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 و شباهت عصبشناختی؛، شبیهسازی،تئوری
 سال۰۴تئوریِ ذهن پس از
علی یوسفی هریس
دانشگاه مونیخ
 یکی از مسائل محوری در علوم شنناختی توینیت تواینایی منا در دینر دیبنراس سنر اسناا یسنبت دادس نا:چکیده
 ما ایساسها یکدیبر را موجوداتی صا ب ذهنن منیداینیر و هینین دنرر در وامنن مبننای ارتبنار روزمنرۀ.ذهنی است
ذهنیِ هیندیبر منادر سنه پنی سیننی
از چینار دهنه

ذهنی ردتار یکدیبر را میدیییر و سا در یظر گردتن ا

 سا اِسناد ا:ماست

 اما چه مکاییزمهایی سه لحاظ شناختی ما را مادر سه ایجنام اینن رنار منیسنازید سنی.ردتارِ هر هستیر

 در این مقاله سنه سررسنی.ذهن دیلسوداس و محققین علوم شناختی را سه خود مشغول ساخته است
یخسنت دو مفینوم

است ره این پرس

 در سخن. منیپنردازیر، ینننی تئنورینننتئنوری و تئنوریِ شنبیهسنازی،دو پاسخ غالب در این زمیننه

 در.مختلف از «تئوری» را از هر متیایز ررده شواهد ماسل توجیی را در ددنا از یبنرو وین ه نننپردازاینه ارائنه منیرننیر
 سه سرداشت میکن از مفینوم «شنباهت» در، پس از منردی شبیهسازی سه عنواس سدیلی سرای تئوری ننتئوری،دوم

سخ

. یشاس میدهیر ره هیچیک از آییا خالی از اشکال ییست،شبیهسازی را از هر متیایز ررده
. رواسشناسی عام، ذهنخوایی، تئوری ذهن، شباهت عصبشناختی، تئوری ننتئوری، تئوریِ شبیهسازی:کلمات کلیدی

ABSTRACT: One of the central problems in cognitive science concerns our ability to understand others

in terms of mental state attribution. We, humans, think of each other as having minds, an assumption
which indeed forms the basis of our daily communication: by attributing mental state we understand and
predict each other’s behavior. But what mechanisms underpin this ability? This is a question that has
preoccupied philosophers and cognitive scientists for more than four decades. In this paper, I will
examine two dominant solutions, Theory-Theory and Simulation-Theory, to this question. In section one,
I distinguish between two diﬀerent senses of “theory” and cite considerable evidence in favor of the
modular version of Theory-Theory. In section two, after introducing Simulation Theory as an alternative
to Theory-Theory, I distinguish between three possible senses of “similarity” in simulation and argue that
none of them are free from certain diﬃculties.

KEYWORDS: Simulation Theory, Theory-Theory, Neurological Similarity, Theory of Mind, Mindreading,

Folk Psychology.
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 .۱مقدمه
دودا  ۰۴سال پی

پرییک و وودراف ( )۸۷۹۱مطالنهای ارائه رردید ره یتایج آس تئوریِ

ذهن ،۸یا آیچه تحت عناوین ذهن نناِیباری یا روایشناسی عام میآید ،را سه عنواس مسئلهای
محوری در علوم شناختی مطرح ررد .در این مطالنه ،تصاویر ویدیویی سه شامپایزهای سه اسر

«سارا» یشاس داده شد ره در آس شخصی سنی داشت تا از مفسی ره در آس گردتار شده سیروس
سیاید ،یا در موردی دیبر در تالو سرای سرداشتن موزهایی سود ره دور از دسترا مرار داشتند.

سپس در هر مورد عکسهایی سه «سارا» یشاس داده شد ره یکی از آییا سیایبر راه لی سرای آس

مسئله سود ،مثالً یکی از عکسها رلیدی را یشاس میداد ره سا آس ستواس در مفس را گشود ،یا در
مادر سه ل

دیبری چوسی ره سا آس میشد سه موزها رسید .یتایج یشاس داد ره شامپایزه سه ددنا

مسئله سود ،یننی تصویری را ایتخاب میررد ره سیایبر راه ل سود .اما چطور این شامپایزه مادر سه
ایجام چنین راری سود درییۀ پرییک و وودراف این سود ره «سارا» سرای ل مسئله ،ا

ذهنی آس درد ،مثالً «مصد» و «میل» آس درد ،در رسیدس سه موزها را ،در یظر گردته است .چنین

دریی سه این منناست ره «سارا» درد مورد یظر را سه عنواس موجودی صا ب ذهن در یظر داشته

و در وامن ردتار آس درد را در یسبت سا ا

ذهنی او پی سینی ررده است .اما درییۀ پرییک و

وودراف سالداصله سا ایتقاد دیلسودایی هیچوس سنت ( ،)۸۷۹۱دیت ( ،)۸۷۹۱پیلیشین (،)۸۷۹۱

و هارماس ( )۸۷۹۱مواجه شد .این دیلسوداس هیبی سر این یکته تأ رید داشتند ره عیلکرد خوب
در چنین شرایطی سه هیچ وجه دالّ سر توایایی شامپایزهها (یا هر یواس دیبری و یا ایساس) در
درک دیبراس سه عنواس موجوداتی دارای ذهن یییساشد ،چرا ره ذهن خود شامپایزه ،سدوس این ره

مادر سه تشخیص ا

دیلسوداس سرای سنج

ذهنی ساشد ،سرای مودقیت در چنین شرایطی رادیست .آیچه سه گیاس این
ذهن نناِیباری ،یا توایایی ما در یسبت دادس ا

ذهنی ،زم است

آزموییست ره سا آس ستواس توایاییِ ادراد در اِسناد یک ساورِ «یادرست» را سنجید.

یظر ایتقادی این دیلسوداس ییویهای مثالزدیی از ارتبار میاس علر و دلسفه است .سه داصلۀ

روتاهی از این ایتقادا  ،دو روایشناا سه یامهای وییِر و پریر (  )۸۷۱پیشنیادا

این

دیلسوداس را در طرا ی آزمویی سه یام «ساور یادرست» سه رار گردتند ،آزمویی تنیینرننده ره
شکلهای مختلف آس تا سه امروز در روایشناسی رشد و مطالنا
اساسی داشته است .در یک ییای

سا ردۀ سنّی

مرسور سه ذهن نناِیباری یقشی
۹

عروسکی ،دو شخصیت سه یامهای سالی و آیی سه سچههایی

تا  ۷سال منردی شدید« .سالی» سه سازی مشغول میشود اما پس از مدتی

اسبابسازی خود را دروس سبدی می گذارد و صحنه را ترک میرند .در یبود او« ،آیی» اسبابسازی
را از سبد سرداشته و آس را دروس جنبهای میگذارد .سپس سچهها ره شاهد این ییای
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پرس

زیر مواجه میشوید :ومتی «سالی» سرگردد ،از رجا اسبابسازی خود را سر میدارد اگرچه

سنضی از سچههای  ۰ساله و اغلب سچههای  ۵ساله سه درستی پی سینی رردید ره «سالی» سه هنبام
سازگشت اسبابسازی را از دروس سبد ،یننی هیاسجا ره خودو گذاشته سود ،جستجو میرند،

سچههای زیر  .۵سال مادر سه ارائه پاسخ صحیت یبودید .البته سرخی مطالنا
یتایج مرسور سه سن مودقیت سچهها را سه چال

سندی تا دی

رشید )سلوم و جرمن ۴۴۴ ،؛ ساتلین ،رارپینتر،

و توماسلو ۴۴۷ ،؛ اوییل۸۷۷۱ ،؛ اوییشی و سیلرگن ۴۴۵ ،؛ ساوث گیت ،سنجو ،و سیبرا،

 ،) ۴۴۹اما صرف یظر از اختالف یظر در مورد یتایج مرسور سه سن ،ظاهراً شرر مودقیت در این
آزموس اینست ره سچهها ستوایند سازییاییهای ۱ذهن خود از وامنیت را رنار گذاشته ،و سه این دکر
رنند ره سوژۀ مورد یظر (در اینجا «سالی») سه چه دکر میرند .سه عبار

دیبر ،سچهها ساید ستوایند

ردتار «سالی» را سر اساا «ساور یادرست» او پی سینی رنند .اما چنین مودقیتی مستلزم درا
سازییایی ۷یا سازییاییِ درجۀ دوم ۸۴است.

ی وینیتی در جیاس خارجاید .مثالً در آزموس دوق این ساور
سسیاری از ساورهای ما سازییا ِ

سچهها ره «سالی صحنه را ترک ررد» ،یا این ره «اسبابسازی در جنبه است» سازییای وینی از
امور در جیاس خارج است .اما این سازییاییها (ره میتواس آییا را سازییاییهای درجۀ اول

خود میتوایند مویو ِ سازییایی ساشند .در این صور
مویو آییا خودِ ا

۸۸

سازییاییهایی (درجۀ دوم) خواهیر داشت ره

ذهنی است .این ظاهراً هیاس چیزی است ره سچههای سا ی سه و ییر

سال در مطالنۀ دوق مادر سه ایجام آس هستند :آییا میتوایند سازییاییهای درجۀ اول خود را رنار
گذاشته (این ساور ره «اسبابسازی ارنوس در جنبه است») و ردتار «سالی» را سر اساا ساور

یادرستِ او (این ره «او دکر میرند اسبابسازی هنوز در سبد است») پی سینی رنند.

منظور از ذهن نناِیباری هیین توایایی ما در درک دیبراس سه عنواس موجوداتی صا ب ذهن

است ،یننی این ره ستواییر ا
ا

ذهنی را سه دیبراس یسبت داده و ردتار آییا را در پرتو این

ذهنی سفیییر ،یا سر هیین اساا مادر سه پی سینی ردتار دیبراس ساشیر .البته مسئله این

ییست ره آیا ما مادر سه چنین راری هستیر یا خیر ،و اگر هستیر ،آیا در درر وجود اذهاس دیبر
سه لحاظ منردتشناختی موجّییر یا خیر .چنین پرس هایی در اینجا مطرح ییست چرا ره

ذهن نناِیباری را سه عنواس سخشی جدایییاپذیر از زیدگی روزمره میپذیریر .آیچه طی چند دهۀ
گذشته دیلسوداس ذهن و محققین علوم شناختی را سه خود مشغول ررده این است ره ما چطور

مادر سه ایجام چنین راری هستیر ،یا سه تنبیری سیتر چه مکاییزمهایی سه لحاظ شناختی عیدهدار

این توایایی در ما میساشند.

در این مقاله ،سه دور از تالو سرای ارائۀ پاسخی مطنی یا داوری مطلق میاس دیدگاههای

موجود ،سه منردی و سررسی دو رویکرد غالب در این زمینه ،یننی تئوری ننتئوری

۸

و تئوریِ
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شبیهسازی  ،۸خواهیر پرداخت .استدا ،در الی ره تئوری ننتئوری را سه عنواس چارچوب تبیینیِ
مسلط تا دهۀء یود مرور میرنیر ،دو مفیوم مختلف از «تئوری» را از هر متیایز ررده و د یلی را در
ددا از یبروِ وی ه ننپردازایه ارائه میرنیر .در سخ

دوم ،پس از منردی شبیهسازی سه عنواس

سدیلی سرای تئوریننتئوری ،سه وجهِ میکن از مفیوم «شباهت» در شبیهسازی را از هر ساز شناخته،
د یلی را در ایتقاد از هر سه مورد مطرح میرنیر.

 .۲تئوریــتئوری و مفهوم «تئوری»
سناسر دیدگاهی ره تئوری ننتئوری یام دارد ،توایایی ما در دیر دیبراس متکی سه یک تئوری

درخصوص ذهن است .اما منظور از «تئوری» دمیقاً چیست و چطور چنین چیزی مبنای دیر ما از
دیبراس است مثالً ،چطور تئوری ننتئوری مودقیت سچهها در آزموس «ساور یادرست» را توییت

میدهد گفتیر ره سچهها ساید ستوایند ساورهای خود را رنار گذاشته و ردتار «سالی» را سر اساا
ساورهای «سالی» پی سینی رنند اما ،مطاسق تئوری ننتئوری ،چنین راری مستلزم اینست ره سچهها
درری از مفیوم «ساور» داشته ساشند .البته درری از ساور داشتن سه مننیِ داشتنِ ساور ییست .روشن
است ره تی سچههای ریتر از سه و ییر سال ره در آزموس دوق یامودقاید ییز ساورهایی دارید،

مثالً این ساور ره «سالی در ال سازی رردس است» یا «سالی صحنه را ترک ررد» .درری از ساور
داشتن سه مننای درک مفیومِ «سازییایی» است ،یننی درک این ره تیایزی هست میاس چیزها و
ساور ما از چیزها ،این ره ساور وامنیت ییست سلکه وامنیت را سازییایی میرند  ،و این ره

سازییایی از وی گیهای ساور است .عالوه سر این ،مودقیت در آزموس ییازمند این است ره سچهها
مال ظاتی در خصوص یسبت میاس ساورها سا ردتار و هیینطور سا محیط سیروس (محرکهای

محیطی) داشته ساشند ،مثالً سدایند اگر رسی چیزی را یدیده ساشد سه آس ساور یدارد («سالی» یدیده،
پس یییداید عروسک جاسهجا شده) و این ره ادراد سر اساا ساورهایشاس عیل میرنند («سالی»
یییداید ره عروسک جاسهجا شده ،پس ریاراس آس را از دروس سبد جستجو خواهد ررد).

چنین درری سه مننای داشتن یک تئوری درسارۀ ذهن است ،تئوریای ره محتوای آس متشکل

است از ا

ذهنی ،سه هیراه موایینی درسارۀ یسبتهای عِلّی میاس ردتار سا ا

محرکهای محیطی .در این تصویر راررردگرایایه از ذهن ،ره سه این صور
لوئیس (لوئیس )۸۷۹ ،۸۷۹۴ ،مطرح شد ،ا

تئوریک

۸

ذهنی و

یخستین سار توسط

ذهنی یظیر ساور ،میل ،و مصد ،ترمهایی

هستند ره مننای خود را از تئوریای ره در آس هستند میگیرید .این راه لی سود ره

لوئیس سه منظور ل مسألۀ مرسور سه مننای ترمهای تئوریک در علر اتخاذ ررد و سپس آس را سه

روایشناسی تنییر داد .سه این صور

ره ،سه جای تالو (سیثیر) سرای تنریف ترمهای تئوریک (یا
۸

غیر مشاهدتی) سر اساا یک زساس مشاهدتی  ،لوئیس پیشنیاد داد ره ترمهای تئوریک سر مبنای

راررردشاس در تئوری مورد یظر تنریف میشوید:
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این هیاس چیزیست ره آس را تنریف راررردگرایایه

۸

مییامر .ترمهای تئوریک ایفاگرِ

یق های علّیای هستند ره در تئوری مورد یظر تصریت شده؛ هیچوس هویاتی ،۸۹هر آیچه
ره ساشند ،ره رواسط علّیِ خاصی سا یکدیبر و سا مدلول ترمهای مشاهدتی دارید.

(لوئیس ،۸۷۹ ،ص.) ۵۰ .

سپس لوئیس هیین شیوه را در روایشناسی و سه منظور ل منضل ردتارگرایی در تنریف
ا

ذهنی سه رار سست ،سه این صور

ره ،سه تبنیت از سالرز (سالرز ،)۸۷۵۱ ،ا

ذهنی

را هیچوس ترم های تئوریک در علوم در یظر گردت ،و روایشناسی عام را تئوریای (علیی) در
یظر گردت ره مننای

ذهنی را مشخص میرند .اما محتوای این «تئوری» ،یننی

ا

روایشناسی عام ،از یظر لوئیس چه سود
هیۀ ساورهای منیول

۸۱

ره مرسور سه رواسط علّی میاس ا

ذهنی ،محرکهای سی،

و ردتار میساشند را در یظر سبیر....سه عالوه ،هیه آس ساورهای منیول ره در آس یک
التِ ذهنی ذیلِ التِ ذهنیِ دیبری مرار میگیرد را ییز سه آس ایاده رن نن این ره

«دیداس درد یوعی از درد است» و موارد مشاسه .شاید امسام دیبری از این ساورها وجود
داشته ساشند .تنیا آییایی را در یظر سبیر ره هیۀ ما آییا را میداییر نن هیۀ آییا را

میدایند ،هیه میدایند ره هر رسی آییا را میداید ،و سه هیین شکل ...و من سر این
ساورم ره ترمهای مرسور سه ا

(لوئیس ،۸۷۹ ،ص. ) ۵۱ .

ذهنی مننای خود را از این ساورهای منیول میگیرید.

منظور لوئیس از ساورهای منیول ،هیاس طور ره از عنواس آس مشخص است ،ساورهایی عام و

دراگیر است ره هیۀ ما آییا را میداییر ،و البته هیه میداییر ره دیبراس ییز آییا را میدایند .این
ساورها ،ره محتوای روایشناسی عام را تشکیل میدهند ،صور سندیهایی رلیاید ره ییویههای آس

را ریی سا تر در تبیین توایایی سچهها در آزموس «ساور یادرست» سر شیردیر .ساورهایی منیول،
مایوییند ،و البته روایشناختی ،ره یا سیایبر یسبتهای علّی میاس محرکهای محیطی و ا
ذهنی هستند ،یا رواسط میاس ا
ا

ذهنی سا یکدیبر را تصريت میرنند ،و یا از یسبت میاس

ذهنی و ردتار سخن میگویند .مثالً ،هیه میداییر ره «ادراد غالباً سرای تحقق خواستههای

خود تالو میرنند» ،یا این ره «یارا تی س خوشایندی ییست» و موارد مشاسه .سه عالوه ،هیه

میداییر ره دیبراس ییز اینیا را میدایند .سه این ترتیب« ،تئوری» ،یننی روایشناسی عام ،یه تنیا
مننا و رارررد ا

آس دست سه پی سینی

ذهنی را مشخص میرند سلکه ادراد سواسطۀ سه رار سستنِ موایینِ موجود در

۸۷

یا تبیین

۴

ردتار میزیند (ماسل مقایسه سا تبیین و پی سینی در علوم).

16
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مشاهده ردتار ،و در درآیندی استنتاجی ، ۸ا

ِ ذهنی را سه دیبراس یسبت داده و ردتارشاس را

تبیین میرنیر (می دیییر) ،و یا این ره سر مبنای آیچه ره از ذهنیت دیبراس میداییر ردتارشاس را
پی سینی میرنیر .این سرداشت از «تئوری» را میتواییر یبرو سالرزیننلوئیسی یام دهیر.
وامناً تا چه ایدازه این تلقی از مفیوم «تئوری» ماسل مبول است

مثالً ،آیا یبروِ

سالرزیننلوئیسی میتواید تببین ریایتسخشی از مودقیت سچهها در آزموس «ساور یادرست» سدست
دهد این طور سه یظر یییرسد .اگر چنین تبیینی مستلزم درر درری روشن از محتوای «تئوری»

ساشد ،سه سختی میتواس پذیردت ره سچهها ردتار «سالی» را سا یظر سه «تئوری» پی سینی میرنند.
ادراد سزرگسال چطور

ساید در یظر داشت ره روایشناسی عام ،سه مننایی ره سالرز و لوئیس آس را

صور سندی رردید ،از علومی یظیر دیزیک و شییی البوسرداری شده سود (سرای جزییا

سیشتر،

مثالً یباه رنید سه (سالرز ،۸۷۵۱ ،ص .))۵ ۱ .سه هیین خاطر ،در مقایسه سا تبیین یا

پی سینیهای مودق در علوم ،تبیین یا پی سینیِ ردتار سر اساا «تئوری» مستلزم اینست ره ادراد
درری یسبتاً دمیق و روشن از تیایز میاس مفرویا

تئوریک ( ا

ذهنی) و موایین مندرج در

«تئوری» داشته ساشند .اما چنین درری یه تنیا هیچگاه از جایب مدادناس تئوری ننتئوری (یا
راررردگرایاس) صور سندی یشده است ،سلکه سا ریی توجه سه آ گاهی روایشناختیِ خودماس ،یا سه

اصطالح دروسیبری ،در خواهیر یادت ره اِسناد چنین درری از تئوری سه ادراد امری سسیار سنید سه
یظر میرسد.

البته ذهن اِیباری دنالیتی آ گاهایه ییست و ارتبار ما سا دیبراس غالباً سه طور یاخودآ گاه یا

پایینتر از سطت آ گاهیِ دردی رخ میدهد .سه عالوه ،مدادناس تئوری ننتئوری هیچگاه صرا تاً ادعا
یکردهاید ره دیر دیبراس مستلزم درری روشن از محتوای «تئوری» یزد ادراد است .در ارائۀ یک
سرداشت ریایتسخ

از «تئوری» ،یه تنیا ساید موارد دوق را در یظر داشت سلکه هیچنین ساید

ستواس توییت ماسل مبولی از دادههای تجرسی موجود ییز ارائه ررد ،مثالً ساید ستواس مودقیت یا تی
عدم مودقیت سچهها را سه شکلی ماسل مبول تبیین ررد .سه هیین منظور ،میتواس از تلقی

سالرزیننلوئیسی تا دی داصله گردت ،یننی «تئوری» را یه متشکل از صور سندیهایی مایوییند

ره سه رار سستن آییا تبیین یا پی سینیِ ردتار را طیِ مسیری استنتاجیننمیاسی و سه شکلی آ گاهایه

محقق میسازد ،سلکه هیچوس پیکرهای از اطالعا

 ،یا ساختاری از منردت

(ییکولز و ستیچ،

 ۴۴؛ ستیچ و ییکولز )۸۷۷ ،در یظر گردت ره ،غالباً در زیر سطتِ آ گاهیِ دردی ،سه عنواس

راهنیا و واسط دیر ما از دیبراس عیل میرند .در این مننا ،ذهن نناِیباری سیشتر یک توایاییِ

شناختی

سه ساب میآید و «تئوری» هیچوس پیکرهای از اطالعا

در یظر گردته میشود ره

یقشی محوری در رارسرد این توایایی و عیلکرد مکاییزمهایی (در ذهن/مغز) دارد ره سه هنبام

شناخت و دیر ما از دیبراس در رارید.

در این مننای اخیر ،می تواس تئوریننتئوری را دست رر از دو جنبه سا رویکرد چامسکی در

زسایشناسی مقایسه ررد .چامسکی (چامسکی )۸۷۱۵ ،ییز توایایی ادراد در یادگیری و استفاده از
Inferential
Body of Information
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24 Cognitive Ability
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زساس نننن سه وی ه یادگیری سرین در رودراس ،توایایی ادراد در درک و ساخت سیشیار جیال
و تشخیص جیال

جدید،

سا ساختار درست از یادرست نننن را سا درر پیکرهای از منردت گرامری تبیین

ررد .سه عالوه ،از دیدگاه چامسکی ،محتوای این منردت از دسترا آ گاهی دردی سه دور و سه

اصطالح مضیر

است ،سه این مننا ره اگرچه چنین منردتی شرر زم سرای یادگیری و رارسرد

زساس است اما رارسراس زساس ،تی در صور

خواست و اراده ،سه محتوای آس پیکرۀ منردتی

دسترسی یدارید .البته ،اتخاذ چنین رویکردی محدود سه چامسکی ییست و در وامن در علوم

شناختی امری رایج است ،مثالً در تبیین درک سچههای زیر یک سال از دیزیک عام و چبویبی
سازییایی آییا از اشیاء دیزیکی (سیلرگن ،)۸۷۷ ،یا در تبیین توایایی ل مسائل ساب
رودراس پنج ماهه (وین.)۸۷۷ ،
از امتیازا

این تلقی از مفیوم «تئوری» این است ره میتواس پرس

در

از مودقیت یا عدم

مودقیت سچهها در آزموسِ «ساور یادرست» ،و هیینطور درک آییا از مفیوم «ساور» و «سازییایی»،

را سا طرح پرس هایی در خصوص شکلگیری ،رشد ،و تغییر این پیکرۀ منردتی پیبیری ررد .ما
در ادامه هیین رار را خواهیر ررد ،اگرچه ،میداییر ره چنین راری مستلزم رجو

سه یادتههای

روایشناسی رشد است .در این ارتبار ،جوزف پریر ، ۹از روایشناساسِ مدادنِ

تئوری ننتئوری ،عدم مودقیت سچهها در آزموس «ساور یادرست» را سه یوعی یارارایی یا یقص

مفیومی ۱یسبت میدهد:

سچههای رر سن مادر سه دیر ساور ییستند چرا ره اساساً درک این ره چیزی سازییایی رند
سرایشاس دشوار است؛ یننی ،آییا یییتوایند سازییایی رنند ۷ره چیزی [مثالً یک ساور]

یک سازییایی ۴ساشد( .پریر ،۸۷۷۸ ،ص)۸۱۱ .

اما سچهها چبویه از این یارارایی مفیومی گذر ررده و مادر سه دیر وی گیِ «سازییایی»
در عیلکرد میاس سچههای سه و چیار ساله چطور تبیین

میشوید سه عبار

دیبر ،تفاو

ولین )۸۷۷۴ ،تفاو

در عیلکرد را یاشی از تفاو

میشود گوپنیک ،ولین ،و ملتزوف (گوپنیک و ملتزوف۸۷۷۹ ،؛ گوپنیک و ولین۸۷۷ ،؛

در «تئوری» ،و مودقیت در آزموس را یاشی از

تغییر در «تئوری» میدایند .سه عالوه ،این روایشناساس روید تغییرا

تئوری های علیی

۸

در «تئوری» را سا روید تحول

مقایسه میرنند :هر دو («تئوری» و تئوریهای علیی) ماعدهمند و سه لحاظ

مفیومی منسجراید ،هر دو تبیین و پی سینی میرنند ،و میرتر این ره محتوای هر دو در صور

پی سینیهای یادرست و مواجیه سا موارد یقض متحول میشود .این یبرو ،سه دلیل مقایسه
روید تحول «تئوری» سا تحو

علیی ،سه دیدگاه رودک نندایشیند شیر

دارد.

Tacit knowledge
Arithmetical Operations
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32 Child-Scientist
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سنا سر یبرو رودک نندایشیند ،تغییرا

در «تئوری» عیدتاً دّ داصلِ سین دو و ییر تا چیار

سالبی رخ میدهند .در دو سالبی ،سه دلیل یاراراییِ «تئوری» ،پی سینیها اغلب یادرست است.
در سه سالبی وینیت ذهنیِ سچهها تغییر ررده و سه مر لهای میایی میرسد ،مر لهای ره در آس

سچهها سه درری یسبی از ا
عنواس درییههای ریکی

تنیا در اشیه ،یننی تنیا سه

سازییاینده میرسند ،اما این ا

در «تئوری» ،عیل میرنند و تنیا در سرخی شرایط خود را یشاس

میدهند .اما در چیار سالبی ،و در یتیجه پی سینیهای یادرست و مواجیۀ مکرر سا موارد یقض،
ایقالسی مفیومی در یبرو سچهها رخ میدهد ره یتیجۀ آس رسیدس سه «مدل سازییاییِ ذهن»

در

سچهها میساشد ،تحولی ره گوپنیک و هیکاراس آس را (سه مننای دمیق رلیه) سا ایقالب رپرییکی و
رپلری مقایسه میرنند (گوپنیک و ولین ،۸۷۷ ،ص.)۸۵ .

دیدگاه رودک نندایشیند و توییت آس از روید تحول «تئوری» خالی از اشکال ییست .آیا

یییتواس عدم مودقیت سچهها را سر اساا مواردی غیر از یقص مفیومی و یارارایی «تئوری»

توییت داد مثالً ،آیا میکن است سچهها ،علیرغر درک سازییایی ،صرداً سه دلیل دشواریهای

مرسور سه ادظه ،رارسرد زساس ،یا میزاس سا ی پردازو اطالعا

در یک آزموس ،عیلکرد یامودقی

داشته ساشند اگر چنین ساشد ،ایتظار میرود تغییر در آزموس (مثالً سه منظور راه

پردازو) ساعث عیلکرد مودق تی در سچههای زیر سهوییر سال شود .یتایج مطالنا

میزاس

مختلف

چنین درییهای را تأیید میرنند .سه جای منیار مرار دادسِ مضاو های رالمیِ سچهها ،رلِیِنتز و

پِریِر (رلِیِنتز و پِریِر )۸۷۷۰ ،جیتِ یباهِ

سچهها را ایدازهگیری رردید و دریادتند ره سچههای سه

ساله ،علیرغر مضاو های رالمیِ یادرست ،ا
دارید .یه تنیا این یتیجه در مطالنا

ذهنیِ «سالی» را در پی سینی خود مد یظر

سندی تکرار شد (گاریر و پریر ۴۴۸ ،؛ گاریر و رادین،

 ۴۴۸؛ لو ،) ۴۸۴ ،سلکه استفاده از شکلهای سادهتر این آزموس سنّ مودقیت سچهها را تی سه
پی

از سه سالبی ییز تغییر داد (ساتلین و دیبراس ۴۴۷ ،؛ اوییل۸۷۷۱ ،؛ اوییشی و سیلرگن،

 ۴۴۵؛ ساوث گیت و دیبراس ۴۴۹ ،؛ سورین ،رالدی ،و سپرسر.) ۴۴۹ ،

آیچه این یادتهها سداس اشاره دارید این است ره طردداراس رویکرد رودک نندایشیند ظاهراً

توایاییِ سازییایی در سچههای زیر سهوییر سال را سی

در آس صور

از د دسترر گردتهاید .اما اگر چنین ساشد،

تصویری ره آییا از زماس و مرا لِ تحولِ «تئوری» ارائه میرنند ،هیین طور مقایسه

آییا میاس تغییر در تئوری سا روید تحولِ تئوریهای علیی ،چنداس ماسل ددا یخواهد سود.

یکته دیبر در تأیید این مطلب اخیر اینست ره روید رشد آس گویه ره طردداراس رویکردِ

رودک نندایشیند ترسیر میرنند نننن یننی گذر از مر لهای سا یقص مفیومی و رسیدس سه «مدل

سازییایی ذهن» نننن در هیۀ سچهها مشاهده یییشود .مثالً ،مطالنا

مختلف یشاس میدهند ره

ادراد مبتال سه اختالل طیفِ اوتیسر ، ۹علیرغر این ره میکن است از هر سطحی از سیره هوشی

(یننی تی سیرۀ هوشی سا ) سرخوردار ساشند ،سا مشکالتی جدی در دیر و اِسناد ا

ذهنی سه

Auxiliary Hypotheses
Conceptual Revolution
35 Representational Model of Mind
36 Looking Direction
37 Autism Spectrum Disorder
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دیبراس مواجه اید (سرس-روهن ،لِسلی و دریث۸۷۱۵ ،؛ گولن ،سرس-روهن ،و گولن ۴۴۱ ،؛ لزلی

و دریث۸۷۱۱ ،؛ ویلیامز و هپی ۴۸۴ ،؛ ویلیامز و هپی.) ۴۴۷ ،

۷

از طردی دیبر ،ادراد مبتال سه سندرم داوس ، ۱علیرغر ررتواییِ ذهنی  ،مشکلی در ارتبار و

دیر دیبراس یدارید .چنین یادتههایی سا مدل تجرسهگرایایۀ رودک نندایشیند ره ارتساب و تحول

ک ۴یادگیری توییت میدهد چنداس سازگار ییست.
«تئوری» را سر اساا مکاییزمهایِ مشتر ِ
در این جا سیتر است تیایزی مائل شویر میاس پرس

از مکاییزمهایِ ذهن نناِیباری و پرس

از چبویبیِ کسب این مکاییزمها .سا این تیایز میتواس ،علیرغر موادقت سا طردداراس
«تئوری» در ذهنایباری ،لزوماً سا پاسخ آییا سه سؤال

رودک نندایشیند در تأ رید سر اهییت و یق

از شیوۀ رسب «تئوری» هیراه یبود .در وامن ییز چنین شکادی وجود دارد چرا ره طردداراس
تئوری ننتئوری در پاسخ سه سؤال از چبویبی رسب ذهن نناِیباری هر صدا ییستند .سر خالف
امیاسِ رویکرد رودک نندایشیند ،دیبر مدادناس تئوری ننتئوری مبنای تأمل خود را توجه سه

یادتههای مرسور سه ادرادِ مبتال سه اوتیسر مرار داده و در پاسخ سه سؤال از چبویبی رسب
«تئوری» سه مکاییزمهای وی ه ننپردازایه

۸

(سه جای مکاییزمهای مشترک) متوسل میشوید،

مکاییزمهایی ره عیلکردشاس سه یک ملیرو خاص

اختصاص یادته ،و سه هیین علت پردازشی

وی ه دارید (سرای شر ی روشن از این مفاهیر ،یباه رنید سه (ساموئلز ۴۴۴ ،؛ سیبل)۸۷۷۱ ،

چنین دریی میتواید عدم مودقیت سچههای مبتال سه اوتیسر سا سیره هوشی متوسط یا سا  ،و یا

مودقیت سچههای مبتال سه سندرم داوس علیرغر سرخورداری از سیره هوشی پایین ،را توییت دهد.
رویکرد وی ه ننپردازایه سه ذهن نناِیباری عیدتاً توسط اَلِن لِسلی و هیکارای

(لسلی،۸۷۷۸ ،

 ۴۴۴ ،۸۷۷۰؛ لسلی و راث۸۷۷ ،؛ لسلی و راث۸۷۷ ،؛ لسلی و تایس )۸۷۷ ،ییایندگی

میشود .در مطالنهای تأثیر گذار ،سرس ننروهن ،لسلی ،و دریث (سرس-روهن ،لسلی ،و دریث،
 )۸۷۱۵آزموس «ساور یادرست» را سرای سنج

سه گروه از سچهها سه رار سردید :گروهی  ۴یفره از

سچههای مبتال سه اوتیسر سا میایبین سیره هوشی ( ۱هوو یسبتا سا )  ،گروهی  ۸۰یفره از
رودراس مبتال سه سندرم داوس سا میایبین سیره هوشیِ  ،۱۰و ییایتا گروهی  ۹یفره از سچههای

مقطن پی دسستایی ره رشدی عادی و طبینی داشتهاید .یتایج مرسور سه سچههای عادی و

سچههای مبتال سه سندرم داوس مشاسه سود:

یفر از سچههای طبینی ( )۱۵۸و  ۸یفر ( )۱۱۸از

سچههای مبتال سه سندرم داوس در آزموس مودق سودید .در مقاسل ۸۱ ،یفر ( )۱۴۸از سچههای مبتال
سه اوتیسر مادر سه ارائه پاسخ صحیت یبودید .یننی ،سچههای مبتال سه اوتیسر ،علیرغر سیره هوشی

سا  ،مادر سه پی سینی ردتار «سالی» یبودید ،و سچههای مبتال سه سندرم داوس ،علیرغر سیرۀ هوشی

پایینتر ،عیلکردی یزدیک سه سچههایی سا رشد عادی داشتند ،یتیجهای ره یشاس میدهد یه یاتواییِ
سچههای مبتال سه اویسر و یه توایاییِ سچههای مبتال سه سندرم داوس ،هیچردام ،سر خالف تبیینی ره

رویکرد رودک نندایشیند ارائه میرند ،سر اساا مکاییزمهای مشترکِ یادگیری ماسل توییت ییست
Down Syndrome
Mental Retardation
40 Domain-general Mechanisms
41 Modular
42 Domain Specific Mechanisms
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سلکه مستلزم درر وا دی وی ه ننپرداز
اختصاص یادته است.

در سازورار ذهن است ره عیلکردو سه ذهن نناِیباری

رویهرردته ،رویکرد وی ه ننپردازایه ظاهراً تواس تبیینیِ سیتری یسبت سه یبروِ رودک نندایشیند

دارد ،اگرچه ،مضاو

دمیق در این زمینه ییازمند مد یظر مرار دادسِ مطالنا

تجرسیِ مختلف

است و ما در اینجا مصد چنین راری را یداریر .صرفیظر از این ره ردام یک از این دو رویکرد

مودقتر سه یظر سرسد ،یکتۀ ماسل توجه در اینجا این است ره تئوری ننتئوری تا اواسط دهۀ هشتاد

استرات ی غالب در تبیین ذهن نناِیباری سه ساب میآمد .اگرچه ،از میایۀ دهۀ هشتاد یبرو
دیبری سه یام «شبیهسازی» شکل گردت ره طردداراس زیادی را سه خود جلب ررد ،سا این ادعای

محوری ره اساساً درر «تئوری» در توییت ذهن نناِیباری سه لحاظ تبیینی دریی ایادی یا زائد

است .در مسیت سند استدا شر ی از تئوری شبیهسازی و تقاسل آس سا تئوری ننتئوری ارائه میرنیر.
سپس سه وجه میکن از مفیوم «شباهت» در شبیهسازی را از هر متیایز ررده ،د یلی را در ایتقاد
از هر سه وجه مطرح میرنیر.

 .۳تئوریِ شبیهسازی و مفهوم «شباهت»
درر رنید از رسی سپرسند :آیا دشار دروس یک سیلندر گاز سا ادزای

دمای سیلندر ادزای

پیدا

میرند طبینتاً آس درد سرای پاسخ سه این سؤال ساید در مورد موایین گاز و یسبت میاس دما ،دشار
و

جر چیزهایی سداید .در این صور

میتواید سا سه رار سستن آس موایین ،یا پیکرهای از

اطالعا  ،سه سؤال دوق پاسخ دهد .اما این تنیا راه سرای پاسخ سه سؤال دوق ییست .درر رنید
آس درد چیز زیادی در خصوص یسبت میاس گاز ،دما و دشار یییداید .در این صور
سیلندر دومی ره سه شبیه سیلندر اول است سر دارد و دمای آس را ادزای

میتواید

دهد .سپس ،از آیجایی

ره این دو سیلندر شبیه هر و از یک یو هستند ،میتواید هر اتفامی ره در مورد سیلندر دوم ادتاد

را ،سدوس استفاده از هیچ تئوریای در مورد گازها ،سه سیلندر اول یسبت دهد سه هیین یحو ،اگر از

شیا سخواهند تأثیرا

یک دارو (مثالً یک داروی مسکن) را پی سینی رنید شیا میتوایید ،سدوس

این ره چیزی در مورد آس دارو سدایید ،تنیا سا مصرف آس دارو و مشاهدۀ تأثیرا

تأثیرا

آس در خود،

مصرف آس را در دیبراس پی سینی رنید (دیویس و ستوس .) ۴۴۸ ،ایدۀ اصلیِ تئوری

شبیهسازی ،ره یخست توسط راسر

گوردوس (راسر

گوردوس )۸۷۱۱ ،و جِین هیل (هیل،

 )۸۷۱۱مطرح و خیلی زود مورد یایت دیبراس (گولدمن۸۷۱۷ ،؛ هریس )۸۷۷ ،مرار گردت،
این است ره ذهن نناِیباری یا توایایی ما در دیر دیبراس مبتنی سر مکاییزمی شبیه سه آس چیزیست
ره ما سرای پی سینی تأثیرا

دارو یا وینیت سیلندر گاز سه رار سستیر :سه جای استفاده از

«تئوری» ،ذهن ما خودو میتواید مدلی (شبیهسازی) سرای دیر اذهاس دیبر ساشد (رارادرز و

سییث۸۷۷۱ ،؛ دیویس و ستوس.) ۴۴۸ ،۸۷۷۵b ،۸۷۷۵a ،

از آیجا ره شبیهسازی صرا تاًسه عنوایی سدیلی سرای تئوری ننتئوری مطرح شده است ،در ادامه

شبیهسازی را در تقاسل و مقایسه سا تئوری ننتئوری سررسی میرنیر .سه هیین منظور میپرسیر :اگر

Module
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 00علی یوسفی
ستواییر ردتار یک درد  Sرا سر اساا آیچه ره از ساورها یا خواستههای او میداییر پی سینی رنیر،

چطور هر یک از دو رویکردِ تئوری ننتئوری و شبیهسازی این پی سینی را توییت میدهند تصویر
( )۸خطور رلیِ تبیینِ تئوری ننمحور (سر اساا تئوری ننتئوری) را ترسیر میرند .این تبیین سا در
یظر گردتن ا

ذهنیِ  Sآغاز میشود:

 S« .۸سه  rمیل دارد» (ره سیایبر میل و خواستۀ  Sاست).

 S« .میداید ره ( »r>--qره سیایبر این ساورِ  Sاست ره یک راه رسیدس سه خواسته r

تحقق سخشیدس سه  qمیساشد).

یکتۀ یخست این ره چنین مال ظاتی در مورد ا

سه این صور

ذهنیِ  Sسازییاییهای درجۀ دوم هستند،

ره پی سینیرننده «میداند که  Sسه  rمیل دارد» ،و «میداند که  Sمیداید .»r>--q

اما این سازییاییها سه تنیایی سرای پی سینی ردتارِ  Sرادی ییست سلکه ییازمند استفاده از مواعد
موجود در «تئوری» ییز میساشد (صرفیظر از این ره از «تئوری» چه سرداشتی داریر) .در اینجا

ماعدۀ مورد یظر میگوید اگر رسی خواستهای داشته ساشد و مجرای تحقق آس را ییز سداید ،منیو ً
آس را محقق میسازد تا سه خواستۀ خود سرسد .دراسازییاییها ،سه هیراه

(تصویر  )۸پی سینی ردتار سر اساا تئوری ننتئوری

آیچه «تئوری» میگوید در «سیستر استنتاجی» پی سینیرننده ارزیاسی میشوید و یتیجۀ آس

استنتاج سه  Sیسبت داده میشود .یتیجه یا خروجیِ این درآیند خودو یک سازییاییِ درجۀ دوم
است ،چرا ره ساوری درسارۀ (تصییرِ)  Sاست.

میرتر ین وی گیهای تبیینِ دوق استفاده از «تئوری» و سیرهگیری از میزاسِ سا یی از

سازییاییهای درجۀ دوم است ،سه طوری ره تئوری ننتئوری را میتواس رویکردی رامالً دراسازییایایه

دایست .اما شبیه سازی در این زمینه چه تبیینی ارائه میدهد و چبویه سدیلی سرای تئوری ننتئوری
سه

ساب میآید تصویر ( ) طر ی اجیالی از شبیهسازی را ترسیر میرند .در اینجا ییز

پی سینیرننده درری اولیه از خواستهها یا ساورهای  Sدارد ،اما شبیهسازی این دادههای اولیه را سه
گویهای متفاو

سه رار میگیرد ،سه این صور

ره ،سه جای سازییاییِ

ا

ِ ذهنیِ ،S

پی سینیرننده سا استفاده از تخیل خود را سه جای  Sمیگذارد ،یا سه سیایی دیبر واییود میرند ره

Metarepresentational
Imagination

44
45

تئوری ،شبیهسازی ،و شباهت عصبشناختی 11

(تصویر ) پی سینی ردتار سر اساا شبیهسازی

سه جای اوست (یا سه تنبیر گوردوس (گوردوس )۸۷۱۱ ،خود را در خیال سا او یکی میایبارد ) ،سه

طوری ره در این یکیسازی یسخهای «واییوده» ۹از ساورها و خواستههای  Sایجاد میشود .تنبیر

«واییوده» در اینجا سه این منناست ره

ا

ذهنیِ ایجادشده متنلق سه درد پی سینیرننده

ییستند نننن یننی خودو سه آییا ساور یدارد نننن سلکه در جریاس شبیهسازی سه عنواس ساورهایی ره سه

 Sتنلق دارید اصطال اً «یشاس»
ا

۱

شدهاید .یکتۀ ماسل توجه سرای دیر شبیهسازی اینست ره این

ذهنیِ

ذهنیِ «یشاسشده» سازییاییهایِ درجۀ دوم ییستند ،یننی ساورهایی «درسارۀ» ا

 Sییستند (مقایسه رنید سا دراسازییایی در تئوری ننتئوری) ،سلکه سازییاییهایِ درجۀ اولی هستند ره
در یتیجۀ واییود رردس و خود را در خیال سا دیبری یکی اِیباشتن ایجاد شدهاید( .مجدداً ساید در
یظر داشته ساشیر ره این جریاس لزوماً آ گاهایه ییست) .در مر لۀ سند ،ا

عنواس ورودی سرای سیسترِ تصییرگیری

۷

ذهنیِ «یشاسشده» سه

عیل میرنند .دو یکته در اینجا ائز اهییت است.

یخست این ره ،سر خالف تئوری ننتئوری ره از سیستر استنتاجی استفاده میررد ،شبیهسازی از

سیستر تصییرگیری سیره میسرد چرا ره مرار ییست آیچه را ره سه دیبراس یسبت میدهد از مقدما

استنتاج رند .یکتۀ میرتر این ره عیلکرد سیستر تصییرگیری سه هنبام شبیهسازی سا عیلکردِ

منیول آس متفاو

است :در الت عادی ،خروجیِ سیسترِ تصییرگیری یک تصییر است ره

منیو ً دیر یا زود منتیی سه عیل میشود .اما در شبیهسازی مرار ییست درد خودو دست سه آس
عیل سزید سلکه میخواهد ردتار درد مقاسل را پی سینی رند .سه هیین خاطر ،سیستر تصییرگیری
سه هنبام شبیهسازی از عیلکرد منیولِ خود مومتاً جدا شده و سه اصطالح آف نن ین

۴

عیل

میرند ،سه این مننا ره خروجیِ سیسترِ تصییرگیری سه هنبام شبیهسازی یه یک تصییرِ منتیی سه
عیل ،سلکه یک تصییرِ واییوده ۸است .در آخرین مر له از شبیهسازی تصییر واییوده سه  Sیسبت

داده میشود .ساید توجه داشت ره این ساور اخیر ،یننی این ساور ره « Sچنین و چناس عیل خواهد
ررد» ،یه یک ساور واییوده سلکه ساوری قیقی و از یو

سازییاییهای درجۀ دوم است (ماسل

مقایسه سا ساور شکل گردته در آخرین مر له از مکاییزم تئوری ننتئوری).

عدم استفاده از «تئوری» و اتکا سه سازییاییهای درجۀ اول (سه جای درجۀ دوم) از میرتر ین

وی گیهای تبیین دوق است .سه این ترتیب ،هیاسطور ره در مثال دوق پی سینی سا استفاده از یک

سیلندرِ دوم سیییاز از تئوری سود ،پی سینی ردتار سر اساا شبیهسازی ییز ،سه دلیل استفاده از یک
Imaginative Identification
Pretend States
48 Tagged
49 Decision-making System
50 Off-line
51 Pretend Decision
46
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 01علی یوسفی
سیسترِ مشاسه (سیستر تصییرگیری) ،سیییاز از «تئوری» است .از این جیت ،شبیهسازی یسبت سه
تئوری ننتئوری تبیینی سادهتر ،و سناسراین موَجّهتر ،سه یظر میرسد چرا ره روید تکامل

پیچیدگی سرِ سازگاری یدارد .چرا ایتخاب طبینی

چنداس سا

ساید گزینهای (مثل ییاز سه «تئوری») را سه

سیستر شناختی ما ایاده رند در الی ره گزینههای مبلی (سیستر تصییرگیری) میتوایند ،عالوه
سر رارررد موجود ،رارررد دومی ییز پیدا رنند

این سادگی سدوس شک دلیلی جدی ،البته یه تنیا

دلیل ،سرای پذیرو این ادعاست ره شبیهسازی ساید هیاس مکاییزمی ساشد ره سه هنبام

ذهن نناِیباری در رار است.

اما آیا طبینت هییشه راهکارهایِ سادهتر را پی

میگیرد یه هییشه ،اما تی اگر چنین

ساشد ،آیا وامناً شبیهسازی سدیلی سادهتر است آیا استفاده از تخیل ،داشتن ساورهای واییوده،

واییود رردس ،یا خود را در خیال جای دیبراس مرار دادس ،از مکاییزمهای مفرور در تئوری رمیب

سادهتراید پاسخ سه این سؤال مستلزم درری روشن از ماهیت خیال و مقوما

محتوای خیال

است ،اما ظاهراً دلیل اصلی مدادناس شبیهسازی سر سادگیِ شبیهسازی صرداً عدم استفاده از

«تئوری» است .اما آیا وامناً شبیهسازی سیییاز از تئوری است سه یظر یییرسد .مثالً ،آیا
شبیهسازی مستلزم این درر ییست ره دیبراس در ردتار یا دکر شبیه سه ما هستند ،و آیا چنین

دریی ،هیاسطور ره دیبراس (جکسوس )۸۷۷۷ ،ییز اشاره رردهاید ،خود سرگردته از روایشناسی
عام ییست در هیین زمینه ،مروری سر ایتقاد دیِت از شبیهسازی خالی از لطف ییست:

[شبیهسازی] مفیومِ سسیار گیجرنندهایست .چطور میکن است شبیهسازی سدوس این ره

خود ییایتاً یوعی تئوری پردازی ساشد رار رند …اگر من واییود رنر ره یک پُل منلق
هستر و سخواهر سدایر ره سه هنبام وزو ساد چه خواهر ررد ،آیچه در این واییود «سه ذهنر

می رسد» سستبی سه میزاس دای

من از دیزیک و میندسیِ پلهای منلق دارد .چرا

واییود رردس سه داشتن ساورهای دیبراس ساید چیزی غیر از این ساشد

(دیت ،۸۷۱۹ ،ص)۸۴۴ .

یقد دیت در این مورد تنیا ایتقاد یبوده است (دیویس و ستوس ۴۴۸ ،؛ هیل۸۷۷۰ ،؛ ستیچ و

ییکولز )۸۷۷ ،و البته این ایتقادها ییز سیپاسخ ییایده است (گلدمن ،) ۴۴۱ ،۸۷۱۷ ،اما آیچه
پاسخ سه چنین پرس هایی را دشوارتر میسازد عدم شفادیت رادی و اتفاق یظر در خصوص
مفیوم شبیهسازی است.

تی مدادناس شبیهسازی سه هنبام طرح یا ددا

از دیدگاه خود سه

مکاییزم وا دی اشاره یییرنند ،سلکه از تناسیر متنوعی یظیر «هیایندسازی در خیال» (گوردوس،
« ،)۸۷۷دگرشدگی در خیال»

(گوردوس« ،)۸۷۷۱ ،شبیهسازیِ آدالین»

سر اساا ورودیهای

واییوده (رری۸۷۷۵ ،؛ گلدمن ،)۸۷۱۷ ،و شبیهسازی سدوس عیلکرد آف نن ین (هریس۸۷۷ ،؛

هیل ،)۸۷۷۱ ،استفاده میرنند .در الی ره این تنو سا ایتقاداتی مواجه شده است (ستیچ و
52
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ییکولز ،)۸۷۷۹ ،گُلدمن ،سرجستهترین مدادن شبیهسازی ،ریاراس منتقد است ره چنین تنوعی
چیزی از اهییت یظری و علیی شبیهسازی رر یییرند (گلدمن .) ۴۴۷ ، ۴۴۱ ،سه منظور دییی

سیتر از شبیهسازی ،در ادامه سه سررسی ادعای گُلدمن میپردازیر و میپرسیر :اگر  Pو  P′دو سیستر

یا دو درآیند

۹

ساشند P ،چبویه ساید ساشد تا شبیهسازیِ  P′سه ساب آید سناسر تنریفی ره ارائه

شده P ،شبیه سازیِ  P′خواهد سود اگر،

 P .۸روگردت ،تکرار ،و یا سه میزاس ماسل توجیی شبیه سه  P′ساشد ،...و

 .در این شباهتِ (ماسل توجه) سه  ،P′یکی از اهداف یا رارررد های خود را سرآورده رند
(گلدمن ، ۴۴۱ ،ص.) ۹ .

اما منظور از «شباهت»

۱

در ( )۸چیست و تناسیر «هدف»

مننایی می توایند داشته ساشند پرس

۷

یا «رارررد»

۴

در ( ) چه

از مفیوم شباهت در شبیه سازی مبال ییز مطرح شده

است (دیویس و ستوس ۸۷۷۵b ،۸۷۷۵a؛ دیشر ۴۴۱ ،؛ گلدمن۸۷۱۷ ،؛ رمزی .) ۴۸۴ ،مثالً،

میداییر ره  Pو  P′یییتوایند دو سیسترِ رامالً «متفاو » ساشند چرا ره در این صور
سه دلیل تفاو
تفاو

میاس دو سیستر ،تئوری ننمحور

۸

شبیهسازی،

خواهد سود .در این خصوص ،در یظر سبیرید

در عیلکرد و موایین ارر سر شبیهسازیهای رایایهای را سا آس چیزی ره رایایه شبیهسازی

میرند ،مثالً تفاو

موایین ارر سر مغز و موایین ارر سر شبیهسازی رایایهای از مغز .شبیهسازی

در چنین شرایطی تئوری ننمحور خواهد سود .سه هیین خاطر ،مدلهای علیی (یظیر مدل اتیی سور)

یا شبیهسازیهای رایایهای ره سه دلیل چنین تفاوتی میاس دو سیستر ،تئوری ننمحوراید ،و سناسراین
مد یظر مدادناس شبیهسازی ییستند (گلدمن ،) ۴۴۱ ،۸۷۱۷ ،را رنار گذاشته و در ادامه سحث

خود را از شبیهسازی محدود سه مواردی سا شباهت ایضیامی (دیشر ) ۴۴۱ ،میسازیر.

سناسراین P ،و  P′ساید دو سیستیی ساشند ره سه لحاظ ایضیامی سه هر شبیهاید ،یظیر شباهتی

ره سا در مثال سیلندر گاز یا دارو درر رردیر .البته این یو شبیهسازی رارسردهای عیلی ییز
دارد ،در مواردی ره در آس سه رار گردتن تئوریها در عیل پیچیدگی زیادی دارد ،یا این ره استفاده

از تئوریها چنداس سا مفرویا

اخالمی ما سازگار ییست .سه عنواس ییویه ،محققین علوم اعصاب

در خیلی از موارد سه جای مطالنه مستقیرِ مغز ایساس ،مغز مییوسها را ،سه عنواس اُرگاییسر مدل ،

مطالنه ررده و سپس یتایج را سه مغز ایساس تسری میدهند .در چنین مواردی ،مودقیت در

سازییایی ،و در عین ال توجیهِ تسری یتایج سه ایساس ،متکی سر شباهتی ایضیامی میاس مغز
ایساس و مییوسها میساشد ،سه این مننا ره هر دو (دسترر از آس جیت ره مورد مطالنه هستند )
مویو یا محل تغییرا ِ مشاسیی هستند و البته موایین یکسایی ییز سر آس تغییرا

ارر است.
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سه این ترتیب میتواس تنریف دوق را سا تغییری جزئی چنین یوشت :شبیهسازی میاس  Pو P′

سرمرار است اگر  Pشباهت ایضیامی سه  P′داشته ساشد.

مفیوم شباهت ایضیامی مفیومی مبیر است و طرح آس سه این صور

سه سختی میتواید

درک سیتری از شبیهسازی سدست دهد .شباهت ،تی میاس سیسترهایی ره سه لحاظ ایضیامی سه

هر شبیهاید ،محدود سه یک وجه ییست P :میکن است از وجوه مختلف شبیه سه  P′ساشد ،یا این

ره از یک وجه شبیه اما از وجیی دیبر شبیه یباشد .سر خالف شباهت میاس سیلندرهای گاز،
شباهت ایضیامی میاس سیسترهای شناسا ،سه وی ه ایساس ،دسترر از سه وجه پدیدارشناختی ،

راررردی  ،و عصب شناختی ، ۹ماسل مال ظه است .ارنوس سؤال این است ره ردام یک از این

وجوه در شبیهسازی مد یظر است

شباهت پدیدارشناختی از استدا مورد توجه امیاس شبیهسازی سوده است:

۱

ایدۀ شبیهسازی در سدو توجه جذاسیتهایی دارد .مطاسق دریادتهای درویی ما  ،چنین
سه یظر میرسد ره هنبام پی سینی ردتار نننن یا پی سینی ا

ذهنی دیبراس نننن گویی

ما خود را در خیال سه جای دیبراس میگذاریر تا سبینیر چه رار خواهیر ررد( .گلدمن،

 ،۸۷۱۷ص)۸۱۷ .

منظور از شباهت پدیدارشناختی چیست و چطور میکن است چنین وجیی از شباهت عامل

شبیهسازی میاس  Pو  P′ساشد سرای روشن شدس مویو مطالنهای را در یظر سبیرید ره در آس
راییاس و توِرسکی (راییاس و توِرسکی )۸۷۱۸ ،از ادراد خواستند تا دو مسادر سه یامهای ررین

و تیز

۹۴

۷

را در یظر سبیرید ره مرار سود هر دو رأا یک ساعت ،ولی در دو پرواز مختلف ،درودگاه

را ترک رنند .در مسیر ،هر دو مسادر در ترادیک گیر میرنند و هر دو ییر ساعت دیر سه درودگاه

میرسند .سه ررین میگویند :پرواز شیا سر ومت درودگاه را ترک ررد .سه تیز میگویند :پرواز شیا
تأخیر داشت و هیین پنج دمیقۀ پی

درودگاه را ترک ررد .سپس راییاس و تورسکی از ادراد

پرسیدید :سه یظر شیا ردام یک از این دو مسادر سیشتر یارا ت شد پاسخ  ۷۱۸از ادراد این سود

ره تیز سیشتر یارا ت شد .اما چطور سه چنین پاسخی رسیدید پاسخ مدادناس شبیهسازی این

است ره در اینجا «هر درد در خیال

خود را سه جای مسادر گذاشته و تجسر میرند ره چه

ا ساسی در آس مومنیت دارد» (گالیسی و گلدمن ،۸۷۷۱ ،ص .)۰۷۱ .یننی هر درد سا مرار دادس

خود سه جای هر یک از مسادراس دچار «ا ساساتی» میشود ره شباهت پدیدار شناختی دارد سه

آیچه ره سه لحاظ ا ساسی در آس مسادر رخ داده است .در هیین خصوص ،گوردوس (گوردوس،
 )۸۷۱۱ییز منتقد است ره ما سه هنبام شبیهسازی خود را در خیال در مومنیت دیبراس «مجسر»

میرنیر ،درست هیاس طور ره سازیکناس شطریج خود را در خیال سه جای ریف میگذارید و
صفحۀ شطریج را از یباه او مجسر میرنند.

Phenomenological
Functional
67 Neurological
68 Introspectively
69 Crane
70 Tees
65
66
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درست است ره شباهت پدیدارشناختی ،سه دلیل سازگاری آس سا دریادتهای دردی،

جذاسیتهایی دارد اما در عین ال سا اشکا تی مواجه است ره ساعث شده مدادناس شبیهسازی در
آراء متقدم خود تأمل دوسارهای ررده،

تی ایتقاداتی را ییز مطرح میرنند (گلدمن، ۴۴۱ ،

 .) ۴۴۷روشن است ره درک یا پی سینی ا ساسا

و عواطف در مواردی سا وجوهِ

پدیدارشناختی هیراه است ،اما در عین ال ساید توجه داشت ره سخ

نناِیباری مستقییاً ارتباطی سا ا ساا یا تجسر ا ساسا

ماسل مال ظهای از ذهن

یدارد .مثالً ،اِسناد ا
۹

ذهنی سا

محتوای گزارهای ۹۸نننن یظیر ساورها ،ییا  ،یا مصد ها نننن غالباً سا وجوه ریفی یا پدیدارشناختی
هیراه ییست .سه عالوه ،مطاسق هیاس منیار یننی استناد سه دریادتهای درویی ،تی یسبت دادس
ا ساسا

یا عواطف ییز «هییشه» سا وجوه ریفی هیراه ییست .عالوه سر اینیا ،گلدمن در آراء

متأخر خود اِسناد ا ساسا

را درآیندی خودرار

۹

و یاخودآ گاه

۹

میداید (گلدمن ، ۴۴۱ ،ص.

 .)۸۸اما چطور و سه چه مننا میکن است درآیندی یاخودآ گاه ساشد و در عین ال سا وی گیهای

پدیدارشناختی هیراه ساشد
علیرغر این اشکا

 ،پرسشی ره ریاراس سامی میماید این است ره در خصوص آس مواردی

از ذهن نناِیباری ره سه روشنی سا شباهت پدیدارشناختی هیراه است ،مثالً هنبام تجسر مومنیت
دیبراس (راییاس و توِرسکی )۸۷۱۸ ،یا تشخیص ا ساسا

از مشاهدۀ چیرۀ ادراد (ویکر و

دیبراس ،) ۴۴ ،چه توییحی میتواس داد آیا شباهت پدیدارشناختی در این موارد دال سر

شبیهسازی است لزوماً این طور ییست .میتواس پرسید :آیا وجوه پدیدارشناختی سه خودیِ خود

یادی یا یاسازگار سا یک درآیند تئوری ننمحور است سدوس شک خیر .اما اگر چنین است ،در این

صور

تی در مواردی ره ذهن نناِیباری سا وجوه پدیدارشناختی هیراه هست ،شباهت مورد یظر

لزوماً دال سر شبیهسازی ییست و میکن است تئوری ننمحور ساشد .سناسراین ،سه یظر یییرسد
شباهت پدیدارشناختی مننای مورد یظر از شباهت در تنریف دوق ساشد.

یه تنیا وجوه پدیدارشناسی ،سلکه شباهت در رارررد (یا یحوۀ عیلکرد) میاس  Pو  P′ییز

یییتواید منظور از شباهت در شبیهسازی ساشد .دو یکته در این خصوص ماسل طرح است.
یخست این ره ییویههای سرجسته و البو از شبیهسازی ،مثالً در تبیین پی سینی ردتار (رری،

۸۷۷۵؛ گلدمن ،) ۴۴۱ ،۸۷۱۷ ،پی سینیهای مرسور سه مضاو
جیال

(هریس ،)۸۷۷ ،و هیین طور پی سینی استنتاجا

در مورد ساختار گرامری

(ییکولز و ستیچ ۴۴ ،؛ ستیچ و

ییکولز ،)۸۷۷۵ ،هیبی مبتنی سر عدم شباهت در یحوۀ عیلکرد میاس  Pو  P′میساشند .مثالً در

مورد پی سینی ردتار ،مبالً دیدیر ره سیستر تصییرگیری سه هنبام شبیهسازی عیلکردو

آف نن ین است .سه عالوه ،ورودیهای این سیستر ییز از یو ورودیهای منیول ییستند ،سلکه

ورودیهایی «واییوده» هستند ره سه  P′تنلق دارید .تی در پایاس درایند شبیهسازی خروجیِ
سیستر تصییرگیری یک تصییر واییوده است ره سه  P′یسبت داده میشود .میرتر این ره ،این عدم
شباهت در ورودی/خروجیها در رنار عیلکرد آف نن ین ،رواسط یا یسبتهای علّیِ متفاوتی را در
Propositional States or Attitudes
Qualia or Qualitative Aspects
73 Automatic
74 Unconscious
71
72
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 Pو  P′رمر میزید .مثالً ،از آیجایی ره ورودیها «واییوده» هستند ،یسبتهای علّیِ
(متفاو

در مقایسه سا ورودیهای منیول ره واییوده ییستند) سا دیبر ا

۹

متفاوتی

ذهنی ،سا سیستر

تصییرگیری ،و سا ردتار سرمرار میرنند .در وامن دمیقاً سه خاطرِ هیین یسبتهایِ علّیِ متفاو

است ره عیلکردِ سیسترِ تصییرگیری سه هنبام شبیهسازی منتیی سه عیل (یا تصیییی سرای عیل)
یییشود نننن یننی مومتاً از سیستر ررتی و عیلکرد درد جدا میشود .پس P ،و  P′سه لحاظ
رارررد شبیه سه هر ییستند.

میکن است گیاس رنیر سیتر است شباهتِ در رارررد را در مننایی متفاو  ،یا وسینتر ،از

آیچه گفتیر در یظر سبیریر .ظاهراً مدادناس شبیهسازی ییز شرایط عامتری در یظر دارید آیجا ره

شبیهسازی سودس یک درآیند را مشرور سه دو شرر میرنند ره مطاسق آس:
 .۸درآیند یا مکاییزمی ره شبیهسازی را پی

میسرد [مثالً ،سیستر تصییرگیری] هیایند،

یا تقریباً شبیه ،سه درآیند یا مکاییزمی ساشد ره آیچه را ره شبیهسازیشده پی

 .ا

میسرد.

اولیه [ورودیها] در سیستیی ره شبیهسازی میرند (اِسناددهنده) هیاس ،یا

تقریباً شبیه سه ،ا

موجود در سیستیی ساشد ره شبیهسازی میشود.

(گلدمن ، ۴۴۱ ،ص.

)

در هیین خصوص ،دیبر مدادناس شبیهسازی گفتهاید:
وی گی میر درایندهایی ره شبیهسازی میرنند این است ره در آییا مکاییزمی ره

شبیهسازی را سر عیده دارد از هیاس یو مکاییزمی است ره شبیه سازی میشود .سه این

ترتیب ،مطاسق توییحی ره شبیهسازی از پی سینی و تبیین ردتار میدهد ،شبیهسازی
مستلزم استفاده از سیستر تصییرگیری است ،ره یوعاً هیایند آس چیزی است ره در آیچه

شبیهسازی میشود سرای تصییرگیری استفاده میشود.
(رری و ریویزررادت ۸۷۷۹ ،ص)۸۱۰ .

آیچه تناسیر دوق سر آس تأ رید دارید این است ره زمۀ شبیهسازی این است ره ( )۸عیلکرد P

و  P′هر دو مبتنی سر یک یو سیستر ساشد ،و ( ) این ره ورودی/خروجیها سرای  Pو  P′سه هر
شبیه سوده و از یث «محتوا» تقریباً یکی ساشند .سه این ترتیب ،یه «عیلکرد آف نن ین» در

سیستر تصییرگیری و یه «واییوده» سودسِ ورودی/خروجیها ،هیچردام در سنج
راررردی میاس  Pو  P′مد یظر ییستند.

شباهتِ

تلقی دوق از شباهت (در رارررد) سدوس شک از اینطاف سیشتری سرخوردار است ،ولی مشکل

اینجاست ره این شرور صرداً محدود سه شبیهسازی ییستند :یننی  Pو  P′میکن است دو شرر
مطرح شده را سرآورده سازید سدوس این ره لزوماً مصدامی از شبیهسازی ساشند .سرای روشنتر شدس

مویو  ،درر رنید  Aسر این ساور است ره «هیه دیلسوداس خجالتی هستند» A .سه درد دیبری

سه یام  Bمنردی میشود و سه او میگویند ره «  Bیک دیلسوف است» .ال ،آیا سه یظر شیا A

دکر میرند  Bخجالتی است چبویه ساور  Aرا پی سینی رردید یک راه سرای توییت چبویبی
پی سینیِ شیا چنین است :استدا ساورهای «واییوده» سه عنواس ورودی سه سیسترِ استنتاجی وارد

میشوید .این ساورها در اینجا شامل «هیه دیلسوداس خجالتی هستند» ،و این ره « Bیک دیلسوف
Causal Relations
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است» میساشند .یتیجۀ سیستر استنتاجی ،ره آف نن ین عیل میرند ،ییز یک خروجیِ «واییوده»
است ،یننی این ره « Bخجالتی است» .سپس یتیجه سه  Aیسبت داده میشود :دکر میرنید ره A

سر این ساور است ره  Bخجالتی است .چنین تبیینی دو شرر دوق را سرآورده میسازد ،یننی هر

«محتوای» ساورها یزد پی سینی رننده و  Aیکساس است ،و هر این ره شبیهسازی سر اساا هیاس
مکاییزمی (سیستر استنتاج) پی

میرود .اما مشکل

میرود ره در آیچه شبیهسازیشده پی

اینجاست ره این شرور تی در یک توییت تئوری ننمحور ییز سرآورده میشوید .چطور در یک

تبیین تئوری ننمحور ،یخست ساورهای  Aرا در یک دراسازییایی مد یظر مرار میدهیر ،سه این
صور

ره « Aدکر میرند هیه دیلسوداس خجالتی هستند» ،و این ره « Aمیداید ره  Bیک
قیقی شیا درسارۀ A

دیلسوف است» .اگرچه این ساورها ساورهای درجۀ دوماید و ساورهای

هستند ،اما «محتوای» این دراسازییاییها سا ساورهای  Aیکی هستند( .میر ییست ره دراسازییایی

هستند .محتوای آییا سا محتوای ساور  Aیکی است) .این دراسازییاییها سه عنواس ورودی سه سیستر

استنتاجی نننن یننی هیاس سیستیی ره در  Aعیل میرند نننن ارائه میشوید .سپس سیستر
استنتاجی ،سا سیره گردتن از «تئوری» ،مثالً سا استفاده از مفرویاتی در این خصوص ره ادراد

چطور ساورهای جدید رسب میرنند ،این یتیجه را میدهد ره « Aدکر میرند  Bخجالتی است».

مجدداً« ،محتوای» این خروجی سا ساور  Aدرسارۀ  Bیکی است .سه این ترتیب ،این ییویه یشاس
میدهد ره
میسازید.

تی سرخی توییحا

تئوری ننمحور ییز دو شرر دوق از شبیهسازی را سرآورده

سسط دو یکتۀ اخیر ریی سه تفصیل رشید اما یتیجهای ره از آییا میگیریر سسیار روتاه است:

شباهتِ در رارررد (در هیچ یک از دو مننای دوق) ییز یییتواید مننای مورد یظر از شباهت در
( )۸ساشد.

یک راه سرای رهایی از مشکال

دوق این است ره وجوه پدیدارشناختی و راررردی را رنار

گذاشته و شباهت میاس  Pو  P′را در سطت پایینتری از توصیف جستجو رنیر .در این ارتبار،

شباهت عصب شناختی
اعصابشناختی

آینهای ۹۱شیر

۹۹

۹

راه ل سسیار امید سخشی سه یظر میرسد .یتایج مطالنا

در علوم

یشاس میدهند ره دنالیت دستهای از سلولهای عصبی ،ره سه یوروسهای
۹۷

۱۴

یادتهاید ،تحت دو الت ِ متأثر از عللِ سیرویی و درویی سا هر هیپوشی دارد.

آیچه این مطالنا

سه آس اشاره دارید این است ره دنالیت مغز ما سه هنبام مشاهدۀ سرخی

ردتارهای خاص ،یا مشاهده و تشخیص سرخی ا ساسا

(از چیرۀ دیبراس) ،چناس است ره اِیبار

خود ما در ال ایجام آس ردتار ،یا تجرسۀ آس ا ساا ،هستیر .مثالً در ارتبار سا یک ردتار خاص

یظیر گردتن یک سیب در دست ،مشاهدۀ دستی ره سیبی را گردته ساعث میشود ره سخشی از
سلولهای مغزِ مشاهده گر سه صور

آینه عیل رنند ،سه این مننا ره هیاس دسته از یوروسها (در

یا یه  ،F5در مشر پرییوتور) ره عیالً سه هنبام گردتن سیب سا دست دنال میشوید ،سه هنبام
Neurological Similarity
Cognitive Neuroscience
78 Mirror Neurons
79 Exogenous Activation
80 Endogenous Activation
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مشاهدۀ هیاس عیل در دیبری ییز دنال میشوید .سه هیین شکل ،هنبام تشخیص و اِسناد سِ،

مثالً ،ایزجار در دیبراس هیاس یا یه از مغز دنال میشود ره سه هنبام تجرسۀ س ایزجار در ما
دنال میشود .مطالنا

مختلف این البو از دنالیت سلولهای عصبی را در زمینههای مختلف از

جیله ردتارهای ررتیِ خاص (مثالً گردتن چیزی سا دست) (پلبرینو ،دادیبا ،دوگاسی ،گالیسی ،و

ر یتزو تی۸۷۷ ،؛ ریتزو تی ،دادیبا ،گالیسی ،و دوگاسی ،)۸۷۷۱ ،یا ا ساسا
ترا

۱۸

(آدولفس و دیبراس۸۷۷۷ ،؛ آدولفس ،ترینل ،و داماسیو ،)۸۷۷۰ ،ایزجار

دیبراس۸۷۷۹ ،؛ ویکر و دیبراس ،) ۴۴ ،درد

۱

مختلف یظیر
۱

(دیلیپس و

(جکسوس ،ملتزوف ،و درتی ۴۴۵ ،؛ سینبر و دیبراس،

 ) ۴۴۰و عصباییت ( ۱لوریس و رالدر ۴۴۰ ،؛ لوریس ،رالدر ،مک گواس ،و گراسبی ،) ۴۴ ،یشاس

میدهند .ظاهراً این یادتهها تأییدی تجرسی سر شبیهسازیاید چرا ره این یحوه از عیلکرد مغز هیاس
چیزیست ره تئوریِ شبیهسازی پی سینی ررده سود :این ره مکاییزمی وا د در دو الت مختلف
عیل رند ،سه هنبام تجرسۀ یک ا ساا و تشخیص آس تجرسه در دیبراس .اگر چنین است،

شباهتی عصبشناختی وجود دارد میاس رسی ره ا ساسی را تجرسه میرند و رسی ره این

ا ساا را در آس درد تشخیص میدهد .پس میتواییر وجه شباهت در تنریف شبیهسازی را سر

مبنای شباهت عصبشناختی تنریف رنیر و سبوییر P :شبیهسازیِ  P′خواهد سود اگر  Pدر سطت

عصبشناختی تکراری از  P′ساشد یا از این جیت سه آس شبیه ساشد.

شباهت عصبشناختی ،در مقایسه سا شباهت پدیدارشناختی و راررردی ،از پشتوایۀ استد لیِ

متقاعدرنندهتری سرخوردار است چرا ره مدادناس شبیهسازی شواهد تجرسی دراوایی را در تأیید آس
امامه رردهاید (گلدمن .) ۴۴۱ ،سه عالوه ،اتکا سه یادتههای علوم اعصاب اساساً سا البوی تبیین
در علوم سازگارتر است چرا ره ،در مقایسه سا توصیف پدیدارشناسایه یا راررردی ،سه شواهدی در

سطت پایینتری از توصیف متوسل میشود ره سه یسبت از عینیت یا اعتبار سیشتری سرخوردارید.

اما علیرغر این امتیازا  ،پیوید میاس یوروسهای آینهای و تئوری شبیهسازی سا ایتقاداتی جدی ییز
مواجه سوده است .این ایتقادا

 ،) ۴۴۷یق
یق

چال

یسبتِ میاس شبیهسازی سا عیلکرد یوروسهای آینهای (جی روب،

دمیق یوروسهای آینهای در تشخیص «مصد» ادراد (جی روب ،) ۴۴۱ ،و یا تی

شبیهسازی در تشخیص و اِسناد ا ساسا

(یوسفی هریس ،) ۴۸۹ ،را سه شکلی جدی سه

رشیدهاید .ما در ادامه مجال پرداختن سه این ایتقادا

را یداریر ،اما سررسیِ خود را سا طرح

چند یکتۀ ایتقادی در خصوص مفیوم شباهت عصبشناختی پایاس میدهیر.

یخست این ره شبیهسازی مکاییزمی سرای پاسخ سه رنجکاوی ما در دیر ا

ذهنی دیبراس

است .این سدین منناست ره شبیهسازی ،خواه سرای ذهن نناِیباری و یا سرای اهداف دیبر ،یک
اسزار منردتی است ،یننی اسزاری سرای رسب اطالعا

سه ساب میآید .اما در یظر سبیرید

وینیتی را ره در آس طردداراس یک ورزو ،مثالً دوتبال ،در لحظا

سه اصطالح «ریک» سه ورزشکار محبوسشاس او را هیراهی و ررات

پرهیجاس مساسقه و سه منظور
را (تقریباً هیزماس سا او)

تکرار میرنند (ریتزو تی ،دوگاسی ،و گالیسی .) ۴۴۸ ،در این موارد ،در الی ره شباهتِ
Fear
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عصبشناختی میاسِ این دو سرمرار است ننننمیاس طرددارِ ورزو و ورزشکار سه هنبام آس ررا

نننن تکرارِ آس ررا

توسطِ طرددارِ ورزو هیچ هدف یا راررردِ منردتی را سا خود دیبال یییرند.

اما اگر چنین ساشد ،در آس صور

مواردی وجود دارید ره در آس شباهت عصبشناختی داریر سدوس

آس ره شبیهسازی داشته ساشیر .سناسراین ،اگر وجه شباهت میاس  Pو  P′را عصبشناختی سداییر،
در آس صور

یییداییر چطور میاس درآیندهایی ره شبیهسازی سه ساب میآیند ،و سناسراین هددی

منردتی مایند اِسناد ا

ذهنی دارید ،سا درایندهایی ره متضین شباهت عصبشناختی هستند

اما هیچ هدف منردتی را دیبال یییرنند ،تیایز مائل شویر .سناسراین ،شباهت عصبشناختی،
علیرغر این ره میتواید وجه مورد یظر از شباهت در تنریف شبیهسازی ساشد (شرر یروری)،

شرطی رادی سرای شبیهسازی سه ساب یییآید.

یکته دیبر این ره شباهتهای عصبشناختی ،تی اگر (سر خالف مورد اخیر) رارررد منردتی

یا شناختی داشته ساشند ،میکن است این رارسرد اهداف مختلفی داشته ساشد .مثالً« ،تقلید»

۱

گرایشی خودرار سه تکرارِ یک ردتار مشاهده شده است (ریتزو تی و دیبراس .) ۴۴۸ ،در سطت

عصبشناختی ،تقلید مبتنی سر دنالیت یوروسهای آینهای است ره از یک سو ادنال ررتی و از
سوی دیبر تقلید را میکن میسازید (ریتزو تی و ررگرو ۴۴۰ ،؛ ریتزو تی و دیبراس.) ۴۴۹ ،

این یکته صرداً سه این منناست ره تقلید مستلزم دی از شباهت عصبشناختی است .اما یکتۀ
دیبر این ره تقلید یکی از راههای «یادگیری» در ایساس است (ریتزو تی و ررگرو .) ۴۴۰ ،مثال،
تی یوزاداس  ۸تا  ۸روزه ررا

دهاس یا دست اطرادیاس خود را تکرار میرنند و سا این رار

یاد میگیرید (ملتزوف و مور .)۸۷۹۹ ،اما در عین ال «یادگیری» سا ذهن نناِیباری یکی ییست.
پس در این جا ییز سا وینیتی مواجهایر ره در آس شباهت عصبشناختی داریر سدوس این ره

شبیهسازی داشته ساشیر .البته مدادناس شبیهسازی میکن است سبویند شبیهسازی رارسردهای
مختلفی دارد و یباید آس را سه ذهن نناِیباری محدود رنیر .یکی از این رارسردها ذهن نناِیباری،
دیبری یادگیری سر اساا تقلید ،و هیین طور موارد دیبر .اما این پاسخ ریک چندایی یییرند
چرا ره در این صور

مواجه میرند ره چطور میتواس میاس شبیهسازی سرای

ما را سا این پرس

ذهن نناِیباری و شبیهسازی سرای یادگیری ،یا دیبر اهداف میکن ،تیایزی مائل شد این تفاو ها

را یییتواس سر اساا شباهت عصبشناختی توییت داد .اگر این طور ساشد ،شباهت
عصبشناختی لزوماً سر شبیهسازی سرای ذهن نناِیباری د لت یدارد.

دو یکتۀ اخیر میگویند ره ما یییتواییر تنیا از شباهت عصبشناختی شبیهسازی را یتیجه

سبیریر .سه اینیا یکتۀ دیبری را ییز ایاده میرنیر و آس این ره شباهت عصبشناختی هیچ

مناداتی سا «تئوری ننمحور» سودس یک درایند ییز یدارد .سه عبار

دیبر P ،میکن است سه لحاظ

عصبشناختی شبیه سه P′ساشد و در عین ال درایندی تئوری ننمحور ساشد .مطالنا

از شباهت عصبشناختی میاس دیدس

۱

و تجسرِ دیدس

یک عیل در وامنیت و ایجام آس در خیال

۱۱

۱۹

مختلف خبر

(راسلین و دیبراس )۸۷۷۷ ،یا ایجام

(جینرد ) ۴۴۸ ،میدهند .اما در عین ال ،تجسرِ
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دیدس ،یا ایجام یک عیل در خیال ،اغلب تحت رنترل درد و مستلزم استفاده از اطالعا

سه مومنیت مورد یظر است .سه عنواس ییویه ،در سسیاری از مطالنا
مومنیت مورد یظر سه ادراد ارائه میرند یا این ره

مرسور

آزمایشبر توصیف روشنی از

تی سه آییا آموزو میدهد ره چطور

سازییاییهایِ ذهنیِ مد یظر را شکل دهند (جینرد ،درتی ،و پراسلنس .)۸۷۱۷ ،گاهی آزموس
مستلزم این است ره ادراد دست سه استنتاج سزیند (شوارتز و سلک ،)۸۷۷۷ ،یننی استفاده از
غنی میرند ،یا این ره آزموس مستلزم این

مکاییزمی ره درایند را سه لحاظ سیرهبیری از اطالعا

است ره درد سه ادظه خود رجو ررده و از آیچه ره میداید استفاده رند (میودل .)۸۷۹۸ ،هیه

این موارد ،علیرغر سرخورداری از شباهت عصبشناختی ،مستلزم سیرهبیری و پردازو میزاس
سا یی از اطالعا

هستند ،یتیجهای ره میگوید شباهت عصبشناختی میاس  Pو P′مناداتی سا

تئوری ننمحور سودسِ این درایند یدارد.
یک راه سرای ردن این اشکا

رجو سه سخ

دومِ تنریف شبیهسازی است (صفحۀ  )۸۹ره

میگوید  Pدر شباهت خود سه P′یکی از «اهداف» یا «راررردهای» خود را سرآورده رند (گلدمن،

 ، ۴۴۱ص .) ۹ .سا این مال ظه ،میتواییر سبوییر P′ ،P :را شبیهسازی میرند اگر ،عالوه سر

شباهت عصبشناختی ،یکی از راررردهای خود را ییز سرآورده رند .اما منظور از «هدف» یا
«رارررد» در شبیهسازی چیست روشن است ره هدف یا راررردِ شبیهسازی ،ذهن نناِیباری یا
اِسناد ا
عبار

ذهنی است .اما سؤال این است ره چطور  Pچنین راررردی را ایفا میرند سه

دیبر ،P ،عالوه سر شباهت عصبشناختی ،ساید واجد چه خصوصیاتی ساشد ره سبوییر

چنین راررردی دارد مدادناس شبیهسازی تصدیق میرنند ره پاسخی سرای پرس

یدارید:

از رارررد

من تئوری ای از رارررد یدارم ره ستوایر آس را در پشتیبایی از این دیدگاه سه رار گیرم ،اما
سا این ال از این مفیوم استفاده خواهر ررد (گلدمن ، ۴۴۱ ،ص.) ۹ .

البته ما مبال عیلکرد آف نن ین و سرخورداری از ورودیهای «واییوده» را از وی گیهای
شبیهسازی سر شیردیر ،اما یییتواس این یحوه از عیلکرد را سه عنواس وجه مییّزِ شبیهسازی در یظر
گردت و سرآورده شدی

صور

را در هیه موارد ایتظار داشت .مثالً ،یوروسها و درآیندهای آینهای سه

آف نن ین و سا ورودیهای واییوده عیل یییرنند .در یتیجه ،درر عیلکرد آف نن ین

مستلزم رنار گذاشتن یوروسهای آینهای از تئوری شبیهسازی خواهد سود ،یتیجهای ره سه هیچوجه
خوشایند مدادناس شبیهسازی یخواهد سود .سا چنین مال ظاتی ،سه یظر میرسد طردداراس

شبیهسازی سا وینیت غامضی مواجهاید :یا عیلکرد آف نن ین را تنیا محدود سه ملیرویی خاص،
یننی اِسناد ا

گزارهای میرنیر ،ره در این صور

سا اشکا تی ره سحث رردیر مواجه خواهیر

شد ،سه طور مشخص ،یییتواییر میاس شبیهسازی و درایندهای غیرشبیهسازی تیایزی مائل شویر.

و یا این ره ،سه منظور اجتناب از آس دشواریها ،سه مفیوم «رارررد» در مننایی ره سحث شد
متوسل میشویر ،ره در این صور

سا مشکل سزرگتری مواجهایر ره سنا سر آس عیلکرد یوروسها و

سیسترهای آینهای شبیهسازی سه ساب یخواهد آمد.

تئوری ،شبیهسازی ،و شباهت عصبشناختی 11
زم است آیچه را سحث رردیر سه اختصار مرور رنیر .تئوری ننتئوری و شبیهسازی را سه عنواس

دو رویکرد غالب در پاسخ سه سؤال از مکاییزمهای ذهناِیباری منردی رردیر و در ادامه ایتقاداتی
را در خصوص هر دو مطرح ساختیر .در سررسی مفیوم تئوری ،از تلقی سالرزی ننلوئیسی داصله

گردتیر و تئوری را هیچوس پیکرهای از اطالعا

یا ساختاری از منردت در یظر گردتیر .سپس سا

یظر سه یادتههایی از روایشناسی رشد ،رویکرد وی هپردازایه را از یث تواس تبیینِ دادههای تجرسی

مودقتر از رویکرد رودک نندایشیند ارزیاسی رردیر .در سخ

دوم ،شبیهسازی را سه عنواس یظریهای

رمیب در یظر گردتیر ،و سا طرح پرس هایی در خصوص مفیوم شباهت در شبیهسازی ،ایتقاداتی

را در ارتبار سا شباهت پدیدارشناختی ،راررردی ،و عصبشناختی مطرح رردیر .در طول مسیر،

از داوری یا جایبداری مطلق میاس این دو رویکرد اجتناب رردیر چرا ره سر این ساوریر ذهناِیباری

پیچیدهتر از آس است ره مکاییزمی وا د ،یننی تئوری یا شبیهسازی سه تنیایی ،عیدهدار اجرای آس
ساشد .آیچه زم است ارائۀ مدلها یا یظریاتی است ره یه تنیا از هر دو عنصر سیره میسرید سلکه

سیر تئوری یا شبیهسازی را در ملیروهای مختلف سه شکلی مشخص ارزیاسی میرنند .اگرچه،
مطنا در گرو
مودقیت چنین رویکردی ،دسترر تا آیجا ره وجوه دلسفی مسئله مد یظر استً ،

تحلیلی دمیق و روشن از مفیوم «یظریه» و «شباهت» میساشد.
یادداشتهای پایانی
 .اصطالح  Theory of Mindسه دلیل تأ ریدی ره سر تئوری دارد چنداس مناسب ییست و سه جای آس منیو ً از
 Mindreadingاستفاده میشود .منادل مناسب دارسی سرای این اصطالح «ذهنننایباری» است .منادل
«ذهنخوایی» ،سه دلیل د لتی ره سه امور درا طبینی یظیر «تلهپاتی» یا «دورآ گاهی» دارد ،مناسب ییست.
 .سحث ما در ادامه تنیا محدود سه ذهن ایساس خواهد سود .در ارتبار سا ذهن-اِیباری در يوایا  ،یباه رنید سه
(لرز.) ۴۸۸ ، ۴۴۷ ،
 .منظور این ییست ره ساور «وامنی» ییست.
« .دیداس درد دارد» را ییی تواس سر أساا ردتار ،یا تیایل سه ردتاری خاص ،توییت داد مبر این ره درور دیبری
را در خصوص ساورها یا تیایال

 xسه رار گیریر.

 .منظور از دیزیک عام  Folk Physicsدرک منیول و غیرعلیی ادراد از رواسط میاس چیزهای دیزیکی است .مث ًال
این ره «یک جسر سخت از جسر سخت دیبر عبور یییرند» یا «اجسام دور از هر سر یکدیبر تأثیری یدارید».
 .می داییر ره روو مطالنه توایاییهای شناختی در یوزاداس سا ادراد سزرگسال متفاو

است .مطالنه یوزاداس غالب ًا

مبتنی سر ایدازهگیری زماس یباه رردس آییا ) (Looking timeمیساشد ،و چنین روشی Looking time Paradigm
یا  Preferential Looking-Expectancy Violation Methodیام دارد.
 .منظور مکاییزمهایی میساشد ره در ملیروهای مختلف عیل میرنند ،صرف یظر از این ره مویو یادگیری چه
ساشد.

.

منظور این است ره در روید تکامل ،مکاییزمی ره رارررد خاصی دارد می تواید رارررد دومی ییز پیدا رند .در

خصوص رارسرد این مفیوم سرای مکاییزم های شناختی ،سه عنواس ییویه ،یباه رنید سه دصل سوم از رتاب ییکولز و
ستیچ (ییکولز و ستیچ.) ۴۴ ،
 .در خصوص مفیوم شباهت ایضیامی ،سه ییویههایی ره در ادامه میآید توجه رنید .سرای جزییا
سه (دیشر.) ۴۴۱ ،
 .منظور این ییست ره مغز ایساس و مییوس از هر جیت رام ًال شبیه هر هستند.

سیشتر ،یباه رنید

 علی یوسفی01
، (گوردوس،ً مثال. هیه امیاس شبیهسازی مدادن عیلکرد آف نن ین ییستند، البته هیاس طور ره مبال ییز گفتیر.
.)۸۷۱۱
 سناسر، ال.» محتوای ساور الف این است ره «هوا سرد است،» اگر الف سر این ساور ساشد ره «هوا سرد است.
 این پی سینی ره «الف پنجره را خواهد، پی سینی درست از ردتار الف سر مبنای شبیهسازی (مث ًال،یبرو دوق
.سست») مستلزم داشتن ساوری واییوده از ساور الف است ره از یث محتوا سه آس شبیه ساشد
.)۸۷۷۵ ، رارسرد سیستر استنتاجی در شبیهسازی توسط ستیچ و ییکولز مطرح شد (استیچ و ییکولز.
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