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نظران علم روانشناسی، شناخت عمیق کارکرد مغزي و تالش در نشان دادن  بسیاري از صاحب دهیبه عق

روان، شعور و رفتار  یهمبستگی بین فعالیت مغزي و عملکرد روانی، تنها راه دستیابی به سازوکار دقیق و علم

 .اند اعالم کرده »دههء مغز«میالدي را در آمریکا 90به همین علت باشد که دهه  دیشا. آدمی است

هاي تاریخی شرکت فعال دارد و به علت و معلول  روان انسان در طول تحوالت فرهنگی در کنش و واکنش

. روان را، با تاریخ همبسته دانست یشناخت ستیعضو ز یعنیپس بایستی مغز، . کند رخدادهاي تاریخی عمل می

در این مقاله سعی شده . ارکرد مغز و روان استک یحال محیط و محاط بر چگونگ درعین خیبه عبارت دیگر، تار

 .هاي تاریخی، ارتباط و همبستگی بین مغز، روان و تاریخ باز نموده شود است تا با ذکر نمونه

 هینظر نیا. مطرح شد )4391-6981( یگوتسکیبار در شوروي توسط و اولین1یفرهنگ-یخیروانشناسی تار

دهد، توجه  روانشناختی که نقش تاریخ و فرهنگ را در تکوین و رشد شعور آدمی مورد تأکید قرار می

خود، به لزوم وجود جهشی  هیدر نظر یگوتسکیو. نظران مارکسیست را به خود جلب کرد ها و صاحب تئوریسین

جامعه و فرهنگ در تکوین روانی و همچنین نقش  يها دهیشناسی به روانشناسی براي توضیح پد کیفی از زیست

) 6391-9481(او از روانشناسی متکّی بر فیزیولوژي سلسله اعصاب که در مکتب پاولوف . شعور آدمی تأکید دارد

به عنوان مثال ویگوتسکی . در روسیه آغاز شده بود، انتقاد کرد 19در قرن  شکل گرفته بود و از دوران سچنوف

توضیح این  ياو برا. توضیح داد یپاولوف» بازتاب شرطی«توان با  انسان را نمیبر این نظر بود که توانایی تکلّم در 

مسئله که عملکرد عالی روان انسان بدون باور به وجود جهشی کیفی از فیزیولوژي به روانشناسی قابل توصیف 

تواند  و نمیزند که بین دو توبره یونجه در طرفین خود، سرگردان مانده است  گرسنه را مثال می ینیست، االغ

با این مثال  یگوتسکیو. تا هالك شود کشد یرا براي خوردن انتخاب کند و چندان گرسنگی م یکیبین آن دو، 

بایستی در  فرهنگی می- به نظر او عوامل عینی تاریخی. گذارد بر نقش تکلّم در هدایت رفتار آدمی انگشت می

جایگزین شوند و به صورت عواملی درونی درآیند تا  زبان در ذهن قیطول تکامل و تکوین فردیت به ویژه از طر

مکتب پاولوفی قابل توضیح  هیبه نظر او این نوع تحول کیفی با نظر. کنند تیرفتار ذي شعورانه انسان را هدا

فرهنگی در بیرون از انسان شکل -عالی در مغز، تنها در رابطه با عوامل تاریخی تیچنین فعال رایز. نیست

از فیزیولوژي  یبه عبارت دیگر نزد ویگوتسگی، روانشناس. گیرد و نه فقط بر اساس عوامل فیزیولوژیک اولیه می

نیست،  یي شرطها اي از بازتاب انسان، فقط مجموعه افتهی شود و کارکردهاي عالی مغز تکامل محض، جدا می

خود را تکمیل کند و  هیاو در عمر کوتاه خود نتوانست نظر. باشد تاریخی می-دهنده شرایط اجتماعی بلکه بازتاب

روانشناس برجسته و سرشناس قرن بیستم، ) 7791-2091( ایپس از مرگ او، دوست و همکارش الکساندر لور

 .او را به شهرتی عالمگیر رساند هینظر

او از طریق بررسی . را بنیان گذاشت (Neuropsychology) يکولوژیاي به نام نوروپس رشته لوریا علمی میان

فرهنگی ویگوتسکی -تاریخی یروانی بیمارانی با صدمات مغزي به شناخت کارکرد مغز و روانشناس-عالئم بالینی

ه این اصل وفادار که حاوي تجزیه و تحلیل و جمعبندي نهایی اوست، ب2»مغز کارآمد«در کتاب  ایلور. رسید

ترین شکل  کننده شرایط تاریخی و فرهنگی است و شعور عالی ترین سطح خود منعکس ماند که روان در عالی می

درجه شعور اوست،  کننده نییمبنی بر اینکه شرایط زیست اجتماعی تع نینظریه با باور لن نیا. این بازتاب است
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ویگوتسکی گروهی از روانشناسان شوروي را براي تحقیقی طوالنی در  هیبنا به توص ایلور. مطابقت داشت

در دهات  ایها طول کشید، لور در این پژوهش روانشناختی که سال. مرکزي سرپرستی کرد ییایهاي آس استپ

ازبکستان و قرقیزستان به بررسی تأثیر انقالب سوسیالیستی در قوه شناخت مردمان این دیار   دور افتاده

هاي علم، هنر و معماري، در فقر اقتصادي و  مردمانی که علیرغم فرهنگ غنی و کهن خود در زمینه .پرداخت

و به . 3این تحقیقات را چند سال قبل از مرگش به صورت کتاب منتشر کرد جهیاو نت. زیستند سوادي می بی

زندگی متحول   یر نحوهشناخت آدمی براساس تغی يندهایهاي خود، به این نتیجه رسید که فرا استناد یافته

در این کتاب، . فرهنگی پرداخت-روانشناختی تاریخی  هیترتیب یکبار دیگر به حمایت از نظر نیبد. شوند می

داند و بدین صورت دیالکتیک مارکسیستی رشد  و اجتماعی می یشعور انسان را محصولی تاریخی، فرهنگ ایلور

-از شرایط فرهنگی یفرهنگی لوریا، تابع-روانشناختی تاریخیدر  تیفرد. دهد اجتماعی را مورد تأیید قرار می

او در . هاي فردي در نظریات وي را نیز باید در همین راستا دید اجتماعی حاکم است و تأکید بر تفاوت

اي درخشان و بدیع از نظر نوروپسیکولوژي به توصیف حاالت روانی  روانی به شیوه-نویسی بالینی زندگینامه

، شرح حال سربازي به نام زاستسکی را از زبان خود او باز 4»از هم پاشیده  مردي با دنیاي«کتاب  در. پردازد می

اش را  اش را سوراخ کرده و در مغزش نشسته و دنیاي روانی اي جمجمه که در جنگ جهانی دوم، گلوله دیگو یم

هاي  بایست واقعیت متالشی شده شعور این فرد را که می نهیابعاد آ  کوشد تا همه می ایلور. از هم پاشیده است

روي  یسی سال بررس جهینت5کتاب باارزش دیگر او. نماید فیفرهنگی را در خود منعکس کند، توص- تاریخی

که در » شرشوسکی»نظیر داشت و در واقع شخصی است به نام  اي قوي و بی است که حافظه» اس«مردي به نام 

دهد که چگونه حافظه خارق  نشان می نیدر ا اینور. اي در مسکو بوده است گار روزنامهخبرن 291هاي دهه  سال

عادي او را  یگذارد و انعکاس ناموزون دنیاي بیرون در ذهنش، زندگ العاده این مرد، در قواي شعوري او اثر می

 .کند مختل می

ت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی لوریا طبق ایدئولوژي حاکم زمان خود، شعور انسان را تنها محصول تحوال

خورد به سنّت روانشناسی در روسیه که  اي نمی دانست و در عین حال تا آنجا که به اصول ذکر شده لطمه می

علم اعصاب در جهان را با دقت  در ضمن تحوالت. بود بندیبراساس ارتباط فیزیولوژي مغز با روان بود، پا

بود که نوروپسیکولوژي او،  نینچنیا. داد را در نظریات خود انعکاس می ها نیا  کرد و همه اي دنبال می موشکافانه

در عین حال نظریات او با جهتگیري علم و جامعه به سوي . عالقمندان زیادي پیدا کرد و شهرتی جهانی یافت

دستگاه عالی   سیرنتیک و خودکارشدن همخوانی داشت، زیرا که او در نهایت مغز و روان را به مثابه

آفرین  اما با این همه لوریا نسبت به نقش ارزش. دید اجتماعی می-شناختی براي پردازش اطالعات فرهنگی زیست

و  جاناتیشناختی فرد سروکار دارد و از طریق غرایز، ه زیست  خچهیقسمت مهمی از کارکرد مغز که با تار

 يحرکه اولیه که دخالتی در محتواي شعوراعتنا ماند و فقط از آن به عنوان نیروي م یکند، ب احساسات عمل می

که این  ماند یاو تا آنجا به سنت روسی ارتباط فیزیولوژي مغز که با کارکرد عالی مغز وفادار م. کند می ادیندارد، 

او نیز همانند  نیبنابرا. کند نییاجتماعی تب-هاي فرهنگی پذیري دستگاه مغزي را در مقابل داده ارتباط، انعطاف

شناسی مغز  ستیاند، ز نظام شعوري داشته يریگ شمندانی که رویکردي منحصرا عینی به چگونگی شکلدیگر اندی

اجتماعی کارآیی و کفایت -افزار فرهنگی کند که فقط با نرم افزاري کامپیوتري تلقی می انسان را همچون سخت
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عی است و مغز به عنوان عضوي به نظر لوریا تاریخ فردي، بازتاب تاریخ اجتما. دهد عملکردي خود را بروز می

شناختی متوقف شده است یا  زیست خیتار. است براي بازتاباندن یک چنین تاریخی يا شناختی فقط واسطه زیست

تأثیر سرگذشت  نیبنابرا. آید کند که ایستا به نظر می در مقایسه با تاریخ اجتماعی آنقدر کند حرکت می

ولوژیک در محتواي کارکرد روانشناختی به راحتی حذف و در عوض شناختی یک فرد اعم از ژنتیک و فیزی زیست

گیرد که به  صورت است که لوریا نقش نظامی ارزشی را نادیده می نیبد. شود تأثیر عوامل اجتماعی عمده می

بیرونی به نفع صیانت  يها کند و از راه احساسات و عواطف در داده طور فطري و گزینشی در مغز ما عمل می

شناختی فردي در هدفمندي زندگی انسان کنار گذاشته  زیست  خچهیتار ریتأث. نماید و تصرف می ذات دخل

گیرد و فقط در رابطه با  ناخواه از خویشتن عاطفی و احساسی خود فاصله می شود و چنین انسانی خواه می

بایست به نوعی از  میبه عبارت دیگر، انسان جبارا  کند؛ هاي عینی فرهنگ و اجتماع، معنا پیدا می داده

 .شناختی و طبعا عاطفی و احساسی تن در دهد خودبیگانگی زیست

که بر انسان قرن  يگریاین برداشت روانشناسانه از انسان و اتفاقات ناگوار د  هیهاي اجتماعی برپا فروپاشی نظام

رخ داده است،  شناسی مولکولی و روانشناسی اي که در علم زیست حاضر گذشته است و نیز تحوالت ریشه

 .فوق را تبیین تمامیت موجودیت روانشناختی انسان آشکار ساخته است  هینظر یینارسا

احساسی انسان نیز ریشه در - شعور عاطفی سمینامید. شناسی فردي، فعال، زنده و تأثیرگذار است زیست خچهیتار

ت ذات را به عهده دارد و شعول کل در جریان است که حفظ و صیان يدر این تاریخچه، شعور. این تاریخچه دارد

فشرده و عظیم، در مغز ما شکوفا   خچهیتکوین فردیت این تار در طول. نماید هستی را در خود حفظ و باز می

طرف واقعیات بیرون نیست، بلکه  بی  ، مغز ما بازتابندهنیبنابرا. سازد شود و پیوند ما را با کلّ هستی ممکن می می

در درون مغز ما نظام ارزشی گزینشگري که به . کند تا دنیاي خود را بسازد خل و تصرف میهاي بیرونی د در داده

هاي بیرونی را به  عینیت  کند و همه هاي بیرونی دخالت می کند، در هر گام در پردازش داده طور فطري عمل می

عوامل درونی  ئتیبه ه عوامل عینی زیستی و فرهنگی  و همه خیترتیب، تار نیبد. کند ذهنیت فردي تبدیل می

شده، در  ذهنی و درونی خیتار نیا. کنند اي شخصی پیدا می یژگیآیند و در روانشناسی فردي، و و ذهنی درمی

است  یهیبد. کنیم عظیمی را حفظ می خیتار نیما در فردیت خود، چن. شود همتا می ابعاد خود یگانه و بی  همه

. آن در تناقض قرار دارد خواهانهیهاي آزاد شناختی مغز با بلند پروازي که جاگرفتن شعور در چاردیواري زیست

وجود علم . کند علم در طول تاریخ سربلند می. آورد را به وجود می خیسازد و فرهنگ، تار شعور، فرهنگ را می

آن به دست  يها تیر ما کشیده و قوانین و محدودفقط درك قابل اعتمادتر از حصارهایی که جهان زیست به دو

 نیقوان. تواند جایگزین تاریخ و سرگذشت فردي و اجتماعی شود است که قوانین علمی نمی یهیبد. دهد می

اتفاقات . شود اجتماعی نمی-و جایگزین تاریخ و سرگذشت فردي کند یاعتبار نم علمی تجربیات زندگی را بی

 .رتر از آن هستند که در قوانین علمی بگنجندتر و فراگی متراکم یخیتار

که بر ما  یحوادث. هیچ دستگاه گزینشی، از آن جمله مغز ما نیست که با کار مشابه، عواقب مشابه به بار آورد

رسد و حرکت شعور در  تاریخی است که انسان به آزادي عمل می نیدر معرض چن. قابل تکرارند ریگذرد، غ می

شناختی است که تاریخی  اما از طرفی دیگر، روان با قرارگرفتن در کالبد زیست. آزادي استاین  یها تجلّ فرهنگ
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خیزد و از وراي چنین حصاري است که به احساسات و  پذیري برمی کند و معناي زندگی از این قالب ویژه پیدا می

تواند در  شناختی فردي نمی زیست  خچهیاست که تار یهیبد. شویم عواطف و طبیعت انسانی خود آشنا می

 یتاریخچه تمام نیا. اي محاط بر علم است چنین تاریخچه رایشناختی محبوس بماند؛ ز چارچوب علم زیست

هاي  کند و از چارچوب عواطف و شفقت طبیعت و هستی را در خود جمع دارد و هدفمند و جانبدارانه عمل می

 .رود قوانین خشک علمی فراتر می

شناسی  دانش زیست هیگیري شعور برپا او درباره چگونگی شکل هینوبل پزشکی که نظر زهیمن، برنده جاجرالد ادل

 خچهیبر این عقیده است که وجود روانشناختی ما قائم بر تار6امروز سر و صداي زیادي به پا کرده است

هاي  ا به سوي تمامی پدیدهروان م. کنیم ما از طریق کالبد خود جهان بیرون را کشف می. شناختی ما است زیست

گیرنده در طول  هاي شکل ارزش  هیهایی از جهان بیرون را برپا کالبد ما فقط پدیده. بیرون گشوده نیست

چنین گزینشی شروع به   لهیفردي و روانشناختی ما به وس تیگزیند و بنابراین هو زندگی خود برمی خچهیتار

. شود اي در ترکیب روانی ما وارد می کند و آنگاه تاریخ اجتماعی و فرهنگی بر چنین زمینه گیري می شکل

 .شناختی است فردي و تاریخ جامعه  خچهیانطباق کنش و واکنش بین تار جهی، رفتار و هویت فردي نتاتیاخالق

که شخصیت،  کند ی، از این نظریه دفاع م7رشیدر کتاب اخ آنتونیو داماسیو پژوهشگر نورولوژیست آمریکایی

 .است يفرد  خچهیاخالق و رفتار فردي متکی بر احساسات و عواطف برخاسته از تار

هنري دنیا را به خود  ینویسی بالینی روانی او حتی توجه مجامع ادب دیگري که حکایت ستیالیور ساکس، نورولوژ

روانی - نویسی بالینی نامه زندگی وهیکنندگان کارهاي لوریا است و ش تحسینکه خود از  یجلب کرده است، درحال

از وراي 8شیها او در کتاب. کند داند، از لوریا به خاطر نواقص مذکور در نظریاتش انتقاد می خود را مدیون او می

 .رود شرح بالینی بیماران مغز و اعصاب خود در کشف و شهودي پرشور به جستجوي هویت انسانی می

هاي کوچکی از گرایش جدیدي است که در طرز تفکر اندیشمندان امروزي پیدا شده است که  تنها نمونه ها نیا

از طرفی بر کسی پوشیده .شناختی انسان در رفتار، اخالق و روانشناسی توجه هاي طبیعت زیست به نقش ریشه

در دو سه دهه گذشته درباره دخالت  هاي روشنفکران اي در افکار و اندیشه نیست که بدبینی و سؤظن دیرینه

 دهییو جامعه شناسی وجود داشته است که خود عمدتا زا یشناختی در علم رفتار، روانشناس دادن عوامل زیست

شناسی در گذشته و نتایج تاریخی  شناختی از بعضی نتایج علمی زیست تعبیر و تفسیرهاي عجوالنه و خام جامعه

تري براي شناخت  است که این مانع فکري برداشته شود تا شرایط مناسب وقت آن رسیده. شوم آن بوده است

 .تمامی ابعاد روانشناختی انسان امروز فراهم آید

 ها یادداشت

توانند به دو کتاب زیر  فرهنگی می-تاریخ روانشناسی در شوروي و روانشناسی تاریخی  عالقمندان درباره-1

 :مراجعه نمایند
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود
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