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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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چکیده
انواع آسیبهای مغزی و عصبی (از جمله اختالل هويت تجزيهای ،اسکیزوفرنی ،تغییرات خُلقی و مانند
آن) بر تباهشدن و دگرگونشدن ِکیفیاتِ حیاتی ،حاالتِ ذهنی و شخصیتی ،و حتی انگارۀ نفس و
«خود» تأثیر مستقیم دارد .مشاهدۀ اين تأثیرات ،دستاويز نظريات گوناگونی دربارۀ وجودِ نفس و
مفارقتپذيری آن (از نفی وجود خود/ذهن/نفس و يا نفی تجرد خود/ذهن/نفس تا نفیِ بقای نفس مجرد
آن) شده است .چارچوب نظری و مفهومی نوخاستهگرايی و حکمت متعالیه ،قابلیتی دارد که میتوان از
آن در تجزيه و تحلیل اين مسئله بهره برد و نگاهی فراتر از ابزارگرايیِ دوگانهانگاران ،بهعنوان يک
راهکار کلی دربارۀ تأثیر اختالالت عصبیِ فیزيکی بر نفسِ مجرد ارائه داد .با اذعان به نوخاستهگرايی
جوهری و همسوبودن آن با نظريۀ جسمانیةالحدوث صدرايی ،و عبور از ديدگاه نوخاستهگرايی
ويژگیهای صرف ،میتوان گفت که بدن و دستگاه پیچیدۀ عصبی بر اساس میزان تکامل و
پیچیدگیاش ،موجب نوخاستگیِ (حدوث) مراتبی از نفس (از نوخاستگی مرتبۀ گیاهی تا مرتبۀ وجود
لنفسه و خودآيین) و نوخاستگیِ ويژگیهای حیاتی ،ذهنی و روانی متناسب میشود .به سبب اين
همبستگی و تعامل علّیِ نوخاستهگرايانه ،انواع آسیبهای عصبی ،مادامیکه نفسِ انسان در مرتبه نباتی،
تعلق ذاتی به بدن دارد و در مرتبۀ تجرد جوهری ،تعلق عارضی به بدن دارد ،موجب نوخاستگیِ
اختالالت روانی بهعنوان ويژگیهای مختلکننده برای جوهر نفس و نیز فروخفتگیِ برخی ويژگیهای
ذهنیِ نوخاسته میشود؛ بدون آنکه وجودِ بسیط ،لنفسه ،خودآيین و مفارقتپذيرِ نفس نفی و تباه شود.
واژههای کلیدی :نفس ،ذهن ،اختالالت عصبی-روانی ،نوخاستهگرايی ،جسمانیةاالحدوث.
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 .1مقدمه
ماتريالیستها و فیزيکالیستها (اعم از فروکاهشگرا و نافروکاهشگرا) حاالت ذهنی و ويژگیهای
عصبی و نیز بیماریهای روانی و عصبشناختی را به دلیل همبستگی چشمگیر آنها به
يکديگر ،متعلق به يک حوزه پنداشتهاند .در اين نگاه ،بیماری روانی اصالً بیماری
«روانی» نیست ،بلکه اختالل رفتاریِ مرتبط با اختالل عملکرد مغز و در زمرۀ بیماریهای
بدن است؛ درست مانند سرطان و ديابت (.)Taylor, 1999: viii & Bear, et al. 2007: 684
ولی مشاهدۀ همبستگی علّی و ضروری فرآيندهای عصبی و پديدۀ ذهنی ،نبايد
موجب اين برداشت شود که فرآيندهای عصبی همان حاالت «ذهنی»اند؛ برای نمونه،
وجود يا نبودِ انتقالدهندۀ عصبی ،سطح میلین بر آکسونها و میزان گلوکز خون ،با
حاالت ذهنی نوخاسته تفاوت وجودشناختی دارند ( .)Francesco, 2007: 214عصبشناسی
میتواند به ما بهطور فزآينده در فهم شرايطی که به ظهور حاالت ذهنی منجر میشود،
کمک کند؛ اما محال است بتواند دربارۀ چیستی خودِ حاالت ذهنی و بستر تحقق آنها
کمکی کند .کوالیا ،حیث التفاتی ،تداوم خود در زمان ،دسترسی محدود و اولشخص به
افکار ،و ارادۀ آزاد ،ويژگیهای ماده (مغز) شناخته نمیشوند .متأسفانه به دلیل ضعف
دقت فلسفی ،برخی عصبشناسان کارکردهای عینیِ مغز را که میتوان بهطور
آزمايشگاهی و عینی مشاهده و مطالعه کرد ،با خودِ واقعیتِ آگاهبودن ،افکار ،احساسات،
ادراکات ،تصاوير و خاطرات اشتباه میگیرند؛ صرفاً به اين دلیل که آنها را با يکديگر
مرتبط میبینند (.)Bergonzi & Luisi, 2017: 363
بر اساس نوخاستهگرايی ( ،)emergentismحاالت ذهنی ،ويژگیهايی نوخاستهاند .در
اين نگاه ،وقتی اجزای سازنده در سطحی از سازمان ،به شیوهای خاص متحد و به
تشکیل سطح جديدی از ساختار نائل شوند ،ويژگیهای بديعی نوخاسته میشوند که با
لحاظ سطح پايینتر سازمان ،کامالً پیشبینیناپذير و به سطوح زيرين فروکاهشناپذير
هستند .سیستم (معموالً سیستم باز) بر اساس تعامالت داخلی و فرآيندها و قانونهای
درونیِ خود ،ساختار و سازمان پیچیده و تکامليافتهتری میيابد و در اين حال ،آثار
نوخاستهای را بدون دخالت و هدايت عوامل بیرونی بروز میدهد ( Camazine, et al,
 .)2001:31-33اين سازمانها دارای جنبههای متعددی از جمله حفظِ خود ،سیستمی
بودن ،نوخاستگی از پايین به باال ،علیّت رو به پايین ،علیّت غیرخطی يا علیّت چرخشی،
سلسلهمراتبیبودن و وحدت در عین کثرت هستند (.)Archinov & Fuchs; 2003: 5-10
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سطح نوخاسته ،سطح باالتر نظام سلسلهمراتبی است؛ يعنی کیفیات نوخاستۀ اضافی
و جديدی دارد که در سطح فروتر (که متشکل از اجزاست) يافت نمیشود؛ برای مثال،
حیات ،امری سلسلهمراتبی و فروکاهشناپذير است که نسبت به پیچیدگی و تکامل
سیستمی اجزای سازمان ،انواع آن نوخاسته میشود« .هیچ راهی وجود ندارد که از
ويژگیهای غیرارگانیک ماده ،ويژگیِ حیات و تالش همۀ موجوداتِ زنده برای حفظ
حالت حیات خودشان ،پرهیز از درد و آسیب و تولید نسل را پیشبینی کرد» ( Black,
 .)2004: 77در دستگاههای بیولوژيکی که به نحو سلسلهمراتبی سازمان يافتهاند ،هر
سطح پیچیدۀ باالتری از موجود زنده ،ويژگیهای نوخاسته بديعی را بروز میدهد که
مبتنی بر تعامالت سطوح پايینتر و زيرين خود است ( Beckermann, Flohr & Kim,
 .)1992:15از نظر علمی فعالیتهای دستگاه عصبی نیز با نوخاستگی انواع حاالت روانی و
از طرفی ،بیشفعالی ،نافعالی يا عدم ارتباط مؤثر نورونها و مدارهای الکتريکی ،با انواع
بیماریهای روانی همبسته است (نوخاستگی و علیت پايین به باال)؛ اما اين همبستگی
يکسويه نیست و مثالً حتی رواندرمانگر که برخالف روانپزشک دارودرمانی نمیکند و
ظاهراً فقط با ذهن سروکار دارد ،تعاملش با بیمار حقیقتاً موجب تغییر بیولوژی مغز
میشود (علیت باال به پايین) (.)Kandel, 2018: 50
از میان طیفهای مختلف نوخاستهگرايی ،دو طیف نوخاستهگرايانِ ويژگیها و
نوخاستهگرايانِ جوهری حائز اهمیت هستند .هر دو طیف ،حاالت ذهنی نظیر انواع
آگاهیها ،ادراکات ،احساسات ،اراده ،خالقیت و  ...را نوخاسته از همین زيراليۀ عصبی و
فروکاهشناپذير به آن میدانند و به تمايز وجودی حاالت نوخاستۀ ذهنی از مغز و
اعصاب قائلاند؛ با اين تفاوت که نوخاستهگرايانِ ويژگیها ،اين حاالت متمايز ذهنی را
به همان ساختار فیزيکی عصبی نسبت میدهند ،ولی نوخاستهگرايانِ جوهری ،قیام اکثر
اين ويژگیهای نوخاستۀ ذهنی به مغز و دستگاه عصبی را محال میدانند و نوخاستگی
اين ويژگیها را منوط به تقدمِ نوخاستگیِ جوهرِ متمايزالوجود ذهن/نفس يا «خود»
(همان سابجکت روانشناختی تفکر و تجربه) میدانند (.)Hasker, 1999: 188-197
پس نوخاستهگرايی جوهری شامل نوخاستگی ويژگیها هم میشود ،ولی نوخاستهگرايی
ويژگیها به نوخاستگی جوهری قائل نیست .در نوخاستهگرايی جوهری ،اگر مثالً گفته
میشود که فعالیت الکتريکی درون نورونها مثالً نورونهای مولّدِ دوپامین ،ايجاد لذت
میکند ،اوالً ،اين تجربۀ آگاهانۀ لذت ،ويژگیِ نوخاستۀ متمايزی از زيراليۀ فیزيکی و
عصبی آن است و ثانیاً ،ايجاد لذت برای کسی/تجربهگری/سابجکتی میکند .لذت ،تعلق
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وجودی به يک سابجکت دارد .اين ادراک ،مادی نیست و حامل ،مدرِک و واجدِ آن هم
مادی نیست ،بلکه برای ذهن/نفس ايجاد لذت میشود.
پس نوخاستهگرايی جوهری همچون نظريۀ «جسمانیةالحدوث» صدرايی ،با نگاهی
تکاملی ،اشتدادی ،سلسلهمراتبی ،هم رقیبِ موضِع فیزيکالیستی است و تبیینهای
عصبشناختی را بهتنهايی پاسخگوی رابطۀ ذهن/نفس نمیداند و هم رقیبِ موضع

دوگانهانگاری دکارتی و مشايی است که قائل به نقش وجودی برای نفسی هستند که
هرگز از ويژگیهای پايۀ فیزيکی ناشی نشده است ،و اين اشکال جدی را دارد که بهرغم
ادعای تعامل بین نفس و بدن ،تبیین دقیقی از نقش بدن برای حدوث نفس و نحوۀ
تعلق آن به بدن ارائه نمیکند .يکی از وجوه برتری تفاسیر نوخاستهگرايانه و صدرايی از
ذهن/نفس نسبت به دوگانهانگاری دکارتی و مشايی ،تبیین چگونگی حدوث ،ارتباط،
تعلّق و تعامل ذهن و بدن ،با طرح نظام سلسلهمراتبی وجود است.
اما در مقابل ،يکی از داليل اصلیِ منکران ذهن/نفس/خود ،همین تأثیر جدی
آسیبهای مغزی و اختالالت عصبی بر حاالت ذهنی ،حتی خودآگاهی بوده است.
جراحات مختلف به مخ ،ناشی از تومورها ،تصادفات ،عفونتها ،نواقص ژنتیکی يا
اختالالت متابولیکی ،ممکن است به اختالالت ذهنی منجر شود و شخصیت فرد را تحت
تأثیر قرار دهد .بر اساس اينکه آسیبهای مغزی بر چه قسمتهايی از مغز تأثیر بگذارد،
تجربۀ ما را از زندگی ،هیجانات ،شناخت ،حافظه ،تعامالت اجتماعی ،خالقیت ،آزادی
انتخاب و حرکت تحت تأثیر قرار میدهد؛ يا چهبسا ،ترکیبی از اين جنبههای طبیعتِ ما
را تغییر میدهد (.)Kandel, 2018: 188
مسئله اين است که اگر ما واجد ذهن/نفس غیرمادی نامیرا هستیم ،چرا اين
ذهن/نفس بعد از آسیب مغزی ،بیعیب و نقص باقی نمیماند؟ چرا بايد آسیب مغزی
تغییرات جدی و عمدهای در شخصیت و خصلتهای روانی ايجاد کند؟ در بیماریهای
عصبشناختیِ پیشرونده مثل آلزايمر که بهطور فزآينده محتوای ذهنی بیمار را تباه
میکند؛ تا جايی که بیمار تقريباً تمام حافظۀ خود را از دست میدهد ،آيا میتوان قائل
شد که وقتی اين بیمار از دنیا میرود ،ذهن و حافظۀ او باقی میماند؟ به نظر میرسد
اگر نفس ،جوهری غیرمادی و مفارق از هويت فیزيکی ماست ،اختالالت تنی ،نبايد به
آن آسیب بزند .اگر حاالت ذهنی در بستر ذهن و نفس محقق و ذخیره شدهاند ،نبايد
ضايع و مفقود شوند.
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طی بررسی اين مسئله ،مصاديقی از تأثیر اختالالت عصبی بر اختالالت خود/ذهن/نفس،
و ادعاهای منکران وجود خود/ذهن/نفس مطرح میشود و پس از پاسخ مصداقی و
ارزيابی ادعای منکران ،به طرح و نقد پاسخ رايج دوگانهانگاران ،موسوم به «ابزارانگاری»
پرداخته میشود ،و نهايتاً نظريه و راهحلی با استفاده از منظر نوخاستهگرايی و حکمت
صدرايی و تقارب آن دو به يکديگر پیشنهاد خواهد شد.
 .2شماری از تأثیرات اختالالت عصبی بر خود/ذهن/نفس
آنچه تحقیقات علمی نشان میدهد ،اين است که بخش آهیانهای سمت راست ،با
شخصیت ما در ارتباط است .آسیب به اين منطقه ،ممکن است باعث غفلت از بخشهايی
از بدن يا فضا (مکان) و ايجاد مشکالتی در ساخت چیزها (کنشپذيری ساختاری) و انکار
آسیب (بیماری انکاری) شود .آسیب به بخش آهیانهای چپ ،ممکن است باعث مشکالتی
در نوشتن (نانويسی) ،مشکالتی در رياضی (محاسبهپريشی) ،مشکالتی در زبان (نانويسی يا
زبانپريشی) و ناتوانی در درک اشیا بهطور معمول (ادراکپريشی) شود .جراحات نیمکرهای
میتواند تغییرات مهمی در شخصیت ايجاد کند .در نهايت ،فعالیت لوب گیجگاهی برای
شکلگیری شخصیت و نیز برای رفتار عاطفی فرد مهم است؛ از اينرو ،زمانی که عیبی
در مدارهای عصبیِ بخشهای قدامی ،آهیانهای يا گیجگاهی رخ میدهد ،عیبی در
تجربیات خود با خود و خود با ديگران يا خود با جهان ،در شخص رخ میدهد ( Feinberg
.)& Keenan 2005 : 673-675
بهطور خاص ،از بین اختالالت متعدد روانی که مفهوم هويت شخصی و «خود» را به
چالش میکشند ،میتوان به اين موارد اشاره کرد:
 .1آلزايمر :با بدترشدنِ حافظه ،زبان و مهارتهای فضايی -بصری شخص بهآرامی
ناپديد میشود و ممکن است بینش خود را به وضعیت خويش از دست بدهد؛ در حالی
که قبل از بیماری ،اين افراد مثل هرکس ديگری ويژگیهايی مختص به خود را داشتند؛
مانند برخورداری از هوش ،دغدغه ،فرهنگ ،مذهب ،غرور و Graham, 2010: 40 & ( ...
.)Runehov, 2016: 7
لیبت ،همانطور که نفس يا «خود» را پديدههايی نوخاسته از فعالیت مغز معرفی
میکند ،نمونهای چون گمشدنِ «خود» را در بیماری آلزايمر ،حاکی از آن میداند که
نفس يا «خود» میتواند با کمک عوامل دارويی و با تغییرات آسیبشناختی مغز تغییر
يابد يا از میان برود ( .)Libet, 2004: 203حتی موساکیو قائل است که اين بیماری
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غمانگیزترين و بیرحمانهترين دلیل است بر اينکه ذهن جوهر فراطبیعی ،فناناپذير و
روحانی نیست ،بلکه مجموعهای از کارکردهای فیزيکیِ مغز است ( Musacchio, 2012:
.)55
 .2اسکیزوفرنی :يکی از ويژگیهای اساسی اين بیماری ،اختالالت تجربۀ «من» است.
اين اختالالت کم يا زياد با مفاهیم «گسست از خويشتن»« ،گسست از واقعیت»« ،از
دست دادن کنترل»« ،از دست دادن مرزهای ايگو»« ،پديدههای انفعال» و «هذيانِ
انتساب» همپوشانی دارد (« .)Bovet & Parnas, 1993: 589بیماران اسکیزوفرنی معموالً
رويدادهای هذيانی را گزارش میکنند که تولید و مالکیت آن را به خود نسبت
نمیدهند» (.)Menon, 2014: 12
 .3اختالل هويت تجزيهای يا همان اختالل شخصیت چندپاره :مشخصۀ اين اختالل
وجود دو يا چند هويت مجزا يا حاالت شخصیتی است که گاه «مبدل»« ،حاالت خود»
يا «بخشها» نامیده میشوند؛ بهنحوی که گويی الگويی مختص به خود برای ادراک،
ارتباط و تفکر دربارۀ محیط و خود و بهطور خالصه ،شخصیتِ خود دارند ( Sadock,
 .)Sadock & Ruiz , 2015: 458و «به نظر میرسد که بر حضور دو شخص يا حتی بیشتر
در يک بدن ،الاقل در زمانهای متفاوت داللت داشته باشد» (.)Gennaro, 2018: 337
روشن است که تبیین چگونگی ارتباطِ علّی بیش از يک ذهن/نفسِ غیرفیزيکی با
يک بدن برای دوگانهانگار جوهری دشوارتر خواهد بود.
 .4بیماران دوپاره مخ ( :)split-brainاين بیماران که تحت عمل جراحیِ برداشتنِ بافت
عصبیِ رابطِ دو نیمکرۀ مغز قرارگرفتهاند ،اغلب چند هويت را همزمان تجربه میکنند؛
يعنی تعدادی خود ،برخالف هويت تجزيهای که در آن هويات ترازمانی مسئلۀ اصلی
است ،در يک زمان معین حاضرند (.)Ibid: 339
 .5اُتیسم :گفته میشود که سابجکتهای مبتال به اتیسم فاقد خودآگاهیاند و
«نسبت به حاالت ذهنیِ خود و حاالت ذهنی ديگران کور هستند» ( Carruthers, 1996:
 .)262ناهنجاری در رشد نورونهای اکونومو ،بهعنوان عامل اُتیسم مطرح شده است
(.)Allman et al, 2005: 372
 .3واکنشهای مختلف به تأثیرپذیری نفس از اختالالت عصبی
مطالعۀ انواع تأثیرات اختالالت عصبی بر ذهن و حاالت ذهنی ،نتیجهگیریهای مختلفی
در پی داشته است:
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 .1-3پندارهانگاران

تندترين نتیجهگیری ،نتیجهگیری پندارهانگاران است .از نظر ايشان مواردی چون دوپاره
مخ ،اسکیزوفرنی ،اختالل شخصیت چندپاره و بیماریهای متعدد مرتبط با آن ،نشان
میدهد که «خود» وجود ندارد ،بلکه توهم و پندارهای از دستگاه شناختی يا عملکرد
مغز است .اين خود ،مجازی است نه يک هويت واقعی؛ چنانکه دنت در اشاره به اختالل
شخصیت چندپاره تصريح میکند که برخی افراد مرتکب يک اشتباه محاسباتی ساده
میشوند؛ و آن اين است که نتوانستهاند متوجه شوند که دو يا سه يا هفده خود در هر
بدن ،واقعاً از نظر متافیزيکی غلوآمیزتر از يک خود به ازای هر جسم نیست .يکی به
اندازۀ کافی بد است! (.)Dennett, 1991: 419
توماس متزينگر نیز بر توهم بودن «خود» از راه تغییر حاالت «خود» با شرب خمر
استدالل میکند ( .)Blackmore, 2006: 154بههرحال ،در نظر پندارهانگاران کسی و
سابجکتی در اين اختالالت ذهنی يا پشت آنها نیست.
 .2-3نفی تجردِ ذهن/خود/نفس

اين ديدگاه چنین استدالل میکند که اگر شخصیت در چیزی غیرفیزيکی مثل نفس
ساکن باشد ،آسیب فیزيکی نبايد شخصیت فرد را تغییر دهد؛ ولی با ابتال به انواع
آسیبهای مغزی ،ظرفیتهای ذهنی خاص از دست میروند .مدافع نفس چهبسا پاسخ
بدهد که آسیبهای مغزی بر وجود و بقای نفس و حتی خودِ اين ظرفیتها تأثیری
ندارد و ازدستدادن کارکردهای خاص مغزی تنها مانع از آن میشود که نفس بتواند با
واقعیت دنیای بیرون ارتباط پیدا کند .به بیان مالصدرا ،کاهش و تعطیلی فعل و توانِ
نفس در اثر بیماریِ بدن ،نشان نمیدهد که نفس فعلی مانندِ ادراک را به خودی خود
انجام نمیدهد ،بلکه فساد آلت ممکن است از دو جنبه در آن تأثیرگذار باشد :يکی اينکه
با فساد ابزار ،نفس به تدبیر آن مشغول میشود و اين اشتغال به ابزار ،نفس را از ادراکات
ديگر چون معقوالت خود بازدارد؛ همانطور که اگر نفس به خوف مشغول شود ،لذت را
درک نمیکند و اگر به خشم مشغول شود ،متوجه درد نمیشود و اگر درگیر تعقل باشد،
متوجه چیز ديگری نمیشود؛ بنابراين ،بعید نیست که ضعیفشدنِ ابزار و نیاز آن به
اصالح ،نفس را از افعال خاص خود بازدارد .دوم ،چهبسا به ابزارِ فیزيکی برای شروع نیاز
داشته باشد تا بعداً فعل خود را به خودی خود اقامه کند (مالصدرا.)296 :1354 ،
اما اين پاسخِ ادعايی نیازمند دلیل و شاهدی است که نشان دهد نفس و قوايش باقی
هستند و فقط به سبب اختالل کارکردهای عصبی بروزی ندارند .به بیان جانسون آيا
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میتوان باور کرد که شخصیت فیناس گیج )Phineas Gage(1مؤدب باقی مانده ،اما آسیب
مغزی او بهگونهای بوده که وقتی سعی میکرده به روشهای مؤدبانه عمل کند ،در
عوض بهشدت دشنام میداده و متعرض زنان میشده است؟ آيا میتوان اين فرض را باور
کرد که بیمار آلزايمری واقعاً تجربیات گذشته خود يا عزيزان خود را فراموش نمیکند و
خاطرات آنها هنوز موجود و کامالً در دسترساند ،اما زمانی که سعی میکند خاطرات
خود را شرح دهد ،آسیب مغزیاش بهگونهای است که صرفاً موجب میشود
فراموشکارانه عمل کند يا بگويد که فراموش کرده يا نمیداند چه کسی جلوی او ايستاده
است؟ البته که نه؛ و احمقانهبودن اين پیشنهادها ،بهوضوح نشان میدهد که آنها صرفاً
از توجیهات عقالنی در نجات فرضیۀ نفس ناامید شدهاند (.)Johnson, 2013: 68-71
 .2-3نفی بقای نفس و حاالت نفسانی مجرد

بهرغم پذيرش جوهر مجرد نفس ،سوئینبرن و هسکر به دلیل مشاهدۀ تأثیر آسیبهای
مغزی بر اختالالت ذهنی ،بقای آن را بعد از موتِ تن ،معجزۀ الهی میدانند
( .)Swinburne, 2004: 41 & Hasker, 2015: 160-161 & 2011: 216-223گودمن و
کارامنیکو نیز با وجود استداللهای گوناگون بر وجود نفس ،میگويند ارتباط ذاتی نفس
با مغز ،ادعای مفارقتپذيریِ نفس را محکوم میکند ( Goodman & Caramenico, 2013:
 .)237-238جنارو معتقد است که اختالالت عصبی نشان میدهد بدون يک مغزِ حقاً
فعال ،نفس قادر به ديدن ،تشخیص ،درککردن ،فکرکردن يا تصمیمگیری نیست و
توانايی قضاوتِ اخالقی ،همدلی ،تجربۀ لذت ،عواطف و امیال را ندارد .شواهد آسیب
مغزی نشان میدهد روحی که پس از مرگ دوام بیاورد ،هیچکدام از ويژگیها و
ظرفیتهايی را که تصور میشود نفوس از آنها برخوردارند ،ندارد (.)Gennaro, 2019: 62
در اين نگاه جوهر مجرد نفس ،تکويناً و فینفسه ،بعد از فروپاشی تن و دستگاه عصبی
امکان بقا ندارد.
 .4پاسخهای دوگانهانگاران
دربارۀ رديههای مطرح شده علیه ذهن/نفس/خود بر اساس تأثیرات اختالالت عصبی،
میتوان پاسخهای زير را پیشنهاد کرد:
 .1-4پاسخهای موردی

در پاسخ به نگاه پندارهانگاران ،میتوان گفت کسی که مدعی اين انديشه است که «من
نیستم» يا «من يک پندار و وهم هستم» ،خودِ اين ادعا ،آگاهی و انديشهای است که به
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يک سابجکت تعلق دارد؛ يعنی جايی که اين انديشه و احساس رخ میدهد
 ،)1997: 418پندارهانگاران به وجود «خود» باور ندارند؛ اما با همین خود ،علیه وجود
خود استدالل میکنند! چگونه با چیزی که آن را نفی کردهاند و قائل به وجودش
نیستند ،چیزی را رد يا اثبات میکنند؟ اين تنبیهی است بر ناسازگاری ديدگاه پندارهانگاری
يا منکران وجود «خود» يا شکاکان وجود «خود» ،که از ديرباز مطرح بوده است ( Reid,
 .)1896: 100عالوه بر اين ،از آنجا که اختالالت روانی متفاوت از بیماریهای تنی هستند،
بايد در بستری يا هويتی غیرفیزيکی (ذهن) باشند« .اختالالت روانی ،اختالالت مغزی
نیستند؛ اگرچه کامالً مبتنی بر مغزند» (« .)Graham, 2010: 16ذهن و مغز ،بدون شک،
تعامل دارند؛ اما پديدۀ ذهنی (روانی) ،چیزی عصبی نیست .پديدۀ روانی در اختالل
روانی ،ذاتیِ يک هويت غیرفیزيکی خاص است» ( .)Ibid: 76پديدۀ روانی «عارضه و
وضعیتی از ذهن و وابسته به ذهن است .اگر ذهنی نباشد اختالل روانی هم نخواهد بود»
(.)Ibid: 9
بیماریهای روانیِ متعددی از ضايعههای مغزی ناشی میشوند؛ نظیر افسانهبافی يا
يادآوری کاذب خاطرات .در اين بیماریها نیز باز سابجکت و اولشخصی هست که اين
تجربهها را درک میکند و آن داستان و افسانهها را ولو به خطا نقل میکند و اينکه اين
رويدادها و ضايعهها در مغز به افسانهبافی و بیماریهايی نظیر آن منجر شدهاند ،داللتی
ندارد؛ زيرا افسانهبافی درون مغز رخ میدهد؛ همانطور که ادراک و نقل صحیح و درست
و دقیق آن نیز درون مغز نیست ،گرچه سالمت مغز در آن دخیل است ( Robinson,
.)2011: 46
دربارۀ اختالالتی چون اُتیسم نیز میتوان استدالل کرد که در عوضِ نداشتنِ
مهارتهای خواندنِ ذهن که بر توانايی فراشناختی فرد تأثیر منفی میگذارد ،خودآگاهی
شديد فردِ اُتیسم و خودمشغولی او ،باعث شود به ديگران آگاهی متعارف نداشته باشد.
(.)Gennaro, 2018: 343
در سندرمهايی نظیر کوتارد و بیماریهايی که در آنها افکار به ديگران نسبت داده
میشود« ،من» (احساس سابجکت بودن) حذف نمیشود« .منِ» تجربهگر هست ،ولی منشأ
تجربه را خود نمیداند يا نمی يابد يا تجربه از بدن يا محیط برای او ايجاد نمیشود
(احساس عامل بودن از دست رفته است)؛ لذا اين موارد نیز آشکار نمیکند که شخص بهطور
منسجم به عدم وجود «خود» باور دارد ،بلکه نشان میدهد که احساسات ممکن است
همچون باورها بد تعبیر شوند؛ همچنین نشان میدهد که هذيان ،يک حالت چنداليۀ
( Strawson,
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پیچیده است که نشانگر ناتوانیِ خودفهمی و خودمديريتی شناختی است؛ اما هیچچیز در
اين هذيانِ خاص انکار «خود» را روشن نمیکند ( Graham, 2010: 253; Proust, 2006:
.)89
اختالل هويت تجزيهای نیز گواه بر اين نیست که ما غیر واقعی هستیم .با توجه به
سببشناسی اختالل هويت تجزيهای (اختالل شخصیت چندگانه) بايد آن را پاسخی عاطفی
در دفاع از ايگو محسوب کرد .اساساً در اختالالت تجزيهای ،فرد دچار انواع هیجانات
تحملناپذير ،خیانت و تجربیات آسیبزا میشود .در علل اين بیماری ،تجربیات آسیب
شديد اوايل کودکی (معموالً سوء رفتار) مطرح است .میزان ترومای شديد کودکی در
بیماران کودک و نوجوانِ دچار اختالل هويت تجزيهای  85-79درصد گزارش شده
است .سوء رفتار جسمی و جنسی ،شايعترين آسیب در دورانِ کودکی اين افراد بوده
است ( .)Sadock, Sadock & Ruiz, 2015: 458پس بیمار چندپاره ،يک سابجکت واحد
است که خودهای جايگزين و متعددی را (شايد بهطور ناخودآگاه) میسازد تا از فشارهای
روانی خويش بکاهد (.)Graham, 2010: 166-8
نکتۀ مهمی که در پاسخ به تعدد خود بايد مطرح کرد اين است که خود ،اساساً
تعددناپذير است .يک خود است که درمانگر ،فارغ از نزاعهای متافیزيکی به آن متفطن
است و انواع راهکارهای درمانی را با توجه به آن دنبال میکند؛ يعنی سابجکت واحدی
را قربانی و متعلَّقِ اين چندپارگی و انقطاع حافظۀ خودزيستنامه میداند؛ دربارۀ کما نیز
همینطور .بروزنیافتن واکنشهای آگاهانه ضرورتاً دال بر ناآگاهی نیست .به تصديق
شماری از عصبشناسان نظیر مارتا فرح ( ،)Martha Farahبرخی از بیماران «به تجربۀ
کامل خود و محیط اطرافشان ادامه میدهند؛ در حالی که قادر به نشاندادن هشیاری
خودشان نیستند» ( « .)2008: 12سکوت ممکن است رفتار را مستور کند ،بدون آنکه
متفکر از بین برود» (« .)Graham, 2010: 234-235غفلت شديد از ذات خودمان يک چیز
است و نابینای مطلق بودن به خصائص مهم خودمان چیز ديگری است» (.)Ibid
دربارۀ بیماران پارهمخ هم بايد گفت که هیچ بیمار پارهمخی پس از جراحی و تقسیم
جسم پینهای احساس نکرده که تجربهاش از «خود» بهطور اساسی تغییر کرده است يا
اينکه پس از جراحی دو خود ساکن يک بدن شدهاند .هم در بیماران دوپاره مخ و هم در
آژنزی کورپوس کالوزوم (فقدان مادرزادی جسم پینهای) چهبسا دو نیمکره مستقالً هوشیار
باشند ،اما تجربۀ سابجکتیو از يک خودِ يکپارچه محفوظ است ( Colvin et al, 2017:
 .)640مطالعات آزمايشگاهی نشان داده است که قطعکردن ارتباطات بین دو نیمکره،
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ادراک بصری را دو بخش میکند؛ اما دو دريافتکنندۀ آگاه مجزا درون يک مغز ايجاد
نمیکند .بیمار دوپاره مخ يک عامل آگاه است با ادراک بصری غیر يکپارچه .يک عامل
آگاه که دو جريان موازی و غیر يکپارچه از اطالعات را تجربه میکند ( Pinto et al,
.)2017a: 1231 & 2017b: 1
 .2-4پاسخ رایج دوگانهانگاران
2

پاسخ عمومی به استدالل علیه نفس مجرد به سببِ آسیب مغزی« ،نظريۀ ابزار» است.
بدن همچون ابزاری برای ذهن/نفس است که اختالل در آن ،موجب اختاللِ عملکرد
ذهن/نفس میشود؛ به نحوی که بر اثر آن ذهن/نفس نمیتواند بهخوبی خود را از طريق
بدن ابراز کند يا فقط مانع انتقال اطالعات از بدن به ذهن میشود.
نوازندۀ پیانو نمیتواند با يک پیانوی آسیبديده ،يک کنسرتو بنوازد ،يا دست کم
عملکرد او بر اثر آسیب به آلت موسیقی ،معیوب خواهد بود .با وجود اين ،احمقانه است
که ادعا کنیم پیانو علت کنسرتو است .اين يک شرط الزم برای عملکرد آن است ،نه
علت آن .بهطور مشابه ،اين مغالطه است که ادعا شود ازدستدادنِ کارکرد ذهنی به
دلیل آسیبِ مغزی ،ثابت میکند که مغز نقشِ علّی در تولید اين کارکرد ذهنی ايفا
میکند (.)Majorek, 2012: 129
طبق اين نظريه ،نسبت ذهن به مغز مانند نسبت سیگنال به دستگاه تلويزيون است
و سیگنال بهوسیلۀ تصوير روی صفحۀ تلويزيون بازنمود میيابد .سیگنالها میتوانند
مستقل از دستگاههای تلويزيونی که آنها را دريافت میکنند ،وجود داشته باشند.
تخريب مغز همانند آسیبزدن به دستگاه تلويزيون است .شما ابزاری که سیگنال را
پردازش میکند ،قطع میکنید يا شايد حتی از بین ببريد ،اما سیگنال همچنان وجود
دارد؛ چون دستگاهِ تلويزيون سیگنال را تولید نمیکند ،بلکه فقط آن را پردازش میکند.
اما در نقد اين پاسخ ،غیر از آنچه در قسمت  2-3مطرح شد ،بايد گفت که اگر نظريۀ
ابزار را بپذيريم ،نبايد اختالل در فرآيندهای مغزی ،بر فرآيندهای ذهنی تأثیرگذار باشد؛
زيرا فرآيندهای مغزی و فرآيندهای ذهنی مستقل از يکديگر خواهند بود؛ درست
همانطور که اختالل در بخشهای داخلی تلويزيون ،بر سیگنال (مستقل) تأثیر نمیگذارد.
سیگنالها صحیح و بدون عیباند ،ولی تلويزيونِ معیوب آنها را دريافت و پخش
نمیکند .در حالی که تغییر حاالتِ مغزی ،حاالت ذهنی را تغییر میدهد يا نابود میکند،
نه اينکه صرفاً ذهنِ مستقل را از ارتباط با وسیلۀ جسمانی يا کنترلِ آن ناتوان سازد.
کسی که دچار آسیب مغزی ،مثالً سکته میشود ،بهوضوح مشکالتِ ذهنی واقعی ،از
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جمله ناتوانی در فکرکردن يا درک صحیح پیدا میکند ( .)Gennaro, 2019: 62-63شايد
بتوان ديدگاه مالصدرا را پذيرفت که اشتغال نفس به تدبیر بدن و شئون ديگر ،عامل
غفلت و مانع تعقل و تفکر است و آن را سلب و تعطیل کرده است؛ اما چرا موجب تغییر
ناخواستۀ حاالت روانی او میشود؟ پس نمیتوان بدن را صرفاً ابزار نفس عنوان کرد،
بلکه رابطهای پیچیدهتر دارند.
 .3-4پاسخ پیشنهادی :همبستگیِ سلسلهمراتبی نوخاستهگرایانۀ نفس

ابزارانگاریِ صرف و تشبیه رابطۀ نفس و بدن به رابطۀ پیانو و پیانونواز يا سیگنال برنامهها
و پخش دستگاه تلويزيون ،خالی از اشکال نیست ،بلکه ايجاد اشکال میکند؛ چون رابطۀ
نفس و بدن ،رابطه دوسويۀ نوخاسته است ،ولی رابطۀ پیانو و پیانونواز يا سیگنال و
دستگاه تلويزيون يکسويه و طبیعتاً فاقد رابطۀ نوخاستهگرايانه است .خرابیِ تلويزيون
تأثیری بر وجود سیگنال خارجی نمیگذارد يا خرابی پیانو تأثیری بر اصل هنر پیانونواز
نمیگذارد .برای استنباطِ راه حلی مناسبتتر به چند نکتۀ کلیدی بايد توجه داشت:
نخست :اختالالت مغز و أعصاب ،عملکرد نفس را تضعیف میکند؛ چون ظرف و
عامل نوخاستگیِ نفس ،بدن است .بدن برای تحقق نفس و حاالت روانی ،علیت پايین به
باال دارد و نفس پس از تحقق جوهری ،خود را از طريق بدن ابراز میکند و علیت باال به
پايین دارد .قطعاً نبود فرآيندهای عصبیِ خاص ،مانع نوخاستگیِ حاالت ذهنیِ متناظر
است ،ولی عکس آن صادق نیست و نشان نمیدهد که جوهر مجرد نفس وجود ندارد يا
باقی به وجود بدن و کامالً وابسته به آن است .اگر همهکاره در تحقق نفس و حاالت
ذهنی ،بدن و مغز و اعصاب است ،آنگاه در صورت صحت بدن ،حاالت ذهنی و نفسانی
بايد خودجوش تحقق يابند ،در حالی که اراده ،خالقیت ،و تفکر و استدالل و استنباط،
صرفاً با صحت عملکرد مغز و اعصاب تحقق نمیيابد .بله ،اگر دست معیوب باشد،
هرچقدر هم که نفس اراده کند ،نمیتواند آن را اختیاراً حرکت دهد ،ولی حال اگر دست
سالم باشد تا نفس اراده نکند ،حرکت اختیاری نخواهد داشت.
حاالت ذهنی گرچه نوخاسته از بدن هستند ،ولی حامل و سابجکتی آگاه دارند که
صرفاً منفعل از دروندادها نیست ،بلکه بعضاً با قوای خود بهنحو خودآيین ،فعاالنه و
خالقانه عاملیت و علیت خويش را در نوخاستگیِ برخی حاالت ذهنی دارد (مالصدرا،
 65/8 :1368و  .)295اين سابجکت ،دريافتهای خامِ حسی را تبديل به ادراکات گوناگون
میکند ،فعالیتهای الکتريکی نورونها را تفسیر میکند و از اطالعاتی که بهطور فیزيکی
دريافت و کدگذاری شدهاند ،به معانی و خاطرات وجوداً فرافیزيکی منتقل میشود ،و نیز
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بستر مناسب و بسیطی برای وحدت آگاهی است و هم با کسب آگاهی و با اراده موجب
تغییر فعالیتهای نورونها و سیمکشی مغز میشود ( Goodman & Caramenico, 2013:
« .)35, 51-52, 66, 162 & 209ما خود را بهعنوان منشأ ،فاعل ،آغازگر ،هدايتکننده و
جهتدهنده و مجری میبینیم» (.)Graham, 2010: 236
اينکه نفس در برخی افعال خود ،از زيراليه و محل فیزيکی خود غنی و بینیاز است
و علیت باال به پايین دارد ،حاکی از آن است که نفس انسانی در ذات خود نیز از آن
زيراليه و محل بینیاز است؛ چون ايجادکردن ،فرع بر وجود داشتن است (مالصدرا:1368 ،
 .)295-296/8بهسبب همین استقالل وجودی در برخی مراتب و افعال فیزيکی و زمانمند
نبودن ،بلکه بسیط ،تجزيهناپذير و فسادناپذير بودنِ آن برخی دوگانهانگاران قائل به بقای
آن پس از متالشیشدن بدن شدهاند ( .)Maritain, 1952:60; McTaggart, 1906: 106-110
پس گونهای مغالطه است که گفته شود چون اختالالت ذهنی ناشی از اختالالت
مغزی و عصبی است ،آنگاه خود سالم و واقعی نیز صرفاً ناشی از مغز و اعصاب ،و حاالت
ذهنی صرفاً ويژگیهای زيراليههای عصبیاند ،و در اثر اين مغالطه ،فضايل و جرائم
اختیاری را صرفاً ناشی از زيراليۀ دترمینیستیِ عصبی و الکتروشیمیايی آن بدانیم و
فراموش کنیم که در صورت صحت عملکرد دستگاه مغز و اعصاب ،اين مايیم که بايد
دست به انتخاب بزنیم و فعل و ارزشی را برگزينیم و قصد کنیم يا نکنیم .اينکه فردی
سندرم دست بیقرار دارد و به گوش کسی بیاختیار سیلی میزند و در همان زمان
نیرويی درونش شرمنده است و تأسف میخورد که اين دست از حیطۀ اختیارش خارج
شده ،بیشتر مؤيد وجود نفس است .از اين واقعیت که اختالالت همچون قفل و حصاری،
عملکرد نفس را محدود میکنند ،منطقاً نمیتوان استنباط کرد که ذهن/نفس چیزی
نیست جز ترشح دستگاه عصبی.
دوم :خود/ذهن/نفس و ويژگیهای مختص به آن ،بر اساس رشد تکاملیِ ارگانیسم و
نیز بهنحو سلسلهمراتبی از ضعیفترين و وابستهترين مرتبۀ وجود تا قویترين و
مستقلترين مرتبۀ وجود ،نوخاسته (حادث) میشوند .در مراتبی ،ارگانیسم بدن میتواند
صرفاً موجب نوخاستگی (حدوث) ويژگیها باشد و نه نوخاستگیِ جوهر وجودی (وجود
لنفسه)؛ چنان که ارگانیسم گیاه موجبِ نوخاستگیِ ويژگیِ حیات میشود که کامالً وابسته
به تعامل اجزای گیاه است ،يا همچون فرهنگ که يک ويژگی نوخاسته از کنشِ کنشگران
جامعه و وابسته به جمع است ،تأثیر علّی باال به پايین (تأثیر بر افراد جامعه) نیز دارد ،ولی
وجود جوهری و عاملیت خودآيین ندارد ،بلکه کامالً وابسته به کنش کنشگران است .اما
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در مراتبی از تکامل و حرکت جوهری ،موجود زنده میتواند به چنان دستگاه عصبی
پیچیدهای مجهز شود که از آن ،ذهن/نفس نوخاسته شود که خودش ،جوهريت ،انانیت،
فاعلیت و عاملیت دارد؛ موجودی که نه میتواند به اجزای زيراليۀ فیزيکی و عصبیاش
تقسیم شود ،نه مجموعی از آنهاست ،بلکه وجوداً متمايز است و با فاعلیت خود نظیر
تصمیمگیری ،انتخاب ،تفکر ،استدالل ،انتزاع ،تخیل ،خالقیت ،ارادۀ آزاد ،و مانند آن،
حتی مغز و فعالیتهای آن را تحت تأثیر قرار میدهد .پس تأثیر ذهن و بدن ،يک تأثیر
دوسويۀ نوخاستهگرايانه است .برخالف دوگانهانگاری کالسیک که نفس و بدن را دو
جوهر متغاير دانسته و حتی رابطۀ آن دو را به نسبت پادشاه به مملکت ،کشتیبان به
کشتی و مرغ به آشیانه تشبیه کرده و با وجود ادعای تعامل دوسويۀ آن دو ،چندان
تبیینی از علت تعلق و تعامل آنها ارائه نداده است (ابنسینا.)286/2 :1379 ،
بهسبب نوخاستگی و حدوث نفس از بدن ،رابطۀ نفس و بدن ،اتحادی است ،نه
انضمامی .نفس و بدن نفوذ کاملی در يکديگر دارند .نفس از بدن نوخاسته میشود و به
آن حیات می دهد و خود را از طريق بدن ابراز میکند و انواع فعالیتهای بدن و مغز و
اعصاب ،موجب نوخاستگی انواع حاالت ذهنی برای نفس میشود .نفس به دلیل اتحاد با
بدن به صفات بدن متصف میشود و بدن نیز به دلیل اتحاد با نفس به صفات نفس
متصف میشود (مالصدرا 283-282/5 ،283/3 :1368 ،و  286و  .)9-2/9نبايد نفس را ساکن
در بدن دانست؛ مانند کسی که در خانه ساکن میشود يا همچون فیلسوفان باستان،
بدن را زندان يا گور نفس معرفی کرد؛ چون وحدت طبیعت انسان را بهخوبی نشان
نمیدهد .چنانکه اشتاين ( )Edith Steinهم متذکر شده نفس آنچنان در بدن نفوذ
کرده که بدن را متروح و روح را متجسد نموده است (.)Maskulak, 2007: 9
اما بايد توجه داشت که در تفکر نوخاستهگرايانه و جسمانیةالحدوث صدرايی ،مراتب
پايین نفس با کاملترين مراتب بدن اتحاد دارد و اين مرز پیوند و آستانۀ اتصال بدن با
مراتب باالتر تجرد و جوهر مجرد بالذات است .نفس در نظر صدرا دارای شئون و نشآت
فراوانی است که بعضی از نشآت آن ،يعنی نشئۀ پست و طبیعت کونیه ،بر بدن متوقف
3
است (مالصدرا )315 :1354 ،و در آغاز حدوثش ،صورت يکی از موجودات جسمانی است
(همان )282/1 :1368 ،و حکم طبايع منطبع در مادّه را دارد؛ بهطوریکه همچون طفلی
است که نیاز شديد به رحم دارد (همان ،)392 :اما در قوّهاش ،قبول صور فعلیّه نهفته است
و بر اثر حرکت جوهری ،کینونتی ديگر و وجودی لنفسه میيابد و از مرتبۀ لغیره بودن
خارج میشود و لنفسه بودن ،ذاتی او میگردد (همان 377/8 :و  .)315 :1354پس
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سلسلهمراتبی از تجرد و تعلق به بدن وجود دارد؛ از تجرد عرضی و تعلق ذاتی به بدن تا
تجرد جوهری و تعلق عرضی به بدن (همان)43/2 :1368 ،؛ توجه به اين نکته ،بسیار
کارگشاست .نفس ذومراتب است و سلسلهمراتب نفس نسبت به تکامل و حرکت جوهریِ
بدن (از وابستگی کامل و عینیت و اتحاد نفس با بدن تا تجرد جوهری وجودی) ،از بدن نوخاسته و
حادث میشوند.
در اين نگاه ويژگیهای ذهنی و عصبی ،هردو به يک سلسلهمراتب تودرتوی پیچیده
تعلق دارند که در آن از طريق علیت دوسويه ،ويژگیهای ذهنی و عصبیِ متمايزِ جديد
نوخاسته میشوند ( .)Runehov, 2016: 13ذهن و بدن دو جوهر انفکاکپذيرند ،ولی
مادامیکه به يکديگر متصلاند و نظامی سلسلهمراتبی را رقمزدهاند ،تأثیرات علی پايین به
باال و باال به پايینِ دوسويه دارند .بدن علیت مادی و تأثیرات نوخاسته برای نفس دارد و
مادامیکه نفس به بدن تعلق دارد ،اين علیت پابرجاست و درستی يا نادرستی عملکرد
آن ،بر نفس و حاالت آن تأثیر علّی دارد .بدن از يکسو ،موجب نوخاستگیِ ويژگیهای
ذهنی برای ذهن/نفس است و از سوی ديگر ،تجلیگاه ذهن است؛ چنانکه عمل ،تجلیگاه
باور است .اينجا همان نگاهی که بوعلی و دکارت به حدوث نفس از بدن نداشتند و از
قدرت تبیینی نظريۀ ايشان میکاست ،میتواند در حدوث و نوخاستگی اختالالت
کمککننده باشد.
انسان بهسبب طی مراحل تکاملی و سلسلهمراتبی گیاه ،حیوان و انسان ،هم
ويژگیهای کامالً وابسته و فانی به فنای جسم و هم ويژگیهای خودآيین را دارد؛ و تا
زمانی که زنده است ،واجد مراتب مادی ،همچون مرتبۀ نباتی و طبیعی که قائم به بدن
است ،میباشد و در اين مرتبه ،صورت بدن است و بین او و بدنش ترکیب اتحادی برقرار
است (مالصدرا .)135-133/8 :1368 ،در مرتبۀ خودآيین نیز گرچه مالصدرا بدن را ابزار
تکامل نفس و بدن میداند (همان ،)353 :اما اين رابطه صرفاً ابزاری نیست ،بلکه نفس از
زيراليۀ فیزيکی و عصبی خود متأثر است؛ چون از اين بدن نوخاسته شده است و با اين
بدن همچنان ارتباط دارد و اين بدن علیت نوخاسته در بستر اين جوهر خودآيین دارد و
کماکان موجب نوخاستگی حاالتی برای ذهن است.
حاالت ذهنیِ تولیدشدۀ مغز در بستر ذهن/نفس تحقق و بازنمود میيابد و ذهن/نفس
میتواند از آنها تهی يا به آن متصف شود؛ همانطور که بدن موجبِ نوخاستگیِ ذهن و
ويژگیهای ذهنی برای ذهن/نفس است ،میتواند موجب تغییر ويژگیهای ذهنی شود،
موانعی برای تحقق آنها برای ذهن ايجاد کند يا دسترسی ذهن/نفس را به اندوختههای
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خود محدود و معیوب کند .ذهن/نفس جوهری است که معروض حاالت ذهنیِ مختلف
بر حسب شرايط میشود .اين شدتِ اثر ممکن است بهسبب اتصال نوخاستهگرايانه به
بدن باشد .بدن ناسالم هم اختالالت سنگین خودش را در بستر ذهن/نفس دارد.
با ادغام برخی اجزا در سیستم و نوخاستگی ويژگیهای جديد در سطح آن ،ممکن
است برخی ويژگیها نیز در عوض ،پنهان و فروخفته شوند؛ برای مثال ،آب ،تر است؛ اما
عناصر سازندهاش ،اکسیژن و هیدروژن ،تر نیستند؛ و تری يک ويژگی نوخاسته است؛
دقیقاً همان ترکیبِ اکسیژن و هیدروژن موجب فروخفتگی ويژگی اشتعالپذيری اين
عناصر میشود ( .)Rousseau, 2011: 406-407اگر اذهان و ابدان دو چیز متمايز و
متحدشده در يک ساختارند ،آنگاه برخی از ويژگیهای ساختارِ يکپارچۀ انسان،
ويژگیهای نوخاسته خواهند بود و از طرف ديگر ،برخی از ويژگیهای ذهنی و ويژگیهای
بدنی به دلیل بافتِ ساختار ،محو (فروخفته يا مغلوب) يا محدود و مقسور میشوند.
«آنچه چیزی را يک سابجکت آگاه میسازد ،قابلیت بودن در حاالت آگاهانه و
سابجکت رويدادهای آگاهانهبودن است» ( .)Peacocke, 2014: 42اينکه اختالالت مغزی،
فعلیتِ بودن در حاالت آگاهانه و رويدادهای آگاهانه را حین اتصال سابجکت به بدن
آسیبديده میگیرند ،به معنای از بین بردن حقیقت سابجکت و عامل نیست ،بلکه بعد
از آنکه اين مانع و عايق زايل شد ،هرگاه اراده کند ،آن صورت حفظشده بهنحو فعلی (و
نه انفعال) بازمیگردد (مالصدرا.)300 :1354 ،
سوم :ضرورتاً بیماری روانی ،ناشی از اختالالت عصبی نیست؛ برای مثال ،چهبسا به
دلیل بیماریای نظیر بیماری آديسون که در آن غدههای فوق کلیوی تولیدِ کورتیزول
نمیکنند ،افسردگی رخ دهد؛ در اين حالت اهمیتی ندارد که فرد چه میانديشد .شايد
حتی بر اين باور باشد که زندگی بسیار هدفمند است ،ولی باز احساس پوچی کند؛
برخالفِ اندوهناکی کسی که با ترس از بیارزش بودنِ زندگی و جستوجوی طوالنی و
ناامیدانه برای معنا و جهتمندی آمیخته شده است .عامل افسردگیِ ناشی از بیماری
آديسون ،عصبی -شیمیايی است و به دلیل و استدالل پاسخ نمیدهد ( Graham,
 .)2010:76اين مسئله نیز هم جوهريت ،عاملیّت و استقالل نسبی ذهن را نشان میدهد،
هم وابستگی ذهن به بدن و نقش علیِّ بدن در نوخاستگی ويژگیهای ذهنی برای جوهر
ذهن را.
با اين دقت( ،برای مثال) مانیا در اثر اختالالت فیزيکی بهعنوان يک کیفِ ذهنی برای
جوهر مجرد ذهن/نفس و بهسبب تأثیر و تعلق نوخاستهگرايانۀ بدن و نفس ايجاد
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می شود و بعد از رفع اين تعلق ،اثری از اين اختالالت فیزيکی بر جوهر نفس نخواهد
بود؛ چون اين اختالل ،عارضی و ويژگی نوخاسته برای جوهر نفس است .هذيان،
ويژگی ای نوخاسته از ساختار جديد عصبی برای شخص است .رشد هذيانها را در
اسکیزوفرنی ،میتوان ويژگیای نوخاسته برای جوهر ذهن/نفس بهسبب تحقق ساختارِ
جديد فیزيکی دانست.
به عالوه ،گرچه اختالالت مغزی بر عملکرد ذهن تأثیر دارد ،بعضاً عدم کارکرد
اعصاب هیچ محدوديتی برای گونههايی از آگاهیها ايجاد نکرده است« .حجم زيادی از
شواهد ،اخیراً اثبات کرده است که گاه تجربۀ آگاهانه ،بهنحو روشن ،دقیق ،منظم در
شرايطی فیزيولوژيکی ،نظیر بیهوشیِ کلیِ عمیق و ايست قلبی رخ داده است؛ شرايطی
که مانع از عملکرد فضای کار سراسری بوده است .تجاربی از اين دست را میتوان ذيل
تجربههای نزديک به مرگ و خروج از بدن و رؤياهای شفاف مطالعه نمود» ( Kelly et al,
.)2007: 39
با توجه به اين مقدمات بايد گفت که مثال به رابطۀ جنین و مادر (همان مثالی که
مالصدرا ذکر میکند) مثال گوياتری نسبت به سیگنال و تلويزيون و پیانونواز و پیانو است.
نفس در آغاز حدوثش حکم طبايع منطبع در مادّه را دارد؛ بهطوریکه همچون طفلی
است که نیاز شديد به رحم دارد .نفس در اين مرحله فعلیتی ندارد ،بلکه قوهای از قوای
جسم تکامليافته است .در اين مرتبه با بدن اتحاد ،بلکه عینیت دارد؛ اما متناسب با
تکامل جسم و بدن ،تکاملی وجودی و سلسلهمراتبی از نوخاستگی ويژگیها تا نهايتاً
تجرد جوهری 4میيابد .در مقام حدوث و نوخاستگیِ اين جوهر وجودی ،تعلّق او به بدن،
تعلّقی عارضی خواهد شد؛ 5تعلقی که برحسب استکمال و به نظر مالصدرا ضعیفترين
نحوۀ تعلّق است (.)327/8 :1368
جنین در ابتدا تعلق ذاتی به مادر دارد و بدون او فاسد میشود .اين جنین هم از
مادر متأثر است و هم بر مادر و هورمونها و حاالت روانی او تأثیر میگذارد؛ اما بعد از
تکاملِ جنین و رسیدهشدنِ بچه در رحم تا قبل از خروج از رحمِ مادر ،وابستگیِ آن به
مادر عارضی میشود .تأثیرات متقابل بچه و مادر در اين حالت نیز ،البته بهصورت
عارضی وجود دارد؛ چون اين کودک هنوز تعلق نوخاستهگرايانه به مادر دارد .نفس نیز
ابتدا به سبب تعلق ذاتی ،تأثیر ذاتی میگیرد و بدون بدن بقايی ندارد؛ اما بعد از تکامل
و نوخاستگیِ موجوديت لنفسه ،گرچه نفس و بدن تأثیرات دوسويه بر يکديگر دارند ،ولی
چنانکه کودک میتواند با وجود مرگ مادر بهموقع از رحم مادر استخراج و ابقا شود،
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جوهر ذهن/نفس نیز میتواند بعد از مفارقت از بدن و رهايی از نوخاستگی اختالالت
روانی به سبب اختالالت عصبی ،موجوديت خود را داشته باشد .ذهن فعالً با تعلق به
بدن ،از اين مجرا و سازوکار ،ورودی و تأثیرات نوخاسته میگیرد ،و پس از رفع تعلّق،
چهبسا صرفاً از قابلیتها و دستاوردهای روحانی خويش (با ذخاير قصدی و ارادی خود) و
تعامل با موجودات مسانخ خود تأثیر بگیرد؛ چنانکه در برخی تحقیقات دربارۀ تجربیات
مرگ موقت گزارش شده است (←.)Rousseau, 2011
واقعیت اين است که علتِ تعلقِ نفس به بدنِ خاص ،همان نقشِ علیِ بدن در تحقّق
نفس است که پیش از همۀ فیلسوفان ،مالصدرا به آن قائل بود و آن را برهانی ساخت و
در عصر حاضر ،نوخاستهگرايان جوهری داعیهدار آن هستند .آنچه ارتباط علی نفس و
بدن را تسهیل و تبیین میکند ،همین حقیقتِ نوخاستگیِ نفس از بدن و علیت بدن در
نوخاستگی نفس است .نفس در بستر اين بدن تحقق میيابد و تعلق نوخاستهگرايانه
دارد.
نفس و بدن به دلیل عالقۀ سببیه و مسببیه در تعامل با يکديگرند .جوهر هرکدام با
جوهر ديگری و کیف يکی بر کیف ديگری و انفعال يکی موجب انفعال ديگری و تغییر و
تحول يکی موجب تغییر و تحول ديگری میشود (مالصدرا.)157/4 :1368 ،
ما بعضاً بین ذهن و بدن خود ،احساس گسست میکنیم و گاه احساسِ عدم گسست.
در مواردی چون رؤياديدن يا پرسهزنیِ ذهنی تجربۀ پديداری ما از تجربه حسیِ ما
گسسته است .به عالوه ،ما در مواردی خود را متصدیِ بدن خود میدانیم .ما توانايیهايی
در سرکوب حاالت ناخواستۀ روانشناختی و فیزيولوژيکِ خود نظیر درد ،گرسنگی يا
ترس داريم ،يا قادريم بدن خود را با تغییر کانون توجه يا با اشتغال به آرمیدگیِ روانی به
آرامش برسانیم .از طرفی ،حاالت و تجارب ديگر ،عدم گسست را در ما تقويت میکند؛
مانند تأثیر استفاده از دارو در حیات ذهنی ما ،نوشیدنِ مسکر و تأثیر مستقیم آن بر
تصور و نگاه ذهنیِ سابجکت ،يا تأثیر گرسنگی و تشنگی و خستگی بر تغییر منفی
روحیۀ ما ( .)Forstmann & Burgmer, 2017: 196ما شاهد نوخاستگی موجود ذومراتبی
هستیم که از سويی وابسته به سیستم و از سوی ديگر خودآيین است .وابستگی او به
سیستم ،در مرتبۀ جوهريت و عاملیت ،عارضی است نه ذاتی .نفس در مرتبۀ لنفسه و
خودآيین ،جوهری مجرد از بدن فیزيکی است ،ولی تا از بدن فیزيکی جدا نیست،
بهوسیلۀ اختالالت عصبی آسیب میبیند .اين تأثر ،بالعرض و بهواسطۀ تعلق نوخاستهگرايانه
به بدن است؛ نفس بسیاری از صفات فیزيکی بدن ،از جمله امتداد ،قوه و استعداد و
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زمان را ندارد و در عوض بسیاری از صفات و افعال و عاملیتها را دارد که بدن ندارد؛ و
هر چیزی که به صفاتی متفاوت با صفات شیء ديگر متصف شود ،غیر از آن است ،گرچه
بهواسطۀ وابستگی ،بهصورت بالعرض به صفات يکديگر متصف شوند.
پس بايد گفت که رابطۀ اتحادیِ نفس و بدن در اوايل شکلگیریِ نفس ،کامالً
رابطهای ذاتی است ،ولی بهمحض رسیدنِ نفس به مرتبۀ تجردِ جوهری ،وجودی
ذومراتب خواهد داشت که در مرتبۀ طبیعی و نباتی ،ذاتاً با بدن مرتبط است ،ولی رابطۀ
مرتبۀ مجرد جوهریِ نفس با بدن ،به رابطهای عارضی بدل میشود و تا حین مفارقت
نفس از بدن (بهسبب همراهینکردن بدن) ،اين رابطۀ عارضی مستدام است .تبدل اين وصفِ
ذاتی به وصفِ عَرَضی ،ريشه در همان حرکت جوهریِ استکمالی دارد (مالصدرا:1368 ،
 .)117/9اگر در مرتبۀ تحقق جوهریِ نفس ،ارتباط نفس و ساختار بدن ،امری عرضی
است ،پس فساد بدن موجب فساد امرِ عارضی (فساد تعلق) میشود ،نه فساد ذات نفس
(همان.)314 :1354 ،
همانگونه که میتواند جوهرِ نفس و ذهن و نیز ويژگیهای نفسانی و ذهنی از بدن و
نظام شبکهای آن نوخاسته شود ،همچنین پرواضح است که میتوان پذيرفت که
اختالالت بدنی نیز باعث نوخاستگی حاالتی ،از جمله اختالالت روانی شود و پس از
اثبات تجرد جوهری ،بايد گفت که نوخاستگیِ اختالالت در زمرۀ نوخاستگیِ
ويژگیهاست؛ به اين معنا که اختالالت روانی ،ويژگیهايی هستند که حاملِ آن جوهرِ
نفس است و از آنرو که ذهن/نفس با بدن و دستگاه عصبی در ارتباط است ،نوخاسته
میشوند .نفس ذومراتب است و کماکان تا لحظۀ مرگ در مرتبۀ پايینتر (نه تمام مراتب)،
تعلق ذاتی به بدن دارد «و از باب همین مسانخت ذاتى است که آثارى از نفس به بدن و
آثارى از بدن به نفس سرايت مىنمايد» (آشتیانی .)326 :1381 ،جوهرِ ذهن/نفس از آن
حیث که در مرتبۀ نازله (حیات نباتی) ،تعلق ذاتی و ريشهای و در مرتبۀ تجرد جوهری،
تعلق عارضی به بدن دارد ،بستر نوخاستگی اختالالت روانی میشود؛ همانطور که در
شرايط صحت بدنی ،نفس بهسبب انطباق بهتر ،کارايی مناسبتری دارد و صحت بدن
موجب نوخاستگی ويژگیهای مطلوب و سازندهتری میشود.
 .5نتیجه
مشاهدۀ تأثیر اختالالت عصبی بر بروز اختالالت گوناگون شخصیتی ،دستاويز نظريات
گوناگونی دربارۀ وجود نفس و مفارقتپذيری آن (از نفی وجود خود/ذهن/نفس و يا نفی تجرد
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خود/ذهن/نفس تا نفیِ بقای نفس مجرد آن) شده است .راهکار دوگانهانگاران موسوم به
«ابزارانگاری» پاسخگوی تأثیراتِ علّی دوسويۀ نفس و بدن و چالش مذکور نیست .با
پذيرش نگاه نوخاستهگرايانۀ معاصر و نیز نظريۀ پیشتاز جسمانیةالحدوث ،میتوان نظريۀ
راهگشاتری مطرح کرد :تعاملِ اجزای سازندۀ بدن و تکاملِ ساختاری آن موجب
نوخاستگی و حدوث وجودِ خودآيین و لنفسۀ ذهن/نفسِ انسانی میشود و عملکرد
صحیح آن ،نوخاستگیِ ويژگیها و حاالت ذهنی در بستر اين ذهن/نفس (علیت پايین به
باالی بدن برای نفس) را به ارمغان میآورد .به همان نحو ،هرگونه اختاللِ عملکردی در اين
نظامِ تودرتو و پیچیدۀ سلسلهمراتبی ،موجبِ نوخاستگیِ ويژگیهای ذهنی بهعنوان
اختالالت روانی در بسترِ جوهرِ مجردِ نفس میشود .نفس وجودی ذومراتب دارد و در
مرتبۀ گیاهی و حتی برخی شئون حیوانی ،تعلق ذاتی به بدن دارد و پس از استکمال،
در مرتبهای از مراتب ،به عاملیت و فاعلیتِ خودآيین ،علیت (علیّت باال به پايین) و وجود
لنفسه نائل میشود که تعلق آن به بدن در اين مرتبه ،تعلقی عارضی است.
ذهن/خود/نفس بهسبب اين تعلق ذاتی و تعلق عارضی و تحققِ نوخاستهگرايانه از
ارگانیسم پیچیدۀ بدن ،ارتباط دوسويه با بدن (علیت پايین به باال و باال به پايین) دارد؛ ولی
تباهی سیستمِ بدن موجب تباهی نفس در مرتبۀ تعلق ذاتی به بدن و نیز تباهیِ تعلق
عارضیِ نفسِ مجرد در مرتبۀ وجود لنفسه و خودآيین میشود .نفس در مرتبۀ وجود
لنفسه و خودآيین به سبب جوهريت وجودی و بساطتش ،فسادناپذير است ،ولی بهسبب
ابتنا و تعلقِ عارضی به بدن ،آسیب به مغز ،موجب نوخاستگی آسیبهای متناظر بر آن،
بهعنوان ويژگیهای ذهنی-روانی نوخاسته و فروخفتگی برخی ديگر از ويژگیهای
ذهنی-روانی نوخاسته خواهد بود.
پینوشت
 .1سرکارگر راهآهن بود که به سبب جان به دربردن از حادثهای در  1848مشهور شد .در آن حادثه
میلۀ آهنی بزرگی در سرش فرومیرود و يک يا هر دو لوب پیشانی مغزش را نابود میکند .او هرچند
زنده میماند ،اما اين آسیبديدگی روی شخصیت او تأثیر میگذارد؛ بهطوریکه دوستانش میگفتند که
او ديگر گِیج نیست (.)Harlow, 1868:327-347
2. the instrument theory.
 .3وجود فینفسه او عین وجود لغیره اوست.
 .4جوهری به آن معنا که در فلسفۀ غرب مطرح است و معنای وجودی دارد نه ماهوی.
 .5عارضی در اينجا به معنای وجودی است نه ماهوی؛ يعنی بهحسب اصل وجود نیست.
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