علم
دوفصلناهم ی حکمت سینوی

شماره صفحات646-639:

سال بیست و سوم ،شماره  ،16بهار و اتبستان6931

تأمّلی فیزیکالیستی بر برخی از مهمترین ادلّۀ تجرّد نفس
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چکیده
این مقاله درصدد تبیین نحوه تجرّد نفس در دو جریان اصلی فلسفۀ اسالمی و سپس بررسی برخی
از استداللها بر این تجرّد از منظر فیزیکالیسم است .بهاینمنظور در آغاز ،دیدگاه ابنسینا دربارۀ
«حدوث روحانی نفس» و کیفیت دوئالیسم جوهری مرور میشود؛ آنگاه دیدگاه «حدوث جسمانی
نفس» و چگونگی پدید آمدن و سیر نفس تا تجرّد ،از منظر صدرالمتألّهین ،بههمراه پنج استدالل از
مهمترین براهین اقامهشده از سوی این دو فیلسوف بزرگ اسالمی به سود تجرّد نفس ،بررسی
میشود .بهاینمنظور ،ضمن اشاره به برخی از مهمترین دیدگاههای فیزیکالیستی معاصر دربارۀ
ماهیت ذهن و حاالت ذهنی ،نشان داده میشود که براهین تجرّد نفس ـ که در اینجا ذکر شدهاند ـ
اساساً ناظر به هیچیک از دیدگاههای مهم فیزیکالیستی نیستند و آنها را مخدوش نمیسازند .نتیجۀ
بهدستآمده آن است که نظریات مهم فیزیکالیستی درونگرایانه (مانند تئوری پرطرفدار اینهمانی
ذهن و مغز) ،اساساً صورتبندی متفاوتی نسبت به آنچه استداللهای بوعلی و مالصدرا در پی نفی
آن هستند ،دارد و با این نحوۀ مواجهه ،مخدوش نمیشوند .همچنین نظریات مهم برونگرایانه (مانند
تئوری پرطرفدار بازنمودگرایی برونگرا) نیز با پیشفرضها و قرائتهای استداللکنندگان در فلسفۀ
اسالمی از مادّیانگاری ،همخوان نیست و شقوق دیگری از فیزیکالیسم دربارۀ ذهن مطرح میشود
که از اساس ،مطمح نظر استداللکنندگان علیه مادّیانگاری دربارۀ نفس نبوده است؛ ضمن آنکه
برخی ادلّۀ تجرّد ،فارغ از عدم امکان مواجهه با تئوریهای رقیب ،خود به خلط جنبۀ معرفتشناختی
با جنبۀ وجودشناختی هم دچار شدهاند.
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طرح مسئله
علمالنّفس در فلسفۀ اسالمي از نگرش دوئالیسم جوهری نزد فارابي و ابنسینا آغاز شده و به مونیسم دو
مرتبهای نزد صدرالمتألهین رسیده است .از آنجاکه ديدگاه فلسفي بوعلي و مالصدرا دربارۀ نفس ،دو
نظريۀ اصلي و عمده را در میان فیلسوفان مسلمان شکل داده و حامیان و پیروان فراواني را جذب کرده
است ،ضمن بیان مختصری از ديدگاه اين دو فیلسوف مسلمان دربارۀ کیفیت پديدآمدن نفس و ماهیت
آن ،برخي از مهمترين استداللهايي که برای اثبات تجرّد نفس ارائه کردهاند ،از منظر فیزيکالیستي
مورد بررسي قرار ميگیرند تا کارآمدی آنها از اين جهت ارزيابي شوند.
البته تبیین نحوۀ حدوث و تجرّد نفس از سوی اين دو ،بسیار با هم تفاوت دارد؛ اما در اعتقاد به اصل
تجرّد نفس(ولو به گونه و درجهای متفاوت) همنظر هستند .بهاينترتیب عمده ادلّهای که قبالً توسّط
ابنسینا به سود تجرّد نفس ارائه شده ،به وسیلۀ مالصدرا و معموالً با تغییرات و اضافاتي مورد استفاده
قرار گرفته است .براهین تجرّد نفس از مهمترين بخشهای علمالنفس در فلسفۀ اسالمي است که بارها
دربارۀ آن بحث شده؛ ولي در اين مقاله سعي شده است تا نشان داده شود که استداللهای مذکورـ با
اينکه علیه مادّیانگاری دربارۀ نفس ،اقامه شدهاند ـ برای مواجهه با ديدگاههای مادّیانگار معاصر
بسنده نیستند و اين قابلیت را ندارند که علیه ديدگاههای فیزيکالیستي جديد دربارۀ ذهن ،دلیلي ارائه
دهند .البته اين نکته ،نقصي بر مؤسّسان علمالنّفس سینوی و صدرايي وارد نميکند؛ چراکه ايشان
باتوجه به ديدگاههای ماتريالیستي رايج يا پیشبینيپذير در زمان خويش ،به بحثوبررسي پرداختهاند .اما
تکرار همان ادلّه در زمان کنوني و تصوّر بسندگي در برابر نظريات فیزيکالیستي جديد ،بياشکال نیست
و تالش برای بهروزرساني و تکمیل براهین مذکور را طلب ميکند.
اين بررسي برای نخستینبار در اين مقاله به انجام ميرسد و حاوی نکات بديعي برای نشاندادن
کاستيها و خدشهپذيریهای موجود در ادلّۀ تجرّد ـ چه دوئالیستي (سینوی) و چه مونیستي (صدرايي) ـ
به منظور مواجهه با نظريات فیزيکالیستي معاصر در فلسفۀ ذهن است.

دیدگاه ابنسینا دربارۀ حدوث روحانی نفس
نفس در نظر ابنسینا ،جوهری متفاوت از جوهر بدن است کـه بهطورکلّي ،دو دسته فعل انجام
ميدهد :يکي در قیاس با بدن که مديريت و تصرّف در بدن باشد ،و ديگری در قیاس با ذات خود که
ادراک معقوالت است .اين دو دسته فعل از نگاه شیخالرّئیس ،متنافر از هم و مانع يکديگر هستند؛
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بهگونهای که هرگاه نفس به يکي مشغول شود ،از ديگری منصرف شود و جمع بین اين دو برای
نفس ،بسیار صعب است(ابنسینا1131 ،هـ ،ص.)131
وی پس از تشبیه نفس انساني به ناخدا که در کشتي تصرّف و تدبیر ميکند ،تذکّر ميدهد که
اگر چیزی به چیز ديگر تشبیه شد ،شباهت از جمیع جهات مدّنظر نیست .بلکه نفس در ذات
خودش ،مجرّد از مکان و مکانمندی است؛ فقط اين که گفته ميشود« :در اين بدن قرار دارد»،
بدان دلیل است که تدبیر و تحريک و ادراک و ساير قوای آن نفس ،مخصوص به اين بدن است؛
آن نفس در هنگام وجود اين بدن ،حادث شده و عالقه بین آنها مادام که جسد وجود داشته باشد،
برقرار است .پس آنگاه که بدن فاسد شد ،جوهر نفس به صورت مفارق و مجرّد باقي ميماند (همو،
 ،1060ص.)131

اعتقاد بوعلي به حدوث روحاني نفس از اشکاالتي ناشي ميشود که قِدم نفس روحاني ،دچارش
بود که بوعلي را از قول افالطوني به قدم نفس ،منصرف کرد و با توجّه به داليلي که بر اصل
تجرّد نفس داشت ،به سمت نظريه حدوث روحاني نفس سوق داد ،اما حدوث روحاني نفس نیز
بعدها توسّط منتقدان بوعلي و بهويژه خواجه نصیرطوسي و صدرالمتألّهین ،با اشکاالت مهمّي
مواجه شد .يکي از اين اشکاالت مهم که توسّط صدرالمتألّهین اقامه شده ،اين است که اگر
همراهي نفس و بدن را گونهای همراهي عارضي و نه ذاتي بدانیم ،با تصريح به «صورت» بودن
نفس برای بدن ،تعارض دارد .چرا که شیخ و تابعینش تصريح دارند که نفس ،صورت کمالي برای
جسم طبیعي آلي است و از ترکیب نفس و بدن ،يک نوع واحد حاصل ميآيد و چنین ترکیبي نمي
تواند از دو امری بهوجود آيد که بینشان عالقۀ علّي و معلولي نباشد؛ بنابراين بايد بین اين دو،
عالقه متالزمین برقرار باشد؛ مانند عالقۀ مادّه و صورت (صدرالدين شیرازی ،1061 ،ج ،1ص.)012
بوعلي خود در تبیین نحوۀ حدوث نفس ،هر چهار نوع ارتباط علّي (علّت فاعلي ،علّت مادّی،
علّت صوری ،علّت غايي) بین بدن و نفس را نفي کرده بود .شیخ در نهايت برای تصحیح کیفیت
ارتباط بدن با حدوث نفس ميگويد :بدن «شرط» حدوث نفس مجرّد از سوی علّت فاعلي مجرّد
(عقل فعّال) است .بوعلي اين شرط را فقط شرط حدوث ميداند تا با اين محذور مواجه نشود که
عدم شرط (بدن) ،موجب عدم مشروط(نفس) شود (فخر رازی ،1013 ،ص.)133
اما صدرا بر چنین تقريری از ارتباط ،اشکال ميگیرد که معنا ندارد امری مادّی ،واجد استعداد و
شرط حدوث امری مجرّد باشد؛ چه اينکه آن امر مجرّد در نزد مشّائیان ،جوهری مفارق الذّات و
مستغني از مادّه است (صدرالدين شیرازی ،1061 ،ج ،1ص .)011بلکه اساساً بايد گفت تجرّد از مادّه ،امری
ذاتي برای جوهر مفارق مجرّد است و امر ذاتي ،همانطور که عارض نميشود ،زايل هم نميشود.
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اشکال مهم ديگری که اينبار خواجه نصیرطوسي به عنوان شارح بزرگ فلسفۀ سینوی بر نظريه
حدوث روحاني نفس گرفته ،اين است که اگر بدن مادّی ميتواند بهنحوی سبب پیدايش نفس
مجرّد بشود ،چرا نتواند سبب از بینرفتن آن باشد؟ وی در نامهای که به خسروشاهي ـ فیلسوف
معاصرش نگاشته ـ ميپرسد :چگونه شیخالرّئیس و تابعان او ،حدوث نفس انساني را ميپذيرند ،اما
از پذيرش امکان فناء آن خودداری ميکنند؟ اگر ايشان ،حامل امکان وجود نفس را بدن معرّفي
ميکنند ،پس چرا آن را حامل امکان عدم نفس نیز نميدانند؟ و اگر تجرّد نفس را موجب ازبین
بردن حامل امکان عدم نفس ميشمارند (تا قائل به امکان عدم نفس بعد از وجودش نشوند) ،چرا
دقیقاً همین تجرّد را عامل ازبینبردن حامل امکان وجود نفس نیز نميدانند که در نتیجه به نفي
اصل حدوث نفس بینجامد؟ خالصه آنکه در نظر خواجه نصیرطوسي ،فرقي در تساوی دو نسبت
(نسبت امکان وجود و نسبت امکان عدم) نیست (طوسي ،1010 ،ص.)266
صدرالمتألهین نیز بعدها با توجّه به اصالت وجود ،اشکال فوق را پررنگتر ميکند و ميگويد:
اين سخن که «اگر (الف) ،شرط حدوث (ب) باشد ،بهنحویکه (ب) در وجودش غني از (الف) باشد،
محال است که عدم (الف) ،مستلزم عدم (ب) شود» بيفايده است؛ چرا که حدوث شيء ،چیزی جز
وجود مخصوص به آن شيء نیست و نبايد حدوث را صفتي زائد و عارض بر وجود دانست تا شرط
حدوث ،غیر از شرط وجود شود .بلکه شرط حدوث و شرط وجود ،يک چیز هستند و در نتیجه عدم
ش رط ،مستلزم عدم مشروط خواهد بود (صدرالدين شیرازی ،1061 ،ج ،1ص.)011

دیدگاه مالصدرا دربارۀ حدوث جسمانی نفس
مالصدرا بر خالف ابنسینا وجود نفس را دارای حدوث جسماني دانست .او هرچند تمايزبخشي نفوس
پس از مرگ به وسیله اعراض کسبشده از ابدان را نميپذيرد ،اما اصوالً «نحوۀ وجود» را بهعنوان وجه
ممیّز نفوس پس از مرگ عنوان ميکند؛ چرا که در نظر او ،نفوس به منزلۀ صورت بدن ،دارای نحوهای
از وجود مادّی هستند و پیش از حدوث ،مادّۀ زمینهساز اين حدوث و تعلّق ،نقشآفريني کرده است.
آنگاه که فردی از ماهیّت بر اساس اين پیشینه و زمینۀ مادّی ،حادث شد ،ازبینرفتن بستر زمینهساز،
بقاء آن را مختلّ نميسازد و صرفاً «نحوۀ وجود» آن را از وجود تعلّقي تدبیری به وجود مجرّد تامّ تغییر
ميدهد (صدرالدين شیرازی ،1063 ،ص .)222روشن است که اين تصوير از نفس انساني ،کامالً برخالف نظر
بوعلي است .دوئالیسم سینوی ،تجرّد نفس را در همان لحظۀ حدوث نفس ،تامّ و کامل ميدانست و
نفس را در زمرۀ عقول مفارق قرار ميداد؛ شأن و رتبتي که طبق ديدگاه صدرايي ،پس از حرکت
جوهری و کسب کماالت وجودی ،در حیات پس از مرگ برای نفس حاصل ميشود .درواقع طبق
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ديدگاه صدرالمتألّهین ،نسبت و تعلّق نفس به بدن ،مانند نسبت صاحبخانه با منزل يا نسبت ناخدا با
کشتي نیست که زوالپذير و اعادهپذير باشد .بلکه نفسیّت نفس (تعلّق به بدن و تدبیر آن) ،مانند مادّيت
مادّه و صوريّت صورت ،از حقايق مالزم ذات است که از نحوۀ وجود نفس ناشي ميشود؛ بنابراين نفس،
مادام که نفس باشد ،وجود تعلّقي دارد و آنگاه که در وجود خويش به کمال رسید و تبديل به عقل
مفارق شد ،نحوۀ وجودش هم تغییر مييابد (همو ،1061 ،ج ،1ص .)010صدرا بر اتّحاد نوعي حاصل از
تعريف نفس بهعنوان صورتي برای جسم طبیعي ،بسیار تأکید دارد .بهاينترتیب ،ترکیب ايندو ،يک
«نوع طبیعي» را شکل ميدهد که دارای جنبۀ مادّی خواهد بود .نکته مهمّ ديدگاه صدرا اين است که
بهجای فهم دوجوهری (دوئالیستي) از نفس و بدن ،بايد ايندو را در قالب يک جوهر واحد فهمید که
اتّحاد وجودی دارند و جنبههای دوگانه مجرّد و مادّی از يک جوهر واحد را تشکیل ميدهند.
بنابراين ،صدرا نفس را مادام که وجود نفسي داشته باشد ،ناقص الذّات و محتاج به جسم ميداند تا
آلت و ابزار او در کسب کماالت وجودیاش باشد و او را در حرکت جوهریاش از قوّه به فعل ياری
رساند (همان ،ج ،3ص)116؛ در نتیجه وی در مقابل انديشه شیخالرّئیس ،بدن را از سنخ علّت مادّی برای
نفس ميداند و بهاينترتیب ،تعلّقي ذاتي بین آندو برقرار ميبیند .حال آنکه به تعبیر او ،نظر بوعلي به
اين ميانجامد که نسبت نفس مجرّد مفارق با بدن مادّی ،همانند نسبت سنگ در کنار انسان (بدون
هیچگونه ارتباط ذاتي و الزامي) باشد .صدرالمتألّهین تأکید دارد که ابزاريّت بدن برای نفس ،مانند ابزاريّت
ارّه برای نجّار و کشتي برای ناخدا نیست که اگر بخواهد ،آن را بهکار گیرد و اگر نخواهد ،واگذارد
(صدرالدين شیرازی ،1061 ،ج ،1ص010ـ .)011البته صدرالمتألّهین نفس را در حین اتّصال به بدن ،امری بسیط
و مجرّد (مترفّع از مادّه) ميداند که همانطور که ذکر شد ،حالتي بینابین مادّی محض و مجرّد محض
است .طبق اين ديدگاه ،صورت نباتيِ روی مادّه ،در تغییر و تحوّالت جنین به صورت حیواني تبديل
ميشود و اندکي تجرّد مييابد و درواقع ،ويژگيهای حیات حیواني پیدا ميکند .سپس در ادامۀ تحوّالت
خويش با سعۀ وجودی به نفس ناطقۀ انساني ميرسد و ويژگيهای حیات انساني را دارا ميشود که اين
سیر ،همان حرکت جوهری نفس است .نفس ناطقه دارای ويژگيهای حیات انساني ،در واقع دارای تجرّد
خاص وجود نفس است که آن را قسیم جواهر صرفاً مادّی و جواهر صرفاً مجرّد ،بهعنوان قسم سوم در
فلسفۀ صدرا مطرح کرده است.

نقد و بررسی ادلّه تجرّد نفس
با وجود تفاوت مهمّي که فلسفۀ سینوی و حکمت متعالیه دربارۀ کیفیت حدوث نفس و نحوۀ تجرّد آن
دارند ،هر دو بهگونهای ،قائل به تجرّد نفس انساني (بهعنوان جوهری مستقلّ يا مرتبهای باالتر از جوهر
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واحد) هستند؛ در نتیجه براهیني بر تجرّد نفس و نفي مادّیانگاری دربارۀ آن اقامه کردهاند که در اينجا با
توجّه به مجال اندک يک مقاله ،تعدادی از مهمترين براهین مذکور نقدوبررسي ميشوند .هرچند همین
مقدار بررسي ميتواند حیطۀ تصوّر فیلسوفان مسلمان در سدههای پیشین را از ديدگاههای ماتريالیستي
دربارۀ نفس نشان دهد و عدم بسندگي آن برای مواجهه با نظريات فیزيکالیستي معاصر را گوشزد کند.

استدالل نخست
اين برهان ابتدا توسّط ابنسینا و سپس با جزئیات بیشتر توسط فخر رازی برای اثبات «تجرّد نفس
انساني» آمده است (نک به :ابنسینا ،1011 ،ص116ـ111؛ فخر رازی1131 ،هـ ،ج ،1ص131ـ .)130صدرالمتألّهین
با إعمال تغییراتي جزئي ،اين برهان را بهعنوان دلیلي بر «تجرّد نفس حیواني» آورده است .او ميگويد:
بدن حیوان [و انسان] طي زمان ،دچار تغییر ميشود .اگر نفس ،صورتي مادّی و منطبع در بدن باشد،
بايد در پي تغییر و تحوالت بدن ،نفس هم دستخوش تغییر شود ،درحاليکه هويت واحد شخصي در
طول زندگي محفوظ ميماند؛ بنابراين نفس غیر از بدن است .البته طبق نظر صدرا ،نفس هم حرکت
جوهری دارد؛ اما در ديدگاه وی ،وحدت نفس به اتّصال وجودی آن ،برقرار است و درنتیجه ،تشخّص
بدن نیز برقرار ميماند (صدرالدين شیرازی ،1061 ،ج ،1ص .)12اثبات «ثبات هويت شخصي» در مورد
حیوانات مشکل به نظر ميرسد ،اما در مورد انسان ،از طريق دروننگری قابل اذعان است .البته
فیزيکالیستهای معاصر در پاسخ به اين استدالل ،بر ارگانیکبودن بدن حیوان و انسان تأکید دارند که
به کلّ آن در طول زمان (از بدو تولّد تا لحظۀ مرگ) ،وحدت و استمرار ارگانیک ميبخشد .ضمن اينکه
به بیان فیزيکالیستي ،اينهماني نفس با بدن به معنای اينهماني نفس با تکّه زماني خاصّي از بدن
نیست ،بلکه بهمعنای اينهماني نفس با بدن بسطيافته در طول زمان (تولّد تا مرگ) است .درواقع بدن
يک ابژۀ چهار بعدی است؛ يک شيء دارای سه بُعد مکاني که در طول بُعد زمان ،بسط يافته (کِش
آمده) است و ميتواند مؤلّفههای تشکیلدهندۀ مادّی متفاوتي در زمانهای مختلف داشته باشد ( Kim,
 .)2010, P.26قائالن به تجرّد نفس ،ويژگي ارگانیکبودن بدن را ناشي از اتّصال وجودی بدن با نفس
ميدانند؛ ازاينرو ،به محض جدايي نفس از بدن(هنگام مرگ) ،ويژگي ارگانیکي بدن هم از بین ميرود،
اما فیزيکالیستها ميتوانند از منظر زيستشناسي ،براساس کارکرد سیستمهای عصبي و گردش خون،
تبییني برای ارگانیکبودن بدن و چرايي ازدستدادن آن بههنگام مرگ ارائه دهند .بهاينترتیب ،به نظر
ميرسد دلیل فوق استحکام الزم را برای اثبات تجرّد نفس ندارد.
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استدالل دوم
مشاهدهها و آزمايشهای مختلف نشان ميدهد که حیوانات معموالً در پي لذّت هستند و از درد و رنج،
گريزاناند .پس ظاهراً ميتوان گفت که حیوان ،علم به لذّت و رنج خويش دارد و اين آگاهي مرتبۀ دوم،
مستلزم علم حیوان به نفس و ذات خود هم است؛ چرا که آگاهي من از «لذّتِ من» ،بدون آگاهي من از
«من» ممکن به نظر نميرسد ،اما علم حیوان به نفس خويش ،معادل حضور معلوم نزد اوست و عالِم و
آگاه از خويشتن ،از آن حیث که عالِم به خويش است ،وجود لنفسه دارد؛ بنابراين نفس حیوان دارای
وجود لنفسه خواهد بود که با حلول در مادّه(وجود للمادّه که درواقع ،همان وجود للغیر است) تنافي دارد؛
ازاينرو نفس حیوان از مادّه و محلّ ،مجرّد است.
از يکسو ،علم حیوان به نفس خويش از راه قوای حاسّه يا استداللکردن نیز بهدست نميآيد؛ زيرا
در اينصورت ،با فرض عدم حواس يا استدالل ،علم به خود هم بايد منتفي شود .از سوی ديگر ،بخشي
از آگاهي حیوان (مانند آگاهي او به بدنش) که حاصل حواس اوست ،با عدم حواس ،از بین ميرود .از
اين تفاوت در نوع علم ،به تفاوت در معلوم پي ميبريم (صدرالدين شیرازی ،1061 ،ج ،1ص12ـ.)11
پیش از هرچیز ،بايد به اين اشکال مهم توجّه کرد که بین داللتهای معرفتشناختي و الزامات
وجودشناختي ،شکافي جدّی وجود دارد و الزاماً از اوّلي نميتوان دومي را نتیجه گرفت .اينکه آگاهي
انسان و حیوان از بدن ،با عدم حواس منتفي ميشود ،اما آگاهي او از نفس خويش ،بدون حواس هم
برقرار خواهد بود ،با فرض صحّت استدالل و در بهترين حالت ،تفاوت و تمايز معرفتشناختي بین بدن
و نفس را در شرايط عدم حواس پنجگانه نتیجه خواهد داد؛ يعني در وضعیت عدم حواس پنجگانه ،من
به نفس خود معرفت دارم ،درحاليکه به بدن خويش معرفت ندارم ،اما از اين تمايز معرفتشناختي
نميتوان الزاماً تفاوت وجودشناختي آن دو را نتیجه گرفت.
مثال معروف فیزيکالیستي دربارۀ استناد به يک ويژگي معرفتشناختي در نتیجهگیری برای تفاوت
هستيشناختي ،اين است که فرض کنید ديروز رانندۀ خودرو شاسي بلند سیاهرنگ ،يک عابر پیاده را در
تصادف رانندگي به قتل رسانده و فرار کرده است .پلیس از اين حادثه خبردار شده و به دنبال رانندۀ خودرو
شاسي بلند سیاهرنگي است که ديروز مرتکب چنین اقدامي شده است .حال فرض کنید که رانندۀ مذکور،
واقعاً همان همسايه من باشد ،ولي پلیس اين را نميداند و درنتیجه همسايۀ من را بهعنوان رانندۀ فوق
نميشناسد .اين که برای پلیس ،راننده خودروی شاسيبلند سیاه رنگي که ديروز مرتکب قتل شده ،همان
همسايه من نیست ،دلیلي بر عدم اينهماني ايندو به نحو هستيشناختي نخواهد بود .از منظر
فیزيکالیستي ،ارائۀ ويژگيهای سابژکتیو و معرفتشناختي برای تبیین تفاوت آبجکتیو و هستيشناختي
دربارۀ نفس و بدن ،با اين مشکل جدّی رو به روست(.)Kim, 2010, P.24
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عالوه بر خلط استدالل معرفتي با استدالل وجودی ،نفي ادراک و آگاهي از مادّه نیز بهجدّ مورد
اعتراض فیزيکالیستهاست و نميتوان آن را بدون استدالل ،مفروض و مسلّم دانست .در دهههای
اخیر ،تالشهايي گسترده برای ارائۀ نظرياتي فیزيکالیستي دربارۀ آگاهي و حاالت نفس صورت گرفته و
در حال تداوم است؛ يکي از جديدترين اين نظريات با عنوان بازنمودگرايي 1که پرطرفدارترين ديدگاه
فعلي در تبیین آگاهي و تجربۀ پديداری در میان فیلسوفان فیزيکالیست است .بازنمودگرايي به دنبال
تقلیل آگاهي و خصیصه پديداری به حیث التفاتي 2است( ،)Chalmers, 2010, P.339-340و نسخههای
متفاوتي (بازنمودگرايي خالص و غیرخالص ،بازنمودگرايي وسیع  /برونگرا و محدود  /درونگرا،
بازنمودگرايي ضعیف و قوی) دارد .مهمترين تئوریهای بازنمودگرايي که فیلسوفان مطرح ذهن در دوران
معاصر مطرح کردهاند ،از گونهای اينهماني بین ويژگيهای پديداری با ويژگيهای بازنمودی (ويژگي
بازنماييکردن يک محتوای التفاتي) سخن ميگويند (Tye, 2009, P. 112; Chalmers, 2010, P.345-
 .)346مثالً خصیصۀ پديداری ادراک من از مشاهدۀ دريای آبي يا چمنزار سبز ،همان ويژگي
بازنماييکردن محتوای التفاتي(آبي دريا يا سبزی چمنها) از طريق مودالیته ادراک بصری است.
البته بازنمودگرايان فیزيکالیست با تقلیل آگاهي پديداری به حیث التفاتي ،مسئلۀ تبیین فیزيکي
آگاهي پديداری را به مسئلۀ تبیین فیزيکي حیث التفاتي تقلیل ميدهند و سپس در جايي ديگر،
تئوریهای متفاوت خويش برای تبیین فیزيکالیستي حیث التفاتي را ارائه ميدهند و در واقع اين دو
مسئله را به يک مسئله تبديل ميکنند .ديدگاههای مختلفي برای تبیین فیزيکالیستي حیث التفاتي
هم وجود دارد که از جمله مهمترين آنها ،تئوری علّي محتواست که توسّط جری فودور مطرح شده
و بین محتوای بیروني (ابژه يا ويژگيای که يک حالت ذهني ،مانند باور و میل ،دربارۀ آن شکل
گرفته است) و عالمتها و نمادهای زبان ذهن ،يک ارتباط علّي برقرار ميسازد( See: Fodor,
0
.)1989, P.97-99
بازنمودگرايان فیزيکالیست چه در نسخههای برونگرايانه(مانند تئوری مايکل تای) و چه در
نسخههای درونگرايانه(مانند تئوری سیدني شومیکر) ،بهدنبال ارائۀ تبییني صرفاً فیزيکال برای آگاهي
پديداری (مانند درد ،شادی ،غم ،لذّت و  )...هستند .علم به لذّت و الم خويش نیز بازنمايي مرتبۀ باالتر از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Representationalism
2. Intentionality
 .0زبان ذهن در اين ديدگاه ،متناظر با زبان طبیعي تعريف ميشود که هر ويژگي بیروني ،دارای يک عالمت و نماد مختصّ به خود
در زبان ذهن است؛ کما اينکه دارای يک نماد و عالمت در زبان طبیعي نیز هست (مثل عالمت «آب» در زبان فارسي برای ابژه
 H2Oدر عالَم خارج) .نمادهای زبان ذهن برای انسانهای نرمال جهان ما ،فراگیر هستند.

تأمّلي فیزيکالیستي بر برخي از مهمترين ادلّه تجرّد نفس نزد ابنسینا و مالصدرا 101 

لذّت و الم خويش است که اين لذّت و الم ،حاصل بازنمايي مرتبۀ نخست از محتوای التفاتي مرتبط
هستند؛ بنابراين طبق ديدگاههای مذکور ـ که امروزه بهنحوی وسیع ،فیزيکالیستها آن را پذيرفتهاند ـ
ادّعای غیرفیزيکيبودن آگاهي يا عدم امکان ماهیت فیزيکي برای آگاهي ،با چالش و پاسخي جدّی
روبهروست و هر تئوری تجرّدانگار دربارۀ حاالت آگاهانۀ نفس ،بايد تبییني برای مواجهه با ديدگاههای
مذکور و ردّ جزئیات آنها در اختیار داشته باشد.
ضمن اينکه علم به بدن و علم به نفس ،از طريق دو مودالیتۀ مختلف «ادراک بصری» و «درون
نگری» اتّفاق ميافتد که اوّلي برخالف دومي با عدم حواس ،منتفي ميشود .استداللکننده از تفاوت در
سنخ اين دو علم ،تفاوت درسنخ دو معلوم را نتیجه ميگیرد ،ولي امکان دارد که ما از دو مودالیتۀ
مختلف ،به يک معلوم واحد علم پیدا کنیم .واضح است که شرايط حصول علم از طريق مودالیتۀ ادراک
بصری ،متفاوت از شرايط حصول علم از طريق مودالیتۀ دروننگری است؛ اما اين برای استدالل به
تفاوت معلومها کافي نیست.
در بخش نخست ،از متن استدالل نیز به منظور اثبات وجود لنفسه برای نفس ،به حضور معلوم نزد عالم
تمسّک شده که مبتني بر ديدگاه تجرّد نفس و نوعي مصادره به مطلوب است .در واقع چیزی که قرار بود
اثبات شود ،پايۀ استدالل قرار گرفته است .کما اينکه مستدلّ با پیشفرض اينکه مادّیبودن نفس به
معنای حلول آن در مادّه(بهنحو وجود للغیر) است ،از دلیل خويش برای نفي آن بهره جسته است .اما برخي
ديدگاههای فیزيکالیستي معاصر ،نفس مادّی را نه به صورت وجود للغیر ،بلکه بهنحو وجود لنفسه و البته
مادّی تفسیر ميکنند؛ مانند ديدگاه اينهماني نوعي نفس و بدن که نفس را دقیقاً و عیناً همان بدن (يا
مغز) ميداند و نه چیزی حلوليافته در مغز(.)See: Smart,1962; Armstrong,1980

استدالل سوم:
اين استدالل همان برهان انسان معلّق در فضاست که نخستینبار بوعلي برای اثبات تجرّد نفس
انساني ،مطرح کرده است .طبق اين استدالل ،فرض ميشود که انساني بهطور يکباره و ناگهاني خلق
ميشود و از هرگونه حواسّ بدني محجوب است .او در هوای طِلق يا خالء واقع شده است و درنتیجه
هیچگونه ادراک حسّي ندارد .همچنین بهگونهای بین اعضاء و انگشتان او فاصله وجود دارد که حسّ
المسه ندارد .با تمام اين اوصاف ،او همچنان ذات خودش را ادراک ميکند و از تمامي اعضاء ظاهر و
باطنش غافل است و معلوم است که آنچه مورد ادراک قرار ميگیرد ،غیر از آن چیزی است که مغفول
عنه است ،بنابراين هويت او مغاير با جمیع اعضائش است(ابنسینا1131 ،هـ ،ص.)10
البته تعمیم اين برهان از انسان به حیوان که توسّط صدرا انجام گرفته ،محل تأمّل است .عالمه
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طباطبايي در تعلیقه بر اسفار مينويسد« :بعید نیست که اين برهان ردّ شود؛ بهويژه در غیرانسان از ساير
حیوانات» (طباطبايي1311 ،م ،ص .)11شايد اشارۀ عبارت عالمه به تزلزل برهان ـ حتّي در مورد انسان ـ
ناشي از اين مسئله باشد که در استدالل فوق ،يک تمايز معرفتي ،به يک تمايز وجودی تسرّی داده شده
است ،چرا که به قول خود بوعلي ،آنچه برای انسان معلّق در هوا اثبات شده(يعني ذات و نفس) ،غیر از
آن است که اثبات نشده(يعني جسم و اعضاء) ،ولي بالفاصله از همینجا نتیجه ميگیرد که« :بنابراين
چنین شخصي ميتواند بفهمد که وجود نفس او ،غیر از وجود جسمش است»(همانجا) .درواقع ،اينجا خلط
بین معرفتشناسي و وجودشناسي اتّفاق افتاده است؛ همان اشکال معروف فیلسوفان تحلیلي بر استدالل
دکارت که تمايز معرفتي بین ذهن و بدن را به تمايز وجودی بین ايندو باز ميگرداند.
ممکن است گفته شود که برهان انسان معلّق در هوا ،به علم حضوری عقلي(در انسان) و علم
حضوری تخیّلي(در حیوان) اشاره دارد .چنین علمي در عمق نفس حاصل ميشود و اگر چیزی افزون بر
ذات نفس مجرّد در حصول اين علم دخیل بود ،با خود همین علم حضوری بايد مشهود ميشد.
درحاليکه چنین نیست و بنابراين ،موطن علم به خويشتن ،غیر از موطن بدن است؛ ولي اين پاسخ نیز
در مرحلۀ کنوني از بحث ،مصادره به مطلوب است .فیلسوف فیزيکالیست اساساً تجرّد و غیريّت نفس را
قبول ندارد تا علم حضوری را جزو مؤلّفههای صورت مسئله بپذيرد .از نگاه او ،علم به خويشتن در انسان
معلّق در هوا ،از طريق ساختاری فیزيکي/بدني تأمین ميشود و پیشفرض حضوریبودن اين علم و
شهود آن از سوی نفس مجرّد ،خدشه بر مسیر استدالل خواهد بود .بهعنوانمثال ،طبق ديدگاه اين
هماني نفس و بدن ،يک حالت خاص آگاهانۀ ذهني ـ مثل ادراک خويشتن ـ دقیقاً مساوی و اينهمان
با يک حالت نوروني خاص در مغز است .حال اگر انسان معلّق در هوا بدن خويش را نميبیند ،اما خود را
درک ميکند ،چه نقضي بر ديدگاه اينهماني وارد ميآورد؟ قائالن به اين ديدگاه فیزيکالیستي ـ که پر
تعداد هم هستند ـ ميتوانند به راحتي پاسخ دهند :اتّصاالت نوروني اين انسان همچنان برقرار است و
حالت نوروني خاصّ معادل با ادراک خويشتن نیز در سر او وجود دارد .فقط او به بدن و مغز خويش عالم
نیست ،ولي به هرحال ،عدم علم و معرفت وی نسبت به وجود اين حاالت نوروني و اينهماني آنها با
حاالت ذهني ،اصل وجودشان را که مخدوش نميسازد و اثباتگر چیزی فراتر از حاالت نوروني هم
نیست .شبیه اين پاسخ را قائالن به برخي ديدگاههای فیزيکالیستي پرطرفدار ديگر دربارۀ آگاهي ـ مانند
ديدگاه بازنمودگرايي ـ نیز ميتوانند ارائه کنند.
اشکالي ديگری که بر برهان انسان معلّق در هوا ،در پاورقي تصحیح شرح کتاب شفاء ،وارد شده و
پاسخ داده شده ،اين است که« :اگر گفته شود محلّ شعور ،همان مزاج است؛ پاسخ آن است که مزاج ،جز
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با انفعال درک نميکند و مزاجي که منفعل شده و حالت سابق قبل از برخورد با محسوس را حفظ نکرده و
دچار تغییر شده ،غیر از نفس است که انفعال پیدا نکرده و محسوس را دريافته است»(نائیجي ،1011 ،ص.)16
طبق ديدگاه بوعلي ،مزاج از ترکیب عناصر اربعه(آب ،آتش ،خاک ،و هوا) به نسبتي خاص شکل
ميگیرد که حدّی از اعتدال را داشته باشد و تنافر و تضادّ بین عناصر مذکور ،باعث متالشيشدن و ازبین
رفتن ترکیب حاصله نشود .بنابراين مزاج را بايد معادل يک ترکیب مادّی فهمید که البته با پیشرفت
علوم تجربي و منسوخ شدن اعتقاد به چهار عنصر اصلي ،پايههای اصلي اين ترکیب و توضیح مکانیسم
شکلگیری آن ،مخدوش شده است ،اما ميتوان مزاج را در تعبیری کلّي ،به صورت يک ترکیب مادّی
که پايۀ تعلّق نفس قرار ميگیرد ،تلقّي کرد .با اين اوصاف ،اشکال ذکرشده در متن نقلشده فوق،
حاالت و ويژگيهای ذهني(مانند شعور و آگاهي) را متعلّق به همین ترکیب مادّی ميداند و نه نفس
مجرّد .قاعدتاً اگر مزاج ،محلّ شعور و آگاهي از خويشتن باشد ،ولو طبق مثال انسان معلّق در هوا ،در
حالتي قرار دارد که هیچ کیفیّت محسوسي ـ از جمله بدن خويش ـ را ادراک نميکند ،اما همچنان علم
به خويشتن در موطن مزاج اتّفاق ميافتد و چنین علم و ادراکي نميتواند دالّ بر وجود نفس مجرّد باشد.
چه اينکه با فرض نفي نفس مجرّد ،علم به خويشتن در واقع همان علم به بدن محسوس است؛ ولو
اينکه شرايط مثال فوق بهنحوی است که صرفاً علم دروني به خويشتن رخ ميدهد و نه علم به کیفیات
محسوس بدن.
نويسنده در پاسخ به اين اشکال ،از اين استراتژی استفاده کرده که مزاج ـ بهعنوان يک ترکیب مادّی ـ
در فرآيند علم به محسوسات(مانند علم به بدن) ،دستخوش تغییر و انفعال ميشود ،حال آنکه نفس
مجرّد بدون تغییر ،علم به محسوسات(و از جمله بدن خويش) پیدا ميکند .پس مزاج پیش از علم به
بدن خود ،با مزاج پس از علم به بدن خود ،متفاوت است و ثبات ندارد .حال آنکه در مثال انسان معلّق
در فضا ،شهوداً نوعي ثبات خويشتن نیز پس از علم به کیفیات محسوس بدن ،ادراک ميشود؛ يعني
پس از آنکه شرايط تغییر کرد و علم به کیفیات محسوس بدن نیز حاصل شد ،همچنان خويشتني که
پیش از اين علم به بدن و پس از آن ادراک ميشده و ميشود ،يکسان است.
در پاسخ فوق ،چند نکته وجود دارد که ممکن است فیلسوف فیزيکالیست ،به آن اشاره کند :نخست
آن که با نفي نفس مجرّد ،بايد علم به خويشتن را در حدّ علم به بدن محسوس ،تقلیل داد .حال اين
علم به بدن ،يکبار (پیش از ديدن يا حسکردن بدن) از طريق مودالیته «دروننگری» 1اتّفاق ميافتد و

1. Introspection
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يکبار (پس از ديدن يا حسکردن بدن) از طريق مودالیته «ادراک بصری /ادراک حسّي .»1وقتي
موضوع ادراک در هر دو حالت ،يک چیز(بدن محسوس) است و فقط مودالیته ادراک عوض ميشود،
معلوم نیست پاسخ مذکور به کار آيد .آنچه از پاسخ فوق به دست ميآيد اين است که مزاج در علم به
بدن محسوس ،دستخوش تغییر و انفعاالتي است ،اما پیش از ديدن يا حسّ کردن بدن ـ در شرايط
معلّق در هوا ـ علم به بدن محسوس از طريق مودالیتۀ دروننگری حاصل ميشد .چه دلیل محکمي
وجود دارد که با تغییر مودالیته نیز مزاج دوباره منفعل خواهد شد؟
دوم آنکه با فرض پذيرش تغییر مزاج ـ ولو در صورت تغییر مودالیته ـ بسیاری از فیلسوفان
2
فیزيکالیست هستند که تحقّقپذيری چندگانه را قبول و تئوريزه کردهاند(برای مطالعۀ بیشتر نک به:
 .) Bickle ,1998, Ch.4; Hooker, 1981;Kim,1992.بهاينمعنا که يک حالت ذهني ميتواند در
قالب چندين حالت فیزيکي /نوروني محقّق شود؛ مثالً يکي از استراتژیهای فیلسوفان طرفدار
اينهماني ذهن و مغز ،اين است که بهجای تقلیل يک حالت ذهني خاص به يک «مصداق خاص» از
ساختاری فیزيکي /نوروني ،تقلیل به يک «نوع خاص» از ساختار فیزيکي /نوروني را مدّ نظر قرار
ميدهد؛ بهاينترتیب ،گزارۀ دو شرطي تحقّق ذهني فیزيکي ،به مثابۀ نتیجه برای يک گزارۀ شرطي
بزرگتر لحاظ ميشود که مقدّمۀ اين گزاره شرطي بزرگتر ،بر ثبات نوعيِ ساختار نوروفیزيولوژيک
داللت دارد :اگر (ف) مصداقي از ساختار نوعيِ (ن) باشد ،آنگاه (س) در حالت ذهني (ذ) است ،اگر و
تنها اگر (س) در حالت فیزيکي (ف) باشد (.)See: Kim, 1992, P.9-10
0
ساير فیزيکالیستها نیز که بهجای نظريۀ اينهماني ذهن و بدن ،تئوریهايي مانند ابتناء ذهن بر بدن يا
انواع تئوریهای کارکردگرايي 1را ارائه ميدهند ،به طريق اولي ميتوانند تحقّقپذيری چندگانه را تبیین کنند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Perception
2. Multiple Realizability
3. Supervenience
ابتناء يک رابطه بین دو ويژگي است ،بهاينترتیبکه« :ويژگي (الف) بر ويژگي (ب) مبتني ميشود؛ اگر و تنها اگر تفاوت/تغییر در
(الف) ،نیازمند تفاوت/تغییر در (ب) باشد(و نه برعکس)» .به بیان ديگر« ،ويژگي (الف) بر ويژگي (ب) ابتناء مييابد ،اگر و تنها اگر
شباهت دقیق در (ب) ،شباهت دقیق در (الف) را تضمین کند (و نه برعکس)» .برای مطالعه بیشتر درباره ابتناء ،نک به:
.)McLaughlin, 1995
4. Functionalism
کارکردگرايي نظريهای است که اعتقاد دارد آنچه يک حالت ذهني(مانند تفکّر ،درد ،تمايل و  )...را ميسازد ،به ساختار دروني آن
وابسته نیست؛ بلکه منحصراً به کارکردهايي بستگي دارد که آن حالت ذهني خاص ايفا ميکند .اين کارکردها ميتوانند هم به
صورت انواعي از حاالت بدني و رفتاری (مثل سرخشدن صورت يا رفتن به سمت جايي) باشند و هم به صورت انواعي از حاالت
ذهني ديگر(مثل باور يا تمايل به چیزی) .برای مطالعۀ بیشتر نک به. Block, 1980 :
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و از پسِ پاسخ به اشکال فوق برآيند .بهاينترتیب که ميگويند با تغییر و انفعال مزاج (بهعنوان ترکیبي مادّی
که موطن ادراک خويشتن است) ،نهايتاً پايه فیزيکي/نوروني تغییر مييابد ،ولي حالت ذهني واحد و
يکسان(مثل علم به خويشتن) ميتواند همچنان در قالب دو وضعیت متفاوت نوروفیزيولوژيک تحقّق يابد.

استدالل چهارم
اصل و خالصه برهان که از قديم در کتب فلسفي مختلف ،مورد استناد قرار گرفته ،اين است که
انسان مفاهیم کلّي را که فاقد مشخّصات و عوارض مادّیاند ،درک ميکند .براساس يک قانون عمومي،
چنین مفاهیمي ـ که از عوارض مادّی مجرّدند ـ تنها برای موجودی مجرّد و غیر مادّی حاصل ميشود.
کتاب نفس شفا و جلد هشتم االسفار االربعه ،برای اثبات مقدّمه دوم استدالل(يعني همان قانون
عمومي) ،از اين طريق رفتهاند که مفهوم کلّي حالّ در جسم ،يا بايد در جزء غیر منقسم (نقطه) حلول
کند و يا در جزء منقسم .اگر در نقطه حلول کند ،اين نقطه يا ذاتاً منفرد است(يعني تمیّز از خط) دارد يا
ندارد ،اما نقطه تمیّز از خط ندارد و از خط ،جدا نیست(انتهای خط است و قیام به خط دارد) .برای اين
مطلب ،توضیح و برهان مفصّلي اقامه شده است .پس حالّ در نقطه ،واقعاً حالّ در خط است .لذا بايد
يک حالت (حلول در جسم منقسم) را بررسي کرد .در اين حالت نیز مفهوم کلّي مجرّد بايد به تبَع
انقسامپذيری محلّ خود  -بهدلیل محالبودن وجود جزء اليتجزّی  -تا بينهايت قابل انقسام باشد .ولي
انقسامپذيری مفهوم کلّي مجرّد ،محال است ،پس صورت معقول نميتواند حالّ در جسم باشد(ابنسینا،
1131هـ ،ص111ـ133صدرالدين شیرازی ،1061 ،ج ،1ص263ـ .)261البته اين برهان ،درون پارادايم فلسفۀ
اسالمي نقد شده و بهعنوان مثال از طريق تحلیل مفهوم کلّي ،به چالش کشیده شده است ،اما با توجّه
به رويکرد تحقیق حاضر ،مناسب است از منظر فیزيکالیستهای معاصر نیز به اين برهان نگريسته شود.
همانطور که مشهود است ،مفروض استدالل اين است که قول به عدم تجرّد نفس ،مساوی با قول به
حلول محتوای حاالت ذهني ،درون مغز است و شقّ ديگری ندارد.
اين البته طبق تصويرهای مادّیانگار در سدههای پیش ،که برهان فوق با نگاه به آنها اقامه شده،
شايد درست و بهجا بوده باشد ،اما امروزه فیزيکالیسم دربارۀ حاالت ذهني ـ بهويژه حاالت التفاتي 1مانند
باور و تفکّر و  ...که راجع بهچیزی است ـ بهنحو وسیعي برونگرايي 2در محتوا را پذيرفته و تئوريزه
کرده است .برونگرايي در محتوا ميتواند در برخي ديدگاهها ،به برونگرايي در ويژگيهای ذهني هم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Intentional States
2. Externalism
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ختم بشود؛ يعني نخست آنکه ويژگيهای التفاتي ذهن ،ويژگيهای بازنماييکننده محتواهايي باشند که
آن محتواها ـ بهکلّي يا الاقل بهصورت بخشي از پايۀ خويش ـ بر ابژهها و ويژگيهای بیروني ابتناء
مييابند ،و دوم آنکه بازنمايي اين محتواها در قالب ويژگيهايي محقّق ميشود که تماماً بر درون مغز
شخص مبتني نميشود؛ درنتیجه اينگونه نیست که الزاماً و طبق همۀ ديدگاههای فیزيکالیستي ،علم و
ادراک به نحوی درونگرايانه و آن هم در قالب حلول يا ارتسام در مغز صورت پذيرد .برونگرايي دربارۀ
محتوا ،ابتدا در  1311و توسّط هیالری پاتنم دربارۀ معنای انواع طبیعي مطرح شد و سپس توسّط تايلر
برج(در سالهای  1313و  )1312به محتوای حاالت التفاتي ،تعمیم داده شد( ;See: Putnam, 1975
 .)Burge, 1979; Burge, 1982امروزه اکثريت فیلسوفان تحلیلي از اين ديدگاه پشتیباني ميکنند.
درواقع استراتژی ابنسینا و صدرالمتألهین در اين استدالل و استداللهای مشابه ،به اين قرار است
که ميخواهد از نفي ديدگاه مقابل ،به اثبات ديدگاه مطلوب برسد؛ ابتدا قول به انطباع يا ارتسام مفاهیم
و تصاوير در مغز را ردّ ميکنند و سپس نتیجه ميگیرند که نفس(مدرِک اين مفاهیم و تصاوير) بايد
غیرمادّی باشد؛ ولي اين استراتژی در صورتي منطقي و مقبول به نظر ميرسد که تمامي صور و شقوق
ديدگاههای مقابل را ردّ کرده باشد .درحاليکه ـ گذشته از آنکه معلوم نیست چقدر تصوّر تمامي اقسام
ديدگاههای فیزيکالیستي محتمل ،میسّر باشد ـ استداللهای ابنسینا و صدرا در بهترين حالت ،فقط
برخي اقسام ديدگاههای فیزيکالیستي موجود را هدف گرفته است و سخني در ردّ ساير اقسام ندارد.
شايد کسي بگويد ديدگاههای فیزيکالیستي مذکور در مورد ويژگيهای جزئي است ،نه کلّي؛ حال
آنکه برهان بوعلي ،دربارۀ مفاهیم کلّي بود و چهبسا ديدگاههای فیزيکالیستي دربارۀ مفاهیم کلّي ،شبیه
ديدگاههای سینوی و صدرايي باشد .پیش از پرداختن به ويژگيهای کلّي نزد فیلسوفان فیزيکالیست
معاصر ،ابتدا بايد بر اين نکته تأکید کرد که تمامي محتواهای التفاتي ـ چه شامل مفاهیم جزئي و چه
مفاهیم کلّي ـ در فلسفۀ اسالمي ،بهنحو حضور صورت آنها نزد نفس تبیین ميشود؛ بنابراين ،هر
استداللي شبیه برهان فوق اگر دربارۀ علم و ادراک نسبت به صور جزئي مطرح شود ،قاعدتاً بخشي از
آراء فیزيکالیستهای برونگرای معاصر را وانهاده است و اصالً ناظر به ديدگاه ايشان نیست؛ چون
همانطور که تشريح شد ،محتواهای التفاتي در نظر برونگرايان ،منطبع و منغمر در مغز نیستند و علم/
باور /تفکّر به آنها نیز در قالب بازنمايي از محتواهای برونگرا اتّفاق ميافتد که اين ويژگي بازنمايي
کننده هم ميتواند کامالً بر درون مغز ابتناء نیابد و در نتیجه برونگرايانه باشد ،1اما راجعبه مفاهیم کلّي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1البته اين سخن به اين معنا نیست که ديدگاه برونگرايانه تقلیلگرا ،خدشهپذير نیست؛ بلکه بحث در اين است که اساساً برهان
بوعلي ،ناظر به چنین ديدگاههايي نبوده است و برای پاسخ به ديدگاههای مذکور ،بايد استدالل متناسب آن را تدارک کرد.
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هم ديدگاه عمده فیزيکالیستهای معاصر اينطور نیست که آنها را مجرّد بدانند .اعتقاد به کلّيهای
افالطوني ،بخش قلیلي از نظرات فیلسوفان تحلیلي را شامل ميشود و طیف وسیعي از ايشان ،قائل به
ديدگاههای ديگری دربارۀ متافیزيک کلّيها هستند .مثل ديدگاهي که اعتقاد دارد ادّعاها درباره کلّيها،
درواقع شکل تغییريافتهای از سخنگفتن درباره تعابیر زبانياند .يا مثل نظريه «تروپها» که تمام
ويژگيها را ،حتّي آنهايي که بهظاهر حاکي از کلّيها هستند ،درواقع جزئي ميداند(برای مطالعۀ بیشتر نک
به)Loux, 2006, Ch.1,2 :؛ بهاينترتیب ،براساس ديدگاه بسیاری از فیزيکالیستهای معاصر دربارۀ
کلّيها ،علم /باور /تفکّر به مفهوم کلّي ،از حیث محل بحث در برهان فوق ،هیچ تفاوتي با علم /باور/
تفکّر به مفهوم جزئي ندارد و هر دو سنخ از اين مفاهیم ،به ويژگيهايي جزئي ارجاع ميدهند؛ بنابراين
تمام آنچه راجع به برونگرايي دربارۀ محتوای حاالت التفاتي بیان شد ،عیناً دربارۀ محتواهای کلّي هم
اعاده ميشود و طبق نظر اين طیف وسیع از فیلسوفان معاصر ،محتوای شامل مفاهیم يا ويژگيهای
کلّي ،بهنحوی برونگرايانه(و نه صرفاً در مغز) تعیّن مييابند و علم به آنها نیز ميتواند در قالب
ويژگيهای بازنماييکننده اين محتوای بیروني ،فقط بر حاالت دروني مبتني نشود .پس برهان بوعلي
اساساً ديدگاههای مذکور را مخاطب خويش قرار نميدهد و نفي نميکند.
نکتۀ مهم ديگر آن است که سخن قائالن به اينهماني مغز و ذهن ،اين نیست که مفهوم يا صورت
درکشده ،درون مغز منطبع ميشود ،بلکه ميگويند حالت ذهني درک مفهوم (ف) يا صورت (ص)،
اينهماني است با حالت نوروني (الف) .اينکه حالت ذهني درک مفهوم کلّي «انسان» و «وحدت» و ،...
يا حالت ذهني ادراک بصری کوه و دريا و  ،...با حالتهای نوروني خاصّي اينهماني باشند ،به وضوح
معادل آن نیست که مفاهیم يا تصاوير مذکور در شبکههای نوروني منطبع يا مرتسم باشند .سخن اينان
دربارۀ اينهماني محتوای التفاتي با حاالت نوروني نیست؛ بلکه از اينهماني حالت ذهني التفاتي (ذ) با
حالت نوروني (ن) صحبت ميکنند .بنابراين استداللها مبني بر اثبات اينکه محال است محتوای اين
حاالت التفاتي در شبکه نوروني مغز مرتسم يا منطبع باشند ،اساساً از ابتدا دچار سوءتفاهم شده و
استراتژی غلطي را انتخاب کردهاند .بهاينترتیب نه فقط ديدگاههای برونگرايانه فیزيکالیستي ،بلکه
حتّي ديدگاههای درونگرايانۀ فیزيکالیستي هم از ناحیه استداللهايي شبیه اين ،مورد خدشه واقع
نخواهند شد.
نکات فوق نه فقط در مورد اين برهان ،بلکه در مورد چندين برهان مهم شیخالرّئیس و صدرا دربارۀ
تجرّد نفس ،صدق ميکند .چه اينکه تمامي آنها ،برای اثبات محالبودن وقوع علم و ادراک در غیر نفس
مجرّد ،به محالبودن حلول و انطباع صور معلوم در سلولهای مغز يا اعضاء حاسّه ،استدالل کردهاند.
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بهاينترتیب سستي استدالل معروف «استحاله انطباع کبیر در صغیر» نیز با توجّه به آنچه توضیح داده
شد ،آشکار ميشود.

استدالل پنجم
شیخالرّئیس در کتاب نفس شفاء ،اين استدالل را بهعنوان برهان چهارم بر تجرّد نفس آورده است.
چکیدۀ برهان از اين قرار است که يک شيء که در اجزاء ،متکثّر است ،بهجهت تمامیت خود وحدتي
دارد که انقسامپذير نیست؛ يعني حتّي اشیاء جزئي مانند میز و صندلي اتاق من ،هرچند اجزاء متعدّدی
دارند و مانند معقوالت ،بسیط نیستند ،اما از اين حیث که هرکدام ،يک شيء کامل و مجزّا هستند،
وحدت دارند .حال بايد تأمّل کرد که اين وجود واحد ،چگونه از جهت وحدت خويش ،در محلّ منقسم،
ارتسام مييابد؟ به عبارت ديگر ،مغز انسان ـ بهعنوان محلّ حلول صور ـ دارای بخشهای مختلف و
انقسامپذير است .حال اگر قرار است صورت اشیاء جزئي مانند میز و صندلي ،در مغز شخص ادراککننده
ارتسام پذيرد ،حیث وحدت شيء چگونه مرتسم خواهد شد؟ بوعلي در انتها نتیجه ميگیرد که مُدرِک
صور اشیاء جزئي هم الجرم بايد مجرّد باشد(ابنسینا1131 ،هـ ،ص.)132
صدرالمتألهین در ضمن اشکاالت مطرح بر استدالل پیشین ،بهعنوان دومین اشکال ذکر کرده بود
که چه بسا با توجّه به صفت وحدت ،نقض ميشود؛ زيرا وحدت از يکسو امری کامالً بسیط و
انقسامناپذير است و از سوی ديگر ،اجسام هم متّصف به وحدت ميشوند و اتّصاف نیز چیزی جز حلول
وصف در موصوف نیست .پس وحدت که عین حیثیت بساطت و عدم انقسام است ،در جسم قابل
انقسام ،حلول مييابد.
او در پاسخ به اين اشکال مينويسد :اگرچه وحدت در مجرّدات ،غیرقابل انقسام است ،ولي وحدت
اجسام اينگونه نیست .وحدت جسم ،وحدت اتّصالي است؛ بلکه عین اتّصال و امتداد جسماني است و
ازآنجاکه وجود جسم ،انقسامپذير است ،وحدت آن نیز انقسامپذير خواهد بود .البته در اينجا نکتهای وجود
دارد که انقسام وحدت جسم ،برخالف انقسام کیفیّات عارض بر آن ،تابعي از انقسام جسم نیست؛ بلکه
عین آن است(برخالف کیفیّاتي مانند رنگ که به تبَع جسم ،منقسم ميشود) .حاصل آنکه وحدت
اجسام ،نهتنها انقسامپذير است ،بلکه انقسام آن بالذّات است ،نه بالعرَض؛ بنابراين وحدت جسم با وحدت
نفس ،تفاوت دارد(صدرالدين شیرازی ،1061 ،ج ،1ص266ـ .)261اين درواقع اشکالي است از زبان صدرا به
استدالل پیشین .در ضمن توضیح داده شد که بیشتر فیزيکالیستها از دهههای واپسین سدۀ بیستم به
اينسو ،قائل به برونگرايي دربارۀ محتوای حاالت التفاتي(مانند باور ،فکر )... ،و حتّي ادراکات حسّي
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هستند؛ بنابراين اساساً برهان فوق که قول به عدم تجرّد نفس را مساوی قول به حلول صورت مُدرَک
در مغز ميداند ،ناظر به نظريات معاصر فیزيکالیستي نیست.

نتیجهگیری
بنابر آنچه توضیح داده شد ،هرچند ابنسینا و صدرالمتألهین ـ بهعنوان پايهگذاران دو جريان اصلي در
علمالنّفس فلسفي ـ قائل به تجرّد نفس هستند ،اما تلقّي و تبیین هريک دربارۀ کیفیت پديدآمدن نفس
و نحوۀ تجرّد آن ،کامالً متفاوت است .بوعلي از دوئالیسم جوهری و حدوث روحاني نفس سخن
ميگويد و برای هريک از نفس و بدن ،وظايف و کارکردهايي مجزّا و بلکه متنافر ذکر ميکند که بعضاً
اشتغال به يکي ،مانع رسیدگي به ديگری است ،اما صدرا از نوعي مونیسم جوهری در عین تفاوت
مراتب(مرتبه مادّی و مرتبه مجرّد) سخن ميگويد و حدوث نفس را نیز جسماني تبیین ميکند که به
تدريج و در حرکت جوهری ،به تجرّد ميرسد ،اما همچنان صورت برای جسم طبیعي است و يک نوع
مادّی را شکل ميدهد .بهاينترتیب نفس در نظر صدرا ،حالتي بینابین مادّی محض و مجرّد محض
است.
اما ازآنجاکه هم بوعلي و هم صدرا ،قائل به نحوهای تجرّد برای نفس هستند ،استداللهايي را به
منظور اثبات اين تجرّد ذکر کردهاند .در اين مقاله برخي از مهمترين و مشهورترين اين ادلّه بررسي شد
و مطابق آنچه توضیح داده شد ،به نظر ميرسد اين براهین ،ضعف و کاستيهای جدّیای دارد .برخي ـ
مانند برهان علم حیوان به خويشتن و برهان انسان معلّق در هوا ـ دچار خلط جنبۀ معرفتشناختي با
جنبۀ وجودشناختي شده است ،البته هريک اشکاالت و ابهامات اختصاصي ديگری هم داشتند .برخي
ديگر ـ مانند برهان انقسامناپذيری مفاهیم کلّي و برهان امتناع انطباع کبیر در صغیر و برهان
انقسامناپذيری صفت وحدت اشیاء ـ اساساً ناظر به ديدگاههای متأخّر فیزيکالیستي که رويکردی
برونگرايانه دارند ،نیستند و نميتوانند خدشهای بر آنها وارد سازند .حتّي در مقايسه با ديدگاههای
درونگرايانه فیزيکالیستي ـ و مشخّصاً ديدگاه اينهماني ذهن و مغز ـ نیز نشان داده شد که هدف
گذاری اين استداللها که در صدد ردّ انطباع يا ارتسام محتوای حاالت التفاتي در مغز هستند ،با آنچه
قائالن به اينهماني حاالت ذهني با حاالت نوروني ميگويند ،تبايني اساسي دارند و اصالً نميتوانند در
مقام استدالل علیه آنها اقامه شوند.
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