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چکیده
از دیرباز در مباحث فلسفی و علمی گفتگوهاي فراوانی در مورد رابطه
بین ذهن و ضمیر انسان و به عبارتی«روان» با بدن وجود داشته و
همچنان نیز این مباحثات در قالبهایی جدید در حوزه فلسفه و علم
مطرح هستند.این رابطه آنچنان تنگاتنگ و گاه غیر قابل تفکیک است که
بسیاري به اینهمانی بین این دو سطح از واقعیت قانع شده و یا یکی را به
دیگري فروکاستهاند چنانکه در انواع کاهش گرایی شاهد هستیم .مقاله
حاضر اشاره اي است مختصر بر این موضوع و طرح و بررسی موضوع از
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Abstract
Traditionally in many philosophical and scientific
debates about the relationship between the human
mind and the words 'psych' of the body, and still the
debate on new forms. The relationship is so close
raised in philosophy and science, and sometimes non
inseparable identity between these two levels of reality
that many are convinced or have reduced one to
another as we see in a variety of extreme reduction.
Keywords: psychology, mind, reduce integration,
epistemology, phenomenology

منظر فلسفی و روانشناختی ب ا تأکید بر ناکارآمدي و ضعف منطقی و
روشی کاهش گرایی و همچنین اهمیت و کارآمدي نگاه پدیدارشناسانه
در این رابطه.
واژههای کلیدی :روان ،ذهن ،کاهشگرایی ،معرفتشناسی،
پدیدارشناسی.

مقدمه
«روان»که جنبه غیرفیزیکی در انسان است و اغلب بعنوان مفهومی کلی از " فرایندهاي ذهنی و رفتار" مورد بحث واقع میشود و از
همین رو علم روانشناسی «بررسی علمی رفتار و فرایندهاي ذهنی» (ریتا ال .اتکینسون و دیگران ،ترجمهه براهنهی و دیگهران)1389،
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تعریف میگردد با بدن که مادي یا فیزیکی است (بسته به تعریف) در ادراک ما داراي تفاوتهایی بوده و آنچه آشکار است ایهن
است که انسان این دو جنبه را از ارگانیزم خود درک میکند یعنی از طرفی درکی که از «خود یها مهن » و مهواردي ماننهد افکهار،
احساسات ،عالیق ،امیال و نیروهاي درونی و . ..دارد این است که این موارد وجود دارند اما براي فرد داراي شکل و فهرم و قالهب
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فیزیکی نیستند و از طرف دیگر با بدن خود مانند سایر اشیاء مواجه است و آنهرا فیزیکهی مهییابهد و از اینجاسهت کهه درک ایهن
دوگانگی وي را به این اندیشه سوق میدهد که براستی ارتباط این دو دستۀ متفاوت از واقعیاتِ تجربه شده چگونه است؟
در اثر ایجاد چنین پرسش بنیادینی نظریات گوناگونی ظهور نمود از جمله اینکه برخی معتقد شدند امور روانی ،امهوري غیرحقیقهی و
یا درجه دوم از نظر هستی شناختی هستند ،این در حالیست که از نظر منطقی هیچ دلیلی وجود ندارد که آنچه واقعیهت دارد حتمها
باید فیزیکی باشد ،آیا ما میتوانیم وجود آگاهی و ادراک و حالتهاي روانشناختی همچون شادي و اندوه و آرامش و تنش و… را
چون فیزیکی نیستند انکار کنیم؟ یا آنها را درجه دوم نسبت به فعل و انفعاالت رویت پذیرِ مغزي بدانیم ؟ اساسا هیچ دلیلی وجود
ندارد که نشان دهد موارد فیزیکی ازجمله فعل و انفعاالت مغزي نسبت به موارد روانشناختی واقعی تهر و اصهیل تهر هسهتند و ایهن
پیشداوري که عموما برآمده از نظرات فلسفیِ مکاتب پوزیتیویستی هستند کهه ایهن ایهده را مطهرح مهیکننهد کهه تنهها محسوسهات
فیزیکی واقعی هستند منطقا ناموجه و غیر قابل اثبات است ،بعالوه گاه عدم شناخت کافی با مبانی علمی و معرفت شناسی در فلسفه
حتی در متخصصین منجر به اتخاذ چنین نگرشهایی میگردد ،از اینروست که آشنایی کافی با فلسفه و معرفهت شناسهی بهراي ههر
دانشمندي ضروریست تا بتواند ابتدا محدوده هر علم و انواع معرفت ممکن را درک نماید و پس ازآن به نظریه پردازي بپردازد.
در این نوشتار به اختصار بر خی دیدگاههاي کلی در این مورد را مطرح و بررسی نموده و ضرورت نگهاه پدیدارشناسهانه بیهان خواههد
شد.
چرا کاهشگرایی قابل توجیه نیست؟
در علوم و از جمله علم روانشناسی آنچه بعنوان " کاهشگرایی "مورد بحث واقع میگردد در تحلیل نهایی برآمده از رویکردهاي
تک بُعدي نگرِ افراطی در فلسفه و بخصوص پوزیتیویسم است که در ساحت فلسفه غیر قابل دفهاع هسهتند امها متاسهفانه نفهوذ ایهن
رویکردها در علوم و بدتر از آن عدم توجه دانشمندان به این موضوع موجب ظهور دیدگاههاي کاهش گرایانه شده است کهه در
اغلب آنها تأکید بر فروکاستنِ کلیۀ وجوهِ طبیعت و هستی به ماده قابل مشاهده میباشد.
در حوزۀ علم روانشناسی و همچنین شناخت اختالالت روانی این رویه در دیدگاههاي بسیاري از روانپزشهکان زیسهتی نگهر بهدلیل
پیشینهي علمی پزشکی و نگرش زیست شناسانه به روان انسان و ضعف در آشنایی با معرفت شناسی در فلسفه رایجتر است.
کاهشگرایی به این دیدگاه اشاره دارد که میتوان و باید هرآنچه را که مطالعه میکنیم ،به بنیاديتهرین عناصهر یها سهازهههاي آن
تقلیل داد .این دیدگاه ،در مورد اختاللهاي روانی ،تنزّل دادن پاسخههاي پیچیهده روانهی و هیجهانی بهه زیسهتشناسهی را پیشهنهاد
میکند .با چنین منطقی ،بحث میتواند تا جایی پیش برود که تنزّل زیست شناسی به فیزیک اتمی مطرح شود .کاهش گرایهی ،در
این شکل افراطی ،تأکید میکند که روان شناسی و آسیب شناسی روانی در نهایت چیزي بهیش از زیسهتشناسهی نیسهت .اگرچهه
کاهشگرایی دیدگاه با نفوذي در میان شماري از روان پزشکان زیستینگر است ،در محافهل فلسهفی بهه شهدت مهورد انتقهاد قهرار
گرفته است .وقتی که عناصر بنیادي ،مانند سلّولهاي عصبی شخص ،در قالب ساختارها یا دستگاههاي پیچیده تري مثهل مسهیرها یها
چرخههاي عصبی ،سازمان مییابند ،ویژگیهاي این دسهتگاههها را نمهیتهوان از ویژگهیههاي اجهزاي سازنده،اسهتنباط کهرد (آن م.
کرینگ و دیگران ،ترجمه حمید شمسی پور.3) 1391،
بیگمان ،برنامه بدون رایانه کار نخواهد کرد ،اما برنامه چیزي بیش از جریانهایی است که تراشههها مهیفرسهتند .همچنهین گرچهه
رفتار پیچیدهاي مثل توهم لزوما مغز و تکانههاي عصبی را درگیر میسازد ،بعید است بتوانیم آن را با شناسهایی تکانههههاي عصهبی
خاص ،درک کنیم (همان).
. Kring, Ann M.
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یونگ در این رابطه مثال جالبی را مطرح میکند:
اگر دانش روانشناسی روان را ضمیمهي پدیده تلقّی کند ،بنابراین باید خود را روان فیزیولوژي مغز بنامد و به دسهتاوردهاي بسهیار
ناچیز چنین روانشناسی بسنده کند .در حالی که شایسته است روان را پدیدهاي فی نفسه برآورد کنیم زیرا هیچ دلیلی وجود نهدارد
که وي را ضمیمهي پدیده ساده و یا به عملکرد مغز وابسته بدانیم ،همان گونه که نمیتوان زندگی را ضمیمهي پدیده شیمی کربن
دانست (یونگ ،ترجمه لطیف صدقیانی.4)9831 ،
جالبتر از همه اینکه اشیاء فیزیکی و جهان مادي را نیز ما بگونهي روانی درک میکنیم !یعنی هرآنچه میبینیم ،میشنویم ،لمهس
میکنیم و از جهان خارج درمییابیم در واقع ادراکاتی ذهنی هستند؛ در واقع ما دقیقا خودِ درخت را چنانکه هست تجربه نمیکنیم
بلکه تصویري ذهنی از درخت را در ذهن مییابیم و همچنین است در مورد کلیۀ ادراکات حسّهی؛ و تنهها فرقهی کهه بهین ادراکهات
برآمده از جهان خارج با ادراکاتی مانند خواب میگذاریم این است که فرض میکنیم در پسِ ادراکات خارجی چیزي بعنوان ماده
وجود دارد حال آنکه مثال در خواب چنین نیست؛ با اینکه در خواب هم میبینیم ،میشنویم ،لمس میکنیم و...
در اینجا قصد نیست تا ایدئالیسم فلسفی که منکر جهان خارج جداي از ادراکات ماست تأییهد گهردد چراکهه ایهن یهک عقیهدهي
جزمی غیرقابل اثبات است یعنی عقال ممکن است جهان خارجی جداي ادراکات موجهود باشهد و ممکهن ههم هسهت نباشهد پهس
نمیتوان نتیجهي قطعی گرفت اما آنچه در اینجا الزم است مورد توجه قرار دهیم این است که ادراکات و واقعیتههاي روانهی ابهدا
بیارزشتر از واقعیات فیزیکی نیستند چون خودِ واقعیات فیزیکی نیز بگونهي ذهنی یا روانی درک میشوند.
این یک تعصب بیمعنی است که تصور شود وجود فقط میتواند جسمانی باشد .حقیقت امر این است که تنها شکل وجود کهه مها
مستقیما درک میکنیم روانی است .برعکس ،بخوبی میتوانیم بگوییم که علم ما به وجود جسمانی فقط قیاس صرف اسهت ،زیهرا
ما درباره ماده هیچ نمیدانیم جز این که یک سلسله تصاویر روانی از راه حواس وارد ذهن میشوند و ما بهه آنهها وقهوف حاصهل
میکنیم (یونگ ،ترجمه فؤاد روحانی.5) 1390،
جنبش پدیدارشناسی در فلسفه
پدیدارشناسی جنبشی در فلسفۀ مدرن است که بر علم امروز نیز بسیار آثهار مفیهدي بجهاي گذاشهته اسهت و بهیش از همهه ادمونهد
هوسرل فیلسوف برجسته در این زمینه تاثیرگذار بوده است .هدف این جنبش تنها حل مشکل ذهن و بدن نیست بلکه اساسا رویهاي
متفاوت است بدین معنا که از استداللها و تجزیه و تحلیلهاي متافیزیکی پرهیز میکند چراکه پس از کانت تا حد زیادي آشکار
شد که متافیزیک یا مابعدالطبیعه استداللی دانشی است که توانِ آنچه بررسهی مهیکنهد را نهدارد یعنهی عقهل اسهتداللی در مهوارد
غیرمادي ناتوان است و در مورد مسائلی چون هستی ،روح و ...نمیتواند کارآییِ دقیقی داشته باشهد و از ایهنروسهت کهه اینگونهه
مباحث میتواند مناقشات فراوان در پی داشته باشد چراکه هر طرف اصرار به این دارد که استداللش صحیح است حال آنکه اساسا
عقل استداللی در این موارد جز حیرت و سکوت کاري نمیتواند انجهام دههد و ایهن مباحهث را الزم اسهت بگونههاي دیگهر و بها
روشهایی متفاوت از متافیزیک یا مابعدالطبیعه استداللی مورد بررسی قرار داد (صرفنظر از اینکه تمامی نظریه کانهت مقبهول بهوده
باشد) و روش پدیدارشناسی بجاي مابعدالطبیعه استداللی به توصیف پدیدارهاي آشکار شده در آگاهی بدون تجزیه و تحلیلههاي
ناموجه میپردازد تا از رهگذر درک این پدیدارها آرام آرام حقایق آشهکار گهردد .ایهن جنهبش بهه تواضهعی دسهت یافتهه کهه از
ادعاهاي بزرگ و بی بنیان و خیالی پرهیز کند و محدودیتهاي ذهن را مورد توجه قرار دهد .در عین حال نکتۀ مورد نظهر در ایهن
. Jung , Carl Gustave
. Jung , Carl Gustave
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نوشتار در اینجاست که جنبش پدیدارشناسی در مقابل نهضتهاي فلسفی کاهش گرایانۀ دیگري مانند پوزیتیویسم که تجربهگرایهی
افراطی است و چنانچه پیشتر اشاره شد قصد کرده است که فقط محسوسات تجربی را واقعی انگارد ،ایستادگی مهیکنهد و ضهعف
منطقی و روشی آنانرا آشکار میسازد و تالش میکند تنها به بررسی بدون پیشداوري از آنچه در آگاهی ظاهر میشود بپردازد.
پدیدارشناسی یعنی بررسی همه امور از آن حیث که در آگاهی بشر ظهور کهردهانهد .در وجودشناسهی بهرعکس اسهت :بررسهی امهور
مستقل از آگاهی بشر ،این به نظر پدیدارشناسان بیمعنا است .هوسرل میگفت :علوم تجربی صورتی از آگاهی بشرند و باید آنها را در
جهان زندگی جاي دهیم .جهان زندگی متعلق به همه ساحتهایی اسهت کهه بشهر بها آنهها سهروکار دارد .ایهن یهک اصهل مبنهایی در
پدیدارشناسی است هرچیزي صورتی از آگاهی بشر است (خاتمی.)9831 ،
این رویکرد در ارتباط با موضوع ذهن و بدن نیز بدون اینکه اصرار به کشف نهاییِ ماهیتها داشته باشهد شهواهد موجهود را کهه در
آگاهی ظاهر میگردد توصیف و تبیین میکند و از همین جاست که به نظر میرسد با نگاهی پدیدارشناسانه به موضوع ذهن و بدن
یا بُعد غیر فیزیکی و فیزیکی صرفنظر از اینکه ماهیتشان چیست میتهوان آنهها را بهه مثابهۀ دو روي یهک سهکه در وحهدت و کلّهی
یکپارچه مشاهده نمود ،همچنانکه این رویکرد در روانشناسی گشتالت نیز اثر نموده و این نتیجه را میتوان مالحظه نمود.
با این نگاه به بررسی رابطۀ روان و بدن میپردازیم:
رابطه واقعیات روانی و فیزیکی چگونه است؟
در مورد نحوۀ ارتباط این دو دسته از واقعیات برخی مکاتب فلسفی دوگانه انگار مانند فلسهفه دکهارت ایهن دو را کهامال متضهاد و
مختلف تلقی نموده و این مشکل را ایجاد نمودند که اگر کامال مختلفاند پس چگونه ارتباطی تا ایناندازه حیاتی و دائمهیدارنهد
بگونه اي که تمام زندگی ارگانیزم تعامل تنگاتنگ این دو است ،مثال تجربۀ" دیدن" تجربهاي ذهنی یا روانشناختی است یعنی هر
کس دیدن را بعنوان حالتی ذهنی درک و حس میکند اما در عین حال و درآنِ واحد فرایند دیدن همراه با فعالیهتههاي پیچیهده
چشم و مغز و دستگاه عصبی بصورت تکانههاي عصبی صورت میگیرد یعنی نور از طریق فرایندهاي درونی چشهم بهه تکانههههاي
الکتریکی تبدیل (نیروگردانی) شده و به قشر بینایی واقع در بخش پس سري مغز رفته و تفسیر میگردد و نتیجۀ این تفسیر ،فراینهد
و واقعۀ دیدن است که حالتی ذهنی و روانشناختی است ،حال چه رابطه اي بهین ایهن دو یعنهی فراینهدهاي ذهنهی و روانشهناختی و
فرایندهاي مغزي و زیستشناختی وجود دارد؟
دکارت و دوگانه انگاران با جدایی کامل این دو دسته فرایند توجه به این امر نمینمایند که اگر ایهن دو کهامال مخهالف و بهدون
وجه مشترک باشند پس چگونه چنین تعامل شگفت انگیزي وجود دارد؟ دو دسته واقعیتِ کامال بی ربط چگونهه مهیتواننهد بهاهم
ارتباطی داشته باشند؟ و توجیههاي دکارتی ابدا قانعکننده نبوده است.
به هر جهت ،تعبیر دکارت از انسان منشاء مسألۀ خاصی قرار گرفت ،زیرا اگر انسان مرکب از دو جوهر واضح متمایز باشد ،طبیعهت او
متمایل به انحالل است و دیگر واجد یک وحدت نیست در آن صورت تبیین واقعیت بدیهی تأثیر متقابل نفس و بدن به غایت دشهوار
میشود (کاپلستون ،جلد  ،4ترجمه غالمرضا اعوانی.6)9833 ،
در مقابل برخی مکاتب فلسفی یگانه انگار اصالت را به ماده داده و واقعیات روانی را نیز بنوعی مادي میانگارند (ماتریالیسهم) کهه
در واقع واقعیت را تنها ماده دانسته و فرایندهاي روانی را نیز همانند ترشح صفرا از کبد حالتی از ماده میدانند.

Copleston , Frederick Charles.
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روانشناسی اصالت و روحانی بودن حیات باطنی را اثبات میکند .این درست نیست که گفته شود همانطور که کبد صفرا را ترشح
میکند مغز هم فکر را ترشهح مهینمایهد .حهاالت وجهدان ،آن گونهه کهه آب در ظهرف جهاي دارد ،در مغهز قهرار نگرفتهه اسهت
(عبدالحسین زرین کوب.)1380،
و برخی دیگر از مکاتب فلسفی یگانه انگار بعکهس اصهالت را بهه جنبهه ذهنهی و روانهی داده و واقعیهات فیزیکهی را نیهز از قبیهل
تصاویري که در خواب میبینیم وقایعی ذهنی میدانند و بدن و جهان را یکسره ذهنی میبینند (ایدئالیسم)؛ اما این هردو دسته نیز از
نظر استدالل عقلی که اساس کار فلسفی است هیچکدام نتوانستهاند دلیلی متقن آورده و دیگري را کنهار زننهد بگونههاي کهه ایهن
بحثها همچنان همانند گذشته ادامه دارد.
کاپلستون در کتاب تاریخ فلسفۀ خود در این رابطه چنین مینویسد :در فلسفه طبیعتا سعی میشود تا کثرتی که ما تجربه مهیکنهیم،
یعنی وجود و طبیعت آن ،فهمیده شود ،و فهمیدن در این زمینه براي فیلسوف به معنی کشف وحهدت اساسهی یها اصهل اوّل اسهت.
پیچیدگی مسأله را نمیتوان دریافت مگر آنکه تمایز اساسی بین مادّه و روح به روشنی درک و فهم شود :قبل از آنکه این مطلهب
درک و فهم شود (و در واقع حتّی پس از درک و فهم آن ،اگر ،وقتی که درک و فهم شد ،انکار شود) ،راه حلهاي ساده لوحانۀ
این مسأله مطرح و عرضه میگردد :واقعیّت به عنوان یک وحدت مادّي تصوّر میشود (چنانکه در فکر طالس) یا به عنهوان ایهده

7

(چنانکه در بعضی از فلسفههاي جدید) .عدل و انصاف نسبت به پیچیدگی مسألۀ واحد و کثیر تنها در صهورتی مهیتوانهد رعایهت
شود که درجات ذاتی واقعیّت و نظریۀ مراتب تشکیکی وجود بوضوح فهمیهده شهود و بروشهنی مهورد اعتقهاد باشهد :در غیهر ایهن
صورت غناي کثرت و تنوّع در برابر وحدتی که به خطا و کمابیش به طور دلخواه و هوسناکانه تصوّر شده است قربانی خواهد شد
(کاپلستون ،جلد ، 1ترجمه سید جالل الدین مجتبوي .8)9833
همچنین علم به معناي خاص آن ) (Scienceنیز توان حل این مسئله را نداشته است چراکه موضوع پژوهش علمی به نوعی بررسیِ
وقایع مادي و فیزیکی بگونه اي نظام یافته و کنترل شده است و اساسا این مقوالت در حیطه کار علهم نیسهت و بیشهتر در مباحهث
فلسفه باالخص فلسفه ذهن مورد بحث قرار میگیرد ،علم نمیتواند وارد این مقوالت شود چراکه امکان آزمایش و سنجش عینهیِ
آنها وجود ندارد.
آخرین تفاوت بین عقل سلیم و علم به تفاوت در تبیین پدیدهها مربوط میشود .وقتی که دانشمند سعی دارد به تبیهین روابهط بهین
پدیدههاي مشاهده بپردازد ،آنچه را که « تبیینهاي متافیزیکی یا فراطبیعی» نامیده میشوند با دقت کنار میگهذارد .تبیهین فراطبیعهی
گزاره یا حکمی است که نمیتوان مورد آزمون قرار داد (کرلینجر ،فردریک نیکلز ،ترجمه حسن پاشاشریفی و جعفر نجفهی زنهد،
.9)1392
درست است که در بررسی فعالیتهاي شناختی و ذهنی و کلیه حاالت روانشناختی میتوان فعل و انفعاالتی متناظر را چنانچه اشاره
شد در مغز مشاهده کرد اما هرگز نمیتهوان چنهین نتیجهه شهتابزدهاي از آن گرفهت کهه مهثال فعهل و انفعهاالت مغهزي عینها همهان
حالتهاي روانی است مثل اینکه بگوییم" دیدن "همان فعل و انفعهاالت سیسهتم عصهبی اسهت یعنهی در عهین همگهامی بهین فعهل و
انفعاالت سیستم عصبی با حاالت روانی نمیتوان گفت این دو سطح از واقعیت عینا یکهی هسهتند ،چراکهه اوّل شخصهی کهه دیهدن را
حس میکند آنرا واقعیتی از جنس متفاوت درک میکند تا فعل و انفعاالت مغزي ،همچنین نمیتوان نتیجه گرفهت الزامها رابطهه اي

7

. Idea
. Copleston , Frederick Charles
9
. Kerlinger , Frederick Nichols
8

21

فصلنامه روانشناسی تحلیلی  -شناختی  /سال ششم  /شماره  /11بهار 2931

علّی در کار است و فعالیتهاي مغز منجر به تولید حالتهاي روانی میشود یا بالعکس حالتهاي روانی باعث فعالیتهایی در مغز
میگردد ،بلکه تنها آنچه مشاهده میشود همگامی و با هم رخ دادنِ ایهن دو دسهته اتفاقهات اسهت مهثال در همهان فراینهد ذهنهی و
روانشناختیِ" دیدن "و فعالیت فیزیکیِ چشم و سلولهاي عصبیِ قشر بیناییِ مغز این دو دقیقا باهم رخ میدهند ،اما مها نمهیتهوانیم
یکی را علت دیگري بدانیم و چنانچه بیان شد نمیتوانیم هر دو راکامال عینِ هم بدانیم.
همچنین دیدگاههایی هم مانند دیدگاه جانور انگاري 10که معتقد است که من فقط بدنم هستم و این همانی را به این شهکل بهاور دارد
توجیهپذیر نیستند؛
اما مخالف جانور انگاري میتواند این ایده را به چالش بگیرد که اندامهي انسانی که بدن من باشد اندیشههها و احساسهاتی دارد .اصهال
معلوم نیست که به معناي دقیق کلمه بتوان گفت که بدن من در کلیت خود یا بخشهی از آن مهثال مغهزم اندیشهههها و احساسهاتی دارد.
واضح به نظر میرسد که اگر من مغزي با عملکرد معین نداشته باشم نمیتوانم اندیشهها و احساساتی داشهته باشهم .امها ایهن نیهز کهامال
واضح مینماید اگر من پاهایی با کارکرد معین نداشته باشم نمیتوانم بدوم؛ اما از این نتیجه نمیشود که پاهایم میدوند ،پس چرا باید
از جملهي قبلی نتیجه بگیریم که مغزم اندیشهها و احساساتی دارد؟ باید میان سوژهي اندیشهها و احساسات ه چیزي کهه مهیاندیشهد و
احساس میکند ه وچیزهایی مثل مغز که با فعالیتشان ،اندیشیدن و احساس کردن را براي سوژه ممکن میسازند و تداوم میبخشند فرق
بگذاریم (جاناتان لو ،ترجمه امیر غالمی.11)9831 ،
فرضیهای که اکنون رایج است
این فرض اکنون رایج است که ذهن و فرایندهاي ذهنی کارکرد و رویدادي هستند که به فرایندهاي مغزي مربوط میباشند.
مغز را میتوانیم با شفافیتهاي تصویري مختلف ،از یک ملکول گرفته تا کل آن ،مشاهده کنیم ،در عین حال ،میتهوانیم ذههن را
همچون رویدادي تصور کنیم که ممکن است در زمانی به کوتاهی چند هزارم ثانیه زمان الزم براي ارتباط یک سهلول عصهبی بها
سلول دیگر تا به درازاي کل عمرفرد اتفاق میافتد (استرنبرگ ،ترجمه سید کمال خرازي و الهه حجازي.12 )9819 ،
ذکر یک نکتۀ اساسی
حتی چنانچه این فرض صحیح باشد و ذهن و فرایندهاي ذهنی (مثال دیدن) کارکردِ مغز انگاشته شود بازهم نمیتوان نتیجه گرفت
که مغز ،ذهن و فرایندهاي ذهنی را ایجاد نموده است چراکه کاهش گرایهی غیهر قابهل توجیهه رخ خواههد داد و همچنهین ایهن دو
اساسادر اول شخص متفاوت درک میشود و در صورت پذیرش این فرض تنها میتوان گفت که مغز بستر و شرط ظهورِ ذههن و
فرایندهاي ذهنی است نه علت وجود آن؛ و توجه دارید که میان این دو تعبیر تا چه اندازه تفاوت هست.
بنابراین نه دوگانه انگار دکارتی و نه دیدگاههاي یگانه انگار ماتریالیستی و ایدئالیستی توانِ تبیین دقیق موضهوع را ندارنهد ،بهه نظهر
میرسد بتوان پذیرفت که این دو (ذهن و فرایندهاي ذهنی و روانی درکنار مغز و فعالیتهاي فیزیکیِ سیستم عصبی) دو روي یهک
سکه اند ،دراینصورت نه دوگانه انگاريِ صِرف و نه یگانه انگاريِ صِرف هیچکدام نمیتوانند صهحیح باشهند یعنهی ایهن دو دسهته
واقعیات (روانی و فیزیکی) درعین اینکه یکی نیستند به وحدتی یکپارچه رسیدهاند یعنی ارگهانیزم کُهلّ واحهدي اسهت بها دو روي
سکه روانی و فیزیکی.
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گرچه در اینجا از بدن تنها تأکید بر مغز بدلیل تناظرش با ذهن بود ،مابقیِ بدن را نیز میتوان بر همین اساس درنظهر گرفهت یعنهی
بدن بطور کلی با روان بطور کلی به نظر میرسد دو روي یک سکهاند که در عین دوگانگیِ مهاهوي ،کلّهی یکپارچهه و واحهد را
تشکیل دادهاند.
نتیجهگیری
با توجه به آنچه در این نوشتار به اختصار بیان شد مهی تهوان نتیجهه گرفهت کهه گرچهه موضهوع رابطهه روان و بهدن هنهوز ههم پهس از
پیشرفتهاي فراوان فلسفی و علمیپاسخ نهایی نیافته است اما آنچه مسلم مینماید این است که:
 .9تفاوتی حقیقی بین این دو سطح از واقعیات از منظر فردِ اوّل شخص وجود دارد و اینهمانی این دو سهطح از واقعیهات موجهه نیسهت
هرچند همگامیبین فعالیتهاي سیستم عصبی و روان وجود دارد ولی نمیتوانیم روان را باسیستم عصبی دقیقا این همان بدانیم.
 .2هرگونه کاهش گرایی از لحاط منطقی محکوم به شکست است و توجیهی ندارد جهز اینکهه برخهی آنهرا فهرض مهیگیرنهد وکلیهه
مکاتب فلسفی جزمی نگر همچون ماتریالیسم و ایدئالیسم هیچ توجیهی در کاهش گرایی خود ندارند.
 .8دیدگاههاي دوالیستی دکارتی نیز توجیهی عقلی ندارند و با معضالت فراوان مواجه هستند.
 .4با نگاه پدیدارشناسانه می توان رابطه تنگانگ روان و بدن را همچنان دو روي یک سکه در کلّی یکپارچه دریافت که ضهمن وجهود
تفاوت یکپارچگی وجود دارد ،حتی چنانچه ذهن و روان کارکرد مغز نیز انگاشته شود اگر این دیدگاه را از کاهش گرایی دور نماییم
و نتیجۀ مشاهدات بدانیم بازهم نمیتوانیم مغز را علت وجود روان تلقی کنهیم و تنهها مهیتهوانیم بها احتیهاط مغهز و دسهتگاه عصهبی را
ارگانهایی بدانیم که روان در آنها ظهور مییابد.
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