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 One of Searle's most important philosophical endeavors 
is to resolve the new conflicts that have arisen in the 
field of philosophy of mind. For this reason, as a 
philosopher of the mind, he seeks to address the 
challenges that the findings of biological neuroscience 
poes to purely philosophical metaphysics. The main 
purpose of this article is to examine Searle's view on 
the subject and the author's aim is to show that Searle's 
ontological explanation is intentionally problematic 
based on the approach of physicalism, although he 
uses sound methods and premises. This study has been 
done in two general axes. First, Searle's view of 
intentionality is explained and examined, then how he 
responds to conflicts arising from the naturalistic 
biological neurology. Examining Searle,s view and 
paying attention to the criticisms we have made of his 
view , it is clear that even if there is no challenge 
between the topics of biological neurology and the 
metaphysical discussion of intent- which is itself a 
point of connection- the will does not seem to be 
Searl's philosophical science is sufficient to solve this 
challenge. 
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چکیده  اطالعات مقاله 

 حـوزۀ در کـه است جدیدی تعارضات رفع سرل، جان فلسفی های تالش ترین مهم از
 سـعی ذهـن فیلسوف یک عنوان به وی جهت این از. است شده مطرح 1ذهن فلسفۀ
 برابـر در شـناختی زیسـت عصـب علم های یافته که کند مرتفع را هایی چالش کند می

 دیـدگاه بررسـی مقالـه ایـن اصـلی هـدف. است داده قرار فلسفی 2محِض  متافیزیِک 
ــن در ســرل ــاب ای ــده مســئلۀ و اســت ب ــن نگارن ــه اســت ای  توضــیح دهــد نشــان ک
 آفـرین مشـکل فیزیکالیسـم رویکـرد مبنـای بـر التفاتی حیث از سرل شناسانۀ هستی
  .  کند می استفاده موجهی مقدمات و ها روش از وی هرچند است؛
 دربـارۀ سـرل دیـدگاه آنکـه نخسـت: اسـت شـده انجـام کلی محور دو در بررسی این

 از برآمـده مناقشـات بـه او پاسـخ نحـوۀ سپس و شده بررسی و تبیین »التفاتی حیث«
 ارزیابی) سرل نظر مورد فیزیکالیسم نوعی به] (گرایانه طبیعت[ شناسی زیست عصب

 وی دیـدگاه بـر کـه نقـدهایی بـه توجه با و سرل دیدگاه بررسی با. است شده بررسی و
 عصـب مباحـث میـان چالشـی هـم اگـر کـه شـود مـی آشـکار کـرد، خـواهیم مطرح
 ایـن کـه− باشد نداشته وجود التفاتی حیث باِب  در متافیزیکی بحِث  و شناختی زیست
 حـل بـرای سـرل جان فلسفی علمی ارادۀ رسد نمی نظر  به −است مناقشه محِل  خود
 .باشد کافی چالش این

   
  ۶/١٠/١٣٩٩دریافت: تاریخ 
  ٢٧/٢/١۴٠٠ پذیرش:تاریخ 

  
    واژگان کلیدی:

  ، التفاتی حیث
  ، فیزیکالیسم

  ، گرایانه طبیعت شناسی زیست عصب
گاهی   آ

 

                                                           
1. philosophy of mind 

2. Netaphysics 

مقاله علمی ـ پژوهشی



      ٨٧  التفاتی حیث به سرل جان فیزیکالیستی رویکرد سنجش

 

  مقدمه

 2التفاتی حیث بحث در امروز، آنچه که است باور این بر 1جان سرل
 قـدیمی هـای چـالش نـه دارد، اهمیـت) ذهنـی های حالت دیگر و(

 زمـان تـا دکـارت میراث که 3انگارانه دوگانه های حل راه ارائۀ همچون
 4گرایان مادی استفادۀ مورد که ای گرایانه تقلیل های حل راه یا او معاصر
 التفـاتی حیث و 5شناسی زیست عصب ارتباط بحث بلکه گرفته، قرار
 قـرن در غربـی فلسـفۀ در غالب بینی جهان که کرد اذعان باید. است

 نـوعی بـه کـه است ای فیزیکی امر اصالت و 6گرایی طبیعت حاضر،
 کـه آنجـا تـا شـود؛ می کشیده 7گرایانه تحویل مکانیستی فیزیکالیسم

  .ماست زمانۀ دیِن 8) فیزیکالیسم( ماتریالیسم است معتقد سرل خودِ 
 همــۀ«: نویســد می بیســتم، قــرن فیلســوفان از 9هیــک، جــان
 واقعیـت، این از بخشی عنوان به ذهن و است ماده جهان، واقعیت
 از گرمی ١۵٠٠ تودۀ همان ذهن نیست؛ مادی پدیداری جز چیزی
 11مغـز همـان 10ذهـن دهـد؛ مـی تشکیل را مغز که هاست سلول
 و ذهـن گرچـه نیـز سـرل منظـر از .)Hick, 2006: 57( »اسـت
 بـاالتر سطح های ویژگی بلکه نیستند، مغز همان ذهنی های پدیده
 بـودن غیرفیزیکـی معنای بـه این اّما دارند؛ تحقق مغز در و مغزند
 و ذهـن بـه فیزیکالیسـتی نگـاهِ  یعنـی موضـوع، ایـن. نیسـت آنها

 ای پاره با تقابل در رسد می نظر  به آدمی وجود در ذهنی های حالت
  . بگیرد قرار فلسفی اصیل دیدگاه در متافیزیکی باورهای از

 علـم باورنـد بـر ایـن سرل، جمله از فیلسوفان، از برخی گویا
 خـود شناسـانه، زیسـت عصـب دیـدگاه و شناسـی زیسـت عصب
 وجـود در التفـاتی حیـث نظیـر ذهنی های حالت وجود بر تأییدی
 هـای گـزاره کوشـد می سرل حاضر، حال در که چنان است؛ آدمی
 فلسـفۀ و 12پدیدارشناسـی در مطـرح مباحـث نظیر فلسفی عمدۀ

                                                           
1. John.R.Searle 

2. intentionality 

3. dualistic 

4. Naterialists 

5. Neurobiology 

6. Naturalism 

7. reduction mechanistic physicalism 

8. physicalism 
9. John Hick 

10. mind 

11. brain 
12. phenomenology 

. نمایـد موجـه شناختی زیست عصب های یافته براساس را 13ذهن
 هـای چـالش تـرین تـازه از ای پـاره کـه اسـت بـرآن سرل بنابراین،
 بـه استناد با سپس کرده، طرح را شناسی زیست عصب از برخاسته
 مسـئلۀ بـا ارتبـاط در را آنها حوزه، همین متخصصان های پژوهش
  .دهد پاسخ ذهنی های حالت دیگر های ویژگی و التفاتی حیث

 ایـن نظیـر هـایی پرسـش بررسـی سرل بنیادین منظورِ  درواقع،
 شـناختی زیست و 14شناختی عصب مطالعات به توجه با که است

 مغـز، عملکرد و ساختار دربارۀ شده انجام های پژوهش همچنین و
گاهی نیز و التفاتی حیث برای  هـای ویژگی ترین اصلی عنوان به 15آ
 پذیرفتنی عقالً  آیا آوریم پدید علمی فلسفی حلی راه اگر آدمی ذهن
 روش بـر مبتنـی که فرض پیش این از استفاده با وی خیر؟ یا است
 بـر ایـن باشد، می محض متافیزیکِی  فلسفی صرفاً  تنها نه و علمی
ــاور ــت ب ــه اس ــی ک ــوان م ــتدالل ت ــه آورد اس ــای یافت  عصــب ه
 مسـئلۀ همچـون موضـوعاتی ادراک بـا تقابـل در شـناختی زیست
  .نیست التفاتی حیث
 

سرل جان شناختی زیست گرایی طبیعت های جنبه
16

  

 جریان معاصر تحلیلی فلسفۀ در 18فیزیکالیسم و 17گرایی طبیعت
 انسـاِن  رفتار و اندیشه گوناگون های جنبه بر و داده تشکیل را غالب
 گرایـی، طبیعـت مهـم بسیار ابعاد از یکی. اند گذاشته تأثیر معاصر
. اســت 19طبیعــی علــوم هــای یافتــه براســاس پدیــدار یــک تبیــین
 و شده مطرح جدی طور  به فلسفه در بیستم، قرن در گرایی، طبیعت
 کنـونی فلسـفۀ در هـا دیـدگاه پرطرفدارترین از یکی حاضر درحال
 از چیزهـا تمـام کـه است آن گرایی طبیعت از ساده تعریفی. است
 چیـزی طبیعـی جهان از فراتر و اند شده ساخته طبیعی های هویت

                                                           
13. Philosophy of mind 

14. Neurologic 

15. consciousness 

شــناختی اصــطالحی اســت در ارتبــاط بــا فلســفۀ ذهــِن  گرایی زیست . طبیعــت16
اند؛  های طبیعی ای از پدیده فیلسوف آمریکایی، جان سرل. حاالت ذهنی دسته

در جهـان فـوق طبیعـی یـا  های زیستی. آنها بیرون از نظام طبیعت، یعنی پدیده
غیرطبیعی قرار ندارند، بلکه به اندازۀ فرایندهایی ماننـد گـوارش و ترشـح صـفرا 
توسط کبد، جزیی از تاریخ زیستی هسـتند. الزمـۀ آن ایـن اسـت کـه حـاالت 

توانند فقط با صور آلی حیات همراه شوند، نه بـا مصـنوعات غیرآلـی  ذهنی می
  ).۴۴۶: ١٣٩١مانند رایانه یا ربات (مسلین، 

17. naturalism 

18. physicalism 

19. natural sciences 



     ١۴٠٠ پاییز /١٠٨ش/ ٢٧س/ شناسی علوم انسانی روش   ٨٨

 

 دارای روِش  تنهـا موجود جهان فهِم  در تجربی روش و ندارد وجود
 تالش نوعی توان می را فلسفه در گرایی طبیعت اساساً . است اعتبار
کید و علم به فلسفه کردن نزدیک برای  بـا فلسـفه پیوسـتگی« بر تأ
  .دانست »علم

 بزرگـی تحـوالت و تغییر معاصر فلسفۀ در اینکه باب در سرل
 آورد، روی گرایی طبیعت به وی که است شده باعث این و داده رخ

 کـه باشد عجیب است ممکن نخست، در نگاه«: نویسد می چنین
 برای بعد و است آمده پدید فلسفه در بزرگی تغییرات شویم مدعی
 جملگـی کـه را مسـئله دسـته هشت تحوالت، و تغییر این تشریح
گـاهی، کنـیم؛ فهرسـت رسـند مـی نظـر  به سنتی بسیار  حیـث 1آ

ــاتی، ــان، 2التف ــت، 3زب ــاع 5آزاد، ارادۀ 4عقالنی ــانی، اجتم  6انس
 سـنتی فلسفۀ از ای عمده های بخش اینها همۀ 8سیاست، 7اخالق،

 در حاضـر عصـر بـارز ویژگی پس. دهند می اختصاص خود به را
 ایـن همـۀ بـه تـوان مـی اکنـون کـه دهم نشان دارم قصد چیست؟
 بـا کـه ای گونـه به یعنی پرداخت؛ 9»باورانه طبیعی طور   به« مسائل
. باشند آنها طبیعی پیامِد  درواقع و افتند سازگار بنیادی های واقعیت
 پـی پدیـدارهایی ناپـذیر تقلیـل گـاه و واقعـی سرشت به سان بدین
 کـه کنیم می تصدیق حال، عین در و میکرد فشانیتوص که بریم می

  . متعدد های جهان در نه و کنیم می زندگی جهان یک در دقیقاً 
ــب ــامی اغل ــه هنگ ــوفان ک ــارۀ فیلس ــث« درب ــاتی حی  التف

گاهی« یا 10»شونده طبیعی  گوینـد، مـی سـخن 11»شونده طبیعی آ
 مـراد نظر مورد پدیدارهای وجود نفی معنای به را »شونده طبیعی«

 حـذف و ناپـذیر تقلیـل التفـاتی حیـث عنوان به رو، ازاین کنند؛ می
. نیسـت من نظر مد سازی طبیعی از معنا این. ندارد وجود نشدنی
 حیـث واقعـِی  و ذاتـی سرشـت شناسایی که است این من مدعای
گاهی، التفاتی،  طبیعـی، جهـان از بخشی عنوان به... و عقالنیت آ

                                                           
1. consciousness 
2. intentionality 
3. language 

4. rationality 
5. free will 
6. Human Social 

7. Ethics 

8. Politics 

9. naturalistically 

10. naturalizing intentionality 

11. naturalizing consciousness 

 کـه است شده ممکن ای گونهبه امر این امروزه. ممکن است امری
 کـه اسـت تحولی و تغییر مولودِ  امکان این. نبود ممکن گذشته در
  .)٣٢: b١٣٩٢ سرل،( »است شده حادث فلسفه در

 دیگـر و فلسـفه میـان شـدیدی تمـایز امـروزه است معتقد سرل
 جمله از فیلسوفان، از بسیاری اکنون وی نظر به و ندارد وجود ها رشته
 و تجربـی های موضوع بین شدید نهادِن  تمایز که باورند بر این او خود

 در درواقـع کـه کنـد مـی بیـان آشکارا و است غیرممکن گاه مفهومی
 بسـیاری اتکـای تجربـی نتایج به نظریاتش ارائۀ و فلسفی های دیدگاه
 تبیـین بـرای را سـومی راه سـرل گرفـت نتیجـه توان رو می ازاین دارد؛
 از متفـاوت خودش نظر به که است گرفته در پیش بدن و ذهن مسائل

 تبیـین در سـرل. اسـت 13بـاوری مـادی و 12انگاری دوگانه دیدگاه دو
 هـایی مسـئله بـر افزون کـه رود مـی پیش جایی تا بدن و ذهن مسائل
 در عصب ای مسئله نیز را 14آزاد ارادۀ آگاهی، و التفاتی حیث همچون
  :نویسد می چنین و کند می قلمداد شناسی زیست
 اسـت ممکـن آنهـا، اغلـب متأسـفانه فلسفی، مسائل برخی«
 اسـت ای نمونـه حیـات مسـئلۀ. باشند داشته 15علمی های حل راه

 اصـالت بـه قـائالن بین عظیم مجادالِت  توانیم نمی دیگر. معروف
 کـافی دانـِش  چـه، بگیـریم، جدی را 17انگاران ماشین و 16حیات
  آن 18بیوشـیمیایی سرشت تا داریم اختیار در حیات ماهیت دربارۀ

گاهی که فرض این کنم می تصور. کنیم درک را  التفـاتی و حیـث آ
 اگـر. معقـول است فرضی یافت، خواهد مشابهی علمِی  پاسخ نیز

گاهانـه هـای حالـت چگونـه کـه بدانیم دقیقاً   معلـول و التفـاتی، آ
گاهانـه هـای حالـت آن و چگونـه اند، مغزی فرایندهای  مغـز در آ

 نقـش ایفـای عّلـی نحـو  بـه مـا زنـدگی در و چگونه دارند، تحقق
 سـنتی مسـئلۀ سرنوشـت دچـار بدن و ذهن سنتی مسئلۀ کنند، می

 فیلسـوف وظیفـۀ. شـد خواهـد 19انگـاری ماشین−حیات اصالت
 علمـی حـل راه پذیرای تا است دقیق در شکِل  مسئله بندی صورت
  .)۴۴−۴۵: b١٣٩٢ سرل،( »شود

                                                           
12. dualism 

13. physicalism 

14. free will 

15. scientific Solution 

16. vitalists 
17. mechanists 

18. biochemistry 

19. vitalism-mechanism 



      ٨٩  التفاتی حیث به سرل جان فیزیکالیستی رویکرد سنجش

 

 2،»فیزیکـی« و 1»ذهنـی« عبـارت کـه است باور بر این سرل
 قبیــل، ایــن از و 4روح و 3جســم انگــاری، دوگانــه بــاوری، مــادی

 چنـین آن طبـق کـه هسـتند نادرسـتی هـای فرض پیش دربردارندۀ
 از جدا و فرد منحصربه که شوند اطالق اموری بر باید هایی عبارت

 تواننـد نمـی حیـث آن از مـا التفـاتی هـای حالت نیز و هستند هم
 کـهباشـند  مغزمـان شناختی زیست و فیزیکی متداول های ویژگی
 است بر آن همچنان اوو... هستند.  یفیک ،یخصوص 5،ویسابجکت

 از رهـایی راه تنهـا و هسـتیم سنتی خطاهای دچار فلسفه در ما که
 رهـایی را 6بدن−ذهن مسائل ویژه  به مسائل از ای پاره بودِن  الینحل

 چنین وی. داند می گذشتگان فلسفۀ در سنتی باورهای و خطاها از
 تعبیـر خـام بـاوری بـه را ذهنـی امـر و فیزیکی امر از فرضی پیش
 معلول را انسان ذهنی های حالت همۀ وی منظور همین به. کند می

 گرایانـه طبیعـت موضـوعی کـه( شناختی زیست عصب فرایندهای
  مثابـه بـه خـود آنهـا اسـت معتقـد و دانـد مـی مغزمان در) است
 تحقـق آن در و باشـند می مغز باالتر سطح یا سیستمی های ویژگی
  .یابند می

 دردمـان داریـم، دردی اگـر مثـال، عنوان بـه«: نویسد می سرل
 آن بالفعـل تحقِق  و است 7نورونی های شلیک از ای زنجیره معلول

 خیلـی مـن بـرای بـدن−ذهن فلسفی مسئلۀ حل راه. است مغز در
 عصـب حـوزۀ بـه را مسـئله فلسفی، حل راه این اّما نیست؛ دشوار
 بسـیار ای مسـئله بـا را مـا که جایی کند، می حواله شناسی زیست
 مغـز راسـتی بـه. کنـد مـی مواجـه شناسی زیست عصب از دشوار
گاهانـه های حالت چگونه و کند می کاری چنین چگونه  مغـز در آ
گاهانـه هـای تجربه نورونی، فرایندهای چه دقیقاً  یابند؟ می تحقق  آ

 هــای تجربــه چگونــه دقیقــاً  و شــوند مــی ســبب را مــا التفــاتی و
گاهانه  »یابنـد؟ مـی تحقـق مغـزی سـاختارهای در ای التفاتی و آ

  .)۵٢−۵١: b١٣٩٢ سرل،(
ــا ــق بررســی ب ــات دقی ــدگاه داشــتِن  نظــر در و ســرل، بیان  دی
 او دیـدگاه بـر نقـدهایی توان می روشنی به او علمی گرایانۀ طبیعت

                                                           
1. mental 

2. physical 
3. body 
4. soul 

5. Subjective 

6. mind-body 

7. neuron 

 او حـل راه بپـذیریم بخـواهیم اگـر حتـی کـه منظر آن از آورد وارد
 ایـن کـه پـذیرفت راحتـیبـه تـوان نمی همچنان اّما است؛ منطقی

 آن بـه دیگر قسمتی در که است ِصرف متافیزیکِی  و فلسفی حل راه
 نظریـــۀ ارائـــۀ بـــا اســـت معتقـــد ســـرل. پرداخـــت خـــواهیم
 دارد را فلسـفی های گرایش از ای پاره طرد قصِد  اش انگاری طبیعت

 نـام و اند بوده ناتوان بدن و ذهن مسائل از برخی حل در تاکنون که
  :نویسد می و گذارد می »بدیل شناسی هستی طرد« را  آن

ــی« ــرد م ــفی را ط ــب فلس ــن دو مکت ــو  م ــک س ــنم: از ی ک
و  9گرایـی را (در معنای متداول آن) همـراه بـا تقلیـل 8باوری مادی

ــذف ــی ح ــکلی از  10گرای ــر ش ــو ه ــر س ــا آن، و از دیگ ــالزم ب م
کـه  12یا نظریۀ سه جهان یا هرگونه رازآلودسازی 11انگاری، دوگانه

» کنـد را انکـار مـی 13های بنیادی طبیعِت بنیادی یا کلیِت واقعیت
  ).٣٣: ١٣٩٢ b(سرل،

ــرای درک عمیــق ــا طــرد  ب ــدۀ اصــلی ســرل در رابطــه ب ــر ای ت
شناسی بدیل، مقدمات او را تبیین کرده تا دریابیم مراد سرل  هستی

طورکه اشاره شد، سرل مـدعی  از طرح چنین بحثی چیست. همان
ن غالبًا به انکاِر سرشت حیث التفـاتی روی آورده باورا است مادی

کنند. او بر این بـاور اسـت کـه  یا آن را فروکاهش داده یا حذف می
چنین کاری اساسًا از منظِر تحلیل فلسفی، نادرست اسـت. سـرل 

 گیـرد. وی بـه برای صحت ادعای خود از مثالی کاربردی بهره مـی
 کنـد یمـ اشاره ای مغزی های حالت یا رفتار یا ای رایانه های برنامه
 تمـاِم  اسـت معتقد و شوند می نوروفیزیولوژیک توصیف طور  به که
گـاهی و التفـاتی حیـث فروکـاهِش  و حـذف بـرای ها تالش این  آ

 کـه دانـد مـی این در را شکست این علِت  و اند شکست به محکوم
 های تجربه از حاصل های داده انکار صورِت  به ای نتیجه به همگی
گاهانه و التفاتی  کـردن فکـر مـثالً  یـا تشـنگی احسـاس چون ای آ
  . رسند می هوا وضع دربارۀ

 14شخص اول شناسی هستی از سرل منظرِ  از تجربی های داده
 کنشـگرِ  یک های تجربه عنوان به صرفاً  که معنا این به برخوردارند؛

                                                           
8. materialisn 

9. reductionism 

10. eliminativism 
11. dualism 

12. mystification 

13. basic facts 

14. first- Person ontology 



     ١۴٠٠ پاییز /١٠٨ش/ ٢٧س/ شناسی علوم انسانی روش   ٩٠

 

 چیـزی بـه نیست ممکن رو ازاین و دارند وجود جانوری یا انسانی
 چیـزی شوند؛ داده فروکاهش دارد 1شخص سوم شناسی هستی که

 گرایـی تقلیـل اسـت معتقـد سرل. مغزی های حالت یا رفتار نظیرِ 
 کـه جهـت آن از اسـت متفاوت 2گرایی حذف با که کند می تظاهر
 نـه و کنـد مـی تصـدیق را ذهنـی هـای حالـت وجودِ  است مدعی
 3گرایـی، تقلیـل نویسد: می ادعا این به پاسخ مقام در سرل حذف،

 شده ارائه تحلیِل  همیشه زیرا نماید؛ می رخ گرایی حذف از قالبی در
گـاهی و التفـاتی حیث سابجکتیو شخص اول سرشِت  حذف به  آ
  . انجامد می آبجکتیو شخِص  سوم ی ها شناسی هستی ای پاره نفِع  به

 کـه است این نیز سرل جانب از انگاری دوگانه طرد دلیِل  تبیین
 کـه شـود مـی تعریـف نگرشـی عمومـاً  انگاری دوگانه وی منظر از

 و ذهنی یکی کنیم: می زندگی گوناگون قلمرو دو در ما آن، براساس
 کـه دانـد مـی ایـن در را دیـدگاه ایـن اشکال وی 4فیزیکی. دیگری
 جسـارِت  و کوشش از کشیدن دست  به او، گمان به انگاری، دوگانه

 التفاتی حیث که کشد می آنجا به یعنی انجامد؛ می فلسفه محورِی 
گاهی و  جهـان بـه متعِلـق کـه »فیزیکی« واقعی امرِ  از بخشی را آ

  . آورد نمی حساب  به است، شناختی زیست
 نظیـر فیلسـوفان از ای پـاره کـه 5جهـان، سـه بـه اعتقاد دربارۀ

 ایـن بر سرل است، شده مطرح 9پنروز و 8هابرماس 7اکلز، 6پوپر،
 جهـان سـه ایـن حامیـان حتـی اسـت تأمـل جـای که است باور
 بنـابراین، پس کنند؛ توافق سوم جهان این ساکنان سر بر توانند نمی
 در کـه اسـت آن مـدعی و نیست قائل جهانی چنین وجودِ  به سرل
 کـه اسـت شـناختی زیسـت عصب توضیحی آوردِن  دست  به حال
 باور این بر او. وی فلسفی حل راه از باشد تمثیلی و تجسم تواند می

 هسـتیم منـد بهره علمی دستاوردهای قرن سه از امروزه ما است که
                                                           
1. third- Person ontology 
2. eliminativisn 

3. reductionism 

انگاران  . گفتنی است که دیدگاه سرل در این مورد، دقیقًا، همان است که دوگانه4
  به آن معتقدند.

کنیم: جهـان  متمـایز زنـدگی مـی. فیلسوفان نامبرده معتقدند: مـا در سـه جهـان 5
هــای فرهنگــی نظیــر شــعر و  فیزیکــی، جهــان ذهنــی و دیگــری جهــان فرآورده

با تمام تجلیـات آن (پـوپر، اکلـز)، » جهان تمدن و فرهنگ«های علمی،  نظریه
  یا جهان ذوات انتزاعی افالطونی (پنروز).

6. Popper 

7. Eccles 

8. Hobermas 

9. Penrose 

 راستی به که کنند می حمایت اندیشه این از ای کننده خیره نحوِ  به که
 از بیشتری تعداد یا سه دو، در نه و کنیم می زندگی یگانه جهانی در

  .)٣۵−٣٣: b١٣٩٢ سرل،( ها جهان
  
 حیث شناسانۀ هستی ماهیت باب در سرل مقدمات و مبانی

  التفاتی

 بـا وی کـه رسـد مـی نظـر  بـه چنـین سرل، دیدگاه دقیق بررسی با
گـاهی را  آن تـرین مهـم کـه ذهن های ویژگی و ها حالت توصیف  آ

گاهی دقیق تبیین از داند، می  و 10توصیف به ادامه در و کرده آغاز آ
 یالتفـات ثیـکه همانا حپردازد  می ذهن دیگرِ  مهم ویژگی 11تبییِن 

 گرفته پیش در را سیاق همین خود آثار تمام در تقریباً  سرل،است. 
 روِش  براسـاس آن هـم ذهن، های ویژگی توصیف از گذر از پس و

ـــاص ـــود خ ـــه خ ـــب در ک ـــطالح قال ـــت« اص ـــی طبیع  گرای
ــناختی زیســت ــرح 12»ش ــوده، مط ــه نم ــاگون موضــوعات ب  گون

 تر دقیق تا کند می استفاده التفاتی حیث از وی طرفی، از. پردازد می
گاهی مسئلۀ کند بررسی  جامعـۀ اجتماعی سیاسی واقعِی  امور و آ
 از. کنـد مـی یـاد ذهـن ویژگـی ترین مهم به آن از خود که را بشری
 اشـاره برای »التفاتی حیث« فنی اصطالح از فیلسوفان سرل، منظر
 جهـان در امـور وضـع و اشیا دربارۀ /به راجع ذهنی پدیدارهای به

  .کند می استفاده
 رابطـۀ تعریـف، ایـن بـه بنـا التفـاتی حیث«: نویسد می سرل
 قصـد امشب بگویم اینکه مانند قصدکردن عادی معنای با خاصی
 حیـث نـواع ا از نـوعی فقـط قصدکردن. ندارد بروم، سینما به دارم

 کـه تعریفـی با التفاتی حیث .)٣۵: ١٣٨٢ سرل،( »است التفاتی
 باورها، ها، خاطره امیال، شامل کم، دست داده، دست به آن از سرل

 سرل، نظر به. شود می عواطف و قصدی اعمال قصدها، ادراکات،
 موردِ  14دربارگی یا 13یافتگی جهت از شکل هر برای التفاتی حیث

 کـه انـد گمـان ایـن بـر فیلسوفان از بسیاری. گیرد می قرار استفاده
 ممکـن چگونه که است رازناک پرسش این التفاتی، حیث معضل

                                                           
10. description 

11. explanation 

12. Biological naturalism 

13. directedness 

14. aboutness 



      ٩١  التفاتی حیث به سرل جان فیزیکالیستی رویکرد سنجش

 

 چیـزی بـه و باشـند چیـزی دربـارۀ مغز سلولی ساختارهای است
  . دهند ارجاع خود فراسوی

 زمـانی تنهـا التفـاتی حیـث کـه اسـت ایـن بـر سـرل دیدگاه
 از ای مجموعـه بـه را  آن اینکه جای  به که رسد می نظر  به اسرارآمیز
 حیث گوناگون اشکال عملکرد چگونگی دربارۀ معین های پرسش
 در طـورکلی بـه و امان زندگی در گرسنگی و تشنگی، نظیر التفاتی،
 دو میاِن  توان می. انگاریم می عظیم معمایی را  آن کنیم، خرد جهان
 این همچون( فلسفی /منطقی های پرسش: نهاد تمایز پرسش دسته

 و) چیســت؟ دقیقــاً  التفــاتی حیــث منطقــی ســاختار کــه پرســش
 هـای حالت چگونه راستی به اینکه مثل شناختی زیست های پرسش
 التفـاتی هـای حالت چگونه اند؟ مغزنی های حالت معلول التفاتی

 سـرل،( اسـت؟ چگونـه آنهـا علمکـرد یابنـد؟ مـی تحقق مغز در
b٢١−١٩: ١٣٩٢(.1  

 سـرل منظـر از التفـاتی حیـث چـرا که کنیم بررسی باید حال
 ویژه بــه ســرل آثــار بـه توجــه بــا نگارنـده، نظــر بــه دارد؟ اهمیـت
 و مغـز ذهـن،« 2،»شـناختی زیسـت عصـب و اختیار« های کتاب
 مقالـۀ و 5»التفـاتی حیـث« 4،»ذهـن بـه کوتاه درآمدی« 3،»علم

 التفـاتی حیـث دربـارۀ مهمـی هـای پرسش... و 6،»فلسفه آیندۀ«
  :شود تبیین و بررسی است الزم که دارد وجود

 محتـوای است؟ ب. ممکن چگونه التفاتی حیث اساساً  الف.
 دقیقـاً  التفـاتی هـای حالـت شود؟ ج. می معین چگونه التفاتی امر

 حیـث بـا ذهـن التفـاتی حیـث ارتبـاط کنند؟ د. می عمل چگونه
 از و چیسـت جمعـی التفاتی حیث ه.است؟  چگونه زبان التفاتی
 کـرد؟ و. توصـیف یـا تبیـین را مسائلی چه توان می آن تبیین طریق
 رفتارشناسـی و اجتمـاعی علـوم مسـائل بـا التفـاتی حیث ارتباط

 بر حیـث مبتنی را آدمی عمل ساختار چیست؟ ز. انسان اجتماعی
  کرد؟ تبیین توان می چگونه التفاتی،

                                                           
  تر رجوع کنید به: برای مطالعۀ جزئیات دقیق. ١
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 موضـوعات، تبیین در سرل روِش  شد ذکر تر پیش طورکه همان
 معتقد و است شناختی زیست عصب جزئیاِت  از گرفتن بهره همانا
 بـه. داد فروکـاهش را آدمـی ذهن رازناکِی  توان می راه این از است
 یـک متـافیزیکی دالیـل فروکاهندگِی  او، هدف عمده رسد می نظر

 تـا است علمی روش به آنها اثبات و علمی دالیِل  به فلسفی مسئلۀ
 انسـان ذهن به مربوط مسائل تمام است برآن نویسد می او که آنجا
ــطح از را ــه س ــۀ ب ــودش گفت ــانی خ ــی و روح ــه انتزاع ــطح ب  س

  .بیاورد طبیعی جانواران شناسی زیست
 راز هـیچ کـه نـدارم بـاور«: نویسد می چنین مورد این در وی

 از− جـانوران در التفاتی های حالت وجود امکان دربارۀ ناگشودنی
 مثـل روشـنی و ساده موارد چنین با اگر. بماند باقی −انسان جمله

 دشـوار التفـاتی حیث توضیح دیگر کنید، آغاز تشنگی و گرسنگی
 فراینـدهای پیچیدۀ های صورت و امیال باورها، البته،. بود نخواهد
ــر، ــیار تفک ــده بس ــر پیچی ــک صــرِف  از ت ــز تحری  از حاصــل مغ
 تشنگی یا گرسنگی احساس یا ادراکات که اند محیطی های محرک

 در و انـد مغـزی فراینـدهای معلوِل  هم، آنها اّما شوند، می سبب را
 زمـانی التفـاتی هـای نسـبت وجود یابند، می تحقق مغزی سیستم
: کنیم طرح را سنخ این از هایی پرسش که نماید می رازآلود برایمان
 تـاریخ یـا دوری ایـن به خورشید به من افکار است ممکن چگونه
 کـه اسـت علـت ایـن بـه امر این یابند؟ دسترسی دور های گذشته
 کـه ایـم کـرده وضع های جمله میان های رابطه برای نادرستی مدل

 گـیج که آنجا طور، همین. کنند می توصیف را امان التفاتی محتوای
 باشـند چیزهایی دربارۀ افکارمان است ممکن چطور که شویم می
  .)١۶٢ :١٣٩٢ aسرل،( »ندارد وجود اصالً  که

 اسـت باور این بر و کند می اشاره 7بازنمایی به سرل ن،یهمچن
 وجه هیچ به چیزی، دربارۀ کردن اندیشه یا چیزی به دادن ارجاع که

 آن وی. نیست چیز آن به زدن ضربه یا چیزی کنار در نشستن شبیهِ 
 بازنمـایی مفهـوم است، معتقد و کند می بیان بازنمایی از شکلی را 

 وجـود بایـد حتمـاً  شـود، مـی بازنمایی آنچه که نیست آن مستلزم
در  درنـگ بی باید چیز آن چیزی بازنمایی برای اینکه یا باشد داشته

 نویسـد مـی کـه رود مـی پـیش جـایی تا سرل حتی،. باشد ما کنارِ 
 ایـن با و درآوریم انتزاعی حالت از و کنیم تر آسان باید را ها پرسش
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 متـافیزیکی، نحـوِ  به ها افسانه ساختن که کنیم کاری توانیم می کار
 دهـیم، مـی انجـام کاری چنین وقتی. رسد نمی نظر به دشوار دیگر
 التفـاتی حیـث زیـرا شـد؛ نخـواهیم مسـئله حل درگیرِ  دیگر البته

 سرل تالش. است ذهنی محتوای التفاتی حیث از برگرفته داستان،
 مسـئله ظاهرِی  رازناکی چگونه اینکه دادِن  نشان با که است این بر

  .بزداید آن از را راز و رمز است، غیررازناک آشکارا چیزی
 بـودِن  دارا در مـا توانـایِی : «است چنین باب این در سرل بیاِن 
 نمایـد، مـی رازناک ندارد، وجود که چیزی دربارۀ التفاتی محتوای

 بـه آمیز اسرار کمتر ای، افسانه های داستان ساختن در ما توانایِی  اّما
 و ربط دیگر، در جایی سرل .)١۶٣: a١٣٩٢سرل، ( »رسد می نظر

  :نویسد می گونه این نیز را بازنمایی با التفاتی حیث نسبت
 بازنمـایی مثابـه بـه التفـاتی حیث از کلی درکی باید نخست«
 معاصــر فلســفۀ در متـداول اشــتباهات از بتـوانیم و باشــیم داشـته
کید وی. کنیم اجتناب  میـان تمـایزِ  بایـد ویـژه، بـه کـه، ورزد می تأ

intentionality و intensionality ــیم تشــخیص را  ضــمناً . ده
 تبیـین و توضـیح در را سنتی انگاری بیرونی جاری معضالت باید

  .)١٨٧: a١٣٩٢ سرل،( »دریابیم التفاتی امر محتوای
کیــد سـرل  توصــیف مــوارد همــۀ در کــه نکتــه بــر ایــن دارد تأ
 مـورد کـه اسـت سـازوکار یـا پدیـده یـک فقط و یک سیستمیک،

 از گونـاگون سـطوحی در کـه تفـاوت این با گیرد، می قرار بررسی
 مـورد فـراوان او، جانب از که 1سیستمی ویژگی استعارۀ توصیف،
. اسـت ناظر توصیف سطح باالترین به غالباً  گیرد، می قرار استفاده
 در سـلولی درسـطح که 2خردی فرایندهای مجموع وی، باور بنابر
 همچـون 3کالنـی سیسـتمی ویژگـی باعـث گیـرد، می انجام مغز

 هـای هویت است معتقد او. هستند... و آزاد ارادۀ 5تخیل، 4تفکر،
 تـوان مـی وی دیـدگاهِ  ایـن از و هستند) ذهنی( 6سابجکتیو ذهنی،
 بـه ذهنـی هـای ویژگـی از خـود که التفاتی حیث گرفت که نتیجه
 کـه اسـت آن بـر او همچنـین. اسـت سابجکتیو نیز آید، می شمار
 اول شناسـی هسـتی از) التفـاتی حیث ازجمله( ذهنی های هویت
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ــد شــخص ــه و برخوردارن ــاهش نظــرش ب ــا فروک ــه آنه  لحــاظ ب
 و شـخص سـوم شناسـِی  هسـتی بـا هایی هویت به شناختی هستی
  .است ناممکن) عینی( 7آبجکتیو
 همـۀ التفـاتی، حیـث از مقصـود« اینکه بر دارد تصریح سرل
 و دارنـد اشـاره ذهـن از خارج جهان به که است ذهنی های حالت

گاهانـه بخـش دو بـه التفاتی های حالت نیز گاهانـه و آ  تقسـیم ناآ
 جمهـور ریـیس اولین 8واشنگتن جرج که باور این مثالً . شوند می

گاهانـه طـور بـه تواند می بود، آمریکا  تـوانیم مـی و باشـد، مـا در آ
 »باشـیم داشـته را باور این ایم، رفته فرو عمیق خوابی به که درحالی

)38 Searle, 1983:(.  
 فلسـفۀ حـوزۀ در ویـژهبه فلسفی های فعالیت از بسیاری اخیراً 
 علوم نام به ای رشته میان های حوزه از یکی با نزدیکی نسبت ذهن،

 شــناختی، علــوم دانشــمندان ماننــد. انــد کــرده برقــرار 9شــناختی
 بـا اندیشـه ارتبـاط چـون مسـائلی بـه نیـز ذهـن معاصر فیلسوفان
 شناسـی زیسـت عصـب دستاوردهای و مغز در بازنمایی محاسبه،
 تأمـِل  کـه نباشد گزاف ادعا این رسد می نظر  به. اند شده مند عالقه
 از بـردن بهـره بـدون ذهن، ویژه به جهان پدیدارهای دربارۀ فلسفی

 علـوم کـالم یـک در و شـناختی زیست عصب علوم دستاوردهای
  . ماند می نما قطب و نقشه بدون گردی جهان به تجربی،
 دسـتاوردی نیسـت قـادر فلسـفه کـه کرد ادعا چنین توان نمی
 تمـام پاسـخ ناچـاریم و باشـد داشـته علوم دستاوردهای بر افزون
 اّمـا وجـه؛ هـیچ بـه کنـیم، جسـتجو علـوم در را خود های پرسش
 به فلسفی، مسائل از ای پاره دربارۀ فلسفیدن سرل، دیدگاه براساس

ــا کــه هــایی آن ویــژه   از گــرفتن بهــره بــدون دارد، ارتبــاط ذهــن ب
 شـناختی، عصـب علـوم ویـژه به تجربی، علوم سترگ دستاوردهای

 را فلسـفه در »التفـاتی حیـث« اصطالح سرل. است بیهوده امری
 ایـن از تـا شناختی علوم در 10»اطالع« اصطالح با کند می مقایسه
  .دهد دست به را التفاتی حیث از تری درست تبیین طریق،
 علوم در که است چیزی همان التفاتی، حیث«: نویسد می وی
 را »التفـاتی حیث« اصطالح من. شود می گفته »اطالع« شناختی
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 کـه ای ذهنـی حالـت میـان مرتبـاً  »اطـالع« زیرا دهم؛ می ترجیح
 از بیـرون بـه نگریسـتن بـا اینکه مثل( است گر مشاهده از مستقل
 غیرذهنی مدلول و) کنم می پیدا هوا وضعیت دربارۀ اطالعی پنجره
 اطالعـاتی درخـت تنۀ های حلقه اینکه مثل( گر مشاهده به وابسته
 و خلط این. شود می خلط) گذارد می اختیار در درخت سن دربارۀ
 اّمـا آیـد؛ مـی پیش هم التفاتی حیث اطالع برای آن از ناشی ابهام
 در مفهومی اختشاش احتمال و کرد اجتناب آن از توان می تر آسان
   .)١۶٠: a١٣٩٢ سرل،( »است کمتر آن

ــه ــین مقایســۀ از ســرل هــدِف  رســد مــی نظــر ب ــاهیم ب  و مف
 ایـن) علوم اعم، معنای در و( شناختی علوم با فلسفه اصطالحات

  آن از بـدارد، پاس را فلسفی تفکر شأن و جایگاه نخست، که است
 هـای تبیـین نیازمنـِد  همچنـان علـم نیـز حاضـر عصر در که روی

 بـه علمـی نتایج و علم از اینکه دیگر و است فلسفه دقیق و درست
 در وی .شـود مند بهره فلسفی مسئلۀ یک تبییِن  جهِت  شیوه بهترین
 تبیـین با ارتباط در 1»طبیعت در آن جایگاه و التفاتی حیث« مقالۀ
 اسـت معتقـد او. کنـد مـی اشـاره مهمـی مـوارد بـه التفاتی حیث

 اختالفـات ایـن ازآنجاکه و دارند مختلفی انواع التفاتی توصیفات
 در سـعی آنها از برخی کردن مرتب با است، شده سردرگمی باعث
: اسـت چنین سرل توضیح .دارد توصیفات این بیشتر چه هر تبیین

  :بگیرید نظر در را زیر های جمله در شده بیان عبارات«
  است؛ جمهور رییس شخص فالن که  است معتقد رابرت الف.

  بارد؛ می برف که کند می مشاهده بیل ب.
  است؛ بارد، می باران معنای به "Esregent"ج. 

ــتات د. ــل ترموس ــن اتومبی ــرات م ــای تغیی ــور دم  درک را موت
  .کند می

 سـادگی، بـه »الف« جملۀ. است متفاوت ها توصیف وضعیِت 
 نسـبت شـخص یـک بـه را بـاور، یـک التفاتی، ذهنی حالت یک
 گفتـه وقتـی زیـرا کنـد؛ می عمل این از بیش »ب« جملۀ. دهد می
 هم سخن این است، شده واقع امری که بیند می کس فالن شود می

 حیـث اینکـه هـم و است التفاتی حیث دارای او که دهد می نشان
 فـراهم واقعـاً  استیفا شرایط یعنی است؛ شده استیفا مزبور التفاتی
 بـرخالف اّمـا) شـناخت( 2»دانستن« همانند »دیدن. «است شده
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 p مسـتلزِم  p کـه داند می X. است آمیز موفقیت عمِل  یک 3»باور«
 شـده، گـزارش »ب« جملـۀ توسـط کـه التفاتی پدیدار یک. است
 داشـته بصری ای تجربه باید فرد چیزی دیدِن  برای زیرا دارد؛ وجود
 جملۀ اّما است؛ التفاتی حیث برای ای وسیله بصری تجربۀ و باشد

 جملـه ایـن. اسـت بصری تجربۀ یک ِصرِف  گزارِش  از بیش »ب«
  . هست نیز یادشده تجربۀ تحقق و استیفا بیانگر

 که دارند باورها با را تفاوت این بصری های تجربه براین، افزون
گاهانه ذهنی رویدادهای  انسـان مـوردِ  در. ذهنـی حـاالت نه اند، آ

 اّما دارد، چیز فالن به باور گفت توان می کلمه دقیِق  معنای به خفته
 های تجربه هم و باورها هم. بیند می را چیز فالن که گفت توان نمی

 درِک . هسـتند کنشگر مغز /ذهن در ذاتی التفاتی پدیداری بصری،
 و حـاالت بگـوییم کـه اسـت ایـن صـرفاً  هستند، ذاتی آنها اینکه

 این توصیف. دارند وجود کنشگران مغز /ذهن در درواقع رویدادها
 فقط نه گیرد؛ می صورت کلمه واقعی معنای به حاالت و رویدادها

 بلکـه مـدت؛ کوتـاه بـرای نـه و کـردن، بیـان بـرای روشی عنوان به
 از تــری پیچیــده هــای مجموعــه توصــیفی عبــارت یــک عنوان بــه

  . است کنشگران از بیرون دار ادامه روابِط  و رویدادها
 و »الـف« عبـارات در التفـاتی حیـث توصـیِف  منظـر، این از

 درواقع »ج« جملۀ. است متفاوت »د« و »ج« های عبارت با »ب«
 نیست؛ ذاتی التفاتی حیث گرچه کند، می توصیف را التفاتی حیث
 عبـارت کـه اسـت درست. است اشتقاقی التفاتی حیث واجد اّما

"Esregent" در التفـاتی حیث ولی است؛ باران باریدن معنای به 
 اسـت ممکـن جملـه آن. نیسـت عبـارت ایـن ذات در جمله این
. باشـد نداشـته معنـایی هـیچ اساساً  یا باشد دیگری چیز معنای به

 شـده آشـکارا بیـان کـه التفـاتی حیـث از شکل این توصیف برای
 آلمـانی گوینـدگان کـه معنـا این با اظهاراِت  از برخی برای است،
 اسـتفاده منظـور یـک بـه کلمـه واقعـی معنای به جمله این از زبان
 عبـارت، ایـن در التفـاتی حیث و دیگر، مقاصدی به نه و کنند می

 گوینـدگان التفـاتِی  حیـث بـودِن  ذاتـی اینکـه از است شده مشتق
  . دهند می قرار استفاده مورد تری بنیادی شکل به زبان آلمانی
 از واقعـی توصـیفی وجـه هیچ به »د« جملۀ در دیگر، سویی از
 در مـن، اتومبیـل ترموسـتات زیـرا شـود؛ نمـی دیده التفاتی حیث
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 جملـۀ بـرخالف »د« جملـۀ. نـدارد حسـی ادراک هیچ حقیقت،
 جملـۀ شـبیه اّمـا است؛ التفاتی حیث از استعاری توصیفی ،»ج«
 بسـتگی ذاتـی التفـاتی حیث های مؤلفه از ای پاره به اش نکته »ج«

 اسـتفاده اتومبیـل ترموسـتات از موتـور دمای تنظیم برای ما. دارد
 تغییـرات به گویی پاسخ به قادر باید ابزاری چنین بنابراین کنیم؛ می
 اسـت مشروط آن بودِن  ضرر بی رو ازاین و استعاره پس،. باشد دما
 جمـالت تحلیـِل  و تجزیـه در و یابیم رهایی سردرگمی از اینکه به

 ,Searle( »نگیـریم اشـتباه »د« جملـۀ بـا را آنهـا ج و ب الـف،

1984: 3−5.(   
 داشـته یـاد بـه اسـت الزم آورده، وی کـه هایی مثال به توجه با
 طرفـی، از و دارد وجـود عبارات این بین بسیاری تفاوت که باشیم
گاهانـه اشـکال بـین متـداول تمایز بر باید گاهانـه و آ  حیـث از ناآ

 را التفـاتی حیـث دربـارۀ سرل تمایزات. باشیم داشته توجه التفاتی
  :کرد بندی صورت چنین خالصه طور به توان می

 پدیـدارهای بـر داللـت کـه التفـاتی توصـیفات بـین . تمایز١
 داده نشـان »ب« و »الـف« عبارات در که گونه همان− دارد التفاتی
 است؛ بخش  رضایت −شد

ــین . تمــایز٢  در وی کــه را التفــاتی رویــدادهای و حــاالت ب
 التفـاتی حاالت را 1آنها است، داده نشان »ب« و »الف« جمالت

 نامد؛ می

 شـده قایـل تمـایز اشـتقاقی و ذاتی التفاتی حیث بین . سرل٣
 است؛

 التفــاتی حیــث از اللفظــی تحــت توصــیفات میــان تمــایز .۴
 وجـود حقیقت که »ج« و »ب« ،»الف« جمالت در طورکه همان
 ذاتـی خـواه حـال، است؛ وابسته التفاتی پدیدارهای وجود به آنها

 جملـۀ در که استعاری توصیفات همچنین و اشتقاقی خواه باشند،
 اختصاص خود به را التفاتی حیث هیچ درواقع که دارد وجود »د«

 بخشی به بتواند استعاری توصیف از ای درجه اگر حتی دهند، نمی
 .باشد وابسته انسانی کنشگر ذاتی التفاتی حیث از

 و داشـته بیشتری توجه آن جایگاه و ذاتی التفاتی حیث به سرل
 چـه ذاتـی التفاتی حیث است؛ کرده طرح نیز آن مورد در پرسشی

  دارد؟ طبیعت در جایگاهی
                                                           

  است.» مشاهدۀ بیل«و » عقیدۀ رابرت«منظور،  .١

 بخشی التفاتی، ذهنی پدیدارهای«: نویسد می باره این در وی
 تشـنگی، احسـاس. هسـتند مـا شـناختی زیسـت زندگی تاریخ از

 همه انتظارات، و ها، ترس آرزوها، داشتِن  بصری، تجربیات داشتِن 
 یـک شـناختی زیسـت زنـدگی تـاریخ از بخشـی معنـای همان به

 پدیـدارهای. اسـت خوابیـدن و هضـم تـنفس، که هستند شخص
 ذاتـی ویژگـی شـناختی، زیسـت پدیـدارهای دیگـر مانند التفاتی،
 همـین بـه هستند؛ 2شناختی زیست های ارگانیسم از ای پاره واقعی
 واقعی ذاتی های ویژگی از صفرا ترشح و 4میوز 3میتوز، که ای شیوه

  . هستند معین شناختِی  زیست های ارگانیسم
 شـناختی زیست عصب فرایندهای از ذاتی التفاتِی  پدیدارهای

 مـورد در مـا. یابد می تحقق مغز ساختار در و گرفته نشئت مغز در
 ایجـاد باعـث که 5ها سیناپس در نورون شلیک چگونگی جزئیات

ــز شــود، مــی تشــنگی احســاس و بصــری تجربیــات ــادی چی  زی
 حتـی. نیستند ناشناخته ما برای هم طورکامل  به آنها اّما دانیم؛ نمی

 در مغز در التفاتی پدیدۀ دو این جایگاه دربارۀ خوبی بسیار شواهد
 التفاتی، های پدیده از برخی مورد در کم دست یعنی داریم؛ اختیار

ــش از ــاره نق ــدام از ای پ ــای ان ــزی ه ــد مغ ــر مانن ــایی قش ــا بین  ی
... داریـم تصـوری التفـاتی، هـای پدیـده تولیـد در 6هیپوتاالموس

 ]کـه دریافـت توان می[ دانیم می مغز دربارۀ آنچه از مشابه، طور  به
 عناصـر رفتـار معلـول کـه مغزند از هایی ویژگی ذهنی های حالت
 قـرار هـا، نورون خرد، عناصر سیستم ساختار در و بوده خرد سطح
  .... دارند
 ذاتـی التفـاتی حـاالت دارای هـا ارگانیسـم برخی اختصار، به
 عصـبی هـای سیسـتم در موجـود فرایندهای از ناشی اینها. هستند
 کـرد درک باورانـه طبیعی اندازه همان به باید را ادعا این. باشند می
 شناختی زیست های ارگانیسم از برخی بدن در موجود ادعاهای که
  .(Searle, 1984: 5−6) »شود می غذا هضم موجب که

 یـک صـرفاً  ذاتـی ذهنی های ویژگی که است باور این بر سرل
 است دیگر بسیاری بین در مغز باالتر سطح در جسمی ویژگی نوع
 که داند می فلسفه در سنتی واژگان طرد برای مناسبی شاهد را  آن و

                                                           
2. Biological organism 

3. mytosis 

4. miosis 

5. synapsis 

6. hyopthalamus 



      ٩۵  التفاتی حیث به سرل جان فیزیکالیستی رویکرد سنجش

 

ــه دکــارت زمــان از  حــل راه طریــق ایــن از و اســت دهیرســ مــا ب
 ذهن فلسفۀ موضوعات از ای پاره تبیین جهت را خود فیزیکالیستی

گاهی ذهنی حاالت جمله از  به وی. دهد می ارائه التفاتی حیث و آ
 دارد متـافیزیکی حل راه صرفاً  مسائل این که ندارد قبول عنوان هیچ
 و حـل در او اسـت، مشخص آشکارا وی نظرات در طورکه همان و

 سـویی از و اسـت صـریح گـرای طبیعت یک فلسفی مسائل فصل
 اسـت؛ معتقـد بسیار اخیر قرن دو در علمی های پیشرفت به دیگر
 بـا را ذهـن فلسـفۀ الینحـل مسـائل تمـام کـه است آن رو بر ازاین
 و معاصر فیزیک در موجود های یافته ویژه به جدید علمی های یافته

 با فلسفی روش تلفیق با و داده تطابق کنونی تکاملی شناسی زیست
 را مسـائل صورت، بدین معاصر، علمی پذیرش موردِ  های پژوهش

 پر علمی راهکارهای با را فلسفی حل راه بین شکاف و فصل و حل
  .رساند انجام به را بدن و ذهن مسائل تبیین و کرده

  
 مبنای بر التفاتی حیث از سرل شناسانۀ هستی توضیح نقد

  فیزیکالیسم رویکرد

 تـوان می را شناختی زیست و طبیعی علوم های روش که اندیشه این
 تفکـر از هـم داد، قـرار اسـتفاده مورد ذهنی پدیدارهای مطالعۀ در

 بیستم تا هفدهم قرن شناختی زیست های پژوهش از هم و فلسفی
 بـرای را راه نـوزدهم قـرن فیلسـوفان که درحالی است؛ شده ناشی

 شناسان زیست ساختند، می هموار ذهن کارکردِ  با آزمایشی برخورد
 هـای کوشـش بـدن هـای مکانیسم درک برای بیستم و نوزدهم قرن

 شـمار بـه یذهن یندهایفرا یربنایز کهدادند  نشان خود از فراوانی
 اسـتفادۀ مـورد هـای روش بـا آنـان مطالعـۀ هـای روش. آمدند یم

 از جـدا هـای نظام این نهایی وحدت اّما بودند؛ متفاوت فیلسوفان
 بـه را مطالعـه از تازه زمینۀ یک شناسی، زیست و فلسفه یعنی هم،
 کـرد کسب توانمندی و هویت خود برای سرعت به که آورد وجود

   .)٢١: ١٣٩٩ شولتز،(
 و ذهـن مسئلۀ به شناسان زیست و فیلسوفان رویکرد به توجه با
 نیـز سرل جان که مهم این داشتِن  نظر در با و اخیر قرن دو در بدن
 که است طبیعی رو ازاین آید، می شمار به بیستم قرن فیلسوفان جزء
 ای شـیوه و آمیختـه علمی های روش با را خود فلسفی اندیشۀ سرل
 بـدن و ذهـن مسائل فصل و حل در −فیزیکالیستی  و البته − نوین
  . داد قرار استفاده مورد و آورد پدید خود ذهن فلسفۀ در

 ویژه بـه التفـاتی حیـث دربـارۀ را سرل دیدگاه قسمت، این در
 و نقد  اند، التفاتی حیث واجد ذاتاً  تجربیات است معتقد وی اینکه

 دیگـر فیلسـوفان انتقادهـای از راسـتا، ایـن در. کنـیم مـی ارزیابی
 کـه داد خـواهیم نشـان و کـرده اسـتفاده 1درتسـکی فـرد همچون
 نیـز و 2حسی ادراک التفاتِی  حیث بودِن  ذاتی باب در سرل مدعای

 ذاتـی التفـاتی حیـث دارای تجربـه اینکـه بر مبنی وی استدالهای
 بـر داشت خواهیم نقدی همچنین،. باشد درست تواند نمی است،
 بـر التفاتی حیث از سرل شناسانۀ هستی توضیح اینکه بر مبنی وی

 را توضـیح ایـن تـوان نمـی و اسـت فیزیکالیستی او رویکرد مبنای
  . آورد شمار به متافیزیکی و فلسفی کامالً  تبیینی

 اساسـًا، او. دانـد مـی حسـی ادراک خودِ  را التفاتی وجه سرل
 ایـن بـر منظور، همین به و دانسته التفات خودِ  نیز را حسی ادراک
 وی که است جالب و است التفاتی ذاتاً  حسی ادراک که است باور

 حســی ادراک خــودِ  از هــم حســی ادراک شــرایط اســت، معتقــد
 یعنـی واقعیـت، کـه اسـت بـاور ایـن بـر او. اسـت ناپذیر جدایی
 هسـتیم، ادراک دارای ها انسان ما چون و) شناسا متعَلق( 3آبجکت
 :Searle, 1983( هستند ما شناسای متعّلِق  دیگر رو چیزهای ازاین

1−3.( 

 کند می عیان که هاست انسان ما التفاتی وجه این سرل، نظر از
 ما التفات از شناسا های متعَلق زیرا دارند؛ وجود شناسا های متعَلق
 و دانـد مـی پدیداری وجه را التفاتی وجه واقع، در او،. نیستند جدا

 در وی. پنـدارد مـی) شناسـا (فاعل 4را امر سابجکت یحس ادراک
 هنگـامی کـه کـه نویسد می چنین »التفاتی حیث« نام به اش مقاله
 کار به اش حسی ادراک در که را مفهومی آن و کند می ادراک انسان
 سـازی مفهـوم که حسی ادراک توصیفِی  وجه اصطالح به و برد می
 چیـزی التفـاتی حیـث یعنـی است؛ التفاتی حیث همان شود، می

ــدای ــوم از ج ــازِی  مفه ــق س ــا متعل ــی. نیســت شناس ــه  آبجکت ک
درواقع، همان خـوِد  رود، می کار به ها گزاره در و شده سازی مفهوم

قلمـداد  یامـر زبـان یـکرا  یالتفـات یثح اواست.  یالتفات یثح
  . کند یم

                                                           
1. Fred Dreteske 

2. Intrinsic intentionality of perception 

3. object 

4. subject 



     ١۴٠٠ پاییز /١٠٨ش/ ٢٧س/ شناسی علوم انسانی روش   ٩۶

 

 شناسـی معرفتاست که در  کاری یدارکردِن پد یزبان درواقع،
وارد زبـان و  2شناسـی به بعد اتفاق افتاده و معرفت 1کانت از غرب

 یـثح دربـارۀ سـرل ینکـها یگـرجالـب د نکتۀمفهوم شده است. 
. است التفاتی یثح واجِد  هم زباناست  معتقد 3یاشتقاق یالتفات
 یـک هـم گـزاره و شناسـا متعًلق یک هم زبان و شخص او، نظر از

 را  آن و شـویم یمواجه م یدارپد یکاست که درواقع ما با  آبجکت
 و چـارچوب و مفـاهیم یکسـری بایـد مـا یعنـی کنـیم؛ می ادراک
التفـات را انجـام  یـنآن، ا براسـاسو  یمرا داشـته باشـ هایی قالب
 است التفات ذاِت خوِد  ع،درواق 4ی،ذات یالتفات یثح یول یم؛بده
 یعنـی است؛ التفات واجد است مواجه که انانسان با جه اساساً  و

 در مـدام مـن یعنـی هسـتم؛ التفات به معطوف موجود، انساِن  مِن 
 خـودم گـویی، هسـتم، التفات حاِل  در چون و هستم التفات حال
 و شود می محسوب من شناسای متعًلق هم دیگری زیرا هستم؛ هم

  . دارد التفاتی وجه من به نسبت دیگری
 در سـرل نظـرات از دیگـر ای پـاره به موضوع، تکمیل مقامدر 

 الزم ابتـدا. کنـیم مـی اشـاره حسی ادراک ذاتِی  التفاتی حیث باب
 در او هـای مثـال. شود معین حسی ادراک از سرل استفادۀ تا است
 بصــری ادراک و 5تجربــه بــا مــرتبط »التفــاتی حیــث« اش مقالــه
 عمومـًا، هـایش، اسـتدالل تـا ها مثال این از برد می بهره او. هستند
 سـرل، دیـدگاه مطـابق. شود واقع مؤثر حسی ادراک و تجربه برای

 اگر. است مأنوسی و روشن شرایط دارای »دیدن« و 6»کردن درک«
 بـدان ایـن کنـد، می درک را امور از حالتی بصری طور  به شخصی
   است. واقعی کامالً  بصری تجربۀ محتوای که معناست
 شـخص. اسـت واقعی امری تجربه یک ادراک مثال، عنوان به
 برسـد، نتیجـه بـه اینکـه بـدون باشـد داشـته ای تجربـه توانـد می

 منظـر از. باشـد داشـته حسـی درک وی اینکـه بـدون طورکه همان
 محتوای که کند می ادعا وی. است ذهنی رویداد یک تجربه سرل،
. اسـت امـور اوضاع نمایانگر ذهنی رویدادهای و حاالت التفاتی

 خـود، خـودِی  بـه بازنمـایی کـه شود می متوجه سریع باوجوداین،
                                                           
1. Kant 

2. episteology 

3. derived intentionality 

4. intrinsic intentionality 

5. experience 

6. perceive 

 از ای تجربـه تجربه، یک زیرا کند؛ نمی توصیف درستی به را تجربه
 خـود مقابـل در را شی یک کسی وقتی یعنی است؛ امور وضعیت

  . است شی آن دیدن حال در درواقع، بیند، می
 عرضـه را خـود اسـتیفای شـرایط بصری تجربۀ سرل، منظر از
 بایـد که دهد می ارائه را وضعیتی بصری های تجربه یعنی کند؛ می

 کــامالً  بصــری تجربــۀ التفــاتِی  محتــوای تــا باشــد داشــته وجــود
 محتـوای التفـاتی، نگرِش  مانند دقیقًا، همچنین،. باشد غیرمعمول
 نمایـانگر کـه باشـد ای گزاره معادل باید بصری تجربۀ یک التفاتی
 را بصــری تجربــۀ یــک. باشـد امــور حالــت از ای نخــورده  دسـت
 داشـتِن  بـدون توان نمی. کرد جدا خود استیفای شرایط از توان نمی

 توانــد مــی شــخص. داشــت بصــری ای تجربــه z یــا y ،x تجربــۀ
 بصـری تجربـۀ هـیچ دیگـر حالـت، این در( ببندد را هایش چشم
 از لزوماً  تجربه این ها، چشم کردن باز محض به اّما ؛)ندارد وجود
 یک برای کافی شرایط که شرطی به بود، خواهد امور از حالتی نوع

 از حـالتی دیـدن، برای کافی نور باشد؛ داشته وجود بصری تجربۀ
 التفـاتی بـین اساسـی تفاوت یک. غیره و شود تجربه باید که امور
 شرایط از ناشی تجارب که است این ذهنی حاالت و تجارب بودِن 

  .)Searle, 1983: 38−48( هستند استیفایشان
 حیـث که دهد نشان سرل ادعای نقد با است آنبر  7درتسکی

 کـه کنـد مـی اسـتدالل و نیسـت ذاتی حسی، ادراک برای التفاتی
و  ی(شخصـ یوا سـابجکتاّمـ ی،اشـتقاق یالتفات حیث دارای تجربه
 دربارگی که است باور این بر نقد، مقام در درتسکی) است. یذهن
سـت. بـا ها علت یدایِش پ یناب برا یموضوع ،عکس یک وجودِ  و

 درتسـکی باشـد، صـادق  هـا عکـس دربـارۀ مورد این ینکهفرض ا
 یوجود ندارد. درتسک یزن یاتتجرب دربارۀ مورد، اینچرا  پرسد می

 تصویری نوعی به تجربه، یک نیست معتقدکه  کند یم یانب آشکارا
   .(Dreteske, 2003: 156) است ذهن در

 عکـس شـود مـی باعث آنچه است، باور این بر وی همچنین،
 شـیء یک توسط عکس که است این باشد، خاص چیزی نشانگرِ 
 ایـن اگـرمناسب به وجود آمده باشـد.  یعلّ  زنجیرۀ یک یدر ابتدا
بـه کـار  یادراکـ ۀتجربـ یاست، چرا برا یدمف یرتصاو یبرا مسئله
ــ ــد؟ ینم ــس آی ــا عک ــ ه ــد هم ــدهبازنما ۀمانن ــای یانن ــرد ه  یگ
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      ٩٧  التفاتی حیث به سرل جان فیزیکالیستی رویکرد سنجش

 

 یـک. دارنـد اشـتقاقی التفـاتی حیـث) بیرونـی هـای یاننده(بازنما
وجـود  یموجودات یراز ؛است یش یکاز  یرتصو یک صرفاً  عکس،

 یـک. کننـد یفکـر مـ یالتفات یمحتوا عنوان به یردارند که به تصاو
 از یکی سادگی به و نیست چیز هیچ به مربوط خود خودیبه عکس

 تصـور از متفاوت ای، خانه از عکس یک. است جهان مصنوعات
ــه یــک ــ یدرتســک .(Dreteske, 1999: 156) اســت خان  ینب

 قایــل تمــایز اســت، درک قابــل اطالعــات از چــهاطالعــات و آن
مـا  یـاِت تجرب التفـاتی، محتـوای بـدون است معتقد وی. شود می
 .(Dreteske, 2003: 158) باشند داشته معنایی توانند ینم

مقاله در ارتباط با نقد سرل در مبحـث  ۀنگارند یدگاهد خالصۀ
اسـتدالل  یوۀاسـت: بـه شـ ینچنـ یادراک حس یبودِن التفات یذات

 محتوای و نیست ذاتی ی،ادراک حس یالتفات یثکه ح یمثابت کرد
 طریق از اثبات یناز خوِد تجربه جدا کرد و ا توان می را تجربه یک

. در شـدانجـام  یدرتسک مالحظۀ مورد های مثال به توجه و ترسیم
. ادراک یسـتن یالتفـات ذاتـاً  حسی ادراک که دادیم نشان وع،مجم
 درتسـکی نظـر بـا نگارنده. دارد شده مشتق التفاتی محتوای سیح

 برخالف نیست التفاتی ذاتی طور  به تجربه که است معتقد و موافق
  .است داده دست به آن از سرل که تعریفی
 مـدعایش بـا ارتبـاط در کنـیم می نقد را سرل دیدگاه ادامه، در
ذهن و بدن،  مسائلحل  یبرا یعبد یروش فلسف یو اینکه بر مبنی

 »شناختی زیست گرایی یعتطب«عنواِن  یرز ی،التفات یثاز جمله ح
 دربـارۀ تفصیل به مقاله از بخشی در طورکه کرده است. همان ارائه

گذشته  یلسوفانسرل معتقد است با طرِد نظرات ف یم،آن سخن گفت
 جسـتن یاری با و فلسفه، قدیمی و سنتی های و کنار نهادِن چالش

 یننـو حلی راهبه  شناسی زیست و شناسی عصب علمِی  مباحث از
 همـۀ به تواند یکه م یافتهذهن و بدن دست  مسائلدر حل و فصل 

  دهد.  یانمناقشات پا
) یزیکالیسـم(ف ماتریالیسـم کـه اسـت باور این بر اوکه ازآنجا

و  ذهنـی حاالت مباحث اساس و شالوده ینکهماست و ا زمانۀ دین
 یـا مغز شناختی یستعصب ز یلرا در تحل یالتفات یثاز جمله ح

بـه  ،دارد یـدعلم و فلسفه تأک یوستگی، به پآشکارا و داند، می ذهن
 ویـژه  به علوم دستاوردهای از استفاده با که کند یادعا م یلدل ینهم
 از را ذهنـی پدیـدارهای حـِق  توانـد می شناسی زیست عصب علم

 نظریــۀ بــهرا کــه  یینقــدها نگارنــدهکنــد.  اســتیفا یمنظــر فلســف
و  نمایـد مـی بیـان اسـت وارد سـرل شناختی زیست گرایی یعتطب

  است. یدسرل قابل ترد فلسفی و متافیزیکی های یانبن است معتقد
کتـاب  ترجمـۀ در کـه نوشتیپی در دیوانی امیر دکتر: اول نقد
را بر سـرل وارد  ینقد ینچن نگاشته، سرل جان 1علم و مغز ذهن،

 بتوانـد هرچند علم«موافق است:  یشانبا نظر ا یزکرده و نگارنده ن
 وجودشناسی دربارۀ و بسازد 2متافیزیک تواند نمی دهد، ارائه تبیین
 ذهنـی، فراینـدهای دربارۀ حدودی تا اکنون. کند ارائه قاطع حکِم 
 مسـئله پایـان ایـن اّما ماست؛ دست در شناختی زیست های تبیین
 تفـاوت فیزیکـی های ویژگی با ساساً ا 3یادشده های ویژگی. نیست
 سـلول ایـن شود گفته که رواست مثالً  فیزیکی امور باب در. دارند
 نیمکـرۀ دو بـه توان می را مغز یا دارد قرار سلول آن راست طرِف  در

 مـن بـاور ایـن بگوییم که ندارد معنا اّما کرد؛ تقسیم راست و چپ
 بـاالِی  در مـن شادی حالت یا دارد قرار من باور آن چِپ  سمِت  در

  . کرد تقسیم را باور یک بتوان یا است گرفته جای من امید حالِت 
 کنـد، مـی اشـاره بـدان سـرل که درد، مثالً  دربارۀ براین، افزون
 دردها از بسیاری. آیند می شمار به بدنی دردهای دردها، از بخشی

 یـک از شـناختی زیست های آزمایش در حتی که هستند ای گونه به
 رنـج آن از بیمـار شخِص  حال، عیِن  در نیستند، شناسایی قابِل  فرد
 نـوع این بر داللت در توان نمی که است آن ادعا این شاهد. برد می

 نشان توجه در سرل اینکه نتیجه. کرد اشاره بدن از قسمی به دردها
 کـه اسـت ایـن دارد دسـت در کـه را چیزی تنها خود دیدگاه دادِن 

 مسـئول بدنی و مغزی حالِت  یک که کند طلب را ای ذهنی حالِت 
 دو ایـن کـه مـواردی از توانـد نمی وی اینکه نخست اّما نباشد؛ آن

  کند؛ استدالل ناشناخته مواردِ  بر دارد، وجود حالت
 قـرار اصل بر دلیلی ذهنی، و فیزیکی پدیده دو زمانِی  هم دوم،

 همیشـه را ذهنـی پدیـدۀ کـه طوری به نیسـت؛ فیزیکی پدیدۀ دادِن 
 انواِع  از یکی فقط شده ارائه حل راهِ  سوم، آوریم؛ شمار به آن معلوِل 
 علیـت ادعاِی  صرِف  چهارم، دهد؛ می توضیح را ذهنی های علیت

 مکانیسـم ارائـۀ کـار، مهم قسمت. رساند نمی پایان به را تبیین کارِ 
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هایی مشخص اسـت و  دانند که متافیزیک در فلسفه واجد مؤلفه اهل فلسفه می. ٢
  باید موضوع فلسفی را بررسی کنند.ها  بر مبنای همین مؤلفه

  شناختی سرل است. های مبتنی بر اصول زیست مراد تبیین .٣
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گاهی یا درد عصبی، تحریِک  فالن: «نویسد می سرل. است عّلی  آ
 که اینجاست پرسش اّما آورد؛ می وجود به را... یا التفاتی حالت یا

 یـا شـود مـی بصری ادراک به منجر بینایی عصب تحریک چگونه
 در سـرل دیدگاه. »شود؟ می تخّیل به منجر عصبی تحریک چگونه
 نظیرِ  کم دشوارِی  از نباید هرچند رسد؛ می نظر به ساده بسیار اینجا
  . بود غافل مسئله اصِل 

 میـاِن  ارتبـاط در التفاتی حیث مسئلۀ که است این سرل هدف
 اعصـاب شناسـی زیسـت بـه و کرده بیرون فلسفه از را بدن و ذهن

 ذهنـی هـای پدیده مغزی فرایندهای چگونه اینکه اّما دهد؛ تحویل
 تحقـق عصـبی سیستم در آنها چگونه اینکه و آورند می وجود به را
 هـای تحلیـل نـه اسـت تجربـی علـوم به مربوط مباحثی یابند، می

 است این یادشده عّلی سازوکار ارائۀ در توانایی عدِم  دقیقاً . فلسفی
 ایـن. رود بیـرون شناختی زیست های مقوله از خواهد نمی سرل که

 مسـئلۀ و مغـز و ذهن ارتباط مشکِل  حل به قادر تنهایی به ها مقوله
  .)۵۴−۵٣: ١٣٨٢ سرل،( نیستند التفاتی حیث

 جـان دیـدگاه بـه کـه شـود رفتهیپذ هایی اشکال اگر 1:دوم نقد
 حیـث جملـه از ذهـن هـای ویژگـی و بدن و ذهن مبحِث  در سرل

 گرایـی طبیعـت« دربـارۀ سـخن همـین اسـت، شـده وارد التفاتی
ــناختی زیســت ــم »ش ــد صــادق ه ــود خواه ــز و ب  پیشــرفِت  هرگ
 سرل،( کند استیفا را ذهنی های پدیده حِق  تواند نمی شناسی زیست
٧٧: ١٣٨٢(.  
 یـا مغـز و ذهـن یـا بدن و ذهن رابطۀ سرل، آثار در 2:سوم نقد
. است شده بررسی یکدیگر با آنها ارتباط چگونگی و جسم و روح
 تـا نـاب فلسـفی هـای اندیشـه از ذهنـی های حالت او، دیدگاه در

 بـه مغـز زیسـتی عصب فرایندهای توسط انسان، گوارشی سازوکار
ــده وجــود ــد آم ــه ان ــین ک ــدگاه، هم ــه را وی دی ــدگاه ســمت ب  دی

گاهی او، باور به. دهد می سوق 3گرایانه علم فیزیکالیستِی   حیث و آ
 یک هر ویژگی را آنها توان نمی و هستند مغز باالترِ  ویژگی التفاتی،

  . دانست انسان عصبی سازوکار های نورون از
                                                           

سرل به او  ذهن، مغز و علماین نقد نیز توسط دکتر امیر دیوانی در ترجمه کتاب . ١
وارد شده است که نگارنده نیز با مترجم محترم در خصوص این انتقـاد همـدل 

  است.
را در مقدمۀ کتابش بر سرل وارد کرده است که نگارنده دکتر ضیایی، این نقد . ٢

  نیز با این نقد موافق است.
3. scienticisn 

 پـِی  در همچنـان سـرل که گرفت نتیجه توان می باور همین از
 نظیـر ذهنـی مهـِم  های حالت برای غیرمتافیزیکی تبیین و توضیح
گاهی و التفاتی حیث  تبیـیِن  در وی روِش  اینکه به توجه با. است آ
 هـیچ او ولی است، فهم قابل و کاربردی بسیار مسائل، این علمی

 ویژگـی. اسـت نیـاورده وجـود به فلسفی تبیین لحاظ از گشودگی
 عملکـردِ  از شـناختی عصـب و علمـی توجیه نوعی به مغز، باالتر

 علـم حیطـۀ در امـروزه آن، بررسـی کـه است انسان مغز سازوکار
 کـه است وی اعتراف براساِس  ادعا این گواه. باشد می نیز شناختی

 ذهنـی های حالت تا است شده سبب مغزی فرایند کدام نویسد می
 را  آن کشـف و دانسـته تجربـی امری را موضوع این و گیرند شکل
  .)٨−۶: ١٣٩٢ ضیایی،( داند نمی فیلسوف وظیفۀ
 گرایـی طبیعت نظریۀ ارائۀ در سرل رسد می نظر به: چهارم نقد
 آنجایی از و است آورده روی 4کارکردگرایی به خود شناختی زیست

 کنـد، مـی مطـرح را تحّقـق مفهـوِم  علّیت جای به کارکردگرایی که
 مواجـه شـناختی هسـتی و شـناختی معرفت خلِط  با درنهایت سرل
 بـه کـه فیزیکالیسـمی ارائـۀ بـرای وی تـالش همچنـین و شود می
 بنــابراین،. مانــد مــی نافرجــام نشــود،  یمنتهــ 5پدیــدارگرایی شــبه

 سوی یک که است رو روبه ذوحٌدین قیاس یک با سرل فیزیکالیسِم 
 مســئلۀ یــک حــل آن، دیگــر ســوی و 6پدیــدارگرایی شــبه آن

  .)١٢٠: ١٣٩٠ یی،(سنا است معرفتی ترفند با 7شناختی هستی
بـه آن اشـاره شـد،  یشـینکه در مباحث پطور : همانپنجم نقد
 کنـد مـی تـالش خود شناختی زیست گرایی طبیعت نظریۀ در سرل
 انگـاری دوگانـه بـر تـا دهـد ارائـه بدن و ذهن مسئلۀ برای حلی راه

معتقد است  او. داند یم دکارت راثیمآن را  یو کهکند  غلبه نظری
 بـا تقابل در فیزیکی و ذهنی مقوالت انگاری، دوگانه نظریۀ مطابق
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5. epiphenomenalism 

اسـت. بنـابر ایـن » بـر روی«معنای  کلمـۀ یونـانی بـه  Epi. شـبه پدیـدارگرایی: 6
Epiphenomenalism  یگـرای بـر روی پدیـده د  وقوع پدیـده«در لغت یعنی .«

کند که وابسـته آن  ای پدیدۀ دیگری را ایجاد می لِبّ مطلب این است که پدیده
ای  اند و سایه ای که در جای مناسبی قرار گرفته است، درست مانند چراغ و شی

کنند. رفتار سایه وابسته به رفتار چراغ و آن شـی اسـت و  روی دیوار درست می
یر کند؛ سایه قدرتی برای ایجاد تغییـر در تواند مستقل از نحوۀ رفتار آنها تغی نمی

انـد کـه فراینـدهای  چراغ و آن شـی نـدارد. بـه طـرز مشـابهی، اسـتدالل کرده
تواننـد  کنند؛ اّمـا حـاالت ذهنـی نمی فیزیکی در مغز، حالت ذهنی را ایجاد می

اند و به لحاظ عّلی،  ای بگذارند که بدان وابسته هیچ تأثیری بر فرایندهای مغزی
  ).۴۴۴: ١٣٩١اند (مسلین،  از ایجاد هرگونه تغییر فیزیکیناتوان 

7. Ontological Problem 
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 بسیاری انگاری، دوگانه اینبه  باور وی، نظر به. دارند قرار یکدیگر
 حیـث تـا کنـد مـی منتفـی را معاصـر فلسفه بنیادین های از مؤلفه
 حیـث واقعیـت سـرل. کند انکار را گرایی طبیعت بر مبتنی التفاتی
گاهی نیز و التفاتی بـه کنـد؛ مـی حفظ ذهن در را آنها مرکزیت و آ

 در مسـتقیم طور بـه شـخص اول ضرورتًا، ی،منظر و از طوری که
 از دسترس قابِل  ویژگی هر با و گیرد نمی قرار شخص سوم دسترس
  . نیست این همان منظری چنین

 گرایـی طبیعـت مبـانِی  کـردِن  جـایگزین بـا کنـد مـی فکر وی
 جلـوگیری انگـاری دوگانـه هـای گرایش از توان یم شناختی زیست
 سـطح فیزیکـِی  هـای ویژگی        ذهنی های پدیده سرل، منظرِ  از. کرد

ـــاالتری ـــز از ب ـــا هســـتند؛ مغ ـــامالً  اّم ـــر در ک ـــدهای اث  فراین
در  بنـابراین،. شـوند مـی ایجـاد تـر پـایین سطح نوروفیزیولوژیکِی 

 تبیـیِن  کـه ذهنـی علیـت آن او فلسـفی نـه و علمـی های استدالل
 تقلیـل( یابـد مـی فروکـاهش غیرذهنـی به است قائل آن به فلسفی

 توان یم سرل، طرِف  از موضعی چنین اتخاذِ  با رو، ؛ ازاین)شود می
اثبات کـرده و  1فیزیکالیستی گرایی فروکاهش ینوع به را او گرایش

  دانست. یزجا یاتهام را بر و ینا
ــد ــم نق ــرل: شش ــد س ــت معتق ــۀنظر اس ــتطب ی ــی یع  گرای
نـدارد و بررا در 2شناسـی هستی لیلتق گونه یچه یو شناسی زیست
معترضـه بـر  جملۀ این. ارددر آن وجود د یعلّ  یِل تقل ینوع صرفًا،

 کـه دارد آن بـر داللـت گرایـی یعـتطب ۀسرل وارد است کـه کلمـ
 جهــان جــزء کــامالً  التفــاتی حیــث جملــه از ذهنــی رویــدادهای

 آن از بیـرون یـا آن از فراتـر جهـات برخـی در اینکه نه اند، طبیعی
نه جهت  ،قطعاً  و، دارند غیرطبیعی جهت نه که معنا این به باشند،
 االصـول، علی ها،آن یژگیو و یذهن یدادهای. وجود رویعیفوق طب

 ایـن بنـابر. اسـت تبیین قابل طبیعی و مادی وقایع برحسب کامالً 
نـدارد  یزیکالیسـمف ۀبـا پـروژ یـادیز یاربسـ فاصلۀ گرایی طبیعت
   .)٢۴٧: ١٣٩١ ین،(مسل

 که پذیرفت وی از توان نمی فیزیکالیسم مبانی به توجه با یعنی
 ِی و با روش فلسف یفلسف یدر امر ییراهگشا یصرفًا برا اش نظریه

 طبیعـِت  بـه هنـوز آن حقیقـِت  بنـابراین،شده اسـت.  ارائهمحض 
 گرایـی طبیعـت اینکـه با وجـود. دارد بستگی جهان فیزیکِی  کامالً 

                                                           
1. physicalistic reductionism 

2. reduction of ontology 

 ذهـن فیزیکالیسـتی مالحظـاِت  بهتـرین از یکـی شـناختی زیست
 در موفقیـت عدِم  ووجود  اثبات در توانایی عدِم  دلیِل  به اّما است،
 یزیکالیسـتیف یشبـه گـرا مـتهم غیرفیزیکـی، های سیستم یِل تحل

ــ تــوان یمــ آشــکاراو  اســت  خــودِ  تهدیــدات توســطبــرد کــه  یپ
  .گیرد می قرار تردید مورد فیزیکالیسم

 برخـی مـورد در واضـح پاسـخی ارائۀ به قادر سرل: هفتم نقد
 ۴٧ صـفحۀ در انگار دوگانه مسئلۀ به وی پاسخ زیرا نیست؛ مسائل
 توانـد نمـی گـرا دوگانـه: «اسـت ایـن 3جامعـه و زبان ذهن، کتاب
 التفـاتی حیـث همچـون ذهنی های حالت چگونه که دهد توضیح

 ادامه در و »دارد ارتباط کنیم، می زندگی آن در ما که مادی جهان با
 و التفـاتی حیـث که کنیم فرض باید صرفاً  ما« که دهد می توضیح

گاهی نیز  کـه اسـت حـالی در ایـن و »هسـتند مـرتبط جهـان با آ
. انگـاریم نادیـده را مغز کامل طور  به توانیم نمی ما کند می اعتراف
 رخ مغز در صرفاً  که هایی حالت طرح با خواهد می یکسو از سرل،
 شـناختی زیسـت طبیعـی امرِ  یک را التفاتی حیث مسئلۀ دهد، می

 التفاتی حیث که است مواجه مسئله این با طرفی، از و کند قلمداد
گاهی و . است ارتباط در مادی جهاِن  با ذهنی های حالت عنوان به آ

 عاری مادی جهان است، مطرح فیزیکالیسم بحث در که ازآنجایی
گاهی هرگونه از  خواهـد مـی کـه اسـت ایـن سرل ادعای و است آ

که بـه  یکند؛ ارتباط یانرا ب یزیکیو امور ف یذهن امور میان ارتباط
  . ناتوانند آن حل از انگاران دوگانه ینظر و

 یسـرل بـرا حل راه شد،مطرح  یشینکه در مباحث پطور همان
 گرایـی طبیعـت نـه اّمـا اسـت؛ گرایـی طبیعت بر مبتنی مسئله ینا

 را ذهنی امور او یعنی شناختی؛ زیست گرایی یعتبلکه طب 4محض
 یخاصـ دسـتۀ آنها است معتقد حال عین در اّما داند؛ می فیزیکال
 یرونیب یزیکیامور ف برخالف هایی ویژگی اند؛ زیرا یزیکیاز امور ف

. انـد یـابیو محض دارنـد؛ مـثًال از منظـر اول شـخص قابـِل ارز
گاه یعار یجهان ماد همۀ او نظر به بنابراین بلکـه  یسـت؛ن یاز آ
گاه یدارا مغز مثل یاز امور ماد یخاص ۀدست   . اند یآ

 مـا هم اگر که است این است وارد سرل بر که نقدی جا این در
گاه یمبگذار ینرا بر ا مبنا گاه ینا یااست، آ یکه مغز واجد آ را  یآ
 راه یـا کنـیم تببین فیزیکی و علمی های مجددًا براساس روش یدبا

                                                           
3. Mind, Language and Society 

4. pure naturalism 



     ١۴٠٠ پاییز /١٠٨ش/ ٢٧س/ شناسی علوم انسانی روش   ١٠٠

 

 یـم؟بر آن دار یزیکیو متاف یبر استدالل فلسف یمبتن یگرید تبییِن 
 و نیسـت پاسـخ بـه قـادر سـرل کـه اسـت نقطه همین در درست

علــم  روِش  از منــدی و بــا بهــره یعلمــ فضــاِی  در همچنــان
 نظـر بـه و پردازد یم حل راه ارائۀ به شناسی عصب و شناسی یستز

 یبا جهان ماد یذهن های حالت برای سرل که را ارتباطی نگارنده،
 صـرفاً  و ندارد یزیکیو متاف یفلسف پشتوانۀ است، قائلکرده و  یانب

 پـس،معاصر بهره گرفتـه اسـت.  ِی تجرب یعلم یاو از دستاوردها
 مالحظـۀ قابـل حِل  راه کند می ادعا خودش که آنچه برخالِف  سرل

  دهد. نمی ارائه متافیزیکی
 مـورد در کـه آنجایی ویژه به سرل آثار از ای پاره در: هشتم نقد
 مشـاهده تـوان می آشکارا دهد، می نظر اجتماعی واقعیت ساختار

 بسـیار ماهیـِت  وی نظـر مـد شناختِی  زیست گرایی طبیعت که کرد
 سـطح از فراتـر را شـناختی زیسـت سازوکارهای مشترک و تعاملی
 هـای یـدهپد همـۀ وی نظـر در ینکهبا ا یعنی گیرد؛ می نادیده فردی

 نیـز التفـاتی حیـث و اند 1جمعی التفاتی حیث بر مبتنی اجتماعی
 کوشـد یاو مـ نهایت،است؛ در  شناختی زیستو  یعیطب ای پدیده
 شـناختی زیسـت گرایـی طبیعـت براساس را 2اجتماعی های پدیده
 ۀاو دربـار نظریـۀ مبنـای شناختی زیست گرایی طبیعت و کند تبیین
 مانـد ینکته از نظر او مغفول م ینا اّما شود؛ یم یاجتماع یتواقع
 مبتنـی جامعـه یک افراد تعامل و بشر اجتماعی زندگِی  ماهیت که
 کـه است پیچیده شناسی جامعه و شناسی روان مواردِ  از بسیاری بر

 3ها ارگان تک تک یعِت چون طب یموضوعات زمرۀ در را آنها توان نمی
 توان می هم را اینها که گفت و آورد شمار به انسان بدِن  های و اندام

چون هضم غذا و تنفس کردن  یکرد که عمل یینتب یاز همان منظر
 فراینــدهای محاســبۀ در آن توانــایی هــم و اســتدر بــدن انســان 

 محـدود ذهـن ناپـذیر تفکیـک اجـزای عنوان به اجتماعی فرهنگی
 یک ترسیِم  به متوسل صرفًا، ها، دشواری این بر غلبه برای او. است

  .شود می 4اکولوژیکی گرایی طبیعت
 بخش ،شناسی زیست عصب و اختیار کتاب در سرل: نهم نقد

 پرورانیـدن بـرای کـه نویسـد مـی »بنیـادی های واقعیت و فلسفه«
                                                           
1. Collective Intentionality 

2. social phenomens 

3. organs 

4. echological naturalism 

 و گرایـی تقلیـل دوآمـوزۀ هر طردِ  با توان می باورانه طبیعی ای فلسفه
 قلمروهای فرانهِی  از امتناع نیز و سنتی باورِی  مادی در گرایی حذف
 و انگـاران دوگانـه جانـب از کـهکـرد  آغاز متعددی شناختی هستی
 کـه ). ازآنجایی٣٩: b١٣٩٢ سرل،( شود یم اتخاذ انگاران گانه سه
 حیـث ویـژه  بـه ذهنـی حـاالت بـا رابطه در آثارش بیشتر در سرل

 و کنـد مـی طرد را گرایانه حذف و گرایانه تقلیل های دیدگاه التفاتی،
 پدیـد سـنتی هاِی  دیدگاه چنین برای جانشینی که است باور این بر

 با سرل آیا که دارد قرار ابهام در همچنان مسئله این اّما است، آورده
 خـود، شـناختی زیسـت گرایانـۀ طبیعـت دیدگاه طرح و جایگزینی

 حیـث نظیر موضوعاتی روِی  پیش معضالت برای فلسفی حلی راه
گاهی و التفاتی  ارائـه اعـم طـور  بـه ذهنی حاالت و اخص طور به آ
   است؟ داده
 براسـاس که گرفت نتیجه چنین توان می اندیشی ژرف اندکی با
 عملکـردِ  از توصـیفی صـرفاً  سـرل 5حـداقلی، فیزیکالیسـم مبانی
 و تبیـین برای را راه توصیف، این و است کرده بیان را التفاتی حیث
 با وی که است درست. است کرده مسدود موضوع متافیزیکی حل
 امـور بـه تمـامی بـه را ذهنی امور کنند می تالش که گرایانی تقلیل

 بـه نیـز او دیـدگاه ولی ندارد؛ سازش سر دهند، فروکاهش فیزیکی
 عملکرد توصیِف  با که را ندارد هستی نوع آن پدیدارشناختی لحاظ

 در. شـود اسـتیفا اش هسـتی تمـام التفاتی، حیث آورندۀ وجود به
 کـرده، اقامـه وی کـه را دالیلـی کند می ادعا سرل خودِ  که صورتی
 شناسـی هسـتی از را آنهـا و دانسته سابجکتیو را ذهنی های هویت
 آنهـا فروکـاهش است باور این بر و داند می برخوردار شخص اول
 سـوم شناسـی هسـتی بـا هـایی هویت به شناختی، هستی لحاِظ  به

   است. ناممکن آبجکتیو و شخص
ــه اســتداللدهــم نقــد ــا توجــه ب ــهکــه عل هــایی : ب ــدگاهد ی  ی

 6پـارادایماست کـه  یننگارنده ا یادعا یم،سرل آورد یزیکالیستیف
 از اعـم تجربـی علـوم از شـدت متـأثر به او ذهـِن  فلسفۀ بر حاکم
 پـارادایمِی  تعهداِت . است فیزیک و اعصاب علوم شناسی، زیست
 و مسـائل پـردازِش  چگـونگی هـا، معضل اولویِت  در تبعاتی سرل

                                                           
ـــداقلی 5 ـــم ح ـــر (Token physicalism). فیزیکالیس ـــی ب ـــم مبتن : فیزیکالیس

فیزیکالیسم حـداقلی اسـت. ایـن فیزیکالیسـم  (supervenience)فرارویدادگی 
ــا هســته ــرار اســت پایبنــدی حــداقلی ی ــه تصــویر بکشــد  ق ای فیزیکالیســم را ب

  ).٣۶: ١٣٩۴(فیزیکالیسم، 
6. paradigme 



      ١٠١  التفاتی حیث به سرل جان فیزیکالیستی رویکرد سنجش

 

 یکسـو از اینکـه، نتیجـه. دارد پی در را آنها به گویی پاسخ رویکرد
ــوان مــی ــِی  و گفتمــانی چــارچوِب  ت ــِل  را ســرل تحلیل  اصــول ذی

 از دیگـر سـویی از و کـرد شناسـایی 1گرایـی تجربه و فیزیکالیسم
 حیـث بـه وی سـنتی رویکـردِ  بـا مخـالف نظریات واکاوی طریِق 

 نسبت وی دیدگاه نهایت، در که کرد درک توان نمی آشکارا التفاتی،
 پـذیرش قابِل  رهیافتی به او اساسًا، و چیست غیرفیزیکی جوهر به
  .است نیافته دست فلسفه در

 ای تازه نظریۀ و تصویر کند می پیشنهاد آثارش در سرل که آنچه
 دانـش تبیـیِن  پـای ردِ  او منطقِی  تحلیل در و است »علم« باِب  در

 علمـِی  فراینـد نتیجـه، در. شـود می دیده علم فرایند مثابه به علمی
 اندیشـمندان کـه است یافته  سازمان ای مجموعه او معرفت کسب
بـر  فراینـدی چنین. کنند می استفاده آنها از علمی های پژوهش در
 گیرد می بهره پارادایمی از وی. شود نمی انجام فلسفی نگرشی پایۀ
 بـرای و کـرده جستجو را علمی مسائل تجربی علوم دانشمندان که

 یـابیم درمـی کـه اینجاسـت. شـوند می متوسل آنها به پاسخ یافتِن 
 در نـامعلوم حقـایِق  فلسفی کشِف  معنای به ضرورتًا، سرل، دیدگاه
 یـک هماننـِد  وی دیگرسـخن، به. نیسـت التفـاتی حیـث با ارتباط

 حـلِّ  گونـۀ بـه را پارادایمی های پژوهش عاّدی، شرایِط  در دانشمند
 وی کـرد ادعـا سرل علیه توان می که طوری به دهد؛ می انجام معما
 و تجربـی علـوم دسـتاوردهای بـر پایـۀ آشکار طور  به را خود تبییِن 
 در و فلسـفی هـای تبیـین بـر پسـادکارتی دوران در علـوم این غلبۀ

 .است کرده مطرح فیزیکی جهان چارچوِب 

  
  گیری نتیجه

 حیـث ارتبـاط مسـئلۀ به سرل جان دیدگاه باِب  در آنچه به توجه با
 شناسـی زیسـت عصـب بـا) ذهنی حاالت مجموع، در و( التفاتی
 عصـب تحلیـل در را التفـاتی حیـث بنیـاِن  و شـالوده اینکـه آمد،

 بـه نـوعی بـه رسـد مـی نظر به بدانیم، ذهن یا مغز شناختی زیست
 فروکـاهش. ایـم شـده متوسـل متافیزیکی فروکاهش و گرایی تقلیل
 حـل راه توانـد نمـی التفـاتی حیـث ویژه بـه ذهنی حاالت و مسائل

 وجـود در ذهنـی حـاالت دیگر و التفاتی حیث پیدایِش  چگونگِی 
 فیلسـوفانه و سـنجش راه اثبـات، و استدالل گونه این و باشد آدمی

                                                           
1. experimentalism 

 امکـاِن  رسد می نظر به مبنا، همین بر و برد می بین از را کردن عمل
  .شود مسدود نیز پیشرفت
 علـوم هـای یـهکه نظر یستانکار ن یهرچند جا یگرسخن،د به
 رویکرد نواقص از یکی اّما دهند، می توضیح را هایی پدیده تجربی
 ندارد خود رویکرد برای مناسبی متافیزیک که است این سرل جان
ــن و ــرای وی تــالش رو ازای ــاتی حیــث توضــیح ب ــر التف ــای ب  مبن

 ایـن سرل هدِف  هرچند بنابراین،. برد نمی جایی به راه فیزیکالیسم
فلسـفه  یطۀرا از ح یو حاالت ذهن مسائلاز  ای پاره تبییِن  که است

 اّمـا دهـد، تحویـل اعصـاب شناسی یستکرده، و آن را به ز یرونب
  .آورد وارد سرل بر جدی نقدی توان می که است جایی همان این،

نداده  ین ارائهبر ا یسرراست و شفاف مبن یینیتب یو سرانجام،
ــثهمچــون ح ای مســئله کــه اســت ــات ی ــدرا با یالتف در کــدام  ی

 یو یکـرد؛ حتـ ی) طـرح و بررسـیزیکیمتاف یا یچارچوب (علم
 حق بر روش کدام آخر، در کهشفاف مشخص نکرده است  طور به

 فیزیکالیسـم؟ دیـدگاه یـا هسـتی بـه انگارانـه دوگانه دیدگاه: است
جـان سـرل  یزیکالیسـتیف یدگاهباور است که نقد د یننگارنده بر ا

 کـه آورد بـار بـه نتـایجی تواند می مسائلی ینحل و فصل چن یبرا
 یـدگاهو مقومـاِت د یشدِن مبـان تر روشن به بتواند رود می آن امید
 کنــد؛ کمــک مســائلی یندر حــل و فصــل چنــ یرفیزیکالیســتیغ

 مســلمان فیلســوفان غالــِب  دیــدگاهِ  را آن شــود مــی کــه دیــدگاهی
   .دانست
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