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הדואליסטית.העמדהלחיזוקבסים

לטעוןאפשרלוויןשלההסבריהפערעל

בפערולאאפיסטמולוגיבפערשמדובר

אפשרשאיהעובדהכלומר,מטפיזי.

במונחיםנפשיותהתנסויותלהסביר

שלנוהידעשלמגבלההיאפיזיקליים

מגבלהולאשלנו,קוגניטיביתמגבלהאו

אפשר,העולם.מתכונותשנובעת

וכאשרשאםלטיעון,המתנגדיםאומרים

המתאים,הנוירולוגיהידעבידינויהיה

אםוגםההסברי.הפעראתלסגורנוכל

ורקאךיהיהזהזאת,לעשותנצליחלא

להסיקאפשרואישלנו,מגבלותבגלל

עצמו.העולםעלמכך

תשובותישאלושלהתנגדויותכמובן

הדואליזם,חסידישלמתאימות

חסידימצדנוספותהתנגדויותשגוררות

שלמהותושלפיה)העמדההמטריאליזם

להיוםונכוןבלבד(,חומריתהיאהעולם

נמשךעדייןהצדדיםשניביןהוויכוח

הכרעה.ללא

סגלחברהואכהןמריוסד״ר

הקוגניציהלמדעיבמחיקה

בנגב.בךמריוןבאוניברסיטת

מושגיםמילון

לידיעהשקשוראפיסקמולוגי

דברים.תופשיםאנושבופן"אאו

הידיעה,תורתהיא"אפיסטמולוגיה"

מנגידיםבפילוסופיהההכרהתורתאו

למטפיזיהאפיסטמולוגיאתלעתים

להלן(.)ראו

העמדהגוף־נפשדואליזם

הןוהנפשהגוףשלפיההפילוסופית

חומריהגוףשונותמהויותשתי

רוחנית.והנפש

לעולמנוששייךמהנפשיתהתנסות

בזה.וכיוצאתחושההרגשה,הפנימי:

שלבפילוסופיה)כמונחזומבי

שאינו)תיאורטי(אדםהנפש(

פיזיקליתמבחינהרגילמאדםנבדל

התנסויותחסרהואאךופונקציונלית,

נפשיות.

דבריםשללמהותםשקשורמטפיזי

אתלעתיםמנגידיםבפילוסופיהבעולם.

לעיל(.)ראולאפיסטמולוגיהמטפיזי

מהותושלפיההעמדהמטריאליזם

בלבד.חומריתהיאהעולםשל

בהקשרב^יקרחומרי,לארוחני

הנפש.של


