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  چكيده
اطالعاتي را كه از طريق حواس فراهم شود، انسان بتواند  ست كه باعث ميقابليتي احافظه 

رو در حافظـه،   يادآوري كنـد. از ايـن  ها را  ثبت و ذخيره كرده و در موقع لزوم آنشود،  مي
شود تصوير منسجمي  مانند و اين عدم تغيير باعث مي صور ادراكي ما بدون تغيير باقي مي

دانـد. از   از گذشته به ياد داشته باشيم. مالصدرا علت اين عدم تغيير حافظه را تجرد آن مي
  نظر وي امر مادي همواره در حال حركت است، بنابراين تغييرپذير است.

رو حركاتي را كه در سطح كنند، از اينغيير تلقي نميشناسان هر حركتي را تاما عصب
در سـطح   تر يا همان مـاده افتد، باعث تغيير در سطح كالنتر اتفاق مي جهان اتم و كوچك

شناسـان  دانند. هر چند از نظر حكمت متعاليه تغييـر محسـوب شـود. عصـب    زيستي نمي
رو هاي عصبي رخ دهد. از ايـن دانند كه در سطح سلولتغييراتي را باعث تغيير حافظه مي

دهند،  ها نسبت مي ها و به تبع آن رمزگذاري نورون ثبات حافظه را به ثبات رمزگذاري ژن
شود. پس از نظر  و اگر اختاللي در اين عملكرد رخ دهد منجر به از دست دادن حافظه مي

ر ايشان حافظه مادي است و به رغم مادي بـودنش در شـرايط متعـارف تغييـري در صـو     
دهد. بدين ترتيب براي اثبات تجرد حافظه بايـد از داليـل    ادراكي ذخيره شده آن رخ نمي

  ديگر بهره گرفت.
  .حافظه، ثبات، تغيير، ژن، مجرد، مادي ها: كليدواژه
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  . مقدمه1
ترين مسائل فلسفي است كه مورد بحث قرار گرفته است. ايـن مسـئله در    حافظه، از قديمي

 پيشينة اين بحث بـه افالطـون و ارسـطو   گيري است.  فلسفة غرب تا يونان باستان قابل پي

  گردد.  برمي
ي ضبط حوادث گذشته مورد توجه قرار  نخستين بار افالطون، حافظه را به عنوان وسيله

يابيم يـا   چه به حس درمي چون لوحي از موم است كه صورت آن داد. به نظر وي حافظه هم
شـود. مـادام كـه نقـوش آن لـوح بـاقي اسـت،         بندد و ضبط مي انديشيم در آن نقش مي مي

دهـد.   ها از لوح پاك شوند، فراموشي و جهل رخ مي ما اگر نقشها امكان دارد، ا يادآوري آن
  )1437- 1436، ص3: ج1367(افالطون، 
خاتم در موم  ةكه به واسط است همانند نقشي صور ادراكي نيز معتقد است حفظ ارسطو
 نظـر ارسـطو    گيري اين نقش به حركت و سكون نفس بستگي دارد. بـه  آيد. شكل پديد مي

از فرايند ادراك حسـي و در    تواند پس شود، مي حسي حاصل مي  راكنقشي كه از طريق اد
  (Aristotle, 2013: 449b)غياب مدرك خارجي باقي بماند. 

اي طوالني دارد و هر يك از سه مكتب مهم  نيز بحث از حافظه سابقه در فلسفة اسالمي
  . اسالمي در باب آن نظرية خاص و متفاوت از ديگري مطرح كرده است   فلسفة

قرار  ر مغزدر بخش مؤخ آنمكان و ه امري مادي است حافظبه عقيدة فيلسوفان مشائي 
  )347- 346، صص2، ج1375؛ طوسي، 79- 76ق، صص1405(فارابي، دارد. 

برخالف فيلسوفان مشائي، براي حافظه يا عمل يادآوري، محلي جسماني در سهروردي 
شد، هرگز  ر يكي از قواي نفس ذخيره مياو اگر ادراكات انسان د ةبه عقيد .نظر نگرفته است

شـود. بـه نظـر     از او غايب نبود، زيرا نفس نور مجرد است و در حجاب و غفلت واقع نمي
موجود است و تـذكر از طريـق ارتبـاط     افالك، در اًو ابد سهروردي، صور همه كائنات ازالً

- 208، صص2ج ،1375(سهروردي، شود.  نفس مدبر انساني با نفوس عالي فلكي انجام مي
211 ،237 -238( 

 ازمجـرد اسـت و   امـري  حافظـه،   با رد اين دو عقيده، بر اين باور است كه مالصدرا اما
اگر چـه ادراكـات بـاطني بـا عضـو و بخـش        وينظر  ازآيد.  قواي باطني نفس به شمار مي

عـدادي بـراي نفـس    ا خاصي از بدن و مغز مرتبط است اما اين اعضا و قواي مادي، نقـش 
) لكـن ايـن   197: ص1360(مالصدرا،  اند. شوند كه غيرمادي ساز ادراكاتي مي و زمينه دارند
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چرا كه از نظر ايشان حافظـه مـادي و    گرفته است؛ نظريه در علوم اعصاب، مورد انكار قرار 
  جسماني است.

هـا را  ي پيشين بـر اسـاس انـواع ادراكـات، مـدرك و حـافظ آن      مالصدرا مانند فالسفه
د. وي ادراكات را به كلي و جزئي، و ادراكات جزئـي را بـه صـور و معـاني     دانمتفاوت مي
باشند نيز تقسـيم  كند. بر اساس تقسيم ادراكات، قوايي كه مدرك اين ادراكات ميتقسيم مي

رو مدرك  صور را حس مشترك، مدرك معاني را واهمه و مدرك كليات را شوند، از اينمي
وجه به تعدد قواي مدرك، حافظ ادراكات اين قوا نيز متعدد داند. با تعاقله (نفس ناطقه) مي

است. بنابراين حافظ ادراكات حس مشترك را خيال، حـافظ ادراكـات واهمـه را حافظـه و     
) امـا  336، ص1: ج1383؛ همو، 195- 194داند. (همان، صحافظ ادراكات كلي را عقل مي

ي بداند يـا داراي قـواي متعـدد،    ي واحد ي حفظ ادراكات را قوه اعم از اينكه مالصدرا قوه
مطلبي كه در اين نوشتار اهميت دارد اين است كه وي حافظ ادراكات را مجرد و غيرمـادي  

  كند.براي اثبات اين نظريه، داليل متعددي را ذكر ميداند و  مي
ي حافظه شواهد و داليلـي   ي خود در زمينه از سوي ديگر علوم اعصاب نيز براي نظريه

  پردازيم. كه در اين نوشتار به بررسي آن مي اند ذكر كرده
  

  . تعريف حافظه2
رو  . از ايـن شـود اطالق مي هاآن سازي اطالعات و بازيابيذخيره در فرد توانايي به هحافظ

 دهـد. اگـر   حافظه به عنوان ثبت اطالعات در ذهن، اساس و پايه يادگيري را تشـكيل مـي  
تـرين   قادر به انجام هيچ كاري، حتـي عمـومي   كردحافظه را از زندگي انسان حذف  بتوان

 رفتارهاي اختياري، مثل غذا خوردن، لباس پوشيدن، سخن گفتن و مانند آن نخواهد بـود. 

(Audi, 1998: p56)   
ي معرفت است.  دارنده ي معرفت انسان نيست، بلكه نگه با وجود اين، حافظه توليدكننده

كند را در خـود حفـظ    ز منابع معرفتي حاصل ميدر واقع، حافظه صرفاً باورهايي كه انسان ا
) در 114: ص1392ها را بـه يـاد آورد. (كاكـائي،     تواند آن مي كند و در موقع نياز انسان مي

گذرد بـه يـاد    تر از آن مي مان را كه هشتاد سال يا بيش سالخوردگي خاطرات دوران كودكي
ا يا كوهستان را كه زماني ديده و ظاهراً يي از دري يي اتفاقي، نامي و يا منظره آوريم؛ اشاره مي

كند. خاطرات شكلي از سـفر ذهنـي در زمـان     فراموش كرده بوديم را در خاطرمان زنده مي
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سـازد، از سرگذشـت    است؛ بدون سفر ذهني در طول زمان، كـه حافظـه آن را ممكـن مـي    
  )15: ص1392شويم. (كندل،  خصوصي خودمان آگاه نمي
بخشد و تصاوير منسجمي از گذشته به ما  يوستگي و تدائم ميحافظه حيات ذهني ما را پ

ها پيوند دارد. اين تصاوير ممكـن اسـت منطقـي يـا      ي كنوني ما با آن كند كه تجربه ارائه مي
ي حافظـه، تجربـه بـه اجـزا تجزيـه       ماند. بدون نيروي پيونددهنـده  دقيق نباشد، اما باقي مي

  )23شود. (همان، ص ها تشكيل مي طور كه زندگي از لحظه شود، درست همان مي
مانند و اين عـدم تغييـر باعـث     رو در حافظه، صور ادراكي ما بدون تغيير باقي مي از اين

شود تصوير منسجمي از گذشته به ياد داشته باشـيم و ماهيـت خـود و ديگـران را درك      مي
ا تغييـر  اش ر كنيم. انسان ممكن است دست يا پايش را از دست بدهد، يا با جراحي چهـره 

اش بـاقي بمانـد از    دهد و تحت عمل تغيير جنسيت قـرار گيـرد؛ لـيكن مـادام كـه حافظـه      
  )18: ص1392هاي بسيار مهم خويشتن خويش باقي است. (رز،  جنبه

اما علت اين ثبات و عدم تغيير در حافظه چيست؟ در طول زندگي يك انسان هر يـك  
شـوند و   ميرنـد و جـايگزين مـي    هـا مـي   شـوند، سـلول   هاي بدن او، بارها نو مي از مولكول

شـوند. لـيكن    ها بار ساخته و يـا شكسـته مـي    ها، هزاران و شايد ميليون هاي ميان آن ارتباط
ثباتي و تغيير دائم كه مبناي سـاختاري هسـتي زيسـتي ماسـت، بـاقي       حافظه به رغم اين بي

  )19ماند. (همان، ص مي
رد: كساني ماننـد مالصـدرا كـه ايـن     براي پاسخ به اين پرسش دو ديدگاه كلي وجود دا

رو ثبات حافظه را به امري مجرد و  دانند، از اين ثباتي و تغيير دائم را ويژگي امر مادي مي بي
  دهند.  غير مادي نسبت مي

ها را سبب تغيير ماده در سطح كـالن   ها و مولكول در مقابل كساني كه حركات دائم اتم
دانند،  دانند، بلكه اين حركات طبيعي و داراي نظم را سبب دوام و ثبات آن امر مادي مي نمي

شود حركتي خارج از حركت طبيعي اجسام اسـت   و معتقدند چيزي كه سبب تغيير ماده مي
تواند مـادي باشـد،    رو معتقدند حافظه علي رغم اين حركات، مي ز اين(اختالل يا جهش). ا

دانند ثبات اين حركات طبيعي و دائمي است كه در  زيرا چيزي را كه باعث ثبات حافظه مي
ها است، كـه باعـث تشـكيل و     ها و به تبع آن رمزگذاري نورون جا همان رمزگذاري ژن اين

حركتي غير طبيعي در مغز رخ دهـد ممكـن اسـت    شود. بنابراين اگر  حفظ صور ادراكي مي
كه اختالالتي كه مربوط به حافظه است آن را تأييد  منجر به از دست دادن حافظه شود. چنان
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رو طبق ديدگاه علوم اعصاب اگر حافظه امري مجرد بود حافظه قابليت تغيير  كند. از اين مي
  كرد. ه مادي بود، بايد تغيير ميكند اگر حافظ را نداشت. چنان كه مالصدرا نيز تأكيد مي

  اما در اينجا دو مفهوم حركت و تغيير نيازمند توضيح بيشتري است. چرا كـه در فلسـفه  
شـود. (در   حركت اخص از تغيير دانسته مـي  ي پيشين مانند ارسطو،، به تبع فالسفهاسالمي

مري است كـه آنـاً   تغيير شامل تغيير دفعي و تدريجي است. مراد از تغيير دفعي ا اين فلسفه
اما در )) 202ق، ص1416ايجاد شود و مقصود از تغيير تدريجي، حركت است. (طباطبايي، 

شناسـي   زيست درشناسي حركت اعم از تغيير است. و اين امر به خاطر آن است كه  زيست
مراد از تغيير تغييرات مواد در سطح زيستي است، به عبارت ديگر همان جهش يـا اخـتالل   

شود اما در فلسفه مراد از تغيير هر نـوع حركتـي اسـت. بـه      جر به تغيير مواد مياست كه من
گونـه   شناسـي ايـن   شود اما در زيست ها در فلسفه تغيير محسوب مي عنوان مثال حركت اتم

شوند. به عبارت ديگـر حركـات در سـطح خـرد      حركات باعث تغيير در سطح زيستي نمي
ه اگر در اين حركت اختاللي رخ دهد ممكن است شود. بلك باعث تغيير در سطح كالن نمي

  تر اتفاق بيفتد. تغييري در سطح كالن
  شود. در ذيل به طرح و بررسي اين دو ديدگاه پرداخته مي

  
  . ثبات و عدم تغيير صور ادراكي در حافظه از ديدگاه حكمت متعاليه3

را كـه از نظـر وي   داند. چـ  ها مي مالصدرا علت عدم تغيير صور علمي را در مجرد بودن آن
  گيرد.  ادراك امري مجرد است و توسط نفس ناطقه صورت مي

اين عدم تغيير از دو حيث توضيح داده شده است. يكي از حيث خود صورت علمي و 
  ديگري از حيث محل صورت علمي.

  
  عدم تغيير صورت علمي 1.3

آن وجـود   از نظر مالصدرا اگر صورت علمي امري مـادي بـود امكـان تغييـر و تحـول در     
ي امور مادي است. اما به وضوح  داشت. زيرا قابليت تغيير و تحول ويژگي مشترك همه مي

ي تغيير و تبديل به چيز ديگـري را   باشد، قوه صورت علمي از آن جهت كه معلوم نفس مي
چون هر گونه تغيير و دگرگوني در صورت علمي در نظر گرفته شود، صورت جديد  ندارد.
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؛ 513، ص3: ج1383ش از آن معلوم بوده، مباين خواهـد بـود. (مالصـدرا،    با صورتي كه پي
  )237ق: ص1416طباطبايي، 

يك متري را در ذهن خود به دو نـيم تقسـيم كنـيم در     ياگر تصوير چوب به عنوان مثال
 . چرا كـه ايم حقيقت دو صورت علمي ديگر را در كنار آن صورت نخستين به وجود آورده

كنيم كه كنيم و حكم ميآن كل مقايسه مي اهر تقسيم، اين دو نيمه را بپس از اين عمل به ظا
كـه تقسـيم شـود و ايـن حكـم و       مجموع اين دو نيمه مساوي با آن كل است، پـيش از آن 

ق: 1416(طباطبـايي،  دارد كه صورت نخستين بـاقي باشـد.    نسنجش تنها در صورتي امكا
  )237ص

علمـي اسـت، قـوه تبـديل شـدن بـه        صورت علمي از آن جهت كه صـورت  رواز اين
تواند از دست بدهد و فعليت  صورت ديگر را ندارد و فعليت خاصي را كه واجد است نمي

  (همان)ديگري را واجد شود. 
  
  عدم تغيير محل صورت علمي 2.3
 پـس  بايد است بوده بدن هاى اندام از يكى در خاصى مادى چنين اگر صورت علمي اثر هم
 ي همـه  كـه  ايـن  بـه  توجـه  بـا  مخصوصـاً  باشـد  شده دگرگون و محو سال ها ده گذشت از

 در باشـند  مانده زنده هايى سلول اگر حتى و يابد مى تغيير سال چند طول در بدن هاى سلول
 همـان  توانيم مى چگونه پس اند. شده عوض جديد غذايى مواد جذب و ساز و سوخت اثر

 را هـا  آن مشـابهت  و كنـيم  مقايسـه  آن بـا  را جديـد  صورت يا آوريم به ياد عيناً را صورت
  )208- 207، ص2: ج1366(مصباح،  .دريابيم

همـان صـورت ادراكـي را بـا حفـظ عينيـت در        چرا كـه نيست  ماديادراك در نتيجه 
در دو زمان در يك واقعيت  ماديدر حالي كه موجود  كردادراك  توانهاي مختلف مي زمان

   )118ص ،1ج ،1368، همو( ماند.باقي نمي
ها است،  كه حافظ عينيت آن س مدركات ما واحد حقيقي هستند و ثبات و بقايي دارندپ

گونه سازش و هماهنگي ندارنـد   صور ادراكي با تغير، كه از خواص ماده است، هيچبنابراين 
  و از سنخ ماده نيستند.

مـاده در طبيعـت   «علم از جنس ماده نيست، منطبع در ماده هم نيست چـرا كـه    بنابراين
غيـر قـار وعـاء قـار     رو از ايـن است و صورت علميه قار و ثبات است.  و متغير خود سيال

  )327ص ،2ج ،1380زاده آملي،  حسن( ».تواند باشد نمي
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  شناسي . ثبات و عدم تغيير صور ادراكي در حافظه از ديدگاه عصب4
دهند. نخست از طريق حلي، يعني تبيين  شناسان به دو طريق اين استدالل را پاسخ مي عصب

  ي حافظه و عدم تغيير آن در مغز. چگونگي ذخيره
دهد حافظه هميشه  دوم از طريق نقضي، و آن اينكه اختالالت مربوط به حافظه نشان مي

  ثابت نيست.
شناسـي وجـود    ن در عصـب چنين الزم به ذكر است تفكيكي بين صورت و محـل آ  هم

شناسي به ايـن اسـتدالل،    رو در پاسخ عصب شود. از اين ندارد، بلكه اين دو يكي دانسته مي
تفكيكي بين اين دو مورد وجود ندارد و در پاسخ تمام استدالل، اعم از صورت و محل آن، 

  مورد نظر است.
  
  پاسخ حلي  1.4

ي انتقال سيناپسي از يك نورون به نـورون  توسط تغييرات تواناي  از نظر فيزيولوژيك، حافظه
) بـه  1397، ص3: ج1373(گـايتون،    شوند. ي فعاليت عصبي قبلي ايجاد مي ديگر در نتيجه

اي اسـت   كننده و بازدارنده هاي سيناپسي تحريك عبارت ديگر حافظه در سطح سلولي، پيام
ه عبارت اسـت از  كنند، در حالي كه در سطح مولكولي، حافظ كه روي سلول عصبي اثر مي

  )295: ص1392هايي كه مربوط به حافظه است. (كندل،  فعال و غير فعال شدن ژن

  ها) حافظه در سطح مولكولي (رمزگذاري ژن 1.1.4
هـايي   كه ذكر شد حافظه در سطح مولكولي عبارت است از فعال و غير فعال شدن ژن چنان

  كه مربوط به حافظه است.
سـاخته   DNAهـا از   ن توضـيح بيشـتري داده شـود. ژن   در اينجا الزم است در مـورد ژ 

ي بلند و مـارپيچ تشـكيل شـده اسـت. هـر يـك از        از دو رشته موازي ساده DNAاند.  شده
هـاي   هاي مارپيچ دوگانه يا مضاعف از چهار واحد كوچك تكـراري بـه نـام سـازنده     رشته

ي اطالعـات ژن   نـده ده هـاي انتقـال   شود، اين چهار نوكلئوتيد عامل نوكلئوتيدي تشكيل مي
هايي كه براي ساخت موجود زنده ضروري  تمامي ژن )30- 18: ص1387(براون،  باشند. مي

هـاي بـدن بـه     ها در تمامي سـلول  ي ژن ي هر سلولي وجود دارند. اما همه هستند، در هسته
كنند؛ يعني سلول كبد مشابه خود را و سلول مغزي نيز سلول مغز  شكل واحدي فعاليت نمي
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شـوند، و   هـا فعـال مـي    ها تنها بعضـي از ژن  كند، زيرا در هر يك از انواع سلول ليد ميرا تو
هـاي   ها توسط برخـي ژن  مانند. اما فعال يا غير فعال بودن ژن ها غير فعال باقي مي ي ژن بقيه

  شوند.  كننده تقسيم مي ها به دو نوع اثرگذار و تنظيم رو ژن گيرد. از اين ديگر صورت مي
ي  كننـده  هـاي تنظـيم   كنند كه پـروتئين  هايي را كدگذاري مي كننده پروتئين ظيمهاي تن ژن

هـاي اثـر گـذار را فعـال يـا غيرفعـال        ها هم به سهم خـود ژن  شوند، كه آن ها ناميده مي ژن
  )287- 286: ص1392سازند. (كندل،  مي

هاي  ها پروتئين ژنسازند، تا اين  را فعال مي  كننده هاي تنظيم هاي محيطي، ژن بنابراين پيام
هاي اثرگـذار را بـراي    ي خود ژن ها هم به نوبه كننده را كدگذاري كنند، و اين پروتئين تنظيم

  )292ايجاد ارتباطات سيناپسي جديد، فعال سازند (همان، ص
گيرنـد. يـك محـرك محيطـي،      هاي مغز نيز به همين نحو تحت تأثير محيط قرار مي ژن
هـاي حسـي تـأثير     هـا هـم روي نـورون    كنـد و آن  را فعال ميكننده  هاي رابط تنظيم نورون

چنين سـبب ارسـال    را افزايش دهند و هم 1حلقوي AMPدارد تا  ها را وامي گذارند و آن مي
Aپروتئين كيناز

كننـده را فعـال    تنظـيم  CREB4شـود و   ي سلول مي به هسته MAP 3و كيناز 2
انجامـد كـه كـاركرد و     هـايي مـي   ي خود به تجلي ژن نيز به نوبه CREBكند. فعال شدن  مي

  دهند. ساختار سلول را تغيير مي
ژن را متجلي  CREB-1ها به نام  وجود دارد: يكي از آن CREBدر واقع دو نوع پروتئين  

) 294: ص1392كنـد. (كنـدل،    از تجلي ژن جلوگيري مي CREB-2سازد، و دومي به نام  مي
ي متضاد با هـم تلفيـق شـده و در نهايـت تـأثير منسـجم و        كننده تنظيم CREBاين دو نوع 

  )295گذارد. (همان، ص اي را مي يگانه
سازي حافظـه فـراهم    كننده، مقدماتي براي ذخيره تنظيم CREBدر واقع تأثيرات متناقض 

  كه تضمين كند فقط تجربيات مهم و مفيد براي حيات ذخيره شود. كند، تا اين مي
ي دراز مدت امري ضـروري اسـت. (گـايتون،      مثال هرچند تكرار براي حافظهبه عنوان 

تـوان بـر    ) با وجود اين، اساساً در يك حالـت بسـيار احساسـي، مـي    1403، ص3: ج1373
قـدر   ي درازمـدت فـائق آمـد. در يـك چنـين حـالتي آن       هاي معمـولي حافظـه   محدوديت
ي  هـا همـه   شـوند كـه آن   ده مـي ي سلول فرستا به سرعت به هسته MAPهاي كيناز  مولكول
توسـط   CREB-1سازند و به اين ترتيب، فعـال شـدن    را غيرفعال مي CREB-2هاي  مولكول

ي درازمـدت   گيرد و در نتيجه تجربه مسـتقيماً در حافظـه   تر انجام مي آسان Aپروتئين كيناز 
خاطرات  تواند توضيحي براي تداعي خاطرات گذشته ارائه دهد، شود. اين امر مي ذخيره مي
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ها را بسـيار زنـده بـا تمـام جزئياتشـان در ذهـن خـود         رويدادهاي آكنده از احساس كه آن
  كنيم. مي  مجسم

هـاي   ي بسيار قوي برخي از افراد ممكن است ناشـي از تفـاوت   بر همين قياس، حافظه
محـدود   CREB-1باشد، كه تأثير اين پروتئين بازدارنـده را روي   CREB-2ژنتيكي مربوط به 

  )296: ص1392ند. (كندل، ك مي
ي پيري (فراموشي ناشي از پيري) ضعفي براي  بر عكس، از دست دادن حافظه در نتيجه

آيد. اين ضعف ناشي از پيري ممكن است نه تنها از  ي درازمدت به حساب مي تثبيت حافظه
چنـين   شـود، بلكـه هـم    تضـعيف مـي   CREB-1سازي  اين ناشي شده باشد كه قابليت فعال

را روي تثبيـت   CREB-2هايي باشد كه تأثير بازدارنـدگي   د به دليل ضعيف شدن پيامتوان مي
  )297برند. (همان، ص حافظه از بين مي

ي جـانوران   ي درازمدت همه سازي حافظه رو سه اصل اساسي كه در مورد ذخيره از اين
  ها صادق است عبارت است از: و انسان

  هاست. عال و غيرفعال شدن ژني درازمدت مستلزم ف  سازي حافظه . فعال1
شـوند.   ذخيـره مـي    شناختي در مورد تجربياتي است كه در حافظه . محدوديت زيست2

 CREB-1هـاي   بايست پـروتئين  ي درازمدت فعال كرد، مي ها را براي حافظه كه ژن براي اين
، كنند، غيرفعال شوند. (همان هاي حامي حافظه را سركوب مي هايي كه ژن CREB-2فعال و 

سـپارند، روشـن    اند، به ياد نمـي  چه را كه ياد گرفته ي آن ها همه جا كه انسان ) از آن306ص
ي  كنند، براي تبـديل حافظـه   گر را رمزگذاري مي هاي سركوب هايي كه پروتئين است كه ژن

آورند. به همين دليل است كه  ي بااليي به وجود مي ي درازمدت آستانه مدت به حافظه كوتاه
سپاريم. پايان دادن به اين  ازمدت فقط تجربيات و رويدادهاي خاصي را به ذهن ميما در در

 انـدازد.  ي درازمـدت را بـه كـار مـي     سازي حافظه شناختي جريان ذخيره محدوديت زيست

(Kandel, Kupfermann, Iversen, 2000: p1239)  شـده توسـط    هاي فعال ژنCREB-1   بـراي
ي  هاي جديد مورد نياز هستند. اين واقعيت كه براي به جريان انداختن حافظه ايجاد سيناپس

ي  هـاي سـاده   هـا فقـط عامـل    سـازد كـه ژن   درازمدت بايد كليد يك ژن را زد، آشكار مـي 
از خود  –مثل يادگيري  –ها نسبت به تحريكات محيطي  ي رفتار نيستند، بلكه آن كننده تعيين

  دهند. ن ميواكنش نشا



  1397سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،حكمت معاصر   124

كنـد. يعنـي اگـر     هاي سيناپسي جديد بقاي حافظه را تـأمين مـي   . ايجاد و تداوم پايانه3
ي  چيزي از يك كتاب به خاطر سپرده شود، به اين دليل است كه مغز پس از پايـان مطالعـه  

  )307: ص1392آن اندكي تغيير پيدا خواهد كرد. (كندل، 

  ها) ونحافظه در سطح سلولي (رمزگذاري نور 2.1.4
شـود. از   هـا) مـي   ها سبب ارتباطات سيناپسي جديدي در سطح سلولي (نـورون  فعاليت ژن

بايست بتوانند ميلياردها الگوي فعاليـت بـا    هاي فعال و غير فعال مي رو تركيبي از نورون اين
درجات متفاوت ايجاد كنند. هر حالت آگاهانه به يكي از اين الگوها كه با بقيه متمايز اسـت  

بايست مرزهاي دقيق و مشخصي داشته باشند.  شود. بنابراين افكار آگاهانه مي داده مي نسبت
 )172: ص1394(دهانه، 

هـاي منفـرد،    به عنوان مثال كويان كويروگا و همكارانش از طريق ثبت عملكرد نـورون 
هـا و افـراد خاصـي واكـنش نشـان       هايي رو كشف كردند كه تنها به تصاوير، مكـان  نورون

 ,Quiroga, Mukamel)دهد.  شوند كه ادراكي آگاهانه رخ مي و فقط زماني شليك مي دهند مي

Isham, Malach, Fried, 2008: p3599-3604)   
هاي منفرد (لوب گيجگاهي قدامي) در مغز انسـان نسـبت بـه     ها متوجه شدند نورون آن

با نشـان   ها دهند. آن يك عكس، نام و حتي مفهوم، عملكردهاي تخصصي از خود نشان مي
ها به فرد، متوجه شدند يك نورون منفرد فقط  ها، اشياء و واژه دادن تصاويري از افراد، مكان

هاي منفرد  رو نتيجه گرفتند نورون دهد.  از اين به يك يا دو مورد از تصاوير واكنش نشان مي
هـا و افـراد    در انسان به ويژه براي تصاويري خاص مثل عكس اعضاي خـانواده يـا مكـان   

  اند.  مشهور تخصص يافته
ها سلول مشابه با هم  اين يعني در هر لحظه و با هر بار ديدن يك تصوير خاص، ميليون

هايي براي افـراد،   هاي لوب گيجگاهي قدامي، رمزكننده شود نورون شوند. گفته مي تخليه مي
عـدم   ها و ديگر مفاهيم به ياد ماندني هستند. هر تصوير خاص يك الگوي فعاليـت و  مكان

توان كامپيوترها را طوري  قدر دقيق است كه مي فعاليت مخصوص به خود دارد. اين رمز آن
هاي فعال و غيرفعال، به ما بگويند افـراد در حـال ديـدن     آموزش داد كه با نگاهي به نورون

اين رمز آگاهانه، پايدار و تجديدپذير است؛ يعني هر گاه فرد به   (Ibid) .كدام تصوير هستند
يري خاص فكر كند يك سلول خاص شليك خواهد شد. در حقيقـت، حتـي تصـور    تصو
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سازي  سـلول كفايـت    شخص خاصي هم بدون وجود هر گونه محرك فيزيكي، براي فعال
  )147: ص1394تواند آن را فعال كند. (دهانه،  رو فراخواني حافظه نيز مي كند. از اين مي

اي در مـورد چگـونگي    ، نظريـه »ارسـاختمان رفتـ  «پيش از اين، دونالد هـب در كتـاب   
 Cell) »هاي سلولي مجتمع«رمزگذاري افكار توسط مغز پيشنهاد كرد. او در اين نظريه مفهوم 

Assemblies)  هاست كه توسط  اي از نورون را معرفي كرد؛ مجتمع سلولي در واقع مجموعه
دن محرك خارجي، ها پس از ناپديد ش رو تا مدت پيوندند و از اين هاي تحريكي هم سيناپس

سازد؛  هر محرك تكراري به تدريج مجتمعي سلولي مي«زد  مانند. او حدس مي فعال باقي مي
هايي هستند كه در قشر مخ و ديانسفال  ها ساختارهاي پراكنده و متشكل از سلول اين مجتمع

  ».كنند ي نظامي بسته عمل مي به مثابه
مستقالً در منـاطق مختلـف مغـز فعـال      توانند هاي سلولي مي جايي كه اين مجتمع از آن

شوند، خروجيشان رمزي تركيبي است كه ظرفيت بازنمايي ميلياردها حالت را دارد. (همان، 
  )485: ص1391؛ السون، هرگنهان، 172ص

ها در حين  تواند تبييني براي ادراك آگاهانه باشد. مجموعه كوچكي از نورون اين رمز مي
كننـد، در حـالي كـه مـابقي مهـار       واي افكـار را تعيـين مـي   ادراك آگاهانه فعال شده و محت

هايي طويـل بـه سرتاسـر قشـر منتشـر       هاي فعال پيامشان را توسط آكسون شوند. نورون مي
رسند و گروه بزرگـي   هاي مهاري مي ها در اكثر نواحي به نورون كنند. ليكن، اين سيگنال مي

هاي نـوروني فعـال و    ه آگاهانه توسط بستهكه يك ايد كنند. منظور آن ها را مهار مي از نورون
: 1394آيـد. (دهانـه،    هاي مهـاري، بـه رمـز در مـي     همزمان و نيز گروه پرجمعيتي از نورون

  )175ص
اي  ادوارد وگل و همكارانش در تأييد اين ايده، تصاويري از ولتاژهاي منفي قشر آهيانـه 

شـود.   لگوهاي فضايي مربوط مـي اند كه به محتواي آگاهانه حافظه كاري براي ا ترسيم كرده
سپاريم، ولتاژهاي منفي دقيقاً تعداد و مكان آن اشياء  اي از اشياء را به حافظه مي هر گاه آرايه
دهند. اين ولتاژها تا زماني كه اشـياء در ذهـن بـاقي بماننـد خودشـان را نشـان        را نشان مي

شوند؛ اگر نتـوان چيـزي    دتر ميدهند؛ اگر اشياي حافظه افزايش بيابند اين ولتاژها نيرومن مي
ريزنـد. كارهـاي    شوند؛ اگر چيزي را فراموش كنيم، فرو مي در حافظه ذخيره كرد اشباع مي

 ,Vogel)انـد.   هـاي آگاهانـه   كننـده بازنمـايي   ادوارد وگل، نشان داد ولتاژهاي منفـي ترسـيم  

McCollough, Machizawa, 2005: p500-503) 
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  بررسي 3.1.4
شود و در هنگام يادآوري  ها ذخيره مي ب، خاطرات ما به شكل رمز در ژناز نظر علوم اعصا

شـود و ثبـات ايـن رمـز سـبب ثبـات        خاطرات، اين رمز به شكل ثابت و يكساني اجرا مي
هـا   شود. اين رمز توسط فعال يا غير فعـال شـدن برخـي ژن    خاطرات و صور ادراكي ما مي

سـازي يـا    ها جلوگيري شـود ذخيـره   اين ژن شود و اگر از فعال يا غير فعال شدن ايجاد مي
  شود.  يادآوري خاطرات نيز مختل مي

شود اين نيست كه خاطرات  كه خاطرات ما به شكل رمز ذخيره مي رو مراد از اين از اين
هـا   كند بلكه مراد اين است كه باعـث بيـان (فعـال شـدن) برخـي ژن      ها حلول مي ما در ژن

شود. در  خود باعث ايجاد ارتباطات سيناپسي جديدي مي ي شود كه اين بيان ژن به نوبه مي
واقع آن چه كه ثابت است ساختار و صورت ارتباطاتي است كـه خـاطرات مـا را تشـكيل     

اي در  شود. از اينـرو اگـر خـاطره    ي مواد نگهدارنده حفظ مي دهد. اين ساختار به وسيله مي
هـا، كـه اگـر     دائمـي برخـي ژن   ي بلندمدت ذخيره شود، اين يعني بيان و فعال شدن حافظه

رو ثبـات   رود. از ايـن  اختاللي مانند بيماري آلزايمر به وجود نيايد اين خاطرات از بين نمـي 
  گردد. حافظه به ثبات بيان ژن برمي

رسد اين استدالل كه اگر ادراك مـادي باشـد بايـد تغييرپـذير باشـد،       رو به نظر مي ازاين
  نادرست است، زيرا:
ز تغيير، تغيير مواد در سطح زيستي باشد، چنين تغييري را علوم اعصاب الف) اگر مراد ا

  پذيرند و توضيح آن خواهد آمد. نيز مي
ها و چگونگي انتقال اطالعات باشد، در پاسخ به اين  ب) اگر مراد از تغيير، تقسيم سلول

شوند، بنابراين اين شائبه وجود ندارد، كه  هاي عصبي تقسيم نمي توان گفت سلول مسئله مي
  شود.  ها، اطالعات چگونه انتقال داده مي با تقسيم سلول

رو از ديدگاه حكمت متعاليه، امر ثابتي  ، از اينها باشد ج) اگر مراد انتقال مواد بين سلول
هـا   جـايي در مـورد آن   ها مواد ثابتي هستند كه انتقـال و جابـه   وجود ندارد. گفته شد كه ژن

بـه جـايي مـواد،     ها نيز با وجود انتقال و جا گيرد. هر چند در مورد خود سلول صورت نمي
ها حركـت كنـد ولـي     ند مواد سلولهميشه ساختار ثابتي وجود دارد. به عبارت ديگر هر چ

  ساختار و صورت آن ثابت است.
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هاست دليلي وجود ندارد كـه   د) اگر مراد از تغيير، حركت در ذرات بنيادين يا همان اتم
هـا باعـث تغييـر     كـه حركـت الكتـرون    شود. چنـان  اين حركت باعث تغيير در سطح كالن 

  شود. نمي  اتم
طريـق تغييرپـذيري مـادي بـر تجـرد ادراك       تـوان از  رسـد نمـي   بنابراين بـه نظـر مـي   

  كرد.  استدالل
توانند مادي باشند، بايد داليل كه در مـورد ادراك حسـي    اما اينكه چگونه اطالعات مي
شـود،   كه چه چيزي سبب يادآوري خاطرات مي چنين در اين گفته شده را بررسي كرد و هم

طلبـد. امـا    هاي مستقلي را مي حثبايد به مقوله توجه و آگاهي، توجه كرد كه اين دو خود ب
در اين مقاله صـرفا تأكيـد بـر اسـتدالل عـدم تغييـر صـور ادراكـي از طريـق تغييرپـذيري           

  است.  مادي
  
  پاسخ نقضي 2.4

ي اين است كه حافظه نيـز   دهنده از ديدگاه علوم اعصاب اختالالت مربوط به حافظه، نشان
كرد تـا   اگر حافظه مادي بود بايد تغيير مي قابل تغيير است. بنابراين اين ديدگاه مالصدرا كه

كند. از  رسد و اختالالت مربوط به حافظه اين ديدگاه را تأييد مي حدودي درست به نظر مي
كند كه اختاللي در مغز وجود نداشته باشد، اما اگر اختاللي  رو حافظه تا زماني تغيير نمي اين

تـوان بـه    ي ايـن اخـتالالت مـي    . از جملـه رود در مغز به وجود بيايد، حافظه نيز از بين مي
  ها اشاره كرد.  فراموشي

  گستر فراموشي پيش 1.2.4
هـاي   توان حافظه را به بخش خاصي نسبت داد و يادگيري در تمام سـلول  به طور كلي نمي
 :Carlson, 1992)هايي در مغز براي حافظه اهميـت دارنـد.    گيرد اما ساخت عصبي انجام مي

p403-404) ها هيپوكامپ و قشر مجاور آن (بخشي از لب گيجگاهي)  ي اين ساخت از جمله
ها (هيپوكامـپ و بخشـي از    اگر اين ساخت (Kandel, Dudai, Mayford, 2014: p163)است. 

 (Anterograde Amnesia)گسـتر   لب گيجگاهي) را از مغز خارج كنند، فرد به فراموشي پيش
د رويدادهايي را كه در گذشته و تا پيش از جراحي توان شود. در اين بيماري فرد مي مبتال مي
هـا   اند را به خاطر آورد، اما در به خاطر سپردن اطالعاتي كه پس از جراحي بـا آن  روي داده
   (Milner, Suzanne, Teuber, 1968: pp215-234)شود با مشكل روبرو است.  مواجه مي
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ي  كه موجـب تبـديل حافظـه   ي محركي است  كننده رسد كه هيپوكامپ تأمين به نظر مي
هـايي صـادر    شود؛ به اين معني كه هيپوكامپ سـيگنال  ي بلندمدت مي مدت به حافظه كوتاه
كـه   قدر به دفعات تمرين كنند تا اين كنند تا اطالعات جديد را آن كند كه مغز را وادار مي مي

بيـت  ها انجام شـود. مكانيسـم هـر چـه باشـد، بـدون هيپوكامـپ تث        ذخيره شدن دائمي آن
  )1427، ص3: ج1373(گايتون،   گيرد. هاي بلندمدت صورت نمي حافظه

  گستر فراموشي پس 2.2.4
اشـاره دارد بـه نـاتواني در بـه خـاطر آوردن       (Retrograde Amnesia)گسـتر   فراموشي پـس 

اغلـب   (Carlson, 1992: p432)انـد.   رويدادهايي كه پيش از ضربه مغزي بـه وقـوع پيوسـته   
گستر هميشـگي اسـت. بهبـود     گستر موقتي است، در حالي كه فراموشي پيش فراموشي پس

ي مغـزي   توانـد بـه ايـن علـت باشـد كـه صـدمه        حافظه نسبت به مسائل قبل از حادثه مي
سـازد. بـه عبـارت ديگـر      ها را مشكل مي كند، بلكه فعاليت آن ارتباطات عصبي را پاك نمي
ي  گسـتر بـه وسـيله    شده در فراموشي پـس   هاي تباه ابي حافظهمشكل در بازيابي است. بازي

  )511: ص1380پذير است. (گراهام،  ي مجدد تداعي محرك، امكان تجربه

  آلزايمر 3.2.4
ـ  (Alzheimer's Disease)بيماري آلزايمر  تـدريج  ه يك نوع اختالل عملكرد مغزي است كه ب

اسـت و  تـرين شـكل زوال عقـل     رايـج  اين بيماريرود.  هاي ذهني بيمار تحليل مي توانايي
است. اختالل حافظـه معمـوالً بتـدريج ايجـاد شـده و        اختالل حافظهي آن  نشانهبارزترين 

كند. بروز اختالل در حافظه و روند تفكر سبب آسيب عملكردهاي اجتماعي و  پيشرفت مي
يرات تغيو  هاي گهگاهي هذيان شخصي بيمار شده و در نتيجه ممكن است سبب افسردگي،

مراحل نهـايي ايـن بيمـاري بـا زوال عقـل همـراه بـا فراموشـي كامـل،           .بيمار شود خلقي
  )578: ص1380شود. (گراهام،  اختياري و اختالل حركتي مشخص مي احساسي، بي بي

بيماري آلزايمر منجر به تحليـل مـاده خاكسـتري كـورتكس ارتبـاطي و از بـين رفـتن        
فزون بر اين در بيماران آلزايمر، كورتكس مغـز بـه   شود. ا ي هيپوكامپ مي هاي منطقه سلول

: 1390شـود. (گانونـگ،    اي دچار آسـيب مـي   سري و آهيانه ويژه در مناطق گيجگاهي، پس
  )280- 279ص
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  بررسي 4.2.4
كند و اگر اختاللـي در مغـز   ي اين است كه حافظه گاهي تغيير ميدهندهاين پاسخ نيز نشان

  شود. بين رفتن حافظه ميبه وجود بيايد باعث تحليل و از 
كـرد،  رو براي نقض اين سخن مالصدرا كـه اگـر حافظـه مـادي بـود تغييـر مـي       از اين

كنند.  شود، ياد مي هايي كه باعث تغيير حافظه و از بين رفتن آن مي شناسان از بيماري عصب
  دانند. ي مادي بودن آن ميدهندهرو تغييرات حافظه را نشاناز اين
 

  گيري . نتيجه5
در شـود.  سازي و ثبت اطالعات و در نهايت يادآوري آن اطالق ميحافظه به توانايي ذخيره

مانند. مالصدرا علت اين عدم تغيير را در تجرد  حافظه، صور ادراكي ما بدون تغيير باقي مي
  كرد.  داند. از نظر وي اگر حافظه مادي بود تغيير مي حافظه مي

تواند ثبات داشته باشد  و ثبات حافظه  مادي نيز مي شناسان معتقدند امر در مقابل عصب
داننـد.   ها (ارتباطات عصبي)، مـي  ها و به تبع آن رمزگذاري نورون را به سبب رمزگذاري ژن

رو  شـود. از ايـن   اما اگر اختاللي در اين عملكرد رخ دهد منجر به از دست دادن حافظه مـي 
كند كه اگر حافظه مادي بـود، بايـد تغييـر     طبق اين ديدگاه، چنان كه مالصدرا نيز تأكيد مي

  ي مادي بودن آن است. دهنده كرد، تغييرات حافظه نشان مي
شناسان وارد كرد اين است كه مالصدرا نقـش   توان به نظر عصب اما اشكال كلي كه مي

چنـين   هـا در حافظـه و هـم    ي وي نقـش ژن  كند. طبـق فلسـفه   مغز را در حافظه انكار نمي
شود. چرا كه از نظر وي مغز، نقش اعدادي  ربوط به حافظه است پذيرفته مياختالالتي كه م

كنـد. امـا ايـن     ي وي وارد نمـي  شناسان خللي به نظريه رو ادله و شواهد عصب دارد، از اين
ي  اي متافيزيكي است كه علوم تجربي توان ابطال آن را ندارند. شـواهد و ادلـه   نظريه، نظريه

مالصدرا مبني بر تغييرناپذيري حافظه را ابطال كنـد امـا تـوان     تواند دليل شناسان مي عصب
ي فلسفي را كه از  ي وي در مورد تجرد ادراك را ندارد. بلكه فقط توان نقد ادله ابطال نظريه

دارد با توجـه   رو در اين نوشتار تنها بيان مي اند را دارند. از اين مقدمات تجربي تشكيل شده
رسد تأكيد بر تغيير امـور مـادي، بـراي اثبـات تجـرد       به نظر ميهاي علوم اعصاب،  به يافته

 داليـل  اثبـات  يا نفي ادراك صحيح نيست. بنابراين در اين مقاله، مراد نفي تجرد ادراك و يا
بـراي اثبـات    كيد بر تغيير امـور مـادي،  أدارد كه ت بيان مي بلكه تنها نيست؛ نفس تجرد ديگر

  .تجرد صحيح نيست
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  ها نوشت پي
1 .Cyclic Adenosine Monophosphate (cAMP) :       نام مولكـولي اسـت كـه در ياختـه بـه عنـوان

  دهد. كندو ساختار و كاركرد پروتئيني را تغيير مي رسان ثانوي عمل مي پيام
2 .Protein Kinase A: رسان ثاني  ي پيام سو هدف ماده از يكAMP   حلقوي است و از سوي ديگـر

 كند. هدف را فسفرافزايي ميهاي  آنزيمي است كه پروتئين

3 .MAP kinase :   پروتئيني است كه معموال ذر تركيب با پـروتئين كينـازA  ي درازمـدت را   حافظـه
  كند. فعال مي

4 .Cyclic Response Element-binding Protein (CREB) :ها كـه   ي ژن كننده نوعي پروتئين تنظيم
هـايي را كـه مسـئول     ژن  شود. ايـن مـاده   فعال مي Aحلقوي و پروتئين كيناز  AMPتحت تأثير 

 كند. ي درازمدت هستند، فعال مي حافظه

  
  نامه كتاب

، انشارات خوارزمي، تهران ، ترجمه محمدحسن لطفي،آثار افالطون ي كامل دوره)، 1367( افالطون،
  چاپ دوم.

اكبـر   ي علـي  ترجمـه ، هـاي يـادگيري   اي بر نظريه مقدمه)، 1391السون، متيو اچ، هرگنهان، بي. آر، (
 سيف، تهران، نشر دوران، چاپ بيستم.

يـاري، تهـران، انتشـارات     ي پژمان فـرد اصـفهاني، مژگـان الـه      )، ترجمه1387، (3ژنوم براون، تي، 
 خسروي با همكاري نشر ديباج.

  قم، انتشارات نگين. دروس معرفت نفس،)، 1380زاده آملي، حسن، ( حسن
ي  ، ترجمـه كنـد؟)  گاهي و مغز (مغز چگونه افكار را رمزگذاري مـي آ)، 1394دهانه، استانيسالس، (

 پور، تهران، ارجمند. سعيد صباغي

ي خسـرو پارسـا و ديگـران،     ، ترجمـه گيري حافظه از مولكول تا ذهـن  شكل)، 1392رز، استيون، (
 تهران، نشر آگه.

 كربن هانرى مقدمه و تصحيح به، مجموعه مصنفات شيخ اشراق )،1375الدين، (شهاب سهروردي،
  ، چاپ دوم. فرهنگى تحقيقات و مطالعات موسسه ،، تهران حبيبى قلىنجف و نصر سيدحسين و

 قم، انتشارات صدرا، چاپ دوم.اصول فلسفه و روش  رئاليسم، )، 1368طباطبايي، محمدحسين، (
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