
فهرست

1 مقدمه .................................................................................................................................................... 
5 فصل اول: کلیاتی دربارۀ ذهن .............................................................................................................  
5 حالت های ذهنی ..........................................................................................................................  
6 ماهیت حالت های ذهنی .............................................................................................................  
7 فیزیکالیسم ...................................................................................................................................  
8 فیزیکالیسم وجودشناختی، فیزیکالیسم معرفت شناختی ................................................  
9 مشکالت فیزیکالیسم ........................................................................................................  
12 رابطۀ ابتنا )شرط حداقلی فیزیکالیسم( ..........................................................................  
14 تقلیل گرایی .........................................................................................................................  
16 اینهمانی پسینی و پیشینی .........................................................................................................  
18 نظریه های رفتارگرایی ................................................................................................................  
20 مغز به مثابۀ ذهن )نظریۀ اینهمانی( ...........................................................................................  
22 مغز به مثابۀ سخت افزار )کارکردگرایی( ....................................................................................  
22 خصوصیت/ هویت انتزاعی و خصوصیت/ هویت انضمامی ......................................  
24 کارکردها به عنوان اشیای انتزاعی بالقوه ..........................................................................  
26 استدالل تحقق پذیری چندگانه ......................................................................................... 
29 نظریۀ محاسباتی ذهن ...............................................................................................................  
29 مفهوم محاسبه و محاسبه پذیری ......................................................................................  
31 تمایز خصوصیت های نحوی و سمانتیکی )معناشناختی( ............................................ 
31 صوری سازی ..................................................................................................................... 
32 صوری سازی زبان ............................................................................................................  
33 بازنمایی  ذهنی ...................................................................................................................  



گاهی هشت            فلسفۀ علوم اعصاب، ذهن و آ

34 استدالل اصلی ....................................................................................................................  
35 نتایج نظریۀ محاسباتی ذهن ............................................................................................  
35 استدالل برای فرضیۀ زبان فکر .....................................................................................  

37 فصل دوم: حذف گرایی، پیوندگرایی ................................................................................................  
40 ادعای نظریۀ حذف گرایی .........................................................................................................  
41 روانشناسی عامیانه چیست؟ ....................................................................................................  
42 روانشناسی عامیانه و نظریۀ نظریه .........................................................................................  
46 تقلیل گرایی ................................................................................................................................  
47 استدالل های دیدگاه حذف گرایی ............................................................................................  
47 روانشناسی عامیانه به مثابۀ برنامۀ پژوهشی زوال یابنده .................................................  
51 درونی بینی ..................................................................................................................................  
53 مسائل خاص روانشناسی عامیانه ..........................................................................................  
53 خصوصیت زبان شناختی باورها .....................................................................................  
55 خصوصیت های معناشناختی باورها ..............................................................................  
57 ارتباط شبکه های عصبی و نورون ها ......................................................................................  
58 شبکه های عصبی .............................................................................................................  
60 شبکه های عصبی چیستند؟ .............................................................................................  
62 یادگیری .............................................................................................................................. 
63 یادگیری هدایت شونده و غیرهدایت شونده .....................................................................  
64 نورون ها به مثابۀ ابزار محاسبه ..........................................................................................  
69 سازگاری نظریۀ کالسیک و نظریۀ پیوندگرایی .......................................................................  
72 استدالل ها علیه حذف گرایی ...................................................................................................  
72 1. استدالل خودردکنندگی ..............................................................................................  
73 2. رد کردن نظریۀ نظریه ..................................................................................................  

75 فصل سوم: تبیین در علوم اعصاب ..................................................................................................  
ابهــام در واژۀ »تبیین« )تبیین به عنوان متنی در زبــان، و تبیین به عنوان واقعیتی در جهان(  77
78 تبیین و پیش بینی .......................................................................................................................  
79 تجربه و همبستگی ...................................................................................................................  



همٔه حقوق محفوظ است.

 تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک، شمارٔه 2493 
 تلفن: 88795674

گاهی فلسفٔه علوم اعصاب، ذهن و آ
متافیزیک، تبیین و شواهد علمی

کیوان الستی

طراح جلد: حبیب ایلون

 چاپ اول: ۱4۰۰
 تیراژ: 5۰۰ نسخه

 چاپ: واژه پرداز اندیشه



فهرست            نه

80 ضرورت متافیزیکی، ضرورت فیزیکی ..............................................................................  
83 علوم  اعصاب و مدل قیاسی - قانونی تبیین ...........................................................................  
84 انتقاد به مدل قیاسی - قانونی تبیین ...............................................................................  
93 مدل مناسب برای تبیین در علوم  اعصاب چه ویژگی هایی دارد؟ ........................................  
96 علیت .........................................................................................................................................  
98 مکانیزم و پتانسیل طوالنی مدت .....................................................................................  
100 دیدگاه عّلی، مکانیکی تبیین ....................................................................................................  
101 دیدگاه انتقال عالمت .............................................................................................................  
104 انتقاد به دیدگاه انتقال عالمت )مشکل خالف واقع( ...................................................  
109 گلنان و مکانیزم های عّلی .......................................................................................................  
119 دست کاری کردن و معیار تبیین ..............................................................................................  

123 گاهی و شواهد علمی ..........................................................................................   فصل چهارم: آ
124 شواهد علمی، در مقابل تجربه های پدیداری )دو نوع تجربۀ متفاوت( .............................. 
125 خفاش بودن به چه می ماند؟ .........................................................................................  
128 تمایز میان مسئلۀ آسان و مسئلۀ سخت ................................................................................  
130 گاهی و تحقیق تجربی در مورد آن ..............................................................................  نقش آ
131 گاهی ......................................................................................................   سه نظریه در مورد آ
131 1. نظریۀ تفکیک جسمانی ...........................................................................................  
132 )نظریۀ ردیابی عالمت( .................................................................................................  
135 2. نظریۀ یکپارچگی ......................................................................................................  
136 3. نظریۀ اندیشۀ مرتبۀ باالتر ........................................................................................  
136 مقایسۀ سه نظریه ....................................................................................................................  
138 گاهی چطور حاصل می شوند؟ ......................................................  شواهد علمی در مورد آ
139 گاهی  ...........................................................................   شیوه های مختلِف سنجِش درونِی آ
140 گاهی و توجه ..........................................................................................................................   آ
142 محتوای غنی و محتوای نحیف .............................................................................................. 
144   .............................................................................................................. پس نگری بالفاصله 
145 گاهی ........................................................................................   تمرین درون بینی: مرزهای آ
آیا تمایز اصیلی میان )گزارش های حاصل از( درون بینی )و روش های( رفتاری وجود دارد  146



گاهی ده            فلسفۀ علوم اعصاب، ذهن و آ

148 گاهی ادراکی ...............................................................................................................   مقیاس آ
151 سو گیری پاسخ ......................................................................................................................... 
152 گاهی ...........................................................................................   روش های عینی سنجش آ
155 استدالل علیه استفاده از سنجش عینی .......................................................................  
156 گاهی به مثابۀ کنترل )کنترل راهبردی( ...............................................   فرایند افتراق و آ
158 گاهی پدیداری ...................................................................................   گاهی در دسترس و آ آ

163 منابع .................................................................................................................................................  



مقدمه

چندان روشـن نیسـت که چه چیزی »علم« را علم کرده است؟ و باز چندان روشن 
نیسـت که ارزشـی که امروز به علم می دهیم )ارزشـی که باعث شده به شاخه های 
دیگـر دانش و سـؤاالتی که گاهی »غیرعلمی« و »شـبه علمی« قلمداد می شـوند 
شکاکانه نگاه کنیم( چه وقت تا به این اندازه قدرتمند وارد زندگی ما شده است؟ با 
این حال، کم و بیش می توانیم خصلت ها و ویژگی های آنچه را امروز علم نامیده ایم 
فهرسـت کرده و از طریق آن، اهمیتش را در زندگی امروز توجیه کنیم. ما به خوبی 
می دانیم که علم امروز قابلیت هایی دارد. مثاًل قابلیت پیش بینی )و ساخت ابزار( را 
برای ما ایجاد کرده است. همچنین می تواند آنچه را تجربه کرده ایم تبیین دهد و برای 
این کار از شـواهد علمی استفاده می کند؛ شواهدی که تکرارپذیر، بین االذهانی، و 
)حداقل برای دانشـمندان دیگر( قابل دسـترس و قابل  آزمون مجددند. به جز این 
مـوارد، همچنیـن کم و بیـش می دانیم که منظور ما از علم خـوب یا نظریات خوب 
علمـی چیسـت. نظریات خوب علمـی نظریاتی اند که رابطۀ مناسـبی بـا این گونه 

شواهد علمی داشته باشند.
همـۀ این حرف ها )اگر مناقشـات معمول را کنار بگذاریـم( قابل  قبول اند. اما 
مشـکالتی از نـوع دیگر زمانی آغاز می شـوند که معنای بسـیاری از این واژه ها که 
به کار بردیم )مثل معنای پیش بینی، تبیین، و شـواهد علمی( در شـاخه های علمی 
دیگـر تغییـر می کند. برای مثال، در زیست شناسـی، قوانینی که در فیزیک به وفور 
پیـدا می کنیـم وجود ندارد و در نتیجه پیش بینی هایـی را که فیزیک ارائه می کند نیز 
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نخواهیم داشت. و باز چون قوانینی شبیه قوانین فیزیک وجود ندارد، تبیین علمی 
در زیست شناسـْی شـکل و هیبتی خاص )و متفاوت از فیزیک( پیدا خواهد کرد. 
وقتی در شـاخه های علمی ریزتری همانند علوم  اعصاب یا علوم  شـناختی سـرک 
می کشـیم می بینیم که مشـکالت مضاعف می شوند. در این علوم همۀ آنچه شواهد 
علمی می شناسـیم از جنس شـواهد سرراسـت و بین االذهانی موجود در فیزیک و 
گاهی( داریم که یا ناچاریم  زیست شناسی نیستند. ما تجربیاتی درونی )از جنس آ
آن ها را از دایرۀ شواهد علمی کنار بگذاریم )که نادیده گرفتن آن ها چندان هم راحت 
نیسـت( یا باید محسـوب کنیم و خود را در شـرایطی قرار دهیم که خطر افتادن در 
دام شبه  علم )یا متهم شدن به آن( ما را تهدید کند. اینجاست که این نیاز احساس 
می شـود که )حداقل( برای حفظ تعاریف و قراردادهای ــ هرچند شـکننده ای ــ 
که در طول تاریخ فلسفۀ  علم به آن رسیدیم، قدم به قدم و از شاخۀ علمی به شاخۀ 

علمی دیگر، این مفاهیم را بازتعریف و روشن کنیم.
هدف از تألیف این کتاب معرفی مقدماتِی برخی از این تفاوت ها )میان فلسـفۀ 
علومی که دغدغۀ مسـائل مرتبط با ذهن را دارند، در مقایسـه با فلسفۀ علوم دیگر 

که تا امروز بیش تر با آن برخورد داشته ایم( خواهد بود. 
وجود فصلی مقدماتی که برخی از موضوعات فلسفۀ ذهن را برای ما یادآوری 
می کند کمک خواهد کرد تا تفاوت های مذکور بیش تر روشن شود. در فصل دوم، از 
رویکردی فلسفی صحبت می شود که شاید بیش تر از رویکردهای دیگر تالش کرده 
تفاوت های موضوع مورد بررسی علوم مرتبط با ذهن با علوم دیگر )یعنی تجربیات 
درونـی و حالت هـای ذهنـی( را از دایـرۀ »کار علمـی« خـارج کنـد. حذف گرایی 
منکر وجود حالت های ذهنی می شـود که توسـط روانشناسی عامیانه فرض گرفته 
شده اند. در فصل سوم، مفهوم تبیین در علوم  اعصاب بررسی می شود. در این فصل 
با ارائۀ مثال هایی از بهترین تبیین هایی که در علوم  اعصاب مورد استفاده قرار گرفته 
اسـت تالش می شـود تا ماهیت تبیین در علوم  اعصاب بررسی شود. تبیین در علوم  
اعصـاب یک مکانیزم، یا توصیف یک مکانیزم اسـت. مکانیزم ها به روابط علت و 
معلولی در یک جهت خاص میان عناصر متفاوت اشـاره دارند که در نهایت نقش 
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یا کارکرد خاصی را بازتاب خواهند داد. در این فصل، این سؤال مطرح می شود که 
مکانیزم هـای موجـود در علوم  اعصاب تا چه حد می تواننـد همۀ اموری را که ما به 
ذهن/ مغز نسبت می دهیم تبیین دهند. فصل چهارم )یا فصل آخر( از مشاهدات و 
شواهد علمی صحبت می کند. بر خالف آنچه در علوم فیزیکی و زیستی می بینیم، 
در موضوعات مرتبط با ذهن با اموری مواجه هستیم که سنجش و اندازه گیری آن ها 
با مشکالت ابتدایی )و شاید غیر قابل حل( مواجه است. روش های متفاوتی برای 
گاهی ارائه شده است، اما به سختی می توان راهی انتخاب کرد تا به وسیلۀ  سنجش آ
آن بتـوان بـا قاطعیت اعالم کرد که کدام یک از این روش ها به بهترین و علمی ترین 
صـورت ممکـن بازتابی از پدیده های درونی به معنایی اسـت که ما در علوم دیگر با 

آن مواجه هستیم. 
قطعًا آنچه در این کتاب مطرح شده است همۀ مسائل مرتبط را پوشش نخواهد 
داد، اما شـاید قدم اولی برای ارائه های بیش تر، بهتر، و کامل تر از بحث مورد نظر 

باشد.



فصل اول
کلیاتی دربارۀ ذهن

حالت های ذهنی
کلماتـی همانند باور، ترس، خواسـت، و درد را در نظـر بگیرید. در زندگی روزمره 
)و همچنین در بعضی از علوم همانند روانشناسـی( از این واژه ها اسـتفاده می کنیم 
تـا در مـورد رفتار افراد متفاوت پیش بینی هایی کنیـم یا تبیین هایی ارائه دهیم. تبیین 
اینکه چرا کسی که پیش از خارج شدن از خانه چترش را برمی دارد، شاید دلیلش 
این باشـد که باور دارد امروز باران خواهد بارید، و این باور باعث شـده است که از 
خیس  شـدن بترسـد، یا بخواهد خشـک باقی بماند. تبیین اینکه چرا بعد از اینکه 
کسـی پایش را روی سـوزنی می گذارد فریاد می زند این است که در پایش دردی را 

احساس می کند. اما واقعًا باورها، ترس ها، و دردها چه هستند؟
اسـتفاده از واژه هایـی که به تبیین و پیش بینی کمـک می کنند در علوم متفاوت 
رایج است. ما واژه های نظری مثل »کوارک«، »الکترون«، و »ژن« را نیز استفاده 
می کنیـم تا پیش بینی هایی در مورد بعضـی پدیده های جهان ارائه کنیم. واقع گرایان 
علمـی اعتقـاد دارند کـه این واژه هـا صرفًا پیش بینی کننده نیسـتند، بلکـه واقعًا به 
چیزهایی در عالم اشـاره می کنند. سـؤال اساسـی این اسـت که آیا واژه های مورد 
استفاده در روانشناسی نیز به چیزهایی واقعی داللت دارند؟ اگر پاسخ به این سؤال 
مثبت اسـت، مدلول این واژه ها چه هویت هایی هسـتند؟ به عبارت دیگر، ماهیت 

آنچه به آن »حالت ذهنی« )Mental States( می گوییم چیست؟
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ماهیت حالت های ذهنی
در پاسخ به این سؤال که ماهیت حالت های ذهنی )مثل باور، درد، ترس، خواست، 
و ...( چیسـت، پاسـخ های متفاوتی ارائه شده است. این پاسخ ها همچنین تالش 
کرده اند که نسـبت میان نظریات روانشـناختی و نظریات مرتبط با فیزیولوژی بدن 
)مثـل نظریـات علوم اعصـاب( را مشـخص کنند. پاسـخ های متفاوتـی از جمله 
دوگانه انـگاری )Dualism(، نظریـۀ اینهمانـی )Identity Theory( و رفتارگرایی 

)Behaviourism(، کارکردگرایی و حذف گرایی ارائه شده است.
بنـا بر دیـدگاه )دوگانه انگاری( حالت های ذهنی کامـاًل از حالت های فیزیکی 
)Physical States( مجزا هسـتند و رابطۀ این دو دسـته حالت های متفاوت خود 
نیازمند تبیینی مجزاست. نظریۀ اینهمانی حالت های ذهنی را با حالت های عصبی 
یکسـان قلمـداد می کند و می کوشـد رابطۀ اینهمانی میـان هر نوع )و یـا نمونه( از 
حـاالت ذهنـی را بـا نوع )یـا نمونـه ای( از حاالت فیزیکـی برقرار کند. سـرانجام 
مدافعـان رفتارگرایی می کوشـند، با تحلیـل معنای واژه های مرتبـط با حالت های 

ذهنی، آن ها را به خصوصیت های رفتاری تقلیل دهند.
از پاسـخ های دیگر )که تأثیرات بیش تری در پارادایم های علوم  شناختی داشته 
اسـت( به دیدگاهی موسـوم بـه »کارکردگرایی« )Functionalism(، از یک سـو، 
و دیدگاه حذف گرایی می توان اشـاره کرد. کارکردگرایی دیدگاهی اسـت که ماهیت 
حالت های ذهنی را بر اساس کارکردهای آن ها )یعنی نقش عّلی ای که این حالت ها 
می تواننـد در دسـتگاه  شـناختی ما ایفا کننـد( تعریف می کند، نه بر اسـاس مواد و 
جواهری )Substance( که این کارکردها را متحقق می کنند. دیدگاه کالسـیک در 
علوم شناختی تا حد زیادی وامدار این نگرش است. حذف گرایی حالت های ذهنی 
را واژه هـای نظـری ای زوال یافته قلمـداد می کند. نظریه ای که به مـرور جای خود 
را به نظریات فیزیولوژیکی و عصب شـناختی می دهد. حذف گرایان )یا ماده گرایی 
حذف گرایانـه )Eliminative Materialism(( از چارچوب هـای )در مقایسـه بـا 
نظریۀ کالسـیک( جدیدتری هماننـد پیوندگرایـی )Connectionism( برای تبیین 
پدیده ها استفاده می کند. به دالیلی که روشن است دیدگاه اخیر موضوعی است که 



فصل اول: کلیاتی دربارۀ ذهن            7

برخی از جزئیات آن می تواند در قالب فصلی در فلسفۀ علوم  اعصاب مورد بررسی 
قرار بگیرد. اما پیش از آن، مرور مختصری از دیدگاه های فیزیکالیستی مطرح شده 

مقدمه ای برای شروع بحث ایجاد خواهد کرد. 

فیزیکالیسم
ادعای کسـانی که فیزیکالیسـت اند )یعنی به مکتب فیزیکالیسم اعتقاد دارند( این 
اسـت کـه همه چیـز در جهان فیزیکی اسـت. اما ایـن ادعا که همه چیـز در جهان 
فیزیکی اسـت دقیقًا به چه معناسـت؟ علم فیزیک برای ما آشناسـت، اگر آشنایی 
زیـادی در مـورد آن نداشـته باشـیم حداقـل می دانیم کـه موضوع آن چیسـت و از 
چه چیز صحبت می کند. برای مثال می دانیم که در آن از قوانینی صحبت می شـود 
که اشیای خاصی که در جهان هستند از آن قوانین تبعیت می کنند. قانون دوم نیوتن 
به ما می گوید اگر به جسـمی نیرو وارد کنیم آن جسـم به نسبت جرمی که داراست 
شـتاب خواهد گرفت. اما آیا همۀ اجسـام از این قانون و قانون های دیگری که در 
علم فیزیک معرفی شـده اسـت تبعیت می کنند؟ شـاید به طور قطعی نتوانیم به این 
سؤال پاسخ دهیم، اما شاید در این حد بتوانیم اظهارنظر کنیم که همۀ اجسامی که 
»فیزیکی« بودن را دارا هسـتند از این قوانین تبعیت می کنند. بنابراین، اگر چیزی 
فیزیکـی باشـد به این معناسـت که از قوانیـن فیزیکی تبعیت می کند. حال سـؤال 
ایـن اسـت که آیـا هرچیزی که وجـود دارد باید الزامًا از قانون هـای فیزیک تبعیت 
کند؟ بسـیاری فکر می کنند اگر فیزیکالیسـت باشـیم باید این حکم را تأیید کنیم، 
اما واقعًا این طور نیسـت. از فیزیکالیسـم می توان قرائت هـای ضعیف تری نیز ارائه 
کرد. برای مثال، فیزیکالیست های دیگری نیز هستند که ادعای ضعیف تری دارند: 
اینکـه هرچیـزی که وجود دارد در نهایت توسـط هویت های فیزیکی متعین شـده 
است. ظاهرًا همه چیز از قوانین فیزیک تبعیت نمی کند. در فیزیک نسبیتی خاص 
گفته می شـود که هیچ چیزی نمی تواند سـرعتی بیش تر از سرعت نور داشته باشد؛ 
اما در همین کتاب و در فصل مربوط به »تبیین علمی« مثالی ارائه خواهد شـد که 
نشـان می دهد می توان »چیزهایی« پیدا کرد که سـرعتی بیش از سرعت نور دارند. 
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مثال به طور خالصه این اسـت که اگر سـایۀ یک شـیء را روی دیوار یک استادیوم 
گـرد بـزرگ )که محیـط آن بزرگ تر از سـه  میلیون متر اسـت( با سـرعت یک دور 
 در ثانیه بچرخانیم، سـایۀ روی دیوار با سـرعتی بیش از سـرعت نور حرکت خواهد

کرد.
سـایه ها وجـود دارند و عجیب اسـت اگـر بگوییم وجـود ندارند.1 اما سـایه ها 
فیزیکی نیستند، زیرا از قانون های فیزیکی تبعیت نمی کنند. برای مثال، اگر سایۀ 
یک توپ را شـوت کنید، سـایه پرتاب نمی شـود. با این حال، روابط میان سـایه ها 
وابسـته و مبتنی2 بر روابط میان اشـیای فیزیکی هستند. برای مثال، زمانی که با پا 
به یک توپ ضربه می زنید به نظر می رسـد سـایۀ پای شما باعث حرکت سایۀ توپ 

شده است.

فیزیکالیسم وجودشناختی، فیزیکالیسم معرفت شناختی
از آنچـه گفتـه شـد به نظر می رسـد که می توان فیزیکالیسـم را از جهـت دیگری از 
هم مجزا کرد. فیزیکالیسم ممکن است وجودشناختی یا معرفت شناختی )تبیینی( 
باشـد. فیزیکالیسم وجودشـناختی معتقد است که تنها هویت های فیزیکی وجود 
دارنـد و یـا همه چیز تنها توسـط هویت های فیزیکی متعین می شـود. حال ممکن 
اسـت در مقـام یک دانشـمنِد عالقه مند بـه تجربه و مشـاهده )و اصـواًل به عنوان 
افرادی که به آن ها »تجربه گرا« )Empiricist( گفته می شود( دوست نداشته باشید 
کـه همانند برخی فالسـفه از »هویت هـا« و »وجود« و »جوهـر« صحبت کنید. 
در ایـن صـورت می توانید فیزیکالیسـم را این طور قرائت کنید کـه هر پدیده ای تنها 
توسط قوانین فیزیک قابل  تبیین است. در این صورت به دیدگاه خود رنگ و بویی 
معرفت شـناختی داده اید. این قرائت جدید تنها می گوید که علم فیزیک در نهایت 
قادر است که هر پدیده ای را تبیین کند. تبیین را فعاًل بیان علت یک پدیده قلمداد 

1. شاید بخواهید در معنای کلمۀ »وجود« آن طور که من آن را به کار می برم مناقشه کنید.  
2. در همین فصل این کلمه را بیش تر شرح خواهیم داد.
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کنید. کسی که پدیده )یا رویدادی( را تبیین می کند به ما می گوید که چرا این پدیده 
مشاهده شده یا چرا این رویداد رخ داده است.1

مشکالت فیزیکالیسم
شـاید این سـؤال را بتوان در مورد معنای فیزیکالیسـم پرسـید که برخـی از قوانین 
فیزیک هنوز کشـف نشـده و در دسـترس ما نیسـتند، و تا زمانی که چنین اسـت 
بـه نظر می رسـد که نمی توانیم بدانیـم که چه چیزی دقیقًا فیزیکی اسـت و چه چیز 
فیزیکی نیسـت و به واسـطۀ همین نمی توانیم بدانیم آیا فیزیکالیسم تز درستی است 
یـا خیـر؟ بگذارید مثالی بزنیم تا قضیه روشـن تر شـود. به یاد بیاوریـد که ما امروز 
امـواج الکترومغناطیسـی را جزو امواج فیزیکی می دانیم، زیـرا می دانیم این امواج 
کاماًل از قوانین فیزیکی تبعیت می کنند. امروزه، از این امواج اسـتفاده های زیادی 
می کنیم؛ مثاًل با اشاره کردن به دکمۀ ریموت کنترل کاری می کنیم که تصویری روی 
یـک جعبـۀ چوبـی یا فلزی )تلویزیـون( نقش ببندد. اما اگر کسـی ایـن امور را در 
سـیصد سـال پیش برای افرادی که در آن زمان زندگی می کردند انجام می داد حتی 
فیزیکدان هـای بـزرگ آن روز هم ممکن بود دچار این شـک شـوند که آیا همه چیز 
از قوانین فیزیکی تبعیت می کند یا خیر؟ سـؤالی که شـاید پیش آید این اسـت: آیا 
مواردی که امروز به راحتی با فیزیک قابل  تبیین نیستند واقعًا فیزیکی نیستند؟ در 
آینده شـاید قانونی داشـته باشـیم که رویدادهایی را که امروز توسط قوانین فیزیک 

قابل  تبیین به نظر نمی رسند قابل تبیین نشان دهد. 
در مـورد مفهـوم فیزیکالیسـم )به عنـوان مفهومـی متفـاوت از ماده انـگاری 
)Materialism(( بحث هـا و انتقادهایی مطرح شـده اسـت. یکی از معروف ترین 
آن ها متعلق به فیلسـوفی به نام کارل همپل2 اسـت.3 استدالل او با عنوان »دوراهی 
همپل« )Hempel’s Dilemma( شـناخته می شـود: شاید بتوان در این موضوع تا 

1. در فصل های آتی شرح مفصل تری از تبیین ارائه خواهد شد.
2. Carl Hempel

3. در فصل مربوط به تبیین علمی در مورد این فیلسوف بیش تر صحبت می شود.
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حـدی به توافق رسـید که فیزیک )به معنـای علم فیزیک و نه طبیعیات یا فلسـفۀ 
طبیعی( علمی اسـت که قدمتی حدود چند قرن دارد. در طول این چند قرن، این 
علم دچار تحوالت زیادی شـده اسـت. این تحوالت، از یک سـو، شـامل قوانین 
و هویت هایی اسـت کـه در چارچوب زبانـِی خاص این علم به عنـوان »فیزیکی« 
مفروض دانسـته شـده است و از سوی دیگر، وسعت تبیین کنندگی و دقت مفاهیم 
و کیفیت نظریاتی را که از آن ها برای تبیین استفاده می شود شامل می شود.1 فرض 
ایـن اسـت که در آینده نیز علم فیزیک تغییرات بیش تـری خواهد کرد )یا به عبارتی 
»پیشـرفت« می کنـد(. سـؤال همپل این اسـت که وقتـی از فیزیکالیسـم صحبت 
می کنیـم و می گوییم که در جهان تنها اشـیای فیزیکی وجـود دارند منظور ما کدام 
فیزیک اسـت؟ قوانین و هویت های مفروض کدام فیزیک )در طول تاریخ فیزیک 
یا در آینده( قلمرو و محدودۀ اشیای فیزیکی را تعیین خواهد کرد؟ با تعبیری که از 
تاریخ فیزیک ارائه شد فیزیِک امروز در میانۀ راه است و در مسیری قرار گرفته که 
با پیش از خود متفاوت اسـت و )اگر پیش بینی ها درسـت باشـد( در آینده نیز دچار 

تغییر خواهد شد.
ظاهـرًا، برای پاسـخ دادن به این سـؤال تنها دو راه داریم: یـا باید بگوییم که آن 
فیزیکی که در واژۀ »فیزیک« مد نظر ماست همین فیزیک امروزی است؛ یا اینکه 
منظـور ما همان فیزیکی اسـت که در نهایت )و در آینده ای اسـاطیری که احتمااًل 
هیچ گاه نمی رسد( ایجاد خواهد شد و آن علم ایده آل فیزیک است که تعیین می کند 

چه چیزی فیزیکی است.
اگـر مـورد اول را جـدی بگیریم، فیزیکالیسـم کاذب اسـت؛ زیرا بسـیاری از 
چیزهایـی را کـه امـروز فیزیکـی می دانیـم از ابتـدا فیزیکـی نبوده اند، مثـل امواج 

1. تعبیر خامی که از تاریخ فیزیک می توان ارائه داد این تحوالت را تأیید می کند. فیزیک ارسطو 
بر اساس جایگاه طبیعی اشیا قوانین خاص خود را داشت. فیزیک نیوتن تحول عظیمی در 
فیزیک ارسطو ایجاد کرد، اما قوانین و هویت های مفروض آن با فیزیک امروز متفاوت است. 
برای مثال، در فیزیکی نیوتنی هویتی به نام اتر نقش مهمی ایفا می کند که در فیزیک جدید وجود 

ندارد. 
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الکترومغناطیسـی )که پیش از این شـرح دادیم(. اگر مورد دوم را در نظر بگیریم، 
یعنی بگوییم که فیزیک نهایی تعیین می کند که چه چیزی فیزیکی خواهد بود، این 
تز بی محتواسـت؛ زیرا هیچ کسـی نمی تواند پیش بینی کند که در آینده چه چیزهایی 
جزو اشـیای فیزیکی محسـوب خواهند شـد. بـرای مثال، هیچ معلوم نیسـت که 
حالت های ذهنی )حتی آن طور که فردی معتقد به جوهر روحانی می پذیرد( »شیء 

فیزیکی« قلمداد نشود.
بیاییـد )حداقـل برای مدت کوتاهی( فـرض کنیم که می خواهیم فیزیکالیسـم 
را بپذیریـم. مشـکلی کـه ممکـن اسـت در فراینـد فیزیکالیسـت شـدن گریبان ما 
را بگیـرد این اسـت که بسـیاری از علـوم دیگر از هویت هایی صحبـت می کنند که 
چندان معلوم نیست به راحتی به هویت های فیزیکی قابل  تقلیل باشند و از قوانینی 
صحبت می کنند1 که به راحتی توسـط قوانین فیزیکی قابل  تبیین نیسـتند. شـیمی، 
زیست شناسـی، روان شناسـی، و علوم اجتماعی چه چیزی از فیزیک کم تر دارند؟ 
در پس تفکر فیزیکالیسـتی دیدگاهی تقلیل گرایانه )Reductionism( وجود دارد. 
بـه ایـن معنی که احتمااًل همـۀ حرف هایی که امروز می توانیم در شـیمی بزنیم و در 
فیزیک نمی توانیم )در آینده، یا به صورت بالقوه یا علی االصول( قابلیت این را دارند 
که در فیزیک هم گفته شـوند. شـیمی، زیست شناسـی، و علوم دیگر، از مفاهیم و 
هویت هایـی مثـل ژن، حیات و ... صحبت می کنند که اگر فیزیکالیسـت باشـیم، 
در واقع، پذیرفته ایم که در نهایت با قوانین، هویت ها و مفاهیم فیزیکی قابل شرح 
خواهند بود. شـاید راحت بتوان پذیرفت که مواد شیمیایْی مواد فیزیکی نیز هستند 
)هرچند غالب فالسفۀ شیمی چنین اعتقادی ندارند(، اما در اینکه همۀ هویت های 
زیست شناسی )مثل موجودات زنده( را می شود فیزیکی دانست مناقشۀ بیش تری 
وجـود دارد. خصوصـًا زمانی که صحبـت از واژه هایی مثل »حیات« می شـود. ما 
فرضیاتی داریم که شرح می دهند که چگونه حیات در شرایط بسیار منحصربه فردی 
از مواد شیمیایی ایجاد شده اند )فرضیاتی که به نوع ضعیفی از تقلیل زیست شناسی 

1. در اینکـه آیـا در علوم دیگر، به جـز فیزیک، قوانین علمی وجود دارند یـا خیر در فصل مربوط به 
تبیین علمی صحبت می شود. 
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بـه علـوم پایه ای تر صحـه می گذارند(، اما این فرضیات در حد فرضیه و تأییدنشـده 
هستند، یعنی همان طور که نمی توان آن ها را کاماًل رد کرد و کنار گذاشت نمی توان 

آن ها را در حد یک ادعای علمی قابل  اعتماد قلمداد کرد. 
مرحلۀ بعد )و البته سخت تر( متعلق به روانشناسی است. در ساده انگارانه ترین 
حالـت، علم روانشناسـی علمی اسـت که قرار اسـت در مورد روان یـا همان ذهن 
صحبت کند. تمرکز بر این اسـت که چیزهایی که در روانشناسـی از آن ها صحبت 
می کنیم )باورها، خواست ها، ترس ها، و موارد مشابه( تا چه اندازه فیزیکی یا قابل 
متعین  شـدن به دسـت فیزیکی ها خواهند بود. آیا تبیین های روانشناختی می توانند 
بـه تبیین های عصب شـناختی )یعنی شـاخه ای که بیش  از همه به زیست شناسـی 
نزدیک اسـت( تقلیل پیدا کنند؟ این موضوعی اسـت کـه در مورد آن بیش تر بحث 
خواهیـم کرد. تصور شـاید نادرسـت این اسـت که اگر ایـدۀ تقلیل روانشناسـی به 
عصب شناسـی مـورد تأیید قرار گیرد، به نحوی فیزیکالیسـم مـورد تأیید قرار گرفته 
امـا در این بحـث گپی وجود دارد. زیـرا گاهی به نحوی صحبت می شـود که انگار 
سـازوکار سلول های عصبی را می توان به راحتی با فیزیک تبیین کرد، و تنها چیزی 
کـه تا فیزیکالیسـت شـدن باقی مانده این اسـت کـه بگوییم چطور سـازوکارهای 
عصبی می توانند خصوصیت های روانی را شـرح دهند. اما اگر شـکاک تر باشیم و 
بخواهیم این شکاف را پر کنیم، به جز فلسفۀ ذهن به شاخۀ فلسفی جدیدتری مثل 

»فلسفۀ مغز« نیاز خواهیم داشت.
اگـر )به طـور موقـت( فـرض کنیـم کـه سـاختار مغـز )و سـازوکارهای میـان 
سلول های عصبی( کاماًل فیزیکی است، معیاری در دست داریم که توسط فالسفۀ 
ذهن برای جدا کردن دیدگاه های فیزیکالیستی و غیرفیزیکالیستی از هم ارائه شده 
است. این معیار همان وجود رابطۀ ابتنا میان ذهن و مغز یا خصوصیت های ذهنی 

و خصوصیت های مغزی است.

رابطۀ ابتنا )Supervenience( )شرط حداقلی فیزیکالیسم(
طبـق تعریـف، یـک هویـت/ خصوصیت )از ایـن به بعـد می گوییـم »باالیی«( با 
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هویـت/ خصوصیت دیگری )از این به بعد می گوییـم پایینی( رابطۀ ابتنا دارد، اگر 
هویـت/ خصوصیـت باالیـی تنهـا در صورتی تغییـر کند که هویـت/ خصوصیت 
پایینـی مقدمـًا تغییر کرده باشـد. به عبارت دیگر، تغییـری در هویت/ خصوصیت 
باالیی اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه هویت/ خصوصیت پایینی دچار تغییر شـود. 
مثال سایه ها داستان را شیوا تر خواهد کرد. سایه ها و اجسامی که سایۀ آن ها جایی 
می افتند چنین شرایطی دارند. سایۀ قطار تغییر نمی کند مگر اینکه خود قطار تغییر 
کرده باشـد. عکس این موضوع الزامًا درسـت نیست، ممکن است سایۀ شما روی 
دیوار با حرکت دادن آرام انگشـتانتان تغییری نکند. اما اگر سـایه دچار تغییر شـد، 
حتمًا تغییری در عالم غیرسایه )در خود شما یا در منبع نور( اتفاق افتاده است. اگر 
سـایۀ شـما بدون اینکه شـما تغییر کنید تغییر کند، مثاًل سـایۀ دست شما باال برود 
بدون اینکه شما دستتان را باال برده باشید، احتمااًل وحشت زده خواهید شد )شاید 
در فیلم های ترسناک چنین صحنه هایی را دیده باشید(. در این حالت فرضی، سایۀ 
شـما دیگر سـایه نیست بلکه تبدیل به هویتی مسـتقل از شما شده است، اما چون 
این اتفاق نمی افتد و می دانیم که این اتفاق نمی افتد می گوییم که دنیای سـایه ها بر 

دنیای اجسام مبتنی است.
مثـال سـایه ما را به یاد تعریف ضعیف تری از فیزیکالیسـم می انـدازد. اگر ذهن 
)همانند سایه که مبتنی بر اجسام است( مبتنی بر مغز باشد، هویت مستقلی از مغز 
ندارد. در این حالت، هنوز تنها هویت مستقلی که وجود دارد همان هویت فیزیکی 
اسـت. حداقل ادعای فیزیکالیست ها این است که رابطۀ میان بدن و ذهن همانند 
رابطۀ میان شـیء و سـایۀ شـیء اسـت. بنابراین، کسی ممکن اسـت ادعا کند که 
هویت/ خصوصیت های ذهنی وجود دارند، اما به این دلیل که اعتقاد دارد که آن ها 
مبتنـی بر هویت/ خصوصیت های مغزی هسـتند، و بـاز از آنجا که فرض کرده که 
هویـت/ خصوصیت های مغزْی هویت/خصوصیت های فیزیکی هسـتند، آن گاه 

می تواند ادعا کند که فیزیکالیست است.
بیایید داستان را به نحو دیگری تعریف کنیم. کوه به جز سنگ و کلوخی که روی 
هم انباشـته شـده چیز دیگری نیست. اگر خدا این سـنگ ها را به روی هم انباشته 
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کـرده باشـد، بعد از فراغت از این کار دیگر نیاز نیسـت که به صـورت جداگانه کوه 
را نیز خلق کند. همین مسـئله در مورد ذهن به این شـکل در خواهد آمد: اگر خدا 
خالق انسان باشد و مغز )و بدن انسان( را صرفًا با استفاده از قوانین فیزیک خلق 
کرده باشد، آیا هنوز نیاز است که بعد از فراغت از این کار، خلق کردن ذهن را آغاز 
کند؟ اگر پاسـخ منفی اسـت )یعنی اگر بگوییم که داشتن مغز و بدن کفایت می کند 
که ذهن هم داشـته باشـیم(، در جرگۀ فیزیکالیسـت ها قرار خواهیم گرفت؛ اما اگر 
بگوییم که هنوز به این نیاز داریم که چیزی به نام ذهن به این مغز و بدن اضافه شود، 
دیگر )به سختی( می توانیم خود را عضو باشگاه فیزیکالیست ها قلمداد کنیم )با این 

حال، اگر شما را عضو باشگاه کردند تعجب نکنید(. 
خالصـۀ حرف این اسـت: اگـر مغز واقعًا فیزیکی اسـت و ذهن نیـز مبتنی بر 
مغز اسـت، فیزیکالیسـت خواهیم بـود. در غیر این صورت، یعنی اگـر رابطۀ ابتنا 
در دیدگاه ما در مورد رابطۀ ما بین ذهن و مغز وجود نداشـته باشـد، فیزیکالیست 

نیستیم. 

تقلیل گرایی
مرزهـای فیزیکالیسـم و تقلیل گرایـی چنـدان هم برای همه تعریف شـده نیسـتند. 
فیزیکالیسـم ممکـن اسـت وجودشـناختی یـا تبیینـی و معرفت شـناختی باشـد. 
تقلیل گرایی نیز معانی متفاوت و قرائت های متفاوتی دارد. در اینجا، برای روشـن 
 شـدن تفـاوت میـان دیدگاه ها، تقلیل گرایـی را در قرائت خاصی بـه کار می بریم که 
الزامـًا مصادیـق این دیدگاه با فیزیکالیسـم یکسـان نباشـد.1 تقلیل گرایـی در مورد 
ذهن این اسـت که همۀ آنچه در یک شـاخه )مثاًل روانشناسـی( می توانیم بگوییم، 
همچنیـن می توانیـم در شـاخه ای در سـطح مبنایی تـر )مثـاًل علـم  اعصـاب( نیـز 
بگوییـم، مفاهیمـی که در علم روانشناسـی بـه کار رفته اند مفیدند؛ امـا در نهایت 

1. مصادیـق تقلیل گرایـی وجودشـناختی، عمومًا، همان مصداق های فیزیکالیسـم وجودشـناختی 
اسـت. تقلیل گرایی وجودشـناختی ادعا می کند که همه چیز به هویت های جهان فیزیکی قابل 

تقلیل است و چیزی به جز اشیای فیزیکی در عالم وجود ندارد.




