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مقدمه

ماترياليسم حذفگرا ،نظريهاي در فلسفة ذهن معاصر است که بر اساس آن تبيين رفتار انسان بر
اساس رويدادهاي عصبي را هم ميتوان و هم بايد جايگزين تبيين رفتار بر اساس حالتهاي
ذهني کرد .اين ديدگاه اواخر قرن بيستم عمدتاً -و نه صرفاً-توسط دو تن از فيلسوفان معاصر
آمريکايي ،پائول چرچلند ( )Paul Churchlandو پاتريشيا چرچلند( )Patricia Churchlandمطرح
شد.
ما ميتوانيم براساس باورها ،اميال ،ترسها ،اميدها و ...قابليت شگفتانگيزي درتبيين و
پيشبيني رفتار ساير انسانها به دست آوريم .اين قابليت حاکي از آن است که هر يک از ما
داراي معرفتي گسترده ناظر به امور ذهني هستيم ،به نحوي که اين قابليت ما را توانا ميسازد که
يک حالت ذهني را به حالت ذهني ديگر ،به موقعيت بيروني يا به رفتارها مرتبط سازيم؛ وبه تبيين
و پيشبيني دست بزنيم .معرفت گستردة مذکور که ناظربه امور ذهني است ،روانشناسي عرفي
ناميده ميشود( .)Churchland, 1970, 236-241& 1981, 68-72اما به نظر ميرسد چرچلندها هر
گونه نظرية روانشناسي را که بر پاية

دوگانهگرايي()Dualism

مطرح شده باشد با برچسب

روانشناسي عرفي کنار ميگذارد .از نگاه چرچلندها اگر علمي به نام روانشناسي وجود داشته
باشد تمايزي با عصبشناسي ندارد .ادعاي اصلي ماترياليسم حذفگرا اين است که ميتوان و
بايد علم

عصبشناسي()Neuroscience

را با

روانشناسيعرفي()Folk Psychology

جايگزين

ساخت(.)see: Ramsey, 2016
پيش از اين رويکردهاي متأثر از تجربهگرايي افراطي حلقة وين نظير رفتارگرايي()Behaviorism

و کارکردگرايي()Functionalismدر حوزة فلسفة ذهن بر پاية نوعي انحصارگرايي معرفتي مباني
معرفتي بحث از نفس مجرد و ذهن غير مادي را ناديده ميگرفتند و حتي هر گونه بحث از چنين
حقايقي را بيمعنا تلقي ميکردند .در فلسفة تحليلي و تحت تاثير پوزيتيويستهاي منطقي تصور
رايج اين بود که فلسفه نميتواند ادعاهايي راجع به هستيشناسي -يعني ادعاهايي ناظر به واقعيت
اشياء و نحوة ارتباط آن واقعيتها با يکديگر -داشته باشد .اما به زودي مشخص شد که حتي در
ديدگاه حلقة وين نيز نوعي هستيشناسي مادي پنهان است .به تعبير پوپر اينکه هر مفهومي بايد
دربارة چيزهاي فيزيکي باشد نوعي متافيزيک ماترياليستي است(پوپر ،8631 ،ص .)668
رويکردهاي پوزيتيويستي با استداللهاي کواين نيز تضعيف شدند .تقسيم گزارهها به تحليلي و
ترکيبي مبناي معرفتي کليدي پوزيتيويسم بود و کواين در مقالة دو حکم جزمي تجربهگرايي اين
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مبنا را به چالش کشيد .او همچنين در برابر مخالفت حلقة وين با وجودشناسي چنين استدالل کرد
که هر گونه نظريهاي دربارة جهان طبيعت ،از حيث هستيشناختي به اشياي خاصي ملتزم است و
هر نظريهاي التزامهاي وجودشناختي خاص به خود را دارد (کواين ،8631،ص 768-742و
 .)718 -722اين التزامات ،تابع نظرية مختارند و با تغيير بنيادي يک نظريه ،هستيشناسي نيز تغيير
ميکند.
با شکست رويکردهاي متأثر از تجربهگرايي افراطي در حوزة فلسفة ذهن ،متافيزيک حذفگرا
مطرح شد که به دنبال بازسازي مجدد آرمان پوزيتيويستي در چارچوبي وجودشناختي بود.
اصالت ماده و اصالت فيزيک دو آرمان اصلي حلقة وين بودند که اولي جنبة وجودي داشت و
دومي به حوزة معرفت مربوط بود .حلقة وين از راه اصالت فيزيک از اصالت ماده دفاع ميکرد.
اما ماترياليسم حذفگرا از راه اصالت ماده به اصالت فيزيک ميرسد و در اين مسير به داليل
متفاوتي تمسّک ميکند .مقالة پيشرو با تحليل مباني معرفتي حذفگرايي اين ادعا را مطرح
ميکند که انحصارگرايي هستي شناختي فاقد هر گونه مبناي معرفتي قابل اعتمادي است .در اين
مسير ابتدا مؤلفههاي اصلي حذفگرايي و سپس استداللهاي آنرا بررسي خواهيم کرد.
ماتریالیسم حذفگرا

اين ديدگاه در چند دهة اخير در تداوم و گسترش نگاه مادي در حوزة فلسفة ذهن نقشي بيبديل
داشتهاست .چرچلند بر اين اساس ادعاي اصلي اين نظريه را اين گونه بيان ميکند که تصور
عرفي ما از پديدههاي رواني هم از حيث اصول و هم از حيث هستيشناختي غلط است؛ و اين
تصور را بايد حذف ،و با نظرية بهترِ علم عصبشناختي جايگزين کرد که علياالصول با علم
فيزيک هماهنگ است( .)Churchland,1981, p 67با اين همه مؤلفههاي اصلي اين ديدگاه ريشه
در آراء فلسفي افرادي مانند ويلفرد

سلرز(Sellars

 ،)Wilfredو.کواين و پائول فايرابند

( )Paul Feyerabendو ريچارد رورتي( )Richard Rortyدارد.
حلقة وين بحث از روح مجرد را بيمعنا تلقي ميکردند و با اين ترفند از ورود به استداللهاي
عقلي که در خصوص تجرد نفس وجود دارد ،اجتناب ميکردند .ماترياليسم حذفگرا نيز براي
تضعيف استدالل هاي مربوط به ذهن و آگاهي غير فيزيکي ،هر گونه باور به ساحتي غيرفيزيکي
در وجود انسان را باوري عرفي تلقي ميکند و ادعا ميکند اين ديدگاه در برابر علم
عصب شناسي و علم فيزيک قرار دارد .چرچلند براي اينکه اين تقابل را نشان دهد نخست با
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تمسک به سخنان سلرز نشان ميدهد که روانشناسي عرفي نيز يک نظريه است که به دنبال تبيين
و پيشبيني رفتار انساني است و سپس ادعا ميکند که اکنون براي تبيين رفتار انسان نظريههاي
عصبشناسي جايگزين روانشناسي عرفي شدهاند.
يک نظرية مجموعهاي از گزارههاي عطفي به همراه داللتهاي معرفتشناختي ،هستيشناختي
و معناشناسي است که به شکلي سازمانيافته ،وحدتبخش ،و حتياالمکان ساده ،و از طريق
برخي از قوانين ،پديدههاي موضوعِ مورد بررسي خود را تبيين و پيشبيني ميکند .با چنين
تعريفي ،روانشناسي عرفي نيز يک نظريه است؛ زيرا سعي ميکند از پديدههاي ذهني ،رفتارهاي
موجودات ذهنمند را تبيين و پيشبيني کند؛ و براي برخي مسائل ناظر به ذهن و رفتار ،پاسخهايي
را به دست دهد(.)Churchland, 1970, 241-236 &1981, p 68-72

پيشينة اين ايده که روانشناسيعرفي يک نظريه است به سلرز باز

ميگردد( Sellars, 1956,

  p253-309).او باور به وجود انديشهها را فرضيهاي ميداند که از طريق الگوگيري از نحوة
سخنگفتن جامعة انساني و به منظور پيشبيني و تبيين آن طرح شدهاست .از نظر او در اين فرضيه
با الگوگيري از روابط منطقي -معنايي زبان ،و نيز با الگوگيري از اشياي خارجي و روابط علي-
معلولي آنها ،مجموعهاي نسبتاً پيچيده از رويدادها ،اشياء ،روابط منطقي -معنايي و روابط علي-
معلولي دروني فرض شده است و تصور شده است اين دنياي دروني(ذهني) ،به دليل مشابهت با
دنياي خارجي(برونذهني) ميتواند نقش تبييني و پيشبينانه داشتهباشد .سلرز بر اين اساس مدعي
است روانشناسيعرفي يک نظرية تجربي است که امکان تبيين و پيشبيني رفتارهاي انساني را
براي ما فراهم ميکند.هدف سلرز از طرح نظريه بودن روانشناسيعرفي ،رد انگارة دادههاي
حسي است و او بر اين اساس دادة حسي را اسطورهاي ميداند که بايد کنار گذاشته شود.
حذفگرايان نيز با الگوي مشابهي پس از اثبات نظريه بودن روانشناسيعرفي استدالل ميکنند
که اين نظريه ،نظريهاي ناکارآمد و اساساً کاذب است و بايستي حذف گردد .فايرابند نيز با
پذيرش فيزيکاليسم وجود هويات ذهني غير فيزيکي را انکار

ميکند(Feyerabend, 1963, p295-

 296).او همچنين با اين ادعا که روانشناسي عرفي و عصبشناسي اختالف معنايي بنيادين وجود
دارد ،امکان تقليل اولي به دومي را انکار

کرد(1962, p 28-29

حذفگرايي با تقليلگرايي را در ادامه بررسي خواهيم کرد.



 .)Feyerabend,تفاوت
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نفی تقلیلگرایی

در ديدگاههاي متأثر از پوزيتيويسم مانند رفتارگرايي و کارکردگرايي ،مفاهيم مرتبط با ذهن و
آگاهي ميتوانند در علم عصبشناختي معادلهاي تأييدکنندهاي بيابند و لذا در اين ديدگاهها
اغلب از تقليلگرايي دفاع ميشود .اما از آنجا که چرچلند باور به حالتهاي ذهني جداي
از رويدادهاي عصبي را نادرست ميداند امتياز ديدگاه خود نسبت به ديدگاههاي تقليلگرا
را اين گونه بيان ميکند که در ديدگاه مذکورتقليلِ مفاهيم روانشناسيعرفي به مفاهيم علم
عصبشاختي چندان ممکن به نظر نميرسد و ماترياليسمحذفگرا تنها گزينهاي است که امکان
پيشبيني تقليل مفاهيم روانشناسيعرفي به مفاهيم علم عصبشناختي را نفي ميکند

( .)Churchland,1981, p78-84

البته وجود آگاهي و ذهن چيزي نيست که قابل حذف باشد و حذف آن به هيچ وجه نميتواند
نقطة قوت يا امتياز يک ديدگاه باشد .تقليلگراها نيز براي اينکه حاضر نبودند اتهام انکار آگاهي
را تحمّل کنند ،به جاي انکار آگاهي از زباني استعاري استفاده کردند و ادعا کردند که به دنبال
حذف آگاهي نيستند و صرفاً قصد دارند گزارههاي مربوط به آگاهي را به گزارههاي مربوط به
رويدادهاي عصبي تقليل دهند .اما تقليل آگاهي به رويدادهاي عصبي مشکالت منطقي خود را
داشت .لذا حذفگراها براي اينکه گرفتار آن مشکالت نشوند با تقليل نيز مخالفت ميکنند.
نيگل()Ernst Nagleمعتقد است تقليل يک نظريه به نظريهاي ديگر زماني ممکن است که بتوان
نظرية نخست را از دومي استنتاج کرد و براي چنين استنتاجي به قوانيني نياز است که نشان دهند
هوياتي که در نظرية نخست از آن سخن به ميان آمده در نظرية دوم نيز وجود دارند .نيگل اين
قوانين واسطهاي را که براي تقليل به آنها نياز است قوانين پل( )Bridge Lawsمينامد و معتقد
است شکل منطقي قوانين پل که ارتباط دو نظريه را به منظور تقليل يکي به ديگري ،يا استنتاج
يکي از ديگري ،ممکن ميسازند؛ صورتي دو شرطي[اگر و تنها اگر] دارد(.)Nagle, 1961, p355
بنابراين تقليل از نظر نيگل يک رابطة منطقي-رياضي بين دو نظريه است.
فايرابند بر اساس اين تعريف از تقليلگرايي آن را به چالش ميکشد .او با استفاده از يک مثال
نشان ميدهد که اساساً تقليل به معناي استنتاج منطقي -رياضي بين دو نظرية رقيب ،ممکن
نيست(Feyerabend, 1962, p 46-47

 .)see:استدالل فايرابند اين است که هميشه فاصلة معنايي

واژههاي دو نظريه به اندازهاي است که هيچگاه نميتوان رابطهاي منطقي بين دو نظرية رقيب
برقرار ساخت و يکي را از ديگري استنتاج کرد .بنابراين تقليل يک نظريه به ديگري نيز محال
خواهد بود .به عنوان نمونه روانشناسيعرفي و علم عصبشناسي ،در حيطة تبيين حاالت ذهني و
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رفتار دو نظرية قياسناپذير به شمار ميروند .اولي معتقد است که حاالت ذهني وجود دارند و
ميتوان رفتارها را بر اساس آن تبيين کرد؛ در حاليکه دومي اساساً منکر چنين چيزي است .اين
دو نظريه ،فاقد ارتباط منطقي با يکديگرند و نميتوان از تقليل يکي به ديگري نيز سخن گفت.
ماترياليسم حذفگرا نيز در نفي تقليلگرايي از آموزة

قياسناپذيري()Incommensurability

استفاده ميکند که در نيمة دوم قرن بيستم در برابر تقليلگرايي حلقة وين مطرح شد .طرفداران
قياسناپذيري ،منطق مشترک و نظام معنايي مشترک بين چارچوبهاي نظريهاي را انکار ميکنند
و حتي ادعا ميکنند مشاهدهها و تجربههاي فردي نيز تحت تأثير نظريهها شکل ميگيرند و
بنابراين نميتوانند به عنوان وجه اشتراک عصبشناسي و روانشناسي معرفي شوند .اگر نتوان بين
اين دو نظام از حيث معنايي ،منطقي و يا مشاهدتي ،معياري جهت مقايسه يافت؛ اين دو،
علياالصول قياسناپذيرند و به يکديگر قابل تقليل نيستند .لذا مدلهايي که سعي ميکنند بر اين
اساس بين دو نظريه ارتباط برقرار کنند ،و يکي را به ديگري تقليل دهند با مشکل جدي روبرو
خواهند شد( .)Ibid, p93

با اين همه حذفگرايان اگر براي نفي تقليلگرايي به قياسناپذيري تمسک کنند دچار خطايي
مبنايي شدهاند .چون قياسناپذيري همانگونه که با تقليلگرايي جمعپذير نيست ،با حذفگرايي
نيز جمعپذير نيست .اگر قياسناپذيري درست باشد روانشناسي و عصبشناسي دو شاخة علمي
جداي از يکديگر خواهند بود که هر يک مفاهيم و مسائل خاص به خود را دارند .در اين
صورت هيچ منعي وجود ندا رد که اين دو شاخه به طور جداگانه و همزمان در مسائل خاص به
خود پژوهش کنند .قياس ناپذيري به اين معناست که بين اين دو شاخه نه تقابلي وجود دارد و نه
تعاملي.
مشکل ديگر اين است که قياسناپذيري نوعي نسبيگرايي افراطي است و مستلزم نفي هر گونه
منطق و زبان مشترک است .چنين ديدگاهي جداي از اينکه با مشکالت نسبيگرايي از قبيل
خودويرانگري روبروست ،با تاريخ علم نيز سازگار نيست .تاريخ علم تاريخ تفاهم و گفتوگوي
بين چارچوبهاي فکري متفاوت است و در تاريخ علم دو شاخة عصبشناسي و روانشناسي
تعاملي سازنده داشتهاند .طرفداران قياسناپذيري در خصوص فاصلة بين شاخههاي علمي اغراق
ميکنند .به عنوان نمونه آنها قواعد منطقي مشترک بين رشتههاي مختلف را ناديده ميگيرند و به
طور خاص در مورد نياز علوم مختلف به قواعد رياضي مشترک توضيح مشخصي ندارند .البته
دفاع از وجود منطق و مفاهيم مشترک به معناي امکان تقليل نيست .روانشناسي و عصبشناسي
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دو شاخة علمي متمايز هستند که گر چه تعامل نزديکي با يکديگر دارند ،اما هيچ کدام نه قابل
حذف هستند و نه قابل تقليل به ديگري.
به هر حال تقليلگرايي و حذفگرايي صرفاً زبان متفاوتي دارند و هر دو رويکرد از نظر
وجودشناسي به نوعي انحصارگرايي ميرسند .ررتي در اين خصوص توضيح ميدهد که در
پاسخ به اين پرسش که مفاهيم ذهني به چه چيز داللت ميکنند ميتواند دو راه را برگزيند :يا
مفاهيم ذهني را مفاهيمي فاقد مدلول تلقي کند و يا آنها را همان حاالت فيزيکي بداند .رورتي
معتقد بود که براي يک حذفگرا ،اين دو مسير تفاوتي ندارند( .)Rorty, 1965, p28کسي که
ميگويد نفس همان بدن است به توصية کسي که ميگويد نفس را بايد از جهان حذف کرد،
عمل کردهاست و فقط به توصية کسي که ميگويد نفس را بايد از زبان نيز حذف کرد عمل
نکردهاست.
مبانی حذفگرایی

در ادامه استداللهايي را که در دفاع از ماترياليسمحذفگرا بيان شدهاست بررسي و نقد خواهيم
کرد .نخستين استدالل بر فقر تبييني و پيشبينانة روانشناسيعرفي ،و نيز عدم انسجام فعال آن با
ساير نظريههاي موفق علمي ،تکيه دارد .دومين استدالل يک استدالل استقرايي از تاريخ علم
است که بر ناموفق بودن اکثريتِ نظريههاي عرفي تأکيد دارد .سومين استدالل بر مزيت نسبي
ماترياليسم حذفگرا نسبت به ساير رقباي معرفتياش در فلسفة ذهن تأکيد ميکند .اصل سادگي
کواين نيز آخرين مبناي معرفتي حذفگرايي است که از آن بحث خواهيم کرد.
مطابق با نخستين استدالل ،روانشناسيعرفي يک نظرية تجربي است که ميتوان آن را از طريق
برخي معيارهاي سنجش يک نظريه آزمود(.)Churchland,1981, p68-72معيارهاي اصلي سنجش
يک نظريه عبارتند از :توان تبييني و توان پيشبيني يک نظريه و نيز انسجام فعال آن با ساير
نظريههاي پذيرفتهشده .از نگاه حذفگرايان روانشناسي عرفي از حيث اين معيارها ،نظرية
موفقي تلقي نميگردد و داستان آن" ،داستان پسروي ،بيحاصلي و زوال است"(.)Ibid, p74
زيرا اين نظريه از انجام تبيينها و پيشبينيهاي جالب توجه ،عاجز است و نيز نميتواند
پديدههايي مانند خواب ،يادگيري ،تفاوت هوش ،حافظه ،بيماريهاي رواني و ...را تبيين کند.
مسائل عمدة پديدههاي رواني در پرتو روانشناسيعرفي ،رازآميز به نظر ميرسد.از طرف ديگر،
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اين نظريه نتوانسته به نحوي فعال با ساير حوزههاي معرفت علمي ،سازگار شود .لذا بايد امکان
کذبش را جدي گرفت و آن را با نظرية ديگري ،جايگزين کرد.
در نقد اين استدالل بايد به پيشفرض خطاي آن توجه داشت .اين استدالل مبتني بر اين
پيشفرض است که هدف روانشناسي پيشبيني رفتار انسان است .در حالي که پيشبيني رفتار
انسانها نه مطلوب است و نه ممکن .پيشبيني رويدادهاي طبيعي با هدف تسلط بر طبيعت و
بهرهکشي از آن است .اما چنين هدفي در پيشبيني رفتار انسانها غيراخالقي است .ضمن آنکه
معلوم نيست چه کساني قرار است رفتار انسانها را پيشبيني و کنترل کنند و آيا رفتار خود آنها و
از جمله پيشبينيهاي آنها از قبل قابل پيشبيني است؟ در اينجا مشکالتي منطقي وجود دارد.
يک مشکل اين است که همين پيشبيني نيز رفتاري است که بايد قابل پيشبيني باشد .در حالي
که رفتار و آگاهي انسان صرفاً يک حرکت فيزيکي نيست که بر اساس نيروهاي فيزيکي موجود
در طبيعت تعين يابد و قابل پيشبيني باشد .رفتار بر اساس تعريفي که دارد با دو مقولة آگاهي و
آزادي همراه است و اين دو مقوله پيشبيني رفتار را ناممکن ميکنند.
در اينجا استدالل قاطع پوپر در کتاب فقر تاريخيگري اين است که نظريههاي علميِ آينده در
رفتار آيندة انسان تأثير دارند و پيشبيني نظريههاي علمي آينده منطقاً ناممکن است .چون مثالً
اگر نظريههاي علمي قرن آينده را از اکنون بدانيم اين نظريهها به اکنون تعلق خواهند داشت و در
اين صورت نظريههاي قرن آينده چيز ديگري خواهند بود .مشکل منطقي ديگر اين است که
آگاهي ما از رويدادهاي آينده باعث ميشود تا رفتار کنوني ما تغيير کند و در اين صورت
رويدادهاي اجتماعي آينده نيز مطابق پيشبينيها نخواهند بود .در هر حوزهاي که پاي انسان در
ميان است اگر بتوان آينده را پيشبيني کرد ،تحت تأثير اين پيشبيني ،آگاهي و رفتار کنوني ما
نيز تغيير خواهد کرد .در اين صورت آينده نيز متغير خواهد بود و خالف پيشبيني خواهد بود.
بنابراين پيشبيني رويدادهاي اجتماعي و رفتار آيندة انسان به طور منطقي ناممکن است.
در اين استدالل ادعا شدهاست که روانشناسي تبييني براي پديدههايي مانند خواب و آگاهي
ندارد .در پاسخ بايد توجه داشت اينکه ذهن و آگاهي پديدههايي مجرد و غير مادي هستند به اين
معنا نيست که پديدههايي مانند خواب و يادگيري کامالً رازآميز خواهند بود .چون دفاع از روح
مجرد به معناي انکار بدن نيست و با وجود روانشناسي ،هنوز بدن و سيستم عصبي تأثيري مستقيم
و قابل فهم در تحقق پديدههاي ذهني خواهند داشت .بنابراين با پذيرش ذهن مجرد تبيينهاي
مادي براي پديدههاي ذهني حذف نميشوند و صرفاً تکميل ميشوند.
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دومين استدالل يک استدالل استقرايي از تاريخ علم است .و ميتوان آن را اينگونه تقرير کرد
که از آنجا که همة نظريههاي عرفي پس از پيشنهاد يک نظرية علمي خوب ،کنار نهاده شدهاند؛
ميتوان استقرائا انتظار داشته که روانشناسي عرفي که تنها بازماندة نظريههاي عرفي است ،به
زودي توسط نظريههاي علمي طرد گردد(چرچلند ،8613 ،ص .)16چرچلند در اين استدالل خود
معيار روشني براي تمايز نظريههاي عرفي از نظريههاي علمي ارائه نميکند و بدون هيچ دليلي
باور به ذهن مجرد را در تقابل با عصبشناسي معرفي ميکند .اگر معياري براي جدا کردن
نظريههاي عرفي از نظريههاي علمي نداشته باشيم اين استدالل خود ويرانگر خواهد بود .در واقع
اگر اين استدالل درست باشد همة نظريههاي علمي اعتبار خود را از دست خواهند داد .چون طبق
اين استدالل اگر مثالً بيشتر نظريههاي علمي چهارصد سال پيش در حوزة عصبشناسي باطل
شدهاند پس نظريههاي کنوني نيز به زودي باطل خواهند شد .در حالي که نظريههاي علمي
گذشته در فضايي متفاوت مطرح شدهاند و بطالن آنها دليلي بر بطالن نظريههاي کنوني نيست.
ضمن آنکه خواهيم ديد که براي باور به روح مجرد داليلي عقلي وجود دارد که حذفگراها
آنها را ناديده ميگيرند.
اسـتدالل ديـگر حـذفگرايان ايـن اسـت که با طـرد روانشناسيعرفي و جايگزيني علم
عصبشناسي ،به سمت نوعي از همکاريهاي علمي بين روانشناسيعلمي ،هوش مصنوعي،
علومشناختي ،عصبشناسي ،زيستشناسي تکاملي ،شيمي و فيزيک ذرات بنيادي دست مييابيم؛
به نحوي که اين علوم نه در يک "انزواي يخي از يکديگر"( )Churchland, 1986, p 3بلکه در
يک انسجام و ارتباط فعال ،به نحوي الهامبخش و تصحيحگر ،به تکامل يکديگر مدد ميرسانند؛
و نظريهاي واحد دربارة چگونگي عملکرد مغز را پديد ميآورند( .)Ibid, p 5چنين انسجام فعالي
را که يک نظريه با ساير نظريههاي پذيرفتهشده دارد ميتوان احتماالً معيار نهايي براي پذيرش
يک نظريه تلقي کرد( .)Churchland, 1981, p73ادعاي چرچلندها اين است که عصبشناسي که
جايگزين روانشناسيعرفي ميگردد چنين انسجام فعالي را با ساير نظريههاي علمي از جمله
فيزيک دارد .زيرا مطابق با هستيشناسي علوم مذکور ،تمام آنچه در طيف روانشناسي علمي تا
فيزيک ذرات بنيادي ،اتفاق ميافتد فرايندهاي نهايتاً فيزيکي هستند .هيچ چيز غيرفيزيکي در اين
ميان موجود نيست .بنابراين نيازي نداريم که در تبيين رفتارها ،به هويات ذهني و نقش علي آنها
براي رفتارها قائل باشيم .علوم عصبي ،که براي تبيين رفتارها طراحي ميشود در نهايت يک علم
فيزيکي است يا دستِ کم به نحوي فعال با علوم فيزيکي انسجام دارد.
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با اين که انسجام علوم با يکديگر يک امتياز است اما در تالش براي حفظ اين انسجام نبايد
موجوداتي را که در چارچوب اين علوم نميگنجند حذف کرد .اگر بحث از هويات جديد با
اين اتهام که انسجام علوم کنوني را به هم ميزند ،منع شود ،هر گونه کشف و اختراعي را نيز بايد
منع کرد .در حالي که اثبات وجود چيزهايي که در چارچوب علوم متداول نميگنجند ،نظير
اثبات اشعة ايکس ،انقالبي علمي را به دنبال داشته است.
حذفگرايان با تمسک به انسجام و هماهنگي عصبشناسي با علوم تجربي پيشنهاد ميکنند که
موضوعات مورد بحث در روانشناسي مانند آگاهي و ذهن يا نفس مجرد از دايرة موجودات
حذف شوند .در حالي که باور به وجود چنين هوياتي به هيچ وجه مانع انسجام و همکاري
نزديک عصبشناسي با ساير علوم تجربي نيست .به تعبير ديگر شاخهاي را که چرچلندها
روانشناسي عرفي مينامند ،در برابر علوم تجربي قرار ندارد .در اين شاخه دوگانهانگاري با
تمسک به داليلي عقلي و شهودي اثبات ميشود و از هوياتي بحث ميشود که گرچه فراتر از
موضوع علومي مانند عصبشناسي و زيستشناسي است ،اما در مقابل آن قرار ندارند و به انسجام
اين علوم با يکديگر ضربهاي نميزند.
اصل سادگي آخرين دليلي است که براي حذفگرايي مطرح شده است .معروفترين بيان
اصل سادگي از کواين است که معتقد است هر نظريهاي لوازمي وجودشناختي دارد و سادگي
وجودشناختي يکي از معيارهاي تشخيص بهترين نظريه است( .)Quine, 1981بر اين اساس اگر دو
نظريه توان تبييني يکساني داشتهباشند ،نظريهاي که به لحاظ هستيشناختي سادهتر باشد ،برتر
است .حذفگرايان با تمسک به اصل سادگي ميتوانند استدالل کنند که روانشناسيعرفي براي
تبيين حاالت فيزيکي بدني به وجود هويات ذهني متوسل ميشود .بنابراين هستيشناسي آن
حاوي دو سنخ کلي از موجودات فيزيکي و موجوداتِ غيرفيزيکي است .اما نظرية رقيب يعني
علم عصبشناختي براي تبيين حاالت فيزيکي بدني به هويات و فرآيندهاي عصبي -مغزي که در
نهايت امري فيزيکي است متوسل ميگردد .لذا وجودشناسي آن سادهتر است و صرفاً حاوي
موجودات فيزيکي است .رورتي بر اين اساس از حذفگرايي دفاع کرد( .)Rorty, 1965, p 24-54

با اين حال به نظر ميرسد تمسک به اصل سادگي براي اثبات حذفگرايي مصادره به مطلوب
است .چون خود اصل سادگي بياني از حذفگرايي است و نيازمند دليل است .اين درست است
که جهان به هر ميزان که سادهتر باشد ،فهم آن نيز آسانتر است .اما پيش از شناخت کامل جهان
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هيچ دليلي معقول براي اين فرض نيست که جهان ساده است .بنابراين اصل سادگي نيز مانند
حذفگرايي نيازمند دليل عقلي يا تجربي است.
اصل سادگي به عنوان توصيفي از روان انسان درست است .انسان نظريههاي ساده را ترجيح
ميدهد .اما اگر از اصل سادگي نتايجي وجودي بگيريم و ادعا کنيم که جهان نيز ساده است ،در
اين صورت مضمون اين اصل در مقابل واقعگرايي قرار ميگيرد .از زماني که دانشمندان نشان
دادند که زمين محور جهان نيست ،همزمان اين انتظار را نيز باطل کردند که ساختار جهان ساده
باشد .از نگاهي واقعگرايانه آنچه در ترجيح يک نظريه اهميت دارد شواهد تجربي است و اگر
شواهد تجربي نشان دهند جهان بر خالف نظريههاي سادهانگار شلوغ و پيچيده است ديگر
سادگي نميتواند معياري براي پذيرش يک نظريه باشد .در جايي هم که شواهدي وجود ندارد
باز عقالنيت حکم ميکند از هر گونه حکمي خودداري کنيم .ذهن يا آگاهي به عنوان وجودي
فراتر از فيزيک و ماده با اينکه پيچيدهترين بخش از جهان هستي است ،اما صرفاً يک فرض
نيست .شواهدي که هم وجود ذهن را تأييد ميکند و هم غير مادي بودن آن را ،به اندازهاي قوت
دارد که با اصل بيدليلي مانند اصل سادگي نميتوان در مقابل آنها ايستاد.
مشکل اصلي حذفگرايي اين است که بدون توجه به ماهيت مقولههايي مانند ذهن و آگاهي
در مورد آنها قضاوت ميکند .تجربة دروني مبناي باور به ذهن و حالتهاي ذهني است.
مادهگرايان نميتوانند تجربة دروني را نفي کنند .چون براي اثبات وجود هر گونه جسم مادي
نخست بايد تصويري دروني از آن داشت .اما تصويري که از اشياء داريم بخشي از اجسام جهان
نيست .به همين دليل است که با ساخت تصويري خيالي از يک ماده ،اصل بقاي ماده نقض
نمي شود .انسان در فضاي مادي قادر نيست يک اتم را وجود ببخشد يا آن را نابود کند .اما
آزادي انسان در ايجاد تصورات و تغيير ساختار آن نيازي به نيروي فيزيکي زيادي ندارد .ولي اين
تصورات ذهني جايي را اشغال نميکنند و وزني ندارند.
تفاوت ديگر اين است که امور ذهني

التفاتي()Intentional

هستند و دربارة چيزهاي ديگر

هستند .يعني آگاهي ه ميشه آگاهي از چيزي است .اما يک ميز يا هر چيز مادي ديگري هيچگاه
دربارة چيز ديگري نيست و فاقد حيث التفاتي است .تفاوت ديگر شخصي بودن حالتهاي ذهني
است .حالتهاي ذهني به حيطهاي شخصي تعلق دارند و امکان تجربة مشترک آنها قابل تصور
نيست .تجربة درد دندان خاص به يک بيمار است ،و اين درد را هيچ فرد ديگري غير از خود
بيمار نميتواند تجربه کند .اما خود دندان و اعصاب آن به دليل آنکه مادي است براي هر فردي
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قابل تجربه است .چنين تفاوتهايي اين ادعا را که امور ذهني وجود ندارند و يا به امور مادي
قابل تقليل هستند به چالش مي کشند.
مشکل ديگر اين است که فقط علم روانشناسي نيست که در حذفگرايي جايي براي آن
نمي ماند .واقعيت اين است که علوم انساني در روش و مسائل با علوم طبيعي تفاوتهايي بنيادين
دارند و نميتوان آنها را ناديده گرفت .الکساندر برد معتقد است روشهاي جامعهشناسي مانند
نظرسنجي هاي ميداني هيچگاه در فيزيک کاربرد نخواهند داشت و از جامعهشناسي نيز
حذفپذير

نيستند(2004, p 374-375

 .)Bird,به بيان ديگر علوم جامعهشناختي نيز مانند

روانشناسي قابل حذف يا قابل تقليل به علم فيزيک نيستند .براي اينکه اين مطلب روشنتر شود
نخست بايد به نسبت روانشناسي و جامعهشناسي توجه کرد.
روانشناسي ناظر به مطالعة تجربي و توصيف ،تحليل ،تبيين ،پيشبيني و درمانِ ناظر به
انديشهها ،عواطف و احساسات ،ادراکات ،کنشها و ...سامان يافته است (رک .اسدورو.)8613 ،
هر مطالعهاي از اين نوع ،مستلزم آن است که فهرستي از موجودات را مفروض بگيرد که
مطالعات انجامگرفته ناظر به آنها صورت بپذيرد و روانشناسي علمي معاصر ناگزير است که
وجود اشخاص را در زيستجهانِ اجتماعي ،مفروض بگيرد( .)see: Harré, 2002, p89با اين حال
وجود افراد در زيستجهان اجتماعي ،چيزي نيست که بتوان آن را يکسره و به سادگي
فيزيکاليستي تعبير کرد .زيرا اشخاص در زيستجهان اجتماعي ،نه بر اساس قوانين علوم فيزيکي
صرف که بر اساس تبعيت از قواعد اجتماعي زندگي ميکنند .تبعيت از قواعد اجتماعي ،با
مشمول قوانين علوم فيزيکي بودن ،متفاوت است(رک .ويتگنشتاين )8611 ،براي توصيف قواعد
اجتماعي به مفاهيم توصيف گرِ ديگري غير از مفاهيم علوم فيزيکي نياز است .بنابراين مفاهيم و
قوانين فيزيکي براي توصيف و فهم قواعد اجتماعي کافي نيست.
انسانها موجوداتي آگاه و کنشگرند که در شبکهاي پيچيده از روابط اجتماعي متنوع ،زيست
ميکنند .انسانهاي آگاه و کنشگر در شبکة روابط اجتماعي ،به منظور حفظِ حيات خود و
ديگران ،موظف به انجام وظايف خاصي هستند و نيز بايستي از انجام اعمال خاصي احتراز کنند.
جوامع مختلف ،دربارة انجام وظايف خاص و نيز احتراز از برخي اعمال خاص ،مرزهايي را تعيين
ميکنند .مثالً در يک جامعة مفروض ،شيوههاي خاصي از نشاندادن هيجان ،عشق ،خشونت و...
مجاز شمرده ميشود و شيوههاي خاصي از آن ممنوع دانسته ميشود؛ به نحويکه کسي که در
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بروز هيجان ،عشق ،خشونت و ...از شيوههاي مورد قبول جامعه عدول کند ،به عنوان مجرم يا
بيمار رواني شناخته ميشود و تحت پيگرد قانوني يا تحت درمان روانشناختي قرار ميگيرد.
اگر زيستجهان اجتماعي خاصي موجود نبود و در آن زيستجهان ،شيوههاي خاصي مورد
قبول يا عدم قبول قرار نمي گرفت؛ آنگاه چندان معنادار نبود کسي را مجرم يا بيمار رواني بناميم.
اطالق يا عدم اطالق اين عنوانها و عنوانهاي مشابه مشروط به پذيرش زيستجهان اجتماعي و
شيوههاي مرسوم در آن است .چنين مفاهيمي نه بخشي از علم فيزيک هستند و نه از علوم
اجتماعي قابل حذف هستند .روانشناسي علمي نيز که به مطالعة سالمت و بيماري رواني
ميپردازد؛ ناگزير است زيستجهان اجتماعي را مفروض بگيرد؛ زيستجهاني که در آن
شيوههاي خاصي از هيجان ،عشق ،خشونت و ...مجاز و شيوههاي خاصي از اموريادشده ممنوع و
تحت مطالعه و درمان روانشناختي قرار ميگيرد.
به تعبيرِ ديگر ،به واسطة شيوههاي کنش مطلوب يا نامطلوب در زيستجهان است که برخي از
رفتارها مصداق رفتار نامناسب رواني قرار ميگيرند و نيازمند درمان تلقي ميشوند .اگر در يک
زيستجهان رفتار خشونت آميز نامطلوب تلقي شود ،فردي که چنين رفتاري را با شدت فروان و
مدت زياد انجام دهد ،تحت عنوان بيمار رواني دستهبندي ميگردد و نيازمند درمان رواني خواهد
بود .اگر اين زيستجهان-که بخشي از فيزيک نيست -موجود نباشد؛ امکانِ چنين تعاريفي در
روانشناسي از بين ميرود.
زيستجهان در علوم اجتماعي مطالعه ميشود و در علوم اجتماعي هر توده از اجسام را که هيچ
رابطة معناداري بين آنها وجود ندارد يک جامعه تلقي نميکنند .يک جامعه ،بر مبناي شيوههاي
انديشيدن و عملکردنِ خاصي شکل گرفتهاست و دوام مييابد .اين به آن معناست که جامعه به
مثابه چيزي که از توده يا اجسام متفاوت است؛ اساساً با قواعد و تبعيت از قواعد تعريف ميشود و
تداوم مييابد .تبعيت از قواعد که قوام جامعه به آن است با مشمول قوانين علوم فيزيکي بودن
متفاوت است .زيرا اوالً قوانين علوم فيزيکي به شرط درستي ،مستقل از هر زيستجهان اجتماعي،
صادق است .اين درحالياست که قواعد اجتماعي وابسته به زيستجهان است .فيالمثل اگر
قانون جاذبه به مثابة يک قانون فيزيکي ،درست باشد صدق آن وابسته به اجتماعِ مسلمانان يا
غيرمسلمانان نيست و همواره بدون توجه به زيستجهان اجتماعي صادق است؛ اما ازدواج به
مثابة يک قاعدة زيستجهاني در جامعة مسلمان با جامعة مسيحيان متفاوت است .ثانياً اگر حتي
همة قوانين علوم فيزيکي را بدانيم باز ممکن است که تقريباً چيزي از قواعد يک زيستجهان
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ندانيم و نياز داريم براي اطالع از آن دست به پژوهشي متفاوت بزنيم و بالعکس؛ ميتوانيم تقريباً
همة قواعد يک زيستجهانِ مفروض را بدانيم بدون آنکه اطالع چنداني از قوانين علوم فيزيکي
داشته باشيم.
اگر يک دانشمند همهدان در زمينة علوم فيزيکي با دانشِ مطلقِ خويش در زمينة علوم فيزيکي
وارد قبيلة شمنها شود هيچ گاه نميتواند بگويد که مراسم ازدواج در قبيلة شمنها چگونه
برگزار مي گردد .چون دانش به قوانين فيزيکي هر چند هم کامل باشد چيزي دربارة يک قاعدة
مرسوم در يک جامعه يا قبيله نميگويد .عکس اين مطلب نيز صادق است و اگر جامعهشناسي
همة قواعد مرسوم در قبيله را با جزئيات و دقت بداند ،اين دانش او منبعي براي استخراج قوانين
فيزيکي نيست .تبعيت از قواعد با مشمول قانون فيزيکي بودن ،دو امر متفاوتاند .امور زيست
جهاني وابسته به زمينة فرهنگي و تاريخاند و علومفيزيکي ،فاقد اين دوعنصرند .يک رفتار واحد
در دو زيستجهان متفاوت که قاعدتاً زمينة فرهنگي و تاريخ تطور مختلفي داشتهاند؛ ميتواند دو
معناي مختلف و گاه متضاد داشتهباشد .وابستگي معناهاي مختلف به زيستجهانها ،نميتواند به
شکلي کافي توسط قوانين علوم فيزيکي توصيف و فهم شود؛ زيرا قوانين فيزيکي بازتاب زمينة
فرهنگي و تاريخ تطور يک ملت نيستند .مطالعه و درمانهاي مبتني بر روانشناسي علمي،
مفروض به وجود اشخاص در زيستجهان اجتماعي است .به بيان ديگر روانشناسي علمي معاصر
به مثابه يک حوزة معرفتبخش علمي ،با نوعي از هستيشناسي سروکار دارد که نميتوان آن را
فيزيکاليستي دانست .هستيشناسي روانشناسي علمي از اين حيث شبيه هستيشناسي روانشناسي
عاميانه است که حذفگرايي مدعي طرد آن بود.
مفاهيم اخالقي و زيباييشناختي نيز نه به علم فيزيک قابل تقليل هستند و نه از جامعة بشري قابل
حذف هستند .اگر حذفگرايي درست باشد و انسان صرفاً يک ربات پيچيده باشد ،هر گونه
جنايتي مجاز خواهد بود .چون تکه تکه کردن يک ربات براي کار پژوهشي و يا حتي تفريح منع
اخالقي ندارد .اگر حذف گرايي درست باشد نژادپرستي نيز توجيه خواهد شد .چون اگر ارزش
انسان در جسم او خالصه شود آنگاه تفاوت جسمها در رنگ و ساختار دليلي مناسب براي برتري
برخي از نژادها خواهد بود .نژادگرايي را تنها با تمسک به روح مشترک انساني ميتوان نفي کرد.
ضمن آنکه همين روح است که معيار برتري نوع انسان بر ساير اجسام است و حذف گرايان
ديگر نمي توانند از شرافت انسان دفاع کنند .جمع بين ماترياليسم و اصالت انسان يکي از
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پارادوکسهاي بنيادين فرهنگ مدرن است .اگر نظريههاي علمي ،ما را ملزم به پذيرش هويات
غيرفيزيکي کنند ،چارهاي جز تغيير در هستيشناسي خود نداريم.
اگر بپذيريم که هستي صرفاً محصور و منحصر در هويات فيزيکي نيست؛ و انسان نيز به مثابه
يکي از اين موجودات جهانِ هستي عالوه بر ساحتِ فيزيکي ،ساحتي غيرفيزيکي دارد؛ آنگاه
براي فهمِ چنين موجودي نميتوان صرفاً به علوم فيزيکي و علوم مبتني بر فيزيک از جمله
عصبشناسي توسل جست .بلکه بايد با مشارکتِ اين دو گونه علم ،به تصوير جامعي از انسان
رسيد که کامالً مادي يا غيرمادي نباشد بلکه تصوير مذکور نمايشگرِ تعامل اين دو ساحت در
ساختِ وجود انساني باشد .چنين تصوير تعاملي از عهدة ماترياليسم حذفگرا ،به دست نميآيد
زير اين نظريه از اساس با حذف بخش مهمي از ساحت انساني يعني ساحت مجرد آغاز ميشود.
همچنين استدالل شد که اگر انسان صرفاً يک جسم باشد ،ارزش او نيز بر اساس ويژگيهاي
جسماني تعيين خواهد شد و بنابراين نژادگرايي نيز توجيه خواهد شد.
البته بايد توجه کرد که ناکافي بودنِ ماترياليسم حذفگرا براي تبيين سرشت انساني را نبايد
معادل با بياهميتي علوم عصبي تلقي کرد .علوم عصبي ،به دليل آنکه بخش مادي وجود انساني
را تبيين ميکنند؛ در حيطة مجازِ خود ،بسيار مهماند؛ اما تصويرِ فلسفي به دست آمده از علومِ
عصبي به طور خاص و از علوم فيزيکي به طور عام را نبايد به کل وجودِ انساني تعميم داد؛ و آن
را يک تصوير کامل از سرشت انسان تلقي کرد؛ بلکه بايد آن را با تصوير به دست آمده از
روانشناس-که مبتني بر يک هستيشناسي غيرمادي است-کامل کرد .قرار گرفتن اين دو تصوير
فيزيکي و غيرفيزيکي در کنار يکديگرند که ميتواند تصويري دقيقتر از سرشت انساني ،به
دست دهد.
در نتيجه ،مي توانيم بدون آنکه دچار تناقض شويم و با استناد به شهود دروني و مشاهدة بيروني
بپذيريم هستي انسان داراي دو بخش اساسي ،يعني بخش مادي و فيزيکي و بخش غيرمادي و
مجرد است .علوم فيزيکي از جمله علوم عصبشناختي به مطالعة ساحت فيزيکي و علوم
غيرفيزيکي مانند روانشناسي به مطالعة ساحت غيرفيزيکي که برخاسته از نفس مجرد انساني
است؛ ميپردازند .تصوير مناسب از انسان ،زماني به دست ميآيد که دانش برخاسته از مطالعة
فيزيکي را با دانش برخاسته از مطالعة غيرفيزيکي ،ترکيب کنيم .چنين ديدگاهي به تعاملگرايي
باور دارد و استدالل ميکند که هر يک از نظريههاي صرفاً فيزيکي و يا صرفاً غيرفيزيکي از
سرشت انساني ناکافي هستند .در اين ميان پذيرش نفس مجرد که در علمالنفس سنتي اثبات

نشریة علمی آینة معرفت ،سال نوزدهم ،شمارة پنجاه و نه  ،تابستان  89
__________________________________________________________________________________________

ميشود؛ توضيح ميدهد که چرا نظريههاي صرفاً فيزيکي در تبيين سرشت انساني ناکافياند و
بايد يک جزء غيرمادي براي وجود انسان متصور شد .اين بخش غيرمادي ،پايهاي هستيشناختي
براي مطالعات علمي در روانشناسي فراهم ميکند و آن را به عنوان موضوع اين علم معرفي
ميکند.
نتیجه

حذفگرايان بر اساس پيشفرضهاي مادي خود باور به نفس مجرد را باوري عرفي مينامند و
داليل عقلي و شهودي دوگانهانگاري را ناديده ميگيرند .آنها ديدگاه خود را در برابر
تقليلگرايي معرفي ميکنند .اما تفاوت حذفگرايي و تقليلگرايي چندان روشن نيست .کساني
که حالتهاي ذهني را غير فيزيکي ميدانند دوگانهانگار هستند و بنابراين معتقدند در کنار
ساحت مادي که شامل بدن ،مغز و اعصاب ميشود ساحتي ديگر نيز وجود دارد .تقليلگرايان و
حذف گرايان در انکار وجود ساحت دوم با يکديگر توافق دارند و هر دو گروه معتقدند تنها
ساحتي مادي وجود دارد .اختالف اين دو گروه از زماني شروع ميشود که تقليلگرايان وجود
واژههاي مربوط به ساحت آگاهي را اين گونه ترجمه ميکنند که مرجع اين واژهها بايد
حالتهاي فيزيکي باشد و حذفگرايان امکان چنين ترجمهاي را انکار ميدانند .بنابراين اين دو
گروه در مورد ساحت وجودي انسان با يکديگر اختالفي ندارند و اختالف آنها صرفاً به ساحت
زبان مربوط است .هر دو گروه اصل وجود ساحت غير فيزيکي را انکار ميکنند و حذفگرايان
يک گام جلوتر ميروند و مفاهيم مربوط به ساحت غير فيزيکي را نيز کنار ميگذارند.
براي دفاع از روانشناسي به عنوان يک علم در کنار عصبشناسي بايد از سه جريان
تقليلگرايي ،حذفگرايي و قياسناپذيري گذر کرد .مشکالت تقليلگرايي و حذفگرايي به
اين دليل است که آنها در معرفتشناسي و وجودشناسي انحصارگرا هستند .قياسناپذيري نيز با
اينکه انحصارگرا نيست ،اما براي دفاع از تکثر گرفتار نسبيگرايي ميشود .اگر قياسناپذيري
درست باشد هر گونه بحث علمي بين نظامهاي مختلف علمي به دليل فقدان منطق و زبان
مشترک ناممکن ميشود.
حذفگرايي صرفاً يک ديدگاه نظري نيست و پيامدهاي عملي گستردهاي داشته است .در
دوران معاصر که علم پزشکي در درمان بيماريهاي بدن انسان در اوج موفقيت است،
بيماريهاي رواني به عنوان طاعون قرن معرفي ميشوند .دست کم بخشي از مشکالتي که در
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حوزة درمان بيماريهاي رواني وجود دارد ناشي از پيشفرضهاي مادي حاکم بر اين حوزه
است .به طور کلي علوم انساني در دوران مدرن ،بر خالف علوم تجربي که بسيار موفق بودند ،با
بحران هويت روبرو شدند و در حل مشکالت رواني و اجتماعي ناکام بودند .يکي از داليل عدم
موفقيت علوم انساني غلبة پيشفرضهاي مادي در بحث از ماهيت انسان است.
حذف گرايي نوعي انحصارگرايي وجودي است که مانند انحصارگرايي معرفتي حلقة وين فاقد
مبنايي تجربي يا عقلي است .حذفگرايي با بسياري از بحثهاي علمي پيرامون ماهيت آگاهي
جمعپذير نيست و براي مفاهيم محوري علوم اجتماعي نيز مشکالتي ايجاد ميکند .چون
روانشناسي علمي بايستي وجود اشخاص آگاه و کنشگر را در زيستجهان اجتماعي مفروض
بگيرد که ناظر به قواعد خاصي عمل ميکنند .تبعيت از قواعد در زيستجهان اجتماعي با مشمول
قانون فيزيکي بودن ،متفاوت است ،و مفاهيم و قوانين فيزيکي براي توصيف و فهم قواعد زيست-
جهان اجتماعي کفايت نميکند.
در مجموع ادعاي امکان جايگزين کردن عصبشناسي به جاي روانشناسي و معرفتشناسي
عدم کفابت ادله دارد و حذف ابعاد متعالي وجود انسان با ساير مباني انسانشناسي مدرن مانند
حقوق بشر ،عقالنيت ،آزادي و اصالت انسان ناسازگار است .براي گذر از اين تناقض بايد با
پذيرش عقلگرايي در معرفت شناسي زمينه براي تعريف انسان در چارچوب وجودي مرکب از
جسم و ذهن غير مادي فراهم شود و تنها در اين صورت است که چشماندازي براي حل
مشکالت نظري و معرفتيِ علوم انساني فراهم خواهد شد .فلسفة صدرايي در اين مسير قابليتهاي
زيادي دارد و ميتواند مبناي مناسبي براي حرکت در اين مسير فراهم کند.
منابع

اسدورو ،لستر ام ،روانشناسي ،ترجمة جهانبخش صادقي ،تهران ،سمت.8613 ،
پوپر ،کارل  ،حدسها و ابطالها :رشد شناخت علمي ،ترجمة احمد آرام ،تهران ،شرکت سهامي
انتشار.8631 ،
چرچلند ،پاول ،ماده و آگاهي ،درآمدي به فلسفة ذهن امروز ،ترجمة امير غالمي ،تهران ،نشر
مرکز.8613 ،
کارناپ ،رودلف ،فلسفه و نحو منطقي ،ترجمة رضا مثمر ،تهران ،نشر مرکز.8611 ،

 89  تابستان،  شمارة پنجاه و نه، سال نوزدهم،نشریة علمی آینة معرفت
__________________________________________________________________________________________

 فلســفة، ترجم ـة منــوچهر بــديعي،""دو حکــم جزمــي تجربــهگرايــي، ويل ـرد ون اورمــن،کــواين
.8631، 718-722 ص، سازمان چاپ و انتشارات، تهران،)تحليلي(مجموعه مقاالت

 فلســـفة تحليلي(مجموعـــه، ترجمـــة منـــوچهر بـــديعي،""در بـــاب آنچـــه هســـت،______
.8631 ، 768-742 ص، سازمان چاپ و انتشارات، تهران،)مقاالت
.8611 ، نشر مرکز، تهران، ترجمة فريدون فاطمي، پژوهشهاي فلسفي، لودويگ،ويتگنشتاين
Bird, Alexander, "Kuhn, Naturalism, and the Positivist Legacy", in Studies in
History and Philosophy of Science, 35, P 337-356, 2004.
Churchland, Patricia, S, Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the
Mind-Brain, Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
Churchland, Paul M, ,“The Logical Character of Action-Explanations”,
Philosophical Review, Vol. 79, No. 2, P214-236, 1970.
_______, “Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes”, The Journal
of Philosophy, Vol. 78, No. 2, P67-90, 1981.
Feyerabend, Paul K, “Mental Events and the Brain”, The Journal of Philosophy,
Volume 60, Issue 11,P 295-296, 1963.
_______, “Explanation, Reduction, and Empiricism”, in Minnesota Studies in the
Philosophy of Science, Volume ΙΙΙ, edited by H. Feigl and G. Maxwell,
Minneapolis: University of Minnesota Press, reprinted in Philosophy of
Science: Contemporary Readings, edited by Y. Balashov and A. Rosenberg,
P141-162, 1962/2002.
Harré, Rom, Cognitive Science: A Philosophical Introduction, SAGE Publications
Ltd, 2002.
Nagle, Ernst, The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific
Explanation, Hackett Publishing Company, 1979/1961.
Quine, Willard van Orman, Theories and Things, Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1981.
Ramsey, William, "Eliminative Materialism", The Stanford Encyclopedia of
Philosophy, (Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford. edu / archives
/win2016/entries/materialism-eliminative/, 2016.



28

نقد رویکرد معرفتی چرچلندها در بحث از ماتریالیسم حذفگرا
__________________________________________________________________________________________

Rorty, Richard Rorty, “Mind-Body Identity, Privacy, and Categories”, The
Review of Metaphysics, Vol. 19, No. 1, P 24-25, 1965.
Sellars, Wilfrid Stalker, “Empiricism and the Philosophy of Mind” in Minnesota
Studies in the Philosophy of Science, Vol. 1, edited by Herbert Feigl & Grover
Maxwell, Minnesota University Press, P253-309, 1956.

نشریة علمی آینة معرفت ،سال نوزدهم ،شمارة پنجاه و نه  ،تابستان  89
__________________________________________________________________________________________



