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مقدمۀ مترجم

مقدمۀ مترجم
درس فلسـفۀ علـم روانشناسـی چنـد سـالی اسـت کـه در دروس اصلـی رشـتۀ
روانشناسـی در مقطـع کارشناسـی گنجانده شـده اسـت .بهعنوان ّ
مـدرس آن در
آموزش آن را نبود کتاب درسی
دانشگاه شهید بهشتی ،مهمترین مشکل پیشروی
ِ
مناسـب بـ ه زبان فارسـی دیـدم .از همیـنرو ،تصمیم گرفتـم از میـان کتابهای
درسـی این حوزه ب ه زبان انگلیسـی کتاب مناسـبی را بهزبان فارسـی برگردانم .اما
ِ
پرسـش این بود که کتاب مناسـب چه ویژگیهایی باید داشـته باشد .بهنظر من که
مدرس فلسـفۀ علم هسـتم ،روانشناسـی پیش از هر چیزی علم اسـت و فلسـفۀ
روانشناسـی نیز پیش از هر چیز دیگری فلسـفۀ علم .بنابراین ،کتاب مناسـب در
فلسفۀ روانشناسی کتابی است که مسائل بنیادی در روانشناسی را از منظر فلسف ۀ
کار
علم بررسـی کند ،نه از منظر فلسـفههای دیگر همچون فلسـفۀ ذهن .البته این ِ
بسـیار دشواری است ،چراکه روانشناسـی بیش از هرچیز دیگری با ذهن سروکار
دارد .امـا خوشـبختانه و همـانطـور که نویسـندگان در مقدمۀ کتاب بـر آن تأکید
میکننـد ،کتـاب پیشرو در راسـتای این هدف بـه نگارش درآمده اسـت .دومین
ویژگی برآوردن معیارهای مربوط به محتوا ،نویسـنده و نشـر اسـت .این کتاب در
ً
دورﮤ کتابهای مقدماتی فلسفۀ انتشارات کمبریج قرار میگیرد که با پوشش نسبتا
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دقیق و مفصل موضوعات اصلی از سوی متخصصان این حوزه نوشته شده است؛
ِ
افرادی که نهتنها در فلسفه ،بلکه در علوم شناختی و روانشناسی نیز متخصصاند.
کتـاب پیـش رو ،همانطور کـه با خواند ن چند صفحه از آن متوجه خواهید شـد،
ِ
کتابی فشـرده از مشـاهدات تجربـی و آزمایشـگاهی ،نظریههای روانشـناختی و
تحلیلهای فلسـفی اسـت کـه واژگان فنـی در آن بهفور دیده میشـوند .تا آنجا که
امکان داشته این واژگان را بهزبان فارسی برگرداندهام ،اما هیچ توضیح و تشریحی
برای قابلفهمکردن آنها اضافه نشـده اسـت .هرچند این کار به خواندنیترشـدن
کتاب کمک میکرد ،به اصالت آن ضربه میزد .ازاینرو ،از آن پرهیز کردم.
یزاده سپاسگزارم که بر فرایند ترجمه نظارت
بهعنوان نکتۀ پایانی ،از دکتر کرباس 
داشـتند و نکات سـازندهای را خاطرنشـان کردنـد .همچنین از دکتـر محمدامینی
تشـکر میکنم کـه تجربۀ درخشانشـان در ترجمه یاریام کـرد .از بخش مدیریت
مؤسسـۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران ،بهویژه جناب آقای عابدینی در مدیریت
انتشـارات مؤسسه ،سپاسگزارم که امکان ترجمۀ کتاب را فراهم آوردند .همچنین،
از دانشـجویانم در دانشـکدﮤ علوم تربیتی و روانشناسـی دانشـگاه شـهید بهشتی
تشـکر میکنم که در انتخاب کتاب و بهبود ترجمه نقش داشـتند .از دکتر امیریآرا
و خشـایار یغمائی که در شکلگیری و اصالح نسـخۀ نهایی تالش فراوانی داشتند
بینهایـت قدردانـم .علیرغم نقش سـازندﮤ دوسـتان ،تمامی کاسـتیهای ترجمه
متوجه اینجانب اسـت .در پایان از همسـرم ،عارفه شـمس ،سپاسگزارم که به من
کمک کرد فهم بهتری از آزمایشها و نظریههای روانشناختی داشته باشم.
ابوتراب یغمائی
پژوهشکدﮤ مطالعات بنیادین علم و فناوری
دانشگاه شهید بهشتی
تابستان ۱۳۹۸
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پیشگفتار

پیشگفتار
موضو ع کتاب روانشناسـی است .روانشناسـی بهزعم خودش علمی دربارﮤ ذهن
اسـت که میکوشـد پدیدارهای ذهنی را با استفاده از توصیف فرایندها و سیستمها
و مکانیسـمهای زیربنایـی ،یعنی چیزهایی که بـه پدیدارهای ذهنـی میانجامند،
ّ
ْ
تبیین کند .این اهرمهای عل ِی پنهان زیربنای تمامی اعجازهای ذهنیاند ،از جمله
ح
غنیترین ادراکات آگاهانه ،ظریفترین زنجیرههای اسـتدال ل و گستردهترین طر 
ً
و نقشـهها و کنشها .هرچند پدیدارهای ذهنی عمیقا به رخدادهایی مربوطاند که
ْ
شـناختی متمایز
در مغـز روی میدهند ،اسـتدالل خواهیم کرد که تبیینهای روان
و مسـتقل از تبیینهایی هسـتند که برحسـب مکانیسـمها و فرایندهای عصبیاند.
ی هسـتند.
مطابـق نظـر ما در اینجا ،روانشناسـی و علوم عصبی نظامهای متمایز 
ً
ً
قطعـا ادعایمان این نیسـت کـه فهم دائما در حـال افزایشمـا از چگونگی کارکرد
مغز هیچ ثمرهای برای روانشناسـی نداشـته اسـت ،بلکه برعکس ،این دو شـاخه
مکمل هماند ،چراکه علوم عصبی میتوانند ورودی ارزشمندی برای نظریهپردازی
روانشـناختی فراهـم کننـد (و برعکـس آن ،نکتهای کـه فکر میکنیـم کمتر بر آن
تأکیده شـده اسـت) .اما وظیفه داریم دامنه ،روشها ،محتوا و چشماندازهای علم
ً
متمایزی را ،که به حیات ذهنی مربوط است ،کامال شرح دهیم.
های
کتـاب پیـشرو بـرای دانشـجویان فلسـفه ،روانشناسـی و بیشـتر شـاخه ِ
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علوم عصبی که رویکرد شـناختی دارند نوشـته شده اسـت .همچنین ،کتاب برای
ً
خوانندگانی نوشـته شـده که دربارﮤ این سـؤال صرفا کنجکاوند :چگونه زمینههای
علمی مذکور میتوانند به فهم ذهن کمک کنند؟ با اینحال ،امیدواریم همکاران
حرفهایمان هم چیزهای بسـیاری در این کتاب بیابند که درگیرشـان کند .از همین
رو ،نهایت تالشـمان را کردهایم تا کتابی فراهم کنیم که توجه افراد با هر سطحی را
جلب کند؛ از دانشـجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی گرفته تا پژوهشگران.
دربارﮤ تمام علومی که دربارهشان بحث میکنیم ،کوشیدهایم هیچ اطالعات مهمی
را پیشفـرض نگیریـم .بنابرایـن ،امیدواریم کتاب برای بسـیاری افـراد که پژوهش
میانرشتهای دربارﮤ شناخت را دنبال میکنند مفید باشد.
یکی از انگیزههای نوشـتن کتاب این بود که نشـان دهیم فلسـفۀ روانشناسـی،
ً
بیش و پیش از همه ،شـاخهای از فلسـفۀ علم اسـت و ابدا ضمیمهای برای فلسـفۀ
ذهـن نیسـت .این یعنـی دربارﮤ آنچـه بایـد و آنچه نباید گفته میشـد میبایسـت
انتخابهای سـخت و مشخصی ترتیب میدادیم .برای مثال ،خوانندگانی که امید
دارند بحثی دربارﮤ فضایل نظریۀ محاسـباتی ذهن یا معناشناسی طبیعیشده بیابند
در این کتاب مطلب چشـمگیری به دسـت نمیآورند .امیدواریم این چشمپوشـی
ً ّ
قابلدرک باشد ،چون دربارﮤ این موضوعات در جاهای دیگر (تقریبا بهحدی کامل)
ً
مفصلا بحث شـده اسـت .اما این بهآن معنی نیسـت کـه به مسـائل متافیزیکی،
بهصـرف متافیزیکیبودن ،توجهی نشـده اسـت .در عوض ،سـعی کردهایم هنگام
بروز مسـائل متافیزیکی بر پیامدهای آنهـا برای چگونگی طراحی پژوهش تأکید
کنیـم .همچنیـن ،به پیامدهای وسـیعتری فکـر کردهایم که آنها بـرای نظریههای
امون ذهن همواره بهدلیل
شـناخت دارند .پس در این کتاب ،مسـائل
متافیزیکی پیر ِ
ِ
ربطشان با فعالیتهای علمی حضور خواهند داشت.
همراسـتا با این روش ،تا آنجا که ممکن بوده کوشـیدهایم در سـاختار کتاب به
موضوعاتی بپردازیم که روانشناسـان فعاالنه پیرامونشـان نزاع میکنند .همچنین،
ی را
در این کتاب سـعی کردهایم روشهای پژوهشی استاندارد و راهکارهایی تبیین 
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بازتاب دهیم که روانشناسـان ب ه خدمـت میگیرند .ما به آزمایشها و نظریههایی
میپردازیـم و از روشهایـی اسـتداللی اسـتفاده میکنیم که افراد آشـنا با پیشـینۀ
ً
روانشناسـی طبیعتا باید با آنها مأنوس باشـند .ما میخواهیم ،با نزدیکشـدن به
علـم ،به فالسـفه کمک کنیم تا دریابند که اسـتداللهای برآمـده از مواضع نظری
ً
مختلف واقعا چگونه در روانشناسـی قضاوت میشـوند .بهویژه اینکه امید داریم
جزئیات اسـتداللها را نشـان دهیم ،و اینکه آنها چگونه باید
میزان فشـردگی در
ِ
میان تعهدات نظری و تجربی مختلف توازن برقرار کنند .البته جزئیات آنقدر زیاد
ً
هستند که احتماال نمیتوان آنها را در یک کتاب جمع کرد .ازاینرو ،برای آنهایی
که به کاوش بیشتر در پیشینۀ این موضوع عالقهمندند مراجع مفصلی تهیه کردیم.
ً
البتـه ایـن ادعا را هـم نداریم که هدفمـان صرفا تولید خالصـهای از نتایج بوده
اسـت .برخالف آن ،مطالب را طوری سـازماندهی و ارائـه کردهایم که نتایج مهم
اسـتخراج شـوند .بنابرایـن ،کتـاب نهتنها میخواهـد منازعات مربـوط را تا حدی
معرفی کند ،بلکه قصد دارد ،تا آنجا که شواهد اجازه میدهند ،از مواضعی خاص
دربارﮤ مسـائل دفاع کند .جاییکه پا را فراتر از شـواهد گذاشـتهایم ،دیدگاههایمان
را بهمثابۀ حدس بیان کردهایم تا نشان دهیم به تأمل بیشتر نیاز دارند .همواره سعی
ْ
کردهایـم دربارﮤ دیـدگاه مخالف عدالت را رعایت کنیم .امـا جاییکه نتایج بهنفع
دیـدگاه خاصـی بودهاند ،قاطعانـه اظهارنظر کردهایـم .امیدواریم این باعث شـده
ْ
باشد خوانندﮤ مخالف دیدگاههایش را بهاندازﮤ کافی تقویت کند و پی بگیرد.
پس این کتاب را میتوان راهنمایی بیطرف اما موضعدار دانسـت برای چگونه
فلسفیاندیشـیدن دربارﮤ تصویر ذهن .در واقع این تصویر جذاب را روانشناسـی
معاصـر موشـکافانه ترسـیم کرده اسـت .بهدلیل کمبـود فضا و همچنیـن بهمنظور
کمنکردن رغبت محدود خواننده ،نه توانستهایم همۀ موضوعات دلخواه را پوشش
دهیم ،و نه توانسـتهایم آنهایی را هم که پوشـش دادهایم با عمقی درخور بررسـی
کنیـم .بـههر حال ،امیدواریم کـه مباحث هم بیطرفانه باشـند و هم موضوع را به
خوانندﮤ کنجکاو و مشتاق بهقدر کفایت معرفی کرده باشند.

