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فرافردی استانسیالو گراف
بررسی تحلیلی تجربۀ عرفانی در روانشناسی

 قربان علمی،2 علی سنایی،1یاسمن سلمانی
 در اين نوشتار جایگاه تجارب عرفاني در روانشناسی فرافردی استانیسالو گراف از منظر فلسفه ذهن بررسي:چكيده
 تجارب عرفانی را زمینهای برای دسترسي به، گراف برخالف دیدگاه رایج در روانشناسی آکادمیک.شودو تحلیل می
 او از الگوی هولوگرافیک در فیزیک بوهم برای تبیین ظهور آگاهی در تمام مراتب.سطوح عميقتر روان و آگاهي میداند
 امکان دفاع از واقعنمایی،دکارتی-هستی استفاده میکند و معتقد است که فیزیک نوین در تقابل با جهانبینی نیوتنی
، گراف با توجه به نابسندگیهای تفکر فیزیکالیستی.تجربه عرفانی و دسترسی به نظم مستتر جهان را فراهم میسازد
 به نظر گراف وحدت ارگانیک با عالم یکی از ویژگیهای تجربه عرفانی.یک الگوی هولوگرافیک از آگاهی ارائه میدهد
 گراف شرایطی مثل بیماری و کمخوابی را نیز زمینهساز تجربه عرفانی میداند که این امر در قالب تقلیل تبیینی قرار.است
 گراف توصیفات عرفا از تجربه عرفانی را صرف ًا با رجوع به.میگیرد که لزوم ًا مورد قبول صاحبان تجربه عرفانی نیست
 الزمۀ چنین دیدگاهی ایجاد تمایز بین تجربۀ محض و تفسیر آن است.مقوالت و چارچوب فرهنگی آنها تبیین میکند
.که با آزمون فکری شفافیت در فلسفه ذهن قابل نقد میباشد
 روانشناسی فرافردی، هولوگرام، تجربه عرفاني، فوريت معنوي، آگاهي، گراف:واژگان کلیدی
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An Analytical Study of Mystical Experience in the Transcendental Psychology of Stanislav Grof
Yasaman Salmani, Ali Sanaee, Ghorban Elmi
Abstract: In this paper, the place of mystical experiences in Stanislav Grof's transpersonal psycIn this paper, the place of mystical experiences in Stanislav Grof's transpersonal
psychology is examined and analyzed from the perspective of philosophy of mind. Contrary
to popular belief in academic psychology, Graf sees mystical experiences as the basis for access to deeper levels of psyche and consciousness. He uses the holographic model in Bohemian physics to explain the emergence of consciousness at all levels of the universe, and argues
that modern physics, in contrast to Newtonian-Cartesian worldviews, can defend the realism
of mystical experience and access to the latent order of the universe. Grof presents a holographic pattern of consciousness given the shortcomings of physicalist thinking. According
to Grof, organic unity with the world is one of the characteristics of mystical experience. Grof
also considers conditions such as illness and insomnia as the basis of mystical experience,
which is in the form of an explanatory reduction that is not necessarily accepted by those with
mystical experience. Grof explains mystics' descriptions of mystical experience simply by
referring to their categories and cultural context. The need for such a view is to distinguish
between pure experience and its interpretation, which can be critiqued by the intellectual test
of transparency in the philosophy of mind.
Keywords: Grof, Consciousness, Spiritual emergency, Mystical experience, Hologram,
Transpersonal psychology
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مقدمه

از نظر تاریخی مبانی روانشناسی فرافردی را باید در آثار ویلیام جیمز و کارل گوستاو یونگ دنبال
کرد .البته روانشناسی فرافردی بهعنوان یک جریان فکری مشخص از اواخر دهۀ شصت با کارهایی
که کارل روگرس و مازلو در روانشناسی انسانگرا انجام دادند و نهایت ًا با تالش استانسیالو گراف

شکل میگیرد .گراف در  1969مجلۀ روانشناسی فرافردی را تأسیس میکند و این امر زمینهساز
تداوم این جریان میشود .از دیگر چهرههای مشهور این جریان کن ویلبر ،1رالف متزنر ،2میکائبل
واشبورن ،3روگر والش ،4فرانسیس وون ،5روبرت آساجیولی 6و جورگه فرر 7هستند .8در روانشناسی
آکادمیک تحت تأثیر جهانبینی دکارتی-نیوتنی ،هر گونه تجارب نامعمول مثل تجربۀ عرفانی در زمرۀ
اختالالت فیزیکی-روانی قرار میگیرد .گراف در تحقيقات خود به اين نتيجه رسید كه تشخيص
اين حاالت بهعنوان بيماري رواني و تجويز داروهاي سركوبگر براي صاحبان تجربه معنوی ،خطاي
بزرگ روانشناسي معاصر است .به نظر او تنها در صورت تغيير پارادايم نيوتني-دكارتي میتوان به
ظهور نوعی روانشناسی امیدوار بود که تجارب عرفانی را به رسمیت بشناسد .گراف بهعنوان یکی
از پایهگذاران اصلی روانشناسی فرافردی با رجوع به فيزيك كوانتومي و مدلهاي هولوگرافيک ،ادعا
میکند که آگاهی از نفس کیهانی یا منابع فراطبیعی نشات میگیرد .9در واقع او معتقد است که هیچ
یک از نظریات فیزیکالیستی در توضیح آگاهی موفق نبوده است و منطق ًا میتوان امکان غیرمادی بودن
ذهن را مطرح کرد .او برخالف رویکرد تحویلگرايانه در روانشناسي ،تجربۀ عرفانی را اختالل
رواني نمیداند و حتی برای آن کارکردهای مثبت در نظر میگیرد .10در این نوشتار ابتدا جایگاه آگاهی
در اندیشه گراف تبیین شده و سپس به کارکردهای مثبت تجربۀ عرفانی پرداخته میشود.

-1توجیه الگوی هولوگرافیک آگاهی با نقد فیزیکالیسم تحویلگرا

به نظر گراف نگرش ماتریالیستی به آگاهی ریشه در جهانبینی نیوتنی-دکارتی دارد .ماتریالیسم معاصر
در قالب جریان فیزیکالیستی ظاهر میشود .فیزیکالیسم با هدف وحدت بخشیدن به همۀ علوم درصدد
است که تمام دانش بشری را به قوانین علم فیزیک تقلیل دهد .در ادامه با نشان دادن نابسندگیهای
2. Ralph Metzner
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4. Roger Walsh

			3. Michael Washburn

6. Robert Assagioli

			5. Frances Vaughan

8. Boeving 2010: 924-925
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این جریان و همچنین با رجوع به فیزیک کوانتوم ،وجوه کیهانی و فرافردی آگاهی را در اندیشۀ گراف
نشان میدهیم .الزم به ذکر است که نگارندگان این نوشتار با رجوع به ادبیات فلسفه ذهن ،استدالل
گراف را تکمیل کردهاند .در واقع گراف از رویکرد تحقق چندگانه 1برای تبیین دیدگاه خود بهره
میبرد ولی با دقت و وضوح زمینههای طرح این تلقی را در فلسفه ذهن بیان نمیکند .نکتۀ دیگر این
است که گراف با استنباط فلسفی از فیزیک کوانتوم ،حیث فرامادی آگاهی را امکانی معقول میداند،
ولی نباید از نظر دورداشت که فیزیکالیسم اصوالً راه را بر تبیین فرامادی از ذهن مسدود میکند.
بنابراین امکان دو خوانش متفاوت از علم فیزیک در قالب رویکردی آزاداندیشانه و جزمانگارانه وجود
دارد .رویکرد آزاداندیشانه بیانگر وجه فرافردی آگاهی خواهد بود ولی رویکرد تحویلگرایانه (جزمی)
در قالب برنامۀ تحقیقاتی فیزیکالیسم ،آگاهی را محصور در فرایندهای مغز میداند .الزم به ذکر است
که رویکرد جزماندیشانه در فیزیک همان جریان فیزیکالیستی است که به این اصل وجودی ملزم
میشود« :همه چیز فیزیکی است» .در مقابل ،فیزیک بنیادین با نظر به محدویتهای خود ،قابلیت این
را دارد که رویکردی آزادمنشانه اتخاذ کند و امکان معقولیت دعاوی متافیزیکی را در نظر بگیرد .در
2
ادامه برای استفاده از قابلیت آزادمنشانۀ فیزیک ،الزم است که نابسندگیهای فیزیکالیسم تحویلگرا
را نشان دهیم.
از جمله رویکردهای فیزیکالیستی در زمینۀ فلسفۀ ذهن ،نظریۀ اینهمانی نوعی 3است که هر
نوع حالت ذهنی را به نوعی حالت فیزیکی تقلیل میدهد .برای مثال مدافعان اینهمانی نوعی ادعا
میکنند که حالت ذهنی درد چیزی جز برانگیختگی عصب  cنیست .در این دعوی ،میان طرفینِ
گزارۀ اینهمانی رابطۀ متقارن ،4دو شرطی 5و ضروری برقرار است 6.نظریۀ اینهمانیِ نوعی ریشه

در یافتههای علوم فیزیکی مثل شیمی و فیزیک دارد .این نظریه با حذف گفتمان روانشناختی ،امور
7
ذهنی را یکسره به حاالت فیزیک تقلیل میدهد .جنبۀ افراطی این رویکرد در نظریۀ حذفگرایی
قابلمالحظه است که طبق آن اساس ًا روانشناسی عامیانه 8باید جای خود را به روانشناسی علمی 9یا

1. multiple realizibility
 .2در این مجال از پرداختن به فیزیکالیسم غیرتحویلگرا مثل دوگانهانگاری ویژگیها ( )property dualismخودداری
میکنیم ،زیرا فیزیکالیسم غیرتحویلگرا نیز با اینکه آگاهی را به مغز تقلیل نمیدهد ،از تجردگرایی یا فرامادی بودن ذهن
پرهیز میکند و صرف ًا با نگاه آسیبشناسانه به نظریات تحویلگرا نظر میکند .برای مطالعۀ بیشتر درباره دوگانهانگاری
ویژگیها ر .ک به Heil 1998: 78-9 :
			 3. .type-type identity
4. symmetric
6. Smart 1991: 171

				 5. biconditional

2. folk psychology

				7. eliminativism
		9. scientific psychology
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فیزیولوژیک بدهد .در روانشناسی عامیانه امور ذهنی مثل باور ،قصد ،نیت و عواطف مفروض گرفته
میشود ولی در روانشناسی علمی صرف ًا تغییرات فیزیکی-شیمیایی مغز بهعنوان مبنای ع ّلی تجارب
آگاهانه لحاظ میشود 1.در ادامه با رجوع به برخی از یافتههای فیزیولوژی مشخص میشود که نظریۀ
اینهمانیِ نوعی از دقت الزم برخوردار نیست و مسأله آگاهی را بیش از اندازه سادهسازی کرده است.
برخی از فالسفه مثل تامس نیگل و فرانک جکسون دریافتند که هر نوع حالت ذهنی را نمیتوان با
نوعی حالت فیزیکی اینهمان دانست ،زیرا بر اساس شواهد تجربی گاه با تخریب بخشی از مغز -که
مث ً
ال مسئول حافظه انگاشته میشود  -تدریج ًا همان کارکرد توسط بخش دیگر انجام میگردد .به
رویکرد اخیر ،تحقق چندگانه گفته میشود که از یکسو به نظریۀ اینهمانی مصداقی 2و از سوی دیگر
به کارکردگرایی 3میانجامد .4گراف از همین رهیافت تحقق چندگانه که مبنای اینهمانی مصداقی
است ،مؤیدی بر الگوی هولوگرافیک -که ریشه در فیزیک بوهم دارد و در ادامه آن را تبیین میکنیم -
مییابد .او با ارائۀ یک تفسیر فلسفی از رویکرد تحقق چندگانه ادعا میکند که هر جزء از مغز حاوی
تمام اطالعات و تجارب ذهنی است .مطلب فوق را میتوان در قالب قیاس استثنائی زیر تنظیم کرد:
«اگر تمام تجارب و خاطرات در اجزاء مغز حضور نداشته باشد ،با آسیب دیدن بخشی از مغز ،بخش
دیگر منطق ًا نمیتواند فعالیت مورد نظر را انجام دهد .با توجه به اینکه هر بخش مغز میتواند کار
قسمت دیگر را بر عهده بگیرد ،پس هر جزء منطوی کل خاطرات و تجارب است» .به دیگر سخن در
خصوص مغز ،کل بهمثابه جزء و جزء همچون کل میباشد و این دقیق ًا مطابق با مدل هولوگرام است.

 -2نفی دوآلیسم دکارتی از رهگذر فیزیک بوهم

یکی از اصول گراف در تبیین روانشناسی فرافردی ،اعتقاد به تالزم ماده و آگاهی و نفی دوآلیسم
دکارتی است .او برای اثبات این موضوع به الگوی هولوگرافیک از جهان  -که دیوید بوهم ارائه
میدهد  -متوسل میشود.
بوهم با روایت کپنهاگی بور و پیروانش از فیزیک کوانتوم مخالف بود .آنها معتقد بودند فیزیک
کوانتوم به باالترین درجۀ تکامل خود رسیده است و میتواند تمام وجوه واقعیت را توصیف کند.
به نظر بور واقعیت در حد نهایی خود از اتمها و ذ ّراتی چون الکترون و پوترون تشکیل شده است
و ورای این اجزاء چیز دیگری وجود ندارد .بوهم در کتاب خود یعنی کلیت و نظم مستتر ،ادعا کرد
که یکی از چالشهای پیش روی فیزیک تجربی این است که به بینشهای متافیزیکی توجه نمیکند.
2. token-token identity

		1. Churchland 2006: 151-154

4. Block & Fodor 1980: 238

				 3. functionalism
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توجه بیش از اندازه به مشاهده و آزمایش و صورتبندیهای ریاضیاتی از واقعیت موجب میشود که
فیزیک در سطح ظواهر اشیا باقی بماند .او به دنبال مالقات کریشنا مورتی ،حکیم هندی ،به این نتیجه
رسید که واقعیت یک کل یکپارچه است و برخالف رویکرد تجزیهنگرانه و اتمیستی علم ،همه اجزاء
جهان در نظمی مستتر با هم ارتباط دارند 1.او برای تبیین این موضوع از برخی آزمایشهای فیزیکی
استفاده میکند .به نظر بوهم در جهان هستی آنچه را که ما بینظمی مینامیم ،در الیۀ عمیقتر واقعیت
از نوعی نظم برخوردار است و آنچه در نظم آشکار میبینیم جلوهای از یک نظم پیچیده است که در
شرایط عادی از نظر پنهان میماند .او برای توضیح این نکته از مدل هولوگرافیک بهره میبرد.
در هولوگرام بهعنوان شیوهای از عکاسی ،از چند مرکز ،پرنو نور بر شئ واحدی تابانده میشود
و نتیجۀ آن یک تصویر سه بُعدی است که در هر جزء ،تصویر کل را میتوان دید .بر اساس این
الگو هر جزء از جها ْن کل آن را بازتاب میدهد و هویت اجزاء در رابطه با کل تعیین میشود 2.یکی
از چالشهای فیزیک کوانتوم خاصیت موج و ذ ّره ِ
ای اجزا و رفتارهایی بود که این اجزاء در شرایط
آزمایشگاهی بروز میدادند .برای مثال در آزمایش عبور ذرات از شکاف ،شصت درصد ذرات در یک
گوشه و چهل درصد دیگر در گوشهای دیگر تجمع میکردند .این رفتارها بر اساس فیزیک کوانتوم
قابلپیشبینی و توجیه نبود ولی بوهم با طرح نظم مستتر ادعا کرد که در جهان رفتار هر ذ ّره در رابطه
با کل آن معنا مییابد .از جمله نتایج فلسفی دیدگاه بوهم این است که برخالف دوگانهانگاری دکارتی،
ماده و آگاهی دو هویت متمایز نیستند بلکه در نظم مستتر رابطهای در هم تنیده دارند 3.بنابراین عالم
یک پیوستار واحد است که صرف ًا بر اساس مفاهیم انتزاعی در ساحت علم و فلسفه ،تقسیمبندی و
تجزیه میشود .بنابراین اصل صراحت و تمایز در فلسفۀ دکارت که مبنای دوگانهانگاری جوهری
ست ،صرف ًا ناظر به نظم آشکار جهان است و بر حسب نظم مستتر ،ذهن و ماده دو جنبه از یک
واقعیت محسوب میشوند.
گراف با توجه به اصول هولوگرافيك معتقد است جهاني كه از طريق حواس و سيستم عصبي ،با
معرف بخش كوچكي از واقعيّت ميباشد .وي به
كمك ابزار علمي يا بدون آن ادراك ميگردد ،تنها ّ
پیروی از بوهم آنچه را که در جهان مادي ادراك ميشود «نظم آشكار» و ماتريس بسيار بزرگتر را
معرف يك ريزجهان است كه فینفسه یک کل دارای
«نظم مستتر» مينامد .هر بخش از ماده و انرژي ّ
اجزاء محسوب میشود.

		
 .1طهماسبی 130 -128 :1396

 .2تالبوت 10 :1387

3. Bohm 1980:104
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-3دیدگاه گراف درباره آگاهی از رهگذر فیزیک کوانتوم

بر طبق اكتشاف خاصيت «موج-ذ ّره» كه در آن الکترون گاهي خود را به سان امور مادي و گاهي
1
به سان موج نشان ميدهند ،به نظر میرسد که در هستی مراتبی از آگاهی وجود دارد .وقتی یانگ
 -فیزیکدان قرن نوزدهم -همزمان الکترونهایی را از دو شکاف به سوی یک صفحه پرتاب کرد،

انتظار داشت که طبق فیزیک نیوتن در صفحه روبهرو دو خط موازی از برخورد ذرّات را مشاهده
کند .ولی در کمال تعجب دید که الکترونها در کنار خاصیت ذ ّرهای ،خاصیت موجی از خود بروز
دادند ،یعنی الگوهای تداخلی را ایجاد کردند .به عبارت دیگر هر الکترون همزمان هم خاصیت ذ ّرهای
و هم خاصیت موجی دارد .در ادامه فیزیکدانها متوجه شدند که در هنگام مشاهده و اندازهگیری،
رفتار الکترون تغییر میکند و قابلپیشبینی نیست .از مشاهدات کوانتومی فوق این فرضیه متافیزیکی
استنباط میشود که ذ ّرات بنیادین از نوعی اختیار یا آگاهی برخوردار اند .این رویکرد دترمینیسم حاکم
2
بر فیزیک نیوتنی را که مدعی توالی ثابت و استثناناپذیر علت و معلول بود ،به چالش کشید.
در این مجال با الهام از کوپرنیک که به جای نظریۀ زمینمرکزی از نظریۀ خورشیدمرکزی دفاع
کرد ،بر دیدگاه گراف برای تبیین رابطۀ ماده و آگاهی ،تعبیر انقالب کوپرنیکی را اطالق میکنیم .در
ادبیات فیزیکالیستی ماده را علت آگاهی میدانند و سازوکار آن را با رجوع به مختصات فیزیکی تبیین
میکنند ،ولی گراف معتقد است که در پرتو فیزیک نوین میتوان آگاهی را علت ماده دانست .الزم به
ذکر است که از فیزیک بوهم و یانگ مستقیم ًا نمیتوان به نتیجهگیری فوق دست یافت ،زیرا بوهم با
الگوی هولوگرافیک هر ذ ّره از جهان را مشابه کل آن میداند و یانگ نیز به خاصیت موجی-ذ ّرهای
یشود ،نهایت ًا میتوان
الکترونها دست مییابد .با توجه به استنباطهای فلسفی که از این نظریات اخذ م 
ماده و آگاهی را دو خاصیت اولیه از جهان دانست که در تالزم با هم اند یا نهایت ًا ذومراتب بودن
یشود .ولی گراف به این نتیجهگیری تهورآمیز دست مییازد که آگاهی علت
آگاهی در عالم توجیه م 
ماده است.
شاید بتوان با رجوع به نظریه ریسمانها تا اندازهای بر شهود فلسفی گراف صحه گذاشت ،زیرا
یشود .به عبارت دیگر اگر آگاهی را نوعی انرژی
بر حسب این نظریه ،ماده تراکم انرژی محسوب م 
بدانیم ،چه بسا این دعوی که ماده تبلور یا ظهور آگاهی است ،تا حدی معقول باشد .بر اساس این
تلقی ،آگاهی هویتی اصیل است و ماده جنبۀ ثانوی و فرعی دارد .به نظر گراف هیچ استبعاد منطقی
وجود ندارد که بگوئیم مغز صرف ًا گیرندۀ آگاهی است و در تحقق آن نقشی ندارد .او برای تبیین
این موضوع از تمثیل تلویزیون استفاده میکند؛ یعنی همانطور که تلویزیون دستگاه گیرندۀ امواج
2. Norwood 2002: 72

				1. Young
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و پردازش آنها ست ،مغز نیز بهعنوان گیرنده و پردازشگر آگاهی از ناحیۀ عوامل ماورایی یا نفس
یشود .1این موضوع یادآور رویکردی است که حکمای قدیم در بستر نظام نوافالطونی
کیهانی متأثر م 
دربارۀ حصول معرفت اشراقی از ناحیه عقل فعال اتخاذ میکردند .بنابراین گراف با استنباط فلسفی از
نظریات فیزیکی معاصر سعی میکند عاملیت امر مفارقی مثل عقل فعال یا نفس کیهانی را در ایجاد
آگاهی به شیوهای نوین موجه سازد.

-4رابطۀ مدل هولوگرام با تجربه عرفانی

گراف ميان دو حالت آگاهي يعني هولوتراپيك 2و هايلوتراپيك 3تمایز قائل است :اصطالح هولوتراپيك
اشاره به حالت معمول هوشياري در تجارب روزمرۀ زندگي دارد و هایلوتراپيك دربارۀ حاالتي از
آگاهی است كه از طريق مراقبه ،تجارب عرفانی یا روانگردان و حاالت نامعمول ديگر ظهور مييابد
و احساس تمامیّت و کلیّت وجود را به دنبال میآورد4 .بر اساس الگوی هولوگرام ،آگاهی در تمام
ذ ّرات جهان حضور دارد و آگاهی هایلوتراپيك یا فرافردي تجربه ،بسط آگاهي به فراتر از مرزهاي
معمول خود 5و محدوديّتهاي زماني -مكاني است .6از سوی دیگر ،در یکی از انواع تجربۀ عرفانی،
فاعلشناسایی احساس تمایز و جدایی خود 7را با جهان از دست میدهد و احساس وحدت با کیهان
دارد .از جهاتی این نوع تجربه عرفانی را میتوان با تبیین هولوگرافیک از آگاهی مقایسه کرد .احساس
وحدت با کیهان که موجب برداشته شدن مرز ذهن و عین میشود ،راهی برای ارتباط وجودی با نظم
مستتر عالم خواهد بود .در واقع آنچه بهعنوان استخراج شهود مابعدالطبیعی از یافتههای فیزیولوژیک
محسوب میشود ،برای عارف یک تجربۀ زیسته است .فالسفه با استناد به یافتههای علمی ،نظم مستتر
عالم را در سطح تئوری مطرح میکنند ،ولی صاحبان تجربۀ عرفانی با این نظم پنهان بهنحو وجودی
مرتبط میشوند .بر همین اساس تبیین هولوگرافیک از آگاهی میتواند دلیلی بر توجیه برخی از مصایق
تجربۀ عرفانی باشد.

 -5تجربۀ پریناتال دروازهای به قلمرو فرافردی روان

به نظر گراف تجارب شدید مثل تجربۀ زایمان ،مواجهه با تصادف یا بیماری صعبالعالج و تجربۀ
جنسی زمینه را برای ایجاد تجربه عرفانی فراهم میکند .او بر حسب گزارش افرادی که تجارب
2. holotropic

		1. Ingersoll & Zeitler 2010:31

4. Grof 2000: 20.

				3. hylotropic

6. Grof 1972: 165.

					5. ego
7. self
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نامعمول آگاهی داشته اند ،به تجربۀ پریناتال اشاره میکند .او با توجه به این گزارشات ادعا میکند که
روان انسان عالوه بر سطح زندگينامهاي ناخودآگاه كه انباشتی از تجارب دوران نوباوگي و كودكي و
بزرگسالي است ،سطوح پريناتال و حوزۀ فرافردي نیز دارد که در روانشناسی اکادمیک مغفول مانده
است .هستۀ مركزي سطح پريناتال ،تجارب آسيبزاي مربوط به تولد بيولوژيكي است .اصطالح
 prenatalواژهاي يوناني-التيني متشكل از پيشوند  periبه معناي نزديك و واژۀ  natalisمربوط به
فرایند زايمان ميباشد .واژۀ پريناتال در علم پزشكي معموالً براي توصيف فعاليتهاي زيستشناختي
پیش ،در خالل و بالفاصله پس از تولد به کار میرود .ولي چون روانپزشكي آکادمیک ثبت تجربه
تولد را در ذهن جنین نمیپذیرد ،اين اصطالح در جامعۀ علمی کاربرد ندارد .اين سطح دربردارندۀ
عواطف و احساسات فيزيكي است كه جنين در طی فرآيند زايمان مادر متحمل ميگردد .احساسات
مزبور در دو قطب مخالف مرگ و زندگي تجربه میشود .اين سطح بهمثابه دروازهاي به سوي سطح
ديگر روان يعني سطح فرافردي ميباشد كه از حدود معمول جسم و ايگوي ما فراتر ميرود .در واقع
تجربۀ پریناتال بيانگر نوعي پيوند مستقيم ميان روانفردي با ناخودآگاه جمعي و جهان است.
گراف تعداد زیادی از افراد را که مشکالت پیچیدۀ روانپزشکی داشتند از طریق مصرف داروهای
روانگردان 1مثل الاسدی مورد مطالعه قرار داد .نتیجۀ تحقیقات او نشان میداد که تحت شرایط
کنترلشده الاسدی به درمان رواننژندی کمک میکند .از سوی دیگر او با تعمیم دادههای مختلفی که
در حین گزارشهای افراد از تجارب خود دریافت میکرد ،در حوزۀ پدیدارشناسی دین به دستهبندی
جدیدی از تجارب دینی رسید .به نظر او برخالف نگرش غالب در میان مادهباوران ،این داروها موجب
ایجاد تجربۀ شبهعرفانی نمیشوند ،بلکه فرایندهای از قبل موجود را فعال میسازند .در واقع افراد با
انجام مراقبه و در شرایطی مثل انزوای طوالنی ،محرومیتهای حسی ،ریاضتهای جسمانی ،احتضار،
تجربۀ نزدیک به مرگ به حاالتی مشابه دست مییابند ،بنابراین داروی روانگردان نقش تسهیلگر
ِ
محقق
را برای این تجارب ایفا میکند و فقط برای مقاصد اکتشافی مورد توجه قرار میگیرد .2اگر
دینپژوه از منظر تقلیل تبیینی به این موضوع بنگرد ،تجربۀ عرفانی شمنها را ناشی از مصرف موارد
روانگردان میداند ،ولی اگر از منظر تقلیل توصیفی و با اتخاذ رویکرد همدالنه این تجربه را واکاوی
کنیم و گزارش صاحبان این تجربه را مالک قرار دهیم ،این مواد صرف ًا زمینه را برای تأثیرپذیری مغز از
قلمرو معنوی فراهم میسازد .3البته به خاطر غیراخالقی بودن استفاده از مواد روانگردان و آسیبهای
جبرانناپذیر آن ،در ادامه مطالعات آزمایشگاهی گراف در این زمینه متوقف شد و او از روشهایی مثل
2.Crownfield 1976: 309-310

			 1. psychedelic drugs
3. Newberg 2010: 128
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یوگا ،مراقبه و تمرینات تنفسی برای پیشبرد برنامۀ پژوهشی خویش بهره برد.
گراف از ابتدا برای موضوعات فرافردی ارزش وجودی قائل نمیشود و مثل فروید هم آنها را به
سطح توهم تنزل نمیدهد .او در ادامۀ سنت روانشناسی یونگ ،میخواهد نقش مثبت این تجارب را
در درمان روانپزشکی نشان دهد .تجارب فرافردی شامل مواردی مثل احساس خلع بدن ،خاطرات

ازلی نفس قبل از اتحاد با بدن ،تجربۀ وحدت یافتن با تمام انسانها یا گونههایی از جانداران ،شرکت
جستن در آگاهی سلولی ،وحدت با کیهان و احساس تهیگی میشود .از جمله دستاوردهای گراف در
تحلیل پدیدارشناسانۀ گزارش افراد ،طرح تجربۀ سطح پریناتال است .قبل از اینکه مراحل مختلف
پریناتال را در اندیشۀ گراف تحلیل کنیم ،الزم است که اختصارا ً به تأثیرپذیری او از اتو َرنک اشاره
کنیم.
َرنک در سال  1924کتاب آسیب تولد را نوشت .به نظر او منشاء اولیۀ اضطراب انسان آسیبی
است که در هنگام تولد و جدا شدن از فضای آرام و امن رحم مادر ایجاد میشودَ .رنک مدعی بود
که بیماران در جلسات روان درمانی بهطور خیالی شرایط جنینی خود را بازآفرینی میکنند و بهطور
ناخودآگاه تمایل دارند که به شرایط امن فضای داخل رحم برگردند .نقش روان درمانگر این است
که بیماران را در شرایطی قرار دهد تا به شیوۀ فانتزی تولد دوباره داشته باشند .در واقع از طریق پدیدۀ
انتقال ،بیمار باید به احساس همسانپنداری مادر خود با روانکاو دست یابد ،مشروط به اینکه نهایت ًا
از آسیب تولد و فانتزی بازگشت به رحم مادر آزاد شود.1
گراف بر اساس مشاهدات بالینی ،روش َرنک را در آسیب تولد گسترش داد و تجربه پریناتال
را در چهار ماتریکس زیر دستهبندی کرد )1 :مؤلفههای ماتریکس اول محصوریت ،امنیت و آرامش
است ،یعنی زمانی که هنوز جنین دچار هیچ گونه تالطمی نشده است و با زهدان مادر احساس
یگانگی و وحدت دارد .مفهوم احساس اقیانوسی که از روانشناسی فروید اقتباس میشود ،شاخصۀ
اصلی تجربه پریناتال است .بیان اسطورهای این مرحله را میتوان با حضور آدم در بهشت نمادسازی
کرد )2 .ماتریکس دوم زمانی شروع میشود که از نظر کلینیکی زهدان مادر دچار تالطم میشود و
جنین در این پیچوتابها رنج زیادی را متحمل میگردد .بیان اسطورهای انتقال از مرحله اول به دوم
را میتوان با تجربۀ هبوط بشر از بهشت تصویرسازی کرد .به نظر گراف رؤیای افرادی که منطبق بر
این مرحله است ،معموالً با تصاویری از جهنم ،قبر و با حاالتی از افسردگی همراه است .شاید بتوان
خروج بودا از قصر و مواجهه با رنج ،بیماری و مرگ را نماد انتقال جنین از ماتریکس اول به دوم
دانست )3 .مضمون اصلی ماتریکس سوم ّ
تقلی جنین برای زنده ماندن است .از نظر کلینیکی جنین
 .1اکبری و خانی پور 51 :1398
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در این مرحله در حال تثبیت جایگاه خود بهعنوان یک ارگانیسم مستقل است و تصویر اسطورهای
آن را میتوان در نبرد آرماگدون جست .به نظر گراف مضامین مکاشفات آخرالزمانی ،قضاوت نهایی
چینوت در آئین زرتشتی با مرحلۀ سوم تجربۀ پریناتال قابل تطبیق است )4 .مرحلۀ
و گذار از پل َ
چهارم که مقارن با تولد نوزاد است از طریق تولد دوباره ،رؤیت خجسته ،رستگاری در ادیان قابل
نمادسازی است .آنچه در مکتب بودا بهعنوان اشراق یا روشنشدگی مطرح میشود و طی آن فرد
از چرخۀ تولد و مرگ که موجب رنج است ،رهایی مییابد با این مرحله سازگار است .به نظر گراف
تجربۀ مرگ اِگو مهمترین مشخصۀ ماتریکس چهارم است ،بهطوری که سوژه به جهان زهدان عاری
از مشکل یا ماتریکس اول باز میگردد .به نوعی میتوان گفت بهشت آخرالزمانی با بهشت پیش از
هبوط منطبق میشود ولی با این تفاوت که بهشت واپسین از غنا و امنیت بیشتری در قیاس با تجربۀ
اقیانوسی اولیه برخوردار است.
به نظر گراف فرایند مرگ-تولد در سطح پریناتال کارکرد روانشناختی عمیقی برای درمان بیماران
رواننژند دارد .بر همین اساس او تقلیلگرایی فروید را موجب فقر اندیشه برای درک ظرفیتهای
موجود در تجربۀ فرافردی میداند .گراف با بهرهگیری از روانشناسی یونگ ،مراحل چهارگانۀ
پریناتال را در قالب کهنالگوها و مضامین اسطورهای-الهیاتی بیان میکند .البته یونگ بیشتر به مسائل
تئوریک دربارۀ ساختار روان میپردازد ،ولی گراف به تجارب انضمامی دوران جنینی بهعنوان هستۀ
اصلی شکلگیری کهنالگوها توجه میکند.1

 -1-5نقش تجارب پری ناتال برای درک حاق واقعیت

گراف همنوا با گرگوری بیتسون 2معتقد است حد و مرزها و کثرتگرایی محصول تخیل است و
واقعیت امری واحد و یکپارچه است .درک این واقعیت منوط به بازگشت انسان به حقیقت بی حد
و مرز خود است .3او برای تبیین این موضوع شرحی از وضعیت نوزاد در بدو تولد ارائه میدهد .هر
چند نوزاد انسان در بدو تولد ،موجودی کام ً
ال وابسته است اما به تدریج از وابستگی وی به مادر و
سپس خانواده کاسته و بر استقالل وی افزوده میشود .یعنی به هر میزان که از تولد فاصله میگیرد،
از تجربۀ اتحاد با مادر دور میشود و هویت جزئی و فردی او غنیتر میگردد .این در حالی است که
اصل وجود او کلیّت و اتحاد است ،زیرا عالوه بر اتحاد روانی ،حداقل در دوران جنینی اتحاد فیزیکی
1. Crownfield 1976: 311-314
 .2گرگوری بیتسون  )۱۹۸۰-۱۹۰۴ ( Gregory Batesonنظریهپرداز آمریکایی در حوزۀ انسانشناسی است.
3. Grof 1981:84
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با مادر دارد .به همین دلیل است که گراف برای درک واقعیت ،حرکت واپسگروانه 1را برمیگزیند و
به سراغ تجاربی میرود که مؤلفۀ پدیدارشناختی آن احساس اتحاد و فقدان حد و مرز است .یکی از
نوآوریهای گراف ،کشف تجربۀ پریناتال یا تجربۀ دوران جنینی است .این تجربه تا لحظۀ تولد که در
آن بند ناف بریده میشود و اتصال جنین با مادر از میان میرود ،تداوم دارد .از اینرو تجربۀ پریناتال
بهمنزلۀ یادآوری تجارب جنینی یا تجربۀ اتحاد با دیگری است .به یاد آورد ِن اتحاد با مادر بهعنوان
دیگری ،نقطۀ آغازین یادآوری اتحاد با تمام واقعیت است .به همین دلیل گراف معتقد است که تجارب
پریناتال ،جایگاه ویژهای برای درک حاق واقعیت دارد و دروازهۀ ورود به تجارب فرافردی است.
در این موضع میتوان به وجه اختالف اندیشۀ گراف با فروید اشاره کرد .به نظر فروید کسانی که
مراحل رشد روانی خود را به درستی طی نکردهاند ،رفتار واپسگروانه دارند یعنی به جای اینکه تعامل
سازنده با محیط داشته باشند ،در تخیل خود به روزگاری میاندیشند که در دامان مادر بودند و فضای
امن و مطمئنی داشتند .فروید نیز تجربۀ عرفانی را با یک حالت اقیانوسی 2یا احساس یگانگی و عدم
تمایز که ویژگی دوران جنینی است ،مقایسه میکند 3.رفتار واپسگروانه به نوعی تالش برای رسیدن
به وضعیتی است که هنوز تمایز اندامگانی ایجاد نشده است و ارگانیسم زنده به صورت واحدی
مستقل درنیامده است .از این جهت فروید واپسگروی را واکنشی میداند که تحت غلبۀ غریزۀ مرگ
ایجاد میشود .به نظر او غریزۀ زندگی که با لیبیدو تبیین میشود با تزاید سلولی و شکلگیری اندامها
و تمامیت یافتن ارگانیسم ارتباط دارد ،ولی غریزۀ مرگ ارگانیسم را به سیر قهقرایی میکشاند؛ یعنی
به موقعیتی که اجزاء ارگانیسم از هم گسسته شود و بار دیگر به شرایط وحدت یا عدم تمایز بازگردد.
این در حالی است که از نظر گراف تجربۀ بازگشت به دوران جنینی ،نه تنها جنبۀ منفی ندارد بلکه با

خود آرامش و سکون را به همراه میآورد.
در تجارب فرافردی تمايز ميان ما و ديگران یا اشيا و نيروها از میان میرود و در فرد احساس
تالقی يا حتي همذاتپنداري با اصل خالق كيهاني پدید ميآيد 4.اين آگاهي ّ
خلق ،غيرقابلتوصيف
و معرفتبخش است .تجربۀ وحدت با کیهانْ اعطاکنندۀ چیزی است كه حكمت و خرد نهايي به نظر
ميرسد و در اوپانيشادها تحت عنوان «دانشي كه معرفت به تمام امور را ميدهد» توصيف میشود.
هرچند اين معرفت به دليل نارسايي ساختار و طبيعت زبان انسان ،غير قابلتوصيف است ولی عميق ًا
نظام ارزشي و ساختار هستي انسان را تحت تأثير قرار ميدهد .اين تجربه داراي ويژگيهايی مثل غلبه
بر احساس متداول جدايي ذهن و جسم ،حس نيل به حالت تماميّت و اتحاد جذبهآور با انسانها،
2. oceanic feeling
		
 .3وولف 406 :1393

 .4گراف و بنت 200 :1390

			 1. regressive
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طبيعت ،كيهان و خدا است و همچنین احساس لذت شديد ،سعادت ،آرامش و صلح دروني،
1
احساس مثبت تعالي از زمان و مكان را به همراه دارد.

 -6نسبت تجارب عرفاني با اختالالت رواني

مشاهدات جديد دربارۀ آگاهي انسان ،تا اندازهای ديدگاهها را در زمينۀ سالمت روان تغيير داده است.
در قرن نوزدهم عدهای از روانشناسان براي پارهاي اختالالت رواني ،داليل زيستشناختي همچون
عفونت ،تومور ،كمبود غذايي و  .يافتند و اين نتايج را به تمام حاالت نامعمول رواني از جمله تجارب
عرفانی تعميم دادند .به نظر آنها هر تجربۀ نامعمولی که در عموم افراد یافت نمیشود ،از سنخ اختالل
2
روانی است.
گراف از منتقدين سرسخت این نگرش است .البته پیش از گراف برخی روانشناسان مثل ویلیام
جیمز با انتقاد از ماتریالیسم طبی ،از ارزشهای معنوی دفاع کردهاند .3گراف و همسرش – كريستينا -
با وضع اصطالح فوريت معنوی 4برای تجارب عرفانی ،تالش کردند که به ظرفیت مثبت این تجارب
توجه و آنها را از اختالالت روانی متمایز کنند .اصطال ح فوریت معنوی (�spiritual emer
 )gencyدر انگليسي بیانگر دو كلمهي ظهور 5و اضطرار 6است و همزمان داللت بر فرصت و مشكل
دارد؛ یعنی فرصتي در جهت نيل به سطوح برتر روان و آگاهي معنوي است و چنانچه در شرایط
بحرانی مهار نشود ،به اختالل در روند تجربۀ عادی میانجامد .آنها واژۀ فوريت معنوي را اينگونه
تعريف کردند:
مراحـل دشـوار تجربـي و بحرانـي يـك تحـول رواني عميـق كـه در برگيرندۀ بـودن كامل
شـخص اسـت .ايـن رويدادهـا شـكلي از حـاالت آگاهـي را بـه خـود میگیـرد و شـامل
بصيرت ،احساسـات شـديد و تغييـرات ديگر حسـي ،افكار غيرعـادي و ظهورات مختلف
فيزيكـي میشـود .ايـن رويدادهـاي روانـي اغلب حاکـی از برخـی زمينههـاي معنوي مثل
مـرگ روانـي ،تولـد دوبـاره ،تجاربي كـه نمودار خاطـرات زمانهاي قبل اسـت ،احسـاس

1. Valle 1989:21

 .2گراف و بنت 263 :1390
 .3ویلیام جیمز در کتاب تنوع تجربۀ دینی از رویکرد تقلیلگرایانه در ماتریالیسم طبی که تجربۀ عرفانی را به اختالالت
فیزیکی نسبت میدهد ،انتقاد میکند .او بین داوری وجودی و معنوی فرق میگذارد .در داوری وجودی منشاء مادی
شکلگیری تجربۀ عرفانی مطرح میشود ،ولی در داوری معنوی بر حیث سابجکتیو این تجربه و ارزشهای معنوی
حاصله از آن صحه گذاشته میشود .جیمز با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسانه ،تجربۀ عرفانی را دارای ارزش و اهمیت در
زندگی انسان میداند به همین خاطر داوری معنوی را مورد توجه قرار میدهد .جیمز .4-30 :1393
			 4. Grof 2007: 4
5. emerge
6. emergency
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1

در واقع فوريت معنوي از نظر وی همچون سكهاي است كه دو رو دارد؛ روي نخست آن بحران
و روي ديگر آن فرصتي برای ارتقاء سطح آگاهی است .اين حاالت در مواردي كه حمايت شوند و
روال طبيعي خود را طي کنند موجب افزايش شور زندگي ،جهتگیری سازنده در زندگي ،جهانبيني
معنوی ميگردد و تغييرات ژرفي در سلسلهمراتب ارزشها و اولويتهاي وجودي در فرد به وجود
ميآورد .ولی اگر در روند آن اختاللی صورت گیرد ،به مشكل روحي تبدیل میشود و فرد را از
زندگی اجتماعی محروم و فرصتهای عمل را از او سلب میکند 2.گراف نشان ميدهد که همۀ
انسانها داراي سوابق دروني آسيبهاي جسمي و عاطفي ميباشند .برخي از اين آسيبها منشأ
زندگينامهاي ،بخشي منشأ پيش از تولد و برخي نیز ماهيت فرافردي دارند .برخي از افراد با روشهاي
مراقبهاي از اين آسيبها آگاه ميشوند .اما در افرادي كه سيستم روانشناختی آنها از نظر دفاعي
ضعیف است ،اين اطالعات ناخودآگاه و خودانگيخته در حين فعاليّتهاي روزمره به ظهور میرسد.
اختاللهايی كه ريشۀ عاطفي و نه جسماني دارند ،نشاندهندۀ ظهور اطالعاتي در ضمیر هشیار است
كه قب ً
ال در ناخودآگاه حضور داشته است.3
به نظر گراف بسياري از حاالتي كه اکنون در روانشناسي بهعنوان بيماري رواني تشخيص داده
ميشود و با داروهاي سركوبگر معالجه ميگردد ،در حقيقت فوريتهاي معنوي هستند .به خاطر
گذرا بودن این تجارب هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که آنها را زیانبار بدانیم .بر همین اساس بستري
نمودن ،تجويز دارو و نيز اطالق برچسب بيمار رواني بر صاحبان این تجارب تنها به دليل نگرش
4
نامکفی فرهنگ غربی است و این امر هیچ ارتباطی به ماهيت تجارب عرفانی ندارد.
به نظر میرسد که پژوهشهای گراف بر روي افرادي كه حاالت نامعمول آگاهي دارند ،جهشی
اساسي برای تغيير نگرش نسبت به تجارب عرفانی و حاالت نامعمولی كه ريشه در مشكالت
جسماني ندارند ،محسوب میشود .بهطوری که تلقي گراف از اين حاالت را میتوان مشابه تلقی
سنت عرفاني گذشته دانست که در آنها تجارب عرفانی ،جنبهاي از سفر معنوي است 5که در زندگي
شمنها ،بنيانگذاران اديان بزرگ جهان ،معلمان معنوي ،عرفا و قديسها نمایان است .در این متون بر
6
بحران و فوریت این تجارب ،تأکید و ظرفیت دگرگونكنندۀ آن بیان میشود.
به نظر گراف انسانها نياز به تجارب عرفاني و بهطور كلی حاالت نامعمول آگاهي دارند كه طي آن
2. Valle 1989: 40

 .3گراف و بنت 265 :1390
 .5گراف و بنت 268 :1390

			1. Grof 2007:52
4. Grof 2011: 18-20
6. Valle 1989: 38
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از خود فراروی کنند و جايگاه راستينشان را در يك ّ
كل بزرگتر بيزمان و المکان احساس نمايند.1
او تجارب عرفاني را مثبت ارزیابی میکند زیرا معتقد است که اگر اين رویدادها مسير طبيعي خود را
طي کنند ،به بهتر شدن عملكرد فردي ،خودشكوفايي ،خودشناسي و نيز به ظهور خالقيت و احساس
رضايت و سپاسگزاری نسبت به زندگي میانجامد .2البته این احتمال هم وجود دارد که نياز معنوي
در صورت ارضا نشدن به اختاللهاي رواني منجر گردد.3

 -7کارکردهای مثبت اجتماعی و روانشناختی تجربۀ عرفانی

تجارب نامعمول عرفانی از حیث معرفتی اطالعاتی را دربارۀ روان ،آگاهي ،طبيعت انسان و جهان
در اختیار ما میگذارد 4و موجب تجربۀ اتحاد انسان با جهان میگردد 5و از حیث روانشناختی و
اجتماعی نیز کارکردهای مثبتی در پی دارد .این کارکردها در حوزههای روانشناختی و اجتماعی،
به تغییر جهانبینی فرد میانجامد .اساس ًا از منظر روانشناسي فرافردي ،مشكل اصلی در بحرانهای
روان-تنی ،نوع نگرش فرد به جهان و زندگی است .تجارب عرفانی با حذف رویکرد دوگانهانگارانه،
موجب میشود که فرد بین خود و سایر پدیدهها هیچ حد و مرزی قائل نشود و در نتیجه حس رقابت
و تقابل خود با جهان را از دست بدهد .از ثمرات اخالقی این جهانبینی میتوان به احساس مثبت
عشق و محبت نامحدود اشاره کرد که نهایت ًا به پرهیز از پرخاشگري ،خشم و اضطراب روانی منجر
میشود.
بیتردید این تحوالت روانی در فرد ،فواید اجتماعی هم خواهد داشت زیرا صاحب تجربۀ عرفانی
به مرزهاي سياسي ،نژادي ،جنسيّتي و فرهنگي بیاعتنا میشود و جهان را همچون یک کل یکپارچه
میبیند .چنين فردي نه تنها به انسانها بلكه به سالمت محيط زيست نيز حساس خواهد شد ،زیرا با
تمام گونههاي ديگر از موجودات و طبيعت احساس وحدت خواهد کرد و به تمام موجودات با نظر
6
مالطفت و رحمت مينگرد.
ِ
شناس فرافردی ،حذف معنویت و نیز فروکاست تجارب عرفانی به اختالل روانی،
به نظر روان
موجب آسیبهای جدی شده است و نه تنها انسان را از کارکردهای مثبت این تجارب در سطوح
فردی و جمعی محروم کرده است بلکه چه بسا موجب بحرانهای جدی در زندگی بشر میشود.
انسان غیرمعنوی از نظر روانشناختی ،به شدت در معرض احساس پوچی و خأل معنا خواهد بود که
در شکل افراطی ،سر از خودکشی یا انزوا در میآورد .نگاه خودمحورانۀ انسان معاصر ،نه تنها در سطح
2. Valle 1989: 19

			1. Valle 1989: 262

4. Grof 1970: 10 ;Grof 1972: 173

			3. Valle 1989: 262

6. Grof 2007: 4

				5. Grof 2010: 3
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فردی و اجتماعی منشاء تنش و کشمکشهای مداوم است ،بلکه در سطوح بینالمللی به جنگهای
خانمانسوز دامن میزند .بهعالوه این نگاه منفعتطلبانه ،به بهرهبرداري بيرويه از منابع غيرقابلتجديد
انرژي منجر میشود؛ بيآنكه به سرنوشت معاصرین و نسلهاي آينده توجه شود 1.ولی انساني كه
واجد تجارب عرفاني است ،از خودخواهي رها میشود و چون هیچ مرزی بین خود و سایر اشیاء
احساس نمیکند ،از انواع رذایل اخالقی به دور خواهد ماند.

 -8مالحظات نهایی

 -8-1گراف با اجتناب از نگرش دوگانهانگارانه ادعا میکند که ماده و آگاهی را نمیتوان دو قلمرو
جداگانه دانست ،بلکه آن دو در وحدت با یکدیگر هستند .شايان ذكر است كه دیدگاه گراف به دورۀ
معاصر اختصاص ندارد ،بلكه كساني مانند اسپينوزا 2و حتي پيشتر از آن اعتقاد داشتند كه آگاهي و
ماده دو جنبه از يك واقعيت اند .نظريۀ همه-روانانگاری 3نيز از زمان افالطون 4مطرح بوده است.
همانطور که گذشتگان بعض ًا از طبیعیات زمانۀ خود برای طرح و بسط مضامین متافیزیکی خویش
بهره میبردند ،گراف نیز در دورۀ معاصر از اكتشافات جديد علمی برای تدوین نظریات خود استفاده
میکند .در تاریخ فلسفه جریانی تحت عنوان متافیزیک استقرایی وجود دارد که طی آن فالسفه با
استفاده از یافتههای تجربی ،به استنباطهای فلسفی میرسند .5در این حوزه میتوان به افرادی مثل
برگسون اشاره کرد که مفاهیم فلسفی خود را با تحلیل نتایج زیستشناسی کسب میکنند .گراف را
نیز میتوان به نوعی در ذیل همین جریان بررسی کرد ،زیرا او با الهام گرفتن از کشفیات فیزیک نوین
و نتایج فیزیولوژی ،دیدگاهی درباره آگاهی اتخاذ میکند که به لوازم نگرش ماتریالیستی پایبند نیست.
اینکه گراف با بررسی دادههای تجربی به نتایج فراتجربی درباره آگاهی میرسد ،نشان میدهد که وی
شهود متافیزیکی را دستمایۀ کار خود قرار میدهد و با همین ابزار معرفتی به بُعدی از واقعیت توجه
میکند که از دید دانشمندان تجربی به دور میماند.
 -8-2از نظر گراف زمینۀ شکلگیری تجربۀ عرفانی میتواند هر پدیدهای باشد ،که این به تعبیر
1. Valle 1989: 9
 .2به نظر اسپینوزا متناظر با هر تغییری که در بدن اتفاق میافتد ،تغییری نیز در ذهن صورت میگیرد و بهتر است بگوییم
که برای هر جزء مادی ،ایده یا تصوری وجود دارد .وقتی که متناظر با هر یک از اجزاء تشکیلدهندۀ بدن ،ایدهای وجود
داشته باشد و ذهن نیز از مجموعۀ ایدهها تقوم یابد ،میتوانیم بگوییم که تمام اشیا ذهنمند هستند .همبستگی ذهن و بدن
به این معنا ست که ذهن ،بازتاب یا انعکاسی از بدن است و هر چه در ذهن اتفاق میافتد ،نشانه یا اَمارهای در بدن دارد.
اسپینوزا .102 :1376
3. panpsychism
 . 5نگاه کنید به :کاپلستون 366 :1375
			
 .4افالطون 38c-40b :1375
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استیس به اصل بیتفاوتی ع ّلی میانجامد 1.برای مثال ،گراف تجربۀ جنسی ،تجربۀ زایمان یا حتی
مواجهه با یک تصادف را موجب ایجاد تجربه عرفانی میداند ،ولی معموالً در سنتهای عرفانی افراد
چنین تجربهای را در اثر ارتباط با الوهیت یا امر مقدس تفسیر میکنند .این تلقی از تجربۀ عرفانی را
باید در چارچوب معنویت سکوالر قرار داد ،یعنی نوعی رویکرد متسامح به معنویت که شامل هر نوع
خلسه یا فراروی از تجارب روزمره میشود و در جای خود قابلارزیابی نقادانه است.
با اینحال به نظر میرسد کار گراف در مقایسه با فضای پوزیتویستی حاکم بر روانشناسی از
جهاتی قابلدفاع است .قبل از توضیح این دعوی الزم است با استفاده از ادبیات پراودفوت در بحث
تجربۀ دینی بین تقلیل تبیینی و توصیفی فرق بگذاریم .منظور از تقلیل تبیینی این است که با اتخاذ
رویکرد ناتورالیستی به دنبال توضیح ع ّلی تجربۀ معنوی باشم و آن را به فرایندهای فیزیکی تقلیل
دهیم .این رویکرد لزوم ًا مورد قبول صاحبان تجربۀ معنوی نیست و به زعم منتقدان به تحریف
فرهنگی میانجامد .منظور این است که دینپژوه با استفاده از چارچوب فکری و فرهنگی خود به
تجارب معنوی سایر فرهنگها مینگرد و مقتضیات باورهای متعاطیان سنت معنوی مفروض را
نادیده میگیرد .منظور از تقلیل توصیفی همان روش پدیدارشناسی است که با رویکرد همدالنه تجربۀ
معنوی را توصیف میکند و نتایج این رهیافت مورد قبول صاحبان تجربۀ معنوی نیز هست .2با توجه
به اینکه گراف برای مواد شیمایی در مشاهدات بالینی خود نقش ع ّلی قائل نیست و صرف ًا آن را
تسهیلگر تجارب نامعمول در شرایط کنترلشدۀ آزمایشگاهی میداند و از این روش برای شناسایی و
دستهبندی پدیدارشناختی این تجارب استفاده میکند ،از روش تقلیل توصیفی بهره میبرد.
 -3-8در فلسفۀ عرفان با رجوع به روانشناسی شناختی ،بحثهای پردامنهای در این خصوص
صورت گرفته است که آیا اساس ًا میتوان تجربهای فارغ از تفسیر داشت یا خیر؟ 3گراف در یکی از
مواضع خود اعالم میکند که تجربۀ وحدت با جهان  -که همراه با احساس شعف و خلسه است -
میتواند بهعنوان مواجهه با اهلل یا برهمن یا یهوه یا مسیح توصیف شود .از این سخن چنین بر میآید
که او سطح تجربه را از تفسیر آن متمایز میکند؛ یعنی بهنوعی میخواهد شاخصههای کلی تجربۀ
محض عرفانی را جدا از تفسیری که عرفا بسته به سنتهای فرهنگی مختلف خود از تجربهشان
دارند ،تعیین کند .ولی با توجه به تحقیقات روانشناختی به نظر میرسد که نمیتوان مرز دقیقی بین
تجربه و محتوای معرفتی آن ایجاد کرد ،زیرا هر تجربهای در بافت و شاکلۀ معرفتیِ فاعلشناسایی
تعبیر و تفسیر میشود و محتوای تجربه را همین تفاسیر فرهنگی تعیین مینماید .برای تبیین این نکته
 .2همیلتون 24 :1387

1. Stace 1937: 186-187
3. Katz 1978: 33-37
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میتوان به آزمون فکری شفافیت 1از مایکل تای 2در ادبیات فلسفۀ ذهن اشاره کرد :فرض کنید در
حال نگریستن به آسمان آبی هستید .حال سعی کنید به ویژگیهای ذاتی تجربه و نه به چیزی که
تجربه میکنید ،توجه نمائید .هر چقدر که تالش خود را به کار بگیرید نمیتوانید تجربه را از محتوای
آن یا اُبژهای که تجربه میکنید ،متمایز کنید .بنابراین تجربۀ شما همواره معطوف به موضوعی است

که تجربه میکنید و امکان دستیابی به تجربۀ محض وجود ندارد 3.بدینترتیب برخالف نظر گراف
تجربۀ محض عرفانی را نمیتوان از محتوای معرفتی آن جدا کرد و از آنجا که محتوای معرفتی تجربه
را نظام باورهای شخص تعیین میکند ،تجربه منهای تفسیر نخواهیم داشت.
 -8-4در نهایت به نظر میرسد که انقالب کوپرنیکی گراف مبنی بر اینکه آگاهی علت ماده
است ،بیشتر با استناد به نابسندگیهای کنونی فیزیکالیسم قابلتوجیه است .در همین راستا فیلسوفی
مثل مکگین ناتوانی فیزیکالیسم در تبیین ظهور آگاهی از ماده را دستمایۀ خود برای طرح نظریۀ
5
رازانگاری 4کرده است ،به این معنا که آگاهی رازی است که نظریات فیزیکی راهی به ُکنه آن ندارد.
در مقابل ،فیزیکالیستها نیز این ضعف را ناشی از محدودیتهای علم در شرایط فعلی میدانند و
موضوع را به پیشرفتهای فیزیک آینده حوالت میدهند 6.با توجه به این مطالب اتکای گراف بر
ضعف فیزیکالیسم ما را وارد نزاعی میکند که نمیتوان جانب هیچ یک از طرفین آن را گرفت ،زیرا
حداقل تاریخ علم به ما نشان داده است که آنچه در گذشته بهعنوان راز مطرح بود اکنون در قالب
مسأله مطرح شده است و چهبسا در خصوص آگاهی نیز این اتفاق رخ دهد .البته این امکان هم وجود
دارد که حتی در پرتو کاملترین دانش فیزیکی ممکن (به معنایی که فیزیکالیسم پیشینی 7مدعی است)
با عنصر تقلیلناپذیر آگاهی مواجه شویم که تن به هیچ تبیین فیزیکی نمیدهد.

نتيجهگيري

گراف بر اساس الگوی هولوگرافیک در فیزیک بوهم ادعا میکند که ساختار هر جزء از جهان با
ساختار کل آن مشابه است .او برای توجیه الگوی هولوگرافیک از برخی یافتههای فیزیولوژیک مثل
رویکرد تحقق چندگانه استفاده میکند .تمایزی که بوهم بین نظم آشکار و نظم مستتر عالم میگذارد،
الهام بخش گراف برای تبیین تجربۀ عرفانی بهعنوان یکی از عالیترین سطوح آگاهی میشود .به نظر
2. Michael Tye

			 1. transparency

4. mysterianism

			3. Tye 1995: 30-1

6, Goff 2017: 26

		5. McGin, 1997: 295

 .7به طور خالصه فیزیکالیسم پیشینی مدعی ست که اگر تمام قوانین فیزیکی حاکم بر جهان میکرو و ماکرو را بدانیم ،بر
اساس استلزام منطقی و بدون رجوع به شواهد تجربی میتوان هر لحظه پیشبینی کرد که ارگانیسم ذهنمند چه حالت
ذهنی دارد.Chalmers, Jackson 2001:8
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او برخالف جهان بینی نیوتنی -دکارتی میتوان در فیزیک نوین زمینههایی برای نفی دوآلیسم و تبیین
وحدت با کیهان بهعنوان یکی از ظهورات تجربۀ عرفانی یافت .به نظر گراف رویکرد روانشناسي
آکادمیک به آگاهي انسان نابسنده است ،زیرا منشأ آگاهي را فرایندهای فیزیکی مغز میداند .او معتقد
است که اگر نظریات فیزیکالیستی نتوانند توضیح کافی از منشاء آگاهی ارائه دهند ،میتوان از معقولیت
این دعوی در متافیزیک سنتی دفاع کرد که چهبسا آگاهی منشاء ماده است نه بالعکس .بنابراین
عملکرد مغز میتواند بهمثابه یک تلویزیون یا دستگاه گیرنده باشد که به جای تولید آگاهی ،آن را از
منابع فراطبیعی دریافت و پردازش کند .هر چند او تصريح دارد كه رابطۀ نزديكي ميان آگاهي و برخي
از شرايط نوروفيزيولوژيك و آسيبشناختي هست؛ اما این فرضیه متافیزیکی را که «آگاهي ناشی از
فعالیت خالقانۀ نفس كيهاني است» ،معقول میانگارد.
منظور از تجربۀ فرافردی ،تجربهای است که منشاء فردی ندارد ،بلکه در اثر تعامل ضمیر ناهشیار
روان با هویتهای فراطبیعی یا مفارق از ماده حاصل میشود .او با طرح اصطالح فوریت معنوی بر
نقش سازنده و مثبت تجربۀ عرفانی تأکید میکند و برخالف روانشناسی آکادمیک صرف نامعمول
بودن این تجارب را ّ
دال بر توهمی بودن آنها نمیداند .در واقع نظریۀ گراف بازخوانی مدرن همان
سنت متافیزیکی است که برای آگاهی منشاء اشراقی قائل میشد و آن را با عقل فعال تبیین میکرد.
از سوی دیگر یک رويۀ تجربۀ عرفانی ،بحران و رويۀ ديگر آن گشايش و برخورداری از پيامدهاي
مثبت است كه انسان را سرشار از آرامش و معرفت عمیق نسبت به هستی میکند .بنابراین برخالف
روانشناسی آکادمیک ،نباید تجربۀ عرفانی را به خاطر نامعمول بودن آن ،از سنخ اختالل روانی و
ناشی از کژکارکردی مغز بدانیم .به نظر میرسد که انقالب کوپرنیکی گراف مبنی بر اینکه آگاهی
علت ماده است ،مستقیم ًا از یافتههای فیزیک نوین قابل استنباط نیست و بیشتر متکی بر ضعفی است
که فیزیکالیسم تاکنون در تبیین چگونگی ظهور آگاهی از شرایط مادی داشته است .از سوی دیگر
گراف برخی از تجارب زیستی را زمینهساز تجربۀ عرفانی میداند که این امر نیز در قالب تقلیل تبیینی
قرار میگیرد و لزوم ًا مورد قبول صاحبان این تجربه نمیباشد .برای رفع کاستیهای تقلیل تبیینی ،که
به دنبال یافتن منشاء ع ّلی تجربه است ،بهتر است به تقلیل توصیفی در پدیدارشناسی روی آورد .از
سوی دیگر ،گراف تجربۀ پریناتال را معبری برای ورود به سطح فرافردی روان میداند و بر اساس
مشاهدات بالینی ،چهار مرحله را در این نوع تجربه شناسایی میکند .به نظر او تجربۀ پریناتال هم
زمینۀ مناسبی را برای بررسی پدیدارشناسانۀ تجربۀ معنوی فراهم میکند و هم از نقش مثبتی در فرایند
رواندرمانی برخوردار است.
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