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" تأملی بر دیدگاه "پل تاگارد:نسبت میان فلسفه و علوم شناختی
*محمود تلخابی

اســتادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه

فرهنگیان تهران و پژوهشکده علوم شناختی

. بررســی رابطه میان فلســفه و علوم شــناختی با تأکید بر دیدگاه "تاگارد" است، هدف این مقاله:مقدمه
، واگذار کردن مطالعه ذهن به «علم» شناختی. فهم نحوه کارکرد ذهن انسان است،مأموریت علوم شناختی
 در: روش.نگرانی از زنده شــدن دوباره نگاه فروکاهشی به معرفت نسبت به ماهیت ذهن را بر می انگیزد
 رویکرد "تاگارد" در روشن ســاختن نقش فلسفه در شکلگیری،این مقاله با شــیوه تحلیل مفهومی
 استدالل "تاگارد" این است که فلسفه دو نوع کمک عام و: یافته ها. بررسی میشود،علوم شــناختی
 کمک عام فلسفه به علوم شناختی با قابل دفاع ساختن مفروضههای.هنجارین به علوم شــناختی دارد
فلســفی و روششناســی پژوهش انجام میشــود اینکه چگونه و با چه مفهومی از تبیین به فهم نحوه
 علوم شــناختی باید با توصیف شیوه و سازوکاری که،" مطابق دیدگاه "تاگارد.کارکرد ذهن بپردازد
 نحوه تعامل رشتههای مختلف علوم شناختی، اینجا.منجر به تولید یک پدیده میشود به تبیین بپردازد
 از منظر.برای خلق یک حوزه مطالعات بینرشتهای مطالعه نحوه کارکرد ذهن و مغز آشکار میشود
 علوم شناختی در تعامل: نتیجه گیری. دیدگاه "تاگارد" مورد بررســی قرار میگیرد،""ویتگنشتاین
 زبانی که با آن دانشوران حوزههای. نیازمند خلق یک بازی زبانی تازه است،میان حوزههای گوناگون
. مغز سهیم شوند/گوناگون بر اساس یک نظام مشترک ارجاع برای ساخت دانشی نوین درباره ذهن
 ذهن، روششناسی، علوم شناختی، فلسفه:واژههای كلیدی
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Relation Between Philosophy and Cognitive Science:
Reflection on Thagard’s Thought
Introduction: Regarding Thagard’s viewpoint, the purpose of this paper is to
verify the relation between philosophy and cognitive science. The mission of
cognitive science is to understand how human mind works, but assigning mind
studies to (cognitive) “science” once again has posed the reductionism approach
to find out the nature of human mind. Method: This article conceptually analyzes the Thagard’s approach to the role of philosophy in formation of the new
field of mind study (cognitive science). Results: Thagard argues that philosophy
has two kinds of contribution to cognitive science. The general contribution is
done by optimizing tenability of philosophical presumptions and methodologies
of cognitive science that how and with what concept of explanation understand
the functions of mind. According to Thagard’s point of view, cognitive science
should explain the mechanism that leads to production of a phenomenon. This
contribution reveals the state of interactions between different disciplines of cognitive science to create a new interdisciplinary field of study and understanding of the mind/brain function which, according to Wittgenstein’s viewpoint,
should be studied. Conclusion: Cognitive science, in interaction between different fields, needs to create a new language game in which knowledge workers
of these fields contribute to build new knowledge about mind/brain based on a
common system of reference.
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مقدمه

پرسش درباره ماهیت و کارکرد ذهن ،دارای پیشینه بسیار،
شــاید به اندازه عمر فلســفه اســت .ویژگی پرســشهای
فلســفی ،عالوه بر بنیادین بودن ،ماندگاری و دوام اســت.
این پرســشها در ســیر تاریخی خود ،همواره میان علم و
فلســفه در رفت و آمــد بوده و کوشــیدهاند روایت تازه و
بهتری از داستان ذهن ،ارائه دهند .رویکرد تقابلی میان این
دو حوزه معرفتی ،همواره یکی از موانع سرســخت فهم و
تبیین دقیق عملکرد ذهن /مغز بوده است.
هر تالش علمی بر حســب مفروضات فلســفی و فرهنگی
ویژه خود از زاویه معینی به واقعیتها و شناخت آنها روی
مــیآورد .فرضیه هر دانشــمندی در بســتر مفروضات او
شکل و رنگ و بو میگیرد .چنین آمیزهای از مفروضات و
فرضیهها ،هم آغوشی فلسفه و علم را پس از تصور جدایی
آنها از نو مطرح کرده است(.)1
علوم شناختی ،ثمره هم آغوشی دوباره علم و فلسفه است.
علوم شــناختی با پیوند میان این حوزهها کوشــیده است تا
تصویر روشنتری از ماهیت و کارکرد ذهن به دست دهد.
علوم شناختی به عنوان یک حوزه مطالعاتی بین رشتهای با
بهرهگیری از فناوریهای نوین به مطالعه کارکردهای ذهن/
مغز میپردازد و از شــش رشته "فلسفه"" ،روانشناسی"،
"هوش مصنوعــی"" ،علوم اعصاب"" ،زبانشناســی" و
"انسانشناســی" ،تشکیل شــده اســت( .)2پژوهشگران
شــناختی ،ذهن را عملكردی میدانند كه فرایند محاسباتی
روی بازنماییهــای ذهنی انجام میدهد( .)3در ســالهای
اخیر ،دانشــمندان علوم شناختی با پژوهش درباره کارکرد
ذهن /مغز به فهــم بهتر فرایندهای ذهنــی مانند یادگیری،
حافظه ،هیجان و  ...کمک کردهاند(.)4
مســئله اساســی ،نحوه پیوند میان علوم شــناختی و فلسفه
اســت .برخی از دانشــمندان علوم شــناختی منکر نسبت
مفهومی دقیق میان فلســفه و علوم شــناختی هســتند .آنها
بــه طعنه ،فایده فلســفه علم بــرای دانشــمندان را به فایده
علم پرنده شناسی برای پرندگان تشــبیه کردهاند .چنانکه
"کینس" 1در نظریه اقتصادی خود یادآوری کرده اســت:
«کســانی که خود را عاری از تأثیر فلسفه میدانند ،عموماً
برده فیلسوف درگذشته هستند»(.)5

علوم شــناختی با ایجــاد زمینــه همراهی علم و فلســفه،
نظریههــای قابل دفاع مفهومــی و تجربی دربــاره ذهن به
دست داده اســت(" .)6تاگارد" تالش کرده است اهمیت
فلســفه را برای مطالعه بین رشــتهای ذهن آشکار سازد .از
نظر "تاگارد" ،فلســفه مبنایی برای علوم شــناختی فراهم
نمیکند و نمیتواند حقایق پیشینی 2تولید کند که بسیاری
از فالسفه دنبال آن هستند .فلسفه نقش خاصی در تصریح
ابهامــات مفهومی مطالعه ذهــن ایفا نمیکنــد ادعایی که
موجب بدفهمی ماهیت مفاهیم میشود(.)7
به اســتدالل "تاگارد"( ،)5فلسفه دو کمک اصلی به علوم
شناختی میکند :کمک عام 3و کمک هنجارین .4منظور از
کمک عام ،تأمل فلســفی برای پاسخگویی به پرسشهایی
فراتر از آن است که پژوهشــگران رشتههای خاص مانند
روانشناســی ،علوم اعصاب ،زبانشناسی ،انسانشناسی و
هوش مصنوعی درصدد پاسخگویی به آنها هستند .در این
ســطح از کمک ،پرسشهایی مورد بررسی قرار میگیرند
که از حوزههای چندگانه پژوهش عبور میکنند .بررســی
این پرســشها بــه یکپارچهســازی نتایج مطالعــه ذهن از
منظرهای گوناگون کمک میکند.
منظــور از کمــک هنجارین این اســت که فلســفه نه تنها
به دنبــال توصیــف چگونگی چیزهاســت ،بلکــه درباره
اینکه چیزها چگونه باید باشــند نیز موضــع دارد .بنابر این
نظریههــای فلســفی دانش بایــد از توصیف شــیوه تفکر
انســان فراتر رفته و نظریههای تجویــزی درباره چگونگی
اندیشــیدن و عمل کردن مردم را تدویــن کنند .زیرا علوم
شناختی ناگزیر با مسائل هنجارین روبرو میشود و نیازمند
مشارکت فیلسوفان برای غلبه بر این مسائل است.
بســیاری از فیلســوفان باور دارند در جســتجوی کارکرد
هنجارین باید از امور تجربــی فاصله گرفت .اما "تاگارد"
با ارائــه نمونههایــی چگونگی ارتباط مســائل توصیفی و
هنجاریــن را نشــان میدهد .او اســتدالل میکنــد ،علوم
شناختی نه تنها مسائل اساسی درباره واقعیت را تحت تأثیر
1- Keynes
2- Priori truths
3- Generality
4- Normativity
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قرار داده ،بلکه بر اخالق و معنای زندگی نیز تأثیر داشــته
است(.)8
عالوه بر کمک عام و هنجارین ،فلســفه کمکهای فرعی
دیگری نیز به علوم شــناختی کرده اســت کــه به برخی از
آنها اشــاره میشــود .برخی از ایدههای فلســفی در تهییج
پژوهشهای علمی مفیدند .برای مثال ،ایده "ویتگنشتاین"
درباره زبــان در دهــه  1970به انجام پژوهشهای بســیار
درباره ماهیت نمونهای 1مفاهیم شــد .دیدگاه "دنیل دنت"
در مورد عمل قصدی ،2منجر به توســعه ســنت پژوهشــی
بسیار روانشناسی رشدی داوری کودکان درباره باورهای
غلط 3شد.
فلســفه میتواند در پاســخگویی به چالشهای مربوط به
مفروضههــای اصلی علوم شــناختی (بازنمایی و رایانش)
کمک کند .فلســفه میتواند به علوم شناختی در برابر نقد
فیلسوفان کمک کند" .تاگارد"( )5نشان میدهد ،فلسفه
بــرای تدوین نظریه عام و هنجارین درباره دانش ،واقعیت،
اخالق و معنا به علوم شناختی وابسته است.
نســبت علوم شناختی و فلســفه از دو بعد عام و هنجارین،
قابل بررسی است .در این مقاله صرفاً به بررسی کمکهای
عام فلسفه به علوم شــناختی از دیدگاه "تاگارد" خواهیم
پرداخت .ابتــدا ماهیت نظریه علوم شــناختی تبیینی که از
پدیدههای ذهنی ارائه میکند بررســی میشــود .ســپس
نسبت حوزههای گوناگون علوم شناختی مورد بحث قرار
میگیرد .در ادامه ،ســطوح تبیین در علوم شناختی بررسی
میشود.
در ایــن بخش ،رابطــه واقعــی و امکانی میان رشــتههای
گوناگون علوم شــناختی تحلیل میشود .سپس بر اساس
مؤلفههــای ســازوکارهای ذهن ،شــیوه کارآمــد تفکر و
پژوهــش دربــاره ذهــن ،مطرح و بحثــی دربــاره دیدگاه
"تــاگارد" در تعامــل میــان ســطوح تحلیــل (مولکولی،
نورونی ،روانشــناختی ،و اجتماعی) برای روشــن ساختن
ســازوکار پدیدههای ذهنی انجام میشود و در پایان تبیین
تاگارد از روابط بین حوزه های علوم شــناختی و ســطوح
تحلیل از منظر "ویتگنشتاین" بررسی میشود.
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در ایــن مقاله با شــیوه تحلیل مفهومی رویکــرد "تاگارد"
برای روشــن ســاختن نقش فلسفه در شــکلگیری علوم
شــناختی ،بررسی میشــود .تحلیل مفهومی در هر کاوش
عقلی ،نقش اساسی دارد .در این روش ،مفاهیم طبقهبندی
میشوند .ســپس رابطه بین آنها بررســی میشود .در گام
بعد ،تغییر معنا روی میدهد .در پایان ،فهم زبانی بررســی
میشود تا موضوعات مفهومی ،بازسازیشوند(.)9
کمک عام
علم در تالش برای شــناخت جهان با مســائل کلی درباره
ماهیت دانش و واقعیت ،روبرو میشود .علم دنیوی 4بدون
نگرانیهای معرفت شناختی و هســتی شناختی ،میتواند
به کار خود بپردازد .اما دانشــمندانی که در مرزهای دانش
کار میکنند ،نمیتوانند به این مسائل بیتوجه باشند .برای
مثال ،پژوهش نوآورانه در فیزیک تجربی با مسائل بنیادین
در مطالعه فضا و زمان ،روبرو میشود.
«علــوم شــناختی در مطالعــه پدیدههایی ماننــد ادراک،
یادگیری ،حافظه ،حل مسئله و کاربرد زبان ،پیشرفتهای
اساســی داشــته اســت»( .)5اما هنوز به عنــوان یک علم
پیشگام ،درگیر برخی مســائل فلسفی مانند چیستی تبیین،
ماهیــت نظریــه و نحوه ارتبــاط و تعامل میــان حوزههای
گوناگون علوم شناختی است.
نظریهها و تبیینهای علوم شناختی
هدف پژوهش بین رشــتهای ذهن (علوم شــناختی) ،فهم
نحــوه کارکرد ذهن و به کارگیری این فهم برای توســعه
شیوههای هوشــمندتر ساختن انســان و ماشین است(.)3
علوم شناختی با ارائه تبیینی درباره ماهیت پدیدههای مهمی
مانند اســتنتاج ،چنین فهمی را فراهم میسازد .این تبیین با
نظریههایــی که از آنها میتــوان در تبیین نتایج آزمایشها
استفاده کرد ،فراهم میشــود .در اینجا به برخی پاسخهای
احتمالی پرسشهای علمی اشاره میشود.

1- Prototypical
2- Intentional action
3- False beliefs
4- Mundane
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«نظریه شناختی ،عبارت است از:
 .1مجموعــهای از فرمولهای ریاضی کــه معموال رفتار را
پیشبینی میکنند.
 .2برنامه رایانهای که تفکر را شبیهسازی میکند.
 .3توصیفی از ســازوکاری که پدیدههای ذهنی مشــاهده
شده را تبیین میکند»(.)5
"تاگارد" ،نظریه نوع ســوم را ترجیح میدهد .زیرا معتقد
اســت این نظریه به خوبی با اقدامات موفق در روانشناسی
و علوم اعصاب سازگار است( .)10دو مورد نخست نیز در
هدایت کنشگران علوم شــناختی مؤثرند .با این حال ،این
پرسش فلسفی نیاز به بحث دارد که چگونه میتوان به فهم
ذهن نائل آمد.
"تاگارد" برای پرســش« :تبیین چیســت؟»( ،)5سه پاسخ
احتمالی زیر را مطرح میکند:
 .1تبیین ،پاسخی به پرســش" :چرا چیزی اتفاق میافتد"،
است.
 .2تبیین ،نوعی اســتنتاج قیاســی برای توصیف یک پدیده
براساس مجموعهای از اصول است.
 .3تبیین ،عبارت اســت از توصیف شــیوه سازوکاری که
منجر به تولید یک پدیده میشود.
1
تبیینها در علوم شــناختی ،بیشــتر با کمک مفهوم علیت
بــدون در نظر گرفتن مســائل فلســفی مربوط بــه ماهیت
آن انجام می شــود .به نظر "تاگارد" ،مفهوم انســانی پایه
علیت ،چند وجهی پیچیده بازنمایی عصبی دگرگونیهای
شــامل رمزگذاری های حســی -حرکتی قابــل کنترل 2و
رمزگذاریهای کالمی مربوط به قاعده یا نظم 3است(.)16
او تأکید دارد علوم شــناختی بایــد در تبیین های مربوط به
تفکر و رفتار انسان ،تأمالت فلسفی درباره مفهوم علیت را
مدنظر قرار دهد.
مطابق تلقی ترجیحی "تاگارد" از نظریه ،او تبیین را بیشــتر
مکانیکی میداند .به عبارت دیگر ،تاگارد پاســخ ســوم را
ترجیح میدهــد .بنابراین از علوم شــناختی انتظار میرود
تبیینی از سازوکار ذهن ارائه دهد که منجر به تولید حاالت
ذهنی مانند آگاهی میشــود .بدیهی است که این دیدگاه
در فلســفه علم بســیار مناقشــه برانگیز اســت و به مذاق
دانشمندان علوم شناختی خوش نخواهد آمد.

استدالل تاگارد این اســت که اغلب تبیین نظری موفق در
علوم شــناختی مانند نظریه قاعده بنیاد 4یا پیوندگرایی 5در
مفهومی که فیلسوفان علم ارائه میدهند ،مکانیکی هستند.
عوامــل مکانیکی 6مجموعهای از اجزاء هســتند که تعامل
آنهــا تغییرات منظمــی را ایجاد میکنــد .بنابراین ،تفاوت
اصلی نظریههای رقیب در مسلم فرض کردن انواع متفاوت
اجــزاء و تعامالتی اســت که پدیدههای روانشــناختی را
توضیح میدهد.
روابط میان شاخههای مختلف علوم شناختی
علوم شــناختی دست کم از شش رشــته ضروری تشکیل
یافته اســت :روانشناســی ،علوم اعصاب ،زبانشناســی،
فلســفه ،انسانشناســی ،و هوش مصنوعی .ماهیت ارتباط
میان این رشتهها ،پرسش بنیادینی است که از زمان تشکیل
انجمن علوم شــناختی در دهه  1970مطرح بوده اســت .به
باور برخی از پژوهشــگران یکی از مفیدترین شیوهها برای
اندیشیدن درباره ارتباط میان رشــتههای علوم شناختی در
نظر گرفتن کنش آنها در سطوح گوناگون است(.)12
ماهیــت رابطه میان رشــتههای گوناگون علوم شــناختی،
پرسش کلی دیگری اســت که "تاگارد" به آن میپردازد.
چنانکه شکل شــماره  1نشــان میدهد ،میتوان دو رابطه
واقعــی و امکانی میان رشــتههای علوم شــناختی در نظر
گرفت .از این رو ماهیت روابط رشــتهها ،مســئله فلسفی
دیگری است که باید بررسی شود.

1- Causality
2- Manipulability
3- Regularity
4- Rule-based theory
5- Connectionist
6- Mechanism
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شکل  -1روابط میان رشتههای علوم شناختی

در شــکل  ،2انــواع رابطــه میــان چهــار ســازوکارهای
تحلیل ارائه شــده است .ســتون (الف) دیدگاه طرفداران
فروکاهشگرایی ســنتی اســت که معتقدنــد تغییرات در
ســطح حداقلی موجــب تغییرات حداکثری میشــود .در
این دیدگاه علیت از پایین به باالســت؛ از این رو ،تغییرات
اجتماعــی را بایــد بر اســاس تغییــرات روانشــناختی ،و
تغییرات روانشــناختی را بر اســاس تغییــرات نورونی ،و
تغییرات نورونی را بر اساس تغییرات مولکولی تبیین کرد.
تاگارد این دیدگاه را نمیپذیرد و استدالل میکند که مغز
یک کامپیوتر کوانتومی 1نیست(.)13
طرفــداران ســتون (ب) نیــز بــه نظــر گرفتــار نحــوی
فروکاهشانــد .این گــروه بر ایــن باورند کــه علم یک
ســاخت اجتماعی اســت ،بنابراین ،عوامل اجتماعی مانند
وضعیت اقتصادی موجب تغییرات روانشناختی میشوند.
این دیدگاه نســبت به تبیین در سطوح نورونی و مولکولی
بیتوجه است.
پیروان ســتون (ج) دیدگاه میانهروی دارند و معتقدند که
هــر کدام از ســطوح تحلیل مســتق ً
ال میتواند به بررســی
عملکرد ذهــن و مغــز بپــردازد .بســیاری از اقتصادانان،
جامعهشناســان و انسانشناســان که میخواهند مســتقل
از تحلیلهای روانشــناختی و بدون ادعــای جدی درباره
سازهگرایی اجتماعی 2به مطالعه بپردازند در این گروه قرار
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میگیرند .برخی روانشناسان ،نگران فروکاهش مطالعات
روانشناختی به علوم اعصاب هستند.
یکی از استداللهای رایج برای دفاع از جدایی روانشناسی
از علوم اعصاب ،قابلیت واقعیت چندگانه 3است .بر اساس
این اســتدالل ،حــاالت و فرایندهای ذهنــی را میتوان در
ســطوح گوناگون معماری کارکردی معرفی کرد (مانند
ربات).

1- Quantum computer
2- Social constructivism
3- Multiple realisability

»دراگات لپ« هاگدید رب یلمأت :یتخانش مولع و هفسلف نایم تبسن
شکل  -2روابط بین سطوح تبیین در علوم شناختی

بســیاری از فیلسوفان از جمله "بچل"( )10به این استدالل
واکنش نشــان دادهاند .اما بــه باور "تــاگارد" ،قویترین
پاســخ ،نگاه به رونــد پژوهشهای کنونی اســت .نه تنها
پژوهشهای روانشناســی شــناختی ،بلکه روانشناســی
اجتماعی ،رشــدی و بالینی در مطالعات خود به فرایندهای
نورونــی توجه فزاینده داشــتهاند .در ســطح اجتماعی نیز
اقتصاددانان تحــت تأثیر رویکردهای رفتــاری و نورونی
قرار گرفتهانــد .به اینترتیب ،رویکرد حفظ اســتقالل هر
یک از سطوح به سرعت منسوخ شده است.
طرفداران گروه (د) رویکرد تعاملی را ترجیح میدهند .به
باور این گروه ،تعامالت علّی موجــود ،روابط تبیینی میان
ســطوح را آشــکار میســازند .این رویکرد ،فروکاهشی
نیســت .زیرا رابطه یک سویه میان سطوح تحلیل را مردود
میداند و مخالفان دیدگاه فروکاهشــی ،تحلیل در سطوح
نورونی و مولکولی را نایده نمیگیرد(.)5
یک شیوه مؤثر برای تفکر درباره ذهن
بررســی یکپارچه ذهنی ،همــواره از موضوعات مناقشــه
برانگیز در مطالعه ذهن بوده اســت( .)14علوم شناختی به
دنبال تبيين تفكر آدمی با همآميزی سازوكارهاي شناختی،
نورونی ،مولكولی و اجتماعی است .برای تبيين فرایندهای
شــناختی (و هیجانــی) بايد ســطوح شــناختی ،نورونی،

مولكولی و اجتماعی را تلفيق كرد .اين تلفيق بسيار پيچيده
اســت و نمیتوان ســطح اجتماعی را به شــناختی ،سطح
شــناختی را به نورونی و يا ســطح نورونــی را به مولكولی
تحويل كرد .الزم است برخی از رخدادهای عاطفی همزمان
در تمام سطوح تحلیل شــود؛ براي مثال تعامل بين دو فرد
كه منجر به ترس میشــود ،هورمون استرس (كرتيزول) را
افزايش میدهد و به دگرگونی تعامل اجتماعی میانجامد.
بین سطوح چهارگانه ،سلسله مراتب تو در تو (آشیانهای)
حاكم اســت .يك گروه اجتماعی از مردم ،افرادی هســتند
كه دارای مغزی هســتند كه شــامل نورونهايی است كه از
مولكول ساخته شــدهاند .تغيير درگروههای اجتماعی هم
در مغــز افراد تغيير ايجاد میكند و هــم از تغييرات در مغز
تأثير میپذيرد .تغييرات مغزی ،محصول تغييرات نورونی
و مولكولی است(.)15
موضع ویتگنشتاینی در برابر تبیین تاگارد
بر اســاس نظریه بازی های زبانی" 1ویتگنشــتاین" ،معنای
کلمــات را از کاربــرد آنهــا در موقعیت هــای گوناگون
میتــوان فهمیــد .کلمات بیــرون از هر متــن و موقعیت،
بی معنا هســتند و حد مشــترک ندارند .وظیفه فیلسوف،
توصیف بازی های زبانی است .هر لفظ دارای کاربردهای
1- Language of games
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گوناگون اســت که با توجه به شیوه های زندگی ،متفاوت
است(.)16
از نظر "ویتگنشــتاین" ،معنا در بازی های زبانی گوناگون
کــه ما برای معنا بخشــیدن به خود و دنیــای خود تدارک
دیدهایم ،یافت میشــود( .)17طبق مثال و تشــبیه مشهور
ویتگنشتاین «زبان ،چیزی مثل جعبۀ ابزار است .معنی ابزار
را در صورتی میتوان فهمید که کارکرد آن معلوم باشــد.
این کارکرد با بشــر ارتباط برقرار کنــد ...معنی کلمات با
استفادهای که در زبان از آنها میشود و یا کارکردی که در
متن فعالیت جمعی مییابد ،آشکار میشود(.)18
به نظر "ویتگنشتاین" ،بازیهای زبانی مثَل و مظهر اشکال
زندگی 1و اعمال جمعی روزمره اســت .مــا بدان جهت از
گوناگونی شــگفتآور بازیهای زبانی هر روزه بیخبر و
ناآگاهیم که همه چیز در پوشش زبان به هم شبیه میشود.
بازیهای زبانــی ،حاکی از وجود نوعی قواعد اســت که
نمیتوان آن را ماده صریح یک قرار داد دانست.
"هرست" با تأسی از نظریه "اشکال زندگی" ،معتقد است
دانش نیز به اشــکال متفاوت تقسیمپذیر است( .)19از نظر
"هرســت" دانش به اشکال مختلف تقسیم پذیر و متضمن
روشهای پیچیده تجربه ادراکی آدمی اســت .منظور وی
از شــکل دانش ،روش متمایزی است که در آن تجربیات
مــا بر حول محور نمادهــای مورد قبول عام ســاختار یافته
اســت .لذا این نمادها در عین حال که معنایی کلی دارند،
آزمونپذیر هم هستند و در نتیجۀ رشدی تدریجی از تعداد
توصیفهای نمــادی آزمونپذیر بهوجــود میآیند(.)20
اشــکال دانش چیزی فراتر از صــرف مجموعه اطالعاتی
اســت و بیشــتر متضمن روشهای پیچیده تجربه ادراکی
است که انسان تاکنون حاصل کرده است .اشکال متفاوت
دانش را میتوان در ســطحی پایینتــر و در حیطه معمول
دانش ما از جهان روزمره مشاهده کرد" .هرست" در مقاله
«زبان و تفکر» با اشــاره به بازیهای زبانی "ویتگنشتاین"،
اظهار میدارد:
«تسلط یافتن بر یک شــکل از ادراک یا تفکر ،مستلزم آن
اســت که ما یاد بگیریم چطور بازی بــا اصطالحات را یاد
بگیریم تا عملکرد ادراکی یا فکری رخ دهد .کسب درک
و فهم ،منوط به تســلط بــر طیف پیچیــدهای از بازیهای
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زبانی میباشــد .در این راه توجه به دو نکته اساســی ،مهم
بــه نظر میرســد :الف) تشــخیص دادن بازیهــای زبانی
ویژه موجود ،ب) روشن نمودن ســاختار بازیهای زبانی
موجود»(.)21
چنانچه هر یک از ســطوح مطرح شــده تبیین در مطالعات
علــوم شــناختی را یک بــازی زبانی قلمــداد کنیم که در
یک شــیوه زندگی خاص معنادار اســت ،طبق اســتدالل
"ویتگنشتاین" با توجه به این که قواعد حاکم بر معناداری
واژه ها در شیوههای مختلف زندگی متفاوت است ،تسری
دادن قواعــد یک شــیوه زندگی به نحوه دیگر ،نادرســت
اســت .با این اســتدالل ،رویکرد فروکاهش گرایانه– چه
پایین بــه باال و چه باال بــه پایین -قابل دفــاع نخواهد بود.
زیرا شواهد نقضی بر علیه هر دو رویکرد وجود دارد .مثال
این که تغییرات ذهنی ،ریشــه در تغییــرات فیزیولوژیکی
(مولکولی و نورونی) دارد و برعکس اســتداللی که خود
علم را یک سازه اجتماعی تلقی میکند و تغییرات مربوط
به حــاالت ذهنی (وشــاید فیزیکی) را ناشــی از تحوالت
سطح اجتماعی میداند.
تا اینجا میتوان بــا دیدگاه "تاگارد" همرایی کرد که نگاه
فروکاهشــی در تبیین رخدادهای ذهن و مغــز ،ناکارآمد
اســت .اما موضــع او درباره اســتقالل هر یک از ســطوح
تحلیل ،مناقشــه برانگیــز خواهد بود .عالوه بر اســتدالل
قابلیــت واقعیــت چندگانه ،طبق نظریه بــازی های زبانی،
چنانچه هر یک از ســطوح تحلیل را یک بازی زبانی تلقی
کنیم که در شــکلی از زندگی به وجود میآید و معنا پیدا
میکند ،میتوان به استقالل این ســطوح اعتبار قائل شد و
نقش مستقل آنها را در آشکار ســاختن عملکرد و ماهیت
ذهن و مغــز پذیرفت .همــان گونه که "هرســت" تأکید
میکند هر شــکلی از دانش ،نوعی بازی زبانی اســت که
دارای مفاهیــم و معیارهای صدق منحصر بــه فرد و تمایز
منطقی است(.)22
بحــث از کثرتگرایــی معرفت شــناختی در حیطه دانش
بشــری ،انکار ارتباط قلمروهای گوناگون آن نیست .مراد
آن اســت که قلمرویی به قلمرو دیگر قابل تحویل نیست
1- Forms of life
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هــر چند بــر آن متکی باشــد و از آن بهرهور شــود .برای
مثال ،تکیه علــوم طبیعی به ریاضیات به این معنی نیســت
که میتوان با داشــتن مقدماتی از سنخ ریاضی به نتایجی از
سنخ یافتههای علوم طبیعی نائل شد .به عبارت دیگر علوم
طبیعی ،قابل تحویل به ریاضیات نیست(.)23
طبق نظریــه "بازیهای زبانــی" امکان رویکــرد تعاملی،
مستلزم تصور یک نظام مشترک ارجاع است .بدون فرض
یک «نظام مشترک ارجاع» و یک «بازی زبانی» که عدهای
از مردم در آن شــرکت دارنــد ،نمیتوانیم معنی هیچ یک
از رفتارهای بشــر را درک و تفســیر کنیم" .ویتگنشتاین"
اشــاره میکند که بازی زبانی هیچ مبنایــی ندارد و بر هیچ
اساسی بنیاد نشده است .این بازی ،توجیه عقلی ندارد (البته
نامعقــول هم نیســت) .بلکه در حکم صورتــی از زندگی
ماســت( .)18به بیان دیگر ،ایده تعاملــی "تاگارد" که در
برابر رویکرد فروکاهشــی و استقالل ســطوح تبیین قرار
دارد ،مســتلزم خلق یک بازی زبانی جدید اســت تا شکل
جدیدی از زندگی برای پژوهشــگران ذهن/مغز به وجود
آید.
به نظر میرسد یکی از دشواری های اساسی این رویکرد،
وجود نظام مشترک ارجاع است .برای مثال« ،یادگیری» به
عنوان یکــی از واژگان این بازی در بین بازیگران میتواند
داللت های متفاوت داشــته باشد .وقتی یک دانشمند علوم
اعصاب از یادگیری صحبت میکند ،بیشتر به کارکردی از
ذهن اشاره دارد که در آن عامل (یادگیرنده) به یادسپاری و
یادآوری یک رویداد یا مفهوم میپردازد .برای متخصص
تربیت ،یادگیری رویداد متفاوتی اســت کــه در آن عامل
(یادگیرنده) در فرایند ســاختن دانش ســهیم میشود و به
عنوان یک کنشگر دانشی 1ایفای نقش میکند.
چنانچه به سطحی از تبیین بیندیشــیم که پژوهشگر علوم
اعصاب در فرایند تعاملی با پژوهشگر تربیت قرار میگیرد
اگرچه واژگان مشترک از سوی آنها به کار گرفته میشود
هــر یک از آنهــا درگیر قواعــد بازی خود اســت و هنوز
بازی زبانی جدیدی خلق نشــده است .طبق نظریه شباهت
فامیلی ،2علی رغم واژگان مشــترکی که پژوهشــگران در
رویکرد تعاملی به کار میبرند نه تنها در ســطح تبیین بلکه
در طرح مسئله ،بازی بی معنایی شکل میگیرد.

به نظر میرســد رویکــرد بین رشــتهای علوم شــناختی،
راهبردی برای تحقق شیوه زندگی جدید برای پژوهشگران
حوزه باشد که با آن کنشگران حوزه ،مفاهیم و مهارتهای
بین رشــتهای را فرا میگیرند و در بازی تازهای که برایشان
معنادار اســت ،مشــارکت میکنند .در این بــازی زبانی،
مفاهیــم بین رشــتهای حکم واژگان مشــترک را خواهند
داشت که به عنوان نظام مرجع عمل میکند و مهارتهای
بین رشــتهای در مقام توانایی انجام بــازی و رعایت قواعد
بازی تازه ،عمل خواهند کرد.

نتیجهگیری

چنانچه دانشــمندان علوم شناختی مسائل فلسفی را نادیده
بگیرند ،موضع فلســفی نســبت به ماهیت دانش علمی که
هــم در علوم انســانی و هم در علوم طبیعی در گذشــته به
اندازه کافی با تردید مواجه بوده است ،تکرار خواهد شد.
برای مثال ،پیشــرفت رفتارگرایی 3حاصل پیوند با فلســفه
اثبــات گرایی 4بود که بــه طور ناروایی علــم را به امور و
پدیدههای قابل مشاهده محدود میکرد.
جمــع بنــدی "تــاگارد" از بحث نســبت میان فلســفه و
علوم شــناختی این اســت که بیتوجهی به فلســفه منجر
به مفروضه مداومت و نگرش نابســنده فلســفی به ماهیت
عمومی پژوهش میشــود .از نظر وی بهترین علم ،علمی
در نهایت فلســفی اســت .زیرا به مســائل عام و هنجارین
توجه دارد.
"تــاگارد" اســتدالل میکند ،علم دنیــوی میتواند بدون
دغدغه جدی نســبت به مســائل معرفت شناختی و هستی
شناختی به کار خود بپردازد .اما به نظر میرسد این امکان،
پژوهشــگر علم دنیوی را از مفروضههای فلســفی بینیاز
نمیســازد .ناآگاهی و غفلت ،ممکن است هر پژوهشگر
علمــی را در عرصه عمل ،گرفتار ســازد .رویارویی با این
مســائل کلی برای دانشــمندان چنان پررنگ میشود که
از امکان بیتوجهی و غفلت کاســته میشــود .در غیر این
1- Knowledge worker
2- Family resemblance
3- Behaviorism
4- Positivism
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صورت ،این مفروضهها در حالــت ضمنی و غیرتأملی در
عرصه عمل ایفای نقش میکنند.
وجود امــکان تبیین تعاملی ،فرصت مغتنمی برای فهم بهتر
عملکرد ذهن /مغز فراهم خواهد ساخت .اما دستکم نه از
نــگاه فروکاهشگرایان و نه مخالفــان آنها ،بلکه به خاطر
رویکــرد تعاملی ،نمیتــوان از تالش مســتقل حوزههای
علمی به عنــوان قلمروهای رشــتهای و متمایز پرهیز داد.
بنابراین ،به نظر میرســد هر یک از ســطوح تبیین به سهم
خود در آشــکار ســاختن ســازوکار ذهن /مغز میتوانند
نقش خــود را ایفا کننــد ،بدون آن که ضرورتاً به ســطح
باالتر یا پایینتر تحویل پیدا کنند.
مطالعات بین رشــتهای بویژه در مرزهــای دانش از توفیق
بیشــتر برخوردارند .اما نحوه همآمیزی رشــتهها به لحاظ
روششناســی و مفهومشناسی بسیار چالش برانگیز است.
از این رو ،یکی از کمکهای فلســفه به علوم شناختی در
فائق آمدن به این مسائل خواهد بود.
مســئلهی دیگــر رویکــرد تعاملــی "تاگارد" این اســت
کــه تعامل میــان حوزههای علمــی به عنــوان قلمروهای
مطالعاتــی ،ضرورتــاً از طریــق عامالن و کنشــگران این
حوزهها امکانپذیر خواهد بود .انتظار تعامل این حوزهها،
وابســته به نحوه تفکر و عمل پژوهشــگران و دانشــوران
آنهاست .الزم است امکان گفت و گو میان عامالن فراهم
شــود تا بتوان بر موانع تعامل میــان حوزههای علمی غلبه

کرد .به نظر میرســد یکی از زمینههای اصلی فراهم شدن
شرایط گفت و گو ،خلق زبان مشترک میان حوزههاست.
"تــاگارد" بــا رویکرد تعاملــی ،دگرگونــی راهبردی را
مطــرح میکند که به جای تأکید بر روابط میان حوزههای
علوم شــناختی بــه روابط میــان کنشــگران آن حوزه ها
میپــردازد .ایــن دگرگونی ،قابــل فروکاهش به ســطح
تکنیکی نیســت .زیرا "تاگارد" به صورت بنیادی به ارائه
راه حل برای مســئله تقلیل یک حــوزه به حوزه دیگر و یا
دفاع از اســتقالل حوزهها به تعامل کنشــگران حوزههای
گوناگون علوم شناختی ناظر است .چنانکه اشاره شد این
تغییر راهبردی ،نیازمند خلق بازی زبانی تازهای اســت که
در آن پژوهشگران حوزهها به قواعد این بازی تن دهند و
با دستیابی به نظام مشترک ارجاع بتوانند درباره ذهن /مغز
ســخن بگویند .در غیر این صورت ،همانند شــباهتهای
فامیلــی بــا وجود شــباهت بازیهــای زبانــی حوزههای
مختلف علوم شناختی ،آنها متفاوت خواهند بود و تفاوت
میان قواعد بازی میان هریک از حوزهها ،رویکرد تعاملی
"تاگارد" را با مشکل روبرو میسازد.
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