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یکی از سؤاالت اصلی فلسفة ذهن تبیین هستیشناختی اوصاف ذهنیی ظییی
عشق و محبت و ظف ت است .در پاسخ به این سؤال ظی یات مختلفی ارائه شیه
که اهم آظها در قالب ظی یات اینهماظی ،کارک دگ ایی ،رفتارگ ایی و حذفگ اییی
جای میگی ظه.
در مقالة پیشرو ابتها به بست ها و زمینههای ظی یة رفتیارگ ایی اشیار شیه ،
سپس ،به چیستی ظی یة رفتارگ ایی میپ دازد .در بخش اصلی ظوشتار حاض بیه
ادلة رفتارگ ایان پ داخته شه  ،و ب اساس روش عقلی ،ظقاط ضعف و آسیب آن
روشن شه است .در پایان ،چنین ظتیجه میشود :از آظجا که ادلة رفتارگ اییان بیا
آسیبهای جهی روب وست ظمی توان ادعای آظها مبنی بی اینکیه حیاالت ذهنیی
ام ی مشهود وظاه ی است را پذی فت بلکه حاالت ذهنی را بایه امی ی دروظیی
و باطنی تلقی ک د.

واژههای کلیدی :رفتارگ ایی ،پهیه گ ایی ،محیطگ ایی ،عملیاتگ ایی ،رفتیار
بالفعل ،رفتار بالقو  ،اشتبا مقولهای.

 استادیار دانشگاه باقرالعلوم

.

 دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم

.
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مقدمه

پیش فت قابل مالحیة علوم تج بی در عص رظساظس و پیس از آن در دوران
مهرظیته به وسیله داظشمنهان بزرگی ماظنه ظیوتن ،گالیله و داروین و  ...موجیب آن
شه که روانشناسان به تقلیه از فیزیکداظیان و زیسیتشناسیان در روش تحقییق
خود تجهیه ظی ک د و ب ای آظکه از قافلة پیش فت عقب ظماظنه روش تج بیی را
در دستور کار خود ق ار دهنه.
در این راستا ،ویلیام جیمیز ،فیلسیوف و روانشیناس بیزرع عصی مهرظیتیه،
مقاالت مهم و اث گذاری ب ای ظهادینه ک دن این رهیافت جهیه در روانشناسی به
رشییتة تح ییی درآورد .و تع یییفهییای جهیییهی از مفییاهیم ذهنییی ارائییه داد
( )Royce,1961:311که ب اساس آن داظش روانشناسی را ی کیه تیا قی ن ظیوزدهم
جزئی از فلسفه به حساب میآمه و درصهد ارائة شواهه تج بیی بی ای میهعیات
خود ظبود ی از حالت رکود و سکون درآورد و با اهمیت دادن به شیواهه تج بیی
ب ای اثبات گزار ها موجب پویایی آن در ق ن بیستم شه.
پس از ویلیام جیمز ،واتسون ،روان شناس آم یکایی ،شیوة سنتی روان شناسیی
را که از را درونظگ ی به تجزیه و تحلیل مسائل میپ داخت ظا کارآمیه داظسیته،
آن را از ظگا علمی ظاپذی فتنی تلقی ک د ،زی ا در این شیو از اشیخا

پ سییه

می شود که از درون خود گزارش کننه و اگ ایین گیزارشهیای دروظیی بیا هیم
ظاسازگار بود ،معیاری عینی و حقیقی ب ای قضاوت وجود ظهاشت.
اسکین ظیز اص ار داشت که روانشناسی به علم بیه واکینشهیای رفتیاری بیه
مح کها تبهیل شود)cunnig, 2000: 17 - 18( .

همچنین ،در شیوة سنتی ،بیمار ممکن است آظچه را که به اشتبا فک ک د کیه
مورد تج به ق ار داد است گزارش کنه و توهمات خود را به عنوان ام ی حقیقی
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ایین مسی له

وجود ظهارد( .اریک ماتئوس )25 :5002 ،بناب این ،بهت است بیه جیای تیکییه بی
مح کهای دروظی به شواهه بی وظی و رفتار متم کز شه تا بتوان به شیو ای علمی
و معیاری حقیقی به قضاوتهای روانشناختی دست یافت.
این دیهگا جهیه روانشناسی ی که شایعت ین ظی یه در روانشناسیی تج بیی
به حساب میآیه ( )symons and pacocalvo, 2009: 90و در صهد کشیف تعامیل
میان مح کهای دروظی و رفتارهای بی وظی است « -رفتیارگ ایی روششیناختی»
ظامیه می شود که در آن روانشناسان درصیهد بییان چگیوظگی اظجیام تحقیقیات
روان شناختی ب میآینه (جتن سرل  )33 :8551و به شاخههایی ماظنه پهیه گ اییی،
محیطگ ایی و عملیاتگ ایی تقسیم میشود (بسنژه و آردبال  )308 :8311ب خی از
آظان احساسات دروظی و ذهنی را می پذی ظه و ب خی ،از آظجیا کیه از ارائیة ییک
معنای روشن و قاظع کننه از حاالت ذهنی و ظسبت آن با ماد مییوس شیهظه ،بیه
کلی ف آینههای دروظی را منک ظه ( )langer, 1985: 19کیه واتسیون و اسیکین در
دسته اخی ق ار دارظه.
این دو روانشناس آم یکایی رفتار اظسان را معلول مح کهای دروظی ظهاظسته،
بلکه آن را معلول مح کهای بی وظی میداظنیه و معتقهظیه کیه شیناخت محی ک
بی وظی و رفتار مبتنی ب آن به تنهایی در تبیین چگوظگی رفتار اظسیان الزم اسیت.
بناب این ،ب ای تبیین رفتار اشخا

 ،به جای توسل به باورهیا و امییال و مقاصیه

دروظی ،می توان از مح ک های تقویت کننهة بی وظی به گ فت( .پتیت )52 :8315

بهین ت تیب ،واتسون و اسکین را را ب ای اظکار جوه ی دروظی و اوصاف ذهنی
هموارت ک دظه.
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با توجه به مقهمة فوق سؤال اصلی این است :آیا حاالت ذهنی ماظنه عشیق و
کینه را میتوان عبارت از رفتار عاشقاظه یا رفتار کینهورزاظه داظست و این حیاالت
را ام ی مشهود و بی وظی تلقی ک د یا اینکه این حیاالت امی ی دروظیی و بیاطنی
است و رفتارهای آدمی ،در حقیقت ،تجلی و ظمود این حاالت میباشه؟
رفتارگ ایان ب آظنه که حاالت ذهنی عبارت از رفتارهای مشهود آدمیان اسیت
و ب ای این مهعا ادلهای ذک می کننه که در کتب فلسفی م بوط آمه و ب خیی از
ظکیات قابیل مالحییه و

آظها مورد اظتقاد ق ار گ فته است .در این مقاله ،به طی
جهیهی در ظقه این ادله میپ دازیم.
چیستی رفتارگرایی

رفتارگ ایی فلسفی ی که یکی از شاخههای فلسفة تحلیلی شیم د مییشیود ی
ظی یه ای است که در ظیمه اول ق ن بیستم بسیار قهرتمنهاظه و متکب اظه ظاه شیه
( )Donaldson, 1993: 186و پس از جنگ جهاظی دوم به منتها درجة ظفوذ رسیه.
ب اساس این دیهگا  ،با تحلیل حاالت ذهنی روشن میشود آظچه که به عنوان
ذهن خواظه میشود ،در حقیقت ،از رفتار بالفعل و بالقوة اشخا
و حاالت ذهنی چیزی جز ظمودهای رفتاری ظیسیتنه.
151

حکاییت دارد

( p.mc laughlim and than

 )cohen, 2007:به عبارت دیگ  ،رفتارگ ایان در حقیقت درصهد اضافه ک دن

معنای جهیه رفتاری به پهیه های ذهنی هستنه ،بهون آظکه ماظنه حیذف گ اییان
اصل وجود حاالت ذهنی مثل ت س و امیه و ...را منک شوظه .آظهیا در واقیع ،بیا
باطنی بودن و شخصی بودن حاالت ذهنی مخالفاظیه( .

Braddon, Mitchelland

)Jaekson, 1999. 311

ب ای روشن ت شهن مهعای رفتارگ ایان شایسته است که تفاوت آظها با سیای
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ظحله های فلسفة ذهن روشن شود .رفتارگ ایان ،از یک سو ،بیا دوگاظیهاظگیاران و
باورمنهان به ثنویت جوه ی همعقیه اظه که مییان حیاالت ذهنیی ،ماظنیه اراد و
فعل ،و اظفعاالت مغز اینهماظی ب ق ار ظیست و ظمیتوان حاالت ذهنیی را همیان
حاالت مغزی در عالم خارج داظست و به اینهماظی مصهاقی این دو قایل شه و،
از سوی دیگ  ،با آظها در مس له ارجاع حاالت ذهنی به جوه ی متمایز از بهن بیه
ظام رو اختالف دارظه ( ،)M. Rosenthal, 1991: 152زی ا رفتارگ ایان معتقیه بیه
وجود جوه ی به ظام ظفس در کنار بهن ظیستنه و این تلقیی کیه رو در ماشیین
بهن جای دارد را باطل میداظنیه و آن را اشیتباهی مقیولی قلمیهاد مییکننیه کیه
محصول عهم کارب د صحیح زبان است.
افزون ب این ،رفتارگ ایان ب خالف دوگاظهاظگاران قایل به تقهم حاالت ظفساظی
ب حیاالت رفتیاری ظیسیتنه و حیاالت دروظیی و ذهنیی را علیت رفتیار بی وظیی
ظمی داظنه( .ریسنز گرافت  )44 :8315به اعتقاد آظها اوصاف ذهنی همیان رفتیار ییا
تمایل به اظجام رفتار است .ب ای مثال ،میتوان ت س را همان ل زیهن بهن ،و درد
را همان ف یاد کشیهن یا سوختن دست و پا داظسیت ،ییا اینکیه آن را اسیتعهاد و
تمایل ب ای ل زیهن و یا درد را تمایل ب ای ف یاد کشیهن داظست.
به عبارت دیگ  ،وقتی گفته میشود اظساظی ت سیه است منیور متکلم دو چیز
می تواظه باشه :ظخست آظکه بگویه اظساظی در حال ل زیهن است و دیگ آظکه این
اظسان تواظایی ب وز رفتار ل زیهن را دارد .البته ،این تواظایی و استعهاد ظبایه امی ی
دروظی تلقی شود ،زی ا همچناظکه وقتی گفته می شود که داظه شک اسیتعهاد حیل
شهن را داراست ،معنیایش ایین ظیسیت کیه شیک از حیالتی دروظیی و شخصیی
ب خوردار است بلکه معنایش این است کیه اگی شیک در آب قی ار گیی د ،حیل
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میشود )M. churchland, 1990: 23( .به همین قیاس ،وقتیی گفتیه مییشیود کیه
اظساظی تواظایی و استعهاد ب وز رفتاری را داراست معنایش این ظیست که اظسان از
حالتی دروظی ب خوردار است.
البته ،رفتارگ ایاظی چون رایل درصهد آن ظیستنه که رفتارها و ح کات اظسیاظی
را دقیقاً شبیه ح کات مکاظیکی ماشین بهاظنه و ،ب ای مثال ،رفتارهیای اظسیاظی را
ماظنه ح کتهای عق بههای ساعت تفسی کننه .آنها میان رفتیارهیای اظسیاظی و
ح کات ماشینها این ف ق را قایلاظه که در رفتارهای اظساظی اراد و قصه وجیود
دارد ،بهین معنا که اظسان با رفتارهای خود معنایی را به مخاطب القا میکنیه ،امیا
در ح کات ماشینها چنین ویژگی ای وجیود ظیهارد .بنیاب این ،می اد از رفتیار در
ظی یه رفتارگ ایان از این دست رفتاری است که دارای معنا و پیام باشه ،کیه اگی
چنین ظباشه ،یعنی رفتارهایی که درصیهد القیای معنیایی ظباشینه ،مثیل ح کیات
ماشین آالت یا سخناظی که اظسان در حال خواب میگویه ،اساساً از محیل بحی
رفتارگ ایان خارج است)Mattews, 2005: 60( .

در مورد اینکه آیا بایه ظی یه رفتارگ ایی را در زم دیهگا های مات یالیستی یا
متافیزیکی ق ار داد ،در میان شارحان اختالف وجود دارد؛ ب خی که اکث یت را ظیز
تشکیل میدهنه این ظی یه را میاد گی ا مییداظنیه )M. Armstrong, 1993: 55( .و
ب خی هیم آن را در مییان ظی ییات متیافیزیکی قی ار مییدهنیه (

Braddon and

 )Mitchell and Jackson, 1999: 144شایه علت آن اختالف این باشه که صاحبان
این ظی یهها که مشهورت ین آظها همپیل ،گیلبی ت راییل ،و ویتگنشیتاین هسیتنه
( )schulte, 1993: 156 - 161دارای مش بهای فک ی مختلف هستنه .ب خی ماظنه
همپل ماد گ اینه و درصیهد ف وکاسیتن حیاالت ظفسیاظی بیه حیاالت جسیماظی
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میباشنه و ب خی ،ماظنه گیلب ت رایل ،با این کار مخالف هستنه و ف وکاهش هی
یک از ماد به معنا و بالعکس را ظاصحیح میداظنه بلکه این دو را دو حالت شیء
واحه یعنی رفتار اظساظی میداظنه)ryle, 1949: 22 - 23( .

تلقی رفتارگ ایان از ذهن و حاالت ذهنی دارای مزایایی است:
ظخست آظکه در این تلقی مس له ظحوة تقابل ذهن و بهن بی ای همیشیه حیل
میشود ،زی ا دیگ دو ظوع موجود ظخواهیم داشت تا سؤال شود که ایین دو چیه
رابطهای با هم دارظه و چگوظه با هم تعامل میکننه .در ایین تلقیی ،ییک موجیود
داریم که دارای دو وصف ذهنی و رفتاری است و اساساً علت و معلولی در کیار
ظیست.
دوم آظکه بنا ب تلقی رفتارگ ایان ،ام ذهنی م موز و پنهاظی ظیست بلکه بی ای
همگان روشن و مبین است و در مورد ذهن اظسانها با استناد به شیواهه رفتیاری
که عین ذهن هستنه میتوان قاطعاظه و مستهل قضاوت ک د.
بناب این ظی یه ،از آظجا که ذهن عین رفتار است ،میتوان ب ای حیواظیات ظییز
ذهن قایل شه ،زی ا آظها ظیز رفتارهای مختلف از خود به ظمایش میگذارظه و ،بیه
این ت تیب ،شکافی که دکارت میان اظسیان و حییوان مطی

کی د بیود از مییان

میرود( .مسلین )866-862 :8311
ادلة قائالن به رفتارگرایی
دلیل اول

کارب د ظادرست زبان در بیان وجود ظفس موجب اعتقاد به وجیود آن در کنیار
بهن است .این اشتبا از آظجا ظاشی میشود که اظسان میپنهارد وقتی گفته میشود
«ظفس وجود دارد» از «وجود» همان معنایی اراد میشود که در جملة «بهن وجود
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دارد» اراد شه است ،در حالی که چنیین ظیسیت و ایین اشیتبا بیه سیبب عیهم
تفکیک میان دو معنای وجود صورت گ فته است.
در این مثال اظهیشه کن که وقتی گفته مییشیود «خورشییه در حیال ب آمیهن
است» با وقتی که گفته می شود که «آرزو در حال ب آمهن است» م اد از «ب آمهن»
دو معنای متفاوت است و این واژ در معنای یکسان در دو جمله بیه کیار ظ فتیه
است .آظگا  ،ظتیجه بگی که واژة «وجود» هم در معنای یکسان در دو جملة «ظفس
وجییود دارد» و «بییهن وجییود دارد» بییه کییار ظ فتییه اسییت

(1949: 23

 )ryle,تییا

همان طوری که ب ای بهن وجود خارجی قایل هسیتیم ،بی ای ظفیس هیم مابیازاء
مستقل قایل باشیم ،که در این صورت دچار اشتباهی اساسیی ییا خلیط مقولیهای
شه ایم.
ب ای توضیح بیشت به این مثال توجه کین :اگی قی ار باشیه کیه ییک بیننیه
خارجی با داظشگا آکسفورد ب ای اولین بار آشنا شود و اگی او پیس از مشیاههة
ساختمان اداری ،داظشکه ها ،محوطة ورزشی ،کتابخاظه و  ،...از شما بپ سه :پیس،
خود داظشگا کجاست؟ شما در پاسخ به او می گوییه :داظشگا سیازة مجزاییی از
آظچه دیه ای ظهارد و وجود مستقلی در کنار ساز های مشاهه شیه ظیهارد بلکیه
همان ساز ها داظشگا است و به مجموعیه همیان اجیزاء مشیاهه شیه داظشیگا
اطالق میشود.
در این مثال ،اعتقاد به وجود مسیتقل بی ای داظشیگا اشیتبا مقیولی خواظیه
میشود و عهم تفکیک میان دو معنای متفاوت از «وجود داشتن» موجب آن شیه
که بیننه تصور کنه که وقتی گفته میشود «داظشگا وجود دارد» با وقتی که گفته
میشود «کتابخاظه وجود دارد» ،ض ورتاً بایه در کنار کتابخاظه موجود دیگی ی بیه

سال پنجم ،بهار  ،3192شماره مسلسل 35

121

ظام داظشگا وجود داشته باشه ،پس ،س اغ آن را میگی د)Ibid: 16( .

با توجه به مثال فوق ،اگ فیلسوفی معتقه به وجود مستقلی ب ای ظفس در کنار
وجود بهن باشه ،دچار اشتبا مقولیه ای شیه اسیت؛ بی ای اینکیه دچیار اشیتبا
مقولهای ظشویم ظبایه به وجود ظفس در کنار بهن معتقه باشیم.
در اوصاف ظفساظی ،ماظنه علم و اراد  ،ظیز دقیقیاً همیین حالیت وجیود دارد و
همچنانکه ظفس چیزی جز مجموعة اعضای بیهن ظیسیت ،حیاالت ظفسیاظی ظییز
چیزی جز رفتارهای قابل مشاههة اظسان ظیست .ب ای مثال ،ارادة تکلم همان عمل
سخن گفتن و علم به را رفتن همان عمل را رفیتن اسیت ،ظیه آظکیه رفتارهیای
مذکور اث و معلول حاالتی دروظی به ظام ارادة تکلم و علم به را رفتن باشه.
نقد و بررسی

در مقام ظقه و ارزیابی دلیل مذکور ،توجیه بیه چنیه ظکتیه ضی وری بیه ظیی
میرسه:
ظخست آظکه در دلیل مذکور میان مفهوم و مصهاق خلط شه و احکام یکی به
دیگ ی س ایت داد شه است ،در حالی که ه ییک از مفهیوم و مصیهاق دارای
احکام جهاگاظه ای است .به عبارت دیگ  ،احکامی که به حمیل اولیی بی مفهیوم
چیزی صادق است متفاوت از احکامی است کیه بیه حمیل شیایع بی آن صیهق
می کنه و عهم تمییز میان این دو موجب اشتباهاتی در ظی یات فلسفی میشود که
با دقت در احکام مفهوم و مصهاق و تفکیک میان این دو میتوان از آن جلوگی ی
ک د.
در اینجا مستهل به سبب عهم تفکیک میان ویژگیهای متفاوت مفهوم وجیود
و مصهاق آن گ فتار چنین اشتباهی شه است و تفاوت در مصهاق و ظحوة تحقق
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خارجی مصادیق موجودات را به مفهوم آن س ایت داد و بی آن عقییه اسیتوار
شه است که این تفاوت از تفاوت معاظی مختلف وجود ظاشی میشود ،در حالی
که وجود دارای معنای واحهی است که همان تحقق عینی است .البته ،این تحقق
عینی به صور مختلف در عالم خارج محقق می شود ،گاهی به صیورت جیوه و
گاهی به صورت ع ض.
آظگا که به صورت جوه در خارج وجود پیها میکنه ممکن است بیه گوظیه
بسیط باشه ،مثل عقول ،یا به گوظه م کب باشه ی خوا م کب حقیقیی ماظنیه آب،
خوا م کب صناعی ماظنه صنهلی و خوا م کب اعتباری ماظنه لشیک ییا جنگیل
ی،که در ت کیب اعتباری مفهوم م کب به عین وجود اف اد موجود اسیت و وجیود
مستقلی در کنار وجود اف اد ظهارد.
بناب این ،تفاوت در ظحوة تحقق مصادیق خارجی موجیود ظباییه موجیب ایین
پنهار اشتبا شود که مفهوم وجود ظیز دارای معاظی مختلیف اسیت ،زیی ا تفیاوت
مذکور م بوط به عالم خارج است ظه عالم ذهن و مفهوم.
اشکال دومی که ب آمه از خلط مصهاق و مفهوم وجود است اعتقاد به اشت اک
لفیی مفهوم وجود است ،در حالی که مفهوم وجود مشت ک معنوی اسیت ،بیهین
توضیح:
یکی از تفاوتهایی که میان مفهوم و مصهاق موجود قابل ارائیه اسیت بحی
اشت اک لفیی و معنوی است ،بهین معنا که اشت اک لفیی ییا معنیوی از ویژگیی
های مفهوم است ظه مصهاق .در فلسفه ،اگ مفهومی به معنای واحهی ب مصادیق
خود حمل شود ،مشت ک معنوی خواظه میشیود و اگی بیا معیاظی متعیهدی بی
مصادیق حمل شود ،مشت ک لفیی خواظه مییشیود؛ از همیین تع ییف ،تفیاوت
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اشت اک لفیی در ادبیات و فلسفه روشن می شود ،زیی ا از ظگیا ادییب ،اشیت اک
لفیی یا معنوی صفت الفاظ اسیت ،ظیه معیاظی و مفیاهیم امیا از ظگیا فیلسیوف،
اشت اک لفیی یا معنوی از اوصاف معاظی ییا مفیاهیم شیم د مییشیود( .فیتضا،
)36 :8310

یکی از مسائلی که در فلسفه اسالمی مط

میشیود بحی

اشیت اک معنیوی

مفهوم وجود است که به اعتقاد استاد مطه ی از «امهات مسائل» به شمار مییرود
و عهم توجه به آن موجب شه تا متکلمان مسلمان به دام تشبیه و تنزییه گ فتیار
شوظه .قایالن به تنزیه در مورد اوصاف الهی ب آن بودظه کیه هییچگوظیه تشیابهی
میان خالق و مخلوق وجود ظهارد و ه وصفی که به خها اطالق میشیود ییی از
آن معنایی است که در مورد اظسان به کار میرود.
به تهریج ،مس له تنزیه جا افتاد و تا آظجا پیش رفت که ب خی متکلمان به تنزیه
مطلق قایل شهظه و در اوصاف الهی مس له تعطیل را پیش گ فتنه و ب آن شیهظه
که اساساً عقل توان فهم اوصاف الهی را ظهارد .آظها در مورد مس له وجود هماظنه
سای اوصاف قایل به تنزیه بودظه.
قایالن به تشبیه هم به شباهت تام میان اوصاف الهی و اوصیاف بنیهگان بیاور
داشتنه و ب این عقیه پافشاری داشتنه که وقتی ق آن خهاوظه را سیمیع و علییم
میداظه ،هیچ اشکالی ظهارد که ب ای خهاوظه ابزار سامعه و باص ف ض کنیم.
استاد مطه ی پس از تبیین اهمیت بح
ب ای بح
مط

اشت اک معنوی وجود به ارائیه دلییل

اشت اک معنوی می پ دازد و ،در مجموع ،شش دلیل ب ای ایین مسی له

میکنه (مطهری  ،)43-31 :8404که بی ای ظموظیه بیه یکیی از آظهیا اشیار

میکنیم:
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«وجود دارای ظقیض است .ظقیض وجود عهم و ظیسیتی اسیت و وجیود تنهیا
همین ظقیض را دارد .به عبارت دیگ  ،وجود یک ظقیض بیشیت ظیهارد و آن عیهم
است و عهم دارای چنهگوظه و ظوع ظیست و یک ظوع بیش ظیسیت .از ایین ظکتیه
میفهمیم که وجود هم دارای یک معناسیت و ظمییتواظیه دارای معیاظی مختلیف
باشه»( .همتن)31 :

بناب این ،با توجه به مس له اشت اک معنیوی وجیود ،یکیی از مقیهمات قییاس
مستهل که عبارت از اشت اک لفیی وجود است ف ومیریزد و ه گا مقهمة قیاس
ظادرست باشه ،ظتیجی ة مبتنیی بی آن هیم ظادرسیت خواهیه بیود .بیهینرو ،ایین
ظتیجه گی ی مستهل که ذهن موجودی در ع ض بهن ظیست بلکه موجودی اسیت
که به وجود بهن موجود است ،سست و بیپایه خواهه بود.
اشکال سوم آن که قیاس ظفس با داظشگا آکسفورد در ظحیو تحقیق و وجیود
قیاس باطلی است ،زی ا از جهات متفاوتی میان این دو تفاوت وجود دارد که اهم
آظها عبارت است از اینکه بین ظفس و بهن رابطة علّی و تیثی و تیث متقابل وجود
دارد اما میان داظشگا آکسفورد و اجزاء مختلف آن مثل محوطة آموزشی و اداری
و ورزشی چنین رابطهای وجود ظهارد.
علم به ظفس ،عالو ب آظکه از ط یق حصولی ممکن است ،از ط یقة حضوری
ظیز ممکن است ،یعنی اظسان بهون واسطة مفاهیم میتواظه با ظفس ارتبیاط ب قی ار
ک د باشه و آن را به علم حضوری بیابه و این حکایت از تحقق عینیِ واقعیتی به
ظام ظفس دارد ،زی ا علم حضوری تنها به موجوداتی که دارای تحقق عینی هسیتنه
تعلق می گی د اما داظشگا آکسفورد ام ی اعتباری است که تحقق عینیی در عیالم
خارج ظهارد ،زی ا داظشگا آکسفورد م کب اعتباری است که وجودی جز وجیود
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اجزاء ظهارد و ذهن آدمی به اعتبیاری خیا

ایین مفهیوم اعتبیاری را از اجیزای

مختلف اظتزاع میکنه.
با از بین رفتن اجزاء مختلف داظشگا  ،از حجیم و مسیاحت داظشیگا کاسیته
می شود .به عبارت دیگ  ،اضافه یا کم شهن مساحت داظشیگا بیه کمییت اجیزاء
مختلف آن بستگی دارد و ه چه کمیت اجیزاء بیشیت باشیه مسیاحت داظشیگا
بیشت خواهه بود امیا در رابطیة ظفیس و بیهن چنیین وابسیتگی وجیود ظیهارد و
ظمی توان گفت که با افزود شهن اجزاء بهن یا کاسته شیهن آن بیه ظفیس چییزی
اضافه یا چیزی از آن کم میشود.
تفاوتهای فوق ظشان می دهه که ظسبت ظفس و بیهن ماظنیه ظسیبت داظشیگا
آکسفورد به اجزاء مختلف آن ظیست و قیاس این دو قیاسیی میعالفیارق اسیت و
تشبیه این دو ص ف ادعایی بیش ظبود  ،بهون پشتواظه عقلی است.
دلیل دوم

اگ ذهن ام ی شخصی ،دروظی و پنهیاظی باشیه ،پیی بی دن بیه وجیود آن در
دیگ ان محال است و شواهه به لحاظ منطقی رضایت بخش بی وجیود ذهین در
دیگ ان وجود ظهارد و از هیچ راهی ظمی توان به وجود آن یقین ک د اما به وجیود
ذهن و حاالت ذهنی در دیگ ان پی میب یم .در ظتیجیه ،ذهین امی ی شخصیی و
دروظی ظیست بلکه آشکار و هویها است که عبارت از تواظیایی و اسیتعهاد اظجیام
عمل و رفتار است و این گوظه ظیست که با مشاههة رفتار ،بیه عنیوان معلیول ،بیه
علت آن ،یعنی حاالت ذهنی ،منتقل شویم بلکه با توجه به خود رفتار ،که آشیکار
و قابل مشاهه است ،وجود حاالت ذهنی ب ای ما یقینی میشود ،ظه آظکه از رفتار
به موجود دیگ ی به ظام ذهن پیبب یم.
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به طور خالصه ،میتوان استهالل فوق را در قالیب قییاس شیکل اول اقت اظیی
چنین شکل داد:
ی ذهن دیگ ان فهمیهظی است؛
ی ه ام فهمیهظی آشکار است؛

 ذهن دیگ ان ام ی آشکار است که عبارت از اعمال و رفتار دیگ ان است.

همچنین در قالب قیاس شکل دوم چنین میتوان گفت:
وجود ذهن در دیگ ان متیقن است؛
ی امور شخصی و دروظی دیگ ان متعلق یقین ق ار ظمیگی د
 ذهن و اوصاف ذهنی از امور شخصی و دروظی ظیست ،بلکه ام ی آشیکار
و همهفهم است)ryle, 1949: 63 - 64( .
نقد و بررسی

در مقام ظقه و ب رسی دلیل فوق ظکاتی قابل تیمل مط

است.

ظخست آظکه در این استهالل از سوی فالسفه ادعا شه که اثبات وجود ذهین
در دیگ ان یی ممکن است؛ گویی شواهه موجود در این زمینه ظاکافی قلمهاد شه
است .اما واقعیت این است که این مس له به صورت کلی صحیح ظیست و با ارائه
مثالهایی میتوان وجود ذهن در دیگ ان را به طور یقینی ثابت ک د.
ب ای مثال ،ظوشتن مسائل بسیار پیچیهة علمی در کتاب ،یا ههایت یک کشیتی
در روز سخت طوفاظی در دریا و عبور آن از امواج سهمگین ،ییا اظجیام عملییات
حساس و پیچیهة ج احی مغز به وسیله پزشک ض ورتاً معلول شعور در ظویسنهة
ظاخها و پزشک است و از اینجا میتوان بهون ت دیه به وجود شیعور ذهنیی پیی
ب د ،زی ا وقتی اظسان اعمال سادة خود را مبتنی ب علم مییابه ،بیه ط ییق اولیی،
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رفتارهای پیچیه و ظ یف دیگ ان مبتنی ب علم است .پس ،این ادعا که ظمیتوان
بهون هیچ ت دیهی به وجود ذهن در دیگ ان اذعان ک د ادعایی باطل است.
آری ،در ب خی از موارد ظمی توان به وجود ذهن در دیگی ان بیه طیور قطعیی
حکم ک د ،ماظنه آظجا که شخصی واقعاً احساس درد ظهاشیته باشیه امیا در رفتیار
خود آن را به ظمایش گذاشته و ژست اظسانهای دردمنه را به خود گی د ،یا اینکه
واقعاً در قلب خود احساس محبت به کسی ظهاشته باشیه امیا در عمیل و ظیاه ،
رفتارهای محبت آمیز به او داشته باشه .با این حال ،جای اظکار ظیست که همیشیه
امکان تیاه وجود ظهارد ،بهخصو

در مورد اوصافی ماظنه علم .اساسیاً محیال

است که شخصی از علم و داظش بی به باشه اما در ظیاه بتواظیه ژرفتی ین و
دقیقت ین مطالب علمی را به جامعة علمی ع ضه کنیه ،زیی ا زبیان ،در حقیقیت،
بیان اظهیشه و افکار درون است و اگ کسی از علم و ،به عبارت دیگ  ،از تصهیق
دروظی بیبه باشه ،ظمیتواظه به اظهار آن اقهام ظمایه.
پس ،این ادعا که ،ب ف ض دروظی بودن ذهن اعتقاد به وجیود آن در دیگی ان
محال است ،به صورت قضیه کلی ،ادعایی ظاصحیح است و موارد ظقض ف اواظیی
دارد که ب خی از آظها ذک شه و روشن شه کیه در ب خیی میوارد ،ماظنیه ع ضیة
موارد بک و ظوظهور علمی ،ظه تنها اعتقاد به وجود علیم در ع ضیهکننیه محیال
ظیست بلکه اعتقاد به وجود علم در ع ضهکننه ضی وری اسیت ،زیی ا زبیان ،در
حقیقت ،تجلی تصهیقات دروظی اظسانها میباشه.
با توضیحات فوق ،روشن میشود که مقهمة دوم قیاس شکل دوم قابل خهشه
بود  ،مقهمة صحیحی ظیست ،زی ا در ب خی میوارد مییتیوان بیه اوصیاف ذهنیی
شخصی دیگ ان ماظنه علم پی ب د .بناب این ،ظتیجه ای که از این مقهمة ظادرست به
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اشکال دوم آظکه اگ بنا به ف ض مستهل ظتیوان بیه وجیود ذهین در دیگی ان
یقین داشت ،آیا بایه چنین معتقه شه که ذهن و اوصاف ذهنی امی ی شخصیی و
دروظی ظیست؟ آیا به ص ف عهم اثبات حقیقتی ب ای اظسان میتوان به عهم ثبوت
آن هم رأی داد؟
هیچگا ظهاظستن و یقین ظهاشتن دال ب ظبودن ظیسیت .چیه بسیا حقیایقی کیه
داظشمنهان به وجود آن یقین داشتنه امیا را اثبیات آن را ظمییداظسیتنه تیا اینکیه
داظشمنهی به توفیق اثبات علمی آن ظایل می شه که از این جمله میتوان به اثبات
گ دش زمین به دور خورشیه به وسیلةکپ ظیک اشار ک د که مهتهیا قبیل از آن
به وسیله ظیکوال دوکوزا مورد تیییه و تصهیق ق ار گ فته بود( .جمع ،از دانشمندان

 )524 :8311بناب این ،هیچگا یقینی ظبودن یک ام خصوصی و ذهنی در دیگ ان
دال ب وجود ظهاشتن آن ظیست و ظمیتیوان بیا ایین بهاظیه میاهیتی را از حقیقیت
مج دگوظة آن جها ک د و ماهیت مادی جهیهی ب ای آن قایل شه.
اشکال سوم آظکه تفسی واژگان م بوط به اوصاف ذهنیی بیه رفتیار بالفعیل و
رفتار بالقو یا همان تمایل به اظجام رفتار خا

تفسی ظادرستی اسیت ،زیی ا بیه

معنای تفسی علت به الزم و معلول آن است ،در حالی که علت علت اسیت ،ظیه
معلول.
رفتارهای اظساظی ،خوا بالفعل و خوا بالقو  ،ب آمه و معلول اوصیاف ذهنیی
و دروظی اظسان است و اوصاف ذهنی ،ماظنه درد ،در واقع ،علت تمایل و استعهاد
ب ای اظجام رفتار خا

به شمار می آیه ،ظه آظکه خیود اسیتعهاد و تماییل باشیه.

شاهه تغای اوصاف ذهنی و استعهادِ اظجام رفتار م بوط به آن این است که گاهی
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ب خی ظفوس ب ای رسیهن به معشوق زمینی خویش تشنگی و گ سنگی را تحمل
میکننه و با وجود چنین اوصاف ذهنی هیچگوظه تمایلی ب ای اظجام رفتارهایی که
موجب رفع آن شود در خود ظمییابنه ،زی ا بیهن و ظیازهیای آن تحیت کنتی ل و
تیثی شهیه ظفس آظهاست و ظفسی که محو جمالِ ییار و شییفته وصیال محبیوب
زمینی خویش است ،به هیچوجه استعهاد و تمایلی در خیود بی ای رفیع تشینگی
ظمییابه .ظتیجه آظکه ظمیتوان ذهن را همان استعهاد اظجام کارهای خا

داظست.

دلیل سوم

اگ رفتار و اعمال اظسان ها را معلول علل ذهنی دروظی بهاظیم ،خیود آن علیل
ذهنی معلول علل دیگ ی خواهنه بود و این سلسله تا بیظهایت ادامه میییابیه ،و
از آظجا که تسلسل محال است ،ظتیجه می گی یم که رفتار و اعمال ظاه ی معلیول
علم و آگاهی دروظی ظیستنه بلکه خود اعمال و رفتار علم شم د مییشیوظه ،ظیه
آظکه مبتنی ب علم باشنه)ryle, 1949: 81 - 82( .
نقد و بررسی

مستهل با بیان این مس له که اگ رفتارهای بی وظیی را معلیول اوصیاف ذهنیی
دروظی بهاظیم ،سؤاالت جهیهی در مورد خود اوصاف ذهنیی و علیت آن مطی
میشود و این سؤاالت زظجی وار ادامه پیها میکنه ب این عقیه استوار شه است
که اوصاف ذهنی عبارت از رفتار های ظاه ی است ،ظه علل دروظی آظها .ایین در
حالی است که می توان اوصاف ذهنی دروظی را علل رفتارهای بی وظی داظسیت و،
در عین حال ،سؤال از علت اوصاف ذهنی زظجی وار تا بیظهایت ادامه پیها ظکنیه.
توضیح سخن اینکه وقتی اوصافی ذهنی ماظنه اراد و اختییار را در تعلییل رفتیار
بی وظی مط

میکنیم یکی از معاظی زی مورد ظی است:
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 .1معنایی مقابل اک ا  ،بهین بیان که در اظجام این کار از ظاحیة دیگی ان میورد
تههیه ق ار ظگ فتهایم؛
 .2به معنای یی اضط اری و م اد از آن این است که ش ایط طبیعیی محیطیی،
ماظنه بیآبی در بیابان خشک و گ م ،موجب اظجام آن رفتار خا
 .1به معنای اظتخاب ،که در این معنا اختیار مخصیو

ظشه است؛

موجیوداتی اسیت کیه

دارای دو ظوع گ ایش متضاد هستنه و فاعل مختار میان این دو به گزینش یکی از
آن دو دست میزظه و ب اساس آن عمل میکنه.
 . 1به معنای تمکن فاعل از فعل و ت ک ،بهین معنا که فاعل به گوظیهای خلیق
شه که ب فعل و ت ک قهرت دارد :اگ بخواهه ،اظجام میدهیه و اگی ظخواهیه،
اظجام ظمیدهه؛
 .1به معنای قصه و اجماع دروظی که متوقیف بی تصیور و تصیهیق و شیوق
است .در این معنا ،وقتی فعلی به اختیاری بودن متصف میشود بهین معناست که
این فعل مسبوق به قصه و عزم دروظی است.
با توجه به معاظی اختیار که در باال ذک شه ،به راحتی میتیوان ظشیان داد کیه
سؤال از علت اراد و اختیار به تسلسل ظمی اظجامه ،زی ا یالباً هنگیامیکیه افعیال
بی وظی به اختیاری متصف میشوظه؛ معنای پنجم مورد ظی است .به عبارتی ،م اد
از اختیار ارادی بودن است و بهین معناست که این فعل از روی اراد و خواست
دروظی فاعل صادر شه است و اگ از خود اراد و خواست دروظی سیوال شیود،
پاسخ این است که ارادة دروظی از افعال اختیاری به معنای چهارم آن است و م اد
این است که فاعل مختار تمکن از ایجاد اراد که از افعال جواظحی اسیت داشیته،
در عین حال ،تمکن از ت ک آن ظیز دارد و می تواظه فعل جیواظحی اراد را اظجیام

سال پنجم ،بهار  ،3192شماره مسلسل 35

111

ظههه.
بناب این ،م اد از اختیاری بودن ارادة دروظی معنای پنجم آن ظیست تا ادعا شود
که این ارادة مسبوق به ارادة دیگ ی ،به عنوان علت ب ای این اراد  ،است و خیود
آن اراد ای که علت است معلول ارادة سابق ب آن است و این سلسله تا بیظهایت
ادامه مییابه .اگ چنین باشه ،هیچگا سؤال از اراد قطع ظشه  ،پیوسته ادامه پییها
میکنه.
این سؤاالت پیدرپی بهین سبب است که به معاظی مختلف اختیار توجه ظشه
است و چنین گمان شه که ه گا فعلی بیه اختییاری بیودن متصیف مییشیود،
معنایش این است که مسبوق به اراد ای بود است .اما واقعیت این است که تنهیا
یکی از معاظی اختیار ارادی بودن است؛ اختیار دارای معاظی دیگ ی است که یکی
از آظها تمکن فاعل از فعل و ت ک است؛ با توجه به این معنیا ،سیؤال از اراد بیه
صورت مستم معنا ظهارد ،زی ا در این معنا فاعل مختار به معنای موجودی اسیت
که ظحوة وجود آن به گوظیه ای اسیت کیه تمکین از فعیل و تی ک دارد و چنیین
موجودی ذاتاً دارای اختیار است و اختیار از ذاتیات فاعل متمکن از فعل و تی ک
به شمار میآیه و ذاتی هیچگا مورد تعلیل و سوال واقع ظمیشود .بی ای ظموظیه،
وجود ممکنات را میتوان به وجود واجبالوجود مسیتنه کی د امیا وجیود خیود
واجب را ظمیتوان مورد پ سش ق ار داد و گفت« :چی ا واجیبالوجیود موجیود
است؟» ،زی ا وجود ذاتی واجبالوجود است و سؤال از وجیود آن بییمعناسیت.
همچنین ،ظمناک بودن و ت ی موجوداتی مثل لبیاس و فی ش و دییوار  ...ممکین
است مورد سؤال ق ار گی د و قابلیت تعلیل پیها کنه و مسیتنه بیه آب شیود امیا
سوال از اینکه چ ا آب خیس است سؤال بیمعنایی است ،زی ا خیس بودن ذاتیی
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آب است ،بهین معنا که یا موضوعی به ظام آب ظهاریم ییا اگی چنیین موضیوعی
هست ض ورتاً با خیسی هم ا است.
مشابه همین وضعیت در اوصاف ذهنی وجود دارد و سؤال از ارادة دروظی که
از اوصاف ذهنی است سؤال بیمعنایی قلمهاد میشود ،زیی ا ارادة دروظیی عملیی
اختیاری به معنای چهارم است و اختیار در این معنا ذاتی اظسان است .به عبیارت
دیگ  ،یا اظسان ظهاریم یا اینکه اگ اظساظی موجود است ،هموار با اختییار همی ا
است .بناب این ،این گوظه ظیست که اگ رفتارهای بی وظیی را معلیول ارادة دروظیی
بهاظیم ،با پ سشهای مستم و بیوقفه مواجه شویم و به تسلسیلی از پ سیشهیا
ب سیم .بلکه با توجه به معاظی دقیق اوصاف ذهنی ،به این ظکته میرسیم کیه ایین
پ سش ها ،س اظجام ،به ذاتیات یک شیء ختم می شود و در این صورت ،ادامة آن
صحیح ظخواهه بود ،زی ا ذاتیات اشیاء مورد سوال و تعلیل واقع میشود.
دلیل چهارم

اگ اعمال و رفتار بی وظی اظسانها عین ارادة اظجام آظها ظباشه و رفتیار معلیول
اراد های دروظی اظسان باشه و اراد علت و مقهم ب رفتار باشه ،الزم میآیه علتی
که فاقه کمال است معلولِ دارای کمال را ایجاد کنه و این محال است.
محض ظموظه ،ض به به توپ ح کتی مادی و دارای مکان است .اگ این ح کت ی
که مادی و مکاظی است ی معلول ارادة دروظی باشه ،الزم میآیه که ارادة دروظی ی کیه
خود ح کت مادی و مکاظی ظیست ی سبب ایجاد ح کت مکیاظی باشیه و ایین محیال
است .ح کت مکاظیِ ماد تنها در سایة علتی مادی و مکان دار میس است و ه علتیی
ظمیتواظه معلول مادی و مکاندار را ایجاد کنه)ryle, 1949: 63 - 64( .
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نقد و بررسی

یکی از بح های بسیار مهم و اث گذار در فلسفه بح
این بح

علیت است .آشنایی با

و شناخت دقیق اقسام آن و ویژگی ه ییک از اقسیام ثمی ات اساسیی

دارد و در ایجاد جهانبینی صحیح مؤث است.
یکی از بح هایی که از زی مجموعههای علیت است بح

از علییت م اتیب

مافوق ظسبت به م اتب پایین ت در سلسلهم اتب وجود اسیت( .عالما باتبااتی،

 )11 :8350توضیح سخن اینکه عالیت ین م تبة تج د م تبة واجبالوجود است و
سای م اتب معلولِ آن به شمار میآینه و ظزدیکت ین م تبه به واجیبالوجیود از
تج د کمت ی ظسبت به واجب الوجود ب خوردار است .این سلسیله ادامیه دارد تیا
اینکه به م اتب مادی میرسه که خود دارای م اتیب مختلفیی اسیت؛ در م اتیب
مادیِ وجود ه چه به م اتب پایینت میرسیم ویژگیهای مادی بیشت میشود.
ه یک از م اتب مافوقْ علت م اتب مادون به شمار میآیه تا اینکه به م تبیة
هیوال می رسه که فقط معلول است .حال ،اگ بپذی یم که درجة وجیودی معلیول
پایینت از علت است ،بسیار بهیهی است که معلول از کماالت وجودی علت تنها
به میزان ظ فیت خویش ب خوردار باشه و هیچگا ظمیتواظه همة کمیاالت علیت
را در همان حه علت دارا باشه .بناب این ،معلول بایه در م تبة پیایینتی از علیت
ق ار گی د .در م تبة پایین ت ق ار گ فتن به معنیای ایین اسیت کیه معلیول دارای
اوصاف خا

آن م تبه ظیز شود که ممکن است از جملیة آن ح کیت ،مکیان و

زمان باشه .این سخن بهان معنا ظیست که ض ورتاً م تبهای که علیت در آن قی ار
گ فته است ظیز دارای ح کت ،زمان و مکان است ،زی ا اوصیاف مزبیور اوصیاف
م تبة معلول است ظه م تبه علت .بناب این ،همچنانکه ض ورت ظیهارد کیه خیالقِ
زمان و مکان و ح کت خود دارای این اوصاف باشه ،ض ورت ظیهارد کیه علیتِ
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ح کت عضالتِ دست موجودی متح ک باشه؛ میتوان اوصیاف ذهنیی را علیت
ح کات بهظی داظست ،بهون آظکه اوصاف ذهنی دارای اوصاف بهظی باشنه:
همچنانکه بیان شه ،حقیقت این اسیت کیه هیچگیا علیت در م تبیة معلیول
ظیست بلکه کاملت از آن است و همین مس له سبب میشود که اوصیاف معلیول
در م تبة علت ظباشه ،چ اکه در صورت تحقیق همیة اوصیاف م تبیة معلیول در
م تبة علت ،اساساً علیتی در کار ظیست و رابطة علیی و معلیولی وجیود ظخواهیه
داشت ،زی ا معنای وجود رابطة علی و معلولی جز این ظیست که علت در م تبیه
کاملت ی از معلول است و اقتضای م تبیه کامیلتی ایین اسیت کیه آن دسیته از
اوصاف معلول که حکایت از ظق

رتبة وجودی اش دارد در م حله علت یافیت

ظشود ،زی ا علیالف ض م تبة علت کاملت از م تبة معلول است .بناب این ،میتوان
اوصاف ذهنی دروظی را علت رفتارهای بی وظی ب شم د ،گ چه اوصاف رفتارهای
بی وظی که در م تبة معلول تحقق یافته ،در م تبة علت آن ی یعنی اوصاف ذهنی ی
ظباشه ،زی ا اساساً اقتضای رابطة علی این است که علت در م تبه کاملت ی بود ،
از اوصافی که حکایت از ظق

معلول دارد مب ا باشه.

ظتیجة سخن آظکه آظچه ض ورت دارد این است که علتْ کماالت معلول را بیه
ظحو کاملت ی داشته باشه ،ظه اینکه علت همة اوصاف معلول خود را داشته باشه،
زی ا اوصافی که م بوط به م تبة وجودی آن است ممکن است در م تبة وجیودی
علت ظوعی ظق

شم د شود .ازاین رو ،ض وری اسیت کیه در م تبیة علیت آن

اوصاف وجود ظهاشته باشه .آظچه عقل به طور یقینی بهان حکم میکنه آن اسیت
که کماالت م اتب پایین وجود ،به ظحو کاملت ی ،در م تبة علیت وجیود داشیته
باشه ،ظه آظکه اوصاف م تبه وجودی معلول در علت هم باشه.
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نتیجهگیری

در این مقاله ،ابتها به ریشههای تج بی ظی یة رفتیارگ ایی پی داختیم و متیذک
شهیم که رفتارگ ایی ،در ابتها ،ظوعی روش تحقیق در علم روانشناسی به حساب
می آمه است که به وسیله ویلیام جیمز و واتسون پیشنهاد شه و جایگزین روش
تحقیق روانشناسیِ سنتی ی که به شیوة پ سش و پاسخ بود ی شه است.
بهتهریج ،این روش رظگ فلسفی به خود گ فت و رفتارگ ایان معتقه شهظه که
مفاهیم ذهنی چیزی جز رفتار آدمیان ظیسیتنه و بیهین منییور ،ادلیهای را مطی
ک دظه .اما همچنانکه دیه ایم رفتارگ ایان ظتواظستنه دلیل محکم و خهشهظاپذی ی
ب ای ظی یة خود ارائه کننه و تمامیادلة آظها با اشکاالت جهی روب وسیت .پیس،
ظمیتوان امور ذهنی را به رفتارهای اظسان ف وکاست.
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