بر روش ابنسينا و علوم شناختی در مسئله نفس و تطبيق آنها با یكدیگر ،تشابهات و
اختالفاتی که باعث بروز نتایج متفاوت در محتواي معرفتی ابنسينا و علوم شناختی میشود ،بهدست
خواهد آمد .بدین منظور ،روش ابنسينا و علوم شناختی در طرح مسئله نفس و سپس مشابهتها و
اختالفات این دو شيوه بررسی خواهد شد.

تعریف علوم شناختی و هدف آن
تالش براي فهم ذهن و عملكرد آن سابقهاي به قدمت تفكرات فلسفی دارد .در اولين آثار مدوّن
فلسفی نيز مباحث مربوط به نفس و ذهن قابلاعتنا هستند .تا قرن نوزدهم ميالدي ،یعنی زمانی که
روان شناسی تجربی مطرح شد ،مطالعه ذهن در حوزه فلسفه باقی مانده بود .در این قرن دیدگاه
رفتارگرایی در روانشناسی ،مطالعات مربوط به روان را محدود به رابطه محرک و پاسخهاي رفتاري
قابلمشاهده کرد و فضاي غالب را براي چند دهه در دست گرفت (صبوريمقدم ،۱0۳0 ،ص1ـ.)0
در اوایل دهه شصت ميالدي پيشرفت روان ـ زیستشناسی ،زبانشناسی ،مردمشناسی ،هوش مصنوعی
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و نيز واکنش در برابر رفتارگرایی ۱فضایی را آماده کرد تا گرایش غالب رفتارگرایی جاي خود را از دست
بدهد (استرنبرگ ،۱0۳1 ،ص .)03درحقيقت ،علوم شناختی در این دهه موفق شد بر گرایش رفتارگرایی
غالب شود (ميلرز1331 ،؛ به نقل از متوسلی ،۱0۳3 ،ص .)31از آن پس علوم شناختی بهدنبال جمع کردن
مطالعات گوناگون از هر رشتهاي برآمد تا مجمعی براي نتيجهگيري درباره ذهن باشد .به این ترتيب،
میتوان گفت علوم شناختی مطالعه علمی و تحقيقات ميانرشتهاي درباره ذهن و هوش است
(.)Thagard, 2015

منظور از ذهن مجموع همه آن چيزهایی است که نمودهاي هوشمندي و آگاهی ،مانند تفكر،
ادراک ،حافظه ،استدالل و ...هستند .علوم شناختی رویكردي ميانرشتهاي است که مجموعهاي از
روشهاي مطالعاتی را براي بررسی قواي شناختی بهکار میگيرد و به تحقيق در روند تغييرات و
تكامل آن در تاریخ و نيز در طول حيات هر فرد میپردازد .علوم شناختی بهدنبال این است که به
بهترین تئوري واحد درباره ذهن برسد و در این مسير از همه شاخههاي مختلف علوم که هریک به
مقتضاي رویكرد خویش روشهاي متفاوتی را پيگيري میکند ،کمک میگيرد .بنابراین ،اصطالح
«علوم شناختی» شامل مجموعهاي از روشهاست و رشته معينی مانند هریک از رشتهها نيست،
بلكه هویت آن مجموعهاي از روشها و تالشهاي مشترک بين پژوهشگران است .پيشبينی
میشود علوم شناختی با کمک سایر دانشهاي جدید ،مانند فناوري نانو ،فناوري زیستی و فناوري
اطالعات ،بتواند تحول عميقی در زندگی بشر ایجاد کند (خرازي  ،۱0۳1،ص .)11در حال حاضر که
نگرش پوزیتيویستی بر علم سایه افكنده است ،علوم شناختی رویكردي طبيعتگرایانه دارند .مطابق
این رویكرد نگرش نظاممند فلسفی با مراحل پيشرفت علمی در حوزههاي مختلف علوم شناختی گره
خورده است.

شاخههای علوم شناختی
در اواسط قرن بيستم ميالدي محققان در حوزههاي مختلف علوم متوجه شدند همگی دربارۀ مسئله
مشترکی درحال تحقيق هستند و این روشهاي گوناگون و زوایاي دید متفاوت آنها نسبت به
یكدیگر حالتی تكميلکننده دارد و میتواند در کنار یكدیگر به نتایج و دستاوردهاي جدید منجر شود

۱ـ در مكتب رفتارگرایی بهجاي توجه به ذهن ،فقط به رفتار تمرکز میشود و فرآیندهاي شناخت کامالً از نظر دور
میماند .در رفتارگرایی تحقيق تجربی از انسان به حيوان انتقال مییابد و بيشتر تحقيقات درمورد حيوانات آزمایشگاهی
مانند موش انجام میگيرد (استرنبرگ ،۱0۳1 ،ص.)11
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و در ادامه مسير هر علم تأثير بگذارد .علوم شناختی محل تالقی همه این مطالعات با یكدیگر است.
ازآنجاکه علوم شناختی علمی ميانرشتهاي است و سعی در شناخت زوایاي گوناگون ذهن از منظرهاي
متفاوت دارد ،در این ميان علوم زیادي را دربر میگيرد .براي مطالعات مربوط به این حوزه چندبعدي،
هزاران پژوهشگر در زمينههاي مختلف فلسفی ،روانشناسی ،فيزیولوژي و ...مشغول بررسی و کشف
هستند .علومی که در حيطه شناختی به مطالعه و تحقيق میپردازند ،عبارت از روانشناسی ،زبانشناسی،
کامپيوتر ،هوش مصنوعی ،علوم اعصاب (نورولوژي) ،فلسفه و انسانشناسی هستند (.)Thagard, 2015
امروزه بهدليل پيشرفت علوم شناختی ،اطالعات ما درباره زبان ،یادگيري ،حافظه ،توجه ،خالقيت،
یادگيري ،تصميمگيري و کارکردهاي عالی مغز بيشتر شده است (خرازي ،۱0۳1 ،ص.)11
در ادامه ،رشتههاي مرتبط با علوم شناختی همراه با مهمترین مسائل هریک بهاختصار ذکر میشود
تا فعاليتهاي ابنسينا در زمينه علوم شناختی و رویكرد شناختی او در مسئله انسانشناسی بهتر روشن
شود.

فلسفه ذهن
واژه ذهن در ترکيب فلسفه ذهن به معنی فهميدن نيست ،بلكه به معنی عام ناظر و دربردارنده حاالت
نفسانی است و در این معنی در برابر بدن مادي قرار دارد .فلسفه ذهن حوزهاي از فلسفه است که تالش
میکند فهمی نظاممند و جامع از ذهن ارائه دهد .کوشش این قسم از فلسفه ،شناختن ماهيت ذهن،
کارکرد ،و کشف راز آن است .اگرچه فلسفه ذهن یک موضوع منحصربهفرد است ،درعينحال داراي
بخشهاي متعددي است ( .)Graham,1998,P.2مسائل فلسفه ذهن را میتوان در چند عنوان خالصه
کرد :تبيين و توضيحِ ذهنْ داشتن ،اینكه چه شرایطی باید باشد تا بتوان گفت شيئی داراي ذهن است؛
دسته دیگر ویژگیهاي ذهنی مثل باور ،درد و عواطف است؛ دسته آخر ارتباط ميان ویژگیهاي ذهنی و
ویژگیهاي فيزیكی است که زیر پوشش مسئله نفس و بدن ،کنار هم قرار میگيرد (دیهارت و دیگران،۱0۳۱ ،
ص .)۱۱اصلیترین مسئله در فلسفه ذهن ،مسئله ذهن و بدن است .فلسفه ذهن معاصر به دستاوردهاي
علمی متكی است .درحالیکه فلسفه ذهن در حال حاضر بهشدت از علوم روز متأثر است ،تئوريهاي
شناختی نيز بهطور فزایندهاي بخشی از پژوهشهاي فلسفی ذهن میشوند .میتوان انتظار داشت که
آموزش فلسفه ذهن بهسرعت بهصورت بينرشتهاي شود و دانشجویانِ خود را از رشتههاي مختلف بگيرد
(تلخابی ،۱0۳3 ،ص.)13
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علوم اعصاب
علوم اعصاب درباره ساختار و نحوه کارکرد سيستم اعصاب و حاصل آن ،یعنی رفتار ،در حالت طبيعی
و غيرطبيعی بحث میکند (آترنس و کارتویز ،۱041 ،ص .)۱۱علم اعصاب شناختی ،از شاخههاي علوم
اعصاب و رشتهاي است که به مطالعه پيوند مغز و سایر ابعاد دستگاه عصبی میپردازد .این بررسی،
بهویژه درباره رابطه مغز با پردازش شناختی و نهایتاً رفتار است (استرنبرگ ،۱0۳1 ،ص.)51
علوم اعصاب ،بهویژه شاخه علوم اعصاب شناختی ،ابزارهاي الكتروفيزیولوژیک و روشهاي تصویربرداري
مغز را براي درک نحوه پردازش ،دانش ،بينش ،و تجربه در ذهن ،مغز و مسيرهاي عصبی دخيل در
آنها بهکار گرفته است .با بهرهمندي از فناوريهاي پيشرفته مثل تصویربرداري مغزي ،اطالعات مربوط
به کارکردهاي مغز طی دو دهه اخير چندبرابر شده است .یافتههاي پژوهشگران موجی از بينشهاي
جدید درمورد حافظه ،توجه ،هشياري ،تفكر ،هيجان و یادگيري را به ارمغان آورده است .در پرتوي آن،
دانشمندان حوزه یادگيري و یاددهی ،یافتههاي علوم اعصاب شناختی را در حوزه تعليم و تربيت نيز
بهکارگرفتهاند (ترابی و خرازي ،۱03۱ ،ص۱4ـ.)14
تكنيکهاي تحقيق در علوم اعصاب متعدد است .سلولهاي عصبی که عمل خاصی را انجام
میدهند ،تمایل دارند که گردهم باشند .تصویربرداري از قسمتهاي مغز اطالعاتی را در این خصوص
بهدست میدهد که امكان مشاهده نواحی فعال مغز را ایجاد میکند .روش دیگر ،جراحی بهمنظور
دستيابی به نواحی زیر قشري است .همچنين ،تكنيکهایی براي غيرفعال کردن مغز وجود دارد؛ مثل
برداشتن بخشی از مغز یا غيرفعالسازي موقتی بافت عصبی با استفاده از برودت موضعی (یخزده
کردن بخشی از مغز) و یا استفاده از سموم براي از کار انداختن بخش خاصی از مغز .این آسيبها و
ضایعات مغزي میتواند رفتار را به علل مختلف تغيير دهد .همچنين ،تكنيکهایی براي فعال کردن
بخشی از مغز مانند تحریک شيميایی وجود دارد .فعاليت مغز با اندازهگيري مواد شيميایی عصبی در
بخشهایی از مغز قابلمطالعه است (آترنس و کارتویز ،۱041 ،ص55ـ.)44
دانشمندان علوم اعصاب عمدتاً در مسئله ذهن و بدن در رویكردي از یگانهانگاري فيزیكاليستی،
جهان ذهن را جزئی از جهان مغز تلقی میکنند .از نظر این گروه از دانشمندان حالتهاي مغزي را
میتوان بهطور کامل براساس ذهن توصيف کرد (تلخابی ،۱03۱ ،ص.)۱3

روانشناسی شناختی
روانشناسی شناختی رویكردي جدید در علم روانشناسی است که در نيمه دوم قرن بيستم باعث ارتباط
بيشتر با رشتههاي علمی دیگر مثل عصبشناسی ،زبانشناسی و کامپيوتر شده است .موضوع روانشناسی
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شناختی فعاليتهاي ذهنی یا فكري انسان است؛ فرایندهایی که از طریق آن انواع اطالعات ورودي به مغز
دچار دگرگونی ،کاستی ،افزایش ،ذخيره و بازیابی شده است .هدف این علم تدوین قواعد و کشف نظریات
درباره ساختارها و فرایندهاي ذهنی است که بهصورت ادراک ،فهم ،حافظه ،یادگيري و کاربرد اطالعات
روي میدهد .اگرچه رویكرد شناختی از مشاهده رفتار شروع میشود و به تبيين آن میرسد ،مشخصه مهم
آن استنباطی است که روانشناس درباره فرایندهاي ذهنی همراه و مربوط به رفتار انجام میدهد و
میخواهد ضمن رسيدن به هدف نهایی خود که درک رفتار انسان است ،توصيفی روشن و جزئی از ادراک
معرفت ،فهم و سایر فرایندهاي شناختی ارائه دهد .عمدهترین رویكرد پژوهشی در روانشناسی شناختی
تحليل دستگاه شناختی انسان ،بهعنوان یک سيستم پردازش اطالعات ،است .این رویكرد معتقد است که
نوعی توالی و ترتيب بر عمليات ذهنی حاکم است و روانشناسی شناختی به ردیابی و کشف ترتيب
عمليات ذهنی که در انجام یک عمل شناختی خاص وجود دارد ،میپردازد (خرازي و دولتی ،۱015 ،ص.)03
هدف روانشناسی شناختی کمک به آشكارسازي رمزورازهاي ذهن انسان است (احدي و ماهر،۱0۳5 ،
ص .)13وقتی به حوزه روانشناسی گام میگذاریم ،با مواضعی رفتارگرا یا ذهنگرا روبهرو میشویم که اولی
توجيه خود را از مقوله شناخت بر پایه نفی ذهن و دومی براساس قبول آن بنا کرده است (همان ،ص.)00
ازجمله مسائل در این علم حافظه است .مسئله دیگر فرایندهاي عالی شناختی ازقبيل تفكر ،حل
مسئله و تصميمگيري است .در این مسئله نيز گامهایی وجود دارد که از آن جمله انجام مشاهدات و
جمعآوري دادههاست .تعيين مشاهدات یعنی اینكه کدام جنبه از رفتار و فعاليتهاي آزمودنی باید ثبت
شود تا راهبردهاي شناختی هر انسانی مشخص شود (خرازي و دولتی ،۱015 ،ص.)00
بررسی اجمالی شاخههاي گوناگون علوم شناختی ۱نشان میدهد که ذهنشناسان با مطالعه اعصاب،
سيستم کارکرد مغز ،تحليل مسائلی چون تفكر ،یادآوري ،حافظه و رفتارهاي انسانی ،رابطه بدن با
کارکردهاي ذهنی و نفسانی ،و ...بهدنبال یافتن راهحل معماي پيچيده نفس انسانی هستند .آنها بهرغم
مابهاالشتراک در مسئله ،از ابزارهاي متفاوتی استفاده میکنند که در برخی موارد با یكدیگر تنيده
میشوند و از مقدمات یا نتایج یكدیگر استفاده میکنند.

روششناسی ابنسینا در مسئله نفس
ابنسينا در مسائل مربوط به حوزه نفس بهشيوه ميانرشتهاي تحقيق کرده است .این رویكرد ميانرشتهاي
۱ـ عالوهبر شاخههایی از علوم شناختی که ذکر شد ،موارد دیگري چون هوش مصنوعی و یا حتی علوم سياسی نيز در
رابطه با ذهن فعال است.
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دقيقاً همان چيزي است که علوم شناختی بهدنبال احساس نياز به آن ایجاد شد .موارد موجود در آثار
ابنسينا بيانگر روششناسی متكثر او دربارۀ نفسشناسی است که تشابه ساختاري با علوم شناختی دارد.
بسيار پيشتر از سال ۱353م که علوم شناختی بهعنوان مجمع و محل تالقی مطالعات گوناگون
درباره ذهن ایجاد شد ،ابنسينا متدولوژي حاکم بر علوم شناختی را در مسئله نفس بهکار برد .۱اگرچه
علوم شناختی در حال حاضر در حيطه علوم تجربی فعال است ،آنچه مورد نظر این مقاله است ،نگاه
ميانرشتهاي و ذوجهات به مسئله است.
زاویهدید پزشکی ،عصبشناسی ابنسینا در مسئله نفس و قوای آن
ابنسينا از اطالعات پزشكی درباره بدن و قواي آن در بحث نفسشناسی بهره برده و با بهرهگيري از
تشریح مغز به جایگاه قوا و بيان ماهيت آنها پرداخته است .وي در بيان قواي ظاهري و باطنی
حيوانی گامبهگام با توجه به علم پزشكی و تشریح ،مسائل مرتبطی با نفس را تبيين میکند .ابنسينا
در کتاب شفا و در مبحث نفسشناسی بهتفصيل مطالبی را در تشریح جایگاه هریک از قوا در مغز
بيان میکند .وي در برخی از آثارش احوال انسان یا حيوان و تغييرات آن مانند رنگپریدگی یا
تغييرات در حافظه و ...را بيان میکند و بعد به مناسبت پيشآمده به بيان نكتهاي در نفسشناسی
میپردازد؛ مانند ا ینكه در قواي ادراکی باطنی حيوانی ،آنجا که درحال توضيح هریک از قواست،
به طور خاص جایگاه هر قوه را در محل خاصی از مغز ،شيار یا بخش وسط ،جلو و آخر مغز مشخص
میکند و می گوید که اگر قسمت جلوي مغز دچار تباهی شود ،مثل آنكه مزاج گرم بر آن غلبه کرده
باشد ،قوه تخيل بيمار ناتوان میشود و نمیتواند خواب و رؤیا ببيند ،یا زود آنها را فراموش میکند و
نمیتواند آنچه را میبيند و حس میکند ،حفظ کند؛ به عبارتی قدرت ذاکره ضعيف میشود و این
متأثر از عاملی چون سردي و رطوبت است (ابنسينا ،۱044 ،ج ،0ص .)۱13بنابراین ،از نظر ابنسينا
حاالت ذهنی یا نفسانی مانند تخيل و حافظه تحت تأثير شرایط مغزي کار می کنند؛ بهطوري که
تغيير در شرایط مغز باعث تغيير در حاالت نفسانی میشود.
ابنسينا در کتاب قانون بيان کرده است که قلب نيز داراي مزاجی است که تغييرات آن باعث تغيير
در حالت روحی و روانی میشود .مثالً قلب با مزاج معتدل باعث گرایش انسان به شادي و سرور،

 ۱ـ نفس داراي قواي ادراکی و تحریكی متعددي است .بررسی کاربرد کلمه ذهن در آثار متعدد ابنسينا نشان میدهد
که منظور از ذهن قواي ادراکی نفس مرتبط با مغز است (شریعتی و شاهرودي ،۱0۳3 ،ص .)۱11به این ترتيب ،استفاده
احتمالی از واژه ذهن بهجاي نفس در بررسی آراي ابنسينا ناظر به کارکرد ادراکی نفس و مرتبط با مغز است.
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خوشبينی و داشتن آرزوهاي پسندیده میشود؛ اما سردمزاجی قلب یا حرارت آن باعث گوشهگيري،
دوري کردن از جمع و گرایش به آزاررسانی به دیگران میشود (ابنسينا ،۱044 ،ج ،0ص.)0۱
ابنسينا از بيمارياي به نام «سرسام» نام میبرد و میگوید که سرسامزدگان گاهی میتوانند از غيب
خبر دهند و درباره اموري که در آینده اتفاق میافتد ،هشدار دهند .مزاج ممرورین یا سرسامزدگان دچار
اشكال شده است (به گفته ابنسينا خشكی بر مزاج مغز آنها غلبه میکند و باعث نوعی ضعف در آن
میشود) .در این شرایط خيال بهسختی تحت فرمان و اطاعت حس واقع میشود؛ یعنی چون مزاج
داراي اختالل میشود ،حس هم نمیتواند قوت قبلی را داشته باشد ،عقل نظري هم نمیتواند از پس
خيال برآید و خود خيال هم که مانع نيست .بنابراین در چنين شرایطی راهی به عوالم علوي و باالتر
مییابد( ۱همو ،۱040 ،ص .)۱01عقل نظري و خيال ،هردو ،از مهمترین مؤلفههاي نفسشناسی سينوي
هستند.
از نظر ابنسينا مغز تكميلکننده مزاج روحی است که صالحيت انجام قواي حسی و حرکتی را به
اعضا میبخشد .ابنسينا بيان کرده است که احتمال دارد قلب مبدأ قواي تغذیهاي باشد؛ اما افعالش در
کبد انجام شود ،یا افعال قواي تخيل ،تذکر و تصور در مغز انجام شود .بههرحال ،از نظر ابنسينا براي
هریک از این قوا بهطور جداگانه محلی متفاوت در بدن وجود دارد (همو ،۱0۳5 ،ص.)05۳
باید اذعان کرد تحقيقات هزار سال قبل ابنسينا درباره حواس ظاهري که از نظر داشتن ابزار بدنی
با دو علم زیستشناسی و روانشناسی ارتباط دارند ،نمیتواند چيز تازهاي بياموزد؛ اما اگر عصري را که
در بحبوحه قرون وسطی بوده است ،مخصوصاً درباره حس بينایی و المسه ،به یاد آوریم ،بیشک آن
تحقيقات موجب شگفتی خواهد شد (سياسی و دیگران ،۱001 ،ج ،1ص .)۱11اگر اطالعات علمی آن زمان
نسبت به حال سنجيده شود ،ميزان اثرگذاري و حجم قابلتوجه مطالب پزشكی و عصبشناسی ابنسينا
در مسئله نفس خود را نشان میدهد.
عالوهبر جایگاه قوا در مغز ،ابنسينا در نفسشناسی ،گریزي نيز به مزاج میزند و دوباره پاي دانش
پزشكی و طبيعيات را به فلسفه میکشاند .آميختگی مسائل مربوط به مغز و بدن با مسئله نفس و
ذهن بهگونهاي براي ابنسينا قابلتوجه بوده که نهتنها در آثار فلسفی به آن پرداخته ،در کتب پزشكی
خود نيز به زوایایی از نفسشناسی توجه کرده است (ابنسينا ،۱044 ،ج ،۱ص.)۱43

۱ـ البته ،از نظر ابنسينا این نوع اتصال نهتنها عامل شرافت نيست ،بلكه عامل پستی و ضعف است؛ چون حال یک
چنين شخصی در بيداري مثل حالت انسان خوابرفته است.

مقایسه روششناسی ابنسينا در مسئله نفس با روش علوم شناختی 5۱ 

وي در کتاب قانون که مجموعه دایرهالمعارف پزشكی ابنسيناست ،از روح ۱و تأثيرات آن بر بدن و
سپس حاالت نفسانی سخن به ميان آورده و بيان کرده است که جنبش روح با تمام عوارض نفسانی
همراه یا دنبالهروِ آن است .حرکت آنی روح بهسمت خارج در حاالتی مانند خشم رخ میدهد و حرکت
تدریجی آن به خارج در زمانی اتفاق میافتد که حالت لذت و انبساطخاطر متعادل براي انسان رخ میدهد.
حرکت یکباره روح به داخل بر اثر ترس ایجاد میشود و حرکت تدریجی به داخل در شرایط قبل
از حالت غمگينی و ناراحتی است (ابنسينا ،۱044 ،ج ،۱ص.)1۱۳
گاهی روح در یک آن به درون و بيرون حرکت میکند؛ مثل مواقعی که دو عامل باهم در کار باشند،
مثالً از یک طرف انسان خشمگين و از طرفی غمگين باشد که مجموعه آن «هم» است .همچنين ،در
شرمساري روح ابتدا به درون کشيده میشود و بعد از آنكه عقل و تدبير به انسان برگردد ،حالت
درهمکشيدگی از بين میرود و روح به بيرون حرکت میکند و سرخی چهره ایجاد میشود (همان ،ص.)1۱
در موارد فوق ،حاالت روح تغييرات بدنی و نفسانی را ایجاد میکنند .این مطلب ميانه راه پزشكی
و فلسفی در نفسشناسی است که آن را میتوان مسائل کامالً روانشناسانه و روانپزشكی ناميد.
نتایج حاصل از چنين مباحثی حيثيت نفس را در فلسفه ابنسينا نشان میدهد.
وي در کتاب قانون عالئم تندرستی را از ميان نشانههایی که در ادامه میآید ،بيان میکند .این
نشانهها عبارت از اعتدال و ميانه بودن در گرمی و سردي ،و معتدل بودن ،یعنی نه کم و نه زیاد بودن
موها ،چه از لحاظ پرپشتی ،چه حالت مو ،است .شخصی که مزاج معتدلی دارد ،ميانه است .این شخص
داراي نيروي فكري خوب و قدرت بهخاطرسپاري و یادآوري (ذاکره) نيرومندي است .چنين شخصی در
خلقيات ،نه زیادهرو و نه ضعيف ،یعنی نه زیاد جسور و نه زیاد ترسو ،نه خيلی خشمگين و نه تنبل ،نه
زیاد زیرک و نه خيلی باوقار و نه زیاد متكبر است .چنين شخصی در همه اوصاف اخالقی حد ميانه را
برمیگزیند .این شخص خوابهاي خوبی میبيند و از بو ،آواز خوش و مجالس شادي ،سرور و لذت را
احساس میکند (همان ،ص .)113کسی که تنومند و شكمگنده است ،داراي انگشتان کوتاه ،سر و صورت
گرد ،کله بزرگ یا کوچک ،پيشانی پرگوشت و ،...از چنين شخصی انتظار نمیرود که کامل باشد
(همانجا).

ابنسينا در موارد متعددي عالئم جسمانی را ذکر میکند که نشانگر اشكاالت روانی مثل نحوه ادراک
کردن و رنگ آن است (همان ،ص .)0۱3از نظر ابنسينا همانطور که از کارکرد سوء مزاج ،بدخلقی و
بدرفتاري سر میزند ،از عادت به بدخویی نيز سوء مزاج پيدا میشود .براي مثال خشم مزاج را از حالت

۱ـ روح به معنی مجرد مقصود نيست ،بلكه روح بخاري که از نظر شيخالرئيس واسطه نفس و بدن است ،مورد نظر است.
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اعتدال بهسمت گرمی میکشاند؛ اندوه خشکمزاجی به بار میآورد؛ پژمردگی و اراده نداشتن نيروي
روان انسان را سست میکند و مزاج را تغيير میدهد (ابنسينا ،۱044 ،ج ،۱ص.)041
شواهد مذکور حالت ميانرشته پزشكی ،روانشناسی ،نفسشناسی و انسانشناسی دارد .ابنسينا
درحالیکه در کتاب قانون از برخی مسائل نفسانی مانند قواي نفس بحث میکند (همان ،ص ،)۱40در
برخی کتابهایش نيز بعد از بيان مطالب فلسفی ،آنها را ماحصل تحقيقات پزشكی خویش معرفی
مینماید .براي نمونه ،برخی مواقع ابنسينا بيان کرده که براساس تشریح پزشكی به نتيجه رسيده است.
چنانکه بيان شد ،اگرچه این ميزان از عصبشناسی و تشریح در مقابل اطالعات موجود کنونی که
حاصل پيشرفت حيرتانگيز علوم است ،بسيار ناچيز است ،این اطالعات مربوط به چندین قرن پيش
است که کتاب قانون ابنسينا سالها جزء پيشرفتهترین کتابهاي پزشكی بوده است .اگر اندازه
دانستههاي بشر از مغز و عصبشناسی با ميزان کنونی دانستههاي علم تجربی مقایسه شود ،این نتيجه
حاصل میشود که ابنسينا در حد قابلاعتنایی از تحقيقات طبيعی در تبيين نفس کمک گرفته است.

زاویهدید عرفانی ابنسینا در مسئله نفس و حاالت آن
اگرچه ابنسينا را بهعنوان یک عارف نمیشناسند ،وي از زاویهدید عرفانی قابلتوجهی بهرهمند بوده
است .ذکاوت و تيزي ذهن شيخالرئيس باعث شده که وي در زمينه نفسشناسی از هر روشی که
میتوانسته است ،بهره ببرد و همين رویكرد ميانرشتهاي او در مسئله نفسشناسی ،مابهاالشتراک
وي با زاویهدید کلی در علوم شناختی است.
یكی از مهمترین مسائل در نفسشناسی ،مسئله فكر و یادگيري است .نوع نگاه ابنسينا به تعليم و
تفكر که از مهمترین مسائل در علوم شناختی است ،کامالً عرفانی است؛ بهطوري که اگر این مطلب
بهصورت منفرد و جدا از سایر محتویات آثار ابنسينا مورد مطالعه قرار گيرد ،گویی که متنی از عالیترین
متون عرفانی است .ابنسينا معتقد است زمانی که انسان فكر میکند ،از معلومات به مجهوالت دست
مییابد ،و از حد وسط و قواعدش استفاده میکند ،به این معنی نيست که با تالش خود مسيري را طی
میکند تا به مقصدي برسد ،بلكه مانند آن است که شكارچی براي صيد به محلی برود که اميدوار است
و میداند که آن اطراف موفق به شكار خواهد شد؛ براي همين دام خود را در آن حوالی که یافتن شكار
محتمل است ،پهن میکند .درواقع ،آموختن فنون قياس و برهان ،آماده کردن دام براي شكار و نوعی
نزدیک شدن به محلی است که اميدواري یافتن صيد در آنجا وجود دارد؛ در غير این صورت ،اگر مسير
انتهایی فكر کردن بهدست خود انسان بود ،هر فكرش نتيجه صحيح منطقی میداد و حدود وسطی در
هر برهانی بهراحتی بهدست میآمد (ابنسينا ،۱01۱ ،ص.)133
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از نظر ابنسينا علم فيض الهی است و از جانب پروردگار افاضه میشود .فایده آنچه که با عنوان
تعليم ،آموزش و فنون آن انجام میشود ،این است که انسان را به مرز علم که حقيقت آن افاضه از
جانب حقتعالی است ،نزدیک میکند؛ به همين دليل ،ابنسينا آن را نوعی تضرع به درگاه الهی
دانسته است تا بهواسطه آن به اجابت و قبول فيض مناسب برسد .حدس هم که راهی ميانبر است،
از همين نوع است (ابنسينا ،۱01۱ ،ص.)133
هرچه سفرهاي فكري انسان براي دریافت معقوالت کمتر باشد ،احتمال دستيابی او به پاسخها و
حد وسط ها نيز کمتر خواهد بود؛ درست مثل شكارچی که هرچه کمتر براي صيد تالش کند ،احتمال
موفقيتش نيز کمتر میشود و هرچه بيشتر و پرتكرارتر براي شكار اقدام کند ،احتمال دستيابی او به
شكار که در اینجا پی بردن به حد وسط است ،آسانتر خواهد بود.
بدن ،خود ،یک مانع و عایق براي این شكار است و شكار هم چيزي جز اتصال نفس به مبادي
برتر نيست .وقتی استعداد انسان کافی باشد ،محدودیت و مانعی براي اتصال به مبادي ندارد و نفوس
سعيده میتوانند به حقایق دست یابند؛ چون داراي استعداد کافیاند و بدن براي آنها مانع و عایق
نيست .دست نيافتن و اتصال پيدا نكردن به مفارق ،یا بهدليل نداشتن استعداد نفس و یا بهعلت وجود
مانعی است که کار را دشوار یا ناقص میکند (همو۱1۱0 ،هـ ،ص .)133این عباراتِ کامالً عرفانی درباره
مسئلهاي از مهمترین مسائل نفسشناسی است.
نمونهاي دیگر از زاویهدیدهاي عرفانی ابنسينا ،بيان راهكار تلطيف درون است که از لوازم کار
حرکت عرفانی است .وي در این خصوص معتقد است که براي گام سوم در حرکت عرفانی ،فكر لطيف
و عشق عفيفی که از غلبه شهوت به دور باشد ،مفيد است .بعد از برداشتن این سه گام براي مرید
خلسههاي بسيار دلكش و دلخواهی رخ میدهد که مثل برقی میدرخشد و فرومینشيند .این حالت را
«اوقات» میگویند .اگر شخص ریاضت زیادي بكشد ،به جایی میرسد که هرچه را میبيند ،به خداوند
متوجه میشود .ممكن است طوري شود که بقيه متوجه حاالت او شوند و اگر مدتی ادامه دهد ،کمکم
قادر به کنترل خود خواهد بود؛ بهگونهاي که دیگران متوجه حاالتش نشوند .بعد از آن ،از اوقات (وقت)
گذر میکند و به سكينه میرسد و آنچه که گاهوبیگاه برایش مثل برق و درخششی رخ میداد ،مألوف
او میشود و دائماً با چنين اموري مصاحبت دارد (همو  ،۱0۳1 ،ج ،۱ص .)151سالک وقتی در این مرتبه
مستقر شد ،غایب حاضر است تا روندۀ مقيم .وقتی در این شرایط پایدار شد ،رفتارش طوري است که
همه از احوال او بیخبر هستند .بعد از مرتبه ریاضت به مقام نيل و دریافت میرسد .باطن او آینه در
مقابل حق است و لذات کامل بر او افاضه میشود .در چنين شرایطی دو نظر ،یكی بهسوي حق و
دیگري بهسمت نفس خویش دارد و در این ميان درحال تردد است .وقتی از این مرتبه ترقی کرد ،توجه
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کامل وي به حضرت حق است و اگر به نفس توجه کند ،از آن جهت است که بيننده و متوجه حضرت
حق است .در این حال مرتبه وصول کامل رخ میدهد (ابنسينا  ،۱0۳1 ،ج ،۱ص.)151
ابنسينا شروع عرفان را در چهار مرتبه میداند که عبارتاند از« :تفریق» (جداسازي ذات از
مشغوليتهاي غيرحق)؛ «نقض» (تكانيدن و دست برافشاندن بر آثار آن مشغوليتها که انسان را از حق
بازمیدارد)؛ «ترک» (رها کردن همهچيز)؛ «رفض» (درگذشتن) .پس از آن عرفان در «جمع» عمق پيدا
میکند که عبارت از جمع شدن صفات براي مرید صادق و سپس «وقوف» است .در توضيح این
عبارات بهطور ساده باید گفت که براي حصول عرفان از نظر ابنسينا دو چيز ،یكی تخليه که از آن به
تزکيه هم تعبير میشود و دیگري تحليه ،مورد نياز است (همان ،ص.)150
درجات تزکيه یا تخليه اصوالً در سه مقام محقق میشود :اول ،از بين بردن ناپاکیهاي نفس؛ دوم،
رفع حجابهاي دل که بهسبب توجه زیاد به امور دنيوي و مادي ایجاد میشود؛ سوم ،منع نفس از اینكه
به هوي و هوس و شهوات بپردازد .انسان اگر در هریک از این مقامها ترقی کند ،امور عجيب و غریبی
بر او باز میشود و اگر ریاضت و عبودیت شخص راسخ باشد ،موانع از بين میرود و موفق به فيض
تجلی جاللی و جمالی میشود :اول ،تجلی افعالی الهی؛ دوم ،تجلی اسمائی و صفاتی؛ سوم ،تجلی ذات
صمدي و هویت احدي (دیباجی ،۱041 ،ص14ـ .)11در تمام عبارات عرفانی ابنسينا که نمونهاي از آن بيان
شد ،تواناییهاي نفس انسان و ترقی او در مراتب متفاوت و توجه به حقيقت نفس مورد نظر است که
بخش مهمی از نفسشناسی ابنسينا را دربر میگيرد.

زاویهدید مذهبی و دینی ابنسینا در مسئله نفسشناسی
ابنسينا به دو گونه از این روش استفاده میکند :یا در کتب فلسفی مثل اشارات و تنبيهات به آیات و
شرح آن میپردازد و یا در رسالههاي جداگانهاي که در تفسير برخی از آیات قرآن کریم دارد ،به مسئله
نفس و قواي آن گریز میزند .۱نمونهاي از روش اول مانند تطبيق عقل و مراتب آن با آیه «نور» است
که در کتاب شواهدالربوبيه آن را بهکار برده است .ابنسينا مراتب عقل را به چهار بخش تقسيم کرده و
آنها را با آیه «نور» منطبق ساخته است) :مرتبه اول ،عقل هيوالنی که بهواسطه آن معقوالت نخستين
براي انسان بهدست میآید؛ مرتبه دوم ،عقل بالملكه که معقوالت دوم را دریافت میکند و پيامبر در این
مرتبه با بقيه متفاوت است؛ یعنی آنچه را بقيه بهواسطه تعليم مییابند ،او با حدس و بدون معلم بشري
فرامیگيرد ،بنابراین ذهن او با سایر اذهان متفاوت است .مرتبه سوم عقل بالفعل و سپس عقل بالمستفاد
۱ـ این دقيقاً مانند روش او در بهکارگيري علوم پزشكی است.
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که درباره هریک توضيحاتی ارائه کرده است (ابنسينا ،۱0۳1 ،ج ،۱ص.)۱۳4

اما ،شيوه دوم استفاده از منابع دینی و مذهبی در نفسشناسی ،گریز به این مسئله در رسالههاي
تفسيري ابنسينا ازجمله رساله در تفسير سوره «ناس»« ،فلق» و یا «اعلی» است .وي معتقد است قول
خداوند که پناه میبرم از شرّ وسواس خنّاس« :قُلْ أَعُوذُ بِرَّبِ الّنَاس .،مَلِكِ الّنَاسِ ،إِلَهِ الّنَاسِ ،مِن شَرِ
الْوَسْوَاسِ الْخَّنَاسِ» ،قوهاي است که مبدأ وسوسهها و منشأ ایجاد خياالت و اوهام شيطانی ،یعنی قوه
متخيله مطيع نفس حيوانی ،است .در این حالت ،جهت حرکت قوه متخيله برخالف نفس ناطقه است .از
آنجا این قوه خنّاس میشود که نفس را بهسمت عالم ماده میکشاند و او را از توجه به عالم علوي
بازمیدارد (همو ،۱043 ،ص .)۱10مقصود از قول خداوند که فرمود« :الَذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الّنَاسِ»،
متخيلهاي است که در قلب و سينه مردم شک میافكند؛ چون قلب اولين مكانی است که نفس ناطقه
به آن تعلق میگيرد و بهواسطه قلب تأثير آن به سایر اعضا سرایت میکند (همانجا).

روش فلسفی ابنسینا در مسئله نفس
آثار ابنسينا در زمينه علوم متعددي نگاشته شده است؛ اما اکثریت قریب به اتفاق مباحثِ مربوط به
نفس که موسوم به «علمالنفس» است ،در کتب صرفاً فلسفی اوست و چون نمونه این مباحث پرشمار
است ،در این بخش براي نمونه مواردي از این روش ذکر میشود که بيشتر میتوان آنها را در بحث
اثبات تجرد نفس و رابطه نفس و بدن مشاهده کرد .ابنسينا قائل به مغایرت نفس و بدن است و نفس
انسان را جوهري مستقل از بدن میداند .وي در شفا میگوید اگر نفس من با هریک از اعضاي بدن
من ،مثالً با قلب ،مغز ،یا مجموعهاي از این اعضا یكی بود ،و یا اگر وجود یكایک یا مجموع آنها همان
نفس بود ،در این صورت میبایست آگاهی من از نفس خودم عين آگاهی من از این اعضا میبود؛ چون
امكان ندارد که یک شیء در یک معنا ،هم شناخته و هم ناشناخته باشد .من از طریق علم حضوري ،از
اینكه قلب یا مغز دارم آگاه نيستم ،بلكه آگاهی من از طریق ادراک حس یا بر پایه منبعی موثق از
دریافتهها و شنيدههاست؛ اما منظور من از آنچه بهعنوان نفس میشناسم ،چيزي است که موقع گفتن
«من ادراک کردم»« ،تعقل کردم»« ،عمل کردم» در نظر دارم و تمام این صفات به من تعلق دارد
(ابنسينا ،۱0۳5 ،ص.)11

برهانهایی که ابنسينا براي مغایرت نفس و بدن ذکر میکند ،همان برهانهایی است که از گذر
آنها میخواهد نفس و وجود آن را اثبات کند؛ یعنی هرچيزي نفس را اثبات کند ،همان ،مغایرت با
جوهر بدن را نيز اثبات میکند؛ مثل اینكه علت حرکات ارادي نمیتواند جسم یا مزاج انسان باشد؛ چون
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در این صورت باید جمادات نيز داراي حرکات ارادي بودند ،اما جسمانيت هميشه با حرکات ارادي همراه
نيست .اینكه بسياري از حرکات ارادي و تمایالت مزاجی متضاد است ،همين مزاج اقتضاي خاصی دارد؛
اما حرکت ارادي برخالف آن انجام میشود و این مسئله نشان میدهد نفس با مزاج و جسم یكی
نيست (ابنسينا ،۱0۳1 ،ج ،۱ص .)۱41در چنين مواردي ابنسينا به شيوۀ برهانی در اشكال مختلف و در
بسياري از موارد به شيوه خلف به اثبات و تبيين مسئله میپردازد.

استفاده از مشاهدات و تجارب عینی
در موارد متعددي مشاهده میشود که ابنسينا از تجارب و مشاهدات عمومی خود بهره میبرد و از
آنها در کسب نتایج و استنباط مطالبی درباره نفس یا احوال آن استفاده میکند .ازجمله نمونهها
اینكه ابنسينا معتقد است بين نفس و بدن تأثير و تأثراتی وجود دارد .مثالً در اشارات بيان کرده است
که وقتی انسان چيزي را احساس یا تخيل میکند ،یا به آن ميل پيدا میکند ،یا از آن عصبانی
میشود ،بهدليل تكرار ،هيئت و صورتی در انسان ایجاد میشود که باعث ایجاد عادت و خلق میشود
(همان ،ص .)۱43گاهی هم حالت عكس این موضوع اتفاق میافتد .مثالً گاهی نفس ،شاکله و صورت
عقلی خاصی مییابد که به آن واسطه اثراتی در اعضا ایجاد میکند؛ مثل زمانی که پوست بدن انسان
تحت تأثير تفكر به جبروت خداوند به لرزه درمیآید .بعد از بيان تأثير و تأثرات ابنسينا میگوید که
این تأثير و تأثرها داراي شدت و ضعف هستند و بهحسب اختالف استعدادها ،نفوس و مزاج و احوال
آنها باهم مختلف میشود؛ مثل اینكه ذاتاً برخی افراد براي دشنام دادن از روي خشم آمادگی و
استعداد بيشتري دارند و راحت این کار را انجام میدهند (حسنزاده آملی ،۱0۳4 ،ص.)0۱1
ابنسينا در پایان مقاله هشتم بخش «حيوان» از کتاب شفا میگوید از عجایب احوال حيوان آن است
که وقتی مرغی در دعوا بر خروس پيروز شود ،صدایش شبيه خروس میشود و حاالت جنس نر را به
خود میگيرد و مثل خروس دمش بلند میشود و گاهی صاحب چنگال میشود و گاهی هم خروس
شبيه مرغ میشود و آن در صورتی است که مرغ وقتی بچه دارد ،بميرد و خروس سرپرستی جوجهها را
برعهده گيرد .در این صورت از حاالت نري پرهيز و آن را ترک میکند .ابنسينا در کتاب حيوان سؤال
میکند :چرا تفاوت اشخاص انسانی در خلقت و شكل و شمایل بيشتر از سایر حيوانات است و حيوانات
اهلی هم تفاوتهایشان بيشتر از حيوانات وحشی است؟ سپس پاسخ میدهد تخيالت و افكار انسان
بيشتر از سایر حيوانات است؛ یعنی چون تصورات انسانها متغير است ،اختالفات شخصی آنها نيز از
حيوانات بيشتر است .حيوانات اهلی هم داراي احساس و تخيالت بيشتري در مقایسه با حيوانات وحشی
هستند؛ پس ناگزیر اختالفاتشان هم بيشتر است .البته ،نفس از حيث تجردش از بدن تأثيري از آن
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نمیپذیرد ،بلكه تأثير بدن بر نفس از حيث تعلق نفس به آن است (حسنزاده آملی ،۱0۳4 ،ص.)01۱

تفاوت و تشابه عمده روشی میان ابنسینا و علوم شناختی
با توجه به تبحر ابنسينا در علوم متفاوت ،وي مسئله نفس را از زوایاي گوناگونی مورد بررسی قرار داده
است .ابنسينا ،بهعنوان یک فيلسوف ،در کتابهاي کامالً فلسفی مثل شفا به بررسی نفس و قواي آن
میپردازد و در ضمن مباحث فلسفی ،گاهی از تجارب پزشكی خود نيز در اثبات مسئله استفاده میکند،
یا در فلسفیترین مباحث در مسئله ،از زاویهدید عرفانی نيز مطلبی را طرح میکند .گاه در کتابهاي
تفسيري خود به شرح نفس و قواي آن میپردازد .در ميان مباحث پزشكی کتابی چون قانون به نفس و
قواي آن توجه میکند .گوناگونی زوایاي دید به مسئله نفس که در آثار متعدد ابنسينا به چشم میخورد،
بيانگر این مطلب است که مسئله نفس یک مسئله ميانرشتهاي است .حل مسائل مربوط به نفس
چيزي نيست که فقط از یک جهت بتوان به آن پرداخت .این مطلب همان چيزي است که بهدنبال فهم
آن ضرورت وجود مجمعی به نام علوم شناختی ایجاد شد .علوم شناختی یک رشته خاص نيست ،بلكه
مانند حوضی که از راههاي متفاوتی به آن آب ریخته میشود ،از انواع گوناگون پژوهشها بهره میبرد.
رشتههاي متفاوتی مانند هوش مصنوعی ،فلسفه ذهن ،عصبشناسی ،روانشناسی و ...داراي حوزههاي
مشترک هستند .هر پژوهشگر در هریک از این رشتهها به مسئله نفس یا ذهن و قواي آن و رابطه آن با
بدن برخورد میکند و در هر علم با ابزار و روشهاي مخصوص نتایجی میگيرد .انگيزه اصلی تأسيس
علوم شناختی آن بوده است که نمیتوان انتظار داشت حقایق مسئله نفس یا ذهن را فقط از یک زاویه
نگریست ،بلكه باید با استفاده از علوم گوناگون و نظرگاههاي مختلف به شناخت دقيق مسئله کمک
کرد .این همان شيوهاي است که ابنسينا در آثار متعدد خویش در پاسخ به مسئله نفس بهکار برده و از
زوایاي مختلف آن را بررسی کرده است؛ بهطوري که گاهی دیده میشود در آثار کامالً فلسفی به
مسائلی طبيعی و پزشكی پرداخته و یا در کتب پزشكی گریزي به مباحث فلسفی و روانشناسی زده
است .گاه در کتب تفسيري بهگونه فلسفی و یا در کتب فلسفی از نگاه یک مفسر مسئله را دیده است.
او از تجارب عرفانی عرفا نيز بهره برده و حتی از تجارب عرفی و عاميانه نيز بهسادگی عبور نكرده و
نتایجی در روشن کردن زوایاي مسئله نفس گرفته است .این همان نگاه ميانرشتهاي است که پنجاه
سال قبل درک ضرورت وجود آن باعث ابداع علوم شناختی شد .مابهاالشتراک در روششناسی ابنسينا
با علوم شناختی هم این است که هردو از علوم گوناگون در حل مسئله نفس بهره میبرند.
بهرغم تشابه روشی بين ابنسينا و علوم شناختی ،تفاوتهاي عمدهاي نيز وجود دارد که باعث شده
است منظومه معرفتی هریک کامالً از دیگري متفاوت باشد؛ ازجمله اینكه ابتناي علوم شناختی بر علوم
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تجربی و از سنخ گزارههاي عينی و کامالً تجربی است .به عبارت دیگر ،زاویهدید علوم شناختی تجربی
و آزمایشگاهی و زاویهدید ابنسينا عمدتاً عقلی ،فلسفی و الهی بوده است.
با توجه به علمزدگی ۱و نگاه پوزیتيویستی که بر علوم شناختی سایه افكنده است ،گرایش عمده علوم
شناختی و شاید بتوان گفت تنها گرایش این علوم بر یافتههاي آزمایشگاهی مبتنی است .بنابراین ،نتایج
و مدل مباحث و روند موضوعات درباره مسئله نفس در آثار ابنسينا با علوم شناختی متفاوت است .در
آثار ابنسينا گرایشهاي الهی و تجردگرایانه در مسئله نفس موج میزند؛ درحالیکه فضاي حاکم بر
علوم شناختی مادي یا فيزیكاليستی است و جایی براي طرح موضوعات ماوراي مادي در آن کمتر وجود
دارد .این درحالی است که در برخی از شاخههاي علوم شناختی مانند روانشناسی شناختی سعی زیادي
شده است تا با آموزش آزمودنیها ،روش استانداردي براي دروننگري اجرا شود؛ اما همواره این روش
در مظان اتهام ذهنی بودن قرار دارد (خرازي و دولتی ،۱015 ،ص .)05باوجود این فضاي غالب ،نمیتوان
اميدوار بود که مباحث تجردگرایانه و درونی که میتوانند در شناخت نفس نقشی بسيار مهم ایفا کنند،
جایی در علوم شناختی بيابند .به عبارت دیگر ،در علوم شناختی از نگرشهاي درونی (مانند علوم
حضوري) استفاده نمیشود .اگرچه در برخی از زیرمجموعهها مثل روانشناسی از روشهاي دروننگري
(که مبتنی بر مشاهدات عينی و تجارب آزمایشگاهی نيستند) هم استفاده میشود ،با توجه به رویكرد
علوم شناختی ،فقط در برخی موارد مفيد است .از نظر علوم شناختی این روشها داراي محدودیت است
و محدودیت آن دور بودن از روشهاي عينی پژوهش است .البته ،نباید تصور کرد که اتقان علوم شناختی
در حل مسائل مربوط به نفس بهدليل روند آزمایشگاهیآن بيشتر است؛ چون اگرچه بسياري از موارد
دروننگري (مانند دریافتهاي حضوري و توجه به حالتهاي درونی و اول شخص) بهدليل ابتنا بر علوم
حضوري و عدماتقان کافی مورد توجه و اعتناي علوم شناختی نيست ،علوم شناختی نيز از احكام و
گزارههایی استفاده میکنند که علمی هستند و علوم تجربی ،خود ،ثابت کردهاند که همه گزارههاي
علمی که بشر همواره درحال دستيابی به آنهاست ،احتمالیاند و کامالً یقينی نيستند.
میتوان از این مهم نتيجه گرفت که تكيه بر روش علمی میتواند علوم شناختی را در معرض
1
شائبه تحویلگرایی قرار دهد (زاهدي و حقشناس ،۱031 ،ص.)۱15
بنابراین ،تفاوت عمده ابنسينا و علوم شناختی با یكدیگر آن است که هریک بهسمتی کشش و
تمایل دارد .ابنسينا بر طبق دوگانهانگارياش بهشدت به سمت ماهيت تجردي نفس کشيده شده و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Scientism
۱ـ تحویلگرایی تئورياي است که مبتنی بر آن یک علم خاص ،مبانی یا مفاهيم آن توسط علم دیگري تبيين میشود
(Sarkar and Pfeifer, 2006, P.696).
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علوم شناختی بهسوي ماهيت فيزیكی نفس گرویده است .بااینهمه ،میتوان ابنسينا را در بذل توجه به
مسائل نفس سخاوتمندتر دید؛ چراکه باوجود مجرد دانستن نفس ،به بدن و قواي بدنی و مغزي بسيار
اهميت داده است ،اما علوم شناختی اصوالً به مباحث تجردي توجهی ندارد و از آن فارغ است .به فراخور
این تفاوت ،علوم مورد استفاده ابنسينا و علوم شناختی نيز با یكدیگر متفاوت میشود .ابنسينا در مجمع
مطالعاتش درباره نفس ،از عرفان و یا علوم نقلی نيز بهره میبرد؛ درحالیکه این علوم را نمیتوان در
مجمع علوم شناختی پيدا کرد.
ميان ابنسينا و علوم شناختی تفاوت دیگري نيز وجود دارد و آن عبارت از غيرمدون بودن روش
ابنسينا و مدون بودن شيوه علوم شناختی است .توضيح اینكه ابنسينا با توجه به تخصصهاي
گوناگونی که داشته است ،بهطور طبيعی و غيربرنامهریزيشده در تبيين و حل مسئله مهم و پيچيدهاي
مانند نفس از همه تخصص خویش بهره گرفته است ،بدون اینكه قبالً به این نتيجه رسيده باشد که
مسئله مشترکی در علوم گوناگون وجود دارد که الزم است بين آنها تعامل برقرار شود .پيشرفت سریع
علم و شاخهاي شدن تخصصها بهصورت جزئی ،زمينهساز تكوین علوم شناختی و ضرورتبخش وجود
علوم شناختی بوده است؛ زمينهاي که در دوره ابنسينا وجود نداشته است تا ضرورتبخش تدوین روشی
خاص شود ،اما ابنسينا فقط بهدليل ذکاوت و تخصصهاي متنوعش از این شيوه بهره برده است.
علوم شناختی بهسرعت به تغيير روند تكاملی علومی چون فلسفه ذهن پرداخت؛ یعنی بهشدت
پژوهشگران را در رشتههاي متعدد تحت تأثير قرار داد؛ درحالیکه روش ابنسينا فقط یک شيوه
شخصی و ناشی از ویژگیهاي شخصيتی ابنسينا باقی ماند و روش او در نفسشناسی ،متدولوژي حل
مسئله معرفی نشد؛ بهطوري که روش وي جز در حد تكرار غيرروشمند مطالب موجود در آثارش ادامه
پيدا نكرد و به فراموشی سپرده شد .میتوان گفت علت این فراموشی بیارتباط با رکود علمی مسلمانان
در زمينههاي گوناگون علوم نبوده است؛ رکودي که پس از قرنهاي چهار و پنج هجري سير نزولی آن
بهطور محسوس آغاز شد.

نتیجهگیری
علوم شناختی بهدنبال درک این حقيقت ایجاد شد که علوم مختلفی داراي مسئلهاي مشترک به نام
ذهن و حاالت آن هستند و باید براي فهم حقيقت نفس و ذهن از نتایج علوم گوناگون بهره گرفت.
علوم شناختی از زوایاي گوناگونی به طرح مسئله نفس و ذهن میپردازند و بهصورت ميانرشتهاي نفس
را مورد مطالعه قرار میدهند.
با بررسی آثار متعدد ابنسينا اعم از فلسفی ،پزشكی ،تفسيري ،عرفانی و ،...میتوان مشاهده کرد که
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او نيز مانند علوم شناختی از شيوه ميانرشتهاي در تبيين مسئله نفس استفاده کرده است .روشهاي فلسفی،
عصب شناختی ،عرفانی و دینی او در مسئله نفس حكایتگر جامعنگري او در این خصوص است .علوم
شناختی نيز بهدنبال مجمعی از انواع روشها و زاویهدیدهاي گوناگون درباره نفس است؛ اما باید توجه داشت
که گرایش علوم شناختی بهشدت بهسمت علوم تجربی و تجارب آزمایشگاهی است و این امر نتایج متفاوتی
را به بار آورده است .به عبارتی رهيافت علوم شناختی در مسير فروکاهشگرایانه فيزیكاليستی است و بيشتر
گرایش به این دارد که مفاهيم مجرد مانند نفس و حالتهاي نفسانی را به ماده و امور مادي مانند مغز و
سيستم عصبی تنزل دهد؛ اما رویكرد ابنسينا به مسئله نفس در جریان و همسو با رهيافت دوگانهانگارانه
وي و با تأکيد بر پذیرش حقيقت مجرد روح بوده است .توجه به ساحت مجرد و غيرمادي نفس در آثار
ابنسينا باعث شده است که نتایج و نوع روشهاي اثبات آن و علوم مورد استفاده در آثار او با روشهاي
حاکم بر علوم شناختی و علوم دخيل در آن متفاوت باشد .این تفاوت هم بهلحاظ استفاده در برخی
روشهاي حل و تبيين مسئله و هم در ميزان بهکارگيري روشهاي مشترک است .متأسفانه روش
ميانرشتهاي ابنسينا در مسئله نفس هرگز از سوي فالسفه مسلمان پيگيري نشد؛ چيزي که وجهه فلسفی
و دینی را براي مسئله حفظ کرد و در گذر زمان روش ارزشمند ميانرشتهاي ابنسينا به مسئله نفس ،به
فراموشی سپرده شد.
اگرچه علوم شناختی بهسرعت درحال گسترش دامنه اطالعات و افزودن انواع تجارب آزمایشگاهی است،
این را نمیتوان بهمنزله حرکت بهسوي شناخت حقيقت ذهن انسان دانست؛ چراکه بهنظر میرسد این
حرکت بهسرعت بهسمت دور شدن از حقيقت باشد؛ چيزي که محصول نگاه فيزیكاليستی علوم شناختی
است .اما ازآنجاکه حقيقت علم نور است ،همين حرکت با یکسونگري نهچندان صحيح در گذر زمان به
اثبات و نفی برخی اصولی خواهد انجاميد که بتواند مسير علوم را در جهت درست هدایت کند؛ چنانکه
فيزیک نوین با همان ابزار مادي به پذیرش بسياري از آن چيزهایی رسيده است که پيش از این در فيزیک
کالسيک نفی میشد.
ماحصل این بررسی آن است که اگرچه ابنسينا دوگانهانگار و قائل به تجرد نفس بوده است ،از کنار
تأثيرات مغز و سيستم عصبی عبور نكرده و به تبيين دقيق نقش آن در حاالت نفس پرداخته است؛ اما علوم
شناختی این پذیرش عام را نداشته و تحت تأثير پوزیتيویسم و اثباتگرایی است که اگرچه مدتها پيش در
اندام آن لرزه افتاده است ،هنوز در فضاي علمی حاکميت مطلق دارد .به همين مناسبت ،علوم شناختی فقط
و فقط از شاخههایی از دانش بهره میبرد که قابلاثبات ،غيرشخصی و غيردرونی باشند.
بااینكه متدولوژي ابنسينا غيرپيشبينیشده و زایيده ذکاوت او بوده است ،جریان علوم شناختی بر پایه
مطالعات و نتایج بررسیهاي گوناگون علمی نهاده شده است .بااینهمه روش ابنسينا از چنان قوتی
برخوردار است که بهخوبی قابلقياس با روش علوم شناختی است.
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منابع و مآخذ
آتریس ،دیل و یان کارتویز ( ،)۱041مقدمهای بر علوم اعصاب و رفتار ،ترجمه مجتبی زارعی و
اسماعيل فخاریان ،تهران ،علوم دانشگاهی
ابنسينا ،حسينبن عبداهلل ( ،)۱043رسائل ابنسینا ،ترجمه ضياءالدین درّي ،تهران ،مرکزي
ـــــــــــــ ( ،)۱040المبدأ و المعاد ،تهران ،مؤسسه مطالعات اسالمی مکگيل ـ دانشگاه تهران
ـــــــــــــ ( ،)۱044قانون در طب ،ترجمه عبدالرحمن شرفكندي ،ج ۱و  ،0تهران ،سروش
ـــــــــــــ ( ،)۱01۱رساله نفس ،حواشی عميد موسی ،تهران ،انجمن آثار ملی
ـــــــــــــ ( ،)۱0۳1اشارات و تنبیهات ،همراه با ترجمه و شرح حسن ملكشاهی ،ج ،۱سروش،
تهران
ـــــــــــــ ( ،)۱0۳5النفس من کتاب الشفا ،تعليقات حسن حسنزاده آملی ،قم ،بوستان کتاب
ـــــــــــــ (۱1۱0هـ) ،المباحثات ،تحقيق محسن بيدارفر ،قم ،بيدار
احدي ،حسن و فرهاد ماهر ( ،)۱0۳5شناخت بازیهای ذهن ،تهران ،پردیس
استرنبرگ ،رابرت ( ،)۱0۳1روانشناسی شناختی ،ترجمه سيدکمال خرازي و الهه حجازي ،تهران،
پژوهشكده علوم شناختی
ترابی نامی ،محمد و سيدکمال خرازي (« ،)۱03۱علوم اعصاب مطالعات شناختی و شيوههاي نوین
آموزش پزشكی» ،مجله یادگیری الکترونیکی ،ش ،3ص۱4ـ14
تلخابی ،محمود (« ،)۱0۳3آموزش ميانرشتهاي :نوآوريهاي علوم شناختی در آموزش فلسفه ذهن»،
فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علومانسانی ،ش ،1ص41ـ۳1
ـــــــــــــ (« ،)۱03۱پيوند ميان علوم اعصاب و تربيت؛ چالشها و اميدها» ،فصلنامه علوم
شناختی ،ص۱3ـ13
حسنزاده آملی ،حسن ( ،)۱0۳4عیون مسائل نفس و شرح آن ،ترجمه ابراهيم احمدیان و مصطفی
بابائيف ،تهران ،بكا
خرازي ،کمال و رمضان دولتی ( ،)۱015راهنمای روانشناسی شناختی و علم شناخت ،تهران،
نشر نی
خرازي ،کمال (« ،)۱0۳1تأثير علوم شناختی بر روانشناسی معاصر» ،فصلنامه علوم شناختی ،س،۳
ش ،1ص11ـ۳۱
دیباجی ،سيدابراهيم ( ،)۱041ابنسینا به روایت اشکوری و اردکانی ،تهران ،اميرکبير
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دیهارت ،ویليام و دیگران ( ،)۱0۳۱فلسفه نفس ،ترجمه امير دیوانی ،تهران ،سروش ـ کتاب طه
زاهدي ،محمدصادق و روحاهلل حقشناس (« ،)۱031بررسی رویكرد علوم شناختی در مطالعه دین»،
پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) ،س ،۱۱ص ۱15ـ۱41
سياسی ،علیاکبر و دیگران ( ،)۱001جشننامه ابنسینا ،ج ،1تهران ،انجمن آثار ملی
شریعتی ،فهيمه و سيدمرتضی شاهرودي (« ،)۱0۳3ذهن از منظر ابنسينا» ،مطالعات اسالمی
فلسفه و کالم ،ش ،۳1/1ص۱35ـ۱11
صبوريمقدم ،حسن (« ،)۱0۳0علوم شناختی» ،فصلنامه عالمه ،ش 0و  ،1ص۳۱ـ.۳۳
کردي اردکانی ،احسان و نجفقلی حبيبی (« ،)۱030تحقيقات ابنسينا در زمينه علمالنفس و کاربرد آن
در طب سينوي» ،حکمت سینوی (مشکوهالنور) ،دوره ،۱۳ش ،5۱ص 33ـ۱۱0
متوسلی ،محمود و علی نيكونسبتی (« ،)۱0۳3علوم شناختی و عملكرد اقتصادي» ،مجله تحقیقات
اقتصادی ،ش ،3۱ص۱11ـ133
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