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Abstract 
All kinds of brain damages and neurological disorders (including 
dissociative identity, schizophrenia, mood swings, etc.) affect the loss and 
transformation of biotic qualities, mental states, and even the idea of the soul 
and "self". Observing these effects leads to the development of various 
theories about the existence of the soul and its detachability (from the 
negation of self/mind/soul, or denial of its immateriality up to rejection of its 
surviving. The theoretical framework of emergentism and Mulla Sadra's 
wisdom help to analyze this challenge and to provide a superior theory to 
dualistic instrumentalism as a general approach to the problem of 
neurological disorders' effect on the soul. By attention to two types of 
emergentism (substance emergentism and property emergentism),  and 
Mulla Sadra’s theory of the “Bodily Origination” we may tell that the body 

and the nervous system give rise to the hierarchical emergence of the soul 
(from the vegetative to the self-subsistent mind/soul) and all the proper 
biotic and mental properties. Under this emergentist correlation of body and 
soul, and due to intrinsic belonging of soul to the body at the vegetative level 
and accidental belonging at the substantial and autonomous level of the 
soul's existence, brain damages and neurological disorders give rise to the 
emergence of mental disorders as the disruptive properties for the soul as 
well as submerging of some of the mental emergent properties, without the 
devastation of the self-subsistent and autonomous existence of the soul. 
 

Keywords: Soul, Mind, Neurological-mental Disorders, Emergentism, 
Bodily Origination. 
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 29/3/1400، تاريخ پذيرش مقاله: 21/10/1399تاريخ دريافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
و مانند  یلقخُ راتییتغ ،یزوفرنی، اسکیا هيتجز تيهو اختاللجمله  )از یو عصب یمغز یها بیانواع آس

و  نفس ۀانگار یو حت ،یتیو شخص یذهن حاالتِ ،یاتیح اتِیفیِک شدن شدن و دگرگون آن( بر تباه
وجودِ نفس و  دربارۀ یگوناگون اتينظر دستاويز ،راتیتأث نيا ۀمشاهد. دارد میمستق ریتأث« خود»

نفس مجرد  یبقا یِتجرد خود/ذهن/نفس تا نف ینف ايوجود خود/ذهن/نفس و  یآن )از نف یريپذ مفارقت
از  توان یدارد که م یتیقابل ،هیمتعال حکمت و يیگرانوخاسته یمفهوم و یارچوب نظرچاست.  شدهآن( 

 کيعنوان  به انگاران،دوگانه يیِاز ابزارگرا فراتر یبهره برد و نگاه  مسئله نيا لیو تحل هيآن در تجز
 يیگرا نوخاسته به اذعان با ارائه داد. مجرد بر نفسِ یکيزیف یِاختالالت عصب ریتأث دربارۀ یراهکار کل

 يیگرا نوخاستهالحدوث صدرايی، و عبور از ديدگاه  ةنیجسما ۀبودن آن با نظريهمسوو  یجوهر
تکامل و  زانیبر اساس م یعصب دۀیچیپ دستگاهبدن و  گفت که توان یم های صرف، ويژگی

وجود  مرتبۀتا  یاهیگ مرتبۀ ینوخاستگ)از  نفساز  یمراتب)حدوث(  یِنوخاستگ موجب اش، یدگیچیپ
 نيا به سبب. شود یممتناسب  یروان و یذهن ،یتایح یها یژگيو یِنوخاستگ و( نيیلنفسه و خودآ

 ،یدر مرتبه نبات انسان نفسِ که یمادام ،یعصب یها بیانواع آس انه،يگرا نوخاستهو تعامل علّیِ  یهمبستگ
 یِبه بدن دارد، موجب نوخاستگ یتعلق عارض ،یتجرد جوهر ۀبه بدن دارد و در مرتب یتعلق ذات

 یها یژگيو یبرخ یِفروخفتگ زیجوهر نفس و ن یکننده برا مختل یها یژگيعنوان و به یاختالالت روان
 شود.  و تباه ینف نفس پذيرِ مفارقتو  خودآيین ،لنفسه ط،یبس بدون آنکه وجودِ ؛شود ینوخاسته م یِذهن

 

  .االحدوث نیةجسما ،يیگرا نوخاسته ،یروان-یذهن، اختالالت عصب نفس،: یدیکل یها واژه
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 مقدمه .1

های  ويژگیو  ذهنی حاالت گرا(فروکاهشنا و گرافروکاهش از )اعم هافیزيکالیست و هاماتريالیست

به  ها آنرا به دلیل همبستگی چشمگیر  یختشنا های روانی و عصب بیماری و نیز عصبی
اصالً بیماری  بیماری روانی ،در اين نگاه. اند پنداشته حوزهيک  يکديگر، متعلق به

های  بیماری ۀزمر در و مغز عملکرد اختالل با مرتبط رفتاریِ اختالل بلکه نیست، «روانی»
  .(Taylor, 1999: viii & Bear, et al. 2007: 684) ديابتدرست مانند سرطان و  است؛بدن 

نبايد  ،پديدۀ ذهنیو  های عصبیفرآيندهمبستگی علّی و ضروری  ۀمشاهدولی 

نمونه، رای ب ؛ندا«ذهنی» همان حاالت های عصبیفرآيندموجب اين برداشت شود که 
با  ،میزان گلوکز خون و ها سطح میلین بر آکسون دهندۀ عصبی، انتقال نبودِوجود يا 

 یشناس عصب. (Francesco, 2007: 214) دارند وجودشناختی تفاوت نوخاسته ذهنی حاالت
 ،شود میمنجر حاالت ذهنی  ظهور ينده در فهم شرايطی که بهآطور فز تواند به ما به می

ها  تحقق آن حاالت ذهنی و بستر چیستی خودِ بارۀدربتواند اما محال است  ؛کمک کند

شخص به  کمکی کند. کوالیا، حیث التفاتی، تداوم خود در زمان، دسترسی محدود و اول
به دلیل ضعف  متأسفانه شوند. شناخته نمی (مغز)های ماده ويژگی ،آزاد ۀافکار، و اراد

طور  توان به میرا که کارکردهای عینیِ مغز شناسان  عصب برخی قت فلسفی،د
، افکار، احساسات، بودن آگاه تِواقعیخودِ با  ،مشاهده و مطالعه کرد و عینی آزمايشگاهی

را با يکديگر  ها آنبه اين دلیل که  صرفاً ؛گیرند اشتباه می ادراکات، تصاوير و خاطرات

  .(Bergonzi & Luisi, 2017: 363) بینند مرتبط می
اند. در  ههايی نوخاست ، حاالت ذهنی، ويژگی(emergentism) گرايی بر اساس نوخاسته

ای خاص متحد و به  وقتی اجزای سازنده در سطحی از سازمان، به شیوهاين نگاه، 
که با د نشو های بديعی نوخاسته می تشکیل سطح جديدی از ساختار نائل شوند، ويژگی

 ناپذير و به سطوح زيرين فروکاهش ناپذير بینی پیش  کامالً تر سازمان، لحاظ سطح پايین

های  ها و قانونفرآيندبر اساس تعامالت داخلی و  )معموالً سیستم باز(سیستم . هستند
آثار  حال،در اين  يابد وتری میيافتهپیچیده و تکامل سازماندرونیِ خود، ساختار و 

 ,Camazine, et al)دهد بروز میبدون دخالت و هدايت عوامل بیرونی ای را نوخاسته

سیستمی  خود،  جمله حفظِ های متعددی ازدارای جنبه ها سازمان. اين (2001:31-33
 ،علیّت چرخشی يا علیّت رو به پايین، علیّت غیرخطی ،بودن، نوخاستگی از پايین به باال

  .(Archinov & Fuchs; 2003: 5-10) هستند و وحدت در عین کثرت بودن مراتبی سلسله



 گرایانه و صدرایی تبیینی نوخاسته؛ روانی -نفس و اختالالت عصبی /176

 یاضاف ۀنوخاست اتیفیک یعني ؛است یمراتب سطح نوخاسته، سطح باالتر نظام سلسله
 ،مثال ؛ برای شود ینم افتي ست()که متشکل از اجزادارد که در سطح فروتر  یديو جد

است که نسبت به پیچیدگی و تکامل  ناپذير مراتبی و فروکاهش حیات، امری سلسله
وجود ندارد که از  یراه چیه»شود.  سیستمی اجزای سازمان، انواع آن نوخاسته می

حفظ  یزنده برا موجوداتِ ۀهم تالشو  اتیح یِژگيماده، و کیارگانریغ یهایژگيو
 ,Black) «کرد ینیب شینسل را پ دیو تول بیاز درد و آس زیخودشان، پره اتیحالت ح

هر  ،اند افتهي  سازمان یمراتب که به نحو سلسله یکيولوژیب یها در دستگاه .(77 :2004

 که دهد یرا بروز م یعينوخاسته بد یها یژگيو ،موجود زندهاز  یباالتر ۀدیچیسطح پ
 ,Beckermann, Flohr & Kim) خود است نيريو ز ترنيیبر تعامالت سطوح پا یمبتن

و  روانی با نوخاستگی انواع حاالت نیز عصبی دستگاههای  فعالیت از نظر علمی .(1992:15
، با انواع ها و مدارهای الکتريکی نفعالی، نافعالی يا عدم ارتباط مؤثر نورو بیش ،از طرفی
اما اين همبستگی ؛ )نوخاستگی و علیت پايین به باال( بسته است هم یهای روان بیماری

کند و  نمی یپزشک دارودرمان که برخالف روان گرندرما روانتی ح و مثالً سويه نیست يک
موجب تغییر بیولوژی مغز  قتاًیظاهراً فقط با ذهن سروکار دارد، تعاملش با بیمار حق

  .(Kandel, 2018: 50) علیت باال به پايین() دشو می
ها و  ويژگی گرايانِنوخاستهگرايی، دو طیف  های مختلف نوخاسته از میان طیف

حاالت ذهنی نظیر انواع  ئز اهمیت هستند. هر دو طیف،حا جوهری گرايانِ نوخاسته

عصبی و  ۀرا نوخاسته از همین زيرالي ... ها، ادراکات، احساسات، اراده، خالقیت و آگاهی
ذهنی از مغز و  ۀدانند و به تمايز وجودی حاالت نوخاستبه آن می ناپذير فروکاهش

ها، اين حاالت متمايز ذهنی را ويژگی گرايانِبا اين تفاوت که نوخاسته ؛ندا اعصاب قائل
جوهری، قیام اکثر  گرايانِ ولی نوخاسته ،دهندبه همان ساختار فیزيکی عصبی نسبت می

دانند و نوخاستگی   محال می راعصبی دستگاه به مغز و  ذهنی ۀهای نوخاست اين ويژگی

« خود»يا متمايزالوجود ذهن/نفس  جوهرِ نوخاستگیِ را منوط به تقدمِ ها گیژاين وي
  .(Hasker, 1999: 188-197) دانند می شناختی تفکر و تجربه( سابجکت روانهمان )

گرايی  ولی نوخاسته ،شود می هم ها گیژوي نوخاستگی شامل جوهری گرايی نوخاسته پس
اگر مثالً گفته گرايی جوهری،  در نوخاستهها به نوخاستگی جوهری قائل نیست.  ويژگی

دوپامین، ايجاد لذت  دِهای مولّ ها مثالً نورون لیت الکتريکی درون نورونفعاشود که  می

فیزيکی و  ۀمتمايزی از زيرالي ۀنوخاست ويژگیِ ت،لذ ۀآگاهان ۀاين تجرب ،اوالً ،کند می
کند. لذت، تعلق گری/سابجکتی می تجربهايجاد لذت برای کسی/ ،است و ثانیاً آن عصبی
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هم آن  ، مدرِک و واجدِمادی نیست و حامل ،وجودی به يک سابجکت دارد. اين ادراک
  شود. ذهن/نفس ايجاد لذت می بلکه برای ،مادی نیست

 یصدرايی، با نگاه «الحدوث ةنیجسما» ۀنظري همچون یجوهر گرايینوخاستهپس 
 های تبیین واست  یستیکاليزیموضِع ف بِیرق هم مراتبی، تکاملی، اشتدادی، سلسله

موضع  بِیرق هم داند و نمی /نفسذهن ۀرابط یگو پاسخ يیتنها بهرا  شناختیعصب
 که هستند ینفس یبرا وجودیکه قائل به نقش  است يیمشای و دکارت انگاری دوگانه

رغم  به را دارد که یاشکال جد نياو  ،است شدهن یناش یکيزیف ۀيپا یها یژگيهرگز از و

 ۀو نحو نفس حدوث یاز نقش بدن برا یقیدق نییتب ادعای تعامل بین نفس و بدن،
از  و صدرايی انهيگرا نوخاسته ریتفاس وجوه برتریاز  یکي .کند یبه بدن ارائه نمآن تعلق 
 ،ارتباط حدوث، یچگونگ نییتب ،يیمشای و دکارت انگاری نسبت به دوگانه /نفسذهن
 وجود  است. یمراتب با طرح نظام سلسله ،ذهن و بدن تعامل و تعلّق

همین تأثیر جدی ، ذهن/نفس/خود انمنکر اما در مقابل، يکی از داليل اصلیِ

 حتی خودآگاهی بوده است. ،های مغزی و اختالالت عصبی بر حاالت ذهنی آسیب
ژنتیکی يا ها، نواقص  مورها، تصادفات، عفونتجراحات مختلف به مخ، ناشی از تو

و شخصیت فرد را تحت  به اختالالت ذهنی منجر شود ممکن است ،اختالالت متابولیکی
د، از مغز تأثیر بگذار هايی قسمتهای مغزی بر چه  اينکه آسیب بر اساسدهد. تأثیر قرار 

هیجانات، شناخت، حافظه، تعامالت اجتماعی، خالقیت، آزادی  ،از زندگیرا ما  ۀتجرب

 ما های طبیعتِ بسا، ترکیبی از اين جنبه يا چه دهد؛ تحت تأثیر قرار می حرکت و انتخاب
 .(Kandel, 2018: 188) دده را تغییر می

اين چرا  ،نفس غیرمادی نامیرا هستیمذهن/اگر ما واجد له اين است که ئمس
ماند؟ چرا بايد آسیب مغزی  نقص باقی نمی  عیب و بعد از آسیب مغزی، بیذهن/نفس 

های  ايجاد کند؟ در بیماری روانیهای ای در شخصیت و خصلتجدی و عمدهتغییرات 

ينده محتوای ذهنی بیمار را تباه آطور فز مثل آلزايمر که به رونده شیپ شناختیِعصب
توان قائل  آيا می ،دهد خود را از دست می ۀتا جايی که بیمار تقريباً تمام حافظ ؛کند می

رسد به نظر می ماند؟ او باقی می ۀذهن و حافظ ،رود میوقتی اين بیمار از دنیا شد که 
به نبايد ، اختالالت تنی ،جوهری غیرمادی و مفارق از هويت فیزيکی ماست ،اگر نفس

نبايد  ،اند شده  رهیذخ محقق و نفسبستر ذهن و در  حاالت ذهنیند. اگر زآسیب ب آن

 .ندشوضايع و مفقود 
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اختالالت خود/ذهن/نفس،  بر عصبی اختالالت تأثیر از مصاديقی له،ئمس اين بررسی طی
شود و پس از پاسخ مصداقی و  ن وجود خود/ذهن/نفس مطرح میاو ادعاهای منکر

« ابزارانگاری»موسوم به  ،انگاران ن، به طرح و نقد پاسخ رايج دوگانهاارزيابی ادعای منکر
گرايی و حکمت  خاستهنو منظربا استفاده از حلی  ، و نهايتاً نظريه و راهشود می پرداخته
 .پیشنهاد خواهد شد و تقارب آن دو به يکديگر صدرايی

 

 ت عصبی بر خود/ذهن/نفسشماری از تأثیرات اختالال .2
با  ،ای سمت راست بخش آهیانهاين است که  ،دهد یمآنچه تحقیقات علمی نشان 

هايی  از بخش غفلت باعث است ممکن ،منطقه اين به آسیب است. ارتباط در ما شخصیت

و انکار  (یپذيری ساختار)کنشمشکالتی در ساخت چیزها و ايجاد  )مکان(از بدن يا فضا 
ممکن است باعث مشکالتی  ،ای چپ شود. آسیب به بخش آهیانه)بیماری انکاری( آسیب 

)نانويسی يا زبان  در ی، مشکالتپريشی()محاسبهرياضی  ی در، مشکالت()نانويسیدر نوشتن 

ای  کره شود. جراحات نیم پريشی( )ادراکمعمول  طور و ناتوانی در درک اشیا به پريشی( زبان
، فعالیت لوب گیجگاهی برای تينها د. دردر شخصیت ايجاد کن مهمید تغییرات توان می

زمانی که عیبی  ،رو نيا از ؛مهم است فردگیری شخصیت و نیز برای رفتار عاطفی  شکل

دهد، عیبی در  ای يا گیجگاهی رخ می های قدامی، آهیانه بخش های عصبیِ در مدار
 Feinberg)دهد شخص رخ می ، دريا خود با جهانبا خود و خود با ديگران  تجربیات خود

& Keenan 2005 : 673-675). 
را به « خود»از بین اختالالت متعدد روانی که مفهوم هويت شخصی و خاص،  طور به

 اشاره کرد:موارد اين توان به  می ،کشند چالش می

 یآرام شخص بهبصری  -های فضايی حافظه، زبان و مهارت شدنِبا بدتر :آلزايمر .1
 یحال در ؛از دست بدهد يشبینش خود را به وضعیت خوممکن است  و شود ناپديد می

؛ داشتند را ی مختص به خودهاي کس ديگری ويژگیقبل از بیماری، اين افراد مثل هر که 
 & Graham, 2010: 40) ... هوش، دغدغه، فرهنگ، مذهب، غرور ومانند برخورداری از 

Runehov, 2016: 7). 

معرفی هايی نوخاسته از فعالیت مغز را پديده« خود»نفس يا که  طور همانلیبت، 
داند که  آن میاز  حاکی ،در بیماری آلزايمررا  «خود» شدنِ گم ای چون نمونه ،کند می

شناختی مغز تغییر تغییرات آسیب اب و عوامل دارويی ا کمکتواند بمی «خود»نفس يا 
 بیماری اين که است قائل موساکیو حتی .(Libet, 2004: 203) برود میان از يا يابد
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و  ريفناناپذ ،یعیذهن جوهر فراطب نکهياست بر ا لیدل نيتر رحمانه یب و نيزتریانگ مغ
 :Musacchio, 2012)مغز است  یِکيزیف یاز کارکردها یا بلکه مجموعه ست،ین یروحان

55) . 
است. « من» ۀ، اختالالت تجرباين بیماریهای اساسی  يکی از ويژگی :. اسکیزوفرنی2

از »، «تگسست از واقعی» ،«نگسست از خويشت»اين اختالالت کم يا زياد با مفاهیم 
 هذيانِ»و « انفعال یها دهيپد»، «واز دست دادن مرزهای ايگ»، «دست دادن کنترل

 معموالً اسکیزوفرنی بیماران» .(Bovet & Parnas, 1993: 589) ی داردانهمپوش« بانتسا

کنند که تولید و مالکیت آن را به خود نسبت  را گزارش می هذيانی رويدادهای
 . (Menon, 2014: 12)« دهند نمی

 اين اختالل ۀمشخص :اختالل شخصیت چندپارهيا همان  یا تجزيهاختالل هويت . 3
 «حاالت خود»، «مبدل»وجود دو يا چند هويت مجزا يا حاالت شخصیتی است که گاه 

ادراک،  برایالگويی مختص به خود گويی  که  ینحو به ؛شوندنامیده می «اهبخش»يا 

 ,Sadock)دارند طور خالصه، شخصیتِ خود  محیط و خود و به بارۀو تفکر در ارتباط

Sadock & Ruiz , 2015: 458) . دو شخص يا حتی بیشتر حضور بر  هرسد کبه نظر می»و
 .(Gennaro, 2018: 337) «داللت داشته باشد های متفاوت ل در زمان، الاقدر يک بدن

غیرفیزيکی با  /نفسِی بیش از يک ذهنعلّ تبیین چگونگی ارتباطِ روشن است که
 دشوارتر خواهد بود. انگار جوهری دوگانهبرای يک بدن 

بافت  برداشتنِ حت عمل جراحیِکه ت اين بیماران: (split-brain) بیماران دوپاره مخ. 4
؛ کنند تجربه میزمان  هم را چند هويت، اغلب اند قرارگرفته زمغ ۀکر دو نیم رابطِ عصبیِ

اصلی  ۀلئکه در آن هويات ترازمانی مس ای تجزيهبرخالف هويت  ،يعنی تعدادی خود
 .(Ibid: 339)در يک زمان معین حاضرند  ،است
 و ندا فاقد خودآگاهی سمیهای مبتال به ات سابجکتشود که  یسم: گفته میاُت .5

 :Carruthers, 1996) «خود و حاالت ذهنی ديگران کور هستند نسبت به حاالت ذهنیِ»

 مطرح شده است سمیتعنوان عامل اُ اکونومو، به های در رشد نورون یناهنجار. (262
(Allman et al, 2005: 372). 
 

 های مختلف به تأثیرپذیری نفس از اختالالت عصبیواکنش .3
های مختلفی   گیری انواع تأثیرات اختالالت عصبی بر ذهن و حاالت ذهنی، نتیجه ۀمطالع

 در پی داشته است:
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 انگاران ندارهپ .3-1

مواردی چون دوپاره  از نظر ايشان است. انگاران پندارهگیری  گیری، نتیجه نتیجه تندترين

های متعدد مرتبط با آن، نشان  و بیماری پارهاختالل شخصیت چندمخ، اسکیزوفرنی، 
شناختی يا عملکرد دستگاه ای از توهم و پنداره بلکه ،وجود ندارد« خود»دهد که  می
در اشاره به اختالل  دنته ک چنان ؛. اين خود، مجازی است نه يک هويت واقعیاست مغز

 ساده یمحاسبات اشتباه کيافراد مرتکب  یبرخکه  کند تصريح می شخصیت چندپاره
 هر در خود هفده اي سه اي دو که شوند متوجه اند نتوانسته ؛ و آن اين است کهشوند یم

 به یکي. ستین جسم هر یازا به خود کي از زتریغلوآم یکيزیمتاف نظر از واقعاً ،بدن
 .(Dennett, 1991: 419) !است بد یکاف ۀانداز 

با شرب خمر « خود»از راه تغییر حاالت « خود»بودن  توماس متزينگر نیز بر توهم
کسی و  انگاران پندارهدر نظر  ،هرحال به .(Blackmore, 2006: 154)کند  استدالل می

 نیست.ها  آنيا پشت سابجکتی در اين اختالالت ذهنی 
 

 ذهن/خود/نفستجردِ نفی  .3-2

اگر شخصیت در چیزی غیرفیزيکی مثل نفس د که کن اين ديدگاه چنین استدالل می

ابتال به انواع با  ولی ؛شخصیت فرد را تغییر دهد نبايدآسیب فیزيکی  ،ساکن باشد
پاسخ بسا چهروند. مدافع نفس  های ذهنی خاص از دست می  مغزی، ظرفیت های آسیب
ها تأثیری های مغزی بر وجود و بقای نفس و حتی خودِ اين ظرفیت که آسیب بدهد
شود که نفس بتواند با  دادن کارکردهای خاص مغزی تنها مانع از آن می ازدست و ندارد

 توانِفعل و  یلیکاهش و تعط ،مالصدرا به بیان واقعیت دنیای بیرون ارتباط پیدا کند.

 خود  یخود  به را ادراک مانندِ یکه نفس فعل دهد ینمبدن، نشان  بیماریِنفس در اثر 
 نکهيا یکيباشد:  رگذاری، بلکه فساد آلت ممکن است از دو جنبه در آن تأثدهد ینمانجام 

را از ادراکات  نفس ،به ابزار الاشتغ نيو ا شود یمآن مشغول  ریبا فساد ابزار، نفس به تدب
لذت را  ،که اگر نفس به خوف مشغول شود طور همان ؛اردزدباچون معقوالت خود  گريد

 ،تعقل باشد ریو اگر درگ شود ینمدرد  و اگر به خشم مشغول شود، متوجه کند ینمدرک 

آن به  ازیابزار و ن شدنِ فیکه ضع ستین دیبع ،نيبنابرا ؛شود ینم یگريد زیمتوجه چ
 ازیشروع ن یبرا یکيزفی ابزارِ به بسا اصالح، نفس را از افعال خاص خود بازدارد. دوم، چه

 .(296: 1354، مالصدرا) اقامه کند خود  یخود  بهداشته باشد تا بعداً فعل خود را 
 یباق شياست که نشان دهد نفس و قوا یو شاهد لیدل ازمندین ادعايی پاسخِ نيا اما

 آيابه بیان جانسون ندارند.  یبروز یعصب یهستند و فقط به سبب اختالل کارکردها
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ؤدب باقی مانده، اما آسیب م (Phineas Gage)1گیج که شخصیت فیناس باور کردتوان  می
های مؤدبانه عمل کند، در  کرده به روش بوده که وقتی سعی می یا گونه مغزی او به

اين فرض را باور  توان می؟ آيا ه استشد میمتعرض زنان  داده و شدت دشنام می عوض به
 و کند که بیمار آلزايمری واقعاً تجربیات گذشته خود يا عزيزان خود را فراموش نمی ردک

کند خاطرات  ند، اما زمانی که سعی میا وجود و کامالً در دسترسمها هنوز  خاطرات آن
شود  ای است که صرفاً موجب می گونه به اش یمغزآسیب  ،خود را شرح دهد

 ستادهيا اوداند چه کسی جلوی  اموش کرده يا نمیفراموشکارانه عمل کند يا بگويد که فر

ها صرفاً  دهد که آن وضوح نشان می بودن اين پیشنهادها، به و احمقانه ؛است؟ البته که نه
 .(Johnson, 2013: 68-71) اندنفس ناامید شده ۀاز توجیهات عقالنی در نجات فرضی

 

 مجرد نفی بقای نفس و حاالت نفسانی .3-2

های  تأثیر آسیب ۀبه دلیل مشاهد و هسکر برنسوئین ،جوهر مجرد نفسرغم پذيرش  به
 دندانالهی می ۀمعجز، تن بعد از موتِرا مغزی بر اختالالت ذهنی، بقای آن 

(Swinburne, 2004: 41 & Hasker, 2015: 160-161 & 2011: 216-223) گودمن و .
گويند ارتباط ذاتی نفس نفس، میهای گوناگون بر وجود کارامنیکو نیز با وجود استدالل

 :Goodman & Caramenico, 2013) کندنفس را محکوم می پذيریِمفارقتادعای با مغز، 

حقاً  بدون يک مغزِدهد  اختالالت عصبی نشان میجنارو معتقد است که  .(237-238
 و گیری نیست کردن، فکرکردن يا تصمیم فعال، نفس قادر به ديدن، تشخیص، درک

شواهد آسیب  .لذت، عواطف و امیال را ندارد ۀاخالقی، همدلی، تجرب توانايی قضاوتِ
ها و  از ويژگی کدام چیدهد روحی که پس از مرگ دوام بیاورد، ه مغزی نشان می

 .(Gennaro, 2019: 62) ، نداردبرخوردارند ها آناز شود نفوس  تصور می کهرا ی هاي ظرفیت
عصبی دستگاه بعد از فروپاشی تن و  ،نفسه یفو  تکويناً، در اين نگاه جوهر مجرد نفس

 ندارد.امکان بقا 
 

 انگاران دوگانههای پاسخ. 4
شده علیه ذهن/نفس/خود بر اساس تأثیرات اختالالت عصبی،  های مطرح رديه ۀدربار

 د:کرهای زير را پیشنهاد  توان پاسخ می
 

 های موردی  پاسخ .4-1

من »کسی که مدعی اين انديشه است که توان گفت  می ،انگاران پندارهدر پاسخ به نگاه 

به که است  ای  انديشهو  آگاهی ،اين ادعا خودِ ،«من يک پندار و وهم هستم»يا « نیستم
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 ,Strawson) دهدجايی که اين انديشه و احساس رخ می؛ يعنی دارد تعلق يک سابجکت

علیه وجود  ،اما با همین خود ؛باور ندارند «خود»انگاران به وجود  پنداره ،(418 :1997

به وجودش  قائل واند  نفی کردهآن را که  کنند! چگونه با چیزی خود استدالل می
ی انگار ديدگاه پنداره ناسازگاری بر است تنبیهی اين کنند؟ می اثبات يا رد را چیزی ،نیستند
 ,Reid) مطرح بوده است، که از ديرباز «خود»ن وجود ايا شکاک «خود»ن وجود ايا منکر

 ،های تنی هستند که اختالالت روانی متفاوت از بیماری آنجا ازاين،  برعالوه . (100 :1896
، اختالالت مغزی روانیاختالالت » باشند. (ذهن)يا هويتی غیرفیزيکی  بستریبايد در 

شک، ذهن و مغز، بدون » .(Graham, 2010: 16)« اگرچه کامالً مبتنی بر مغزند ؛نیستند
روانی در اختالل ۀ پديد چیزی عصبی نیست. ،)روانی(ذهنی  ۀپديد اما ؛تعامل دارند

عارضه و »روانی ۀ پديد .(Ibid: 76) «خاص است یکيزیرفیذاتیِ يک هويت غ، روانی
« نخواهد بودهم  روانیوابسته به ذهن است. اگر ذهنی نباشد اختالل  ووضعیتی از ذهن 

(Ibid: 9). 

 اي یبافافسانه رینظ ؛شوندیم یناش یمغز یهاعهيضا از یمتعدد یِروان یها یماریب
 نيا که هست یشخص اول و سابجکت باز زیها نیماریب نيکاذب خاطرات. در ا یادآوري

 نيا نکهيکند و اینقل م به خطاها را ولو کند و آن داستان و افسانهیها را درک متجربه
 یداللت ،اندشدهمنجر  آن رینظ يیهایماریو ب یبافانهها در مغز به افسعهيضا و دادهايرو

و درست  حیطور که ادراک و نقل صح همان ؛دهد یدرون مغز رخ م یباف افسانه ؛ زيراندارد

 ,Robinson) است لیدخ آن در مغز سالمت گرچه ،ستیدرون مغز ن زیآن ن قیو دق

2011: 46). 
 نداشتنِ استدالل کرد که در عوضِتوان  تیسم نیز میاختالالتی چون اُ بارۀدر
گذارد، خودآگاهی  میتأثیر منفی ذهن که بر توانايی فراشناختی فرد  های خواندنِ مهارت

نداشته باشد. آگاهی متعارف باعث شود به ديگران  ،او خودمشغولیو تیسم اُ شديد فردِ

(Gennaro, 2018: 343). 

افکار به ديگران نسبت داده  ها که در آن يیها یمارینظیر کوتارد و ب يیها در سندرم
ولی منشأ  ،گر هست تجربه« منِ»شود.  حذف نمی (احساس سابجکت بودن) «من»شود،  می

 شود يابد يا تجربه از بدن يا محیط برای او ايجاد نمی داند يا نمی تجربه را خود نمی
طور  کند که شخص بهنیز آشکار نمی لذا اين موارد؛ است( رفته  دست از)احساس عامل بودن 

دهد که احساسات ممکن است  بلکه نشان می ،باور دارد «خود»منسجم به عدم وجود 
 ۀيک حالت چندالي ،دهد که هذيان همچنین نشان می ؛بد تعبیر شوندباورها همچون 



 183/ 1400 تابستان و بهار ،1 شمارۀ ،49 سال فلسفه،

 
 

در  زیچ چیهاما ؛ است و خودمديريتی شناختی یخودفهم پیچیده است که نشانگر ناتوانیِ
 :Graham, 2010: 253; Proust, 2006) کند را روشن نمی «خود»خاص انکار  اين هذيانِ

89). 
با توجه به  واقعی هستیم. نیز گواه بر اين نیست که ما غیر ای تجزيه تياختالل هو

بايد آن را پاسخی عاطفی )اختالل شخصیت چندگانه( ای  اختالل هويت تجزيه شناسیسبب
فرد دچار انواع هیجانات  ،ایمحسوب کرد. اساساً در اختالالت تجزيهدر دفاع از ايگو 

تجربیات آسیب در علل اين بیماری، . شود میزا ، خیانت و تجربیات آسیبناپذير تحمل 

میزان ترومای شديد کودکی در  .مطرح است )معموالً سوء رفتار(شديد اوايل کودکی 
درصد گزارش شده  85-79ای جزيهدچار اختالل هويت ت نوجوانِبیماران کودک و 

کودکی اين افراد بوده دورانِ  در ترين آسیبشايع ،است. سوء رفتار جسمی و جنسی
بیمار چندپاره، يک سابجکت واحد پس  .(Sadock, Sadock & Ruiz, 2015: 458) است

تا از فشارهای  سازد یمطور ناخودآگاه(  )شايد بهاست که خودهای جايگزين و متعددی را 

 .(Graham, 2010: 166-8) بکاهد يشروانی خو
 اساساًست که خود، امهمی که در پاسخ به تعدد خود بايد مطرح کرد اين  ۀنکت

متافیزيکی به آن متفطن  یها غ از نزاعفار ،درمانگر که تعددناپذير است. يک خود است
يعنی سابجکت واحدی  ؛کند میرهای درمانی را با توجه به آن دنبال ااست و انواع راهک

 نیزکما  بارۀدر؛ داند یم نامه ستيخودز ۀرا قربانی و متعلَّقِ اين چندپارگی و انقطاع حافظ

یست. به تصديق آگاهی ننادال بر  اًضرورتهای آگاهانه واکنش نیافتنبروز .طور نیهم
 ۀبه تجرب»، برخی از بیماران (Martha Farah) مارتا فرح نظیرشناسان  از عصب شماری

دادن هشیاری  قادر به نشان که  یحال در ؛دهند کامل خود و محیط اطرافشان ادامه می
بدون آنکه  ،سکوت ممکن است رفتار را مستور کند». (12 :2008) «نیستند خودشان

غفلت شديد از ذات خودمان يک چیز » .(Graham, 2010: 234-235)« متفکر از بین برود

 .(Ibid)« است و نابینای مطلق بودن به خصائص مهم خودمان چیز ديگری است

مخی پس از جراحی و تقسیم  هیچ بیمار پاره که مخ هم بايد گفتبیماران پاره بارۀدر
طور اساسی تغییر کرده است يا  به «خود»اش از ای احساس نکرده که تجربهجسم پینه

در بیماران دوپاره مخ و هم در اند. هم دو خود ساکن يک بدن شده پس از جراحیاينکه 
کره مستقالً هوشیار  دو نیمبسا  چه ای()فقدان مادرزادی جسم پینهکالوزوم آژنزی کورپوس 

 :Colvin et al, 2017) يکپارچه محفوظ است سابجکتیو از يک خودِ ۀاما تجرب ،باشند

کره،  کردن ارتباطات بین دو نیم که قطعاست مطالعات آزمايشگاهی نشان داده  .(640
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آگاه مجزا درون يک مغز ايجاد  ۀکنند افتياما دو در ؛کند ادراک بصری را دو بخش می
کپارچه. يک عامل ي بیمار دوپاره مخ يک عامل آگاه است با ادراک بصری غیر. کندنمی

 ,Pinto et al) کنداز اطالعات را تجربه می يکپارچه جريان موازی و غیره دو کآگاه 

2017a: 1231 & 2017b: 1). 
 

  انگاران رایج دوگانه پاسخ. 4-2

است.  2«ابزار ۀنظري»آسیب مغزی،  علیه نفس مجرد به سببِ پاسخ عمومی به استدالل
اختاللِ عملکرد بدن همچون ابزاری برای ذهن/نفس است که اختالل در آن، موجب 

ی خود را از طريق خوب بهتواند  بر اثر آن ذهن/نفس نمی که  ینحو  به ؛شودذهن/نفس می
 شود. يا فقط مانع انتقال اطالعات از بدن به ذهن می بدن ابراز کند

 کم  دست اي، بنوازد کنسرتو کي، دهيد بیآس یانویپبا يک  تواند ینم انویپ ۀنوازند

 است احمقانه ، نياوجود  با. بود خواهد وبیمع ،یقیموس آلت به بیآس اثر بر او عملکرد
نه  ،عملکرد آن است یبرا الزم شرط کي نيا. است کنسرتو علت انویپ میکن ادعا که

 به یذهن کارکرد دادنِ ازدست شود ادعا که است مغالطه نيطور مشابه، ا علت آن. به
 فايا یذهن کارکرد نيا دیتول در یعلّ نقشِ مغز که کند یثابت م ،یمغز بِیآس لیدل
 . (Majorek, 2012: 129) کند یم

سیگنال به دستگاه تلويزيون است نسبت ذهن به مغز مانند نسبت ، طبق اين نظريه
د نتوان ها می يابد. سیگنالتلويزيون بازنمود می ۀتصوير روی صفح ۀلیوس به سیگنالو 

وجود داشته باشند.  ،کنند دريافت میها را  های تلويزيونی که آنمستقل از دستگاه
شما ابزاری که سیگنال را  .زدن به دستگاه تلويزيون است تخريب مغز همانند آسیب

اما سیگنال همچنان وجود  ،شايد حتی از بین ببريد يا کنید قطع می ،کند پردازش می

 کند.  بلکه فقط آن را پردازش می ،کند تلويزيون سیگنال را تولید نمی چون دستگاهِ ؛دارد
 نظريۀاگر بايد گفت که مطرح شد،  2-3غیر از آنچه در قسمت ، اسخدر نقد اين پاما 

؛ باشد رگذاریهای ذهنی تأثفرآيندبر  مغزی،های فرآينداختالل در نبايد ، را بپذيريمابزار 
درست  ؛های ذهنی مستقل از يکديگر خواهند بودفرآيندهای مغزی و فرآيندزيرا 
. گذارد تأثیر نمی )مستقل( سیگنال بر تلويزيون، داخلی های بخش در اختالل که طور همان

دريافت و پخش  را ها آنمعیوب  ولی تلويزيونِ ،ندا ن عیبوبدها صحیح و  سیگنال

، کند يا نابود می دهد مغزی، حاالت ذهنی را تغییر می تغییر حاالتِکه   حالی درکند.  نمی
آن ناتوان سازد.  يا کنترلِجسمانی  ۀمستقل را از ارتباط با وسیل اينکه صرفاً ذهنِ نه

 ذهنی واقعی، از وضوح مشکالتِ به ،شود مثالً سکته می ،کسی که دچار آسیب مغزی
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شايد  .(Gennaro, 2019: 62-63) کند پیدا میجمله ناتوانی در فکرکردن يا درک صحیح 
 عامل ،را پذيرفت که اشتغال نفس به تدبیر بدن و شئون ديگر اصدرمالبتوان ديدگاه 

 رییموجب تغ اما چرا است؛ تعطیل کردهسلب و و مانع تعقل و تفکر است و آن را  غفلت
 ،توان بدن را صرفاً ابزار نفس عنوان کرد پس نمی ؟شود یماو  یحاالت روان ۀناخواست

 تر دارند. ای پیچیده بلکه رابطه
 

 گرایانۀ نفس مراتبی نوخاسته همبستگیِ سلسلهپاسخ پیشنهادی:  .4-3

ها  يا سیگنال برنامه انونوازیپیانو و پ ۀبه رابطنفس و بدن  ۀرابط و تشبیه صرف ابزارانگاریِ
 ۀچون رابط ؛کند بلکه ايجاد اشکال می ،خالی از اشکال نیست ،و پخش دستگاه تلويزيون

پیانو و پیانونواز يا سیگنال و  ۀولی رابط ،است ۀ نوخاستهرابطه دوسوي ،نفس و بدن

تلويزيون  است. خرابیِ گرايانه نوخاسته ۀفاقد رابط و طبیعتاً هيسو کيدستگاه تلويزيون 
پیانونواز  اصل هنر و تأثیری برنيا خرابی پیا گذارد یسیگنال خارجی نموجود تأثیری بر 

 کلیدی بايد توجه داشت: ۀ چند نکته تر ب حلی مناسبت  راه برای استنباطِ .گذارد ینم
و چون ظرف  ؛کند عملکرد نفس را تضعیف می ،أعصاباختالالت مغز و نخست: 

علیت پايین به  ،. بدن برای تحقق نفس و حاالت روانیاست بدن ،نفس نوخاستگیِعامل 

و علیت باال به  کند خود را از طريق بدن ابراز میتحقق جوهری،  از پسو نفس باال دارد 
عصبیِ خاص، مانع نوخاستگیِ حاالت ذهنیِ متناظر  هایفرآيندنبود  قطعاً .پايین دارد

دهد که جوهر مجرد نفس وجود ندارد يا  نشان نمی ولی عکس آن صادق نیست و ،است
کاره در تحقق نفس و حاالت  باقی به وجود بدن و کامالً وابسته به آن است. اگر همه

گاه در صورت صحت بدن، حاالت ذهنی و نفسانی  آن ،ذهنی، بدن و مغز و اعصاب است

 ،اراده، خالقیت، و تفکر و استدالل و استنباط که  یحال بايد خودجوش تحقق يابند، در
اگر دست معیوب باشد،  ،. بلهابدي یصرفاً با صحت عملکرد مغز و اعصاب تحقق نم

ولی حال اگر دست  ،حرکت دهد تواند آن را اختیاراً نمی ،هرچقدر هم که نفس اراده کند
 .داشتحرکت اختیاری نخواهد  ،سالم باشد تا نفس اراده نکند

ولی حامل و سابجکتی آگاه دارند که  ،ذهنی گرچه نوخاسته از بدن هستندحاالت 

، فعاالنه و خودآيین نحو به خود قوای با بعضاً بلکه ،نیست دادها درون از منفعل صرفاً
، مالصدرا) حاالت ذهنی دارد برخی را در نوخاستگیِ يشخالقانه عاملیت و علیت خو

حسی را تبديل به ادراکات گوناگون  های خامِدريافتاين سابجکت، . (295و  8/65 :1368
طور فیزيکی  کند و از اطالعاتی که بهها را تفسیر میهای الکتريکی نورون فعالیت ،کند می

 نیز ، وشودمنتقل می وجوداً فرافیزيکی به معانی و خاطرات ،انداری شدهذدريافت و کدگ
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با کسب آگاهی و با اراده موجب هم و  است بستر مناسب و بسیطی برای وحدت آگاهی
 :Goodman & Caramenico, 2013)شود کشی مغز میها و سیم های نورونتغییر فعالیت

و  کننده تيعنوان منشأ، فاعل، آغازگر، هدا ما خود را به» .(209 & 162 ,66 ,51-52 ,35
 .(Graham, 2010: 236) «بینیمدهنده و مجری می جهت

نیاز است  افعال خود، از زيراليه و محل فیزيکی خود غنی و بیاينکه نفس در برخی 
حاکی از آن است که نفس انسانی در ذات خود نیز از آن  ،و علیت باال به پايین دارد

 :1368، مالصدرا) داشتن است چون ايجادکردن، فرع بر وجود ؛نیاز است زيراليه و محل بی

 مند و زمان فیزيکی افعال و مراتب برخی در وجودی استقالل همین سبب به .(8/296-295
انگاران قائل به بقای آن برخی دوگانه بودنِ و فسادناپذير ناپذير تجزيه بسیط، بلکه ،نبودن

 .( Maritain, 1952:60; McTaggart, 1906: 106-110)اند بدن شده شدن تالشیمآن پس از 
مغالطه است که گفته شود چون اختالالت ذهنی ناشی از اختالالت  یا گونهپس 

و حاالت  ،خود سالم و واقعی نیز صرفاً ناشی از مغز و اعصاب گاه آن ،مغزی و عصبی است

فضايل و جرائم  ،، و در اثر اين مغالطهاند های عصبی های زيراليه ذهنی صرفاً ويژگی
 عصبی و الکتروشیمیايی آن بدانیم و دترمینیستیِناشی از زيراليۀ  اختیاری را صرفاً 

اين مايیم که بايد  ،فراموش کنیم که در صورت صحت عملکرد دستگاه مغز و اعصاب
. اينکه فردی نکنیمدست به انتخاب بزنیم و فعل و ارزشی را برگزينیم و قصد کنیم يا 

و در همان زمان  زند یمسیلی  اریاخت یبقرار دارد و به گوش کسی  سندرم دست بی

اختیارش خارج  ۀکه اين دست از حیط خورد ینیرويی درونش شرمنده است و تأسف م
وجود نفس است. از اين واقعیت که اختالالت همچون قفل و حصاری،  ديشده، بیشتر مؤ

توان استنباط کرد که ذهن/نفس چیزی  منطقاً نمی ،کنند عملکرد نفس را محدود می
  صبی.نیست جز ترشح دستگاه ع

و  ارگانیسم بر اساس رشد تکاملیِهای مختص به آن،  : خود/ذهن/نفس و ويژگیدوم

و  ترينقوی تا وجود ۀمرتب نيتر وابسته و ترين ضعیف از مراتبی سلسله نحو به نیز
تواند  در مراتبی، ارگانیسم بدن می شوند. می )حادث( وجود، نوخاسته ۀترين مرتب مستقل

)وجود  یوجود جوهر ها باشد و نه نوخاستگیِ ويژگی )حدوث( صرفاً موجب نوخاستگی

شود که کامالً وابسته  که ارگانیسم گیاه موجبِ نوخاستگیِ ويژگیِ حیات می چنان؛ لنفسه(
کنشِ کنشگران  از نوخاسته ويژگی يک که فرهنگ همچون يا ،است گیاه اجزای تعامل به

ولی  ،نیز دارد)تأثیر بر افراد جامعه( ی باال به پايین جامعه و وابسته به جمع است، تأثیر علّ
اما  .کامالً وابسته به کنش کنشگران است بلکه، خودآيین ندارد تیعاملوجود جوهری و 
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عصبی دستگاه تواند به چنان  می موجود زندهدر مراتبی از تکامل و حرکت جوهری، 
، تیانان، تيجوهرذهن/نفس نوخاسته شود که خودش،  ،ای مجهز شود که از آن پیچیده

اش  فیزيکی و عصبی ۀی زيراليتواند به اجزا نه میموجودی که  ؛دارد تیعاملو  تیفاعل
فاعلیت خود نظیر  و بابلکه وجوداً متمايز است  ،هاست نه مجموعی از آن ،تقسیم شود

آزاد، و مانند آن،  ۀانتزاع، تخیل، خالقیت، اراد گیری، انتخاب، تفکر، استدالل،تصمیم
 ریتأث کپس تأثیر ذهن و بدن، ي .دهدآن را تحت تأثیر قرار میهای  حتی مغز و فعالیت

دو را نفس و بدن  کهانگاری کالسیک دوگانه برخالفاست. گرايانه  نوخاسته ۀيدوسو

نسبت پادشاه به مملکت، کشتیبان به به دو را  آن  رابطۀجوهر متغاير دانسته و حتی 
چندان  ،دو آن ۀبا وجود ادعای تعامل دوسويو کشتی و مرغ به آشیانه تشبیه کرده 

  .(2/286 :1379 نا،یس )ابن ارائه نداده است ها آنتعامل  تعلق و تبیینی از علت
نه  ،نفس و بدن، اتحادی است ۀرابطنوخاستگی و حدوث نفس از بدن،  سبب به

شود و به  نفس از بدن نوخاسته می. بدن نفوذ کاملی در يکديگر دارندنفس و . انضمامی

بدن و مغز و  یها تیفعالکند و انواع  دهد و خود را از طريق بدن ابراز می حیات می آن
شود. نفس به دلیل اتحاد با  موجب نوخاستگی انواع حاالت ذهنی برای نفس می ،اعصاب

صفات نفس  به نفسشود و بدن نیز به دلیل اتحاد با  بدن به صفات بدن متصف می
نبايد نفس را ساکن  .(9-9/2 و 286و  283-5/282 ،3/283: 1368، مالصدرا) شود متصف می

 ،شود يا همچون فیلسوفان باستان مانند کسی که در خانه ساکن می ؛در بدن دانست

نشان  یخوب چون وحدت طبیعت انسان را به ؛بدن را زندان يا گور نفس معرفی کرد
چنان در بدن نفوذ  نفس آنهم متذکر شده  (Edith Stein) ه اشتاينک چنان .دهد نمی

  .(Maskulak, 2007: 9)کرده که بدن را متروح و روح را متجسد نموده است 
مراتب  ،الحدوث صدرايی ةنیگرايانه و جسما نوخاستهدر تفکر اما بايد توجه داشت که 

اتصال بدن با  ۀو آستان وندیمرز پ نيمراتب بدن اتحاد دارد و ا نتري نفس با کامل نيیپا

ت آشئون و نش ینفس در نظر صدرا دارا. استمراتب باالتر تجرد و جوهر مجرد بالذات 
بر بدن متوقف  ،هیکون عتیپست و طب ئۀنش یعني ،ت آنآاز نش یاست که بعض یفراوان

 3است یجسماناز موجودات  یکيصورت  ،در آغاز حدوثشو  (315: 1354، مالصدرا)است 
 یهمچون طفل که یطور به ؛منطبع در مادّه را دارد عيحکم طباو  (1/282: 1368، همان)

 نهفته است هفعلیّ صور قبول اش، در قوّه اما ،(392: همان) به رحم دارد ديشد ازیاست که ن

بودن  رهیلغ  ۀو از مرتب ابدي یلنفسه م یو وجود گريد ینونتیک ،یبر اثر حرکت جوهرو 
پس  .(315: 1354 و 8/377همان: ) دگرد یاو م یو لنفسه بودن، ذاتشود  می خارج
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به بدن تا  یو تعلق ذات یاز تجرد و تعلق به بدن وجود دارد؛ از تجرد عرض یمراتب سلسله
 ارینکته، بس نيتوجه به ا ؛(2/43 :1368، همان) به بدن یو تعلق عرض یتجرد جوهر

 نفس نسبت به تکامل و حرکت جوهریِ مراتب سلسلهنفس ذومراتب است و  کارگشاست.
، از بدن نوخاسته و با بدن تا تجرد جوهری وجودی()از وابستگی کامل و عینیت و اتحاد نفس بدن 

 . شوند یمحادث 
ه پیچید یمراتب تودرتو به يک سلسله دو، هرهای ذهنی و عصبیويژگی در اين نگاه

جديد  متمايزِ های ذهنی و عصبیِ ند که در آن از طريق علیت دوسويه، ويژگیدارتعلق 

 ولی ،ندپذير انفکاک جوهر دو بدن ذهن و .(Runehov, 2016: 13) شوند نوخاسته می

تأثیرات علی پايین به  ،اند زده رقممراتبی را  سلسله ینظام و ندا متصل يکديگر به که یمادام
 و برای نفس دارد و تأثیرات نوخاسته علیت مادیبدن  دارند. هيدوسو نِباال و باال به پايی

عملکرد  نادرستی يا درستیاين علیت پابرجاست و  ،نفس به بدن تعلق دارد که یمادام
های موجب نوخاستگیِ ويژگی ،سو کيبدن از  دارد.ی تأثیر علّبر نفس و حاالت آن  ،آن

تجلیگاه  ،عمل که چنان ؛است تجلیگاه ذهن ،ذهنی برای ذهن/نفس است و از سوی ديگر
همان نگاهی که بوعلی و دکارت به حدوث نفس از بدن نداشتند و از اينجا  باور است.

در حدوث و نوخاستگی اختالالت  تواند یم ،کاست ايشان می ۀقدرت تبیینی نظري
  باشد. کننده کمک

مراتبی گیاه، حیوان و انسان، هم  سلسله تکاملی و طی مراحل سبب بهانسان 

و تا ؛ را دارد خودآيین یها یژگيکامالً وابسته و فانی به فنای جسم و هم و یها یژگيو
قائم به بدن  که یعیو طب ینبات  ۀهمچون مرتب ،یواجد مراتب ماد ،است زندهکه  یزمان

برقرار  یاتحاد بیاو و بدنش ترک نیصورت بدن است و ب مرتبه،  نيو در ا باشد یم ،است
مالصدرا بدن را ابزار چه گر نیزخودآيین  ۀدر مرتب .(135-8/133: 1368، مالصدرا) است

از نفس  بلکه ،اما اين رابطه صرفاً ابزاری نیست ،(353: همان) اندد یتکامل نفس و بدن م

و با اين  است چون از اين بدن نوخاسته شده ؛متأثر استخود فیزيکی و عصبی  ۀزيرالي
بدن همچنان ارتباط دارد و اين بدن علیت نوخاسته در بستر اين جوهر خودآيین دارد و 

 ست.اکماکان موجب نوخاستگی حاالتی برای ذهن 
 و ذهن/نفس ابدي یم بازنمود و تحقق ذهن/نفس بستر در مغز ۀدشدیتول ذهنیِ حاالت

موجبِ نوخاستگیِ ذهن و  بدن که طور همان ؛شود متصف آن به يا تهی ها آن از تواندمی

های ذهنی شود،  تواند موجب تغییر ويژگی ، میاستهای ذهنی برای ذهن/نفس ويژگی
های  به اندوختهرا برای ذهن ايجاد کند يا دسترسی ذهن/نفس  ها آنموانعی برای تحقق 
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خود محدود و معیوب کند. ذهن/نفس جوهری است که معروض حاالت ذهنیِ مختلف 
به گرايانه  نوخاستهاتصال  سبب بهمکن است ماثر  اين شدتِ شود. شرايط می حسب بر

 سنگین خودش را در بستر ذهن/نفس دارد. اختالالت بدن ناسالم همبدن باشد. 
، ممکن آنهای جديد در سطح  با ادغام برخی اجزا در سیستم و نوخاستگی ويژگی

اما  ؛ستاتر  ،برای مثال، آب ؛ندشو در عوض، پنهان و فروخفته ها نیز است برخی ويژگی
است؛ ؛ و تری يک ويژگی نوخاسته اش، اکسیژن و هیدروژن، تر نیستندعناصر سازنده

پذيری اين دقیقاً همان ترکیبِ اکسیژن و هیدروژن موجب فروخفتگی ويژگی اشتعال

ان و ابدان دو چیز متمايز و اگر اذه. (Rousseau, 2011: 406-407)شود عناصر می
، انسان يکپارچۀ ساختارِهای  گاه برخی از ويژگی آن ،ندساختارشده در يک متحد

های  و ويژگی ذهنی های ويژگی از برخی ،ديگر طرف از و بود دنخواه نوخاسته های ويژگی
 شوند. يا محدود و مقسور می)فروخفته يا مغلوب( ، محو اختارس بافتِ لیبدنی به دل

قابلیت بودن در حاالت آگاهانه و  ،سازد آنچه چیزی را يک سابجکت آگاه می»

اختالالت مغزی، . اينکه (Peacocke, 2014: 42) «بودن است سابجکت رويدادهای آگاهانه
بودن در حاالت آگاهانه و رويدادهای آگاهانه را حین اتصال سابجکت به بدن  فعلیتِ
 بعدبلکه ، نیستو عامل سابجکت حقیقت بردن   بین به معنای از ،رندیگ یديده م آسیب

و ) یفعل نحو بهشده  آن صورت حفظ ،هرگاه اراده کند شد، ليزا قيمانع و عا اين آنکه از

 .(300: 1354، مالصدرا) گردد یبازم (انفعالنه 

به  بسا چه برای مثال، ؛ناشی از اختالالت عصبی نیست ،سوم: ضرورتاً بیماری روانی
 زولیکورت دِیتول یویفوق کل یها که در آن غده نبیماری آديسو رینظ یا یماریب لیدل
شايد . شدياند یندارد که فرد چه م یتیحالت اهم نيا دردهد؛ رخ  یافسردگ ،کنند ینم

 ؛کند یپوچباز احساس  یول ،استهدفمند  اریبس یباور باشد که زندگ نيبر ا حتی
 و یطوالن یجوو جست و یزندگ بودنِ  ارزش یکه با ترس از ب یکس اندوهناکی برخالفِ

 یماریاز ب یناش فسردگیِاعامل  شده است. ختهیآم یمندجهت و معنا یبرا دانهیناام
 ,Graham) دهد یو استدالل پاسخ نم لیاست و به دل يیایمیش -یعصب ن،وسيدآ

، دهد له نیز هم جوهريت، عاملیّت و استقالل نسبی ذهن را نشان میئاين مس. (2010:76
ی ذهنی برای جوهر ها یژگيور نوخاستگی علیِّ بدن دی ذهن به بدن و نقش وابستگ  هم

 ذهن را. 

ذهنی برای  عنوان يک کیفِ مانیا در اثر اختالالت فیزيکی به مثال(  رای)ببا اين دقت، 
ايجاد  بدن و نفس ۀگرايان و تعلق نوخاسته ریتأث سبب بهو  جوهر مجرد ذهن/نفس
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نفس نخواهد  شود و بعد از رفع اين تعلق، اثری از اين اختالالت فیزيکی بر جوهر می
هذيان، چون اين اختالل، عارضی و ويژگی نوخاسته برای جوهر نفس است.  ؛بود

در  را ها ای نوخاسته از ساختار جديد عصبی برای شخص است. رشد هذيان ويژگی
تحقق ساختارِ  سبب بهای نوخاسته برای جوهر ذهن/نفس  توان ويژگی می ،اسکیزوفرنی

 جديد فیزيکی دانست.
بعضاً عدم کارکرد  ،مغزی بر عملکرد ذهن تأثیر داردچه اختالالت عالوه، گر ه ب

حجم زيادی از »است.  ايجاد نکرده ها یآگاهيی از ها گونهی برای تيمحدوداعصاب هیچ 

روشن، دقیق، منظم در  نحو ، بهآگاهانه ۀاخیراً اثبات کرده است که گاه تجرب ،شواهد
شرايطی  ؛داده استعمیق و ايست قلبی رخ  کلیِ نظیر بیهوشیِ ،شرايطی فیزيولوژيکی

توان ذيل را می دست  نيا ازکه مانع از عملکرد فضای کار سراسری بوده است. تجاربی 
 ,Kelly et al) «ی شفاف مطالعه نموداهايرؤبدن و های نزديک به مرگ و خروج از  تجربه

2007: 39). 
)همان مثالی که جنین و مادر  ۀمثال به رابطبا توجه به اين مقدمات بايد گفت که 

. است مثال گوياتری نسبت به سیگنال و تلويزيون و پیانونواز و پیانو کند( مالصدرا ذکر می
که همچون طفلی طوری به ؛در مادّه را دارد نفس در آغاز حدوثش حکم طبايع منطبع

 یاز قوا یاقوهبلکه  ،ندارد یتیمرحله فعل نينفس در ا .است که نیاز شديد به رحم دارد
متناسب با  اما ؛بلکه عینیت دارد ،. در اين مرتبه با بدن اتحاداست افتهي جسم تکامل

 تاًينها تاها یژگيو از نوخاستگیمراتبی  وجودی و سلسله یتکامل جسم و بدن، تکامل
 ،در مقام حدوث و نوخاستگیِ اين جوهر وجودی، تعلّق او به بدن .ابدي یم 4یجوهر تجرد

 نتري فیضعصدرا مالو به نظر برحسب استکمال که تعلقی  5؛خواهد شد تعلّقی عارضی
 . (8/327: 1368)تعلّق است  ۀنحو

. اين جنین هم از دشو یتعلق ذاتی به مادر دارد و بدون او فاسد مدر ابتدا جنین 

بعد از اما  ؛گذارد یها و حاالت روانی او تأثیر م مادر متأثر است و هم بر مادر و هورمون
آن به  وابستگیِ ،مادر بچه در رحم تا قبل از خروج از رحمِ شدنِ جنین و رسیده تکاملِ

صورت  البته به ،تأثیرات متقابل بچه و مادر در اين حالت نیز شود.می مادر عارضی
نفس نیز  گرايانه به مادر دارد. چون اين کودک هنوز تعلق نوخاسته ؛وجود داردعارضی 

بعد از تکامل  اما ؛بقايی ندارد بدنگیرد و بدون  تعلق ذاتی، تأثیر ذاتی می سبب  بهابتدا 

 ولی ،ديگر دارنديکبر  هيتأثیرات دوسونفس و بدن گرچه موجوديت لنفسه،  نوخاستگیِو 
، استخراج و ابقا شود از رحم مادر موقع تواند با وجود مرگ مادر به می کودککه  چنان
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تواند بعد از مفارقت از بدن و رهايی از نوخاستگی اختالالت نفس نیز میجوهر ذهن/
ذهن فعالً با تعلق به داشته باشد. خود را اختالالت عصبی، موجوديت  سبب  بهروانی 

ق، پس از رفع تعلّو گیرد، میو تأثیرات نوخاسته ورودی  ،سازوکاربدن، از اين مجرا و 
و  با ذخاير قصدی و ارادی خود() يشروحانی خوها و دستاوردهای بسا صرفاً از قابلیت چه

تجربیات  دربارۀتحقیقات  ه در برخیک چنان ؛بگیردتأثیر تعامل با موجودات مسانخ خود 
 . (←Rousseau, 2011) مرگ موقت  گزارش شده است
ق بدن در تحقّ یِلع خاص، همان نقشِ نفس به بدنِ تعلقِ واقعیت اين است که علتِ

و  ساختمالصدرا به آن قائل بود و آن را برهانی  ،فیلسوفان ۀهم نفس است که پیش از
ارتباط علی نفس و  . آنچهدار آن هستند داعیه جوهری انيگرا نوخاسته ،در عصر حاضر

نفس از بدن و علیت بدن در  نوخاستگیِ همین حقیقتِ ،کند ن مییبدن را تسهیل و تبی
 انهيگرا و تعلق نوخاسته يابد مینوخاستگی نفس است. نفس در بستر اين بدن تحقق 

 دارد.

 با هرکدام جوهر. گرنديکدي با تعامل در هیمسبب و هیسبب ۀعالق لیدلنفس و بدن به 
 و رییتغ و یگريد انفعال موجب یکي انفعال و یگريد فیک بر یکي فیک و یگريد جوهر
 .(4/157: 1368 ،مالصدرا) دشویم یگريد تحول و رییتغ موجب یکي تحول

کنیم و گاه احساسِ عدم گسست. احساس گسست می ،بین ذهن و بدن خودما بعضاً 
 ما یِحس پديداری ما از تجربه ۀذهنی تجرب زنیِ ديدن يا پرسهدر مواردی چون رؤيا

هايی دانیم. ما توانايی خود می بدن متصدیِ را خود مواردی در ما ،عالوه  به است. گسسته
خود نظیر درد، گرسنگی يا  شناختی و فیزيولوژيکِ روان ۀدر سرکوب حاالت ناخواست

به  یروان با تغییر کانون توجه يا با اشتغال به آرمیدگیِ را بدن خود يميا قادر ،ترس داريم
 ؛کندعدم گسست را در ما تقويت می ،حاالت و تجارب ديگر ،. از طرفیبرسانیم آرامش
مستقیم آن بر  تأثیرمسکر و  استفاده از دارو در حیات ذهنی ما، نوشیدنِ تأثیرمانند 

گرسنگی و تشنگی و خستگی بر تغییر منفی  تأثیرسابجکت، يا  ذهنیِتصور و نگاه 
 ذومراتبی اهد نوخاستگی موجودشما . (Forstmann & Burgmer, 2017: 196) ما ۀروحی

وابستگی او به  .خودآيین است ديگر سویاز  و وابسته به سیستم سويیهستیم که از 
لنفسه و  ۀدر مرتب نفس عارضی است نه ذاتی. ،تیعاملو  تيجوهر ۀ، در مرتبسیستم

 ،از بدن فیزيکی جدا نیست تا ولی ،فیزيکی است جوهری مجرد از بدن خودآيین،

 گرايانه نوخاسته تعلق ۀواسط به و رضعبال ،تأثر اين بیند.می آسیب عصبی اختالالت ۀلیوس به
جمله امتداد، قوه و استعداد و  بدن، ازفیزيکی بسیاری از صفات نفس به بدن است؛ 
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و  ؛را دارد که بدن ندارد ها تیعاملبسیاری از صفات و افعال و  در عوضو  زمان را ندارد
گرچه  ،آن است از هر چیزی که به صفاتی متفاوت با صفات شیء ديگر متصف شود، غیر

 متصف شوند. گريکديبالعرض به صفات  صورت بهوابستگی،  ۀواسط به
 کامالًنفس،  یِریگ شکل لياوانفس و بدن در  اتحادیِ ۀبايد گفت که رابطپس 

، وجودی جوهری تجردِ ۀنفس به مرتب محض رسیدنِ ولی به ،ای ذاتی است رابطه
 ۀرابط ولی ،طبیعی و نباتی، ذاتاً با بدن مرتبط است ۀخواهد داشت که در مرتب ذومراتب

شود و تا حین مفارقت ای عارضی بدل مینفس با بدن، به رابطه مجرد جوهریِ ۀمرتب

 عارضی مستدام است. تبدل اين وصفِ ۀ، اين رابطنکردن بدن( همراهی سبب  به)نفس از بدن 
: 1368، مالصدرا) استکمالی دارد ريشه در همان حرکت جوهریِ ،ضیرَعَ ذاتی به وصفِ

امری عرضی  ،بدن ساختارنفس، ارتباط نفس و  تحقق جوهریِ ۀدر مرتباگر  .(9/117
 نفسنه فساد ذات  ،دشومی )فساد تعلق( عارضی موجب فساد امرِ بدنپس فساد  ،است

 .(314 :1354 ،همان)

نفسانی و ذهنی از بدن و های  تواند جوهرِ نفس و ذهن و نیز ويژگیمی گونه که همان
توان پذيرفت که د، همچنین پرواضح است که میشوای آن نوخاسته نظام شبکه

د و پس از شوجمله اختالالت روانی  اختالالت بدنی نیز باعث نوخاستگی حاالتی، از
 نوخاستگیِ ۀاثبات تجرد جوهری، بايد گفت که نوخاستگیِ اختالالت در زمر

هايی هستند که حاملِ آن جوهرِ  که اختالالت روانی، ويژگی به اين معنا ؛هاست ويژگی

نوخاسته  ،عصبی در ارتباط است دستگاهبا بدن و ذهن/نفس که  رو آن از و نفس است
، )نه تمام مراتب(تر پايین  ۀمرگ در مرتب  ۀکماکان تا لحظ ذومراتب است و . نفسشوند می

ذاتى است که آثارى از نفس به بدن و و از باب همین مسانخت »تعلق ذاتی به بدن دارد 
. جوهرِ ذهن/نفس از آن (326 :1381 ،یانی)آشت «نمايد آثارى از بدن به نفس سرايت مى

تجرد جوهری،  ۀای و در مرتبتعلق ذاتی و ريشه ،)حیات نباتی(نازله  ۀحیث که در مرتب

طور که در  همان؛ دشومیروانی  اختالالت بستر نوخاستگی ،تعلق عارضی به بدن دارد
 صحت بدن تری دارد وانطباق بهتر، کارايی مناسب سبب بهشرايط صحت بدنی، نفس 

  شود.می یتر و سازندههای مطلوب  موجب نوخاستگی ويژگی
 

 نتیجه. 5
نظريات  دستاويزت عصبی بر بروز اختالالت گوناگون شخصیتی، التأثیر اختال ۀمشاهد

از نفی وجود خود/ذهن/نفس و يا نفی تجرد ) پذيری آن وجود نفس و مفارقت دربارۀ گوناگونی
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انگاران موسوم به  . راهکار دوگانهشده است (خود/ذهن/نفس تا نفیِ بقای نفس مجرد آن
با  .یستنفس و بدن و چالش مذکور ن ۀدوسويعلّی  وی تأثیراتِگ پاسخ «ابزارانگاری»

 ۀنظري توان می، الحدوث ةنیپیشتاز جسما ۀنیز نظريو  معاصر ۀگرايانپذيرش نگاه نوخاسته
 آن موجب ساختاری بدن و تکاملِ ۀاجزای سازند تعاملِ مطرح کرد: یراهگشاتر

د و عملکرد شو میانسانی  نفسِذهن/ ۀخودآيین و لنفس نوخاستگی و حدوث وجودِ
پايین به )علیت  ها و حاالت ذهنی در بستر اين ذهن/نفس نوخاستگیِ ويژگی ،صحیح آن

عملکردی در اين  اختاللِ هرگونه همان نحو،  به .آورد را به ارمغان می باالی بدن برای نفس(

عنوان  بههای ذهنی  ويژگی نوخاستگیِ مراتبی، موجبِ سلسله ۀتودرتو و پیچید مِنظا
دارد و در  ذومراتبشود. نفس وجودی  نفس می مجردِ جوهرِ روانی در بسترِ اختالالت

 پس از استکمال، حیوانی، تعلق ذاتی به بدن دارد و شئونبرخی  حتی گیاهی و ۀمرتب
و وجود  )علیّت باال به پايین( علیتعاملیت و فاعلیتِ خودآيین، به  ،از مراتب ای در مرتبه
ت. اسعارضی  یتعلق ،تعلق آن به بدن در اين مرتبه که دشو نائل میلنفسه 

گرايانه از  نوخاسته اين تعلق ذاتی و تعلق عارضی و تحققِ سبب بهذهن/خود/نفس 
ولی ؛ دارد )علیت پايین به باال و باال به پايین( بدن، ارتباط دوسويه با بدن ۀارگانیسم پیچید

تعلق  بدن و نیز تباهیِبه تعلق ذاتی  ۀنفس در مرتب بدن موجب تباهی  سیستمِ تباهی
وجود  ۀنفس در مرتب شود. لنفسه و خودآيین میوجود  ۀدر مرتب مجرد نفسِ عارضیِ

 سبب به ولی ،فسادناپذير است ،بساطتش جوهريت وجودی و سبب  به لنفسه و خودآيین

، آنمتناظر بر  های آسیبموجب نوخاستگی ، آسیب به مغز ،به بدن عارضی ابتنا و تعلقِ
های  از ويژگی ديگر نوخاسته و فروخفتگی برخی روانی-ذهنی های عنوان ويژگی به

 خواهد بود. نوخاستهروانی -ذهنی
 

 نوشت پی
. در آن حادثه شد مشهور 1848در  یا جان به دربردن از حادثه سبب  آهن بود که به سرکارگر راه .1
هرچند او . کند یمغزش را نابود م یشانیهر دو لوب پ اي کيو  رود یدر سرش فروم یبزرگ یآهن ۀلیم

که  گفتند یدوستانش م که یطور به ؛گذارد یم ریأثاو ت تیشخص یرو یدگيدبیآس نياما ا ،ماند یزنده م
 (.Harlow, 1868:327-347) ستین جیگِ گرياو د

2. the instrument theory. 

 نفسه او عین وجود لغیره اوست. وجود فی  .3

 جوهری به آن معنا که در فلسفۀ غرب مطرح است و معنای وجودی دارد نه ماهوی.  .4

 اصل وجود نیست. حسب بهعارضی در اينجا به معنای وجودی است نه ماهوی؛ يعنی   .5

 



 گرایانه و صدرایی تبیینی نوخاسته؛ روانی -نفس و اختالالت عصبی /194

 منابع
 .  بوستان کتاب ،قم ،شرح بر زادالمسافر(، 1381) نيالد جالل دیآشتیانى، س

 .یدریالح، تهران ،2ج ،هاتیاالشارات و التنب(، 1379) نایس ابن

 .یالمصطفو ةمکتب ،قم ،2چ، 9-8و  5-1ج ،ةاألربع یةاألسفار العقل یف یةالمتعال ةالحکم ،(1368) مالصدرا
 .رانيا ۀانجمن حکمت و فلسف ،تهران ،المبدأوالمعاد(، 1354)ـــــــــ 

 

Allman, J. M. & et al. (2005), “Intuition and Autism: A Possible Role for 
Von Economo Neurons”, Trends in Cognitive Science, no. 8, 367–373. 

Archinov, Vladimir & Fuchs, Christian (2003), Causality, Emergence, Self-
Organisation, Moscow, NIA-Priroda. 

Bear, M., Connors, B. & Paradiso, M. (2007). Neuroscience: Exploring the 
Brain, 3rd edn. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins. 

Beckermann, A., Flohr, H. & Kim, J. (1992), Emergence or reduction? 
Essays on the prospects of nonreductive physicalism, New York, Walter 
de Gruyter. 

Bergonzi, M., Luisi P.L. (2017), “The Consciousness of Space, the Space of 
Consciousness”, Space, Time and the Limits of Human Understanding, 
The Frontiers Collection, Wuppuluri, S., Ghirardi, G. (Eds.), Springer, 
Cham.  

Black, D.M. (2004), “A Fact without Parallel: Consciousness as an 
Emergent Property”, Brit. J. Psychother, 21(1), 69-82. 

 Blackmore, S. (2006), Conversations on Consciousness: What the best 
minds think about brain, free will, and what it means to be human, 
Oxford: Oxford University. 

Bovet, P. & Parnas, J. (1993), “Schizophrenic delusions: A 
phenomenological approach”, Schizophrenia Bulletin, 19 (3), 579–597. 

Camazine, S.  & et al. (2001), Self-organization in biological systems, 
Princeton, Princeton University. 

Carruthers, P. (1996), “Autism as mind-blindness: An elaboration and partial 
defence”, In: Theories of Mind, Carruthers P., Smith P. (Eds.),  , 
Cambridge, Cambridge University Press, 257-274. 

Colvin, M. & et al. (2017), “Split‐brain Cases”, The Blackwell Companion to 
Consciousness. Velmans, Max & Schneider, Susan (Eds.), New York, 
Wiley-Blackwell. 

Dennett, D. C. (1991), Consciousness Explained, Boston, Little, Brown & 
Co. 

Farah, M. (2008), “Neuroethics and the problem of other minds: implications 
of neuroscience for the moral status of brain-damaged patients and 
nonhuman animals”, Neuroethics 1, 9–18. 

Feinberg, Todd E. & Julian Paul Keenan. (2005), “Where in the brain is the 
self?”, Consciousness and Cognition, 14, 661–678. 

Forstmann, M., & Burgmer, P. (2017), “Antecedents, manifestations, and 
consequences of belief in mind-body dualism”, In Zedelius C. M., Müller 



 195/ 1400 تابستان و بهار ،1 شمارۀ ،49 سال فلسفه،

 
 

B. C. N., & Schooler, J. W. (Eds.), The science of lay theories: How 
beliefs shape our cognition, behavior, and health, Springer International 
Publishing AG, 181–205. 

Francesco, M.D. (2007), “Extended Cognition and the Unity of Mind. Why 
We are Not 'Spread into the World”, Cartographies of the Mind, Studies 
in Brain and Mind, Marraffa, M., Caro, M.D., Ferretti, F. (Eds.), vol 4, 
Springer, Dordrecht, 211-225.  

 Gennaro, Rocco J. )2018), “Consciousness and Psychopathology”, The 
Routledge Handbook of Consciousness, Gennaro, Rocco J. (Ed.), New 
York: Routledge, 337-350. 

 The Neuroscience of Psychiatric Disorders and the“ ,(2019) ـــــــــــــــــــــ
Metaphysics of Consciousness”, In: Psychiatry and Neuroscience 
Update, Gargiulo, P., Mesones, A. H. (Eds.),  Springer, Cham.  

Goodman, Lenne & Caramenico, d. (2013), Coming to Mind, The Soul and 
Its Body,  Chicago, University of Chicago. 

Graham, George (2010), The disordered mind: an introduction to philosophy 
of mind and mental illness, Abingdon, Oxon, Routledge.  

Hasker, William (1999), The emergent self, Ithaka/London, Cornell 
University Press. 

Hasker, W. (2011), “Souls Beastly and Human”, In: The soul hypothesis, 
Baker, Mark, Stewart Goetz. New York, Continuum. 

ـــــــــــــــــــــ  (2015), “Why Emergence?”, In: The Routledge Companion to 
Theological Anthropology, Farris, Joshua R. & Taliaferro Charles (Eds.), 
New York, Routledge. 

Harlow, John Martyn (1868), “Recovery from the Passage of an Iron Bar 
through the Head”, Publications of the Massachusetts Medical Society, 2, 
327–347. 

 Johnson, D. (2013), “Do souls exist?”, Think, 12(35), 61-75. 
Kandel, Eric R. (2018), The Disordered Mind, What Unusual Brains Tell Us 

About Ourselves, New York, Farrar, Straus and Giroux. 
Kelly, E. F. & et al. (2007), Irreducible mind: Toward a psychology for the 

21st century, Lanham, Rowman & Littlefield. 
Libet, Benjamin (2004), Mind time: the temporal factor in consciousness; 

Cambridge, MA, Harvard University Press. 
McTaggart, John (1906), Some Dogmas of Religion, London, Edward 

Arnold, 106-110. 
Majorek, M. B. (2012), “Does the brain cause conscious experience?”, 

Journal of Consciousness Studies, 19(3–4), 121–144. 
Maritain, Jacques. (1952), The Range of Reason, New York, Charles 

Scribner’s Sons. 
Maskulak, Marian (2007), Edith Stein and the Body-Soul-Spirit at the Center 

of Holistic Formation, New York, P. Lang. 
 Menon, Sangeetha (2014), Brain self and consciousness: Explaining the 

conspiracy of experience, Springer, New Delhi. 



 گرایانه و صدرایی تبیینی نوخاسته؛ روانی -نفس و اختالالت عصبی /196

 Musacchio, J. M. (2012), Contradictions: Neuroscience and religion, 
Berlin, Springer-Verlag Publishing. 

Peacocke, Christopher (2014), The Mirror of the World: Subjects, 
Consciousness, and Self-Consciousness, Oxford, Oxford University. 

Pinto, Y. & et al. (2017a), “Split brain: divided perception but undivided 
consciousness”, Brain, 140(5), 1231–1237. 

 de Haan EHF, Lamme VAF. (2017b), “The Split-Brain ,ـــــــــــــــــــــ
Phenomenon Revisited: A Single Conscious Agent with Split 
Perception”, Trends in Cognitive Sciences, Nov, 21(11), 835-851. 

 Proust, J. (2006), “Agency in schizophrenia from a control theory 
viewpoint”, In: Disorders of Volition, N. Sebanz and W. Prinz (Eds.), 
Cambridge, MA, MIT Press, 87-118.  

Sadock, B. J., Sadock, V. A. & Ruiz, P. (2015), Kaplan & Sadock's synopsis 
of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry (Eleventh edition.), 
Philadelphia, Wolters Kluwer. 

Strawson, G. (1997), “The self”, Journal of Consciousness Studies 4, 405–
28. 

Swinburne, Richard (2004), “The Possibility of Life after Death”, In: Cave, 
Peter & Brendan Larvor (Eds.), Thinking About Death, British Humanist 
Association, 38-42. 

 Reid, T. (1896), Inquiry into the Human Mind, Collected in The Works of 
Thomas Reid. Edinburg: MacLachlan, Stewart. 

Robinson, Daniel N. (2011), “Minds, Brains, and Brains in Vats”, In: The 
soul hypothesis, Baker, Mark & Goetz, Stewart, New York, Continuum, 
46-67. 

Rousseau, David (2011), “Near-Death Experiences and the Mind-Body 
Relationship: A Systems- Theoretical Perspective”, Journal of Near-
Death Studies. 29. 

Runehov, A. L. C. (2016), The human being, the world and God: Studies at 
the interface of philosophy of religion, philosophy of mind and 
neuroscience, Switzerland, Springer International Publishing.  

Taylor, M. A. (1999), The Fundamentals of Clinical Neurology, New York, 
Oxford University Press. 

 

 

 

 
 

 


