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یادداشت مترجمان

رم	َهِره	)متولد	1927(	فیلسوف	پرکار	بریتانیایی	دربارۀ	موضوعات	فراوانی،	
از	فلسفۀ	علم	و	فلسفۀ	فیزیک	گرفته	تا	فلسفۀ	روان	شناسی	و	فلسفۀ	علوم	
شناختی	و	فلسفۀ	علوم	اجتماعی،	پژوهش	و	تدریس	و	تألیف	کرده	است.	
برخی	از	مهم	ترین	اندیشه	های	او	در	این	زمینه	ها	عبارت	است	از:	دفاع	از	
نوعی	واقع	گرایی	معتدل	در	فلسفۀ	علم،	محوریت	دادن	به	مفهوم	»مدل«	در	
فلسفۀ	علم،	و	شاید	از	همه	مربوط	تر	به	کتاب	حاضر	تالش	برای	طرح	ریزی	
رویکردی	چندرشته	ای	و	میان	رشته	ای	به	مطالعۀ	انسان	و	شیوه	های	زیست	
او	 که	 هنگامی	 که	 می	گیرد	 نشأت	 آنجا	 از	 آخر	 به	موضوع	 هره	 او.	عالقۀ	
در	سال	های	نخست	دهۀ	70	میالدی،	پس	از	سال	ها	تحصیل	و	تدریس	
در	حوزۀ	فلسفۀ	علم،	به	مطالعۀ	روان	شناسی	و	علوم	اجتماعی	روی	آورد	
با	پدیده	ای	روبه	رو	شد	که	خود	آن	را	ناامیدکننده	و	غیرقابل	باور	توصیف	
کرده	است:	کیفیت	نازل	بسیاری	از	پژوهش	ها	به	ویژه	در	حوزۀ	روان	شناسی	
اجتماعی.	تعجب	هره	بیشتر	از	آنجا	ناشی	می	شد	که	در	این	حوزه	ها	تالشی	
برای	به	کارگیری	روش	های	فیزیک	و	دیگر	علوم	فیزیکی	در	جریان	بود،	و	
همین	سبب	شده	بود	که	از	نظر	هره	این	علوم	در	گرداب	توهم	غرق	شوند.	
این	امر	انگیزه	ای	بود	که	هره	از	دستاوردهای	خود	در	فلسفۀ	علم،	خصوصاً 
بدیل	در	علوم	 استفاده	کند	و	روش	شناسی	ای	 واقع	گرایی	علمی،	 از	 دفاع	
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اجتماعی	و	روان	شناسی	مطرح	کند.	در	این	راه،	هره	از	اندیشه	های	استادان	
سابق	خود،	آستین،	وایسمان	و	استراوسن،	و	بیش	همه	از	ویتگنشتاین	متأخر	

متأثر	بود،	بی	آنکه	لزوماً	این	افراد	در	همدلی	کامل	با	آرای	او	باشند.
در	سال	1972	هره،	به	همراه	پاول	سیکورد،	کتابی	منتشر	کرد	با	نام	
تبیین رفتار اجتماعی1	که	اکنون	اثری	کالسیک	به	شمار	می	رود	و	در	واقع	
یکی	از	بنیان	های	رویکرد	جدید	به	روان	شناسی	اجتماعی	است.	نویسندگان	
مشکل	 نظرشان	 از	 که	 می	گذارند	 تأکید	 انگشت	 چیزی	 آن	 بر	 کتاب	 این	
روش	شناختِی	روان	شناسی	است	و	در	ادامه	می	کوشند	رویکردی	نو	به	این	
حوزۀ	مطالعاتی	عرضه	کنند.	انتشار	این	کتاب	و	متعاقب	آن	تأسیس	نشریۀ 
روان	شناسی	 به	 را	 بسیاری	 نگاه	های	 هره	 از	سوی	 اجتماعی2	 رفتار  نظریۀ 
نقطۀ	 کرد،	 ایجاد	 رشته	 این	 تاریخ	 در	 عطفی	 نقطۀ	 و	 معطوف	 اجتماعی	
عطفی	که	پس	از	آن	هره	و	دیگر	نویسندگان،	عالوه	بر	نقد	جریان	اصلی	و	
غالب	در	روان	شناسی،	رویکرد	و	روش	شناسی	خود	را	در	بررسی	موضوعات	
و	نمونه	هایی	انضمامی،	مانند	انتخاب	اسامی	مستعار،	خشونت	طرفداران	
خودزندگی	نامه،	 نگارش	 شیوه	های	 انواع	 و	 عواطف	 بروز	 نحوۀ	 فوتبال،	

به	کار	بردند.
پیِش	 در	کتاب	 و	 پژوهش	های	هره	مشهود	 و	 آرا	 در	سیر	تحول	 آنچه	
رو	نیز	آثار	آن	به	وضوح	قابل	تشخیص	است	برجسته	شدن	و	اهمیت	یافتن	
»سویه	های	گفتمانی«	در	روان	شناسی	است.	نام	کتاب	های	هره	در	دهۀ	90 
میالدی	نشان	دهندۀ	این	امر	است:	ذهن گفتمانی3	و	روان شناسی گفتمانی 
در عمل4.	در	همین	سال	هاست	که	هره	و	همکاران،	جز	مفهوم	»روان	شناسی	
در	 به	خدمت	می	گیرند:	»موضع	مندی«.	 نیز	 را	 دیگری	 گفتمانی«،	مفهوم	

1. The Explanation of Social Behaviour
2. The Journal for the Theory of Social Behaviour
3. The  Discursive  Mind
4. Discursive  Psychology  in  Practice
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تلقی	آنان،	ساختار	اجتماعی	و	گفتمان	هایی	که	افراد	در	آنها	غوطه	ورند	در	
حکم	سیال	و	شاره	ای	مملو	از	»موضع	های«	مختلف	است.	»حق	دسترسی	
به	منابع	گفتمانی	و	استفاده	از	آن	ها	از	شخصی	به	شخص	دیگر،	و	برای	
یک	شخص	در	زمان	های	مختلف،	متفاوت	است.	اصطالح	»موضع«	برای	
عمل	 اندیشیدن،	 به	 مربوط	 وظایِف	 و	 موقِت	حقوق	 به	خوشه	های	 اشاره	
استفاده	می	شود،	خوشه	هایی	که	 به	شیوه	ای	خاص	 کردن	و	سخن	گفت	
در	جریان	زندگی	روزمره	خود	را	آشکار	می	کنند.	موضع	به	انواع	کنش	های	
اجراشدۀ	»قابل	مشاهده«	یا	»قابل	شنیدن«	از	یک	شخص	در	موضعی	خاص	
و	با	استفاده	از	نشانه	های	معنادار	مربوط	می	شود.	موضع	ها	و	منابع	مجاز	
کنش-فعل	به	طرح	داستانی،	یعنی	روایتی	قراردادی،	که	انسان	های	درگیر	
بخش	 حاضر،	 )کتاب	 دارد.«	 پیوند	 آن	اند	 زیستن	 مشغول	 موضع	 آن	 در	

»موضع	مندی:	ُبعد	اخالقی«(
در	قلمرو	علوم	اجتماعی	هره	با	دو	نگاه	همواره	در	مخالفت	بوده	است.	
نخست،	تبعیت	از	الگوهای	پوزیتیویستی	در	پژوهش	های	مربوط	به	حوزۀ	
تعامالت	انسانی،	و	دیگری	این	تصور	که	فضای	اجتماعی	حاصل	جمع	و	
محصول	کنار	هم	آمدن	هویات	و	عناصری	اتم	گونه،	مجزا	و	مستقل	است	و	
هر	یک	از	رشته	های	علمی	متکفل	مطالعۀ	یکی	از	این	عناصر	در	خأل	و	مجزا	
از	دیگر	عناصر	است.	هره	درصدد	درانداختن	رویکردی	بدیل،	در	مقابل	
چنین	فردگرایی	و	تقلیل	گرایِی	روش	شناختی	ای،	است	و	حاصل	کار	او	را	
به	علوم	اجتماعی	دانست،	 می	توان	درافکندن	نوعی	نگاه	برساخت	گرایانه	
نگاهی	که	در	آن	روایت	ها	و	گفتمان	ها	نقشی	غیرقابل	تردید	در	شکل	دهی	به	
فضای	اجتماعی	دارند.	اما	طرفه	آنکه	هره	می	کوشد	چنین	نگاه	گفتمان	محور	

و	روایت	بنیانی	را	در	عین	حفظ	نوعی	واقع	گرایی	علمی	بسط	دهد.
دقیقاً	همین	نگاه	مبتنی	بر	زبان،	روایت	و	گفتمان	است	که	منظر	هره	به	
علوم	شناختی	را	نیز	می	سازد	و	مایۀ	تمایز	آن	از	نگاه	های	دیگران	می	شود.	هره	
در	قلمرو	علوم	شناختی	و	روان	شناسی،	چنان	که	سرتاسر	کتاب	حاضر	مؤید	
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این	مدعاست،	در	پی	بسط	»برنامۀ	پژوهشِی	نظام	مندی«	برای	مطالعۀ	انسان	
است.	در	این	برنامه	آنچه	از	اهمیت	اصلی	برخوردار	است	یکی	آن	است	که	
روان	شناسی	و	علوم	شناختی	را	باید	حوزه	ای	»ترکیبی«	در	نظر	گرفت،	به	این	
معنا	که	در	این	رشته	ها	هم	باید	به	دستور	زبان	ملکول	بنیاد	و	دستاوردهای	
از	 به	بصیرت	های	حاصل	 و	هم	 پرداخت	 زیست	شناسی	و	عصب	شناسی	
فهم	هرمنوتیکی	گفتمان	ها.	هرگونه	تالش	برای	تقلیل	یکی	از	این	ابعاد	به	
دیگری،	روان	شناسی	و	علوم	شناختی	را	به	بیراه	ای	می	برد	که	نمونه	های	آن	
را	در	تاریخ	این	رشته	ها	فراوان	دیده	ایم.	دیگر	آنکه،	به	تبع	نکتۀ	نخست،	در	
پژوهش	های	روان	شناسی	و	علوم	شناختی	باید	به	مکالمه	و	زبان	جایگاهی	
محوری	داد:	آنچه	پدیده	های	بنیادیِن	روانی	و	شناختی	خوانده	می	شود	نه	در	
مغز	و	روان	افرادی	مجزا	از	هم	که	در	فضایی	گفت	وگویی	و	میان	فردی	
و	به	وساطت	تعامل	های	نمادیِن	بیناشخصی	اتفاق	می	افتد.	هره	در	بخش	
چهارم	و	پایانی	کتاب	پیش	رو	نشان	می	دهد	که	فی	المثل	پدیده	هایی	مانند	
فضای	 این	 در	 چگونه	 شناختی	 اختالالت	 و	 روانی	 بیماری	های	 یادآوری،	
رویکرد	 این	 در	 اینکه	 سرانجام	 می	شوند.	 بازتعریف	 و	 تعریف	 گفتمانی	
جدید	به	روان	شناسی	و	علوم	شناختی،	سوژۀ	اصلی	نه	قوای	روان	شناختی	
انسان	 بلکه	»شخص«	 آن	ها،	 به	بارآورندۀ	 فرایندهای	عصب	فیزیولوژیِک	 و	
است،	شخصی	که	وظایف	گفتمانی	خود	را	به	کمک	ابزارهایی	عصبی	و	
ملکولی	انجام	می	دهد.	به	همین	دلیل	است	که	این	مطالعات	ماهیتاً	ترکیبی	
خواهند	ماند	و	در	آنها	به	هر	سه	دستور	زباِن	شخص	بنیاد،	اندامواره	بنیاد	و	

ملکول		بنیاد	نیاز	است.
رویکرد	ویژۀ	هره	به	علوم	شناختی،	که	در	این	کتاِب	درسی	سعی	در	
تشریح	آن	دارد،	دقیقاً	مبتنی	بر	این	نگاه	ترکیبی	است:	میان	دو	قطب	اصلی	
رویکرد	 و	 سو	 یک	 از	 محض	 گفتمانی	 رویکرد	 یعنی	 شناختی،	 علوم	 در	
عصب	زیست	شناختی	محض	از	سوی	دیگر،	رویکردی	میانه	نیز	وجود	دارد	
که	در	آن	سه	دستور	زبان	پیش	گفته	از	خالل	معرفی	استعارۀ	»وظیفه/ابزار«	
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با	یکدیگر	همساز	می	شوند.	برای	رسیدن	به	چنین	تعادلی،	هره	در	فصول	
قابل	دفاعی	 مختلف	کتاب	نخست	می	کوشد	هستی	شناسی	واقع	گرایانه	و	
معرفی	 خالل	 از	 آنگاه	 آورد.	 فراهم	 شناختی	 علوم	 و	 روان	شناسی	 برای	
ابزارهایی	مفهومی،	مانند	مدل،	دستور	زبان،	معنا،	جهت	مندی،	هنجارمندی	
و	موضع	مندی،	نوعی	مطالعۀ	غیرتقلیل	گرایانه	و	غیرشیء	انگارانه	از	قلمرو	
انسان	و	جهان	اجتماعی	او	پیشنهاد	می	کند.	دست	آخر،	نشان	می	دهد	که	این	
برنامۀ	پیشنهادی	چگونه	می	تواند	با	نمونه	ها	و	مسائل	انضمامی	و	ملموس	

روبه	رو	شود	و	در	کجا	از	رویکردهای	رایج	فاصله	می	گیرد.
کتاب	حاضر،	بنا	به	نگاه	ویژۀ	نویسندۀ	آن،	اثری	ترکیبی	است؛	هم	در	
آن	تاریخچه	و	داستان	علوم	شناختی	بازگو	شده	است،	هم	نقش	و	دخالت	
نگاه	های	فلسفی	به	ماهیت	علم	در	شکل	گیری	این	رشته	نقل	شده	است،	هم	
رویکرد	خاص	و	گفتمانی	هره	در	آن	معرفی	شده	است،	هم	اطالعاتی	فنی	از	
هوش	مصنوعی	و	عصب	شناسی	مغز	در	آن	آمده	است	و	هم	چارچوب	های	
ارائه	شده	در	مورد	مثال	هایی	انضمامی	به	کار	گرفته	شده	اند.	این	خصوصیات	
سبب	می	شود	که	مخاطبان	کتاب	نیز	طیف	وسیعی	از	عالقه	مندان	به	همۀ	
این	موضوعات	باشند.	امیدواریم	ترجمۀ	این	کتاب،	که	آن	را	به	حق	راهنمایی	
جامع	به	علوم	شناختی	دانسته	اند،	برای	عالقه	مندان	راهگشا	و	مفید	باشد.

حسین شیخ رضائی
مجید داودی بنی



بخش 1

سرشت و روش های علم

روان	شناسْی	علم	مطالعۀ	اندیشه،	احساس	)عاطفه(،	ادراک	و	كنش	است.	
حوزۀ	روان	شناسی	شناختی	معموالً	تنها	به	یکی	از	این	چهار	حوزه	از	پدیده	های	
روان	شناختی	معطوف	است:	حوزۀ	اندیشیدن	یا	شناخت1.	منظور	از	شناخت	
چیست؟	در	موضوعات	علمْی	ارائۀ	تعاریفی	مناقشه	ناپذیر	و	سهل	الوصول	
معقول	نیست.	بهترین	کار	این	است	که	فهرستی	از	مثال	هایی	را	که	ذیل	
مفهومی	کلی	قرار	می	گیرد	تشکیل	دهیم	و	یک	»و	غیره«	نیز	به	پایان	فهرست	
مربوط	 به	حوزۀ	شناخت	 که	 روان	شناختی	ای	 پدیده	های	 میان	 از	 بیفزاییم.	
است	می	توان	به	یاد	آوردن،	استدالل		كردن،	محاسبه	كردن،	طبقه	بندی	كردن،	

تصمیم	گرفتن	و	غیره	را	ذکر	کرد.
در	سال	های	اخیر،	به	روشنی	آشکار	شده	است	که	بدون	توجه	کافی	به	
نقش	فرایندهایی	که	در	باال	با	عنوان	موضوعات	روان	شناسی	شناختی	به	آن	ها	
اشاره	شد	نمی	توان	در	مورد	روان	شناسی	عواطف،	روان	شناسی	ادراکات	و	
روان	شناسی	اجتماعی	به	پژوهش	و	مطالعه	پرداخت.	در	این	متن	ما	تنها	به	

اصول	و	روش	های	مطالعۀ	علمی	شناخت	می	پردازیم.
مطالعۀ	 برای	 فیزیک	 در	 آنچه	 به	 شبیه	 است	 تالشی	 شناختی	 علوم	
را	دربرمی	گیرد،	که	 انجام	می	شود.	فیزیْک	علم	مکانیک	 پدیده	های	ماّدی	

1. cognition 
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عبارت	است	از	مطالعۀ	قوانین	حرکت	حاكم	بر	اشیای	بنیادین	ماّدی.	در	
شیمی،	در	پرتو	دانش	مربوط	به	اتم	ها	و	ساختارهای	درونی	مواد،	ترکیب	
عناصر	ماّدی	از	دیگر	عناصر	مطالعه	می	شود.	در	سال	های	اخیر،	حوزۀ	علوم	
شناختی	نیز	مطالعۀ	جنبه	های	مربوط	به	عصب	کالبدشناسی1	و	فیزیولوژی	

مغز	و	دستگاه	عصبی	را	دربرداشته	است.
مطالعۀ	تاریخ	تالش	هایی	كه	برای	بنیاد	نهادن	علمی	تجربی	با	موضوع	
شناخت	صورت	گرفته	است،	علمی	كه	هم	مطالعۀ	طبیعی	انگارانۀ	اندیشیدن	
و	هم	مطالعۀ	فنی	و	پیچیدۀ	فعالیت	های	مغزی	ذی	ربط	را	دربرگیرد،	نشان	
این	 شکست	 موارد،	 بیش	تر	 در	 دارد.	 بسیاری	 نادرست	 سرآغازهای	 از	
برنامه	های	پژوهشی	را	می	توان	به	حساب	پیش	فرض	های	فلسفی	پژوهشگران	
گذاشت.	علْم	فعالیتی	انسانی	است	و	مانند	تنیس،	حقوق،	سیاست	و	دیگر	
پیش	فرض	های	 دارد.	 را	 خود	 خاص	 پیش	فرض	های	 انسانی	 فعالیت	های	
برخی	از	تالش	های	پیشین	برای	بنیاد	نهادن	علمی	با	موضوع	فعالیت	های	
شناختی	انساْن	متافیزیکی	بوده	است،	مانند	این	پیش	فرض	كه	حیطۀ	شناخْت	
هویاتی	غیرماّدی،	مانند	ایده	های	موجود	در	ذهن،	را	نیز	دربرمی	گیرد.	برخی	
طبق	 که	 پیش	فرضی	 مانند	 است،	 بوده	 روش	شناختی	 پیش	فرض	ها	 این	 از	
آن	کار	روان	شناسی	باید	به	بررسی	جنبه	های	ماّدی	اندیشیدن	تقلیل	یابد،	و	
روان	شناسی	با	عصب	شناسی	یکی	است.	هنگامی	که	از	منظری	فلسفی	به	
مطالعۀ	برنامه	ای	علمی	می	پردازیم،	پیش	فرض	های	مندرج	در	آن	را	بیرون	
می	كشیم	و	آن	ها	را	مورد	مداّقۀ	نقادانه	قرار	می	دهیم.	برای	اینکه	بتوان	در	
که	 کاری	 در	 که	 دانست	 روشن	 به	شکلی	 باید	 بود،	 موفق	 برخی	حوزه	ها	
می	کنیم	چه	چیز	مفروض	گرفته	شده	است.	بررسی	فلسفی	پیش	فرض	ها	از	

اهمیتی	عملی	برخوردار	است.
نه	تنها	پیش	فرض	های	فلسفی	در	عمل	علمی	دخالت	دارد،	بلکه	در	مورد	
سرشت	علم	نیز	نظریه	هایی	فلسفی	وجود	دارد	که	از	تأثیری	به	سزا	برخوردار	

1. neuroanatomy
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با	 داد.	برخی	فالسفه،	 قرار	 نیز	مورد	مداّقه	 را	 این	مسئلۀ	دوم	 باید	 است.	
فرض	اینکه	علم	پژوهشی	نظام	مند	در	باب	حقایق	تردیدناپذیر	است،	به	این	
نظر	رسیده	اند	که	تنها	آن	چیزی	باید	در	حیطۀ	علم	قرار	گیرد	که	بتواند	با	
حواس	درک	شود.	این	دیدگاه	فلسفی	تحصل	گرایی1	نام	دارد.	نظر	مقابْل	
پیدایش	 آغاز	 از	 طبیعی	 علوم	 دیدگاه،	 این	 اساس	 بر	 است.	 واقع	گرایی2	
خود	در	جهان	باستان	بر	فرضیه	هایی	مبتنی	بوده	اند	دربارۀ	فرایندهایی	که	
به	آسانی	تن	به	ادراک	حسی	نمی	دهند.	منّجمان	معماری	های	متنوعی	برای	
آسمان	تصور	کرده	اند.	شیمی	دانان	و	فیزیک	دانان	نیز	قلمرو	اتم	های	ریز	و	
قابل	 آن	ها	پدیده	های	 آرایش	 نامرئی	را	تصور	کرده	اند	که	حرکت	و	تغییر	
ادراک	برای	انسان	را	توضیح	می	دهد.	بنا	بر	استدالل	واقع	گرایان،	ما	برای	
ترجیح	تصویری	خاص	از	بخش	های	نامرئی	طبیعت	بر	تصاویر	دیگر	دالیل	
میان	 است	 برگشتی	 و	 رفت	 طبیعی	 علوم	 تاریخ	 داریم.	 اختیار	 در	 خوبی	
علل	 باب	 در	 غیرمستند	 باریک	اندیشی	های	 به	 تحصل	گرایانه	 واکنش	های	
امور	مشاهده	پذیر،	و	پیشرفت		فرضیه	هایی	نظام	یافته	تر	و	مطلوب	تر	از	جانب	
واقع	گرایان	در	باب	جهانی	ورای	مرزهای	حسی.	در	سرآغاز	هزارۀ	سوم،	
علوم	طبیعی	در	مرحله	ای	به	شدت	واقع	گرایانه	از	این	چرخه	به	سر	می	برد.	
فیزیک	دانان	از	]فرض	وجود[	کوارک	ها	راضی	اند.	شیمی	دانان	مشکلی	با	
ژن	ها	 وجود	 از	 زیست	شناسان	 ندارند.	 اتمی	 ساختارهای	 وجود[	 ]فرض	
احساس	ناراحتی	نمی	کنند.	زمین	شناسان	به	راحتی	از	صفحات	زمین	ساختی3 
سخن	می	گویند،	و	وضع	دیگر	علوم	نیز	به	همین	گونه	است.	ما	نیز	از	همین	
رویه	پیروی	می	کنیم.	برنامه	ای	که	در	این	نوشته	برای	شرح	علوم	شناختی	
تثبیت	شدۀ	 از	روش	های	 آن	 برنامه	ای	است	واقع	گرایانه	که	در	 تنظیم	شده	
این	 از	 تا	 می	شود،	 استفاده	 زمین	شناسی	 و	 زیست	شناسی	 فیزیک،	شیمی،	
راه	بتوان	از	آنچه	به	وسیلۀ	حس	ادراک	می	شود	فراتر	رفت	و	به	حیطه	های	

عمیق	تر	واقعیت	ماّدی	دست	یافت.

1. positivism   2. realism
3. tectonicplates
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به	فلسفۀ	علوم	 آنجا	که	برای	گسترش	روان	شناسی	علمِی	شناخت	 از	
جنبۀ	 دو	 می	توان	 كرد،	 خواهیم	 مراجعه	 عمل	 راهنمای	 مقام	 در	 طبیعی	
عمل	 به	 معطوف	 اول	 جنبۀ	 كرد.	 متمایز	 هم	 از	 را	 علمی	 فعالیت	 اصلی	
پیچیدۀ	طبقه	بندی	پدیده	های	حوزۀ	مورد	نظر	است.	این	کار	نه	تنها	مستلزم	
طبقه	بندی	 جدول	 در	 پدیده	ها	 از	 یک	 هر	 به	 خاص	 جایگاهی	 اختصاص	
است،	بلکه	نیازمند	این	نیز	است	که	این	جدوْل	خوب	طراحی	شده	باشد،	از	
تناقض	عاری	باشد	و	پشت	گرم	به	نظریه	هایی	باشد	مربوط	به	سرشت	آنچه	

طبقه	بندی	می	شود.
جنبۀ	دوم	مربوط	به	تدوین	توضیحاتی	برای	پدیده	های	مورد	نظر	است.	
قابل	مشاهده	 می	کند	 تولید	 را	 پدیده	ها	 که	 فرایندهایی	 موارد،	 بیش	تر	 در	
نیست؛	حتی	اگر	مشاهده	پذیر	نیز	باشد	مشاهده	پذیری	آن	از	سنخ	خود	آن	
پدیده	ها	نیست.	واکنش	های	شیمیایی	را	می	توان	دید،	صدای	آن	ها	را	می	توان	
شنید	و	گاهی	بوی	آن	ها	را	هم	استشمام	کرد،	اما	فرایند	های	ملکولی	ای	که	
به	تولید	این	واكنش	ها	می	انجامد	مشاهده	پذیر	نیست.	ملکول	ها	و	رفتار	آن	ها	
ساختۀ	تخیل	انسان	ها	ست،	تخیلی	که	امیدواریم	فرایندهای	تولیدی	واقعی	
را	بازنمایی	کند.	تكنیک	هایی	که	به	كمک	آن	ها	این	مرحله	از	فعالیت	علمی	

شکل	می	گیرد	به	خوبی	شناخته	شده	است.
با	 به	خوبی	 باید	 طبیعی	 علوم	 دقیق	 مطالعۀ	 از	 حاصل	 بصیرت	های	
روش	های	علوم	شناختی	ادغام	شود.	در	این	دورۀ	مطالعاتی،	ما	باید	»پیشرو«	
روانی	 پدیده	های	 برای	 بتوانیم	 تا	 بیاموزیم	 را	 تكنیک	ها	 آخرین	 باشیم،	
فیزیک	و	شیمی	 در	 با	همتایانشان	 ارائه	کنیم،	توضیحاتی	که	 توضیحاتی	

قابل	مقایسه	باشد.
در	بخش	یک،	به	ارائۀ	دو	موضوع	اصلی	می	پردازیم.	باید	بیاموزیم	که	
فیلسوفان	چگونه	به	کاوش	در	باب	پیش	فرض	های	َاعمال	انسانی	می	پردازند.	
سپس،	باید	به	دقت	به	بررسی	دو	مرحلۀ	اصلی	در	هر	برنامۀ	پژوهش	علمی	
بپردازیم:	مرحلۀ	طبقه	بندی	و	مرحلۀ	توضیح.	در	کنار	هم	قرار	دادن	این	دو	
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برای	 باید	 آن	گاه	 قلمرو	فلسفۀ	علم	هدایت	خواهد	کرد.	 به	 را	 ما	 موضوْع	
دنبال	کردن	تاریخ	تالش	ها	برای	ایجاد	و	پیشبرد	روان	شناسی	در	مقام	علمی	

شناختی	آماده	شویم.



فصل 1

علمی برای شناخت روان

برای	 فلسفی	 رویکردی	 اتخاذ	 ببینیم	 اینکه	 یکی	 دارد.	 دو	هدف	 دوره	 این	
بررسی	شیوۀ	اندیشیدن	و	عمل	انسان	ها	چگونه	ممکن	است،	به	خصوص	
هنگامی	كه	بخواهیم	پیش	فرض	هایی	را	که	آن	شیوۀ	اندیشیدن	و	عمل	بر	
آن	ها	مبتنی	است	آشکار	كنیم	و	پیش	چشم	بگذاریم.	هدف	دوم	تسلط	یافتن	
به	اصول	بنیادیِن	دانشی	یکپارچه	در	باب	علوم	شناختی	است.	باید	بپذیریم	
که	هر	دو	طرح	ارزش	دنبال	کردن	دارد.	فلسفه	راهی	است	کهن	برای	اتخاذ	
در	 می	توان	گفت	علوم	شناختی،	 انسانی.	 افعال	 به	 نسبت	 نقادانه	 نگرشی	
قالب	رویکردی	تركیبی	که	در	اینجا	برای	آن	متصور	می	شویم،	بهترین	تالشی	
است	که	تا	به	حال	برای	رسیدن	به	روان	شناسی	علمی	صورت	گرفته	است.	
در	گذشته	تالش	های	بسیاری	در	این	زمینه	صورت	گرفته	اما	تا	کنون	همۀ	
آن	ها	به	دالیل	مختلف	از	صحنه	کنار	رفته	است.	ما	به	ویرانه	های	به	جامانده	
از	تالش	های	پرشور	گذشته	که	بخشی	از	جادۀ	تاریخ	را	ساخته	است	نگاهی	
می	افکنیم.	می	توان	از	بررسی	هر	آغاز	نادرست	دریافت	كه	برای	رساندن	آن	

به	سرانجامی	درست	چه	باید	كرد.
کار	را	با	نگاهی	کوتاه	به	دو	جنبۀ	موضوع	مورد	بحث	آغاز	می	کنیم.	
نخست،	طرحی	از	روش	تولید	و	ارائۀ	دانش	علمی	ارائه	خواهیم	كرد.	سپس،	
به	بررسی	این	مسئله	می	پردازیم	که	فلسفه	ورزی	شامل	چه	چیزهایی	می	شود.	
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پیوندی	ثمربخش	 به	فلسفۀ	علم،	که	 یافت	كه	پرداختن	 آن	گاه	درخواهیم	
میان	دو	رشتۀ	مذکور	برقرار	می	کند،	به	چه	معنی	است.	در	ادامه،	می	توان	با	
گامی	ساده	به	بخش	سازندۀ	این	دورۀ	مطالعاتی	رسید،	یعنی	به	درکی	فلسفی	
از	اینکه	وجود	علمی	با	موضوع	شناخت،	یعنی	روان	شناسی	اصیل	علمی،	

مستلزم	چیست.

قلمرو علوم شناختی كجاست؟ 

معموالً	تصور	بر	این	است	که	دامنه	ای	از	افعال	انسانی،	مانند	به	یاد	آوردن،	
تصمیم	گرفتن،	استدالل	کردن،	طبقه	بندی	کردن،	برنامه	ریزی	کردن	و	غیره،	
به	سنخی	از	فرایندهای	ذهنی	تعلق	دارد	که	معموالً	تحت	عنوان	»شناخت«	
از	آن	یاد	می	شود.	می	توانیم	به	افعال	شناختی	در	قالب	وظیفه1	بنگریم.	ما	
توانایی	ها	و	قوای	شناختی	خود	را	به	کار	می	بریم	تا	انواع	و	اقسام	طرح	ها	
را	عملی	کنیم،	از	تصمیم	گیری	در	مورد	لباس	مهمانی	گرفته	تا	»زیر	نظر	
برای	 خود	 شناختی	 قوای	 از	 می	توانیم	 ما	 بانکی.	 صورت	حساب	 داشتن«	
حل	مسائلی	از	قبیل	یافتن	کوتاه	ترین	راه	رسیدن	به	خانه	استفاده	كنیم.	البته	
می	توان	وظایف	را	خوب	یا	بد	انجام	داد،	می	توان	آن	ها	را	بادقت	یا	بی	دقت،	
درست	یا	نادرست،	و	در	بسیاری	حاالْت	بینابینی	انجام	داد.	راه	حل	ها	ممکن	

است	کم	وبیش	مناسب،	هوشمندانه	و	...	باشد.
مطالعۀ	این	فعالیت	ها	و	معیارهایی	که	این	فعالیت	ها	قرار	است	با	آن	ها	
مطابقت	داشته	باشد	بخش	توصیفی	علم	روان	شناسی	شناختی2 را	می	سازد.	
اما	مرحلۀ	توضیحی	روان	شناسی	چیست؟	برای	تبیین	توانایی	انتخاب	یک	
فرد،	توانایی	او	در	حساب	و	مهارتش	در	حل	مسئله	چه	باید	کرد؟	انگارۀ	
سازوكارهایی	 که	 است	 این	 می	شود	 نامیده	 شناختی«	 »علوم	 آنچه	 اصلی	

عصبی	وجود	دارد	که	َاعمال	شناختی	به	وسیلۀ	آن	ها	متحقق	می	شود.

1. task   2. cognitive psychology
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دورۀ	مطالعاتی	ای	که	این	کتاب	برای	آن	نوشته	شده	است	این	انگاره	
از	صرف	 باید	حیطه	ای	گسترده	تر	 علوم	شناختی	 که	 می	گیرد	 مفروض	 را	
عصب	روان	شناسی	شناخت1	را	دربرگیرد.	این	انگاره	بر	این	اصل	بنا	شده	
است	که	هر	شاخه	ای	از	روان	شناسی،	از	مطالعۀ	شناخت	و	عواطف	گرفته	
لزوماً  انسان،	 از	حیات	ذهنی	 یا	هر	جنبۀ	دیگر	 اجتماعی	 َافعال	 تا	مطالعۀ	
شاخه	ای	تركیبی	است.	هر	شاخه	باید	پدیده	های	روان	شناختی	را،	آن	چنان	
قالبی	طبیعی	انگارانه	مطالعه	كند.	 انسان	ها	نمود	می	یابد،	در	 َافعال	 که	در	
عالوه	بر	این،	هر	شاخه	باید	دربردارندۀ	پژوهش	هایی	نظری	و	تجربی	دربارۀ	
سازوكارهای	عصبی	ای	باشد	که	افراد	بشر	به	كمک	آن	ها	می	اندیشند.	هر	
چه	قدر	هم	که	سرشت	پدیده	هایی	که	در	این	دو	نوع	پژوهش	مطالعه	می	شود	
متفاوت	باشد،	باز	می	توان	آن	ها	را	منطبق	بر	معیارهای	پژوهش	های	علمی 
پیش	برد.	ما	درک	خود	از	سرشت	علم	)در	مقابل	انواع	پژوهش	های	دیگر(	
انجام	 چگونه	 پژوهش	ها	عمالً	 طبیعی	 علوم	 در	حیطۀ	 اینکه	 به	 نگاه	 با	 را	

می	شود	ارتقا	می	دهیم.
چرا	باید	وقت	خود	را	صرف	معلوم	کردن	این	کنیم	که	برای	علمی	بودن	
یک	روش	پژوهشی،	به	آن	معنا	که	شیمی	و	فیزیک	را	علمی	تلقی	می	کنیم،	
به	 روان	شناسان	 نزدیک،	 نه	چندان	 در	گذشته	های	 چه	چیزی	الزم	است؟	
دام	تعبیری	اشتباه	یا	غیرجامع	از	فیزیک	و	شیمی	افتاده	بودند.	این	موضوع	
سقوط	 و	 ظهور	 باید	 بود.	 صادق	 رفتارگرایی2	 غلبۀ	 روزهای	 در	 به	ویژه	
رفتارگرایی	را	بررسی	کرد.	این	مطالعه	نشان	می	دهد	که	چگونه	دیدگاه	های	
فلسفی	نادرست	در	باب	سرشت	علْم	ممکن	است	اثری	شوم	بر	پیشرفِت	
علمی	جدید	داشته	باشد.	حتی	اکنون	نیز	بخش	عمده	ای	از	اصطالح	شناسی	
گمراه	کنندۀ	رفتارگرایی	و	تجربه	گرایِی	ساده	انگارانه	ای	که	رفتارگرایی	جزئی	
بر	 معاصر	 روان	شناسی	 از	 قلمروهایی	 پیش	فرض	های	 میان	 در	 بود	 آن	 از	
جا	مانده	است.	خوشبختانه،	امروزه	فیلسوفان	علم	شرحی	قانع	کننده	تر	و	

1. neuro-psychology of cognition  2. behaviorism
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مطلوب	تر	از	علوم	تجربی،	در	مقایسه	با	آن	دوره،	به	ما	ارائه	می	دهند.	این	
شرح،	در	راه	گسترش	علوم	شناختی	حقیقی،	راهنمای	ما	خواهد	بود.

آغاز	 تجربی	 علوم	 از	 کلی	 تحلیلی	 ارائۀ	 با	 دوره	 این	 در	 ما	 مطالعات	
آن	 بر	مبنای	 این	تحلیْل	زیربنایی	روش	شناختی	پدید	می	آورد	که	 می	شود.	
درک	خود	از	دستاوردهای	بالقوه	و	بالفعل	روان	شناسی	شناختی	و	ارتباط	
آن	با	عصب	شناسی	را	پی	می	ریزیم.	این	تحلیل	همچنین	ما	را	در	شناسایی	
را	که	 راه	هایی	 اجازه	می	دهد	 و	 فعلی	كمک	می	کند	 نقصان	های	 از	 برخی	
ممکن	است	در	یک	برنامۀ	پژوهشی	پرثمر	به	حل	این	مشکالت	بینجامد	
به	 می	تواند	 می	شود	 ارائه	 متن	 در	 که	 عملی	 تمرین	های	 برخی	 بشناسیم.	

پیشرفت	خود	روان	شناسی	شناختی	نیز	بینجامد.
این	دورۀ	مطالعاتی	دشوار	خواهد	بود،	چرا	كه	در	آن	باید	به	چهار	رشته	
روان	شناسی	 طبیعی	انگار،	 یا	 گفتمانی	 روان	شناسی	 علم،	 فلسفۀ	 بپردازیم:	
شناختی،	و	مدل	کردن	فکر	با	استفاده	از	روش	های	متخذ	از	هوش	مصنوعی.	
سرانجام،	برای	پیشبرد	نهایی	كار،	به	کمی	شیمی	بنیادین	مغز،	کالبدشناسی	
از	 خاصی	 انواع	 تنها	 چگونه	 دریابیم	 تا	 داشت	 خواهیم	 نیاز	 فیزیولوژی	 و	
مدل	سازی	های	رایانه	ای	می	تواند	منبع	ثمربخشی	برای	نظریه	پردازی	عمیق	
در	علوم	شناختی	به	حساب	آید.	بی	شک	نمی	توان	هیچ	یک	از	این	رشته	ها	
را	به	شکلی	بسیار	عمیق	بررسی	کرد،	اما	معنای	این	سخن	آن	نیست	که	به	
موضوعاتی	كه	برای	این	كتاب	انتخاب	كرده	ایم	به	شکلی	سطحی	خواهیم	
پرداخت.	به	این	ترتیب،	خواندن	متون	تخصصِی	کمکی	از	اهمیت	بسیاری	
برخوردار	خواهد	بود.	همگام	با	پیشرفت	كار،	فهرست	این	متون	با	جزئیات	

الزم	ارائه	خواهد	شد.
هنگامی	که	مشغول	انجام	وظایفی	شناختی	مانند	محاسبه	و	طبقه	بندی	
هستیم،	از	نظامی	از	نشانه	ها،	شکل	های	معنادار،	عالمت	ها،	الگوها،	عناصر	
واقعی	و	خیالی،	اصوات	و	غیره	استفاده	می	کنیم.	مسئله	ای	مهم	که	دائم	
از	 به	آن	بازخواهیم	گشت	این	است	که	چگونه	می	توانیم	شرحی	مطلوب	
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سبب	آنچه	عالمت	ها	را	معنادار	می	کند	ارائه	دهیم.	این	مسئله	همان	مسئلۀ	
جهت	مندی	1	است.	در	هیچ	تالش	جدی	ای	برای	خلق	رشتۀ	علوم	شناختی	

این	مسئله	نمی	تواند	نادیده	گرفته	شود.
یا	نادرست،	آن	چنان	كه	برای	ما	 نشانه	ها	را	می	توان	به	شکلی	درست	
استانداردهای	 مورد	 در	 استعاره	ای	سودمند	 گرفت.	 كار	 به	 باشد،	 معنادار	
درست	استفاده	از	نمادها	شاید	این	باشد	که	به	کار	گرفتن	و	دست	کاری	آن	ها	
را	چنان	تصور	کنیم	که	گویی	در	این	کار	همواره	قواعد	و	دستورالعمل	های	
خاص	درست	به	كار	بردن	آن	ها	را	آ	گاهانه	مد	نظر	داریم.	یک	حوزۀ	پژوهشی	
مهم	در	فلسفۀ	علوم	شناختی	این	است	که	چگونه	می	توان	هنجارها	و	قواعدی	
داشت	که	آشکارا	در	اغلب	افعال	ما	حضور	دارد،	اما	تبعیت	از	آن	ها	آ	گاهانه	
نیست.	اگر	هنجارها	در	قالب	قواعد	و	قراردادهایی	صریح	بیان	نمی	شوند،	
بنیادنهادن	 این	همان	مسئلۀ	هنجارمندی	2	است.	در	 این	قدر	مؤثرند؟	 چرا	

دانشی	با	موضوع	شناخت	باید	به	این	مسئله	نیز	توجه	کرد.
واژه	ها،	حاالت	بدنی،	نمادها،	مدل	ها،	طرح	ها	و	غیره	در	زمرۀ	نشانه	ها	یا	
نظام	های	نشانه	ای	هستند	که	ما	از	آن	ها	استفاده	می	کنیم.	روان	شناسی	شناختی	
باید	كار	خود	را	با	مطالعۀ	فعالیت	هایی	نظیر	طبقه	بندی	و	یادآوری	آغاز	کند،	
آن	هم	مطالعۀ	آن	ها	به	همان	صورتی	که	انسان	ها	با	استفاده	از	نظام	هایی	
نشانه	ای	که	فرهنگشان	در	اختیارشان	می	گذارد	انجام	می	دهند.	یک	رقصنده	
به	عادات	و	رویه	های	جاری	در	قالب	جریانی	از	حرکات	بدنی	می	اندیشد.	
یک	دانشجو	موضوعات	طرح	شده	در	سخنرانی	را	در	قالب	واژه	ها	و	گزاره	ها	
به	خاطر	می	آورد،	و	یک	شیمی	دان	ممکن	است	در	قالب	مدل	یا	تصویری	از	

شارش	یون	ها	در	یک	محلول	به	واکنشی	شیمیایی	بیندیشد.
این	وظایف	شناختی	چگونه	اجرا	می	شود؟	پاسخ	این	است	که	به	وسیلۀ	
اندام	هایی	در	مغز	و	دستگاه	عصبی،	به	وسیلۀ	»ابزارهای	دماغی«3.	علوم	

1. intentionality  2. the problem of normativity
3. cerebral tools
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شناختی	باید	جنبه	ای	ذاتاً	عصب	کالبدشناختی	و	عصب	فیزیولوژیک	داشته	
باشد.	نباید	فراموش	کنیم	که	بیش	تر	ما	از	ابزارهایی	کمکی	مانند	دفترچۀ	
یادداشت	الکترونیکی1،	که	نوعی	اندام	مصنوعی		است،	استفاده	می	کنیم؛	
را	که	 ابزارهایی	 از	کارکردهای	 برخی	 می	تواند	 است	كه	 این	ها	چیزهایی	
طبیعت	به	ما	هدیه	کرده	است	برایمان	انجام	دهد.	كسی	می	تواند	برای	به	
از	بخش	 با	استفاده	 و	 از	مغزش	استفاده	کند	 قرار	مالقات	 خاطر	سپردن	
دم	اسبی	مغز2	مسیر	خانه	را	به	یاد	آورد.	اما،	در	عین	حال،	فرد	می	تواند	از	
دفترچۀ	خاطرات	استفاده	کند	تا	قول	وقرارهای	خود	را	به	موقع	به	یاد	آورد،	
یا	از	نقشه	ای	برای	مدیریت	حرکت	مکانی	خود	استفاده	کند.	امروزه	همۀ	
این	وسایل	به	شکل	الکترونیکی	موجود	است.	یکی	از	پرسش	های	اصلی	ای	
این	است	که	چه	قدر	می	توان	دربارۀ	چگونگی	كار	 بپردازیم	 آن	 به	 باید	 که	
اندام	های	طبیعی	از	راه	مطالعۀ	نحوۀ	كار	ابزارهایی	مصنوعی	كه	قرار	است	
هوش	 حوزۀ	 به	 را	 ما	 مسئله	 این	 آموخت.	 چیز	 دهند	 انجام	 را	 كار	 همان	

مصنوعی	و	مدل	های	محاسباتی	مغز	خواهد	کشاند.
اولین	برخورد	ما	با	فعالیت	های	شناختی	بسیار	زود	در	زندگی	ما	رخ	
می	دهد؛	در	واقع	اکنون	باور	داریم	این	برخورد	بسیار	زودتر	از	آنی	رخ	می	دهد	
که	تا	کنون	تصور	می	کرده	ایم.	در	اثر	توجه	های	اخیر	به	مطالعات	رشد	از	
بود،	دیگر	 انجام	داده	 آن	سنخی	که	زمانی	ل.	س.	ویگوتسکی3	)1978(	
اساس	 بر	 و	 مجزا	 افرادی	 به	عنوان	 که	 نمی	کنیم	 تصور	 موجوداتی	 را	 خود	
جدولی	از	پیش	تنظیم	شده	گام	به	گام	به	بلوغ	شناختی	می	رسیم.	مهارت	های	
شناختی	ما	ریشه	در	جریانی	از	فعالیت	های	نمادین	در	زندگی	روزمره	دارد،	
انجام	 خانواده،	 در	 به	ویژه	 انسان	ها،	 دیگر	 مشاركت	 با	 كه	 فعالیت	هایی	
می	گیرد.	اهمیت	ویگوتسکی	برای	علوم	شناختی	از	کار	او	در	زمینۀ	کشف	
فرایندهای	پیچیده	ای	ناشی	می	شود	که	از	راه	آن	ها	مهارت	های	شناختی	و	

1. electronic organizer  2. hippocampus
3. L. S. Vygotsky
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کودکان	 و	 نوزادان	 به	 اجتماعی،	 تعامالت	 در	خالل	 بزرگ	ساالن،	 عملی	
منتقل	می	شود.	ویگوتسکی	عقیده	داشت	که	کارکردهای	شناختی	رده	باالتر	
ابتدا	در	روابط	میان	فردی	نمود	می	یابد،	و	تنها	در	مراحل	بعدی	است	كه	به	
منزلۀ	توانایی	ذهنی	فرد	بروز	می	کند.	ما	در	ابتدا	در	عرصۀ	عمومی	و	به	شکلی	
جمعی	و	به	کمک	دیگران	می	اندیشیم؛	و	تنها	در	مرحلۀ	بعد	است	كه	توانایی	

اندیشیدن	خصوصی	را	می	یابیم.

چه چیز برنامه ای مطالعاتی را علمی می کند؟

در	بررسی	علمی	برخی	حوزه	ها،	به	عنوان	نمونه	بررسی	سطح	زمین،	برای	
نظام	 یک	 از	 جغرافیایی	 اصلی	 عناصر	 مقوله	بندی	 و	 توصیف	 شناسایی،	
»جزیره«،	 مانند	 مقوله	هایی	 از	 کار	 این	 برای	 می	کنیم.	 استفاده	 طبقه	بندی	
»قاره«،	»اقیانوس«،	»دریا«،	»خور«	و	غیره	استفاده	می	کنیم.	در	بیش	تر	علوم،	
موارد	حدی	و	مرزی	خود	را	زود	نشان	می	دهند	و	منازعات	مربوط	به	مرزبندی	
به	سرعت	آغاز	می	شود.	آیا	استرالیا	جزیره	ای	بزرگ	است	یا	قاره	ای	کوچک؟	
چنین	پرسش	هایی	را	هرگز	نمی	توان	با	مشاهده	یا	آزمایش	پاسخ	داد.	این	
موضوع	تا	زمانی	که	شیوۀ	به	کارگیری	مفهوم	»قاره«	را	روشن	نکرده	ایم	پایان	
نخواهد	یافت.	طرفداران	شیوه	ای	خاص	برای	معین	کردن	قلمرو	یک	مفهوِم	
طبقه	بندی	كننده	و	مخالفان	آن	هر	دو	می	توانند	دالیل	خود	را	داشته	باشند.	
مالحظات	مربوط	به	سهولت	كاربرد	1،	انسجام2	و	غیره	در	حصول	توافق	
دربارۀ	نحوۀ	تثبیت	دامنۀ	به	كارگیری	یک	مقوله	مورد	استفاده	قرار	می	گیرد.

بررسی	علمی	سطح	زمین	بدون	توضیح	اینکه	چگونه	عناصر	مشاهده	پذیر	
و	الگوی	توزیع	آن	ها	پدید	آمده	است	ناقص	خواهد	بود.	چرا	اگر	آمریکای	
جنوبی	و	انحنای	آفریقا	را	کنار	یکدیگر	تصور	کنیم،	به	این	خوبی	با	هم	چفت	
می	شوند؟	توضیحات	علمی	عموماً	هویات	و	فرایندهایی	مشاهده	ناپذیر	را	

1. convenience   2. consistency
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دربرمی	گیرد	که	باعث	پدید	آمدن	عناصر	جغرافیایی	قابل	مشاهده	شده	است.	
امروزه	در	مورد	زمیْن	زمین	شناسان	به	وجود	صفحات	زمین	ساختی	متوسل	
می	شوند،	صفحاتی	که	به	آرامی	بر	تفتال	هایی	نیمه	مایع	حرکت	می	کنند	که	
درون	زمین	را	آ	کنده	اند	و	قسمت	های	مشاهده	پذیر	سطح	زمین	را	بر	خود	

حمل	می	کنند.
چگونه	می	توان	فهمید	که	این	صفحات	چه	شکلی	دارند؟	البته	نمی	توانیم	
هویات	 مورد	 در	 ما	 باورهای	 ببینیم.	 هستند	 فی	نفسه	 که	 چنان	 را	 آن	ها	
مشاهده	ناپذیر	معموالً	با	استفاده	از	تمثیل	های1	قوی،	مطلوب	و	ثمربخش	
شکل	می	گیرد.	به	جای	اینکه	تالش	کنیم	در	مورد	ساختارهای	واقعی	اما	
دست	نیافتنی	پوستۀ	زمین	بیندیشیم،	در	مورد	صفحات	زمین	ساختی	وگنر2 
یعنی	 مدل	اند،	 صفحات	 این	 می	کنیم؟	 را	 کار	 این	 چگونه	 می	اندیشیم.	
بازنمایی	ای	تصویری	اند	از	ساختارهای	واقعی.	ما	به	کمک	مقایسه	و	تشبیه	
آن	ها	با	چیزهایی	که	واقعاً	می	شناسیم	شکل	آن	ها	را	تخیل	می	کنیم.	شاید	
وگنر،	یعنی	کسی	که	نخستین	بار	نظریۀ	صفحات	زمین	ساختی	را	مطرح	
کرد،	شباهتی	دیده	بود	میان	رفتار	توده	یخ	های	شناور،	که	هنگام	رانده	شدن	
بر	جریان	های	آب	روی	هم	می	غلتند،	و	رفتار	صفحات	زمین	ساختی،	که	
هنگام	رانده	شدن	بر	جریان	های	چرخان	آهن	مذابی	که	هستۀ	زمین	را	شکل	

می	دهد	بر	هم	می	غلتند.
بنابراین،	دانش	زمین	شناسِی	جامع	باید	مخلوطی	باشد	از	جغرافیا،	که	
نقش	توصیفی	را	بازی	می	کند،	و	زمین	شناسی	یا	دانش	مربوط	به	صفحات	

زمین	ساختی،	که	نقش	توضیحی	را	بازی	می	کند.
در	این	مثال،	با	نمونه	ای	ساده	از	یکی	از	روش	های	عمدۀ	نظریه	پردازی	در	
علم	آشنا	شدیم.	این	روْش	مدل	سازی	ای	است	که	در	آن	به	شکلی	بصیرت	زا	
روش	ها	 فهم	 به	 علْم	 در	 مدل	ها	 نقش	 درک	 می	کنیم.	 استفاده	 شباهت	 از	
به	كمک	 رویه	هایی	كه	 و	 پژوهش	می	انجامد،	روش	ها	 اصلی	 رویه	های	 و	

1. analogy    2. Wegener
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آنها،	علی	رغم	محدودیت	های	مکانی،	زمانی	و	منابع،	انسان	توانسته	است	
نیروهای	طبیعت	را	بشناسد.	مدل	سازی	توانایی	انسان	برای	مهار	نیروهای	
طبیعت	و	استفاده	از	آن	ها	را	افزایش	داده	است.	اکنون،	اغلب	فالسفۀ	علم	
باور	دارند	که	اساس	درک	ما	از	طبیعْت	توانایی	ما	در	خلق	و	به	کارگیری	
تمثیل	ها	و	مدل	هایی	است	برای	آن	جنبه	هایی	از	جهان	ماّدی	که	برای	ما	

جالب	توجه	بوده	است.
دادن	شکل	مکتوب	یا	گفتمانی	به	چنین	بصیرت	هایی،	یعنی	ارائۀ	دانش	
علمی	در	قالب	کتاب	ها	و	مقاالت،	در	مقایسه	با	مدل	سازی	امری	فرعی	است.

پ1
نکتۀ آموزشی

علم چیست؟

یک علم عبارت است از:  .1
الف. فهرستی مدون و منظم از پدیده ها،

ب. نظامی از مدل ها که سازوكارهایی مشاهده ناپذیر را بازمنایی می كنند، 
سازوكارهایی که پدیده های مشاهده پذیر را تولید می كنند.

دانشمند باید موارد زیر را در اختیار داشته باشد:  .۲
الف. نظامی از مفاهیم برای طبقه بندی پدیده ها. این مفاهیْم انواع و گونه ها 
را تعریف می کنند، و به این ترتیب نظامی برای رده بندی1 به وجود 

می آورند.
ب. منبعی پذیرفته شده برای مفاهیم كه در حكم وسیلۀ نظارت بر مدل سازی 
عمل كند، مدل هایی که فرایندهای مشاهده ناپذیری را بازمنایی می كنند 

که علت ایجاد پدیده های مشاهده پذیر به حساب می آیند.

نظامی  در  باید  توضیحی  انبارۀ مدل های  و  نظام طبقه بندی  آرمانی،  در حالت 
منسجم و فراگیر به یکدیگر متصل شده باشند. راه های متنوعی برای دست یافنت 

به چنین هدفی وجود دارد.

1. taxonomy
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فلسفه در متن علم

تأثیرگذاری،	 را	که	 پیش	فرض	هایی	 از	 برخی	 فالسفه	می	کوشند	دست	کم	
به	 و	 دهند	 تشخیص	 است	 وابسته	 آن	ها	 به	 انسانی	 افعال	 	... و	 معقولیت	
شکلی	نقادانه	آن	ها	را	بررسی	کنند.	این	کار	مستلزم	تمایزی	مقدماتی	میان	
پیش	فرض	های	مبتنی	بر	واقعیت1	و	پیش	فرض	های	مربوط	به	روابط	میان	
مفاهیم2	است.	پیش	فرض	های	مفهومی	]یعنی	گروه	دوم[	در	معناهایی	که	
ما	به	مفاهیم	خود	می	بخشیم	و	در	نحوۀ	روابط	درونی	ای	كه	ما	میان	آن	ها	

تصور	می	کنیم	آشکار	می	شود.
درک	اهمیت	شامخ	این	تمایز	یکی	از	کمک	های	عمدۀ	فلسفه	به	توانایی	
ما	در	زمینۀ	تفسیر	و	فهم	علم	و	افزایش	حساسیت	ما	در	کشف	مغالطات	
می	توان	 راحت	 چه	 که	 آموخته	ایم	 ویتگنشتاین3	 از	 ما	 است.	 اشتباهات	 و	
مسئله	ای	را	که	مربوط	به	مفاهیم	و	کاربرد	واژگان	است	با	مسئله	ای	که	در	
مورد	امور	واقع	است	اشتباه	گرفت.	پرسش	این	است	که	اینکه	من	نمی	توانم	
درد	تو	را	احساس	کنم	مسئله	ای	است	که	از	امور	واقع	نشأت	می	گیرد،	یا	
به	شیوۀ	کاربرد	واژۀ	»درد«	در	زبان	روزمره	مربوط	می	شود.	اگر	این	مسئله	
به	امور	واقع	مربوط	باشد،	امکان	اینکه	شکلی	بدیل	برای	آن	متصور	شویم	
وجود	دارد.	اما	اگر	به	شیوۀ	به	کارگیری	واژگان	مربوط	باشد،	شکل	بدیل	

حتی	معنادار	نیز	نخواهد	بود.
همیشه	 حال،	 این	 با	 می	سنجیم.	 آزمایش	 و	 مشاهده	 با	 را	 واقع	 امور	
و	 مشاهده	 به	 بتوانیم	 اینکه	 برای	 است.	 کار	 در	 مفهومی	 پیش	فرض	هایی	
آزمایش	اعتماد	كنیم،	باید	مفروض	بگیریم	که	نظام	مفهومی	ای	که	از	آن	

1. factual presupposition
2. presuppositions concerning the relations between concepts
3. Wittgenstein
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برای	توصیف	کشف	های	مبتنی	بر	واقعیت	استفاده	کرده	ایم	از	پارادوکس،	
تناقض	و	دیگر	نواقص	مبراست.	گاه	پژوهش	های	فلسفی	دربردارندۀ	این	
پرسش	است	که	به	چه	میزان	پیش	فرض	های	مبتنی	بر	واقعیت	در	یک	جنبه	
از	عمل	مورد	نظر	با	یک	یا	چند	پیش	فرض	مفهومی	در	دیگر	جنبه	های	آن	
جور	درمی	آید.	برای	مثال،	عمل	متهم	کردن	افراد	به	نقض	قانوْن	مستلزم	
این	پیش	فرض	است	که	فرد	واقعاً	می	توانسته	است	به	شکلی	متفاوت	رفتار	
روان	پزشک	 طبیبان	 از	 بسیاری	 پیش	فرض	 ناقض	 فرضی	 چنین	 اما	 کند.	
است،	كسانی	كه	بر	آن	اند	كه	رفتار	بزهکارانۀ	اجتماعی	را	واقعاً	می	توان	در	

چارچوب	عصب	فیزیولوژی	و	ژنتیک	تبیین	کرد.
مسائل	مربوط	به	قواعد	استفادۀ	درست	از	واژگان	و	سایر	نشانه	ها	از	راه	
تحلیل	معنایی	حل	وفصل	می	شود.	گاه	چنین	تحلیلی،	در	یک	نظام	ظاهراً 
نیز	 دیگر	 اشتباه	های	 و	 نهان	 تناقضات	 مغالطات،	 باعث	کشف	 منسجم،	
می	شود.	این	اشتباه	ها	را	می	توان	از	راه	مطالعۀ	روابط	درونی	معانی	واژگان،	
که	بیان	زبانی	نظام	معنایی	اند،	آشکار	کرد.	برای	نمونه،	اگر	این	امر	که	افراد،	
در	مقام	عوامل	فعال،	به	شکلی	هدفمند	در	مواجهه	با	مسائل	زندگی	راه	خود	
را	می	یابند	امری	مربوط	به	معنای	واژگان	باشد،	آن	گاه	چگونه	می	توان	آن	را	
با	به	كارگیری	مفهوم	آرزوهای	ناخودآ	گاه	جمع	كرد	و	آشتی	داد،	مفهومی	
كه	طبق	آن	آرزوهای	ناخودآ	گاه	شخص	را	به	جایی	می	کشاند	که	رفتاری	

متناقض	با	الگوهای	قدیمی	زندگی	اش	از	خود	نشان	می	دهد.
این	نوع	تحلیل	انتقادِی	نظام	های	مفهومِی	بزرگ	مقیاس	معموالً	مستلزم	
]بررسی	 مثال،	 برای	 است.	 مرتبط	 افعال	 پیش	فرض	های	 گرفتن	 نظر	 در	
تطبیقی[	فلسفۀ	حقوق	و	اخالق	پزشکی	مستلزم	بررسی	روابط	متقابل	و	
مقایسه	میان	کارکردهای	حقوقی	و	پزشکی	مفاهیم	ظاهراً	مشابه	است.	در	
هر	دو	حوزه	مفاهیمی	مانند	»مرگ«،	»جنون«	و	غیره	نقشی	اساسی	دارند.	
مفاهیمی	مانند	»مرگ«	و	»زندگی«	در	سالیان	اخیر	تغییر	ماهیت	داده	اند،	
و	این	امر	بر	تفسیر	قانونی	َاعمال	مناقشه	برانگیزی	نظیر	سقط	جنین	و	مرگ	
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خودخواسته1	تأثیر	گذاشته	است.	برای	به	تصویر	کشیدن	تمایز	اساسی	میان	
دو	نوع	پیش	فرضی	كه	در	باال	ذكر	كردیم،	مثالی	ساده	و	روزمره	را	بررسی	
می	کنیم.	چه	چیزی	در	دادوستدهای	عادی،	زمانی	كه	پول	برای	مبادلۀ	كاال	

و	خدمات	به	كار	برده	می	شود،	پیش	فرض	گرفته	می	شود؟
در	 جفرسون	 ساختمان	 بلیت	فروشی	 باجۀ	 به	 پیشکسوت	 فیلسوفی	
بهای	 بلیت	فروش	می	گوید	 بلیت	می	کند.	 مونتیسلو2	می	رود	و	درخواست	
بلیت	20	دالر	است.	فیلسوف	کارت	تخفیف	سال	خوردگی	اش	را	عرضه	
می	کند	و	با	پرداخت	15	دالر	بلیت	ورود	دریافت	می	کند.	در	این	رفتار	عادی	
چه	چیز	مفروض	گرفته	شده	است؟	اول	از	همه،	چند	پیش	فرض	مربوط	به	

امور	واقع	وجود	دارد:	

ساختمانی	در	کار	است	که	آن	را	لزوماً	در	صحنۀ	بلیت	فروشی	نمی	بینیم. 		1
اساس	طرح	هایش	 بر	 که	 داشته	 توماس	جفرسون	وجود	 نام	 به	 فردی	 		2

ساخت	ساختمان	را	سفارش	داده	است.
شهروندان	مسن	برای	ورود	به	ساختمان	تخفیف	دریافت	می	کنند. 		3

فیلسوف	مزبور	یک	شهروند	مسن	است	و	کارت	تخفیف	مخصوص	 		4
سالخوردگان	دارد.

رویداد	در	مونتیسلو،	شارلوتزویل،	ویرجینیا	روی	می	دهد. 		5
دالر	پول	رایج	در	آن	منطقه	است. 		6

حاال	چند	پیش	فرض	فلسفی	یا	مفهومی:

دالر	پولی	است	که	می	توان	آن	را	ُخرد	کرد،	یعنی	5	دالری	که	فیلسوف	 		1
به	عنوان	باقی	پولش	دریافت	کرد	هر	جای	دیگر	هم	5	دالر	می	ارزد.	معنا	
ترجیح	 را	 بپرسد:	»کدام	5	دالری	 فیلسوف	 از	 ندارد	متصدی	صندوق	

می	دهی؟«

1. euthanasia  2. Monticello
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ساختمان	مورد	نظر	چیزی	ماّدی	است	که	وقتی	بازدیدکنندگان	برای	 		2
تماشا	از	آن	باال	می	روند	بر	جای	خود	باقی	می	ماند.

از	آنجا	که	پیش	فرض	های	فلسفی	دربرگیرندۀ	امور	واقع	نیست،	تنها	می	توان	
از	خالل	بحث	و	تحلیل	دربارۀ	آن	ها	کندوکاو	کرد.	برای	مثال،	می	توان	مفهوم	
»پول«	را	به	بحث	گذاشت.	مفهوم	پول،	از	روزی	که	همیلتون	مسکوک	های	
نقره	ای	ماریا	ترزا	1	را	به	عنوان	دالر	نقره	ای	اصلی	در	ایاالت		متحد	تثبیت	
کرد،	دست	خوش	تحوالتی	شده	است.	این	روزها،	اغلب	اوقات	دالر	چیزی	
الکترونیکی	است	که	در	فضای	مجازی	قرار	دارد.	بازدیدکنندگان	می	توانند	
بهای	بلیت	را	با	کارت	اعتباری	بپردازند.	می	توانیم	در	مورد	مفهوم	شیء	ماّدی	
نیز	بحث	کنیم.	برای	مثال،	می	توان	در	مورد	این	بحث	کرد:	اگر	مطابق	با	
پیش	فرضی	که	برخی	فیلسوفان	ارائه	کرده	اند	ساختمان	برای	هر	بازدیدکننده	
چیزی	نباشد	جز	الگوهایی	از	سطوح	رنگی	در	فضای	بصری	شخصی	او،	آیا	
می	توان	ادعا	کرد	که	فیلسوف	سالخوردۀ	ما	نیز	همان	ساختمانی	را	می	بیند	

که	هر	بازدیدکنندۀ	دیگری؟
فلسفۀ	علم	متكفل	مطالعۀ	پیش	فرض	های	مفهومی	است،	پیش	فرض	هایی	
که	در	رویه	های	مرتبط	با	علوم	طبیعی	و	انسانی	دخیل	اند.	به	طور	خالصه،	
و	 پژوهش	 در	 که	 مفاهیم	 از	 نظامی	 مطالعۀ	 از	 است	 عبارت	 علم	 فلسفۀ	

نظریه	پردازی	علمی	به	کار	می	رود.

برخی دیگر از اصطالحات مربوط به پیش فرض ها

توماس	رید2	)1788(،	در	نوشته	ای	در	اواخر	قرن	هجدهم،	پیش	فرض	های	
شیوۀ	زندگی	انسان	را	»اصول	عقل	سلیم«3	نامیده	است.	منظور	او	از	عقل	

1. Maria Theresa thalers 2. Thomas Reid
3. the principles of common sense
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